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87.8 Sessão, em 1f de ]12nho de 1946 

' 
Presidência do Sr. Melo Viana, Pre sf.dente. 

As g ha:as, <:omparecem cs Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Amazonas: 
Valdemar P<:d:rosa. 

Pará: 
João ·Botelho. 

Pia ui: 

Sigefredo Pach€Co. 
Ceará: 

Osvaldo Studart. 

Paraíba: 
Jsndui Carneiro. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães. 
Oscar Carneiro. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Silvestre Péricles. 
Lauro Montenegro. 

Sergipe: 

Graco Cardoso. 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 

Espirito Santo: 
Carlos Lindemberg. 

Rio de Janeiro: 
Alfredo Neves. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrclo Tõrres. 
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Levindo Coelho. 
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Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Lair Tostes. 
Alfredo Sá. 
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Gofredo Tele.!. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Dário Cardoso. 

V".-a.to Grosso:· 
Ponce de ·Arruda. 

Paraná. 
Roberto Glasser. 
Lauro Lopes. 
Gomi Júni,or. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Aderbal Silva. 

Rio Grande do Sul: 
Teodomiro Fonse~a. 
Daniel Faraco. 
Sousa Costa. 
Herofilo Aza.mbuja. 

União Democrática Nacional 

Amazonas:: 
Severiano Nunes. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Antenor Bogéa. 

Ceará: 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasa.te. 



José de Borba. 
Alencar Araripe. 

Rio Grande do NQrte: 
José Augusto. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 
Aàalberto Ribeiro. 

Vergniaud Vanderlei. 
João Agripino. 
Plínio Lemos. 
Ernani Sátiro. 

Bahia: 
Otávio Mangabeira. 
Manu-el Novais. 
Rafael Cincurá. 

Espírito Santo: 
Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 
Plinio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Yespasiano Martins. 
João Vilasboas. 
Dolor de .Andrade. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

.Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 
Baeta N-eves. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
Berto Condé. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 
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Partido Comunista do ·Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira. 

Bahia: 

Carlos Marighéla. 
Distrito Federal: 

Batista Neto. 
Rio de Janeiro: 

Alcid-es Sabença. 
São Paulo: 

Jorge Amado. 
Caíres de Brito. 

Partido Republicano 

Minzs Gerais: 
Daniel Carvalho. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: 
Café Filho. 
O SR. PRESIDENTE- Achando

se presentes 90 Srs. Representantes. 
declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da. ses
são antenor. 

O SR. HUGO CA-B.NEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

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

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO LOPES- ~2.0 Se-

cretário, servindo como l:.n) proce
de à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otícios: 

Do Sr. Ministro da Agricultura 
comunicando que o assunto, referen
te a remessas de charque pàra o Nor-
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deste, de que trata a Indicação n.0 91, 
de 1946, será encaminhado ao Sr. 
Presidente da República no próximo 
despacho. - Inteirada. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, 
transmitindo sugestões sôbre o pro
blema da Casa Popular. - A Co
missão respectiva . . 

Do Tribunal de Apelação do Es
tado de Minas Gerais, enviando su
gestões à futura Carta Magna. 
A Comissão da Constituição. 

A baixo-assinados: 

De moradores de Pinheiros. no 
Estado de São Paulo, transn>.itindo 
sugestões à futura lei básica. - A 
Comissão da Constituição. 

REQ'UEIUMENTO N. 0 236, DE 1946 
Solicita informações do Poder 

Executivo sôbre a aquisição, pelo 
Instituto de Aposentadoria dos 
Maritimos, no Recite, de um pré
dio para sede de sua Delegacia; 
e quais as despesas com a transa
ção. 

Requeiro que a Mesa da Assem
bléia. Constituinte solicite do Poder 
Executivo as seguinte informações: 

I) Se foi adquirido, em Recife, pelo 
Instituto de · Anosentadoria dos Ma
rítimos um prédio para sede de sua 
Delegacia? 

n> Qual o valor dessa aquisição? 
ID). Qual o valor do imóvel adqui

rido na inscrição predial? 
IV} Quàl o custo da construção? 
V) E qual o emprego de capital 

feito pelo Instituto de Aposentadoria 
dos Marítimos em Recife, para com
pra 0\1. construção de casas para ope
rãrios naquela cidade? 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Café Filho. 

- A imprimir. 

REQUERIMENTO N. 0 237, DE 1946 
Solicite. informações do Poder 

Executivo sõbre o critério adota
do pela Comissão de Marinha 
Mercante para a fixação de ven
cimentos e salários dos funcioná
rios dos serviços de navegação. 

Requeiro que sejam solicitadas do 
Poder Executivo as seguintes infor
mações: 

D Qual o critério adotado pela 
Comissii.o de Marinha Mercante sô
bre a fixação dos vencimentos e sa-

!árias dos funcionários dos serviços 
de navegação de grande e pequena. 
cabotagem; 

U> Se nos estudos para fixação 
dêsses vencimentos e salários a Co
missão de Marinha Mercante levou em 
conta o custo da vida nas diferentes 
regiões do Pais; 

ill) No caso afirmativo por que os 
salários e vencimentos fixados para 
o Distrito Federal e Niterói não fo
ram adotados para os pôrtos de Na
tal, Macau e Areia Branca, onde o 
custo da vida se apresenta mais ca
ro; 

IV) Por que foram revogados -:>S 
têrmos da Portaria n.0 105 do Se
nhor Ministro da Viação? 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1945. - Café Filho. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 143, DE 1946 
Sugere ao Porler Executivo o 

aproveitamento, das vagas que 
se verificaram nos quadros per
manentes do funcionalismo pú
blico, dos funcionários em dispo
nibilidade e os de cargos extin
tos. 

Considerando que o Presidente da 
República se mostra empenhado em 
comprimir as despesas com a admi
nistração públic~; 

Considerando que ness~ propósito 
mandou sustar, até ulterior delibera
ção, as nom·ea;ões para cargos va
gos; 

Considerando que, apesar dêsse 
propósito do govêrno, têm sido !e!
tas nomeações e promoções, agra
vandc-.se. por êsse modo. as despesas 
públicas; • 

Considerando que a melhor ma
·neira de manter os s·erviços público.:; 
sem aumentar as despesas, na hora 
atual é o aproveitamento dos fun
cionários em disponib:lioode e os 
ocupantes d-e cargos extintos; 

Considerando que o Poder Executivo 
acumula as funções legislativas por 
delegação tác:ta, da Assembléia Cons
tituinte; 

Indlco que a Mesa sugira ao Exmo. 
Sr. Presidente da República a alte
ração do texto do art. 83 do ~ereto
lei n. 0 1. 713, de 28 de outubro de 
1939, de modo que possam ter prefe
rência, para preenchimento das va
gas que se verificarem nos quadros 
permanentes do ftulcionalismo públi
co, os funcionários em clisponib!llda-
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ee e os de cargos considerados extin
tos. 

Sala das ·se;;sões, em 19 de junho 
de 1946. - Café Filho. 

- A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE - Está finda 

a leitura do expediente. 
Para conhecimento dos Srs. Repre

sentantes, porventura ainda: não per
feitamente inteirados, devo comunicar 
à Assembléia aue o último dia de apre
sentação de emendas ao projeto ela 
C<lnstituiçãc será a próxima segunda
feira, 24 do corrente. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se
nlror Presidente, peço a. palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. DARIO CARDOSO - <Pela. 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra, para, mais uma vez, s~ttar pe
rante a Assembléia, a questão da pe
cuária nacional. 

Nunca será demais falar aqui de pe
cuária e transportes, porque a eco
nomia do Brasil tem e terá sempre sua 
base nesses dois fa·tores. Ainda que o 
pais se industrialize, jamais sua e<:v
nomia deixará de se assentar na agri
cultura e na pecuária. Nem se com
preende que uma nação nas condições 
da nossa pense em transformar-se 
num Estado exclusivamente industrial. 
O que precisamos fazer é cuidar, com 
tôdas as fôrças, de melhorar a situa
ção do trabálhador rural, e, prin.:!ip .. l
mente, incentivar aquêles dois fatô
res máximos da economia naciona:l. 

Pretendo chamar a atenção da As-
sembléis. para esses dois fatores. · 

Não s0 paxa o problema de gado 
Zebu, mas já agora também para o 
gado de corte. 

A situação dos criadores do gado de 
corte torna-se cada dia mais precária, 
focalizado, especialmente, o caso dos 
criadores do meu Estado, que atra
vessam crise sem precedentes na !lis
tória da nossa pecuária. · 

As medidas tomadas pelo Govêrno 
da República, no sentido de amparar 
a pecuária nacional. não têm produ
zido os efeitos que delas se deviam 
esperar. Verificamos. no Estado de 
Goiás, que os frigoríficos estão se re
traindo e impondo preços ao gado de 
corte. Recusam-se a pagar o boi gor
do a mais de 300 cruzeiros por ca·be-

. ça; no entanto, os recriadores, na Süa 
totalidade, o adquiriram, na base de 
350 cruzeiros com menos de dois anos. 
i'leando sujeitas à recria e engorda. em 

média, pelo espaço de mais de duis 
anos, a fi..>n de ficar em conaições de 
ser vendido ou exportado. 

J!:sse boi, comprado à base de 350 
cruzeiros, é recriado pelo período de 
2 anos ... 

o Sr. Pedro Luàovico - ~ com
prado à base de 400 cruzeiros. 

O SR. DARIO CARDOSO - Se
gundo acab-a de informar S. Ex.a, o 
Sr. Senador Pedro Ludovico, a base 
de aquisição do gado magro nem é 
de 350 cruz.oiros e sim de 400. 

O Sr. José Alkmim - Em Minas, 
a situação é igualmente aflitiva e a. 
base do preço já atinge a mais de 
400 cruzeiros; hoje, essa base vai de 
550 a 600 cruzeiros. 

O SR. DARIO CARDOSO - Pois 
bem, adquirindo o gado magro a Cr$ 
400,00 e mais, por cabeça, o invemista, 
como chamamos em nosso Estado, 
recria êsse gado durante dois anos, só 
então poden:do vendê-lo aos frigorí
ficos. ~stes, entretanto, lhe impõem o 
preço de Cr$ 300,00 por cabeça. 

Ora, a situação é de calamida.de, 
porque não é possível adquirir o gado 
a Cr$ 400,00, e a mais como já referi, 
para vendê-lo, dois anos após, po1: 
preço !nfe~or, isto é, Cr$ 300,00 •. E ess_a 
situaçao va1-se tornando cada d1a.ma1s 
grave, estando os nossos criadores à 
beira da ruina. Em razão do que 
acabo de expor, o gado goiano vai 
ficando represado no interior enquanto 
a falta de carne nos grandes centros 
consumidores também se agrava dia 
a dia. 

O Sr. Barreto Pinto - Não é isso 
que declara o Presidente da Comissão 
Central de Abastecimento: ao contrá
rio, diz êle que, já tendo dispendido 
mais de cin~üenta milhões de cruzei
ros. a situação está regularizada. 
Julgo que V. Ex."' tem tôda razão, 
mas não é o que anunciam as autori
dades. Elas afirmam estar tudo muito 
bem. 

O SR. DARIO CARDOSO - Posso 
garantir que, desde que haja trans
porte, e preços compensadores, só o 
meu Estado fornecerá, imediatalnente, 
cêrca de cem mil bois gordos para o 
consumo. O- que não é possível, admi
tir-se é que, enquanto o gado está 
represado no interior, os grandes cen
tros consumidores continuem a sofrer 
fome de carne, e os invernadores, por 
outro lado1 impossibilitados de dispor 
de suas bOladas, porque os frigorfficos, 
em mãos de estrangeiros, impõem pre
ços ir: ~eriores ao do custo do boi 
magro. 
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O Sr. Galena Paranhos - ~ pre
&so acrescentar que, na época de sê
oas; o gado emagrece e perde, por
tanto, seu valor. 

C SR. DARIO C.ABã)OSO - O 
nobre colega tem razão. A situação 
torna-s~ ainda mais aflitiva, porque 
o gado no período da sêca perde pêso 
e se deprecia. Se. :portanto. não for 
exnortado no momento atual, virá a 
sofrer grande depreciação, e. o pre
jtúzo será maior, vale mesmo dizer, 
ir-reparável, para os criadores e inver
nistas. 

O Sr. Domingos Velasco - Esta, 
precisamente, a manobra dos fdgori
ficos, para forçar a baixa. 

O SR. DARIO CARDOSO - ~ jus
Lmente o que êles desejam: retraem
se no momento em que os fazendeiros 
precisam dispor do gado, porque êste 
está gordo e na época própria ·de ser 
vendido. Passada a epoca o gado ema
grece e perde muito no seu valor, su
jeitando-se então o seu proprietário 
aos preços impostos pelos frigaríficos. 

S~. Presidente, finalizando minhas 
considerações, devo acentuar que vim 
à tribuna tão sõmznte para focalizar 
a situação do gado de corte, e não 
tratar do zebú, que tem merecido a 
atenção de ilustres representantes dos 
Estados de Goiás e Minas Gerais, os 
quais deixaram demonstrada, à evi
dência, a gravid::vde do problema 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - 'Ilem a 
palavra o nobre Representante. 

O SP... CAFÉ FILHO (Pela or
dem) < *) - Sr. Presidente, devo vi
sitar meu Estado amanhá. Quando 
lá. estive pela última vez, recebi, 
como transmiti a V. E.'l:.a, os mais 
vivos apelos no · sentido de apurar 
.Dnde se encontram, na vasta Ama
zônia, os trabalhadores nordestinos 
reprutados na tão falada e decanta
da campanha da borracha. 

Volto ao Estado de ondt! trouxe o 
apêlo, sem poder informar a famí
lias, esposas, pais e fiL.'los onde se 
encontram êsses trabalhadores. 

A Comissão dos Acordos de Was
hington .teve a gentileza de e~viar
me informações sôbre o que fêz para . 
conduzir à Amazônia êsses nordesti
nos, porém, sem esclarecer, quanto à. 
situação atual dêles, onde nem como 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

se encontram. No entanto, quando 
o Govêrno, pelos seus órgãos, man
dou ao Rio Grande do Norte, à Pa
raíba, ao Piauí, ao Ceará e, até, à 
Bahia agentes de recrutamento dos 
soldados da borracha, prometeu a 
êsses homens - e obrigou-se ::~. isso 
por meio de contrato - fornecer
L.'les meios de regresso, já não digo 
à casa, porque a casa destruíram 
pensando construir outra nas selvas 
amazônicas, mas à terra de onde 
foram arrancados, julgando se:rvll' ao 
Brasil no desenvolvimento de região 
inculta. 

Tenho em mãos um dêsses con
tratos entre o Govêrno e o traba
lhador, cuja cláusula F reza o se
guinte: 

"Se, por motivo relevante e 
justo, durante a vigência dêste. 
têrmo de compromisso, não con
vier ou não fôr possível o apro
veitamento elo trabalhador, será 
êle reconduzido para o ponto 
onde foi recrutado. Ficam res
salvados os ca.sos de comprova
da fôrça maior e os decorrentes 
de justa causa para rescisão dos 
contratos ele trabalho especifica
dos no art. 432 da Consolidação 
das Leis do Trabalho." 

Sr. Presidente, os Governos brasi
leiro e norte-americano desinteressa
ram-se do problema da borracha; 
cortaram os créditos e jogaram na 
selva amazônica aqueles que foram 
conduzidos por sentimento patriótico 
a trabalhar na exploração da bor
racha. 

Tenho, também, aqui um mapa da 
região amazônica, indicando os lo
cais de e;:ploração de borracha pe
los trabalhadores nordestinos. Vê-se, 
dêsse mapa, que êles se espalham 
por várias regiões sem estradas, sem 
vias de comunicação, penetrando, co
mo verdadeiros bandeirantes, a sel
va amazônica, e pensando conduzir 
até lá a civilização. 

O Sr. Paulo Sczrasate - Permita
me V. Ex.3 um aparte. Corroboran
do as palavras de V. Ex.", tenho em 
mães jornal de Fortaleza em que se 
declara textualmente: 

"Calcula-se em 20 mil o número 
de nordestinos mortos n~ Amazônia." 

Constatou a· fato, agora, em Be
lém, uma embaixada cearense que lã 
se encontra. Vê v. Ex.3 a extensão 
das desgraças caídas sôbre os nor-
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destinos que foram à Amazônia em 
busca de melhor vida. 

O Sr. Pereira da Stlva - Assegu
ro a V. Ex.a. que êsses dados não 
são exatos. 

O Sr. Paulo Sarasate - Desafio 
que V. Ex.a possa trazê-los verda
deiros. 

O Sr. Pereira da Silva - Além 
disso, posso assegurar que os nordes
tinos não voltaram da Amazônia por
que encontraram ambiente para lá 
se estabelecer e continuar a traba
lhar. A Amazônia é Brasil e os bra
sileiros que lá se encont'ram estão 
dentro do Brasil. 

O SR. CAFJ!: FILHO - Não há 
nenhuma ofensa à Amazônia. O que 
há é o desejo de minha parte de 
dizer às familias dos trabalhadores 
de minha terra onde se encontram 
êsses homens, se mortos ou vivos. 

o Sr. Pereira da Silva - l!:sses 
homens estão lá trabalhando. 

O SR. CAFÉ FILHO - Os apar
tes de meus colegas muito me hon
ram; mas urge, na hora atual, a 
palavra do Govêrno dizendo se ês
ses trabalhadores que para lá fo
ram conduzidos estão vivos ou mor
tos. 

o Sr. Pereira da Silva - Estão 
vivos. trabalhando pelo Brasil. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Presi
dente, é o apêlo que faço. (Muito 
bern; muito bem.) 

O SR. BARRETO PINTO Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or· 
dem. 

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

O SR. BARRETO PINTO - tF'e
la ordem) (*) - Sr. Presidente, vau 
enviar a V. Ex. a um requerimento. 
Sinceramente, não sei se deve ser de 
congratulações ou de pêsames. De 
congratulações com o Govêrno pe:a 
fertilidade da usina geradora d-e de
cretos-leis; de pêsames à Assembléia, 
pelo fato de não ter aprovado emci1da 
que apresentei, . quando aqui ~c di.s· 
cutiu o Regimento Interno, para que 
os decreto-leis fôssem elaborados por 
esta Casa. 

Ontem, o novo govêrno da Rcpíi
blica baixou decreto-lei que recebeu o 

( *) N9.o foi revisto pelo ol'ador. 

número 9. 362, quer dizer: o qua1ri
centéssimo até esta data. 

Com a Assembléia funcionando, fo
ram expedid'os decreto-J.eis de :Lita te
levância trazendo completa modifi.ca
ção no sistema financeiro do País. En
tre êles -chamo a atenção da Assem
bléia - um não poderia, como não po
derá, deixar de ser revogado: aq11êie 
que diz respeito às transacões imobi
liárias, ao impôsto, recem"-criado, ãe 
8%. 

A criação dêsse novo impôsto, (:O~o 
há poucos dias disse um jornal, dá 
a impressão que o direito de proprie
dade não merece a menor considera
ção do poder público. Está-se legis· 
lando de afogadilho, as classes inte
ressadas não são ouvidas, e o Govêr
no vai para a frente, depois volta, co
mo aconteceu ultimamente com o de
creto sôbre lucros extraordinários. 

O decreto sôbre bonus de guerra, 
dos mais interessantes, alguns sabiam 
outros não, que fôra expedido. Ainda 
outros da mais alta relevância, en
quanto a Assembléia Constituinte está 
funcionando, vêm sendo sucessivamen
te assinados, a tôrto e a direito, P-ão 
são meramente de ordem admin~st:-a
tiva, mas afetando de modo incisivo o 
regime. 

Sinto de meu dever Sr. Presidente, 
deixar consignado protesto indi
vidual, contra êsses atos, pedindo a 
atenção da Assembléia, para que ó.r.li
bere em sua alta soberania. Ao mes
mo tempo, envio à Mesa requerim~m
to, a fim de se solicitarem informa(,!ões 
ao Ministério da Fazenda sôbre as 
razões que levaram o Govêrno a bai
xar decreto-lei criando o novo irn
pôsto, a que aludi, sôbre transações 
imobiliárias, com desrespeito ao direi
to de propriedade, assunto de tal gra
vidade que deveria ser resolvido pelo 
Congresso Nacional. 

·Para terminar minhas considera
ções, acentuo que já foram expcai~ 

dos quatrocfmtos decretos-leis, do dia 
1.0 de fevereiro até 16 do corrente. 
Desta tribuna faço uni apêlo ao G~
neral Dutra para que só baixe de
cretos-leis absolutamente necessários, 
porque, positivamente, leis da n~ttu~ 

reza das que têm sido levadas à 3.:5Si
natura de S. Ex.a importam num c1eE
respeito e em menosprêso a esta 
Assembléia. 

Era o que tinha a dizer. (M7lito 
bem). 
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O orador envia à Mesa o se 
guinte: 

REQUERIMENTO N .0 239, DE 1946 

Solicita informações ao Minis
tério da Fazenda sôbre o novo im
pôsto de transações imobiliárias. 

Requeiro que, por intermédio da 
Mesa, sejam solicitadas informações 
ao Ministério da Fazenda, indagando 
das razões que levaram o govêrno a 
baixar o decreto-lei criando um novo 
impôsto sôbre transações imobiliárias, 
com desrespeito ao direito de proprie
dade e assunto de tão grande rele
vância que dev•er-se-ia deixar para ser 
resolvido pelo Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. 
A imprimir. 

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

O SR. P!RESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
(Pela ordem) (*) - Sr. Presidente, 
Srs. Representantes. Pedi a palavra 
para encaminha;r à Mesa o seguinte 
requerimento: (Lê) 

REQUERIMENTO N.0 238, DE 1946 

Solicita informações ao Ministé
rio da Justiça, sôbre os motivos de 
prisão de ferroviários. 

Requeremos, nos têrmos do aa:-t. 61, 
§ 5.0 , do Regimento em vigor, seja 
informado pelo Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Justiça, porque 
continuam presos e incomunicáveis os 
ferroviários Carminio Caramante e 
Celestino dos Santos, que participa
ram da última gréve da Sorocabana 
pelo awnento de salá.rios. 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 
1946. - Carlos Prestes. - João Ama
zonas. -Maurício Grabois.- Carlos 
Marighella. - José Crispim. - Oswal
do Pacheco. -Jorge Amado. - Alci
des Sabença. - Agostinho Oliveira. -
Caíres de Brito. - Batista Neto. -
Claudino Silva. - Gregório Bezerra. 
- A imprimir. 

Em virtude dos reclamos de inú
meras famílias santistas, e como re
presentante do povo, eleito por aquela 
cidade, fui verificar de perto a ver
dadeira situação cios trabalhadores de 
Santos, e constatei que, de fato, a 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

polícia do Sr. Oliveira Sobrinho tem 
tomado várias medidas c.rásticas, que 
podem mesmo ser consideradas bár
baras. 

Por exemplo, no lar do Sr. Aloísio 
Vasconcelos, trabalha.dor da Cü . Do
cas de Santos, sua esposa, em vir
tude de ameaças da policia, abortou 
com oito meses de gravidez, e, quan
do saí da minha cidade ela se en
contrava às portas da morte. 

Também verifiquei que, ali, para 
ser prêso, o cidadão não precisa v a 
haver cometido crime. Era bastante 
que a polícia cismasse, para que fôsse 
intimado e remetido, na mesma hora, 
para S. Paulo, sem que, mesmo sua 
família lhe conhecesse o destino. 

Não dispondo de temvo pan.> dar 
depoimento completo do que apurei 
em Santos e outros lugares. deixo o 
meu testemunho sincero de que na
quela cidade, em Campinas e Ribei
rão Preto, a policia está adotando 
a orientação do Distrito Federal, con
tribuindo para que reine, nesses lu
gares, a maior intranqüilidade E. con
fusão, criando ambiente para novo 
plano Cohen, que levará nosso País 
ao cá os e à miséria. 

Sr. Presidente, nós, da bancada do 
Partido Comunista, vimos, mais uma 
vez. por intermédio dêste requerimen
to, apelar para o Poder Executivo, 
no sentido de que ponha côbro à.s 
arbitrariedades dF. polícia, cometidas 
a pretexto de se tratar de insuflado
res de greves e extremistas. 

No caso de Camino e de Cel2stino 
do.s Santos, tive oportunidade de ve
rificar que êsses dois trabalhadores 
foram nomeados por uma Assembléia 
Geral, a fim de comporem a Comis
são de reivindicações. Dirigiram-se 
ao Sr. Interventor Macedo Soares, 
se, e só depois de esgotados todos os 
recursos suasórios, recorreram à gre
ve. S. Ex.a, o Interventor, garan
tiu-lhes que, se volt~sem ao traba
lho resolveria a situação satisfato
riamente e não mais perseguiria 
qualquer deles. Entretanto, os dois 
trabalhadores em questão, Sr. Pre
sidente, vendo que, de fato, a parali
zação de suas atividades. depois de 
cinco dias, não merecera a atenção 
do govêrno e estava causando sérios 
prejuízos à população, decidiram, 
mesmo sem terem sido satisfeitos em 
suas reivindicaçõe.s, apelar para seus 
companheiros, no sentido de voltarem 
ao trabalho e aguarda.rem qualque1· 
soh.:ção. 
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No entanto, quando os trabalhado
r::.s já haviam reassumido suas fun
çõ2s, o Sr. Interventor mandou pren
der os dois pacíficos e ordeiros ope
rários, já citados, que apenas haviam 
defendido o interêsse de seus com
panheiros, de acôrdo com a· delibe
rãção da Assembléia. 

Foi- um:1 arbitrariedade. Apelo, 
assim, para V. Ex.a., Sr. Presidente, 
e para esta Assembléia, no sentido 
de que sejam tomadas medidas dês
ti::adas a pôr têrmo a tais arbitra
riedades, que também vêm sendo pra
t~cadas em outras cidades e que sa
t!.sfazem a vontade dos Srs. Oliveira. 
Sobrinho, Pereira Lira e Negráo de 
Lima. 

Tive a insatisfação de ouvir, em 
S::mtos, o Capitão do põito confes
~;J.r-se coagido por êsses membros do 
govêrno. O que vemos na prática, 
é uma autoridade como ::>. do Capitão 
do põrto tomar providências contra 
ordens que êle próprio reconhece ar
bitrári<:s. porque, naquele mesmo dia, 
atendendo a meu apê!o, mandava 
entregar documentos de estivadores e 
soltar alguns detidos. Os trabalha
dores de São Paulo, no entanto, dizia 
êle, não podiam ser postos em. liber
dade porque havia ordem expressa 
em contrário, no intuito de satisfazer 
a v:mtade do Sr. Negrão de Lima, 
quando S. Ex.a. nem sequer cuida 
dos interêsses dos empregado.::. de seu 
bane·:> em Minas Gerais, os quais até 
hoje não percebem o aumento de 
~alá:rlo. fixa:!o err. setembro do ano 
pa.ssado, em razão do acôrào de fe
\'ereiro dêste ano. 

11: preciso. para o bem da ordem., do 
prc~resso de nossa Pátria, e para 
que tenhamos verdadeira democracia, 
que se tomem providências contra 
tõdas as arbitrariedades. 

Terminando pêço a V. Ex. s., Sr. 
Presidente, que mande in.:-erir na ata 
os telegramas que envio à Mesa, e 
que não leio, por falta de tempo. 

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

O SR. SOAR.ES FILHO - Sr. Pre
sident2, pe~o a palavra, p-ela ordem. 

O SR. PRESID"ENTE- Tem a Da-
lsvra o nobre RepreS€ntante. • 

O SR. SOARES FILEO (Pela or
dem) - Sr. Pr-esidente, há uma tese 
que. certam-ente. demandaria longa 
explanação e que pode ser contida na 
seguinte síntese: o Brasil, mesmo ncs 

peno:::tos de legalida.de, vive fora da 
!ei e raramente· o ãireito - a ju_">'fs
d.icidade tutela a vida pública no 
país. .. 

Todos os dias, nesta tribuna, sur
gem c:ritieás as mais acerbas, as mais 
doridas, s.s rnais veementes, contra os 
desmz.ndos das autoridad-es neste ou 
naaue!e recanto do rer!'itério na
cional. 

Sr. Presickmte, nã.o é possível que
r:!-e:r;:;.os in-ermes diante d~ situacão de 
tal or:i~m. - nós, que temos rêspcn
sabilidadoes na vida :pública do Brasil 
- :porque, assim, se chegaria à con
clusão ãe que a nacionalidade brasi
leira, anestesiada por tantos anos de 
ilegs.liàade e d·:: prepotência, não mais 
reage a gra-;,issimas violências, e às 
:mais fcmda.s, praticadas contra o di
reito dos cidadães. Nesta Capital, e 
esta Assembléia testemunhou. a Po
licia praticou violêndas, v-ortfica.das à 
simples p:::esença das vitimas nesta 
Casa; entretanto, fiada na insensibi
lidade de nos<:o povo, a Policia ainda 
c::::mo que se diverte em explicações 
q-:1e só podem servir a ingénuoo · ou 
àque1es q,ue se desacostum.al'am d€ de
fender os mais sagrados direitos da 
personalida-de huma!l..a. 

.Dizer-se, como já li em documento 
oficial, que a Polícia não praticou vio
lências físicas contra operários da 
Light. !)resos nesta Capit.."t:, é o mas
mo aue declarar a imbecilidade geral 
dáqueks que acre-ditam em tais de
c1arações. A única conclusão seria a 
de que êssc~ ht>mens ter-s-e-iam se
viciado a si p::-óprios, para que se pu
des:::-e fazer com base as act!Sações. 

De todos os recantos do Brasil 
ecôam, nesta tribuna, os gritos e pro
te.stcs contra violências da Polícia de 
>ários Estados. Aind.a ontem, Sr. Pre
sidente, aqui sc recL'"tmou, veemen
temente, contra a atitude da. Policig. 
Fluminense, assassinando um cida-dão 
indefeso, Luis Bravo, na cidace de 
Macaé. O grito d revolta parte de 
tô::Lqs as classes sociais cl.ao.uele Mu
:nicipio - dos trabalhistas, dos con
servadores, àa Asscx:ia·;;ão Comercial, 
tendo à fr~mte o seu digno Pr;;siden
te, Sr. Fábio Tranco e os sindicatos 
<l·~ classe, unânimes em condenar vio
lência de tão grande monta. Sr. Pre
sidente, em meu próprio nome e no 
de meus companheiros de representa
ção udenista nesta Assembléia, venho 
juntar mais mr...a voz de protesto àque
las que já se fizeram ouvir, contra o 
inquallficável proceder da Policia do 
F.stado do Rio de Janeiro. (Muito 
bem). 
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O SR. LEOPOLDO 1-."EVES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
or.dem. 

O S.."'~.. PRESIDEl~TE - Tem a pa
la.>rra o nobre Repr-esentante. 

·O SR. LEOPOLDO NEv""ES CPeZa. 
ordem) - Sr. Fresice:n.te, peço per
missão a V. Ex."' para falar da ban
cada. (Pausa.) 

Desejo env-iar à Ivf·=sa a s€guin
te: (Lê) 

INDICAÇÃO N.0 144, D-E 19~ 

Sugere ao Poder Executivo aue 
o Banco àa Borracha construa 'n.o 
Estado do Anuzzonas, prédios para 
Escola de Agronomia Tropical. 

Requeiro, ·por intermédio da Mesa 
da Assembléia Nacional Constitl!inte, 
a.o Poder Executivo, que seja suge
ndo ao Sr. Presidente do Ba:ncc, da 
Borracha S. A., tendo em considera
ção sua função predpua, a da restra
turação econômica da Am.azôma e em 
conta o saldo verificado em .\'Uas úl
timas operações; que, na conformi
dade dcs planos já estabelecidos pelo 
Ministério da Agricultura, na parte 
que se refere ao ensino agronômico, 
sejam construidos no Esta<lo C:.o Ama
zonas os prédios necessários ao fun
cionamento d·e uma escola de ag:o
nomia tropical, aproveitando-se l'e
manescentes da Escola de AO'ronomia 
de Manáus e observando-se "'para b.l 
fim o regulamento baL...,;ado que rege 
o assunto. 

Justificação 

Qu~m quer que, interessadamente, 
examme a situação privilegiada d.o 
grande vale, auEcultando objeti;amen
mente as possibilidades económicas da 
região, levando em consideração sua 
rique:oa florestal, onde avulta em seu 
núm-ero de espécies vegetais, tôdas de 
valor come:::cial aproveitáveis e ainda 
suas terras apropriadas a tôd2s as la
vouras tropicais, seus campos natu
rais, seus rios e sua posiçs,o, ficará. 
sem dúvida alguma, plena:ment~ con
victo da necesidade de urna escola 
técnica de agronomia, conveniente
mente aparelhada em forma a diplo
mar profissionais espec!alizado:;, que 
constituam traços de união e-!'!tre as 
iniciativas particuls.res i:nte-:-essadas 
no aproveitamento racional da;; rique
zas naturais da agricultura e pecuã
r:.a no grande Es-:.ado, ainda em r-e
gim-e semi-florestalista, no "ocant·~ a o 
aproveitamento de suas utilidades, 

norteando e esti!nulanC.o ê3Se e:r.c.u:-e-
en·d~m-ento. ~ 

Encarando-se ainda essa necessida
de, não s-e poderá fugi::- à evidé:cccia do 
intuito s.ltemen~e s~i:al, cujos bene
fic:.os, engrandecendo a coomunh3.o 
b:asil2i::::1, pc.ssib!litariz. a fo:·ni.:..çf:.o de 
u:na juv-er.~uàe · I!'!ais alertada no tra
ba1.'1o salutar e nobilitante do labo
reio à terra. na<;uela circunscrição 
brasilei::-a, cuja fisionomia, pc:;::iblli
da:ie e situação, está a indicar a sua 
realidade cienao da eccnom:.a nacio
nal, desde que, n:.cional:mem.c t::-ab
lhado, se substitua o empirismo tumul
tu2.rio d<! suas indústrias pelo t:::aba
L'I1o t~cnico. especializado e or:iem.do, 
cu seja. a ordem ao cacs. 

Ad€mais, Senhor Fre:ident~, o atual 
dirig·ente do Banco de Crédito da Bor
racha S. A. homem culto. deligente, 
organizador profundo conhece;:tor dos 
p~·oblzmas amazônicos e com êles 
identificado pelo carinho já demons
trado no estudo· dcs prob!em2.s que 
dizem re;:peito à região. po!' certo, 
à relevâr.cia do assunto, levará na de
vida consideração a presente sugestão, 
pernütindo àêsse modo à mocidade de 
min.."la terra querida a realidade de 
um grande ansêio, independente do 
que, de::-anua viará o espírito dos pais 
de família naquele rincão extremecido 

• 1 • ponr!o ao a.cance de seus filhos uma 
escola onde êstes, aprimorando seus 
corcl.ecimentos, engrandecer'io a ter
ra, .enobrecendo o Brasil. 

Realid:::.des ·c.esia natureza aureo
lam seus autores, avantajando ainda 
mais seu patrimôrJo moral Je benéfi
cos serviços prestados à Pátria. 

Sala das S.zssées, 19 de junho de 
18~5. - Leopoldo Neves. - João Bo
telho. - Leopoldo Peres. - Baeta 
Neve3. - Berto Condé. 

- A imprimir. 

O SR. p~.?SIDEN'l'~ - Tem a pa
lavra o SenL~r Jales 1\fachado, pri
meiro orador inscr:to. 

O 3R. JALES M .. I\..CHADO - Se
nhor Pre:;idente, Srs. Constituintes. 
AssU..."lli há dias, em Goiás, um co::n
pro!L.;sso com meus correligionários 
da u"DN, t:ar:::t fazer uma aná.lise na 
dit2..<lura., C.ue durante 15 anos domi
nou aquele Estado. 

Quando profer:a meu discurso de 9 
de abril dêste ano, o Sr. Senador 
Pedro. Ludovico deu um aparte, não 
ouvido par mim, nem registrado pela 
taqui~afia, mas i!Tadiado, putlicado 
em alguns jornais e ccnfirma.do por 
vários coiegas. l::sse aparte foi o se-
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,. r::: .e: V_ E=.r:. i:n:z;t:diu Gciés e lá se 
enr'.ç:t.ece<.J. como i-:tiermeci::irio _ 

O Sr. Pedro L:.::'!.otico Q:lZ.::.do 
fa!ei em i!::e:-:n..er=~:::.o~ ~~:e:i-!:le a 
!:egúCics p:;.:-:!c::22.:-es, e !!2.o do ~
ta.t.o 

;::ess2.o .. i.:!:.e:-n:e::iã::c ·· a :;:::::o~~: :c 
Co cã=:~:.o neg=o~ :c: ~ada. ::a s~::.

t: :i c :;;eja=a ::oo;o. 
Q~ndo p::e:~:-1~: :-es::::::c.e:-. :-e~_f!

c:::..r:do a a :a. S. E:..;.a não es!a 7a o:-e
se:::e. --v:.aj3.:-a pz=a Go:.is. F:aêc-a 
hoje. antes de e:::J.t=a:- na a:lálise- l:
gei:"a ê.G go"";"ê~o é.e S. Ex. a cr~e é 
o objetivo ãêste ài:~::rso. 

O S~:12.do:- Peê=v L"UCc .. ~co, o:.r::-o 
cu.a, :faze:;.do a elogio c..o seu p:-óp~o 
go-;-ê:r::.o. a.sseve::-ou. co!:!lo já o f:.Zera 
em d:...<:.e'l.I!"SO. q_ua:lC.o, compelido, já 
se -;ê. e::. cegava c gcrrê=no ao desem
ba:rg:a.dc:- 2ãdio -~o~..m.. que àeixa
va. o E.::.-taào -m1 ó±na. situ.a.cã.o ~c-
nõmica e fi~ q ::1cci!"a. ... 

S Ex.."· no entan•o. depois de 15 
an.os, deixou o Estado ~e:a er1ttadc..s, 
sem e s c o I a s, com a ma!!ist:::-a
tu.:-a., o ma'Z'.st-é:-io e a fôrÇa pú
bli<:a com Õ:-de::1adcs de fome. a 
:!a">oU.."'"a a!":"Uiru.é.a, e a pecuá!ia goia
na na rra;or crise de s~a h:.stõr~. 

O S-r. Pedro Ludo<:-'..co - Os so:da
dos da fõrca nol.:c:.Z.l !?:a~•ar::::t mais 
r:~,c. o<: <:o7?.;c::.·o;, c.·.: ~ ..... ;-:.O:': H"-•a-'cc::: f'!;-
~ ..... - - - -"'"'- - - .;.....,._I. - -::~.o """" ·-, -
cl :.:.si 'OS os de :M:::.2.s Ge:-ais . 

0 SR. J_A!·"""'S ~L-\C--":UXJ - ~ão 

es""tNU a.utc:iza-d.o a fazê:: ca:n:!)ã._~~ .. 
,...,...,~' o q~e a!: se :1·:-:a é ex;.t2.:r:er:.te 
o qlle afirmo desta t:-ibU!la _ Pa:ra 
Q:Ie a af=-.~:i"ra Co S=. Sen2.C.c:
seja aceita. m'":e:- se:rã co:::c:u::- que 
S. Ex.."' ;:e::.::. :::ocão ::::.::i "CC cli>e:-sa da 
S:pificação que ·nós o-üt::-os dan::os à 
ex-o::ess2.o .... ó:ima sit:J.açã.c eco::.ômica 
e f.tn.s.:ncei:'a." S. Ex.a ~3. as pa.la-
7-as. r:áo pa:-a. expr.:.m.::-e:= o que re:::.:
:ne:::.te .s!.g::.i.::ca:n. ,.....? :::: c qu~ lhe ccn.
vem e não é ext:z.nhive!~ po::ta.~:~c. 
que tt..e te~~a .,....:...,gs.C.:l C.e r~o e rie 
inte7'77'-ediá~..o. 

sem 
ser ~-.ec~ o crJ.e ~e:l:lo. eu. o gs.::L:e:. 
const:-:1.:;.,.,do usbas h:~:-0e~ét:"ic~. es
trad2s. po::tes~ ~e-d:!:=.o e cie:::s.:c3.~

do -:e==-~. :r::=.:2.:1d.c e e~:c:-'2-::'ic i:l
C.ú:~~...as =.e t:am:o:-=::.ção, c::.:.::.7s.:::é.o 
café .. 

Q S:-. Pei:--a Ludo:;ico - V. Ex_:: ê_é.
q't:L-:.·- de poàz-es q::e c::;::.."':eço. ::o ~u
nici;:ic de Ja~:a.g-;.!.2., ··....-.--=- le~.:.s. po:
CL:as de :e...-ra pe~ q:.::.::t2 i::.::~s de 

3 _ OOC c.:-uzei:"os. -e:sse.s te:::-:-e:::.os hoje 
va:em ::1ais de 3 .GOO _ C'J'J. 

O SR. J.-H.7S ).!...;.C- :\DO - Sei 
q;..:e V. Ex_::. já ~~~dnu. ~nçar mi
"'"'" -.;;id2. pa---c.ic1..i.lal" em. C-o;<><: para 
ciefe1!der-se Cos 2.busos que p:-a:::icou 
e~ seu go~ên:o.. Es~cu ce=:o que r:.ão 
=.e 9. ::::::.~ ...... -ã.: v. z..~ .. a fiC2. desde já. 
co::.t'~d2.do a t:"a.Zê:' é.Q:Ú..~ os àc-c:..,.~~

tcs de cc:!:;;::c.. des....'2.5 tezras.. Não 
co:n.prei te:7:as de pessoas que foram 
ao.~car?" de suas n:-o-:JriedE.des uela. 
r.:olic~~ CC.::!:O vot: Pro~:u pelos -C.o
c:;rr::enws c;:ue ua.go. 

O Sr _ Peà.ro Lulicrnco - V_ E:;::_a não 
se pode compar-d cc!!ligo no parti
C''~"r, porque, c;_uando um parente r:1eu 
cU.:.S adcuL"'ir terras na Estado. aumen
iei o seü •alar de 100.000 alqueires pa...-a 
o C.e 5GO.OCD, enqua.nto que V. ~a aC.
c;:~""iu 2.990 alquei=es de pobres c-..m.
-oo::.eses pela ínfim? cuanna C.e 8.000 
éruzeircs, prejudicandÕ, porr;rnw, êsses 
ca:nponeses. 

O SR. JALES M...!,.Co a' O - ~o 

não é exato. V. U.."' fica em:oraza.do a 
'Clã.Zer docw.nentação do c;:ué alega. 

O Sr. Dc:.Tio Cardoso -A probià&.de 
do Sr. P..epresentan:.e P~o Lud.ovico 
oaira a.:-i::na de c':si<:ouer atacues do 
ê:c.dcr. TcC.o c po•o ·goia.,..o êo:uhece 
z. êTbos sob€j2:tlente. 

O Sr _ Dü)genes Magarhães O 
c-:ador coutinua na. auto-propaganda 
elogiosa. contida em seu primeiro dis
cur5o. S. Ex."- es:-2. i~dc:ti!J.do sõbre 
o cue não construiu. Apen.::..s proje
tou- estradas e pontes. Entretanto, 
::alia iêz de p::ãtico _ 

O Sr. Ped-:-c Ludcr:ico - Co!:.-~..llu 

r:·o:::es ce :r:!:l:lC.ei..'"a numa wsi;~la de 
j ar::..gui. lego ca-'"!"egada.s na. primeira 
eLcb.en;;e . •. 

O SR. J_~T.F<:: ~B.CRADO V. 
"'""" de<~ cefencer o seu go...-ê:-no. 
E:sz -c-s·:::;a: 2 1'fs es::i fu:::.cionaz!do 
e c.::. est:c:.:lcs, pontes e tudo QU2:lto 
co12Str..ú ::3. est:á. Nir><7'.:é:m o -ocde con
t:esrer. Dele::.da V. -Fx ~ os ates de 
:::eu go-vé::-::.o, basea!ldo-s~ e~ C.CCli'""en.
t:)S, co=.l:J ~é::lp:-e fa:;;~ t....-azendo-os 
:;a_-:l. !:.CPli~ a fi::::l de e:tib!-lcs aos o~os 
de t:Cdos. 

SZ.o o::~.s e t"ab~l=.os GU~ li estão,. 
cr:1 G·:J!ás .. os~en~ê.o o sêu progresso 
e ~o pcCem ser negadas .. 

!'::mc:l me dediquei a emprêsas ou 
i::.i~:.at.:.-;2-S q:\:e ~o conêio::,essem t.am
~é~ co-:-"! c ,....-~cc-:"'e--~ Ca n""j~,.,<C' vã~ 

e ... ;;-~c;; ... ......,;~-:- .-l~--':;", ..... ..:-c ~~ s· ~a 
--:.J~ ____ .._..._ ......... ~ 1,._..; -l..·C..\,;. ~..... • 

ç·.:e o é ~:::::~:z: de toêcs os ~e.u.s :i-



}bos. Foi para isso c;,:.:e ;~\2.C.: o Es
w.do C.e Goiás. 

Kão sei se o Sr.. P~drc L'Qê:: .... :c c .. 
ar;::.es de se :r ditado:-.. a:gr:r--: a cà=a 
Ceixc~ :::e b:e=ês_~ p~-a o sel: c--..r ::::eu 
E.z:z.C:.o !:e!::., :2-o :;;c::co, se S.. ... , .... a é 
~~o! 

O Sr.. Pedro Lu::!orico - _.;J:ã.s .. se 
!e:--~o a_:çr;-:,.......~ cc~a~ co::-e ~c:- cc~:;:; 

C·,.. "7.-:"!.r-:~-7-:lC"~ c.·o ,..,..,.:"'!""'1;....-;:tc:; ..:.~.-.-.-:.::...:"";~_ ._ '""-""'--~<:.u ._ __; - :::-'-'-'::..1--'-~ 

des. Xão ~ueL-al' :r:.esse ter:-~:c.c:. e.5t::.
te:ecer ~~rale!o er:ue n:~~ e ·~ç:·.. .=....:.: .. ..:. .. 

o S?\oo .. J_; T :~:s ~.r_.;.r_;~-80 - rr~~~·~ 

a Cc~dz.C.e C:.e o~T-= ._,;~r-:-:- cc::..:id.e
:ra.çCes .. 

Sei.. enrret.a:!.to1' q:u.e o e!'2. m"'.li:o 
.,-.,~~, c;_-:.:a!:.dO deixou c gcvêr.::o C~ q:.:.e 
cu::.:: Co -oa:a êJ.e er:r~::-o'!.:. ::--:;s.o o sa
·o-,:~.r.~o ,....:-co -n.:::o "'"'O~"o ~~=_..,._.a- ic:r~ i_ 

.,...._~..o. _ _.. ~ _.._ !::"' -- -......._ .... -o -

n:ente, co~o muf:a gen:e. e~ Goiã.s .. o 
faz, Q~e S. Ex.z se tenha e;riquecicio, 
aoro!lr'..,nào-se de terras ài:a.s C.evo
lÜtai, ãonde verr.os po...~ei=os for-a.m. 
an-c.Ilcados pela policia, pag--..n.ào-as 
aos preços de tabela e vendendo-as 
a preços altos, ou com negociat2.S de 
lotes em Goiãr.ia, pois é bem :possível 
que, cem rigorosa poupança, os ven
cimentos de !J:.te.."'"Ven:or. du..""a!lte 15 
anos. justifiq'..rem a s!Za a'baS-...ança. de 
hoje. Aliã.s, e..<:ta casa poderá fazer 
um. iuiz.o Ill2.is exato e nrónrio atra
vés dos documentos c;:u.e ~, no 
co=:-er ãe meu àiscu...rso. Eesncnàidc 
o a~--..e passeD::.os ao dL«cu..---so propria
mente dito. 

O Sr. Pedro 'L:uim;ico - V. Ex."' 
não o com.prova absolU'"..a.mente. 

O SR. J:AT.F:S MACHADO- V. Ex
celêneia govemou dtrr::mte 15 anos, e 
issi:' justifica sua a~..ança de hoje. 

o Sr. Dar..o Cardoso - 1!: pena que 
V. Excia.., :nesta al•m dos t=abaib.os 
con.stitucionaás, venha à tribuna P&ra. 
tratar exclusi.va.m.en.te de int.e...-rêsses 
pes...<:Oa.is • 

O SR. JAI.ES MA.CRADO......;. Serls 
- bem sei - :m.U:to do agrado 'ie VV. 
Ex.."'s. q11e a máq,,.;..,a QU.eremista P'==
m2..!!.eces..--e mo::1::&da em Goiás '::::0. se"G. 
be~effeo. ~ tal não ~ont.eceu_. Ade
m~. es::amos !!3. hora do e:Qedien~. 
âU!'a..:lte a om;; é ne..-.-zni.~do t:!"a '":u--c:e 
de q<'<>isquer a.ssmitos. - • -

O Sr. Dar'..o Cczr"...oso - A ac"G.Saçao 
de V. Ex. a ru f;~ sem re...<:":Jcs'"...a no 
mo::nenro, pcrq'.:e V. Ex,_a J:ã.Õ gos-..a de 
apa!':;:s. Mas :-ep!icarei z::.a Prií'ieL-a 
<:r;:JC::":1'""; t:ade. 

O SR. JAT.~ MACHADO - No 
mesmo avião em q.:e o no.-o interven
tor gl:rla:lo, C-al. Xavier de Ba:...""!"OS, Vi..a-

jo....: pa_-a ac:Sl"'""'!":.;- o seu pos:o~ sesu.!u 
;.a 7T' bém escol:anco-o o Se!l2.C.or Ped.:"o 
LudoV:.co. ~~ G.;..r'\.;z ..... ;-::t ~_..;·c~· -u"".- ~-..;rr.e • -- .... '_ ... _ .. - .!:-' .... - .. ~..."\.-~ 

os =oc..c-s que o C-e=:e=al ro:r:..s..s3e cc::
t_2::v co=. cu:ros ;l:"Õee:-es q:re ::.ão 0s 
c. -e s-;:a cõr:.e. -:::~:=e o :;:-õ~:io ::ns.g:..S-
--..;.-, c"'~.o cto-=---:::"!'-o;:~ n---,:;P- ~o ..,_ J .• 
<J_.;:;.._w~ _r.-.._ ::::0 ~ ._ __ ..... ~ooo.'C::::'-4_ ....... •_..-;: ' :....-

~1.:=:"0. e o C-e:::e=3.l I!:tt.e.n-e::tor. '!1:!1.2. 
co:-~.,....... C: e iso:.a.z.e!l:.a foi le7:;;.::~.s~a. 

&::r: q::.e c r:c~o :.:::e:ve::.:o:. c;.·..:c- há 
z::z.:.s C:e ~ a~.cs !lio ia a C-:;.:.t.s e 
C:..:.-::::,..c~r..:..ro.::-:::: .,...,,...,....--=r.~o o m4=l~""' ~--. ....... ,;:lo 
--~ -"'--"--· ::-U• ---.. - ...... ---I. ""1. ..... -

te::-:....a q~e escc:he:- seu sec:-e:s .. !"i::.d0. ti
o;-es.se a "'r.f"""l~,..,.,o co:::.a.to co::n vs ;!C'~:.:

ccs ê.a :e~z.. s:=T-=a.m os !lC~~ ~.;.

'C:ll2.=es e::.::-e cs q::a:S 5 p.:?.:e::~e3 C.·:: 
S::. ?êC!o L1:ê.-o~co . 

De::.:::-e éstes. o Sr. Sec:-e:á=:o d.a 
Faze:1C:a. o Se=-21c= Ve:!!e~a~Co de F:-ei
tas. a::~zo se~c&.l C:c s: _ Ped::o Ludo
vico. acUSado c:é.. aua-n-do P:efeit.o d.e 
c-o;§ria. te:!." t:-a~<:lgiC.o em b.rga es
ca~<> ro cãmbio .,.,e~o da. ,..,;:o';.,.,, .::al 
qu.€:-Õ.:--ene. e:~. -e "'êUjo ;;têr7o'siln::: 
bó:O:co. anãs 29 de outubro. n.ão foi !e
mão a· efeiro. pelos chauffeTs e 
c!asses pobres de Goiãn.i&, po:: i.ntc:r
>e"!:lção de t.e:!."ceú:os e do prõpl'io se
!l..C.or Pedro Luãovico. 

O Sr. Pedro 'Lu.do?;-'.co - A afir
mativa de V. Ex."' ez:volve grande in
ju:;~ça à pessoa do Sr. Venerando de 
F:-eitas. q.:e posso dizer, é não só a::ni
go leal como cidadão culto e inteli
ge!lr:e. 

O SR. JALES MA.CHADO- Paço 
justiça à inteligência cio Sr. Vene
!2.não de Freitas. 

Os bole~"s de co:::tvite circularam. 
Comentam. em Goiás, que o Sr. Pe

dro Ludovico ti!l.hs de fato motivos 
fortes pa...-a desejar ter na Secr<!taria. 
ãa Fazenda U!Il. amigo !ncondicio!"!al 
com isso contra~..ando até amigos leais. 
Como Secretário do Interior :foi :to
meado !llSis u:n parente àe S. E."{.", o 
S:!."". Paulo Pleuzy, secretário gera! do 
P. S. D. goiano. 

O Sr. Dario Carà.aso O atual ti-
tular da Secreta..-ria. do !ntel'ior está 
ho:::-""a:J.do o ca.. ""gO e honraxá cn.r!liql!er 
ouw.--o cue v<:~hs a exercer, mesm:J fo
ra C.c ~cs..."' Estado. 

O SR. J ·H.k'S ?>1..-\CR.IDO - Ora 
co::z: a pa.s:a ea :F-az<:nà.a. e com 3. S~;
cre~.:.a de In:eric:-. acuela. zna.n:::o:-an
C.c os ç;..-.l;ei:!."cs e a.s cotetorias do inte
ricr J'..:e se tra~--.fo::-mar:;n-, em oo.stc.s 
a~~ê~cs da nu:!itica oue=e.,.., 1~t..-1. e 
esta.. -...,..,s.,.,oimmdo a pclicia. do Estado 
e ..,.,.,;s com o denartamento daS m~i
cipa!idades. ~<i~ co:::_~u!u re;:J~r o 
mais i:!:con.àicional cios seus servidcres. 
o Sr. Abel cie Castro, o se!!a.:icr Pedro 
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Ludovico ficou de poSiSe dos três mais 
eficientes instrwnentos de compressão 
política,. E já a está exerc~ndo. Ainda 
outro dia o candidato do Sr. Pedro 
Ludovico a governador do Estado, o 
Sr. José Ludovico, outro parente 
seu ... 

O Sr. Guilherme Xavier - Candi
dato do Sr. Pedro Ludovico, não: can
didato do Partido Social Democr9.tico, 
que o escolheu em convenção de to
dos os diretórios municipais. 

O SR. JALES MACHADO 
... saiu em excursão de propaganda 
de sua candidatura pelo sudoeste do 
Estado. Como membros de sua co
mitiva, &eguiram o secretário do In
terior, Dr. Paulo Fl.eury e o Sr. Ori
valdo Borges, cunhado do ex-Inter
ventor, prefeito de Goiânia. Ainda 
ma.is, o seocetário do interior, é o ora
dor ofi·cial da comitiva (Doc. 30) . 

o Sr. GaZe no Par anhos - V. Ex.• 
também andou pelo Estado em propa
ganda política e pronunciou discur
sos ... 

O SiR. JALES :r...iACHADO- Como 
vêem, Srs. Representantes, o secreta
riadc goiano veio ao inteiro sabor do 
ex-Interventor. Do mesmo modo, as 
Prefeituras do Estado. Trinta e tan
tos prefeitos, afastados pelo magistra
do que exercia a interventoria, pois 
todos eles eram chefes do PSD, nos 
respectivos municípios, e muitos acusa
c-Jos de usufruírem do câmbio negro, 
maladversa.ção dos dinheiros públicos e 
perseguições políticas, trinta e tan
tos, repito, foram reconduzidos aos 
seus postos. Os demais não o foram 
porque caíram no desagrado do 
Sr. Pedro Ludovico, não dominaram 
inteiramente, como seria mister, o 
eleitorado. Não foram reconduzidos 
por castigo. Tôdas as demarches e 
combinações, não só para organização 
do Secretariado, como para a substi
tuição dos Prefeitos, se processaram 
n. .. \1. residência particular do Sr. Pedro 
Ludovico, a inteira r-evelia do Sr. Ge
neral Xavier de Barros. 

O Sr. Pedro Luclovico -V. Ex.a está 
a.cusando o Sr. General Xavier de 
Barros e não a mim. 

O SR. JALES MACHADO - Dirijo 
acusações àquele General e a V. Ex.a 
tsmbém. Esclareço, entretanto, que a 
pfssoa de V. Ex.a não me interessa, 
mas os atos praticados durante o seu 
govêrno. E houve casos verdadeira
mente chocantes nesses concha vos. O 
ex-prefeito de Jaraguá foi rude e bru
talmente tratado pelo Sr. Pedro Lu
dovico porque, naquele município, 

vencera a legenda da União Democrá
tica Nacional c, principalmente, por
que o orador obtivera ali boa vota
ção. Mas chamo a atenção da As
sembléia para êste fato: O Sr. Pedro 
Ludovi-co fez nomear para prefeito 
daquele município, não um Udenista, 
da legenda vencedora, nem um Pes
sedista, da segunda colocada, não! O 
prefeito veio do partido comunista, o 
que menor votação de legenda obteve 
ali, em 2 de Dezembro. (Doe. 13) . O 
que vale o povo para o Sr. Pedro Lu
dovico? O que interessa é a satisfaçãO 
do seus espírito de vingança. O PSD 
nã.o tolera que o govêrno atenda a 
vonta.d.e expressa nas w·nas entregan
do as Prefeituras a Udenistas onde 
êstes tiveram vitória. No entanto o 
ex-ditador goiano, num dos municí
pios, dá a Prefeitura a um expoente 
de partido comunista, o menos vota
du. Que valor tem para o Sr. Pedro 
Ludovico a manifestação das urnas? 
De fato S. Ex.a tem razão para não 
confiar nelas e sim nas máquinas, 
pois, antes de ser ditador nunca se 
cor..s:eguiu eleger. para coisa algwna. 
Agora, como ditador de 15 anos, já é 
senador. 

o Sr. Pedro Ludovico - Nossa vi
tória foi completa e absoluta nas úl
timas eleições . O Partido elegeu dois 
ser.a,cJ.ores e cinco deputados, ao passo 
que o partido de V. Ex.a apenas con
seguiu dois Representantes. Isso pro
va que o povo c1e Goiás estava 
conôsco. 

O SR. JALES MACHADO - Por 
fôrça d-a máquina eleitoral montada 
por V. Ex.a durante êsse período de 
quinze anos. 

O Sr. Pedro Ludovico - Lembre-se 
V. Ex. a de que naquela ocasião foi 
substituído o Interventor, afastados 
todos os prefeitos e as Prefeituras di
rigidas por elementos da U. D. N. 
Nossa situação era difícil. 

O SR. J ALES MACHADO - Onde 
o Sr. Pedro Ludovico, por vingança ou 
capricho não r-econduziu o ex-prefti
to, não confiou tão pouco no presti
gio do novo nomeado e tratou de re
forçar a política queremista s t!-a v és 
das delegacias de políçia e até p0r ór
gãos de justiça. Assim, para ttmn
biara, nomeou um promotor .:]_ue. ele 
parceria com o delegado, veiho fa
cinora, que já respondeu por vár.!.:>s 
delitos àe morte, vão continuando a 
política de viol3ncia como melhor 1nr
ma de convicção. Foi ali requerido 
pelo promotor, e levado a efeito peJo 
delegado, wn processo contra al~uns 

udeuista, escolhidos a dedo entre o 
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povo que arrancou a placa de Getúlio 
Vargas, da principal praça pública da 
cidade. Enquanto êsse gesto de •Jro
:filáxia foi o prenúncio da liberdade 
no Brasil inteiro e as nossas fôt·ças 
armadas arrancava.m do Catete ~:. pró
prio ditador Getúlio Vargas, em Io:am
biara, Goiaz, alguns udenistas ~áo vi
timas de violências policiais e proces
sados por terem integrado a rna.~sa 

popular que arrancou apenas uma. pia
ca. Essa póstuma irrupção de recal
que queremista só seria possível mes
mo nos domínios do Sr. Pedro Ludo
vico. 

Aqui está a cópia do processo para 
que seja examinado por qualquer SJ . 
}~epresentante. 

O Sr. Galeno Paranhos - V. E;x.a 
deveria abordar grandes acont-3ci
mentos políticos do Estado e não t::i~'as 

pequenas coisas. 
O SR. JALES MACHADO - Lá 

chegarei; tenha V. Ex.a um pouco ele 
paciência. 

Em Suçuapara, o prefeito recJn
duzido estava sequioso de vingança e 
vários espancamentos tiveram lugar e 
·v1timas dessa violência foram l~v::td'ls 

a presença do General Xavier de Bar
ros. Apezar disso, a ameaça e c:1. vw
Iência continuam lá sendo arma.s pa
ra anular adversários políticos. 

Aqui está uma carta de um iru;
. petor de quarteirão, vedadeira ameaça, 
a um roceiro de Suçuapara. 

O Sr. Pedro Ludovico - Eu sabia 
que V. Ex. a iria pronunciar êsse dü-,;
curso; contudo ia apenas lê-lo, po!s 
quem o escreveu não foi V. Ex. a mEs 
seu cunhado, suplente de Deputado, 
Sr. Jacy de Assis. 

O SR. JALES MACHADO - Agra
deço a V. Ex.a a deferência com ou e 
me distingue, reputando minl1a int.e
ligência incapaz de escrever um di.:;
curso. 

Vou prosseguir. 

O Sr. Guilherme Xavier - Se má-
quina eleitoral havia em Goa.1z ao 
tempo do pleito de 2 de dezembo, e~sa 
pertência à UDN. E' pelo menos o que 
afirmaram os correligionários de V. 
Ex.a, durante a campanha. 

O SR. J ALES MACHADO -- . . 
e da qual só aproveitou o Gener;;;.l 
Dutra por circunstâncias que ~odos co
nhecem, máquina que ameaça impo .. 
a Goiaz a maior humilhação da sua 
história - a sobrevivência da ditadH
ra Ludoviqueana, npós 15 anos de 

desmandos, como se lá, fóra da farrü
lia Ludovico e de seus aúlicos não 
houvesse homens capazes. · 

Essa é aliás a sua convicção. r:m 
discurso recente S. Ex.a declarou, pu
blicamente, que se mais não fizera, no 
seu govêrno, é porque lhe faltara ele
mentos int·el~ctuais. E naquel-e ins
tante S. Ex.a. estava cercado de vários 
dêles. Honra seja à intelectua~idade 

goiana por se ver assim justamc-'llte 
excluída da cumplicidade de colabC)
ração, numa obra governamental tb.o 
mesquinh8.. 

!!: diante dessa circunstância, des:.;a 
ameaça potencial que, cumprinclo um 
dever para com o povo goiano, ven~1o 

hoje fazer uma ligeira análise da di
tadura do Sr. Pedro Ludovico, :J:ua 
que o país tenha uma idéia 1o que, 
para Goiaz, representou êsse curto t s
paço d·e 15 anos - e para que o go
vêrno, tomando conhecimento, faf;a 
valer ali as recomendações contídas 
na circular do Sr. Ministro da Ju:; .. i
ça, dando assim chance ao povo ~o

iano de sacudir, de uma vez para 
sempre, o jugo do maior garroteaciur 
de suas liberdades. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o 
nobre orador que seu tempo está es
gotado. 

O SR. JALES MACHADO - Attn
dcndo à advertência de V. Ex.'l Sr. 
Presidente, interrompo aqui as t::on
siderações que vinha fazendo e p8ço 
que V. Ex.8 me permita prosseguir na 
proxima sessão. (Muito bem,· muito 
bem. O orador é cumprimentado) . 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Graco Cardoso envia à lVIesa o s3-
guinte discurso para ser dado como 
Edo: 

O SR. GRACO CARDOSO 

Formosa, cidade do norte do Esta
do, honroso baluarte de resistênda 
democrática, e onde a UDN tev~; es
magadora vitória, não podia deixar 
de pagar o seu crime. O advoga'io Fe
lix Pereira de Moura e o Sr. Clemen
te, Sr. Cruz secretário e membro do 
diretório da UDN são desfeiteados ~ 

presos pela policia quando voltavam 
de pedir prividências ao juiz pela pri
são injustificável d'e um seu Ct)iega, 
o Dr. Sinval de Oliveira. Docamento 
24. 

rt: evidente pois que o senador Pe
dro Ludovico, restabeleceu em Goiaz 
a máquina eleitoral para o quer·~nlis
mo, com a qual se elegeu senacior ... 

E Pr2"~ ·' - · 1 ~2, neste momento ela vida 
republicana federativa em que a 
vontacte soberana do povo, expres
sa por sua Assemrdéia Nacional, tem 
por mais indefectível empenho plasmar 
uma const-ituição polít-ica sob os plin-
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cípio.s func1am entais das liberdades d e
mocrá ticas, desejaria da egrégia As
sembléia Nacional assentimento para 
expender simples opinião, que não 
chegarei a concretizar em emenda 
convktr de que a cláusula da reelei~ 
ção não conseguiria captar o anoio de
cidido da opini8.o pública do país, de 

' somos a incarnação mais alta. 
Fnnnuh não introduzida no pacto 

federal de 1891, em formal desacorclo 
c~m ~ paradigma de onde copiamos, 
nao ha ne~ 'r ter essa faculdad e adqui
rido na prática de mais de cinqüenta 
anos d.e regime, aversão quase invencí
vel. 

Tocla·via, sem embargo dessa repul
sa, temos para nós, segundo a lição 
de autorida_des irrecusáveis, que, pe
sa~~s os pros e os contras, o principio 
engido em preceito no direito consti
tucional americano seria, se por nós 
adotado, eminentemente salutar "à 
conciliação da estabilidade necessária 
ao poder executivo com a modalidade 
inaviável do sistema constitucional 
republicano". 

Segundo os mais autorizados exe
getas rl:~ constitucionalismo norte-ame
ricano, os argumentos infensos à teo
ria da reelegibilidade do presente da 
república carecem da import ância que 
vulgarmente lhe pretendem atribuir , 
argumentos 1a!iás contraditórios na 
impugnação de João Barbalho. ao ter
çar em favor da liberdade do voto e 
defesa dos votantes, dada a possível 
influência degenerescente do presiden
te ao pleitear uma nova investidura 
consecutiva. 

.. ::.o n c;so espírito tais assertos não 
passam de meros pressupostos. Não 
devemos perder lembranças que o ru
mo c;o escrutínio eleitoral de 2 de de
zembro de 1945, que ficará memorá
vel D' inplantação da atual democra
cia, teve como reação precípua resta
belecer, na nacionalidade, o sentimen
to da moralidade republicana, ras
gando ao futuro da ··zrdade da liber
dade eleitr :al , mais vastos e profun
dos h:Jrizontes, condição orgânica de 
todo govêrno constituído no sentido 
popular. 

No que tange, porém, à reeleição do 
Presidente da República, h ipótese que 
o desenvolvimento incipiente da nos
sa capacidade política entenebrece de 
sombrios preságios, parece que a in
conveniência maiormente insuperável 
resultaria menos de criminosas 8Jdu1-
terações da manifestação do sufrágio 
popular, que do grave contubérnio 

entre o legisla tivo e o executivo, do 
enfraquecimento do primeiro dêles pela 
abdicação de sua independência e des
virtuamento da outorga constitucional 
que lhe é peculi~r. Porquanto, estamos 
em crer, que um legislativo cioso da 
sua dignida.de e consciente dos inalie
náveis _deveres da soberania, como quer 
que seJa que se pense ao que esta real
mente é, lograria afastar os perigus 
reai~ ou imaginários eventuais da re-, . -
e!E~Içao. 

l\1as quando, acaso, um presidente 
faccioso , por sofismas insidiosos , ten
tasse transgredir a ordem republica
na com o pensamento de se reeleger, 
um Congresso enérgico, fiel ao reo·i
me, inaviltável ao suborno e à am;a
ça, seria suficiente para obstar-lhe o 
gesto indefensável, atentatório e de
sonesto, compelindo-o ao respeito à 
legalitd~de. 

Demais, com o argumento do abuso 
h~potétic~ se não haveria de impedir, 
so por so, as vantagens decorrentes do 
critério da renovação, de vez êste 
consagraJdo. De resto, a questão tem 
uma outra fa,ce que pensamos verda
deira, que é a seguinte: quando o 
corpo social queda-se indiferente à or
denação do problema político e à 
or_!?;aniza_ção administrativa. da' repú
blica, alienando-se do seu circulo, dei
xando de respirar-lhe o ambiente e 
entra a acumpliciar-se com os da~os 
e desconcertos do poder agente des
via,do de sua missão e dos seu~ fins 
bem é que tenha o govêrno que fe~ 
por merecer. E se assim é, cumpre que 
recomponhamos , principalmente pe
la educação geral do povo, o grande 
corpo da nação, concitando as virtua
lidades democráticas existentes em o 
seu seio à defesa comum. 

Duvidamos que a faculdade confe
rida ao presidente de passar de um 
a outro mandato, guardadas as for
mas jurídicas preestabelecidas, possa 
acarretar males piores que os que po
deriam sobrevir do próprio fato da 
pl'imeira eleição. Os inconveniêntes 
seriam os mesmos, senão idênticos. 
Eleito ou reeleito, as possibilidades de 
tendência hipertrofiantes, em relação 
ao chefe do poder executivo, não so
freriam alterações, permaneceriam 
condicionadas ao mesmo potencial. 

Tanto há pois que temer do ponto 
ele vista dos acontecimentos previsí
veis ou simplesmente imaginários, 
trcnto da primeira eleição, quanto da 
reeleição. Nem pela circunstância das 
constituições de 1891 e 1934 terem 
tornado inexequível a teoria da re
elegibilidade, deixando de materiali-
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zá-la nos respectivos têxtos. têm Slao 
menos constantes na lllstória renu
blicana os atentados dos govêmos- à.:; 
garantias institucionais do pais. A 
pretêxto de respeitá-las, na expressão 
do grande P..ui. temos tivido de rea
ções ilegais e soluções tumultuá . .'ias. 
:É. claro que não estamos nos referin
do à noite que sôbre o solo das li
berdades públicas desceu nêstes últi
mos anos. Mas realidade é que ::; 
cláusula proibiti>a da reelegibilida
de dos presidentes da república, nor
:::na jurídica com tanto zêlo arrorada 
em prudente cautela, por duas >êzes, 
na organização constitucional do p--...is, 
de nada tem nilido ao regime. Os 
desrespeitos à Con.::;·ti.tuição da Repú
blica, partidos de cima. dos próprios 
chefe de Estado, todatia, ao serem 
praticados, não le>a>am. a mi..-a. no 
prolongam.ento do mandato por um 
segundo :periodo. 

No caso de uma releição, se o prin
cipio nesse a 'tigor--a.r em o nosso di
reito público. os e.-.::cessos, as dema
cizs e arbitra...~edades do Executivo 
encontrariam os seus óbices natura.is 
na independencia do Poder Legisla
tivo. como ac!ma já aludimos. oor 
quanto: "A independência do Poder 
Legislati>o não pode ter limitas no 
arbítrio do Poder Executivo; o arbí
trio do Poder Executivo não pode ser 
o li.mite con.stit-:Jciona! da indenen
dênci.a de PoC.er I..-egislati>o". -

E bE>.n1. Noção carrente entre os 
mestres do direito pnblico e entre os 
consituciona.listas. nreceito funda
mental, absoluto,· inãl.~vel ao go
vêrno republicano. é que o povo no
meia. mediante escolha livre e dire
"ta, S"..ID. nenhum outro cont:rôle aue 
a SU2. própria vontade. os seus dÔ:.S 
poderes Legislatim e Executi>o. Ir
lisõrio. seria, portanb, o absurdo de 
em um código da sobe..."<l.D.ia do povo 
se proibir o direit.o de renovação do 
mandato de seu poder Legislati.-o, de 
repetir, as urnas •. u:ma. duas, quan
tas >êzes quisera. ·o nome das figuras 
eminentes da sociedade em condições 
de ilustrar e elevar o nível intelec
tual. moral e político de sua repre
sentação. 

Se tal se pudesse conceber ao or
ganizar-se um código dessa :nature
za, tudo quanto :tig:nWcasse fôrça 
capacidade, virtudes, esta...-iam dentro 
em bre>e totalmente excluído das 
assembléias políticas da nação. E 
que lucrs..."i.s. a sociedade asSm des-

pojada dos seus mais belos ornamen
tos? Isto apenas: o ostracismo do 
mérito; o ad.-ento das mediocridades 
Na França, a As..<::embléia Constituin
te de 1790, reza a históri..a, ensaiou 
essa estúpida eljmjnação, e cêrca de 
três mêses após a Nação se abisma
.-a na mais trágica das voragens, pe
la subversão de tôdas as leis do Es
tado. 

E ão mesmo modo que a >ontade 
nacional não cabe coagida em rela
ção ao Poder Legislati.-o, por igual, 
sõ por aberrante violação do princi
pio republicano o lograr.a no aue diz 
respeito ao Executivo. . -

Tudo nêste mundo e, principalmen
te, em matéria pública, é suscetível 
de abuso. Se o arbitrio adrninistra
ti>o pode abusar das leis e da liber
dade, o legislati>o ta:nbém o 'DOde em 
relação às imunidades narla.n:lentru:es. 
Tanto o executivo 'OOde· arvorar-se em 
ditadura. como o êongresso declarar
se em Convenção. E tudo é despo
tismo, ilegalidade e desgraça nacionaL 

A objeção às ca.-aleiras do nariz dos 
que se insurgem contra a doutrina da 
reelegi.bilidade, salta-ncs à frente si
mulando a fôrça de um argumento 
irreduti>eL Dizem êles, no propósito 
de distinguir o perigo da aplicação do 
princípio entre um e outro poder: ao 
Poder L-egislativo falecem os meios 
de corromper o sufrágio popular; no 
que concerne ao Executi>o, porém, as 
possibilidades de subornar. de perver
ter e degradar a moral dos C:.dadãos, 
ao contrário, extrapassariam. Mas, 
quem pode acaso, barrar ao interêsse 
humano a sua cupidez, impor decên
cia às a!Ilbições pessoais mais desbra
gadas? Entretanto, o raciocínio e os 
fatos nos convencem que é mais fácil, 
como nos governos parlament.ares, pra
ticar os interêsses pessoais de uma 
circunscrição eleitoral limitada, que de 
..:ma z.ona mais vasta; uma província 
ou um pais; entrar em concêrto ape
nas com centenares ou milhares, do 
que com milhões àe sufrágios. Caimos, 
assim, no sovado exemplo de que é 
!I'I..aL fácil envenenar um copo dágua. 
que infeccionar um regato. um rio 
ou um oceano. Pro>avelmente, alcan
çaria o executivo corromper o eleito
rado em um exíguo circuito eleitoral: 
mas fazer vingar a corrupção nacional 
ou universal, é :;uposição que refoge 
a tôda reflexão sadia e a tôda evidên
ci?. menos evidente. 

Só o fenômeno da populs...-idade em 
tomo de um no:ne, da gratidão do 
pais a extraordb.ário.s serviços, con-



segUiria ab..'""ir caminho c-;ante, ::oa o;ü
nião oo:;mlar. ao êxito de uma. reeleição: E nü'"...e-se que ~saroos aqui 
reeleição e não reroi-w:éio, ãita.dura ou 
a conqui.s-...a do go.êmo meãiante pro
cessos anormais e violen:.os. Um mo
"Wimer:.ro dessa. ,,.,..,oonãr.cia e dessa la
titUde não resultâr'..a jama;s. no Bra
sil, de U!Ila cabala malsã do verda
deiro sen+'mento público, m.as si,.,.,, do 
favor ou do ::"êCO!J.hecimento n.acio"a ,_ 
E sendo as.<"irr:, não seria .t...s-...o, em 
boa consciência, fz.zer dos mesmos 
um c. • .'ime ao P:"esidente da República, 
alvo dessa po:;;mJandade e dessa glo
rificação. 

Muito antes de qualquer outro po•o, 
a democracia a=ericana fez do mé
rito a sagração dos sumos magistrados 
crue a têm governado com honra in
signe pa.""a a c-ulnrra da huma,.idaõ.e 
e para o progresso da iiloofia. polí
tica, ::oa his'...õria do mtmdo. Citemos 
simplesmente o p~_meiro e o último 
dêles: Washington e F'rank1iil Roo
sevelt. 

Quer defJ:ua de um de..."Vio de onca, 
quer promane de pre.-enções exage
r<>oda.S, em .-'.:nude dos catac:lismas qo.1e 
têm ameaçado por ponto final ao ad
vento democrático de 1889, o cc..r..o é 
que um receio i..""''eSist:i>el se apoãe.."'"a 
õ.os esp:i:riros republicanos, tôàa. >ez que 
se alude, à e.-entmlidade da re"'1eiçãc 
do presidente, como non:na constitU
cional n.o quaàro da sobe...--n,-,ia e!ei
to..."al da República. Mas, por q--:.e te
mer um pro!C!lgamento ao p...-azo fun
cional do Poder Execu:i>o? Nos países 
de sufr-"..gio liT'Í>e..'>'Sal quem faz o go
vêrno é o po1o; e o po-.o é o Congres
so, e o Congresso tem a faeuldade de 
fazer do Presideme aoullo crue ê1e 
quise:' que seja. E ai es+.á por qÜe seria 
maior o 2te:lt.ado contra a democracia 
em eleger-se um pre.sidente que não 
fôsse do coração do po.-o, que em re
no.-ar o man.daro ~ele cujo govêrno n:-e tenha merecido aprovação espon
t?..nea e integral. 

.Ainda nêsse par'..&lllar perpa.s.sa-nos 
antes os oihos o ensinamento da .Amé
:r::ica. Ao constinnr-se em P..epública, 
paz de pa::-'"..e, a portentosa ::oaçãc, to
dos os mesquinhos p..""eCCOlCeitcs res
triti.-os da >onta.de ou do :instinto elas 
massas. Sentiu o perigo das exclu
sões, pa..-a. que o pais pudesse confiar 
os seus àesti!::.os aos homens da sua. 
Ct'!Dfiança e da sua afeição. Com
preendeu que com essa. limitação en
fraqueceria o govémo e fortaleceria as 
facções. 

Nã.o preciso repetrr à grande Co
missão a opinjã.o de tantos Ou.Los ex
positores e comentadores da con....sti
tuição nor...e-americana, a começar 
nelas seus mais fam05os fnndado..""eS. 
• Nêsse te:rreno as opimões não se 
ccn.trover..em; são antes perfeita
mente coincide:1tes. A he.."""I:.e!leutica 
ãe que se socorrem é U!Jl3. só: a da 
>ontade popula!" dominando sobe..>·a
Il2.meD.te a eleição. 

Vamos encerrar êste anazoatlo com 
a assertiva de I2ma::tine. o mais ilu
minado tidente da bis'"..Oria política 
da F!'ança: 

..,Vous voyez bien que toute lei de 
non Iéelegibilité dans une démOC!'S.
tie raisonable est une lei :funes'"..e ou 
>aine; flm~..e, si ••ne emnêche la 
n.ation de nommer un :mag:fStra,t sê
lon SO!l creur; ni!le, si eile in:tê=dit 
la :nation de renommer u:n magis
trat qu'~ ne veut pas n.omn:er." 

Por mim entendo que quanto mais 
la..-go fõr o critério da esco!ha do 
Presidente da República, m2is !or'-..a
leciào sairá das urnas o Poder Exe
cuti•o. Sõmente no ãia em. que a 
nação puder enca..-a!" sem tem.or a 
cláusula da reeJegihmdade, a demo
cracia poderá considerar-se :realmen
te funàada. no Br-...sil, mostrando, as
sim. haver :realmente ass!rnnaào os 
rudimentos elemen.ta..-es àe todo r-e
gime ordenado e li>re, fadado a vi
>er indeft.,.,idamen.te. 

O SR~ PRESID~~ - ~..á ~,.,àa 

a ho..ra do Expediente. 
?-c.SSa-se à 
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Ceará: 

Frota C-e!ltil. 
Alme;c.a Monte. 
Raul B.<>~bosa. 

P...io G~de do Norte: 

Geo..~nó Aveimo. 
IMclécio nua.. --te. 
José V areia. 
VaJfredo Gurgel. 
Mata Nero. 

Parai"ba: 
Sam~el DPan.e. 
José Jof·õ1j. 

Pe.mamhuco: 

NoTais Filho. 
~..el~...no r.m5 _ 
Jarbas ~"""Rnh?o. 
Ge.:rc:ino Po::ttes. 
Ferrei..""a Lll:na. 
Ba!"bosa I ·'..,..,a • 
~coas: 

Góis ~nte.L-o. 
M:edei..-os Neto. 

La.uro de Freitas. 
.Aloísio de Ca...<:tra. 
Regis Pacheco. 
Negre!ros Fs.lcão. 
Vlei..-a de Melo. 
Fróes da Mota. 
Luis Barreto. 

Espí:ritc Santo: 

Atflio Ví>~ua. 
Hen..-ricrue de Novais. 
Aii \,73a-na. 
Eurico Sales. 
Áh"a...-o cast-elo. 
AsC...'Ubal ~'"es. 

Di.strlto F-eàeral: 

.:r o.,.., as Cor:-e!a.. 
J osê P.o:nero. 

Rio de Janeiro: 

Pe.'"eira p;..!:!~. 

.Am:a.Is1 Feixotc. 
EdPa:rdo D-mner. 
Paulo Fe.rn:mdei. 

1!-

Brígi do Tinoco. 
Miguel Cou-..o. 

Vj.,.,as C-er-..i5: 

Be:edito Va1adares. 
Jus..."'Fli...,o KP'!ú-schek. 
Roàrigues Seabn:.. 
?ee..."'' D'..J.::-2.-
Bias F-or..es. 
Israel p; .... ..,eiro. 
João Ee1"1,..;_que. 
A:ugus~ Viegas. 
Gus-..a>o Ga:;;;a::tems. 
CeL<:O VJ?.crado. 
Ollnt.o F'O:!l...<:eca . 

São Paulo: 

Ciri.lc J·"'...,·;or. 
N oveli Jú!::ic!". 
~tô:!io F·eliMa.,.,c. 
C~sr Cos"..a. 
l.!arti!:! s Pilho . 
Cost"..a Neto. 
Horácio I..e!er. 
Lopes .F-e:::~ az. 
Atali.ba Nogueira. 
E:onõ.."'io Moiltei!"o. 

Goiás: 

Pedro Luào.~co. 
Dióge:les MEgaJhães. 
João d'Abreu. 
c--.c:isco G'Oàõi. 
Galena Paranhos. 
Guilherme X2 ner. 

Mato Grosso: 
.ArgemL-o :Fan'o . 
Y2.rtiniano Araújo. 

Paraná: 

Fl~tio G•rimarães. 
Fernando Flores. 
Mu:ahoz de Melo. 
J OOo .Agu:j.s=
.Aramis Ataíde. 

Santa Cata...,..;...,? : 

Oi;acilio Cos"..a.. 
Orlando BrasiL 
Rober...o Grcssembacher. 
P...cgérto Vieira. 
Ha.ns J o.-da.n. 

:E.io Gr-.ol"!de C.o SUl: 

E:rnes~.o Dc:::-neles. 
Gaston Englert. 
Aàoaldo Costa. 
Brochado dz P...oclls.. 
Antero Lei ..as
Ms.nuel Duarte. 
::Mércio Tcixei..-a. 



Pedro Vergara. 
Baiard Lima . 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
Epílogo Campos. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Ma tias Olímpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Beni Carvalho. 
Egberto RodrigueB. 
Fernando Teles. 
Leão Sampaio. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraíba: 

José Gaudêncio. 
João úrsulo. 
Fernando Nóbrega.. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
GHbemo Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 
Aloisio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Luís Viana. 
Clemente Mariani. 
Dantas Júnior. 
Nestor Duarte. 
Alio mar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 
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Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo. · 

Romeu Lourenção. 

Mato Grosso: 
Agricola de Barros. 

Paraná: 
Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 
Ta vares d 'Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia: 
Luú; Lago. 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Benício Fonte nele. 
Antônio Silva. 
Bal'reto Pinto. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata. 
Minas Gerais: 

Leri Santos. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 
Romeu Fiori. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 



Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Maurício Grabois. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 

São Paulo: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino Correia. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado . 

Pernambuco: 

Sousa Leão . 
Sergipe: 

Dw·val Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Jacl Figueiredo. 
Bernardes Filho. 
Artur Bernardes. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Ceará: 

Alves Linhares. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 
Campos Vergal. 

Partido Libertado1· 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - A Comis
são de Inquérito de Casos de Inte
rêsse Nacional está desfalcada de um 
de seus ilustres membros, o Sr. Re
presentante Osvaldo Lülia. Nomeio 

-21-

para substituí-lo, durante sua amên
cia, o Sr. Oscar Carneiro. 

Há sôbre a Mesa o seguinte reque
rimento, solicitando um voto de pe
sar pelo falecimento do Ministro Pe
dro Teixeira Soares, durante largo 
tempo Presidente do Tribunal de 
Contas. 

Requeiro à Assembléia um voto de 
profundo pesar pelo desaparecimento 
do ilustre brasileiro, Ministro Pedro 
Teixeira Soares que, por muitos anos, 
com gr.ande brilhantismo, presidiu o 
Tribunal de Contas, requerendo mais 
que a &te egrégio Tribunal seja dada 
ciência dêsse voto de pesar. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. 
Representantes que aprovam êsse re
querimento queiram levantar-se. 

(Pausa.) 
Está aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Continua 

em discussão o projeto da Constitui
ção. 

Tem a palavi'a o Senhor Berto Con
dé primeiro orador inscrito. 

O SR. BERTO CONDlt (*) - Sr. 
Presidente, minha finalidade, nesta 
tri·buna, é discorrer · ràpidamente sô
bre algumas emendas que, em com
panhia de membros da bancada do 
Partido Trabalhista Brasileiro, tive 
ensejo de oferecer ao projeto Consti
tucional, ora em debate nesta As
sembléia. 

Filio-me à corrente daqueles que 
têm iniciado suas críticas construtivas 
ao projeto, rendendo minhas sinceras 
homenagens ao trabalho verdadeira
mente memorável despendido pela Co
missão, ao realizar, em pra~o exíguo, 
obra que servirá, magnificamente, à 
orientação que pretendemo~ dar à 
nossa futufa estruturação política, so
cial e econômica. Nem era de se 
esperar que a Comissão Constitucio
nal pudesse elaborar projeto de tal 
modo escorreito, capaz de ser apre
sentado e aprovado em silêncio por 
esta Assembléia. Nem o era, porque 
o projeto de Constituição serve ape
nas de base à futura estruturação 
da democracia nacional, e tant<' bas
ta, tanto justifica a circunstância de 
que os trabalhos porventura elabo~ 

rados com ma.ior mestria, aplicação 
e atenção teriam necessàrüt.mente que 

( * ) Não foi revisto pelo orador. 
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deixar ma.rgem ac aparecimento, neste 
Plenário, das aspirações próprias das 
várias correntes de opinião em que 
se divide a Pátria, a nacionalidade. 

Tenho, conseguintemente, de dizer 
apenas sôbre alguns assuntos que des
pertaram, de maneira mais premente, 
meu interêsse. 

A primeira das emendas que pre
tendo sustentar, e para a qual soli
cito a preciosa atenção desta Assem
bléia Constituinte, é aquela em que 
proponho a supressão no parágrafo 
único do art. 126, da expressão no 
Município da Capital. 

Sem dúvida, orientação que não 
é nova, tem procurado estruturar 
as capitais dos Estados de maneira 
diversa da outorgada aos demais Mu
nicípios. 

Pretende-se que a circun.stância de 
residir o Govên1o do Estado na Capi
tal impõe a precaução de ser aí o 
Executivo Municipal uma delegação 
do Govêrno Estadual. Esta preten• 
são, a nosso ver, entretanto, não pode 
prevalecer ao princípio, fundamental
mente democrático, no seu âmbito 
político, de um império indiscutível 
no tratamento igualitário de todos 
os habitantes do País perante a es
trutura nacional. 

Tirar às Capitais dos Estados o 
direito de eleger o · seu Legislativo e 
Executivo ,e o de auto-determinação 
administrativa, tirar-lhe o auto-go
vêrno é, positivamente, dar às popu
lações locais tratamento desigual; é 
cercear, abolir o direito fundamental, 
proclamado em tôdas as democracias, 
de organizarem, mediante consulta à 
vontade do povo, os governos pelos 
quais se devem conduzir. 

O Sr. Campos Vergal - V. Ex.a 
permite um aparte ? 

O SR. BERTO COND:É: - Perfei
tamente. 

O Sr. Carnpo.r:; Vergal - Congra
tulo-me com o nobre colega em ou
vir suas idéias a êsse respeito. Con
vida-lo-ia a estender a defesa aos 
Municípios que têm a rubrica de es
tâncias climatéricas e hidro-minerais. 
As populações dêsses Municípios não 
podem ver seus direitos decepados. 
Aos munícipes é lícito eleger os seus 
prefeitos. O govêrno do Estado co
mete injustiça roubando-lhes a prer
rogativa de eleger o seu primeiro go
vernante. 

O Sr. Lino Machado - Apoiado. 
Apenas rótulo para inte1ierência do 
Executivo. 

O SR. BERTO CONDÉ - Subs
creveria, gostosamente, emenda que o 
n01bre deputado apresentasse no sen
tido de também se a,.bolir do disposi
tivo a exceção aberta às estâncias 
hid.ro-minerais. Não o fiz, entretanto, 
por um escrúpulo que devo confessar 
claramente. Na hipótese figurada das 
estâncias hidro-minerais, reconheço 
que, na maioria dos casos, a econo
mia municipal se sente impossibili
tada de realizar os serviços públicos 
necessários, indispensáveis ao desen
volvimento das mesmas. 

O Sr. Campos Vergal - Permita
me V. Ex.a mais um aparte. Lamen
to discordar de V. Ex. a. nesse inciso, 
visto que queremos devolver a liber
dade a ~sses municípios, e isto por 
dois motivos: primeiro, para evitar o 
filhotismo político, e, segundo, por
qu.: em todos os Estados há um de
partamento, com uma diretoria das 
municipalidades, e .essa organização 
está capacitada para bem orientar os 
municípios 

O SR. BERTO COND:É: - Não é 
questão de orientação, mas, de in
versão de serviços, de construções, de 
inversão de capitais, de administra
ção, em favor do desenvolvimento da 
própria estância, que requer, ou pelo, 
menos, de certo modo justifi.ca, essa 
suspen.são da autonomia municipal, 
favo .. ável à atividade estadual. 

O Sr. Tavares d'Amaral -Permita
ta-me V. Ex. a. um aparte. Aifirmou o 
nobre orador que o município é eco
nômkamente fraco para a tender aos 
serviços ... 

O SiR. BERTO CONDÉ Nas es-
tâncias minerais. 

O Sr. Tavares d' Amaral . . . mas 
uma parte dêsses serviços é custeada 
pelos próprios veranistas, que têm 
as contas de hotel acrescidas de 5 
ou 10%, não me recordo bem, justa~ 
mente para êsse fim. 

O SR. BERTO CONDÉ - :Ê:sse re
gime ímpar de tributação, não afas
ta, entretanto, o escrúpulo que tive, 
como já declarei, de não estender a 
minha emenda a êsses municípios, em 
virtude · de reconhecer que nêles, in
disct·tlvelmente, intervirá a admi
nistração, para manter serviços ne~ 

cessários e indispensáveis. 
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O Sr. Tavares d'Amaral - Aumen
ta a renda dos municípios. 

O SR. BERTO CONDlt - Nas ca
pitait dos Estados, porém, o argu
mento não pode prevalecer. 

O Sr. Tavares d'Amaral - O argu
mento é o mesmo. 

O SR. BERTO CONDÉ - Não é, 
porque os serviços das capitais não 
são, absolutamente, serviços estaduàis. 

O Sr. Campos Vergal - Permita
me V. Ex. a dizer que, negar êsse di
reito a determinados municípios, onde 
existem estâncias climatéricas e hi
dro-I . .inerais é passar atestado de óbi
to intelectual aos respectivos muni
cípios. 

O SR. BERTO CONDlt - Não há 
regra que não admita exceção. Não 
é possível estejamos agindo fantasio
samente, pois nos encontramos dian
te de problema concreto. Na hipótese 
das estâncias hidro-minerais, não te
ria dúvida em subscrever, como já 

·referi, emenda que o nobre Represen
tante apresentasse nesse sentido. Meu 
ponto de vista é o da defesa da au
tonomia do direito, da equiparação 
dos citadinos, residentes nas capitais 
dos Estados - justamente as cidades 
de maior importância - o de, cada 
um dêles, auto-determinarem-se. 

O Sr. Campos Vergal - Os muni
dpios que possuem estâncias são im
portantes também. 

O SR. BERTO CONDÉ Mas V. 
Ex.u não quer distinguir a importân
cia de uma capital, que é o produto 
do trabalho, da laboriosidade, da 
construção, das atenções de todo o 
po' ~, da importância dos municípios, 
que representam produto da interven
ção do poder estadual, no sentido de 
os aparelhar. 

o Sr. Lino Machado - Reconheço 
tudo isso, mas não desejo reconhecer 
que V. Ex.a queira da-r mais poderes 
ao E~~ecutivo, para que tenha interfe
rência nessas estâncias. 

O SR. BERTO COND~ - V. Ex.a 
quer desviar-me ... 

O Sr. Lina Machado - Absoluta
mente. 

O SR. BERTO COND~ - ... de 
minha tese. 

O Sr. Lino Machado - Estou de 
acôrdo com V. Ex.a em parte. 

O SR. BERTO COND:t!: - Sustento 
o direito de auto-determinação, o di
reito de escolha, o direito de campo-

s1çao de seu govêrno; dêsse direito 
nasceu a democracia. Foi através do 
municipalismo que a democracia con
seguiu estadilizar-se e é através dêle 
que havemos hoje de estender seus 
limites para âmbito internacional. 

Conseguintemente, a defesa que faço 
do direito de escolherem as capitais 
seus govêrnos é a defesa da igual
dade de tratamento dos cidadãos. Não 
quer isto dizer que eu, pessoalmente. 
não considere situações especiais a 
propósito de determinados municípios, 
mas, assim fazendo, não combateria 
de forma alguma - estou afirmando 
- a propugnação de qualquer dos Srs. 
Representantes quanto à autonomia 
integral de todos os municípios. 

O Sr. Li no Machado - De pleno 
acôrdo com V. Ex.a.. 

O SR. BERTO COND~- Não es
tou combatendo. V. Ex.a é que pensa. 
que estou. Quero, finalizando os co
mentários ... 

O Sr. Campos Vergal - Agora, 
sim, Sr. Representante, estamos "in 
pace" ... 

O SR. BERTO COND~- V. Ex.a 
viu nuvem por Juno. Não disse em 
absoluto que era legítima a suspen
~~-o dos direitos dos municípios com 
estâncias hidro-mlnerais. V. Ex ... 
assim - desculpe-me dizê-lo - inter
pretou mal. 

A segunda emenda que tive opor
tunidade de apresentar, e para a qual 
venho pedir a atenção preciosa da 
Assembléia, é a que propõe a supressão 
do inciso 5.0 do art. 130 do projeto 
constitucional, que faculta aos Esta
dos a criação do impôsto de expor
tação sôbre a própria produção, até 

.. 5 % ad valor em. · 

Tem sido preocupação de todos que 
estudam Economia e Finanças entre 
nós obter a verdadeira, livre e ampla 
circulação da riqueza móvel dentro 
do nosso t·erri tório. Largo tempo de
senvolveu-se a campanha contra os 
impostos inter-municipais e inter-es
taduais. Na Constituição de 1934, fo
ram mesmo êsses impostos literalmen
te proscritos, se bem que, na prática, 
saibamos não estejam de todo elimi
nados dos fiscos estaduais. Mas, se 
alguma coisa deve impressionar, se 
alguma coisa deve chamar a nossa 
boa vontade na nova estruturação de 
nossa democracia, esta é propiciar o 
robustecimento do mercado interno. 
O dispositivo que permite o irnpôsto de 
exportação evidentemente cria impôsto 
inter-estadual. E digo "evidentemen
te porque, se cornpulsamos o pro
prio projeto, veremos, no art. 3.0 , que 
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é da competência priva ti v a da União 
criar e manter alfândegas e entre
postos aduaneiros. 

Veremos, por fôrça do art. 4.0 , que 
a competência de regular o comércio 
exterior, também é privativo da União 
Federal. Não sendo possível, conse
guintemente, tendo em vista as dire
tivas impressas ao assunto pelo pró
prio projeto, pensar-se que êste im
pôsto deve aplicar-se à saída dos pro
dutos estaduais para países estran
geiros, estamos revivendo, ressussitan
do, com denominação nova, o velho 
impôsto inter-estadual, que tão mal 
tem provado ao desenvolvimento eco
nômico do país. 

Por essas razões, temos esperança 
de que esta notável Assembléia acolha 
nossa emenda no sentido de efetiva
mente ficar instaru·ado em nosso país 
o regime da livre circulação dos bens 
móveis em todo o seu território. 

Outra emenda que tivemos oportu
nidade de apresentar é relativa ao in
ciso VI do art. 5.0 , do projeto. :í!:ste 
inciso, sintéticamente, reza · ser da 
competência da União Federal difun
dir o ensino. 

Não traz nenhuma indicativa de 
como deve proceder o Poder Federal 
na sua incumbênoia de difundir o 
ensino, razão pela qual pedimos que 
a redação seja mudada para a se
guinte: 

"Difundir o ensino, adotando, 
além de outras aconselháveis em 
lei ordinária, as seguintes me
didas: 

a) O ensino primário será obri
gatório e gratuito. 

Os nossos estatutos políticos ante
riores reivindicaram sempre o direito 
à gratuidade do ensino primário. Por 
ocasião da Constituinte de 1933 não 
se quedaram os representantes em dis
por sôbre a gratuidade; mas também 
reivindicaram a · obrigatoriedade do 
ensino primário. 

É, por conseguinte, tese pacifica de 
nossa con.sciência a de que a prepa
ração primária do indivíduo para o 
exercício de suas atividades sociais 
cumpre, de maneira a mais imperiosa, 
ao Estado . Porque, de fato, quem mais 
se beneficia do aclaramento da inteli
gência não é o indivíduo que recebe 
as letras primárias, mas o Estado que 
o integra como pessoa evidentemente 
eficiente no convívio social. 

Solicitamos, assim, seja restabelecido 
o preceito da obrigatoriedade e gra
tuidade do ensino primário. 

b) Será concedida gratuidade 
para cursar o ensino secundário, 

comercial e superior, a todo indi
víduo que, dando provas de capa
cidade intelectual e desejo de 
prosseguí-lo, não disponha de 
meios pecuniários próprios para. 
o fazer." 

Trata-se, aqui, de questão, a. meu 
ver, da maior importância . O ensino 
prim·ário, se é indispensável ao desen
volvimento do país, não é, entretanto, 
suficiente para que tal desenvolvi
mento se processe de maneira razoá
vel e satisfatória. Mas, acontece entr~ 
nós, como em vários países, que o in
divíduo, amparado apenas para o 
curso das letras primárias, ainda que 
se manifeste capaz de desenvolver a. 
sua atividade e a sua eficiência em 
outros estudos, encontra o embaraço 
insuperável da precariedade econômica 
em que se acha. Inúmeros são os indi
víduos que poderiam ter auxiliado con
venientemente o progresso das artes e 
das ciências, impulsionando o nosso 
surto e que, entretanto, arrastam-se 
apenas com o ensino primário, em 
virtude de suas condições não lhes 
terem permitido maior instrução. 

Tornam-se o ensino secundário, o 
superior, e o especializado um privi
légio da fortuna, o que é, positiva
mente, contrário aos interêsses demo
cráticos. Realiza-se uma seleção a 
contrário senso; não se encaminha os 
verdadeiramente capazes, mas, apenas, 
os que, por contingências especiais, 
podem obter os títulos acadêmicos. 

Necessário se torna, ao iniciarmos 
nova vida democrática, que consiga
mos abolir dos nossos horizontes o 
cerceamento da instrução, com êsse 
privilégio intolerável, em favor de pou
cos e contra o interêsse de todos. A 
legislação, como oportunamente é 
preciso deliberar, deverá estar atenta. 
ao aproveitamento de tôdas as capaci
dades nadonals, estabelecend<l', ::;mra 
tanto, condições em virtude,.('_da~ quais 
~precariedade financeira não seja em
·pecilho à evolução intelectual. Se fôs
se necessário sustentar que a dispari
dade da evolução intelectual é fruto 
de condições sooi~is- econômicas, bas~· 
taria transmitir a esta Assembléia os 
números publicados no último Bo
letim do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística em virtude do qual 
ficou demonstrado que, pa.ra a termi
nação de cursos primários, se apura
ram 263. 070 pessoas, ao passo que o 
secundário só ofereceu 24 .258 bacha
réis em letras. O ensino superior, só, 
aumentou a nossa capacidade de evo
lução intelectual a um número de 
5.833. 
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Estamos vendo, de maneira posi'jva, 
irrefragável, que a nossa orientação, 
em matéria de amparo à capacidade 
intelectual, tem sido a de esba..njamen
to completo e absoluto dos indivíduos, 
em condições de concorrer para o nosso 
aparelhamento. 

Uma democracia real, positiv::t e in
contrastável há-de abrir as porta,s do 
progresso intelectua!l a todos os indi
víduos, há-de começar o nivelamento 
dos homens pelo estimulo para a rea
lização de suas aspirações. E tsto re
side, fundamentalmente, em legisla
ção que não permita que a precarie
dade de recursos indivldua.is seja óbi
ce à evolução intelectual do homem. 

Não desejo discorrer sôbre tôdas as 
emendas por nós apresentadas e não 
pretendo fazê-lo porque potsitivamen
te seria encargo demasiado. 

Finalmente, quero referir-me à 
emenda em virtude da. qual propugna
vamos um titulo novo na Constituicão 
projetada. Já ocupamos por duas ve
zes esta tribuna para pedir aos Se
nhores Constituintes que prestassem 
sua pl:'leciosa atenção a problema que 
reputamots capital. O panorama do 
mundo demonstra-nos, de maneira in
discutível, que a era da economia li
vre pa.ssou; o panorama do mundo nos 
deixa perfeitamente certos de que o 
capitalismo suicidou-se em campo de 
batalha e que é necessário, conseguin
temente, tomarmos providências, Rcon
selhadas pelos estudiosos, de todos os 
pafses cultos, no sentido de podermos 
orientar a evolução normal da in
ter-dependência econômica dos indi
viduas e das nações. 

·Diante dêsse panorama, todos 9-con
selham se ponha ordem às coisas rela
tivas à estruturação econômica P. so
cial dos países. Apresentamos, por isso, 
emenda, que visa a criação de comis
são inter-parlamentar de planejamen
to econômico-social, pois entendemos 
que tal planejamento só será útil se 
obtiver o a.côrdo de vontades da na
ção, e, conseqüentemente, deverá ini
ciar-se na Casa de representação do 
povo. 

Por essa Comissão, os Srs. Represen
tan~. com o auxílio de técnicos, eco
nomistas, sociólogos, pedagogos, ju
ristas e peritos, poderiam entregar-se 
ao estudo das soluções razoáveis da 
problemática econômico-social, e ante 
as conclusões - que seriam, então, da 
coletividade, representativas da vonta
de nacional - iniciar novas diretivas. 
novos rumos, nova estruturação para 

ao consecução dos verdadeiros fins de 
uma democrada realista, de uma de
mocracia militante, de uma demxra· 
c ia progressista. 

Dispenso-me - e mesmo o Regimen
to não m'o permitiria - de aduzir ou
tras considerações, porque tenho ao cer
teza de que a convicção que em mim 
se aninha, da n2cessidade de conduzir
mos, no futuro, os problemas econômi
co-sociais de maneira pre-ordenada, 
para fim pre-determinado, mediante o 
consenso nacional, não é só minha, 
mas também da própria Assembléia, e 
unicamente dela espero tôda atenção 
para a forma. como pretendo desenvol
ver esta nova diretiva para a demo
cracia brasileira. (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
lavra o Senhor Tavares d'Amaral. 

O SR. TAVARES d'AMARAL 
(Lê o seguinte discurso) - Tenho 
para mim, Senhor Presidente, que ao 
emergir a nação da noite ditatorial 
em que se -debateu por oito longos 
anos; que ao amanhecer para a li
berdad·e, reintegrada na posse de si 
mesma pelo desaparedmento de um 
regime- que foi vergonha e opró
bio para o nosso povo; que na hora 
em que a alma mesma do Brasil, an
ciosa e cheia de -esperança, se volta 
para a Assembléia Constituinte de 
46, sôbre cujos ombros pesa a tarefa. 
ingente mas gloriosa cfé assegurar ao 
país, eni definitivo, o-- r-etorno à sua 
vida democrática, - tenho para mim, 
Senhor Presidente - que nenhum 
problema se nos apresenta tão impor
tante para a garantia do restabeleci
mento -e conservação da democracia 
em terras brasileiras, quanto o refc· 
rente à autonomia dos municípios -
fonte em que teve o seu nascedourv a 
própria idéia de liberdade - vale di
z-er, a própria democracia. 

Muitos já aqui desta tribuna, repre
sentantes de vários partidos, impres
sionados com o nosso atrasa e no ~fã 
patriótico de demonstrar onde o mal 
lança as suas raízes e qual o remédio 
que se nos deve sugerir, emprestaram 
sua autoridade à tese que me propo
nho debater: os Srs. Horácio Lafer e 
Alde de Sampaio, em trabalhos notá
veis; os Srs. Mário Masagão, Herm~s 
Lima, Altino Arantes, Godofredo Te
les, Otacílio Costa, Café Filho e tan
tos outí·os, em discursos memoráveis 
que, valem por uma lição e uma ad
vertência. 
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As suas, oomo uma conL""ibuição 
modesta à solução de problema tão 
relevante, junto as minhas palavras 
embora sem aquela autoridade. E, em 
o fazendo, cumpro, não apenas um 

· postulado inscrito no programa da 
União Democrática Nacional, partido 
a que me honro de pertencer, mas 
também, uma obrigação assumida pa
Ira com o eleitorado da minha terra
onde a vid~~ municipal atingiu a uma 
florescência talvez sem igual na vida 
politica brasileira. 

Para comodidade de explanação, as
sim dividirei o assunte: 

1. 0 ) Sendo a idéia de liberdade ine
rente ao conceito de democracia e 
fundat.'l-ental ao de autonomia muni
cipal, a existência da democracia de
pende da extensão das franquias mu
nicipais. 

2. 0 ) O que S€ compreende por au
tonomia municipal? 

3. 0 ) Como tomar concreta e efetiva 
a autonomia do mun!dpio? 

Primeiro 

Que a idéia de liberdade é d3. es
sência mesma da democracia, não ca
rece demonstrado. 

Desde a mais antiga concepção, a 
de Aristóteles, até à conceituação mais 
moderna de democracia de nossos dias, 
o sentim·ento de liberdade sempre lhe 
foi presente. 
· Se para o fllósofo grego já o prin

cipio fundamental do govêrno demo
crático era a liberdade, porque é o 
único regime em que cada um vive 
t.:omo quer, ainda hoje l-evanta êle o 
seu edifício político sôbre o mesmo 
alicerce. 

"As democracias modernas baseiam
se sempre na livre manüestação da 
vontade", afirma Frandsco Nitti, (in 
A :Oemocracia pág. 34) para concluir 
que "tôda forma de govêrno que pre
tende fazer viver os homens conforme 
uma ordem preestabelecida, é a ne
gação da liberdade" (op. cit. pág. 
36) equivale a dizer: é a negação da 
democracia. A liberdade, é o clima, é 
o "habitat" da democracia. Demo
crac:.a sem liberdade é paradoxo. 

Por antro lado, s-e olharmos retros
pectivamente a história para supreen
dennos o momento em que surge no 
cenário a idéia municipalista, observa
remos que se a há de ir buscar .às 
cidades italianas da idade média: que 
seu berço se situa naquela quadra me
dieval, em que a luta contra o feu
dalismo, isto é, a luta da liberdade 

contra a violência, nos trouxe como 
vitória a libertação das comunas de 
cujo espírito deriva o municipalismo. 

Castro Nunes, no seu clássico livro 
"Do Estado Federado" assim f>..nsina: 

"Dessa reação contra o feucia
lismo, ajudada p-ela influência do 
d:.reito canônico, pelos padres e pe
los juristas, e capitaneada pel& 
burgu-esia, que a Realeza açulou 
contra os sen:i.1ores feudaes e a 
nobreza - nasceu o municipalis
mo". Cobr. cit. pág. 36) • 

A igreja católica, teve papel saliente 
na preparação do terreno com a 
creiação das paróquias que foram., lo
gicam-ente, o primeiro passo para a 
emancipação das populações. Em tôr
no da autoridade eclesiást:ca, como 
ensinam os historiadores, reuniram
se os habitantes do lugar, a princípio, 
para tratar dos seus int-erêsses mais 
privados, como o seu campo, a sua 
indústria e mais tarde para tratar de 
interêsses mais gerais, como o cU:.dado 
com os pobres, a instrução e outros 
que diziam res);>eito à comunidade. 

Daf, dessa necessidade de defesa in
dividual e coletiva contra os senho
res do feudo, se originou êsse espí
rito de independência, essa âns:a de 
libertação qu-e geraram uma das mais 
grandiosas lutas contra a opressão fi
xadas pela história, luta que mostra 
haver o sentimento de liberdade presi
dido a.o nascimento da idéia municipa
lista - foi a semente de que brotou. 

~sse espírito de r€ação contra o po
der central, de emancipação contra a 
absorção. que foi então, um. fenômeno 
continental, constituiu, é óbvio, tam
bém a característica do municipalis
mo português em que o nosso lança 
as suas rafses . 

E' de João Barbalho nos ensinar a 
história de que nos paises em qtre 
maiores são as liberdades municipais, 
maior é também a resistência que 
oferecem à tirania. 

Da verdade dessa observaçã-O, tive
mos o exemplo mais frizante em nossa. 
própria casa - para assegurar a im
plantação da dita.dura de 37, cortou
se pela raiz a autonomia dos muni
cípios. 

Se quizennos, pois, garantir a demo
cracia entre nós, se há de assentar 
na Constituição que nos regerá, de 
maneira indisfarçável, irretorquivel, a. 
autonomia municipal. 

Sómente a democracia em base P<>
. pullar, disse ê5se eminente e incom

parável lider que é Octavio Manga-
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beira, salvará. o Brasil, ent'=rranào de 
vez o monstro de 37. Mas, como con
cretizar essa verdade, se autônomos 
:rão forem os municípios? Porque o 
município é a célula em que se orga
ni2a, estrutura, constroe, finalmente, 
em que se argamassa e fundamenta 
a vida, não apenas administrativa, se
não também política da nação. E' no 
mur..icipio que se prepara o país para 
a vida democrática . 

O insigne Victor Konder, munici
pafu;ta. convicto e intransigente, em 
memorável discurso proferido em Blu
menau quando do seu retôrno do exí
lio, fazia nestes têrmos a sua profis
-são de fé sôbre o assunto em de
bate: 

"11/"..ais do que nunca creio no 
'Município como principal fator 
de renascimento político, de res
tauração moral, de restabeleci
mento do curso de nossa história 
e tradições, abandonadas para a 
adoção de fórmulas exóticas, de 
volta à terra que é alma e corpo 
da Pátria, criadora e formadora 
de gerações, de retôrno à fazenda, 
ao engenho, ao arraial, onde pri
meiro se manifestou o sentimento 
de solidariedade patricia e sur
giu a Brasilidade". 

Sim, porque é no município que se 
apresta o cidadão para o seu primeiro 
contacto com a pátria; é nêle que 
se fixa o nosso primeiro centro de 
interêsse e atividade.~ e onde se for
mam as nossas primeiras ligações afe
tivas; é aí que o cidadão recebe a sua 
educação política primária, no conhe· 
cimento que toma, dos problemas lo· 
cais e no interêsse que mostra no re-

. solvê-los; é lá que se aprende a esco
lher o "vir probus" e a asembléia dos 
"homens bons", como se chamou ao 
conselho muni<::ipal nos primitivos 
tempos do municipalismo português, 
para dirigi..rem a vida político-admi
nistrativa da comuna. E' fazendo do 
pedaço de chão em que . nascemos a 
nossa pequena pátria, que declaramos o 
nosso primeiro amor à pátria grande. 
No entanto, o desenvolvimento dêsse 
sentimento salutar a que chamamos 
bairrismo, sentimento que só tem 
contribuído para intensificar e uni
ficar, pelo culto à tradição local, o 
amor pela pátria maior, foi também 
extinto pelo "Estado Novo" como 
prejudicial à unidade nacional, esque
cido da magistral lição de Barbalho 
de que, precisam€nte êsse patriotismo 
local, de si mesmo. sereno, intenso. 
duradouro, é a rais do patriotismo 
nacional. 

A autonomia dos municípios, pro
clamava Ruy, é a necessidade capi
tal na educação democrática do país. 
E o dizia Senhor Presidente, porque 
o 'l."egime democrático é, antes de 
tudo, uma escola de civismo, onde se 
aprende o respeito à lei,. à autorida
de e às instituições; em que se nos en
sina a amar a liberdade e principal
mente a respeitá-la; na qual apren
demos os principias de moralidade 
pública que devem nortear a conduta 
dos governantes, princípios que cons
tituem, por assim dizer, a virtude da 
república como afirmava Montesquieu 
e dos quais andamos tão carecedores 
neste Brasil. 

Dessa cartilha de ensinamentos de
moc....-ã.ticos, é porém, no município 
que se aprendem as primeiras letras. 
E' dai, dessa célula ma ter da nacio
nalidade, que somente poderá brotar o 
renascimento político do nosso país. 

Estamos Senhores Constituintes, 
numa encruzilhada em que por um 
dos caminhos se chega ao regime de
mocrático e em que o outro nos leva 
à via sinuosa e áspera do govêrno 
autoritário. Está em nós indicannos 
ao Brasil a estrada a seguir. Talvez 
nunca mais se nos apresenta esta. 
oportunidade. Não a percamos. Im
plantemos de vez em nosso pais o re
gime democrático único e digno de ser 
vivido por um povo livre. E êst.e apê
lo vai com vistas, principalmente, à 
maioria sôbre cujos ombros pesa a 
responsabilidade, em última ·análise. 
de abrir as portas à verdadeira de
mocracia no país. Por isso lembrare! 
aqui a exortação feita pelo Sr. Acur
cio Torres, hoje um dos sub-lideres 
da maioria, à assembléia Constituin
te de 34: 

"Não retrográdemos, Sr. Presi
dente. Deixemos aos municípios 
sua "autonomia integral; refo:r
cemo-la, se possivel, porque nela. 
está a maior segurança das liber
dades políticas, núcleos que são a 
reação contra o arbítrio e a pre
potência. " 

Parece, Sr. Presidente, que deixei 
patente a primeira proposição do meu 
dlscurso - a existência da democra
cia depende da extensão das liberda
des municipais. Ou damos autonomia 
ampla à comuna e daremos paz, tran
qüilidade, prosperidade, progresso, fe
licidade ao povo brasileiro; ou cer
cearemos a auto-detenninação domu
nicfpio e teremos a discórdia. a de
sunião, o descontentamento das nos
sas populações. 
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Se pudeste equacionar a assertiva., 
diria que a democracia está para a 
paz e o progresso, a.ssim com.o o au
toritarismo está para a revolução e 
a decadência. 

Esqueçamos por um momento os 
partidos, Senhores Constituintes, e 

- lembremo-nos exclusivamente do Bra
sil e recordemos que não há demo
cracia sem autonomia municipal. 

Segundo 

:Mas, firmado êste ponto, de que 
não pode haver realmente democra
cia sem que assegurada seja a auto
nomia dos municípios, mister se faz 
agora precisar o que vem a ser essa 
auto-determinação. 

Deixemos claro desde logo, que não 
nos bateremos aqui pelo municipalis
mo que poderemos denominar histó
rico a que se filiam os partidários do 
direito natural da comuna. Não. Des
de que o Estado se constituiu como 
unidade política, portadora exclusiva 
da soberania una e indispensável, o 
conceito de autonomia municipal 
também se modfficou. 

Nestes têrmos, é a-utônomo o muni
cípio a que se confere o direito de 
se organizar administrativamente, 
ist;; é, de nomear os seus funcionários, 
prover às suas necesisdades? Ou se 
delineia a autonomia pela faculdade 
d" eleição do Conselho Municipal? Ou 
~lnda, quem sabe, se concretiza a au
tonomia com outorgar-se ao munid
pio o poder de eleger o seu executivo? 
Que elementos, afinal, devem concor
rer para que se manifeste no campo 
do direito a figura da autonomia? 

Para logo direi, que duplo é o as
pecto pelo qual se há de encarar o 
seu conceito: - um, a que chamarei 
administrativo; outro, que denomina
rei político. Mas juridicamente, se 
assim me posso expressar, só a con
corrência dêstes dois elementos, nos 
dará o conceito exato de· autonomia. 
A falta de qualquer dêles a mutilará. 

Em verdade, não é autônomo o mu
nicípio que nos atos de sua adminis
tração pura e simples, como na decre
taçé ~ de seus impostos e . de suas ta
xas; na arrecadação . e aplicação de 
suas rendas; na organização dos ser
viços de sua competência, dos servi
ços públicos locais etc., não tenha li
berdade de ação; em que todos êsses 
atos, de:pen<lam da aprovação ou do 
contrôle de órgãos do Estado. 

. Foi precisamente por esta razão que 
a Lei d-e 1.0 de Outubro <le 182S, que 
regulamentou o exercício das funções 
municipais no Brasil-Império, sofreu 
tão acerba crítica dos municipalistas 
inrl.ígenas. 

Concedendo, embora, aos Conselhos 
Municipais o direito de disporem sô
bre a segurança e a saúde dos muni
cipes; sôbre a nomeação de certos 
funcionários municipais, taxativamen
te enumerados na lei; sôbre limpeza, 
calçamento etc., mas sujeitando es
sas decisões, para terem validade, ao 
beneplácito do poder provincial que 
podia modificar, por seus Conselhos, 
ou mesmo anular as deliberações das 
comuna.s, evidentimente a Lei de 828 
nulificou o eleménto municipal, im
pedindo, com o Ato Adicional, na ex
pressão de .Tavares Bastos, a funda
ção do verdadeiro espírito municipal 
no Brasil. 

Uma vez que se institua a tutela do 
Estado sôbre a administração dos mu
nicípios, como se fêz com a criação· 
dos célebres Departamentos da Muni
cipalidades que, no "Estado Novo" le
varam a sua ditadura tão longe, que 
até para mudar o nome a uma ruar 
carecia o Prefeito da autorização do 
Departamento, é evidente que a au
tonomia está burlada. 

Dentro de sua área territorial e nos 
assuntos de seu exclusivo e peculiar 
interesse, só é autônomo o município, 
se se lhe concede a faculdade de re
solver, como melhor entender, os seus 
problemas, sem ingerência de qual
quer outro poder estranho. 

Mas, não é apenas na liberdade de 
se administrar a si própria, que está. 
a auto-determinação da comuna 
êsse é um de seus aspectos - senão 
também, e principalmente, na eleiçã() 
do seu corpo dirigente, isto é, na elei
ção dos poderes legislativo e executi
vo, dos homens que fazem as leis 
e do homem que as executa - do 
Conselho e do Prefeito do municí
pio. 

Na luta pela sua autonomia, des· 
de os primórdios do municipalismo 
reino!, sempre se bateu a comuna 
pela concretização dêsse principio, ou 
melhor, dessa faculda-de, e se primei
ro foi vitorioso o direito de e;S~CQlher 
o seL Conselho, não é menos verdade 
que na primeira meta>de do ·século 
XIII o alcáide que, primitivamente 
era nomeado pelo rei, :passou a ser 
indicados pelos "homens bons." "Dou-
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vos por fôro que não tenhais por 
Senhor senão o Rei ou seu FiL."lo ou 
ques vós os do Conselho - qmZer
des"; assim resava um dos forais da
quela época. 

Foi esta, a de escolherem os mu
nicípes os seus governantes, na his
tória do municipalismo, a mais alta 
conquista. E a tradição brasileira a 
manteve intacta. enquanto o mando
nismo não dominou o país. 

No Brasil-Colônia o instituto man
teve as características portuguêsas, 
com o poder quase ilimitado das Câ
maras que, tiveram em certos mo
mentos mais fôrça do que os Gover
nac;ores das capitanias aos quais, 
obngavam a descer aos Pacos Muni
cipais para resolver assuntOs de in
terêsse público, quando não eram 
suspensos sumariàmente pelas Câma
ras que lhes davam substitutos até 
que a metrópole providenciasse. 

O Sr. Aureliano Leite - 1:: verda
de o que V. Ex. a. está 1izendo: os 
reis se dirigiam diretamente aos Se
nados da ·Câmara. 

O SR. TAVARES D' AMARAL -
E da história. 

O Sr. Aureliano Leite - Era co
mum na monarquia, ao tempo da co
lônia. 

O SR. TAVARES D' AMARAL -
<Lendo) - No Brasil-Império, e aqui 
começa a fase verdadeiramente bra
sileira do municipalismo entre nós. 
com a promulgação da Constituicão 
de 1824, se, por um lado se -restrin
giu a excessiva liberdade e o dema
siado poder de que gosavam as Câ
maras, como um reflexo do movi
mento que se viera formando no de
correr do Século XVIII, "no sentido 
da subordinação dos poderes locais à 
autoridade central, que os absorveu 
para consolidar-se e formar o moder
no Estado constitucional", por outro 
lado, se conservaram com fidelidade, 
os elementos sadios do municipalis
mo do reino: liberdade de adminis
tração e govêrno próprio e dizendo 
próprio, quero significar eleito. 

Assim é que, o art. 167 da Cons
tituição I'llp. de 1824, resava: 

"Em tõdas as ciências e vilas 
ora existentes, e nas mais que 
para o futuro se criarem, haverá 
câmaras, às quais compete o go
vêrno econômico e municipal das 
cidades e vilas". 

E no art. 168 completava: 

"As câmaras séráa eletivas e 
compostas do número de verea
dores que a lei designar, e o que 
obtiver maior número de votos 
será presidente". 

Tão alto erguiam os legisladores de 
então, o princípio da eletividade do 
govêrno municipal, com tanto res
peito o encaravam,· que a própri:t 
Lei de 1.0 de outubro de 1828, e mais 
tarde o "Ato Adicional" de 1834, que 
lhe atenuou um pouco os rigores, fal
seando, embora, em parte a autono
mia municipal declarada na Consti
tuição, não ousaram abolir a eletivi
dade do govêrno comuna!, ficando 
nêsse ponto fiel ao espírito constitu-· 
cional. 

Na Constituição de 91 foi vitoriosa 
plenamente a aspiração municipa
lista, consagrados que foram definiti
vamente, os postulados básicos ds. 
autonomia. 

No Projeto Const. apresentado pela 
comissão nomeada pelo Govêmo Pro
visório, no seu art. 82, § 2. 0 era con
sagrada a regra, basilar sôbre que 
assenta a autonomia - o direito de 
eleger "os funcionários do seu go
vêrno ou administração", para usar 
as mesmas palavras do Projeto. 

Na revisão feita por Rui, de que 
saiu o Projeto do Govêrno Provisó
rio, houve apenas mudança da ex
pressão funcionários, ficando como 
segue, redigiào o art. 67 que trata
va da matéria: 

"Os Estados organizar-se-ão 
por leis suas, sob o regime mu
nicipal, com estas bases: 

1. 0 ) autonomia do município 
em tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interêsse; 
. 2. 0 ) electividade da adminis
tração local". 

A redação não foi, porém vitorio
sa. A corrente positivista que era, 
talvez a de maior relevo na asem
bléia constituinte de então, achava 
ser contra o regime federativo legis
lar-se a respeito de autonomia dos 
municípios, por isso que tal impor
tava num cerceamento à autonomia 
do Estado, esta sim, característica do 
federalismo. Foi, pois, uma espécie 
de ditadura ciêntífica dà corrente 
positivista que, venceu em parte, con
soante o testemunho de Carlos Ma
ximiliano (Const. Bras. pág. 804) • 

Por espírito conciliatório, apresen
tou o Sr. Lauro Sodré uma emenda. 
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substitutiva que se concretisou no ar
tigo 68, com a redação de nós todos 
conhecida: 

"Os Estados organizar-se-ão de 
:forma que fique assegurada a au
tonomia dos municípios, em tudo 
quanto respeite· ao seu peculiar 
interêsse". 

A concisão da fórmula nunca sig
nificou, no entanto, tivessem os cons
tituintes de 91, espírito hostil às 
franquias municipais. 

Nem podia ser de outro modo, pois, 
não havia sido êste o princípio defen
dido desde sempre pelo Partido Repu
blicano que, .iá no seu manifesto de 
1870 · se batia pelo "alargamento da 
esfera das municipalidades? 

o testemunho de Rui, não deixa 
margem a dúvidas. Discorrendo sô
bre o reconhecimento, ao tempo do 
império, do direito de se governa
rem por si, como melhor lhes aprou
vesse, as municipalidades, ensina: 

"Ora êstes rudimento.:> -tia liber
dade ponular, êstes primeiros prin
cípios de tôda a democracia não 
caíram com o cair do antigo re
gime. Não tiveram, pelo contrá
rio, com o novo, na sua carta fun
damental, a solene consagraçã-o, 
que lhes deu a Constituição de 
1891, dedicallldo aos direitos do 
municipio um titulo especial. ex

clusivo, onde, com brevidade la
pidar, mas incisiva e ampla, na 
sua clareza, para salvar a tradi
ção democrática, o capital já por 
nós ooquirido em matéria de fran
quias municipais, determinou, no 
seu art. 68 etc." 

:s verdooe que muitos Estados da 
federação, interpretando, para satis
fação de sentimentos políticos egois
tas o têxto constitucional em estudo, 
incluiiam em suas cartas a nomeação 
dos Prefeitos em vez de sua eleição, 
mas os mestres de direito se levanta
ram. contra essa exegése "uma voce" e 

Rui, o guarda sem par da pureza dos 
nossos principias constitucionais, as
sim profilgou a prática despudorada: 

"Será mister que a justiça, vin
gando a lei, desafronte ao mesmo 
tempo, a verdade, a honestidade 
e o·pudor público. Pois não pode 
haver maior ultrage à vergonha. 
de um povo, à honestidade geral de 
uma nação, à verdade conhecida. 
por tal do que essa. tutela sôbre 
as Municipalidades ... " 

E Carlos Maximiliano, em seu comen
tário à Constituição Brasileira nos mos
tra que "não existe autonomia, desde 
que a autoridade mais" poderosa, a exe-. 
cutiva, é nomeada por um poder es
tranho. " Cop. cit. pag. 805.) 

O Sr. Aureliano Leite - Foi por 
isso· que, em aparte ao discurso ontem 
proferido pelo Sr. Café Filho, decla
rei que a escolha dos prefeitos pelos 
municipes é condição sine qua non 
da autonomia. Não quero todavia di
zer que seja a única condição; há ou
tras mas talvez seja essa a mais im
portante. 

O SR. TAVARES D'AMARAL -
Exatamente. Sem eleição dos prefei
tos não pode haver autonomia muni
cipal.' 

O Sr. Aureliano Leite- Claro. 
O SR. TAVARES D'AMARAL 

Esta foi sempre, Sr. Presidente, a tra.
dição do nosso direito constitucional 
desde os tempos do império, como de
monstrei, quando já se levantara como 
dógma, para o exercicio da autonomia 
municipal, a eleição do chefe do exe
cutivo pelo voto popular. 

Para haver autonomia, concluamos, 
pois, é preciso que o município não 
tenha peias, nem na sua vi.da admi
nistrativa, nem no exercício do seu 

O grande Pedro Lessa afirmava no 
Supremo Tribunal Federal que, su
por tenha a Constituição eliminado a. 
eletividooe da administração muni
cipal, fôra supor o absurdo de ter aque
la assembléia pretendido abolir de 
modo completo a autonomia municipal. 

Em tese foi também esta a orien
tação segui:da pelos ccnstituintes de 
34: com a única diferença de qu:e aqui 
se desprezou pela primeira vez, por 
texto expresso de lei, a tradição brasi
leira em matéria de autonomia, com 
reconhecer-se aos Estados a nomeação 
dos Prefeitos das capitais e das estân
cias hidro-minerais, consagrando as
sim, na própria Constituição, - urna 
excessão por todos condenada. 

Rompendo com o passa;do brasilei
ro o Estado Novo, como os seus mode
los do velho continente, querendo im
plantar no Brasil uma "nova ordem" 
basea.da, na expressão de Azevedo 

Amaral, "nas realkiades do meio bra
sileiro" ordem que constituiu a maior 
desordem politico-econômico-adminis
tA-ativa., sem falar no afundamento 
moral da nação, de que há memória. 
em nossos anais, não cuidou êsse novo 
estado do municfuio, ou antes, cuidou 
dêle, slm, para afogar-lhe no centra-
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lismo desenfreado do govêmo, tôda a 
sua ânsia secular de libel"dade, rou
bando-lhe assim tõdas as possibilida
des de desenvolvimento. 

Podemos afirmaz que no período di
tatorial, não houve municípios no Bra
sil, porque êstes não tinham autono
mia. O município era apenas um de
partamento administrativo do Estado 
que, lhe nomeava os administrado
res e lhe sugava as rendas. Em San
ta Catarina, por exemplo, as munici
palidades concorriam ·com 5% dos 
seus orçamentos, para auxiliar o Es
tado inclusive na manutenção do De
partamento das Municipalidades. 

A célula que é a vida da nação dt!
sapareceu e êste é, entre os muitos 
outros; talvez o motivo mais sério da 
penúria em que nos encontramos. Foi 
essa morte da comuna, do espírito mu
nicipal, que gerou êsse êxodo do cam
po para a cidade, desarticulando a 
nossa agricultura, base ainda da nos
sa subsistência econômica e levan
do-nos a êsse incrível paradoxo: 
um pais que poderia matar a fome do 
mundo, está hoje passando fome. 

A nós, Senhores constituintes, com
pete agora, de vez, corrigir êsse erro 
e só lamento que a convicção com que 
vos falo careça da autoridade neces
sária para vos penetrar o espírito. 

A Comissão Constitucional na ela
boração do projeto, aceitou, como em 
34, em tese, o principio da autonomia 
e a redação do artigo que a consagl"a, 
é a meu ver, mais :feliz do que o da 
nossa segunda Constituição, por isso 
que a delineia na duplicidade do seu 
conceito - o político e o adminis
trativo, em que pese a opinião em 
contrário ·de grandes mestrt:S, çomo~ 
"verbi grati.a" a do Pro:f. Miliio }-::Easa.
gã.o preferincio a fórmula da· sul>Comis
sã.o, eis que.atirma a autonomia apenas 
na eletividades dos órgãos munici
pios. 

O Art. 12ti, do Projeto está. vasado 
nestes têrmos: 

"Aos municípios será. asseg!.lrada. 
a autonomia: 

I - Pela eletiviC.ade do prefeito 
e dos vereadores da câmara mu
nicipal. 

II - Pela administ:-ação pró
pria do que respeita ao seu pe
culiar interêsse, e especialmente 
quanto: 

a) à criação dos tributos de sua 
~ompetêncis e à arrecadação e 
ap~ção de suas rendas; 

b) à organização dos serviços 
públicos locais". 

E, como medida garantidora do res
peito devido pelos Estados às regtoas 

aqui estabelecidas, fica à União com 
o direito de intervir S€mpre que o 
Estado inobS€rve a autonomia dos mu
nicípios. 

Infelizmente no parágrafo úni.co do 
dispositivo citado se macula a pureza 
dos princípios aceitos outorgando aos 
Estados a faculdade de inserirem em 
suas COnstituições, a :nomzação em 
vez da eleição dos pxefeitos sempre 
que se trate dos municípios das ca
pitais, dos de águas minerais natu
rais, quando beneficiados pela admi
nistração estadual ou f~deral e dos 
em que S€ situe base ou pôrto de im
portância militar. 
Incidindo no êrro praticado pelos 
constituintes de 34, ainda se o am
pliou. 

Sou pela supressão do parágrafo em 
apreço, que nada, absolutamente nada 
justifica; que nenhuma razão de di
reito tem a S€U favor; que carP..ce, de 
todo, de apôio jurídico. Vejamos: 

Alega-se em apõio da nomeação do 
prefeito nas capitais e nas estâD!'...ias 
hidro-minerais que recebam o ampa
ro da a.dministração estadual ou fe
deral, a necessidade que tem o Estado 
de fiscalizar o · emprêgo de seus di
nheiros em serviços públicos, deveriam 
ter interventores nomeados e não go
vernadores eleitos. Se o critério é jus
to, é verdadeiro, não pode nem deve 
:prevalecer sõmente em relação ao Es
tado para. com o município, senão 
também em relação daquêle para com 
a União. Não pOdemos te.r doi.3 pesos 
e duas medidas. Acr~ notar que 
êsses serviços tipicamente o:.unicipais. 
de águas, esgôtos, luz etc., realizados 
então pelo Estado, nem sempre o são. 
No meu, por exemplo, isso não S€ dá. 
Florianópolis é uma capital sem luz. 
sem água, sem nada afinal de contas. 
A prefeitura não está em c.:>ndições 
de prover a esses serviços essenciais 
e o Govêrno do Estado não poude ou 
não quis ajudá-la. E lá está a nossa. 
capital, a mais atrazada do Brasil, ao 
que parece, cuja beleza natural en
canta o forasteiro mas cujo atrazo o 
decepciona e a nós catarinenses en
vergonl:'..a. 

Como justificativa à nomeação dos 
prefeitos nos municípios sedes de base 
ou pôrto julgado de importância mi
litar, traz-se o. motivo, tão em moda 
agora no Brasil sempre que se trata 
·de acobertar um golpe - o da segu
rança do pais. !:ste, é até ofensivo 
aos brios do povo brasileiro e injus'"? 
porque o divide, a priori, em bons e 
maus brasileil"os, para dete:rmiml.r dês-
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d.e logo que onde haja um põrto ~e 
importância militar ou sede de uru
dade do exército, o povo não m.erece 
a confiança do govêrno, con;to se os 
municípios não houvessem s1do. sem
pre na nÓssa história as <>entmelas 
avançadas àa defesa da nacionalidade. 

A idéia é ainda a~ntatória a dois 
princípios aceitos sempre ~elas no~~as 
constituições - !? que atr~bue prn.a
tivamente à Uniao os serv1ços ci.e o.e
fesa e segurança do pais e o qu~ v_eda 
se façam distinções entre bras1le1rvs 
natos. Não me recordo houvesse a 
União na defesa ds. pátria. lançado· 
mão da medida" que ora se pleiteia, 
para assegurá-la; nas cris~s porque 
passamos a defesa do pa1s sempre 
se processou com prefeitos eleitos p~lo 
povo e neles nunca encontrou o gover
no u!Il empecilho às suas determina
ções. 

Esta é a primeira vez, em nosso 
país, que ap~~e para cer~ear a au
tonomia mumc1pal, essa razao que bem 
compreendida, até nos diminue, c')mo 
nação, no conceito internacional, por
que cheira ainda muito a Estado Novo. 
Essas emanações deletérias da dita
dura não podem ter guarida na Cons
tituição democrática do BrasiL 

o critério em que se funda o pará
grafo cuja supressão pedimo:>, é mé
ramente polftico-partidário e não pode 
prevalecer, 

Senhores Constituintes, at-entem9s 
bem. Tire-se a autonomia aos mun~
cipios das capitais, aos de águas mi
nerais e aos em que se situe base ou 
pôrto julgado de importân<:ia mi~t~r 
e o que sobrará da autonomia muniCI
pal no Brasil? Sim, porque s~ria pre
ciso ser devéras inocente, descl'lnhe
cer por completo a realidade brasileira, 
para supôr que a situação nos Estados 
não S€ empenharia a fundo para con
.&eguir o maior número de muntcípios 
incidentes na :faculdade que lhes fôra 
autorgada. 

Não, Senhores Constituintes, não co
metamos a monstruosidade de dividir o 
pa.ís em comunas a!ltôn<?mas e· em m?l
nicípios escravos mclmdos nest3. ul
tima categoria precisamente, os me
lhores municípios os mais prósperos do 
Brasil. 

Não estrangulemos a democ-racia no 
seu nascedouro! 

Concedamos aos municípios, a todos 
Olii municípios do Brasil a su21 aut?
nomia, como o fator maior. mais efl
<:iente do seu engrandecimento. 

Terceiro 
Estabelecida, porém, no S€U sentido 

mais amplo embora, a aut.onoi11Ur nos 
textos constitucionais, nãJ se lhe ga
rantiu só por isso, 81 exiStência.. A 
consagração, o reconheciment-o do ins
tituto, não lhe dá condições de viabi
lidad-e. Só a distribuição suficiente de 
rendas às comunas, lhes garantirá & 
independência, lhe dará vida próp~a, 
lhes assegurará de fa,.to, a autononna, 
subtraindo-as, de vez, à tutela do Es
tado. 
-o granWl mal do municipalismo en

tre nós, a única razão do seu fracas3o 
foi precisamente esta - a sua en~r
me pobreza. Basta dizer que, dos 
1. 500 municípios brasileiros, apenas 
cerca de 300 têm serviço de água e 
dêstes, mais de metade o tem in
completo. Quanto ao serviço de es
gotos, a situação é ainda mais lamen
tável, pois se pode afirmar sem gran
des probabilidades de êrro que apenas 
as capitais o possuem. E ~uando o 
Estado intervém, o faz para sugar ~ 
parcas rendas municipais e encarecer 
os serviços. Esta é, pelo menos, a ex
periência que colhemos em Santa Ca
tarina, onde, por exemplo, em 1934, 
com uma renda. global de Cr$ ...•.. 
18.653.000,00, os municípios pagaram 
ao Estado, para manutenção do De
partamento das .Municipalidades; p~a 
fins diversos e nestes se incluía,. a aJU
da a obras de encargo puramente do 
Estado, multas etc. a quantiSI ãe Cr$ 
1.264.302,60. Infelizmente não possuo 
os dados referentes a 44 e 45, mas pos
so assegurar que a situação não me-
lhorou. __ . 
· · :!!: '28r e~-sa razão que já em 1934 bra
davà. ~ ..erhlnéntê Prof. da Faculdade 
de Diúl.to de São Paulo, Cardoso de 
Melo Neto, meu saudoso mestre, na 
assembléia constituinte que "essa troca. 
de serviços nada mais significa do que 
pretexto para diminuir ars :rendas dos 
municípios". 

Não é dessa espécie de ajuda que 
precisam os municípios, mas de au
mento de sua renda para que possam 
prover, sàzinhos, às suas próprias ne
cessidades. 

Num país da extensão territorial do 
nosso do que mais precisamos para o 
seu progresso é de descentraliza~o 
administrativa e esta. só é possível pe
lo aumento cada vez maior das rendas 
municipa-is. A centralização é estagna
ção, é morte. :!!: mister que cada com
ponente da nação se desenvolva con
correndo com o seu esfôrço para. () 
progresso geral do todo. 
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Se na. república essa descentraliza
ção se operou em relação ao Ests.do 
para com a União, o mesmo não se 
verificou entre o Estado e o municí
pio, - cujas relações continuaram fi
liadas à política unitária que consti
tuiu o fator por excelência do moroso 
desenvolvimento do Brasil-impér.i.o. 

MSJnietado na sua ação pela carência 
de renda, o município no Brasil nunca 
chegou a ter vida. Veio vegetando ao 
lado dos Estados-membros numa sub
missão penosa mas inevitável. 

Preocupados com um possível ~r.fra
quecimento de União e principalmente 
dos Estados, olvidSJram os constituin
tes de 91, por completo os murucipios 
na distribuição das rendas. · 

Em 34 não foram mais felizes. Ti
rou-se da União para os Estados, mas 
a situação das comunas pouco melho
rou. Attibuiu-se-lhes, além dos impos
tos típicos, priva·tivos, como os de 
licenças, territ<Jrial urbano, predial 
etc. afora, naturalmente, as taxas, 
que são todos de pequena monta, ain
da participação no im.pôsto de i.l.ldús
trias e profissões que é aliás, tipi
camente municipal e nos impostos no
vos, não expressamente at;ribuidos na 
Constituição, à. razão de 20%. 

A Constituição ditatorial de 37 c~n
servou, em relação às rendas mtmici
pais, "mutatis muta-ndis", a mesma di
visão estabelecida em 34, agrr.vando 
no entant<J ainda mais a vida das co
muna-s com tirar-lhes, no seu afã de 
liquidá-las, o impôsto cedular sôbre 
renda, de imóveis rurais. 

Assim, a renda municipal que pred
sava subir para melhora-r a situação 
econômica dos municípioo, declinou. 
ll: o que nos demonstram as estatísti
cas . 

Em 194.0, por exemplo cabia 9.0S 
mUnicípios, da renda geral do pais, a 
percentagem de 12,16%. Em 1944 essa 
percentagem havia caído para 8,18%. 
Confrontemos, SJ titulo de curiosidade. 
apenas para demonstrar o quanto se 
nece5sita fazer pelos municíp!cs no 
Brasil, qual a percentagem que coube 
aos municípios em outros países, nes
se me-.smo ano de 44. Os de menor 
renda (1) são os dar Austrália, com 
16,9%; seguem-se-lhes os da União 
Sul-Africana, com 26%; os da Suíça, 
com 27,6%; os do Canadá, com 
4!!,1%; e finalmente, no ápice da pi
râmide, os dos Estados Unidos. com 
44,3%. E note-se, são :i]recisamente 

!1> D.:;s :;ua e.;U..O na. vanguarda 
neste assunto. 

estes, os países de maior e mais ad
mirável desenvolvimento. 

Em aparte ao brilhante discurso do, 
nobre Deputado Sr. Gofredo Teles, 
sôbre a matéria, eu dizia que o se
gredo da grandeza e do progresso ver
tiginoso dos Estados Unidos, estava. 
precisamente aí, na grande renda que 
a. poderosa e prática nação do hemís
fério boreal americano dava aos seus 
municípios. E frize-se ainda, que nos 
Estados Unidos, é, dos membros que 
compõem o país, o município o que 
maior renda aufere. 

Aqui no Brasil há um certo receio 
do município, uma espécie de temor 
atávico decorrente talvés do espfrii;o 
municipalista primitivo que se conser
vou aceso, mais ou menos forte, por 
todo o período imperial, principalmente 
no primeiro império; e a recordação 
das atitudes das câmaras parece que 
assustam -Os políticos e homens de 
estado entre nós. 

Há um certo medo de fortalecer de
masiado o município. Do que estamos 
precisando, é de uma intervenção ci
rúrgica, drástica. violenta, para dar, 
não apenas, vida e vigor ao município, 
mas para conservá-lo também, na sua 
vitalidade; em vez disso, porém, tra
tamo-lo com homeopatia, em doses 
diminutas que nunca o curarão, que 
apenas o não deixarão morrer de todo. 

1:: evidente que o aumento da re
ceita do município, por uma equíta
tiva e melhor distribuição da renda, 
só se poderá realizar com sacrifício 
das rendas da União e do Estado, mas 
os proveitos que advirão ao país dêsse 
aumento da renda ml.!llicipal são de 
tal ordem, que bem vale a pena. o 
sacrüício. 

Na grande república irmã do norte; 
a União e o Estado auferem renda. 
muito menor que a do município. Já 
não quero que lhe copiemos o exem
plo, II12S que ao menos lhe sigamos 
o exemplo, imitando-o, na medida 
do possível de acõrdo com as possibi
lidades e realidades brasileiras. 

O que precisa acabar, Senhores 
Constituintes é essa disparidade de· 
tratamento. Para só citar dados do 
meu Estado: 

Em 1943, enquanto as rendas dos
municípios eram de Cr$ 18.653.000,00 
a União arrecadava CrS 46.164.000,00 
e o Estado Cr$ 59. 758. 000,00. E no 
exercício passado, para mencionar um 
dos municípios dos mais florescentes· 
do Estado, o de Blumenau, ao passo 
que sua renda não conseguia atingir a 
casa dos três ~ões. o Estado e a. 
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União arrancavam da sua economia 
· para mais de vinte milhões de cru

zeiros. 
~ preciso, Senhores constitumtes, 

que se dê corajosamente ·um passo à 
frente, que não nos ·arreceiemos de 
atribuir ao município, no Br.as!!. uma. 
renda compatível com a sua dignidade, 
para que êle possa regulamentar, de 
acôrdo com a sua fisionomia própria, 
os seus serviços mais necessários e 
solver os seus problemas mais vitais, 
amparando· com a assistência social 
àquele a quem não agraciou a fortuna.. 
fomentando a produção, difuníiindo o 
ensino e a educação, cuidando da saú
de do povo, enfim. realizando aquilo 
que constitui a causa motriz do de
senvolvimento e engrandecimento de 
um povo. · 

Discursando na instalação da Co
. missão Nacional Organizadora da As
sociação Brasileira dos Municípios, dis
se o seu presidente, Sr. Rafael Xa
vier, ao estudar a situação brasileira: 

"Certamente, muitas e diversas são 
as causas presentes e pretéritas dessa 
lamentável situação; entretanto, uma 
ressalta, de imediato, como das mais 
salientes, sendo a principal - o esgo
tamento progressivo e inconsciente da 
capacidade financeira dos municí
pios ... " 

A Comissão Constitucional, a que 
rendo aqui as minhas homenagens pelo 
grande esfôrço despendido, procurando 
dar ao país uma Constituição digna 
dos brasileiros, embora não apresen
tasse um trabalho isento de críticas, 
porque tudo que é humano é imper
feito, compreendeu o problema mu
nicipal e procurou dar-lhe solução mais 
adequada. Nota-se-lhe ainda êsse te
mor de que acima falava, mas já 
mais atenuado. 

Pelo Projeto ficam aquinhoados os 
municípios como segue: 

C!' com impostos privativos, que são: 
o impôsto de licenças, os impostos 
predial e territorial urbanos, o im
pôsto sôbre diversões públicas e o 
impôsto de indústrias e profissões sa
biamente atribuído ao município por
que. é de fato um impôsto genuina
mente municipal; 

c) com a participação dos impostos 
arrecadados pela União e pelo Estado 
na forma seguinte: 

Dos impostos criados pelo Estado e 
pela União, além dos que lhes são 
atribuídos, caberão 40% aos municí
pios; do excesso da arrecadação tri
butária estadual, sôbre a renda do 
munic:!pio, feita no respectivo terri
tório, lhe caberá metade; do impôsto 
sôbre o consumo, distribuição, comér
cio, produção, importação e exportação 
de lubrificantes e combustíveis de qual
quer natureza, cabe ao município uma 
cota proporcional ao consumo dos 
mesmos em seu território; da arre
cadação da renda e proventos de qual
quer natureza cabível à União, rece
berão também 10% as comunas; final
mente, obriga-se o Estado a entregar 
aor cofres municipais metade da renda 
resultante do impôsto sôbre transmis
são de propriedade "mortis causa". 

Não é ainda o que desejamos se 
f;zesse em matéria de distribuição de 
renda com relação aos municípios, mas 
já é alguma cousa, já representa, ine
gavelmente, um progresso de orien
tação. 

Pela distribuição consagrada no Pro
jeto o município atingirá talvés a 
uns 13% o que ainda não é suficiente 
para lhe assegurar completa auto
nomia. 

Se dividíssemos a renda da nação, 
atribuindo à União 50%, aos Estados 
30% e aos municípios 20% teríamos 
descoberto o remédio para o progresso 
ac~>rn.do do Brasil. Tiraríamos o pé 
do lodo, como se diz na giria. 

Deixo aqui o meu apelo. à grande 
Comissão neste sentido, para que es
tude o assunto e faça uma sugestão. 
Não tenhamos medo. O município for
te não é uma ameaça, é antes uma. se
gurança da nossa grandeza futura, e 
da conservação da nossa estrutura 
política. Caminhemos resolutos. Ins
piremo-nos no exemplo que nos dá, 
tãv altiloqüente, a América do Norte. 
Libertemos o município, libertemos o 
Brasil. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem & 
palavra o Senhor Toledo Piza. 

O SR. TOLEDO PIZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Representantes - Co-· 

õ) com a contribuição de melhoria, mentava, b:á dias, com um ilustre co
em conseqüência de suas obras pú- lega, Sr. Presidente, o fato signifi
blicas, com as taxas decorrentes de cativo, dos assuntos econô!Il.icos des
seus serviços especiais, com quaisquer pertarem maior interêsse no seio des
outras rendas que possam provir do ta. assembléia, que os propriamente 
exercício das suas atribuições e da. uti- doutrinários, de ordem jurídico-cons
lização dos seus bens e serviços; - ti.tucional. E essa observação, senho-
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:res, só pode depor a favor dos atuais 
.representantes do povo brasileiro, 
.cujas tendências se re<:omendam pela 
objetividade com que encaram, na 
.elaboração da lei institucional do 
_país, os complexos problemas de rua 
organização, nesta hora crucial da 
escolha de um rumo, em que a hu
manidade vacila, frente à encruzilha
-da de um destino incerto. 

E é auspiciosa essa objetividade dos 
Srs. Constituintes, que, assim, não 

:incorrem no êrro dos elaboradores d<J 
.estatuto de 1891, mais preocupados 

-com a face formal do regime do que 
'Com os fenôm·mos sociais que êle de
veria ordenar e ser a expressão legal. 
Não é pre<:iso encarecer que a vida dos 
povos, neste :nstante, é caracterizada 
-por um sentido eminentzmente eco
nômico. 

Depois do rescaldo do cataclisma 
que incendiou o mundo, devemos 5':!
:guir os passos daqueles povos de for
mação cristã que evoluíram e atin
giram o mais alto grau da civiliza
·ção, cultuando a liberdade que digru
f:ca o homem, dentro dos postulados 
democráticos. 

Ainda mal ferido da luta incruenta 
-de titãs. de que foi o mais belo com
batente - o povo inglês volveu à v!da 
-civil sem outra paixão senão a àe re
cuperar o perdido na refrega e me
lhorar as conC.ições de· sua existência, 
ae modo que todos compartilhem 
.igualmente das benesses da paz, como 
deram por :gual nos sacrifícios da 
guerra. Acorreu, por isso, às urnas 
-com ínterêsse desusado, para a el-ei-
-ção do . govêrno que deveria presidir 
à reestruturação da vida dos habitan
tes da gloriosa ilha. 

Nessa memorável campanha eleito
:ral, os tradicionais partidos debate
Tam com ardor nunca visto os pro
bl;mas postos em equação pelas novas 
-<:ircunstã.ncias cr:adas pela hecatom
be, e dessa pugna livre das idéias, o 
esclarecido povo britânico decidiu. de 
modo inequívoco, que o homem pro
-videncial da guerra, o grande, o co
lossal Winston Churchill, t-õrmínara 
a sua missão com o último tiro de 
metralha, envolvido na unânime gra
tidão da pátria. O govêrno foi c\Jn
fiado aos homens que haviam defen
-dido um programa de sentido econô
mico diverso do que fundamentara 
a velha sociedade da Grã-Breta.nha. 
. A mudanç2.. porém, &? processoti 
sem violências, sem convulsões . Os 
novos dirigentes, fiéis ao proverbi'll 
bom senso !.nglês, estão realizando 

uma evolução, em ritmo mais apres
sado, é verdade, mas de modo que a 
povo goze os ben·z:ficios das recentes 
medidas administrativas, S€m ;.J,ue os 
reflexos naturais de radicais trai'sfor
mações perturbem a marcha =-~gular 

dos setores das atividades sociais não 
visados pelas aludidas reformas. 

Ai está o · exemplo a seguir. 
Claro que, quando me refiro 

at. exemplo inglês a ser imitado, me 
limito aos métodos, ao espírito com 
que essa g·=nte admirável enfrenta. 
as suas crises mais graves, pois, nem 
por sombra poderia identificar os nos
so:; problemas de nação jovem, de in
cipiente educação popular, de econo· 
mia s·:mi-colonial, com os dêsse povo 
de cultura m:lenar, que já conquis~ou 
o apogeu de sua grandeza. 

Nas comparações sempre perigosas 
os demagogos e os estadistas impro
visados buscam, quase sempre, para
digmas ineptos, para impressionar as 
massas ignorantes. 

Haja vista, Sr. Presidente, este trê
cho de t1.lllJ. proclamação largamente 
difundida a I.O de maio último, p~lo 

famoso caudiho, que a benevolência 
inconcebível do contra-golpe das fôr
ças armadas deixou apenas nas lin
des de hossa fronteira do Sul, num 
pretenso exílio de sete meses •.• 

(Lê:) 
"A recente V.tória dos trabalhistas 

em dois países dos mais adiantados 
da Europa e da América bem demons
tra que, no após guerra, são êles os 
que representam 0 espírito da época". 

Afirmar o que acabo de lêr, não é 
só desconhec-er a longa história do 
"trabalhismo" inglês, dêsse formida
vel partido de idéias avançadas, den
tro de uma sociedade de trad:ções es-
tratificadas. ' 

Só mesmo a um espirito oportunista 
que o desembaraço da corrupção 
que semeou chamava de habilida
de política, poderia ocorrer tal 
proposição. Tr~"lsformar, de acôrda 
com o sopro dos ventos, o seu arre
medo de corporativismo !ac1sta, or
gani7..ado nos oito anos ditatoriais. 
com as verbas do Ministério do Tra· 
balho e as trombetas do DIP. em 
edição sul-amerlC:.J.na dos "Traae 
Union" - só lembrada a quem não 
acordou ainda para a realidade, não 
teve contacto com a vida nova que 

aqui estua, e segue embalado naquele 
sonho inJ.cabado da noite de 10 de no
vembro que, para feLcidade nossa, fo1 
esbatido pelo sol estival de 29 de ou-· 
tubro ... (Muito bem). 
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Não vim, porém, à tribuna, Sr. Pre
sidente, para tratar do "queremismo". 
ou da sua transmudação em "traba
lhismo" crioulo. 

O Sr. Segadas Viana - Permita
me um aparte: há equivoco profundo 
e lamentável da parte de V. Ex. a 
quando diz que o queremismo se 
transformou em trabalhismo. Posso 
informar a V. Ex. a que _o trabalhismo 
já eX.:.stia latente desde 1934, quando 
se organizou o primeiro partido tra
balhista, em Minas Gerais. E o Par
tido Trabalhista, de âmbito nacional, 
foi fundado em fevereiro de · 1945, 
quando ainda não havia em foco o 
problema da sucesão e quando ainda. 
não eX:.stia "queremismo" no sentido 
a que alude V. Ex." O "queremismo" 
ap.ueceu posteriormente à existência. 
legal do Partido Trabalhista Brasi
leiro. 

O SR. TOLEDO PIZA -Mas, por 
uma coincidência notavel. .. 
o Sr. Segadas Viana - Coincidên

cia ... 
O SR. TOLEDO PIZA- ... que é do 

conhecimento de todos, a fina flor 
do queremismo é o tra;balhismo na
cional. 

O Sr. Nestor Duarte- V. Ex.6 po
derá atender ao ilustre aparteante 
antepondo trabalhismo a queremismo. 

O Sr. Paulo Sarasate - Aliás, o 
Sr. Segadas Viana evoluiu alguma 

coisa afirmando que trabalhismo não 
quer dizel" queremismo. 

O Sr. Segadas Viana - Nunca foi. 
Faço a d:stinção. O trabalhismo sem
pre foi partido e, na Assembléia, tem 
defendido seu programa. 

O Sr. Paulo Sarasate - Fica muito 
bem a V. Ex. a não querer ser que
remista. 

o Sr. Segadas Viana - Aqui den
tro sou exclusivamente um repre
sentante do Partido Trabalhista. 

O SR. TOLEDO PIZA- O meu 
propósito é outro, Sr. Presidente. 

Tendo acompanhado com viva. 
atenção os discursos aqui pronuncia
dos por muitos dos nossos eminentes 
colegas, versando a momentosa ques
tão agrária do Brasil, deixada em si-
tuação verdadeiramente desespera

dora pelo govêrno da ditadura ao seu 
sucessor, entendi que era de meu de-

ver, como representante do povo de 
S. Paulo nesta assembléia, trazer o 
desr.~d.?:n.sioso con!:urso de minha ex

periência nara o encaminhamento de 
sua. soluçao. 

Várias sugestões foram aventadas 
como capazes de resolver o problem~ 
que nos aflige. Algumas me parece
ram simplistas - como a de dar ter
ras a quem queira cultivá-las; outras 
imedi:atistas, de resul~ados duvidosos, . 
por se não levarem em conta certos 
f~tores que as inutilizariam. 

O assunto, a meu ver, deve ser tra
tado a. fundo, indo inquirir-se até 
as causas mais remotas que geraram 
os efeitos que ora nos atormentam. 

O primeiro engano que notei nas 
quase sempre brilhantes exposições 
dos ilustres Srs. Representantes, é a. 
generalização que fizeram, de aspec
tos particulares da economia de seus 
Estados ou regiões, a um País, come
o nosso, vastíssimo, de meio físico e 
condições geográficas as mais dispa
res. Decorre, elaí, a diversidade das 
causas, da crise em que nos encontra
mos, segundo as zonas em que as 
procuremos encarar, para o estudo 
das medidas capazes de as conjurar. 

O Sr. Alde Sampaio - Permita-me 
V. Ex.a um aparte. O próprio projeto 
tem dispositivo que parece querer 
referir-se· exclusivamente ao Rio de 
Janeiro, quando trata do transporte 
de mercadorias de primeira necessi
dade. 

O SR. TOLEDO PIZA - Obrigado 
a V. Ex.a pelo seu oportuno aparte. 

Uma causa, direi logo, é constante 
em todos os recantos do País - a. 
incúria administrativa da àitadura, 
a desol"ganização de todos os setores 
da ativid-ade de nossas populações, e 
foi ela que originou o caos em que 
nos debatemos. 

E, essa causa constante, de par 
com uma. visível incapacidade, deter
minou a centralização inconcebível, 
desassisada, dos serviços públicos es
taduais e municipais, além dos pró
prios d~ União, nas mãos d~ àitador. 
depois da prática de cinqüenta anos 
das franquias do regime federativo, 
do notável desdobramento do traba
lho de uma população que se multi
plicou várias vêzes! 

Tudo isso em nome de uma unidade 
nacional, que nunca esteve ameaçada, 
e que só resultou na unidade do povo 
na miséria, física e moral, na igno
rância e no desalento. 

Estamos, no momento, Sr. presi-· 
sidente. procurando reatar as nossas 
tradições, interrompidas por êsse pe
ríodo catastrófico ·de nossa. história._ 
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Vamos voltar à federação. Os pr6-
.prios colaboradores dêsse tétrico in
terregno de nossa. vida constitucional, 
reintegram-se entre os que preconi
zam o sistema federativo, como o 
.único adequado ao progresso do· Pafs. 

A solução do problema agrário bra
sileiro, por isso, terá de ser estudaida. 
especialmente pelos governos esta
duais, po"is estará dentro de suas atri
tmições, segundo o projeto era em 
debate. 

Não há dúvida, no entanto, que o 
· govêrno federal, por intermédio de 
t;eu Ministério da Agricultura, atra
·vés de uma inteligente ação · coord~ 
nadara, tem uma importantissim3. 
missão a cumprir no estabelecimento 
do equfii.brio econômico do Brasil. 

Houve um ministro da Agricultura., 
Sr. Presidente, que bem compre'!ndeu 
a função que devia exercer ésse de
partamento na federação brasileira. 
Foi Odilon Braga. :tsse eminente ho
mem público, que já dera tão bri
lhantes provas do seu privilegiado · 
talento e variada cultura na Assem
bléia Constituinte de 1933, naquele 
alto pôsto administrativo traçou um 

:inteligente programa que, executado 
sem descontinuidade, teria produzido 
os melhores resultados para a orga
nização e desenvolvimento de nossa 
precária economia. 

Ao assumir aquela J;;asta, no go
vêrno . constitucional que se seguiu 
ao prov"isório instituído pela revolu
ção de 30, o Sr. Odilon Braga, após 
um estudo panorâmico dos serviços 
que !he estavam afetos, verificou, 
eom aguda visão, que o seu Mi
nistério se arrastava lents.mente 
numa ação meramente bur6cráticn., 
de rendimento nulo em face de 
suas altas fL"'lalidades e em pro
porção com a cifra de seu custeio. 

A causa principal dêsse estado de 
coisas era, em primeiro lugar, de
vida à maneira incrível c-omo o então 
govêrno da Repú.blica preparava os 
seus orçamentos. 
· Não havia um estudo de conjunto 
dos ministros das diferentes secreta
rias, para uma boa e inteligente dis
tribuição dos recursos da receita. :e:sse 
estudo, é óbvio assinalar, deveria ser 
orienta-do pelo chefe do govêmo, pois 
~ essa a sua primordial atribuição, sen
do, como é, sua a responsabilidade 
dos atos dos Srs. ministros de Estado. 

· Assim, porém, .a.ão acontecia. 
A di.splicêncis. do presidente pelos 

.assuntos administrativos confiava. a. 

elabOTação do orçamento geral da P..e
pública exclusivamente ao ministro da. 
Fazenda. Os ministros das demajs 
pastas apresentavam isoladamente ao 
chefe do govêrno as respectivas. pro
po&tas · orçamentária.:. que exam en
viadas sem nenhum exame ao titular 
das Finanças. 

A a.comodação das despesas aos 11-
mites da receita se realizava, sempre. 
por intermédio de um alto funcionário 
do gabinete dêste ministro, especia
lista em cortes a lapis vermelho. 

O critério dos cortes, como tive opor
tunidade de v~r1ficar, no orçamento 
do Ministério da Agricultura naquela 
época, era o da supressão, pouco me
nos que pura e simples, das verbas 
destinadas a mate-rial, restando, pela. 
sua intangibilio:i..:?.de legal, apenas as 
destinadas ar. quadro de funcionários. 

Verificava·-se, dêsse estranho critério. 
que impossível se tornava estimular a. 
pro::l.uçã.o do país, mesmo que preten
desse a secretaria limitar a sua ação 
aos Estados de ·poucos recursos, que 
aliás eram e são a maioria. 

Odilon Brag!:l., inteligência agil, ho
mem culto, anlmado da mais viva fé 
nos destinos de sua terra, confiava 
que ela poderia, não obstante ê.:sse 
panorama pouco animador, criar, pelo 
trabalho bem orientado, como em ou
tros países menos dotados, senão a ri
queza imediata, ao menos condições 
de vida mais propícias a tornar o bra
sileiro um povo mais feliz e verdadei
ramente civilizado. 

E pôs mã.os à obra. Reorganizou 
o Ministério, tendo .em vista o me
lhor aproveitament<. do pesoal e dos 
ereassos recmsos de que dispunha. 
O· seu plano, o mais racional. nas clr
cunstâncias ràpida.mente expostas, vi
sava substituir a ação diret:: dos ser
viços federais de fomento agrícola, pela 
supletiva, deixand<J aquela a cargo dos 
governos locais. 

A ação direta era um contra-senso~ 
um absurdo, pois além de mesquinha. 
pelos motivos aludidos, se desenvolvia. 
paralelamente à dos Estados. 

Gastava, portanto, o Ministério, em 
São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. 
Estado do Rio, Bahia, Pernambuco, e 
em algumas outra-~ circunscrições, inu
tilmente, verbas de fomento da pro
dução, que poderiam ser aplicadas em 
auxílios apreciáveis e eficientes a Es
tados mais necessitados. 

Dai, a convocaçãCJ, por Odilon BI11r
ga, da memorável ccmfeiência dos se
cretários da agricultura dos Estad<lS,. 
reunida nesta capital, sob sua presi-



dência, de 23 de julhc a 7 de agõsto 
de 1936 da qual tive a honra de par
ticipar ' como representantf' de São 
Paulo, por ecupar. entã-o, no grande 
govêrno do eminente e saudoso Ar
mando de Sales Ollveira, a pasta da 
Agricultura, Indústria e C-o~ércio. 

Abrindo êsse conclave, o llustre mi
nistro leu uma longa e documentaaa 
exposição justificand<. o seu plano de 
levantamento da economia nacional, 
que há. de ficar nos anais da história 
adrninistrativa da República como um 
dos documentns mais notáveis da ca
pacidade e cla.rividêncil:. de um homem 
público brasileiro. 

Pena é que a exiguidade de tempo 
não · me permita resproduzir Ia.rgos 
trechos da magistral exp-osicão do en
tão ministro da Agricultura feita na 
conferência a que me venho de refe
rir. 

Limitar-me-e!, por isso, a ler, por ser 
uma sbtese do vasto plano que êle 
concretizou, depois, na exposição alu
ciida a entrf'vist&. que concedera à 
Bahia Rural, poucos dias após as

sumir o Ministério: 
("Lê) : 
"Tenho como ponto fundamental da 

minha gestão o da. articulação dos 
nossos serviços com os corres
pondentes do.s Estados. A seara é co
mum e os objetivos são precisamente 
os mesmos. Isso pôsto, torna-se evi
dente a necessidade de alargamento 
da prática dos "acordes", já inicia
<ia. O regime de "competição" seria 
criminoso. O de "naralelismo" seria. 
insensato, máxime lêvando-se em con
ta a escassez dos _ ·cursos financeiros 
disponíveis, ::::sim 1=0: parte dos Es
tados como da União. Mas não so
mente dos recursos financeiros, por
que também dos recursos propriamen
te técnicos. Manda o bom sens-o que 
inYentariemos todos os elementos de 
ação dos Esta-dos e da União para 
lhes dar um emprêgo mais racional, 
mais útil, a fim de se lhes retirar o 
maior rendimento possível. Assina
lem-se .:10 map.. do Brasil os postos 
d<' execução dos serviços similares dos 
Estados e do Ministério da Agricul
tura e ver-sP-á que nem mesmo esta
mos "arranhando" o terreno que de
veria estar sendo lavrado". 

Na conferência mencionada., Senhor 
Presidente, foi largamente discutida 
a articulação dos se:viços do Minis
tério da Agricultura, com os das se
cretarias similares dos Estados, den
tro -de um plano de acordos previstos 

pela Constituição vi_gen~ •. a de 1934_. 
~ses salutares d1spos1t1VOS constl

tucionais, Sr. Presidente, que possibi
litariam uma obra nacional notabilfs
sima, de organização da nossa incipi
ente e desconexa economia, estavam 
consubstanciados no § 1.0 do art. 5.0 • 

que reza: 
(Lê): 

"atos, decisões e serviços federais
serão executados em todo o pais por· 
funcionários da Uniao, ou, em casos 
especiais, pelos dos Estados, mediante
acôrdo com os respectivos governos". 

E no- parágrafo único do artigo 7.0 ' 

que: 
"podem os Estados, mediante acôr

do com o Govêrno da União, incum
bir funcionários federais de executar· 
leis e serviços estaduais e atos ou de
cisões das suas autoridades". 

Dispunha ainda o art. 9.0 que: 
"é facultado à União e aos Estados 

celebrar acordos para melhor coorde
nação e desenvolvimento dos respec
tivos serviços". 

Realizaram-se, Sr. Presidente, nu
merosos acordos den.tro do planeja
mento estabelecido na conferência .. 
mas quando. eram pos~os e~ prá~ica, 
uma negra e interminavel n01te ba1XOU" 
sêbre o Brasil ... 

Notei, Sr. Presidente, que os sábios. 
incisos da Constituição de 1934, que· 
há pouco li, a despeito de oportunos, .. 
ainda agora, nesta nova fase de tra
balho e reconstrução que começamos 
a \'ÍVer não foram reproduzidos no
projeto 'da grande comissão de Cons
tituição ora em debate, o que é de
mais estranhar, servindo, como ser
viu aquela, de base para a elabora
ção do projeto que discutimos_. E. é, 
também de assinala.r, que ta1s dis
positivos foram cbjetos de debate e 
aprovados pelos membros da com~
são. A vista do que, Senhor Presl
dente, para ser sanada essa falha, 
mandarei à. Mesa emendas que a. su
pram. 

Ouvimcs. Sr. Presidente, repatida. e
quotidianamente, como um axioma, a. 
frase de que o nosso problema básico, 
do qual depende a solução de tod<>s
os demais, é o da educação. Repeti
mo-la há muitas décadas, repetimo
la sempre, Sr. Presidente, e já devia
m<ls estar cansados de repeti-la 
E para não mais cansar os ouvidos
com ouvi-la, mister seria que o pa
triotismo dos h<lmens públicos nãOc 
mais fizesse ouvidos moucos à sua. re
petição. 
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Espanquemos de v_ez as t~trlcas 
sombras do obscurantismo que nos 
degrada. 

Cumpram-os todos, cada qual na sua. 
esfera à.e atividade, o dever de nossa. 
geração. o govêrno feder;:I, o esta
dual e o munidpal, de maos dadas 
com as instituições privadas, com os 
simples particulares, devem e podem, 
na execução de um plano coordena
do educar o povo, dando-lhe ass1m 
os' meios e as oportunidades de con
quistar uma vida mais digna e mais 
amável. <Muito bem). 

Tratando dêste mesmo assl!D.to, que 
tem sido minha constante preocupa
ção de homem público.. observei ao 
enunciá-lo certa vez: Drr-se-à que a. 
educação é obra lenta e penosa. É 
certo. Mas que é que existe de ver da
. deiramente sólido e duradouro no 
mundo, que não haja sido obtido atra
vés de marchas {.rduas e demoradas 
em evolução vagarosa e dificil? ~ só 
olhar em derredor de nós e verif1car 
que mesmo as coriquistas · que se nos 
afiguram mais rápidas, gastaram anos, 
lustros e decênios para chegar onde se 
encontram. 

E, quando assi~ afin:l?-ei, S!. Pre
sidente, não fique1 na B;fl!lll.açl;lo.- Em 
dois anos de intensa açao admirustra
tiva à frente da Secretaria: da Agrt-

. cultura, Indústria e ComérclO, de meu 
Estado, no já histórico govêrno do 
saudoso e eminente Armando de Sales 
Oliveira, pude demonstrar aos mais 
céticos os abundantes frutos da cam
panha educativa, então empreendida 
no setor agrícola, obtidos no período 
insignificante de apenas dois anos. 

Ao assumir aquêle elevado pôsto, 
lavrador aue era e sou, descendente 
de uma vêlha família de agricultores, 
levei para a a~istração p~bli~a as 
observações da mmha expenenc1a do 
ambiente rural. 

Essa experiência e essas obse_rvações 
conduziram-me a transformar a pas
ta a meu cargo numa verdadeira_ Se
cretaria de Educação Agrícola! po~s só 
com essa orientação, estou _hoJe amda 
mais convencido, consegwremos au
mentar a nossa produção e, mais do 
que isso, produzir én condições eco
nômicas. 

En:. memorável comemoração dos 
resultados já obtidos na e:recução do 
programa que vinha realizando, em 
discurso aue proferi a 20 de junho de 
1936, depÕis de discorrer Im:~_gamente 
sôbre a situação agrária em Sao Paulo, 
condensei as minhas diretrizes nos se
guintes têrmos: 

(Lê): 
"A Secretaria da Agricultura, In

dústria e Comércio propõe-se, portan
to para êste.:; anos mais chegados, um 
programa de ação que os pessimistas 
e desiludidos poderiam achar talvez 
excessivo, quiçá mesmo irrealizável, 
mas que o atual Govêrno de S. Paulo 
desenvolverá enquanto lho permiti
rem as suas possibilidades e a duração 
da gestão, programa que se pode sin
tetizar, em linhas gerais: 

- No reconhecimento e estudo das 
propriedades físicas dos solos paulis
tas e conseqüente levantamento do 
mapa agrológico do Estado, trabalho 
êste já em adiantada fase de exe
cução no · Instituto Agronômico de 
Campinas e que vai dar a São Paulo a 
chave de seus empreendimentos agrl
colas e o panorama antecipado de sua 
expansão, não só corrigindo erros nas 

suas atuais iniciativas da exploração 
lucrativa, mas relevando outras for
mas de aproveitamento das terras. 
Com essa base segura e cientificamen
te construída, os lavradores bandei
rantes, que não conheceram nunca o 
desânimo e o C.esfalecimento nas suas 
crises mais agudas, terão a sua carta 
de guia definitiva para garantir-lhes 
a perene cor.servação das terras cul. 
tiváveis de suas propriedades, salva
guardadas dos perigos do cansaço e da 

· erosão. 
-No ataque às novas gerações que 

começam a ser preparadas pelos mo
dernos sistemas do ensino rural, nas 
escolas públicas a cargo da Secretaria 
da Educação, cuja Diretoria do En
sino já entrou francamente na prá· 
tica dêsses tipos escolares, não apenas 
no Gruno Escolar de Butatã, como no 
2 o Grupo Escolar de Bata tais, no 
d·a fazenda "Dumont", em Ribei· 
rão Preto, em vários estabeleci
mentos de Piracicaba e em Cotia; 

O Sr. Osório Tuiuti - V. Ex. a per
mite um aparte? 

O SR. TOLEDO .PIZA - Com todo 
o prazer. 

o Sr. Osório Tuiuti - V. Ex. a, com 
a autoridade que tem, como ex-Se
cretário da Agricultura do grande 
Estado de Eão Paulo, fere, precisa
mente um ponto crucial, sob o as
pecto 'que eu encaro a questão, por
que não se resolve êsse proble_ma, 
~omo querem alguns espintos slm
plistas, apenas com a distribuição 
de tenas. 

O SR. TOLEDO PIZA - Perfeita
mente. 
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o Sr. Osório Tuiuti - ll: um n!.'O• 
blema complexo. o asunto funda
mental, como V. Ex. a estâ dizendo é 
educação e saúde. E' preciso que se 
varra de nosso espírito esta balela de 
que nosso homem é inferior; o de que 
êlé precisa é assistência, como dizem 
sempre os técnicos, como V. Ex.a. 

O SR. TOLEDO PIZA - V. Ex.a. 
verá, pela minha exposição, que a 
tese é exatamente a que V. Ex. a aca
ba de sustentar. 

Acrescentava, Sr. Presidente: 
"- e, continuando essa obra preli

minar de preparo da mentalidade, nos 
"'Clubes do Trabalho", que se organi
zam para receber as levas de cente
nas de milhares de crianças e adoles
centes egressos das escolas .e. distri
bUindo-os em grupos nunca inferio
res a cem ... 

O Sr. Carlos Prestes - E' difícil dar 
instrução a crianças esfomeadas. 

O SR. TOLEDO PIZA- ..• reune-os 
para a consecução de finalidades edu
cativas, decisivamente voltadas para. a 
formação de hábitos de trabalho, dando 
aos socios .a sensação nítida de que o 
fim princ1pal do homem, em nos
sa sociedade, é ganhar dinheiro, ga
Dhá-lo, porém, subordinado a um con
junto de regras que é mister respeitar, 
Estas são múltiplas e complexas. Re
ferem-se ao homem em si, ao trabalho 
e à produção que êle consegue, ao es
coamento do que êle produziu. São 
regras individuais, pr.lncipalmente pa
ra- a higiene, são regras cientificas, 
sobretudo para- o efeito da obtenção 
do melhor produto, são regras sociais 
para tirar deste o maior proveito, sem 
ofender ou melindrar legitimas direi
tos de terceiros. 

O caráter visceralmente educativo 
da instituição é assim tangível. Ela 
age pela assistência técnica. 

A obra efetivada por intermédio dos 
.. Clubes" faz ressaltar o espirito as
sociacionista. E para que êle se im
ponha e acabe constituindo uma co
mo que segunda natureza dos homens 
de amanhã, em contraste berrante 
com os de ontem, será necessário que 

o Departamento de Assistência ao 
Cooperativismo colabore, larga e pro
ficuamente. Já iniciou êle o seu t-ra
balho com a formação das cooperati
vas escolares, de que existem dissa
minadas pelo Estado, nada menos de 
191, tôdas ostentando surpreendentes 
resultados. A propaganda prossegue 
com ardor e a.tinge os mais longínquos 
rincões do nosso território, incentiva-

da pelos mestres que se constituíram 
paladinos da nova idéia, sob a orien
tação dos técnicos ofiCoia:is. Pode-se 
asseverar o menor vislumbre de 
otimismo, que, dentro de alguns .:tnos, 
os ideais cooperativistas serão rnoeda 
corrente entre os homens de São Pau
lo, e, não apenas nas grandes cidades. 
mas em qualquer recanto mais isola
do das vias de comunicação estadual. 

Por cima dessa instituição, cujo fito 
é o preparo de obreiros, a Secretaria. 
está preocupada com a organização e · 
a instalação de Escolas Médi'SS de 
Agricultura, que se destinam ao pre
paro de hábeis e aptos condutores de 
trabalhos agrícolas. Sempre houve ne
cessidade dêsses homens na. lavoura 

paulista. M.as a penúria, a escassez, 
a verdadeira miséria de profissionais 
com o grau de conhecimentos que o 
cargo exige, estâ hoje em dia decupli
cada, em vL.-tude da subdivisão do 
trabalho que se operou no Estado, de
pois de sua entrada vitoriosa no re-

. gim e da policultura. . 
Causará estranheza que, sendo a 

Secretaria também de Indústria e Co
mércio, cuide ela p:referencial:mente 
da agricultura, e se dedique .:om tan
to afã e carinho à formação dos ho
mens das fainas agrícolas. 

Há dois motivos para tanto. O pri
meiro brota naturalmente da l:mpo:l."'
tância da agricultura entre nós. Re
presentando, em porcentagem fo1a 
de tôda a proporção, a atividade ncr
mal do meio, é claro que para ela 
devem convergir todos os zelos, tôdas 
as simpatias e carinhos admlnistratl
vos. 

Ninguém pode pôr em cotejo a 
quantidade de operários e :::hcf•.!S de 
serviços que a lavoura reclama, com 
os o1,1tros trabalhos humanos. Em 
países agricolas como o nosso, o con
tingente a ela necessário é, fatalmen
te, superior aos de todos os .demais 
trabalhadores reunidos . 
·Em segundo lugar. convém salientar 

que a Superintendência da Educação 
Profissional e Doméstica provê as ati
vidades industriais com as numerosas 
escolas que o. govêmo do Dr. Ar· 
mando de Sales Oliveira criou nestes 
últimos anos. Quanto ao ensino, co
mercial, submetido, como está ao re
gime federal, o florescim-ento em que 
anda no Estado, pela iniciativa parti
cular, dispensa, por. enquanto, maio
res cuidados administrativos. 

O problema, portanto, é o da agri
cultura e dêle um setor de extraor
dinária relevância é, justam.enre, .o 
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" -da formação dos condutores de tra-
balho - a classe intermediátla entre 
o obreiro e o técnico orientador. A 

lavoura brasileira não tem os seus 
"mestres de linha" em número tas
tante. Faltam-lhe os "sargentos" para 
as suas linhas de ataque e para o exa
to· e inteligente cumprimento das or
dens. 

Essas escolas de cunho essencio.l-. 
mente prático e de caráter vincada
mente regional, para atender às pe
culiaridades de cada zona, precisam 
ser habilmence espalhadas ;Jelo ter
ritório, estabelecendo uma rede de ins
titutos que atenda, com a previsão ca
bível no caso, não somente às neêes
sidades da hora que passa, mas tam
bém às possibilidadE'.s de desenvolvi
mento ulterior. Com o estudo das con
dições agrológicas do Estado, será ta
refa relativamente fácil a colocação 
estratégica de tais estabelecimentos, 
cuja influência, no melhoramento de 
nossos· produtos agrícolas, trará in
<:alculáveis beneficios. 

E maiores ainda serão os resultados, 
depois que as Prefeituras Municipais 
atenderem ao apelo que lhes dirigi, 
para que constituam, as que possuam 
mais de 4óa contos de réis de receita 
anual, hoje em número superior a 50, . 
os seus primeiros núcleos de ass1stên-
. cia agrícola, nomeando um agronõmo 
para dirigi-los. 

E' outro indispensável funcionário 
que, de há muito, devera eXistir no 
Estado, para estabelecer e manter o 
contacto intimo e direto entre o pe
queno lavrador e a administração pú
blica, interessada na economia. Já 
tardava o seu aparecimento, embora 
solicitado pelos próprios municípios. 
São Paulo pode dizer, agora, que a 
nova instituição já faz parte dos seus 
quadros administrativos e que conta 
com uma boa porção de valorosos 
combatentes, nessa incessante luta en-. 
tre o crescimen+,o da população e o 
das subsistências - a luta eterna en
tre o homem avisado e as terríveis 
conclusões da lei. de Malthus. 

Uma outra providência é também 
parte integrante do programa da Se
cretaria da Agricultura; a perfeita 
articulação entre os institutos de fi
nalidade cientifica. que transmitem os 
resultados de .suas pesquisas, e cs dE>
partamentos de incentivo e fomento, 
tanto na produção vegetal, ~omo na. 
produção animal, mantendo êstes para 
sl a. missão de divulgar e implantar 
as práticas dedUZidas da.q~elas pes
quisas. 

Disse-se sempre, no BTasll, que as 
nossas repartições p'liblicas funciona
vam e funcionam como comparttmen
tos estanques, em que uns faziam 
questão cerrada de ignorar o que se 
passava na seção vizinha, que mais 
lhe importava conhecer. Talvez não 
fôsse isso culpa exclusiva dos funcio
nários, como do tipo de organização 
adotada, porque, uma vez estabelecido, 
como norma, o dever da cooperação e 
da ação simultânea, a verdade é que 
todos se empenham em dar-lhe cabal 
cumprimento, e que os chefes de ser
viço .solicitam de seus colegas as pro
vi1iências que tornam a atuação uni
forme conjugada e evite a dispersão 
de esforços. 

Essa cooperação está perfeitamente 
atingida na Secretaria. Há, hoje, 
uma verdadeira anastomose entre os 
vários canais em que as suas varia
díssimas funções se encaminham e há 
principalmenta a observação atenta 
de como reagem as entidades _para as 
quais essas funções se dirigem no in
tuito de conservá-las em perfeita har
monia com os fins colimados. 

Tem-se dito, em épocas várias, e 
em momentos diversos, que "governar 
é povoar", ou que "governar é a·brir 
estradas" ou ainda que "governar é 
realizar' . 

TUdo isso será realmente gover
nar, se fôr a tempo· e a hora, por
que governar é "saber discenir', isto 
é, escolher a providência que o mo
mento reclama, aplicando-a como 
uma "entrada em tempo", nem antes, 
nem depois. <Muito bem.) 

E' o que procura dentro do seu vas
to programa a Secretaria da Agri
cultura: ser da sua hora, não preci
pitar, nem retardar. 

A hora é da concorrência de conhe
cimentos. O prêmi<l da vitórià estará 
com os paises que souberem mais só
lida e eficientemente preparar a sua 
massa de produtores com uma obra 
sistemática de educação para fim útil. 
visando fazer dêles campeões do tra
balho. 

Estaremos juntos na estacada. Não 
nos é dado fugir ao certame a que nos 
levam as >icissitudes históricas. Mas 
queremos participar da luta em que 
se retempera a nossa vitalidade, ar
nados de ponto em branco de tõdas 
~s armas que a ciência e o saber pu
derem. oferecer-nos. Queremos en
frentar os nossos concorrentes, dando
lhes a seruiação da nossa inteligência, 
do nosso poder de iniciativa e de es-



fõrço, em perfeitas condições de igual
. dade e paridade. 

E só a obra eminentemente educa
tiva poderá fazê-lo, porque só a obra. 
educativa, que se renova de geração 
em geração, e transmitida, em sucessão 
como bens da nacionalidade, é capaz 
de enriquecer o acervo a ser partilhado 
entre os pósteros, como prova de que 
a gera~o. que o transmite em heran
ça, não passau inutilmente pela vida, 
mas trouxe a sua contribuição ao 
aperfeiçoamento da cultura· huma
na." (Muito bem). 

Organizados todos os departamen
tos da Secretaria da Agricultura de 
São Paulo, Sr. presidente, coordena
dos na sua campanha educativa com 
os das Secretarias da Educação e 
Saúde Pública e Justiça e Negócios 
do Interior, nesta através do Depar
tamento das municipalidades, todos 
os técnicos mobilizados e demais fun
cionários se afanaram com um entu
siasmo inédito, para levar a bom têr
mo essa obra ciclópica que, realiza
da em S. Paulo, de lá irradiaria, por 
certo, pelos demais Estados da. Fe
deração. 

Não quiseram os maus fados quepe-· 
sa vam sôbre o Brasil, que assim acon
tecesse. Apenas iniciada, sôbre os mais 
sólidos fundamentos, sobreveio o gol
pe de ambição pessoal que transfor
mou o govêrno constitucional e de
mocrático instituido em 1934, na di
tadura caudilhesca de 10 de novem
bro de 37, que tudo conspurcou, que 
tudo desorganizau e destruiu no país. 
<Muito bem.) 

O Sr. Paulo Nogueira, - Suprema 
desgraça do Brasil. 

O SR. TOLEDO PIZA - O pri
meiro ato do govêrno ditatarial em 
São Paulo foi extinguir o Departa
mento dos Clubes do Trabalho, em 
plena e entusiástica atividade e sur
preel!dente expansão por todo o terri
tório do Estado, sob a competente su
perintendênda do notável técnico, es
pecializado na América do Norte, pro
fessor Faria Neto, o apóstolo, como 
Sud !-.1enucci .fôra o pioneiro da edu
cação rural entre nós. 

Do In s ti tu t o Agronômico de 
Campinas, dispensaram, logo depois, 
dois técnicos estrangeiros, de renome 
universal, contratados pelo govêrno 
Armando Sales. Um foi o eminente 
professor Vageler, a quem mcumbíra.
mos de instalar e dirigir a seção de 
estudos de solos e organizar o mapa 

agrológfco do Estado, cujas primeiras 
fõlhas já havia concluido. O seu tra
balho, planejara-o, porém, para dez 
anos, dentro dos quais, além de for
mar os nossos próprios técnicos, nos 
daria o instrumento básico, seguro, 
cientificamente construído, para a 
exploração lucrativa da terra, o pri
meiro, aliás, no gênero, na América 
do Sul, se não fôra a insensatez do 
govêrno ditatorial. O segundo, o 
ilustre professor Harland, o mais no
tável especialista conhecido em cul
tura de algodi1o. 

A assistência técnica ao lavrador já 
havia operado milagres no meu Es
tado. A cultura do algodão, senhor 
presidente, graças à criação, em abril 
de 1935, do Serviço Científico do Al
godão, grangeara foros da melhor 
anarelhada, mesmo frente à norte
americana, segundo insuspeito juízo 

. de um abalizado funcionário dessa. 
grande e próspera nação do Conti
nente. 

E, cumpre-me acrescentar, Sr. Pre
sidente, que o Govêrno de São PaulG 
não limitou, egoisticamente, ·aos ha
bitantes do seu território, as vanta
gens dessa conquista no campo eco
nômico. Usufruíram-nas, também, tõ
das as demais circunscrições da Re
pública dedicadas a essa cultura. 
pois mandamos-lhes, não só semen
tes selecionadas, como, para algumas 
delas, até nossos técnicos, a fim 
de organiZar-lhes !ls respectivos ser
viços. 

O Sr. Fernandes Távora - O Cea
rá recebeu êsse contingente de São 
Paulo, e aproveito a oportunidade 
para agradecer o beneficio em nome 
do meu Estado. 

O SR. TOLEDO PIZA - Obriga
do pelo testemunho de V. Ex.". 

Por uma feliz coincidência, Sr, Pre
sidente, encontram-se nesta Assem
bléia três dignos Representantes, 
cujos testemunhos, nestg sentido. 
posso invocar - os ilustres Deputados 
Lima Cavalcanti, então Governador 
de Pernazn,buco, bem como o seu 
competente Secretário da Agricul
tura Sr. Lauro Montenegro, e o 
nobre Sr. Israel Pinheiro, que ocupa. 
va idêntica pasta no Govêrno de Mi 
nas Gerais. 
~ que, Si". Presidente, . estava. à 

frente do Govêrno de S. 'Paulo, a. 
inspirar-nos, essa personalidade ím
par, de estadista completo, Armando 
de Sales Oliveira, o homem público 
mais prestigioso de seu tempo, cujo 
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sentido nacional de sua política tan
to o recomendára ao reconhecimento 
dos brasileiros verdadeiramente es
clarecidos. <Muito bem). 

Os seus ·sucessores, os Intervento
res da ditadura, porfiaram em des
mantelar a sua obra patriótica. 

O Sr. Rui Santos - E o Brasil 
faz justiça ao nome de S. Ex." <Mui
to bem.> 

O SR. TOLEDO PIZA - Com re
ferência às escolas· práticas de agri
cultura, um dos elos do plano edu
cativo dos homens do campo no meu 
Estado, que elabore.ra e deixara em 
fase de organização, com uma esco
la, a de Jaboticaba..I, em fun::ioua
mento experimental, vi, com pesar, 
lá do meu exilio, o seu completo . 
desvirtuamento. 

Entendia que essas escolas tinham 
por finalidade, como expus há pouco, 
o preparo de hábeis e aptos condu
tores de trabalhos agrícolas, a clas
se intermediária entre o obreiro e o 
técnico orientador, os sargentos, en
fim, dó moderno exército de agricul
tores. Destinavam-se elas, portanto, 
aos jovens filhos da gente que vive 
na roça, e que queríamos através de 
uma educação adequada, elevar den
tro de seu próprio meio. <Muito 
õe~). · 

Que se fêz, no entanto, depois 
de 37? 

Não se abandonou a idéia, é ver
dade, mas, ao pô-la em prática, com
prometeram-lhe inteiramente os re
sultados, a começar pela instalação 
das demais escolas criadas. 

E' sabido que os regimes ditato
riais procuram recomendar-se pela. 
suntuosidade das obras públicas. 
Constroem palácios, monumentos, 
que firam a atenção do povo desa
visado. 

E' sua preocupação precípua, o con
ereto, o grandioso, o que dê na vista. 
Dai o chamar-se com propriedade às 
ditaduras, regimes de fachada.. 

Não é assim, Sr. Presidente, que se 
incute na mentalidade do adolescen
te o amor à vida rural. e que se fixa o 
homem à gleba. 

Foi o que se deu com as escolas prá
ticas de agricultura em S. Paulo.-

0 Interventor que as levou a efei
to, apregoando-se um camponês; sendo 
agrônomo, ergueu edifícios para nêles 
instalar êsses institutos, com propor
ções tais de grandiosidade e luxo, que 
os bisonhos caboclos que nêles ingres
sarem. se não desertarem desconcer-

tados, o primeiro que aprenderão, t~ 
esquecer precisamente a vida simz;les. 
do campo. Basta acrescentar que, só
na Escola de Pirassununga, foram gas
tos na construção 75.000 contos, apro
ximadamente, e não estão as obras 
ainda concluídas. '-. 

E as demais, de Bauru, Ribeirão
Preto, Rio Preto, etc. tõdas ultrapas
sam de 20.000 contos_ cada uma. 

Ora, o primitivo plano por mim 
con{}ebido, o racional, se cingira a 
constru-ções tipicamente campestres, 
sem descurar do confôrto e higiene ne
cessários, possíveis no ambiente, e 
que faziam parte da educação a. ser 
ministrada aos alunos. 

O orçamento total das primeiras dez. 
escolas projetadas não se elevava. a. 
mais 20.000 contos, na época. 

As escolas construídas pelo interven• 
tor. em número de metade dacuelas 
consumiram até a queda da ditâdurs. 
cêrca. de 200.000 contos, retirados a~u
sivamente do patrimônio, com finali
dade expressamente determinada em
lei, do Instituto de Café do Estado. E, 
o que é de lastimar, tão grandes sacri
fícios não vão preencher os almeja
dos fins dêsses utilíssimos estabeleci
mentos. 

O govêrno de Armando Sales Oli
veira, Sr. Presidente, com menos de 
600.000 contos de dotação orçamen
tária, dos quais apenas 80. 000 des.:. 
tinados aos serviços da Secretaria da 
Agricultura, pôde realizar uma obra 
apreciável, de incentivo à produção, 
criando, entre outras, duas novas ri
quezas para a nossa economia, quais 
a da cultura racional do algodão, su
pletiva da do café então em grave
crise, e a da sericicultnra, que dei
xou perfeitamente organizada, e que 
se desenvolveu consideràvelmente 
com a deflagração do conflito mun
dial. 

O Sr. Fernandes Távora - Vossa. 
Excelénda pode dizer mais que o ser
viço prestado aos hansenianos pelo 
Govêrno Armando Sales de Oliveira é 
coisa que o Brasil jamais esquecerá. 

O SR. TOLEDO PIZA - Muito
obrigado a V. Ex."' pelo autorizado de
poimento. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
As administracões dos intervento

res, que se beneficiaram com os fru
tos da inteligente reforma tributária 
co período constitucional de Arman
do Sales, viram a receita do Estado 
ascender naturalmente nos éxerciclos 
subseqüentes, e, além disso, com o. 
aumento dos antigos e criação de no-
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-vos impostos, conseguiram arrecadar, 
-nos últimos exercícios, 2.000.000 e 
2.500.000 contos. Dêstes, couberam 
aos serviços da agricultura, de 150.000 
a 180.000 contos. 

E o resultado positivo no setor da 
produção? 

-Compulsando os algarismos oficiais 
,:ia Divisão de Estatistica da Produção 
e Comércio, do Departamento Esta
dual de Estatfstica, se verificam da
dos eloquentíssimos, que vêm expli
car a falta de gêneros alimenticlo!> 

-nos centros de consumo abastecidos 
pela produção paulista, notadamente 
as grandes cidades São Paulo e Rio 
àe Janeiro. 

Comparemps as áreas semeadas no 
1iltimo ano agrícola da gestão do go
vêrno Armando Sales 1937-38, com o 
de 1939-1940, o último apurado pelo 
censo, pois, as relativas ao ano 
1938-1939, não me foram fornecidas 
pela mencionada repartição, figuran
do em branco no quadro qúe vou ler. 

As áreas são computadas em al
queires paulistas, 24.200m quadrados. 

A área plantada com feijão foi, em 
1937-1938, de 154.742,25 alqueires, 
baixando em 1939-1940 para 93.016.00! 

Na ocupada por milho, a diferença 
não foi menor. Em 1937-1938 a área 
totalizou 445.581,75 e em 1939-1940 
. caiu para apenas 262.983,00! 

A situação do arroz assim se ex-
pressa: 193.7-1938 uma área de ..... . 
161.045.00 alqueires e 1939-1940 ... . 
138.553,00. 

Tão somente a batata teve um li
geiro acréscimo em área semE-ada, 
.convindo notar que esta cultura é 
quase que exclusivamente feita em 
.São Paulo pelos japoneses: em 1937-
1938 a plantação foi de 15.345,00 al
::J.Ueires e 1939-1940 de !!i .123,00. 

O abandono da política seguida no 
govêrno constitucional, Sr. Presiden
te, determinou o êxodo dos campos 
para as cidades, agravando-se o pro
blema, com a guerra, devido a me
dida criminosa da ditadura, que ins
tituiu o tabelamento unilateral dos 
produtos da lavoura, deL..._ando intei
ramente livres os preços das. utilida
des manufaturadas pela indústria, 

, que alcançaram logo níveis escor
chantes 

Fácil a previsão do que iria suce
õer. Tendo de vender barato, por 
preços fixados de antemão, e com
prar caríssimo o de que necessitavam, 
os agricultores de gêneros alimenti
cios, (que são colonos e sitiantes .I, 

.sem vocação para ml..rtires, aband.o-

naram os campos e foram empregar
se nas fábricas que, privilegiadas pelo 
govêrno, livres das peias do tabela
mento, p~avam maiores salários. 
<Muito bem) • 

E assim, o antigo produtor, da zona. 
rural, deixou de plantar gêneros ali
mentícios no campo, e foi se tornar, 
por sua vez, mais um consumidor nos 
centros urbanos, ocasionando como 
conseqüência, o engorjitamento das 
cidades com a falta de habitações, a. 
falta de transportes, a falta de ali
mentos, a falta de tudo! <Muito 
bem). 

o Sr. Osório Tuiuti - Desejava. 
fazer referência ao ocorrido nos Es
tados Unidos - falo nos Estados Uni
dos, porque hoje em dia é moda ci .. 
tar-se êsse pais. V. Excelência sabe 
que o saudoso Presidente Roosevclt, 
querendo evitar a fuga dos campos, 
tomou precisamente as providências n 
que V. Ex. e. alude: deu asslstlln
cia técnica e social ao homem det let· 
voura. 

O SR. TOLEDO PIZA - Bon1!1· 
cando, até os produtores do campo. 
Adiante focalizarei êsse assunto. fll.
zendo comparação com os Estndos 
Unidos. 

Reato, Sr. presidente, o curso de 
minha oração . 

E êss-e pandemônio propiciou o 
aparecimento do mercado negro, 
a-cessível tão somente aos felizardos 
cavalheiros da indústria e dos cas
sinos, e aos beneficiários dos pe>lpu
d·os negócios tramados à sombra da. 
censura do D. I. P., e do estado 
d-e emergên-cia que vigorou duranto 
todo o período discricionário . 

Foi êsse govêrno inconsciente, Se
nhor Presidente, que quis passar por 
um lado, como o·organizador da eco
nomia nacional, por outro como "o 
pai dos pobres", ufanan-do-se de pra
ti~ax a política do pobre ce>ntr<.;p, o 
rico ... 

se tivéssemos um govêrno demo
crático, constitucional, !unclonnndo 
normalm~nte, jamais, mesmo em 
plena guerra, sofreríamos as contin
gências a que nos levou a 1n<:úrln., 
a incapacidade incrível, dos homen!l 
da di tadu.."3.. 

O Sr. :A.liomar Baleeiro Hn.JA 
vista o que oconeu na guerra. nnw
rior. 

O SR. TOLEDO PIZA - Pcrtc1-
tamente. 

Bastaria imitar o que se :!~z nos 
Esta..d.os Unidos da América do Norte 
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que, m-obilizando 11 milhões de sol
dados e tôda a sua enorme popula
ção capaz de trabalhar nas industrias 
de guerra, não desorganizou, antes, 
estimulou e pr-otageu a sua agricUl
tura, bonificando-a, de mod-o a que 
produzisse em maior quantidade. 

Revela notar, Sr. Preslde.::ue, que 
o contrôle de preços, de tôdas as 
utilidades, sem exceção, obedeceu ali 
um só critério, e, por isso. o custo 
da vida não ultrapassou além de 25 
a 30 % do anterior à guerra. 

Send-o vultosos os meios de paga
mento uelo assombroso trabalho de 
todo o ·gênero de atividades no pais, 
nem por isso se fizeram sentir na
quela grande nação os efeitos da in
flação monetária, graças às sábias 
medidas adotadas pelo govêrno. 

O Sr. Fernandes Távora - Por
que se tratava de um govêrno cons
ciente, ao contrário do que ze dava 
aqui. . 

O SR. TOLEDO PIZA - Exata
mente. 

Se se pôde, assim, organizar a v'!.<l!'., 
num grande pais como os Estados 
Unidos, que manteve, vestind-o, €qrd
pando e alimentando em tôdas as 
frentes de batalha, em vários conti
nentes e ilhas distantes, um exército, 
marinha e aviação de muitos milhões 
de homens, com um serviçO impecá
vel que maravilhou o mundo, porque 
não nos foi possível diante de difi
culdades que, em absoluto, não su
peravam os . nossos recursos poten
ciais, vencer a crise que a todos avas
salou? 

A conclusão só pode ser uma: não 
tivemos govêrno. (Muito bem.) 

O Sr. Alde Sampaio Incapaci-
dade do Estado Novo. 

O S'r. Plínio Barreto 
dade governamental. 

Incapaci-

O Sr. Aliomar Baleeiro - Ha mais 
esta circunstância: nos Estados Uni
dos somente para . mobilização dos 
combatentes, foram retirados da pro-
dução mais de 10 milhões de indiví
duos. No Brasil, a Fôrça Expedicio
nária absorveu cêrca de 15 mil ho
mens. Admitamos até que fôssem 
20 mil homens. Isto nada representa 
em face dos 7 % da população mas
culina válida que se desviaram da 
produção, naquele pais, sem falar no 
co-:J.tingente empregado na fabncação 
específica de armamentos e muni
ções para a guerra. 

O SR. TOLEDO PIZA - P~~!;a
mente. 

A propósito do assunto destas de
se.linhavadas considerações, Sr. Pre
sidente, é oportuno ler desta tribuna 
alguns trechos de um magistral ar

tigo que, S<lb o titulo "Agricultura 
e Industrialização", publicou na sua 
edição de 7 do corrente, o grande 
e acatado matutino Correio da Manhã. 

Depois de assinalar qu-e "o !)erw
do caudilhesco, de cujos resíduos 
ainda não nos conseguimos livrai, 
longe de ter encaminhado, como pro
clamava, a solução dos prob!emas 
prementes e dos que nos vem de um 
passa·do de erros, alguns dêies trá
gicos, só fêz acentuar todos os ví
cios da nossa formação .. , acrescenta 
adiante: 

(Lé): 

"Preocupado com a nc"Ja panacéia 
da industrialização "a outrance" re
legou a agricultura ao abandono: es
quecidos já não dizemos da experiên
cia de todos os povos, mas dêstes in
contestáveis fatos: 

1.0 
.- é a agricultura· que fornece. 

ainda de maneira preponderante, as 
divisas de que precisamos para adqui
rir no estrangeiro o equipamento in
dustrial e de transportes e os combus
tíveis indispensáveis àquela mesma. 
industrialização e ao desenvolvimen
to e movimentação da eco.nomia na
cional; 

2.0 
- .é a agricultura que fornece 

e. quase totalidade das matérias pri
mas que a nossa indústria transfor
ma, e da sua produção em quantidade 
e qualidade adequadas e a preços. 
acessiveis depende v grau de perfei
çoo do ·produto acabado e, em boa. 
parte, o seu pr~ço; 

3.0 - é a agricultura que fornece os 
produtos alimentares para a subsis
tência das populações citadinas e do 
operariado industrial, da sua quanti
dade e qualidade adequadas e do seu 
:preço, dependendo o nível de vida e 
o bem-estar de umas e outro~ 

4.o - é a agricultura, no seu grau 
variável da sua produtibilidade e do 
poder aquisitivo que possibilite às po
pulações rurais, que fornece à indús
tria nacional parte substancial, senão 
a maior, ào mercado que pode contar 
o escoamento· dos seus produtos, que é 
o mercado interno. 

Não será, pois, difícil conclUir que 
a produtividade da agricultura e. o 
grau de prosperidade que proP<Jrcxo
nar dos que nela .empregam a sua. 
atividl!de constituem o limite intrans
ponível da industrialização do Brasil, 
que não pode ser maio:r do que as. 
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odivisas de que disponha para equi
par-se; do que a abundância, e a qua
lidade das suas matérias primas: do 
QUe o reflexo sôb~ êGse fator de 
"Custo que é o salário e sôbre o moral 
dos seus trabalhadores; do que s. 
-existência de .gêneros alimentício:;: do 
.que o nível, mais ou menos acessivel, 
dos seus preços; do ,rue capaçidade 
de absorção dos produtos industriais 
por parte da populaçã.o rural, que o 
Recenseamento de 1940 demonstrau 
-eonstituir nada menos de 70 % dos 
:que vivem neste paiS. Pois bem; a po
lítica econômica da ditadtrra, se a re
duzirmos à sua expres.s~:) mais 
·simples, constitui~ um processo metó
dico e altamente eficaz de espoliaçá.o 
da agricultura, pelo desequilíbrio en
tre os preços agrícolas e os preços in
dustriais. :il:sse desequilíbrio afetou 
tanto os produtos agrícolas como de 
·consumo interno quanto os de expor
tação". 

Advém daí, Sr. Presidente, o des
calabro a que nos arrastou o chamado 
.'Estado Novo. 

E' perfeito, Sr. Presidente, o qua
dro descrito nessa admirável síntese. 

Não há sofisma, não há dialética, 
não há inteligência agil, não há ar
tista por mais inspirado que seja ca
paz de transformá-lo, de sombrio que 
-é, à evidência, em painel côr de 
rosa ... 

CONCLUSãO 

Nã.o devemos, Sr. Presidente, ná.o 
·podemos, porém, nos abater vencidos, 
diante da tremenda herança que ain

-da há poucos dias aqui nos inven
tariou com tanta precisão e com tanto 

-calor pa triõtico o eminente Deputado 
Agostinho Monteiro. 

:il:le não quis, como eu ·não quero, 
fazer obra de destruição. Aliás, não 
se destroem escombros, Sr. Presi

·dente. <Muito bem). 
Estamos assentando, com a elabo

ração da nova carta constitucional, 
:as fundaçé€s, que esperamos sólidas, 
da reedificação da nossa vida de povo 

·que tem uma alta missão a cumprir 
dentro da Am.érica. Mas, para que 
êsses ali-cerces se tornem inabaláveis, 
mister se faz remover o entulho e co

·n.hecer o terreno. 
E' o ingrato e malsinado labor a. 

:que se votaram preliminarmente os re
presentantes da U. D. N. nesta Casa, 
numa esforçada e leal contribuição à 

-obra de reconstrução nacional em que 
nos achamos empenhados. 

De minha pazte, ao lado da crítica, 
:indiquei os remédios para os males 

aponta.dos, no tocante ao mais ins
tante dos nossos problemas. 

Não se desenvolverá, nem se apri
morará a nossa produção agrícola, re
pito, pela simples e larga distribui
ção da terra. Só pode cultivar a tei'
ra com eficiência. com proveito para 
si e para a coletividade, quem •• sou
ber" cultivá-la. 

Sirva-nos de exemplo a reforma 
agrária do México . Depois · de desa
propriadas, retalhadas e distribuídas 
aos camponeses grandes extensé€s de 
terra, a produção agrícola caiu ali s. 
níveis nunca registrados, necessitan
do o país importar até milho dos Es
tados Unidos. E' que os camponeses. 
ignora":l.tes, incapazes de explorar os 
seus tratos de terra, acabaram por 
abandoná-los, acorrendo em massa. 
para as cidades ... 

Não façamos demagogia. Estude
mos com seriedade o problema agrá
rio, dentro de nossas peculiaridades. 

Voltemos à rota traçada pelo govêr
no Armando de Sales Oliveira em 
São Paulo, há 10 anos atrás. 

Eduquemos a gente do campo, a. 
criança, o adolescente e o adul~o. en
sinando-lhes primeiro a conhecer. ;. 
terra. as culturas a ela adequadas, 
proporcionando-lhes os meios de ex
plorá-la, conforme o plano que tive 
ocasião de expor a esta assembléia 
e cujos resultados, na prática. foram 
não só animadores, mas convincen
tes. <Muito bem>. 

Como complemento dêste discurso, 
Sr. Presidente, eu recomendaria aos 
ilustres colegas que lessem o exce
lente ensclo de um de nossos eco
nomista mals capazes e objetivos, o 
ilustre Dr. Luis Amaral, sôbre a "A 
crise agrária" publicado na revista 
de que é digno diretor -Economia., 
número de dezembro último. E' o 
mais completo e brilhante e-studo na 
matéria, illtimamente divulgado en-
tre nós. · 

Requereria mesmo. Sr. Presidente, 
a sua publicação no Diário da Assem
bléia, como anexo de minha oração. 

Já vai longo, Sr. Presidente, êste 
discurso. 

Hão de perdoar-me os pa::ientes 
colegas, pelo precioso tempo que lhes 
roubei. E' que o tema é por nature
za vasto e empolgante. 

Muito dos que aqui se reunem as
sistiram, como eu, de longe ou de per
to. dia a dia, a pátria afundar-se no 
atoleiro, sem que nos fôsse dado 1m
pedir o crime e a traição· que contra 
ela. :praticavam justamente aquêles . 
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que a assaltaram ~om a ma;nha. e o 
pretexto de defende-la. C.'Ylmto be:n.). 

Não há noite, porém, que não ter
mine em madrugada. Chegou, afinal, 

-o dia em que. mesmo os que se acum
pliciaram, por ação ou omissão, com 
os traidores, se aperceberam do ca
minho tortuoso e enganador que tri
lharam e hoje voltam· a procurar a. 
.reta e larga estrada, às vêzes ponti
lhada de cardos. mas que conduz a 
um destino certo - o de engrande
cer e dignificar ·pelo trabalho, êste 
-amplo lugar ao Sol, que nos brin~o!l, 
na sua graça infinita, a magnanJ.D?.l
dade de Deus Todo Poderoso. <Muzto 
õem, muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

o OTc.dor se demora na tnõuna 
por ter o Sr. Mário Masagão ce
dido o tempo de sua inscrição. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.-
1a vra o Senhor Hugo Carneiro. 

O SR. · HUGO CARNEIRO 
8 (Palmas> - Permitam-me V. Ex., 

Sr. Presidente, e ilustres Srs. Cons_ti
tuintes que antes de entrar pràpna
mente no S:ssunto do meu discurso. 
cumpra um dever de consciência. P.s
sumido para comigo mesmo quando 
ingressei, pela segunda vez, ne.sta. 
Casa,. 

Há poucos dias ainda, o brilhante 
jornalista costa Rêgo, num daqueles 
artigos sempre lidos com prazer e ad
mrração, prestam homenagem a um 
amio-o comum que honrou a ca-deira 
-que "' v. Excelência Sr. Presidente 
tanto dignifica (muito bem) e deixcu 
nes.ta Casa tradições da maior .J.utcrl
<iade, cultura e patriotismo. 

Quando aqui cheguei tive a honrSt 
<ie procurar dois eminentes membros 
da bancada paulista par3. saber quan
do seria oportuno tô.da a Constituin
te homenagear o grande Presidente 
que a Câmara teve durante sete anos 
- o notável brasileiro Arnolfo Azeve
do. 

Não é "nome esquecido", como 
.epigrafou Costa Rêgo seu artigo - e 
ressalvo a intenção do brilhante jor
nalista~ Ele não quiz fazer-nos c.ensu
ra, mas .ao contrário ao insigne brasi
leira. 

Costa, Rêgo não estava informado. 
talvez de que os eminentes membros 
da bancada paulista pretendiam re
verenciar a memória de .Arnolfo Aze-

vedo, solicitando à. Constituinte & 
consagração de um dia em sua ho
menagem. 

Aqui estão poucos representantes 
paulistas do tempo de Arnolfo Azeve
do, mas sobra muitos das outras 
bancadas que com ele tiveram ventura. 
de cola·borar nos trabalhos da Casa. 

Na Mesa a que tive a honra de per
tencer com Costa Rêgo, José A•lgl!S
to, Octavio Mangabeira. e outros, a 
figura do inolvidável paulista sem
pre nos mereceu o maior respeito e 
admiração devidos aos grandes vul
tos da nacionalidade. 

Assim, Sr. Presidente, sob o ampa
ro dêsse nome austero, inicio meu dis
curso, não fazendo um apêlo -· seria 
injustiça aos nobre representantes de 
São Paulo - mas respondendo a. co:::.
ta Rêgo que os membros da b~ncada. 
paulista já. tinham assentado para 
breve solicitar à Assembléia Co!l&titu
inte tão justa, homenagem ao precla
ro brasileiro Arnolfo Azevedo. 

O Sr. Lino Machado -Muito bem. 
Homenagem de todo o Brasil. 

O SR. HUGO CARNEIRO - E é 
sob o amparo deste granQe nome, re
pito, que o Território do Acre se pro
põe agora à missão fraternal para com 
os seus outros irmãos de territórJOs. 

A representação acreana, Srs. Re
presentantes, acompanhou atentamen
te, no seio da douta Com!ssão da 
Constituição, já. assistindo às suas 
sessões, já pe'!a leitura do "Diário da 
Assembléia". o debate relativo à po
lítica orgânica dos Territórios. 

Ainda que nenhuma referência se 
haja feito contrária ao do Acre, é 
compromisso de sua representação. pe
rante si m:sma, dispensar um trata
m-ento fraternal aos demais Territó
.rios, defendendo os seus d:reitos, iden
tificados aos nossos pelos mesmos ln
terêsses comuns, e propugnando p!'la 
sua sobrevivência no seio da Nação 
Brasil-eira. 

Dêvemos, inicialm-ente, confessar, 
em nome do Acre, o seu reconheci
mento aos eminentes constituintes, 
por o excluirem da discussão sôbre ~ 
conv-en'ência de conservar ou de ex
tinguir os Territórios. 

Sem dúvida, todos o sentem, é che-
gado o momer' · decisivo _de se cogi~r 
e levar a efeito, no Bras1l, uma redi
visão territorial político-administrati
va ma's consentãnea com os impera
tivos da civilização hodierna. e malS 
conducente a nos exortar à conciência. 
de nós mesmos, espancando-nos essa. 
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espécie de marasmo fatalista que nos 
tem estorvado a vida de relação, do 
qual, há mais de 4 <quatro) decênios, 
nos sacudiu vigorosa mas inultimen
te a clariv:dência desenganada ae 
Euclides da Cunha: "O verdadeiro 
Brasil nos aterra, exclama êle; troca
mo-lo de bom grado pela civilização 
mirrada que nos acotovela na Rua do 
Ouvidor; sabemos dos sertões pouco 
mais além da sua etimologia rebar
bativ-a, desertus". "Deslumbrados pelo 
litoral opulento e pelas miragens de 
uma civilização que recebemos ema
lada dentro dos transatlânt:cos, esque
cemo-nos do interior amplíssimo, onde 
se desata a base física real da nossa 
nacionalidade". 

".Ali se patenteiam dois casos inva
riávüs: ou as populações. sôbre o solo 
esteril. vegetam mireràvelmente decai
das pelo impaludismo, tão caracteris
tico das regiões !ncultas, e vão for
mando pela hereditàriedade dos estig
mas uma raça de mestiços lastimá
veis, agitantes num quasi deserto; ou 
as populações, sôbre o solo €XUberante, 
atacam-no ferozmente, a ferro e fogo, 
nas derrubadas e nas queimadas das 
largas culturas extensivas e vão fa
zendo o deserto". "Não há exemplo 
mais típico de um progr-::sso às re
cuadas", conclue, melancórcamente, o 
bem avisado sociólogo patrício: "Va
mos para o futuro sacrüicando o fu
turo, como se andasse-mos nas vés
peras do dilúvio. E remata: "0 Bra
sil não avança; o Brasil recua, aban
donando o traçado superior das suas 
tradições". 

Isso, Srs. Constituintes, notae-o, 
va: para cinqüenta anos! Precisamos 
sair disso quanto ant·:s, que ainda é 
tem-oo, e o tempo é êste; do contrário, 
essa· dormencia fatalista que se nos 
vai tornando crônica, acabará matan
do ·d·e paralisia geral o "gigante pela 
própria natureza" ... 

A divisão territorial é apenas um 
modo de ser ó.a divisão do trabalho, 
le: econômica univ-ersal. Cabe tam
bém à Administração utilizá-la. Que 
a utilize, pois, a Administração, no 
Brasil, olhando só o bem geral do 
país. Porque "o interêsse público é 
a sua lei suprema". Assim o entendia, 
no Império, um dos seus maiores lu
minares, o v:sconde do Uruguay. 

Compreendamos o verdadeiro sen
tido do regimem federal, adverte-nos, 
ainda, em outra daquelas exortações 
lunünosas o gênio de Euclides da 
CUnba - "combatendo o maligno es-

pírito de paróquia e êsse estreito pa
triotismo de campanário, provincial 
ou estadual, que subordina a nacio
nalidade ao ba:rrismo" ... 

Se o presente vem do pasado, de> 
mesmo modo que já contém o futu
ro, no dizer filosófico de Farias Bri
to; se no hoje vai já o amanhã; re
mont~mos, então, ao passado, e en
contraremos o verdadeinro rumo do
futuro, que será nosso, se ainda co
brarmos fôrças capazes de remover 
o Brasil do carreira em que vai, ron
ceiro fazendo-o retomar aquêle" tra
çado' superior das suas tradições". 

Quando, na Constituinte de 1823, :.e 
travou o grande debate, sõbre a di'!i
são territorial, se em comarcas, coroo 
era o projeto <art. 4.0 ), se em pro
víncias, venceu, afinal, a formula do 
art. 2.o da Constituição de 1824, d:.vt
dindo o território do Império em pro
víncias, as quais poderiam ser subdi
vididas, como pedisse o bem do Es
ta-do. 

Reflexionando sôbre êsse ponto, aqui 
temos a palavra autorizada de notá
vel esnecialista, Agenor de Roure, .u.a 
sua "Formação Constitucional do B":l.
sil", página 114: "Vez;ceu ~ cradição
e as províncias contmuanam a st'r 
províncias e não comarcas. Pela pri
meira vêz o Brasil errava em não 1-!rO
curar fazer uma melhor divisão ter
ritorial do que a constante dos !lmi.
tes dados às províncias do Rem:>. 
Perdia-se a onortunidade da forma.
ção do Império para uma providên
cia sempre, até hoje, julgada necessá- . 
ria - a àe uma nova divisão terri
torial, que nem a República saída _c.e 
uma revolução, teve a coragem d~ ta
zer apesar de na ver Quintino Bocay .1va 
pensado nisto. O peso da tradição era 
ainda maior, decorridos sessenta e 
seis anos depois do erro da prirne<.ra 
Constituinte. " 

Sôbre a segunda vêz em que o Bra
sil errou, agora na sua segunda Cu~
tituinte, quanto à divisão territ-<>rial. 
oucamos uma testemunha prese!lcial 
do· fato, o ilustre deputado Feli;;belo 
Freire, então representante do Esta
do de Sergipe: "De entre as quest:-es 
sureeptiveis de uma reforma, dizia o 
saudoso parlamentar, figura a qu~s

tão territoriai, que entretanto não me
receu do govêrno a menor atençao. 
Ela passou do Império à Rep>íbli:.:a. 
nas mesmas condicf"'s em que exJ.s
tia., com as mesms:.; dú·vidas, sôõre os 
limites das provineias, sexn que ne-
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nhuma delas saiba até onde ::he6a. 
sua jurisdição territorial. 

A desigualdade de território das pro
-víncias, umas, como Minas e Amazo
nas, com uma extençá<J territorhl de 
1. 897.020 Klni.2 e outras como Sergipe 
e Pi.sui, com uma extensão de 301179 
Klm.2 e 24.317 Klms.2, não próprio 
terada pelo Govêrno, que no próprio 
projeto de constituição erigia em Es
tados as antigas provmcias, nas mes
mas condições em que se achavam, 
não compreendendo que na orgamza
ção federal a igualdade relativa à ex
tensão territorial, constitue ;.una con
dição essencial para o bom sucesso 
da federação, porque é uma ~ircuns
tância que afeta .:láo só a riqueza do 
Estado, pela maior ou menor extensão 
do seu território, como a de ;;ua re
presentação politica, pela. maior ou 
menor densidade de sua popula.;ão. 
Questão tão essencial à federaçáo, 
não mereceu do Govêrno nem do Con
gresso a. menor atenção. Sõmente o 
autor destas linhas, na obscuridade e 
modéstia de sua posição, mostrou a 
impossibilidade da federação entre 
nós, com as condições territoriais dos 
Estados. Enquanto esta. questão não 
tiver do poder público uma solução 
que os coloque em condições de igual
dade relativa, a federação sempre -~s
tará no desequilibrio da supremacia 
econômica e politica de uns Estados 
sôbre outros". ("História Constitu
cional da. República", v. m, p. 22). 

Em todo caso, ao peso da tradição, 
nem sempre bem entendida, resist.iu 
o espirito varonil, e emancipado de 
preconceitos, que era o Marqês do 
Paraná, a quem Euclides da Cunha, 
num dos seus habituais rasgos de lns
piração cíVica, biografou nesta sín
tese escultural: "Foi o ponto culmi
nante do Império". 

Pois dessa culminância do Impér:o, 
quando, em 1850, se discutia no Sena
do o desmembramento das Capitantas 
do Rio Negro e Curitiba, eleva.'ias a 
Províncias do Amazonas e Paraná, 
irradiaram estas palavras ora;:nlosas, 
pesadas também de tradição, provec
tas de quase um século: "Eu estimaria, 
Sr. Presidente, que tivesse passado a 
Província do Rio Negro em um p:::oje
to, depois a de Curitiba em outro, e 
sucessivamente aquelas que fôssem 
necessárias: a respeito do que, n3o 
ponho outro limite senão o inte.rêsse 
público; porque para nüm, é indife
rente que a Provinda de Minas -
<sua terra natal) - por exemplo, se-

ja grande ou pequena; o que des~jo 
é que a Nação Brasileira seja granue; 
e como a redução da Província de 
Minas em 2,3 ou mais Províncias, não 
torna menor a Nação Brasileira, não 
destróe o sentimento de nacionalismo, 
o único que se deve fomentar, e que 
deve prevalecer a êsse mal entendido 
provincialismo; por isso não tenho 
escrúpulo algum em votar por qualquer 
divisão que se proponha da Província 
de Minas, e que fôr baseada no bem 
público, no interêsse nacional". 

Em que pese, pois, ao "maligno es
pírito de paróquia", ao "patriotismo 
de campanário, que subordina a na
cionalidade ao bairrismo", vai "cul
minando" o espírito liberal da fra
ternidade, o espírito mesmo da Demo
cracia, por uma divisão mais razoável 
e mais profícua do nosso território; 
tão profícua e razoável que passou a 
constituir un1 como imperativo inde
clinável para. o Poder Público. 

ASsim que, em boa hora., o govêrno 
anterior deliberou a criação dos novos 
Territórios, crisálidas de futuros Es
tados; Amapá, Guaporé, Rio Branco, 
Ponta Porã e Iguaçu. 

Com a criação, por desmembramento. 
dêsses Territórios, não atendeu o Es
tado, exclusivamente, ao problema 
da redivisão Territorial. Mas há uma. 
certa relação. E, sob êsse aspecto, in
voco o testemunho de um autor acrea
no, o Sr. Océllo de Medeiros, quando,. 
em seus liv.ros "Territórios Federais" 
e "Administração Territorial", defen
de igual ponto de vista, ao comentar: 

"Em virtude da competência da 
União para promover o desmem
bramento dos Estados, os Territó
rios Federais podem servir às ne
cessidades de redivisão Territorial 
e, ainda, como meios adequados à 
preparação do federalismo, desde 
que se dê à expressão interêsse 
da defesa nacional a amplitude ne
cessária''. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex."' 
poderia repetir o nome do autor que 
está citando? 

O SR. HUGO CARNEIRO- Océ
lio de Medeiros. 

O Sr. Pereira da Silva - É jurista? 

O SR. HUGO CARNEIRO - É um 
estudioso, um técnico em matéria de 
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territórios, um acreano que pela sua. 
cultura, honra: o Brasil. 

O Sr. Pereira da Silva - Aceito tra
tar-se de pessoa de grande valor, mas, 
por maior que seja a auto:ri.dade dêsse 
moço, não poderia êle sustenta= a 
inexistência da Federação, a ponto de 

.admitir tenha o Poder Federal com-

. petência para despojar os Estados das 
terras que lhes pertencem_ 

O SR. HUGO CARNEIRO - f: 
a opinião de V. Ex. a. 

O Sr. Pereira da Silva - A opinião 
não é minha, mas da própria Consti
tituição de 1937, art. 184, que garante 
aos Estados o direito de posse sôbre 
suas terras. Não era, portanto, pos
sível que o Govêrno Federal, por sim
ples decreto desmembrasse glebas nos 
Estados para a formação de Territó
rios. Por isso, em direito constitucio
nal, êsses territórios são inexistentes. 

O SR. HUGO CARNEIRO- V. Ex.a 
apontará êsse êrro a todo o Brasil. 

O Sr. Lino Machado - Tudo era 
possível à ditadura. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Se 
o govêmo que decretou a criação dos 
territórios errou, errou em muito boa 
companhia, pois ficou com os gran
des constituciQnalistas americanos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Secun
do as palavras do ncbre orador, re
lativamente ao Sr. Océlio de Medei
ros, técnico re:".lpJ.ente de valor, ape
sar de muito moço ainda. Eviden
temente, porém, tirar parte do terri
tório a um Estado é destruir a pró
pria União. Concordar em que se 
tire o pedaço de um Estado qual
quer principalmente fraco, é esperar 
que ama.nhã ou depois, se venha a 
tira.r de outros, São Paulo, Minas . 
Gerais. ll:: preciso manter a União. 

O Sr. Castelo Branco - Mas tudo 
em benefício da própria nacionali
dade. 

O Sr. Lino Machado - Naquela 
época o ditador poderia ter feito o · 
mesmo em todos os Estados, porque 
ninguém reclamaria ... 

O SR. HUGO CARNEIRO - Qui
sera. esposar a doutrina de meu emi
nente amigo, ilustre Representante 
Prof. Aliomar Baleeiro. Infelizmen
te, porém, ao invés de empregar o 
verbo "destruir", por que não usa. 
V. Ex. a o verbo "cor.struir'', "fol"-

mar", "organizar"? A criação dês
ses territórios não veiu fragmentar o.s 
Estados, mas, sim, encher vasios do 
Brasil, levando àquelas populações, 
até então abandonadas, o carinho da 
administração e a eficiência do Go
vêrno. Não empregue V. Ex."', repi
to, a palavra "destruir". quando co
gitamos de construir. Estamos le
vando para aqueles Territórios a ci
vilização, o progresso, enfim, a pró
pria organização politica. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex. s 
permite um aparte? 

O SR. HUGO CARNEIRO- To
dos os apartes daqueles que atacam 
os Territóri<>S, eu os ouça com prazer. 

O Sr. Pereira da Silva - Quem 
está. atacando é V. Ex. a. 

O SR. RUGO CARNEIRO -Não 
quero envolver-me na questão polf
tica da criação dêsses Territórios. 

O Sr. Pereira da Silva - A questão 
é jurídica, constitucional. · 

Sr. Gami Júnior - V Ex. a permite 
um aparte? V. Ex. a diSSe que os Terri
tórios ench·eram cs vazios da Pátria. 
Pergunto: - o Território do Iguaçu 
encheu-se de que? 

O SR. H'UGO CARNEIRO -Vou 
responder a V. Ex. a Encheu aquele 
vazio onde pouco ·se falava o nosso 
idioma ... 

O Sr. Gomi JúniOr - V Ex." está 
enganado. 

O SR. RUGO· CARNEIRO - ..• 
integrando-a, no todo brasileiro. 

O Sr. Lino Machado - Encheu de 
uma grande burocracia, no dizer do 
Deputado Lauro Lopes. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Admi
tamas que se3a verdade tudo -quanto 
diz o nobre orador. Que impedia, 
entretanto, à União de encher, do 
mesmo modo, aqueles vazios, sem des
membrar os territórios dos respectivos 
Estados? 

O SR. RUGO CARNEIRO 
Seria ferir . a autonomia estadual. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex
celência dá permissão para cutro 
aparte? 

O SR. HUGO CARNEIRO 
Desejaria prosseguir, ouvii:J.do depois, 
em outros pontos, os apartes a VV.. 
Ex."s. 
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O Sr. Linc Machado - Os apartes 
demonstram bem que o discurso de 
V. Ex.a está interessando à Casa. 

O .SR. HUGO CARNEIRO 
Obrigado a V. Ex. a 

Aliâs, o ilustre Pro!. Aliomar Ba· 
leeiro, não é um adversário, dos ter
ritórios, pois não os combate. Sua 
Ex. a parece-me apenas contrário~ à. 
maneira por que foram criados. No 
que respeita ao Território que tenho 
a honra de representar, as palavras 
de S. Ex.a não podiam ser mais sen
siblliza.doras. 

O Sr. Pereira da Silva - O Ter
ritório do Acre é caso inteiramente à 
pa.-rte. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Como 
V. Ex. a considera os meus reparos, 
relativamente ao Acre? 

O SR. HUGO CARNEIRO 
A crítica de V. Ex.a não foi prõpria-. 
mente aos Territórios. V. Ex.a cri
ticou - e eu me sinto honrado em 
sua companhia - o fracasso das ad
ministrações até então. 

' O Sr. Aliomar Baleeiro - ~ a ver
dade. 

O SR. HUGO CARNEIRO 
Peço pe...'""missão, neste ponto, para 
fa:Wx sõbre o .t\_cre ,embo:ra seja sus
peito·. Quando ali cheguei, tive a im
pressão de que, pela primeira vêz, 
ia cuidar-se de administrar o terri
tório. Mas a falha dos homens, sem 
ação devidamente controlada pelo go
vêrno central, afastado como está o 
Acre, a falta de meios de transporte, 
de comunicações telegráficas e pos
tais, todo êsse acúmulo de dificulda
des determinou que o Território do 
Acre, nos seus primórdios, se arras
tasse ronceiramente. 

O Sr. Pereira da Silva - A expli
cação de V. Ex.a -:rem em defesa dos 
Estados. :rues não poderiam desen
volver o progresso do Território, jus
tamente devido a tôdas essas dificul
dades que V. Ex. a está indicando 
como óbice ao desenvolvimento do 
território do Acre. 

O SR. RUGO CARNEIRO 
'Mas que era a reglão dos territórios, 
quando incorporados aos EStados? 
VV. Exs. ~tão fazendo grande in
justiça ao regime. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex
celência, portanto concordou comigo 
em que a união tem sido madrasta 
do Acre. Nada. fêz lá, em r.elaçãQ à 
educação ou progresso. Em verdade 

as estatfstlcas mostram que durante 
cinqüenta anos o Acre nada. progre
diu .•. 

O SR. HUGO CARNEIRO 
Não tanto assim. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - . . . por
que as escolhas dos admJnfstradores 
têm sido as mais desastradas possí
veis. V. Ex.a sabe como a América 
administra os territórios. · 

O SR. HUGO CARNEIRO 
~sse é um dos pontos capitais. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não há 
escolhas arbitrárias. As nomeações 
são aprovadas pelo senado. O gover
nador do território administra com 
um órgão· eleito pelos naturais do 
território. Falta ao Acre vida demo
crática, a fim de que possa, sem 
transição violenta, constituir, ma.ls 
tarde, um dos Estados da. Federa~ 

ção. 
O SR. HUGO CARNEIRO 

Perfeitamente. O argumento do ilus
tre representante baiano vem em fa
vor da tese que defendo. S. Ex.a não 

· condena a criação orgànica dos ter
ritórios mas a maneira por que tem 
sido f~ita sua administração. Nem 
era possível ao . il~tre col~ga, . mestre 
autorizado de dire1to constituc:onal, e 
profundo conhecedor da polit1ca ter
ritorial dos Estados Unidos, comba
ter com autoridade de seu nom~\ o 
regÍme de organização dos territónos 
brasileiros. . 

Peço permissão para prossegtur nas 
minhas considerações. 

Se é possível, em relação a U:U <?utro, 
fazer reparos, talvez pr:ováve:s a luz 
difusa de critérios part1culanstas, ou 
apressados; êsses me~ os rep;:.ros se 
neutralizam, dilu!dos, a .luz direta e 
superior do interesse na~10nal. 

Não queremos objetivar o. debate. 
Respeitamos a opinião daqueles que, 
não conformados, reclamam contra o 
desdobramento de parte das Unidad~ 
que nesta Casa representam com dedi
cação, dignidade .e relevo. Defendem 
o seu ponto de VISta, merecendo nos
so acatamento e respeitosa discor
dância. Defendemos também o nos
so. Estamos, pelo exame e trato do 
assunto, ao qual nos familiariZamos, 
que as conveniências da divisão e re
divisão territoriais, onde, como e quan
do consultem à utilidade geral, supe
ram, a todos os respeitos, quaisquer 
inconvenientes acaso apontados, todos 
de resto assimiláveis à. soma conside
rável daquela. utilidade geral. 
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Na Constituinte de 1934, o então 
deputado Xavier de Oliveira, ilustre 
representante do Estado do Ceará, 
submeteu aos seus pares a idéia da 
"reclivisão política e territorial do Bra
sil", problema a cujo estudo se vinba 
devotando há longos anos, e sôbre o 
qual êsse provecto estudioso de nos
sos erros e possibilidades econômicas, 
proferiu, recentemente, uma confe
rência do mais alto interêsse na "So
ciedade dos Amigos de Alberto Tôr
res", a que assistimos vários membros 
desta Casa. 

Dêsse trabalho, fruto de acura.dos 
estudos e conscienciosas observações, 
seja-nos lícito, em homenagem ao .in
defesso propug:nador, e, ainda mais, 
como valiosa achega à míngua pessoa~ 
destas consilderações, trasladar aqui 
alguns tópicos entre os mais incisi
vos e oportunos: 

"Na hora de utilitarismo pragmá
tico que vive a humanidade, o Brasil 
terá que assentar as bases de sua 
emancipação econômica no seguinte 
quadrilátero: Sanear para povoar 
bem; prodUZir para comer e exportar 
muito e bom- produção animal ve
getal e mineral; educar, tecnicamente, 
o seu povo; interessá-lo equitativa
mente, nos lucros da produção e do 
comércio. Com um inelutável coro
lário: dividir-se, para poder raciona
lizar o seu povoamento, com imi
grantes selecionados e com uma colo
nização equitativamente bem distri
buida; educar, superiormente, as suas 
"elites", de modo tão intenso e tão 
generaliza,do, a;té provar-lhes que o 
homem culto, também, deve habitar 
os sertões e lavrar a terra. Nos ser
tões, há o preconceito de que, quem 
sabe ler, não precisa de trabalhar 
com a enxooa, com a foice- ou com o 
machado. Terá forÇ<>samente, de ob
:ter um emprêgo decente (?), isto é, 
de gabinete. Também, por aqui ainda 
se vai pensando como nos sertões. 

Precisamos, pois, estender a todo o 
:país os modernos prxessos da lavou
ra mecânica. Elevar, enfim, o gráu 
<l~ educação do nos5o povo, até o ní
:vel do dos nossos colonos, entendendo 
que a nossa Repartição de Imigração 
deverá proibir a entrada de analfabe
tos e de individues que, chefes de fa
milia coloniza.dora, não sejam, teõ
rioamente habilitados para quslquer 
profissão urbana, óu, de preferên<:ia, 
rural. 

"Analfabeto não paga impôsto. Es
ta frase é de Miguel Couto. M~ite
mos sôbre ela. Inicialmente, nossa. 

lDllgraçáo deverá ser, predominante
mente, rura.lista; e, no que· toca às 
regiões ocidentais, preferencialmente, 
de colonos criadores, pois aqui, como -
em tod.o pais de grande extensão ter
ritorial, a pecuária em grande escala 
tem precedência sôbre a lavoura, por 
motivos óbvios". 

A seguir, depois de ventilar as difi
cUld2des ocasionadas pela grande ex
tensão territo:tial da maior parte dos 
nossos Estados, entre êles o p:roble
ma do abastecimento, adverte o Dr. 
Xavier de Oliveira. 

":M.as é impossível vêr todos êsses 
problemas um homem só, dentro de 
um palá-cio, em Belém, Manáus, CUi
bá, Belo Horizonte, Goiânia, Salva
dor, Terezina ou S. Luís; oLhando sem 
enxergar, sentindo sem se aperceber 
advinh'.l.ndo sem poder tomar conhe
cimento de tudo o que se passa em 
tôrno, porque olha, sente, ad"T...nha, 
sem poder abranger todo o horizonte 
de Estooos que são países, por sua ex
tensão territorial, por seu valor eco
nômilco, ainda em fase potencial, por 
sua própria significação humana no 
desenvolvimento do intercâmbio· in
ternacional, que serão chamados a 
realizar entre os povos de todos os 
continentes. 

"0 Brasil é a resultante de sua so
ma global. E nem sempre, na ordem 
moral, quantidades negativas dão re
sultMlos positivos, principalmetn.te, em 
se t:rntando de fatores humanos. 

"Compare-se a economia de Sergi
pe com a da Bahia (sôbre tudo, antes 
do Govêrno Jurací Magalhães) ; a do 
Rio Grande do Norte com a do Pará.; 
ou mesmo, na rela.tivida.de das coisas, 
a do Paraná com a de São Paulo; pa
ra não compararmos a do pequeno 
Uruguai com a de qualquer grande 
país da América La;tina; e ver-se-á 
que a divisão dos contin.en;tes em paí
ses e a dêstes em Estados obedece, 
apenas, a uma lei econômica: dividir 
para administrar". 

E, logo adiante, dirigindo-se a esta 
Assembléia, solicita-lhe o ilustre 
conferencista: 

"Que estude as razões em que se 
basearam os governos americanos de 
Washington a Truman, pa:a, siste
màticamente, virem aumentando as 
suas unidades federativas, sempre, dG 
Atlântico para o Pacífico; exemplo 
- que, agora mesmo, nos dão a Casa 
Branca e o Congresso Yankee,. tra
tando da transformação em Estados 
das D.has Ha.wai e do Território do 
Alaska; e que siga a Assembléia o 
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nobre e salutar exemplo que nos dá 
a grande democracia do Norte. 

"E' êsse, da divisão territorial, 
também, o nosso maior problema, :ao 
rumo do ocidente, inadiável, premen
te embasando tôda a nossa questão 
lniigratória e conseqüente coloniza
ção eugenética, visando, enfim, a 
formação da nacionalidade, minhas 
preocupaç5es preferenciais de há mais 
àe vinte e cinco anos. 

"Quer me parecer que nós esta
mos errados, com a nossa indivisi
bilidade, e que a grande nação do 
Norte é que está certa, agora mesmo 
3-umentando para cinqüenta as suas 
unidades federativas" ... 

... "enquanto os Estados Unidos, 
tiurante a sua independência, pràti
camente, já criaram mais trinta e 
.sete Estados Federados, nós duran
te a nossa, criamos, apenas, o Pa
raná, nada obstante têrmos mais de 
dez dêles com extensão territorial 
<J.Ue vai de trezentos mil a quasi dois 
milhões de quilômetros quadrados. O 
êrro deve ser nosso." 

"Desaparecido o Japão como po
tência econômica e militar, substi
tuído no Oriente · pela Austrália e 
pelas Filipinas; comprimida a civi
lizaççáo germânica -entre o Reno e o 
Neva. e. ·sem o Rur, e sem o Sarre, 
transformado3 os seus técnicos in
<iustriais em agricultores, e emigra
<los os seus sábios para a Amér!ca 
Latina, muito especialmente, para a 
República Argentina, caso a imigra
-ção não passe a ser como deverá 
sê-lo - uma questão internacional
mente con.trolaàa; restam ao mi.mdo, 
como prpblemas supremos, a incóg
nita russa, sempre ameaçadora, e o 
estágio latino americano da civiliza
ção cristã. Devemos nos preparar 
para êsse grande evento, repito mais 
uma vez, já previsto pela visão pre
destinada de Leão XIII, há mais de 
meio século. 

E, referindo-se à civilização polí
tica e territorial do Brasil, depois de 
apresentar várias sugestões nesse 
sentido, volta a reafirmar o ilustre 
~>onferencista: "Ela é um dêsses pro
blemas, cuja solução não comporta 
mais adiamento e, muito menos, con
temporização criminosa com o egoís
mo mal entendido do povo e de go
vernantes dos nossos grandes Esta
-dos despovoados. Nela está implíci-
-ta, ainda, a questão nunca assás 

compreendida, em sua magnitude, da 
nossa imigração eugenética e da nos
sa colonização econômica. 

"Precisamos, pois, de homens ca
pazes de estudar e de conhecer tais 
problemas; e de órgãos do Estado, 
suficientemente especializados para 
ficarem à altura de os solucionar ca
balmente. Importemos êsses homens, 
pois, realmente, não possuímos téc
nicos especializados em muitos dos 
problemas que fazem parte integran
te da nossa evolução sócio-econômi
ca. Por exemplo: de eugenistas para. 
orientar a nossa homicultura, basea
da na família colonizadora - cruza
mento do in;}.igrante com o plasma de 
reprodução formadora do melting
pot com o nosso nacional; e, ainda, 
de técnicos em colonisação econômi
ca, como os têm o Canadá e a Aus
trália, a Nova Zelândia e a Repú
blica Argentina, a começarem as res
pectivas tarefas, já na Europa, nos 
pafses nossos celeiros humanos tra
dicionais e nas novas fontes de imi
gração que devemos conquistar a 
concorrentes senos, secularmente, 
freguezes dos grandes e preferidos 
núcleos colonizadores da América La
tina - a Europa mediterrânea e 
central, os Balkans e a Polônia, além 
de poucos outros, excluída a Ale
manha até que atinja a sua àesna
zijicação total". 

A semente que fôra lança-da, fruti
ficou pelo Decreto-lei n.0 5.812, de 19 
de setembro de 1934, quando o Go
vêrno criou os novos Territórios Fe
derais. 

Dêsse ato proveio, conseqüentemen
te, uma nova e especial jurisprudên
cia; a jt::risprudência administrativa 
dos Territórios, de onde várias pu
blicações novas sôbre o assunto, al
gtllllas de tomo, e tôd.as ur..ânimes em 
aplaudir e demonstrar o acêrto do 
Govêrno; destacando-se, entre os pu
blicistas, os Srs. Océlio Medeiros e 
Araújo Cavalcanti, cujos trabalhos são 
valiosos repositórios de doutirna e 
aplicação prática das leis territoriais. 
Para o primeiro, "a criação de Terri
tórios ao longo da faixa de fronteira 
vem efetivar a unidade de dominio, 
por parte do Brasil, em ricas porções 
de solo nacional, as quais, ao termi
nar do século XIX, ainda estavam em 
litígio"; entendendo o segundo, "que 
êst-e regime é o mais eficiente pa.:ra 
regiões como as da faixa de fronteira 
e do Brasil Central, onde os Territó
rios ainda representam o melhor meio 
de tornar efetiva a onipresença, a as-
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si.stêneia ~ o :pod€r realizaiior do Es
tado". 

Um dos maiores prejuizos do Brasll 
(cllzia. também o inol'Vidável Ruy Bar
bosa, por outras palavras contendo 
êste conceito), um dos maiores pre· 
juizos do Brasil, agravando-lhe ou· 
tros males, é a vastidão do seu ter-
ritório. . 

"Administra-se melhor de perto", 
já se disse alguxes. . 

Essa é a grande verdade que vamos 
encontrar mais acentuadamente em 
nossa pátria. Dois ou três Estados, 
puderam desenvolver as suas terras, 
proporcionando às suas populações os 
meios necessários à exploração das ri
quezas naturais e o incremento da 
indústria. :Pais de grande extensão 
territorial, de imensas zonas férteis, 
mas abandonadas pràticamente pelos 
Est&dos a que pertencem, vê-se na 
contingência de importar vultosa 
quantidade de gêneros alimentícios 
para o suprimento de seus habitantes, 
quando temos capacidade de produ~ 
zir muito além das nossas necessi
dades. 

Não quer isso dizer que a culpa de 
tais deficiências caiba aos governos 
estaduais. Muitos dos nossos Estados, 
quase· todos, são vítimas inocentes da. 
grande extensão te:rritorial que lhes 
toca além dos poucos recursos fi
nanceiros de que dispõem, só 1hes 
dando para ir vegetando. Essas cau
sas impedem ao governante, ainda 
que de ânimo diligente, a . realização 
de objetivos amplos, tendentes a be
neficiar diretamente a totalidade dos. 
seus governados, os mais dêles ao Deus 
dará. 

A República, como jã vimos, man
teve a mesma divisão territorial do 
Império, reincidindo assim no êr'ro 
original, em flagrante contraste com 
os Estados Unidos, e naquilo que en
tende, essencialmente, com a sua for
ma de govêrno, à. cuja Constituição 
talhamos os moldes da nossa. 

Enquanto mantínhamos as dimen
sões das províncias, sob o rótulo con
vencional de estados, desproporcio
nalmente umas em relação às outras, 
tódas convocadas a coexistirem em 
união federativa; os Estados Unidos 
reparavam, e reparam, êsse desequi
líbrio politico-administrativo, dividin
ào o seu território, de tamanho apro
ximado ao do nosso, de 13 provín
cias que eram ao comêço, em nada 
menos de 35, tendentes a 50. Será que 
êsse alto e sugestivo exemplo, entre 
tantos outros da "política de boa vi
zinhança", não nos demova do êrro 
inkial, e que nêle recalcitremos por 

amor à sua trodicionalidade, desper
cebidos que assim dam'OS mais e mais 
asas ao "provincialismo", ao "ma
ligno espírito de paróquia, que subo':
dina a nacionalidade ao bairrismo"? 

O Brasil, "pais do futuro", pais de 
capacidade produtora incomparável, 
desde que lhe cultivemos as terras 
abandonadas, não deve continuar 
prêsa do seu habitual letargo fata
lista; e não o deve, a bem de si m-es
mo, de sua própria sobrevivência, de 
suas responsabilidades perante o mun
do e de resueito aos seus ftmdadores. 

A divisãÔ administrativa nacional 
- relevai-nos a insistência - há mUi
to que está a pedir uma redivisão, da
das as grandes blhas e tropeços no 
desenvolvimento econômico, intelec
tual e moral do pais. 

É um êrro, senão um crime de lesa 
patriotismo a continuação desses lati
fúndios estaduais em detrimento da. 
coletividade; terras que desde os seus 
prin:.eiros donatãrios se conservam, ge
ralmente, tal e qual eles as receberam, 
abandonadas. 

Tudo conseqüências do êrro original, 
cuja gravidade sobe de ponto na hora. 
presente, em que a humanidade, desa
brigada, maltrapilha e faminta, lut.a., 
deseperadamente, por sobreviver a 
essas desgraças da guerra. Para se 
calcular a enormidade do nosso êrro, 
comparemos a divisão dos países mais 
adiantados da Europa e da América. 
com a nossa, e verifiquemos o qua·n
to estagnamos neste ponto, fator pre- -
ponderante no desenvolvimento de um 
pais, pela ação mais direta do govêrno 
em tõdas as regiões: 

Enq119.nto o Brasil com 8. 511. 00() 
km2. possue 20 Estados 1 Dlstritô Fe
dera-l e 6 Territórios, subdivididos em 
1. 574 municípios os Estados . Unid.Qs 
com 7.9S9.000kms2. p(lSSUem 48 Esta
dos e Território, subdivididos em 
175.369 zonas correspondentes aos. 
nossos municípios. 

O Sr. AZiomar Baleeiro - H§. cau
sas históricas que explicam isso. Co:no 
V. Ex."' sabe, os americanos começa
ram com treze colônias e um vasto de
serto, que a nin.guém pertencia. Cs.da 
Estado era dono de uma parte do 
território mas sem garantias consti
tucionais. Pouco a pouco os Estaodos 
do Norte conseguiram incorporar ter
ritórios o mesmo fazendo os do sul. 
contrabalançando-se a hegemonia. 
Na ocasião em que se quebrou o equi
líbrio veiu a Guerra de Sucessão. Ou
tros territórios foram a.dqUiridos por 
coação, como o Texas, o Novo México, 
sem falar nos que foram comprados, 
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como a Luisiana e o Alaska. Não po
demos, portanto, confundir o c!tso 
americano com o brasileiro. 

Proclamada a República, a. Federa
cão já encontrou as provincias mais 
óu menos definidas em seus territórios 
e com tradições de Govêrno desde o 
tempo de Colônia. Repare V. Ex. a. 
que depois de constituídos os Estados 
americanos, depois que tiveram auto
nomia, não há exemplo de um só des
membramento desses Estados para 
formar novos territórios. 

O SR. RUGO CARNEIRO - Isso 
em relação aos Estados Unidos. 

Agora, passo a referir o mesmo fe
nômeno na, Inglaterra, na França, na 
Alemanha, no México, na Argentir..a, 
todos eles adotando a politica orgáni
ca de territórios. 

A Inglaterra e o Pais de Gales com 
151. 000kms2. e com uma ponulação 
equivalente à. nossSI (41. 031. OOÕ habi
tantes), têm 62 condados a.dminilStra
tivos subdividas em 16.487 zonas ur
banas e rurais; 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex. a 
está comparando Estado Federa~, como 
o nosso, com a Ingla.terra? 

O SR. HUGO CARNEIRO - Es
tou procurando fazer um estudo sôbre 
a politica territorial das grandes na
ções, que preferiram dividir o território 
em zonas para poder administrá-lo 
melhor e levar o progresso a todos a..s 
regiões. Isso serve para mistrar as 
contxadições do problema no Brasil, 
lutando, em tôda a extensão do seu 
solo, com dificuldades de comunicar
ção e deixando em abandono aquilo · 
que na frase de Euclides da Cunha re
presentava "os grandes vasios do ter-

. ri tório". 
O Sr. Aliomar Baleeiro - ~se -::>ro

blema não é administrativo nem -ter
ritorial, mas eiili.nentemente polltico. 

O SR. HUGO CARNEIRO - A 
politica, porém, nada mais é do que a 
arte da administração. 

O SR. PRESIDENTE - Interrompo 
por um momento o nobre orador para 
anuncia.r à. Casa . que tenho sõbre a 
mesa requerimento assinado pelo Se
~or Varga2 Netto, pedindo prorrog:3.
çao da sessao pOr meia hora. 

Os Senhores que estão de acô1·c1o 
queiram levanta:r-se. (Pausa) • 

Está aprovado. Continua com a :>a
lavra o ilustre Representante Senhor 
Hugo Carneiro. 

O SR. HUGO CARNEIRO- Agr::
àeço aos nobres coleg3s a ate:1çf.o 

cmn que me ouvem e recebo-a como 
urna homenagem aos + ·rritórios e à 
tese que defendo. 

A França com 551.000 Kms2., e 
também com uma população equiva- / 
lente à do Brasil (41.951.000 habi
tantes), possui 90 Departamentos, 
subdivididos em 38.014 comunas; a 
Alemanha com 471.000 Kms2. e uma 
po:pulação de 66.000.000 de habitan
tes, está divi.dida em 50 Estados e 
subdividida em 63.556 comunas, e a 
Itália com 310.000 Kms2. e uma po
pUlação de 43.142.000 habitantes, tem 
94 provindas e 7.312 co:nunas. 

E quando consideramos êsses paí
ses e os vemos apercebidos de rêdes 
de comunicações em todos os senti
dos, lamentamos ainda mais o êrro 
c;.. Brasil. Embora menos ricos, êles 
apresentam hoje um desenvolvimento 
ec<Jnômico superior ao nosso, fato sem 
dúvida originário, principalmente, da 
sálbia divisão de seus territórios. Por 
êsse confronto entre o Brasil e essas 
nações, avaliamos o que poderíamos 
ser hoje, se a República, ao se cons
tituir, tivesse dividido a nação em 
unidades federativas equivalentes, do 
perito de vista territorial. 

Feitas essas considerações, passa
mos a contestar os argumentos levan
tados contra a instituição dos Terri
tórios Federais, moVidos do mesmo 
espírito regionalista que impediu a 
primeira República de se dividir fe
derativamente, senão in nomine. 

Em vez de extinguir essas ent.ida
des territoriais, que o govêrno federal 
chamou à. sua tutela, no "interêsse 
d?. defesa nacional", não hâ negar, de
veriamc:; cogitar de mais outras entida
des da mesma espécie, quantas fôssem 
precisas para enquadrar as terras que 
os Esta,dos, por diversas circunstân
cias, não podem aproveitar, ecollômi
camente, deixando-as em completo 
abandono. A criação, no Brasil, de 
:mais Territórios é uma necessidade 
imperiosa e Vital. 

O ST. Gomi Júnior - Há quanto 
tempo existe o Território do Acre? 

O SR.. HUGO CARNEIRO - Há 
43 anos. 

o Sr. Gomi Júnior - Pois .hã. 43 
anos vem· vegetan.<J.o no regime de
ficitário. 

O SR.·. HUGO CARNEIRO - V. 
Ex. a está profundamente enganado. 
Se V. Ex. a tivesse aguardado alguns 
:minutos, iria ouvil' uma estatistica, 
que le:rei mais adiante, a mim for·· 
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necida por um órgão oficial, e pela 
qual se observa que só nestes últi
mos anos o dejicit foi vantajosamen
te coberto. 

O Sr. Pereira da Silva - V. Ex." 
nega que Juruá continua abandonada 
e sem o menor benefício? 

O SR. HUGO 0ARNEIRO - Vou 
responder a V. Ex.". A situação em 
que se encontram as duas prefeituras 
do Juruá não é propriamente de 
abandono .. O que se observa na atual 
divisão a-dministrativa defeituosa do 
Território do Acre, é que a adminis
tração forçou a natureza. O que está·. 
naturalmente indicado para o Terri
tório do Acre é seguir a sugestão 
apresentada pelo Sr. Representante 
Fernandes Távora, com a bancada 
acreana, que subscreveu suas idéias
pcrque .S Ex.a é conhecedor da re
gião, ali esteve durante longo tempo 
- isto é, fazer a divisão a-dministra
tiva, através de um processo natural, 
dos dois grandes vales: Juruá-Ta
rauacá e Purús-Acre. Feito isto, o 
Jur~á não teria mais razão para se 
quelXar, como o acaba de fazer por 
intermédio do nobre Representante 
Sr. Pereira da Silva, aliás, advogado 
brilhante que estará comigo na defesa 
do municípios, quando tivermos de for
talecer o ponto de vista da emenda 
oferecida pelo eminente Representan
te cearense e meu nobre amigo Se
nhor Fernandes Távora. 

O Sr. Fernandes Távora - Minha 
emenda visou, exatamente, facilitar a 
administração dos . dois grandes vales 
de que se constitui, atualmente, o 
Território do Acre. 

O SR. HUGO CARNEIRO- Como 
disse, V. Ex. a é profundo conhece
dor da região. 

O Sr. Fernandes Távora - As ba
cias do Purús e do Juruá não podiam 
deixar de constituir govêrnos à par
te, porque as dificuldades de comuni
cação avultam de tal maneira que. 
de Cruzeiro do Sul, capital do Ju
ruá, R Rio Branco, capital do Ter
tório do Acre. não se vai em menos 
de mê.::; ou mês e meio. 

O Sr. Pereira da Silva - Vai-se 
em cêrca de 40 dias. 

O Sr. Fernandes Távora - Por con
seguinte, a divisão dêsse Território 
é uma necessidade premente. 

O SR. HUGO CARNEIRO - V. 
Ex." tem razão. O que se procura nãó 
é simplesmente dividir o Acre, mas 

dar-lhe administração mais racional. 
O quadro não o incorpora ao Amazo
nas. Nesta parte, também falo como 
amazonense porque, quando lã estive, 
foi-me dispensada hospitalidade tão 
generosa quando exerci cargo de ad
ministração que seria incapaz de, ns. 
defesa do Território do Acre, declarar 
qualquer coisa que, de leve que fôsse, 
melindrasse aquêle Estado. V. Ex.a, 
sempre que pugnar pelos interêsses do 
Amazonas, ter-me-á sempre a seu lado. 
Como disse, do generoso povo da terra 
de V. Ex." recebi as mais inequívocas 
demonstrações de aprêço, de modo que 
o Amazonas terá em mim um huinilde 
e obscuro representante aqui, para 
colaborar com sua brilhante bancada. 

Temos terras abandonadas, com po
pulações analfabetas e sem os recursos 
sanitários indispensáveis, a reclama
rem, instantemente, a proteção do go
vêrno. Amparadas pelo govêrno federal 
com a inversão de recursos técnicos 
para essas z.onas, gradativamente se 
processará a recuperação ,ou melhor, 
a utilização econômica da terra e do 
homem, os dois coeficientes máximos 
da riqueza. Alega-se que o Acre teria 
falhado a essa finalidade. Mas não 
é tanto assim, devendo-se atender às 
peculiaridades do caso acreano. 

O Sr. Gomi Júnior - Isso não jus
tifica a criação de Territórios. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Pode
ria invocar o testemunho autorizado 
do Sr. Deputado Fernandes Távora, 
quando em 1908, percorreu zonas doen
tias do Acre, como a do rio Jurupari, 
onde, entre 100 seringueiros, pereciam 
90. Hoje, com o advento do govêrno 
territorial e as medidas que imedia
tamente aplicou, dotando o rio de pos
tos médicos itinerantes, a cifra de 
letalidade desceu de 90 para ou 30% 
25. Isto representa grande melhora
mento introduzido no território; quer 
dizer, vidas preciosas de brasileiros têm 
sido salvas pelos recursos mais ime
diatos, levados ali pela administração 
territorial. · 

O Sr. Gomi Júnior - V. Ex." re
fere-se ao Território do Iguaçu? 

O SR. HUGO CARNEIRO- Ainda 
lá não cheguei. 

O Sr. Gomi Júnior - Então, aguar
do que chegue por lá ... 

O SR. HUGO CARNEIRO -· Não 
é êsse meu objetivo. V. Ex."' sabe que 
há um compromisso tácito comigo mes
mo de não objetivar a tese que defendo, 
e nesse particular seris de vantagem 
para sua argumentação não provocsr 
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~iscussão nesse terreno. V. Ex." não 
tem em mim um adversário. QUeiro 
eonsiderar a matéria como brasileiro. 
Desejaria que os nobres representantes 
atendessem aos reclamos de milhares 
de brasileiros que para ali se dirigem, 
pedindo instantemente que não se 
pense no crime de lesa-pátria que 
seria a volta daquele Território a outra 
região, aliãs, não quero usar a ex
pressão. 

O Sr. Gomi Júnior - V. Ex.a. pode 
usá-la. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Não 
-obstante autorizado, deixarei de usá-Ia. 
Mantenho-me no compromisso tácita e 
.expontaneamente assumido com os dig
nos companheiros. 

O Sr. Gomi Júnior - Vamos eluci
dar o assunto, de portas abertas. 

O SR. HUGO CARNEIRO- Seria 
muito desagradável para mim, na de
fesa. da minha tese, atacar esta ou 
aquela região, sobretudo contrariando 
os dignos compaliheiros de representa
ção. Não é êsse - repito - meu obje
tivo. A tese é de <:aráter geral. Defen
do a politica orgânica dos Territórios. 
Não objetivo. Pode ser que, conforme o 
demonstraram os eminentes colegas 
Lauro Lopes e Munhoz da Rocha, não 
seja aconselhável. 

O Sr. Gomi Jiinior - V. Ex.a. pode 
positivar. Os Srs. Munhoz da Rocha 
e Lauro Lopes têm razão. 

O SR. HUGO CARNEIR.O -V. Ex.a. 
também. Contando embora quarenta 
e três anos de existência, o Acre está 
situado no extremo noroeste brasileiro, 
em região de difícil acesso, dificuldade 
cresr ~nte quando llle decrescen1 as 
aguas fluviais, impossibilitando-lhe a 
navegação. 

E' uma zona especialíssima, onde o 
homem ainda se debate constrangido 
pelo cinto verde da mata hostil que 
11le abraça as cidades. Verdade é, 
não o negamos, que a incúria admi
nistrativa dà maior parte dos seus 
dirigentes sobretudo os do chamado 
Estado Novo, .llle paralizou o progresso 
por umas dezenas de anos. Não tem 
sido êsse, entretanto, o seu maior en
trave, se não, principalmente a insta
bilidade ou desestima do govêrno fe
deral, negando-llle várias .medidas 
úteis, e, ainda mais, privando-o de ser- · 
viços e repartições públicas da maior 
importância. Haja vista a extinção 
do Tribunal de Apelação do Territó
rio, a pretexto de que essa côrte pouco 
tinha que fazer, quando, realmente, a 
medida consultava antes ao interêsse 

de um dos seus membros, autor ào 
projeto que o extinguiu, pôsto assim em 
tlisponibiliàade. Extinto o Tribunal de 
rada e mais onerosa às partes, pois 
as causas, em ~egunda instância, pas
saram a ser JUlgadas pelo Tribunal 
de Apelação do Distrito Federal, o 
qual apesar da extraordinária capaci
dade de trabalho de seus íntegros 
:membros, não pode atender as aumento 
resultante. 

Outro ato menos refletido: a trans
ferência para Manáus do Anrendizato 
Agrícola de . Rio Branco, escola pro
:fissional que muitos e bons serviços 
Vinha prestando à mocidade acreana. 
dispondo-a para a vida rural, e que 
levianamente foi retirada do Acre. 
Hoje não existe ali, em todo o Terri
tório, uma escola dessa espécie, falta 
Wlperdoável. 

Foi também extinta a Capitania 
dos Portos, repartição que mantinha 
regular, em condições mais favoráveis 
o transporte fluvial entre o TerritóriÔ 
e o ~tado do.Amazonas. 

A reforma judiciária, ainda hoje 'Vi
gente, estabelecendo o excepcional sis
tema de jurisdição prorrogada, em 
uma terra onde o transporte é o es
pantalho geral, embaraçou muito mais 
a justiça, havendo épocas em que as· 
comarcas acreanas ficam de todo acé
falas, o que redunda em incentivo à 
licenciosidade e mesmo ao crime. Te
mos por várias vêzes recebido recla
mações dos comerciantes e fammas 
acrean;:ts, que, em seus reiterados ape
los, nos dizem não haver nas comar
cas juízes nem para fazer casamentos! 

Brasiléia, cidade fronteira à de Co
bija, na Bolivia, teve a sua comarca 
extinta, transformada em simples têr
mo. E como êsses, outros serviÇOS de · 
grande utilidade pública sofreram as 
penas capitais do govêrno, golpes de 
morte ao estímUlo dos acreanos. 

A<:resce lembrar, ainda, a contri
buição do A<:re para a vitória das 
Nações Unidas, com os seus excelen
tes índices de produção de_ borracha. 
A mobilização econômica que se pro
c~sou na região acreana, fazendo re
condUZir para os seus -nativos serin
gais, grandes contingentes de bata
lhadores da borracha, culminou en1 
índices satisfatórios de produti.vids.de, 
bastando lembrar que a tonelagem 
exportada foi de 4.638, em 1940; de 
5.379, em 1941; de 5.841, em 1942; 
de 6.495, em 1943; e de 7.222, em 
1944. Nesse período, o valor co
mercial da exportação gomíera em 
milhares de cruzeiros, foi de 30'2.821. 
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Nem por isso o Território do Acre, 
embora assim tolhido e menos aju
dado, deixou de construir a sua pró
p:da economia. 

Segundo os dados fornecidos pelo 
Departamento de Geografia e- Esta
tístic.a acreano, que passamos a men
cionar, vê-se que a produção do Acre 
tem aumentado animadoramente, 
montando a diferença de ano a ano 
em dezenas de milhões de cruzeiros, 
o que significa muito para uma re
gião que tudo importava. 

De 1941 a 1944 o Território do 
Acre exportou, respectivamente, mer
cadorias no valor de Cr$ 54.256.000,00; 
Cr$ 79.551.000,00; Cr$ 81.892,000,00; 
e Cr$ 109.000,00, contra uma impor
tação, na mesma ordem, de Cr$ .... 
18.263 .000,00; Cr$ 22. 742.000,00; Cr$ 
27.372.000,00 e Cr$ 92.000.003,00. ha
vendo, por conseguinte, um superavit 
na exportação nestes quatro anos de 
CrS 164.322.000,00. 

O Sr. GOmi Júnior - ~ dados 
referem-se à administração pública ? 

O .SR. HUGO CARNEIRO - Re
presentam o que União arrecadou 
e gastou. Pelo cômputo dêsses alga
rismos, há um superavit a favor do 
Estado. 

Observemos que o crescendo veri
ficado na importação resulta de dois 
fatores: 

a) o aumento considerável que as 
utilidades sofreram no período da 
guerra; 

b) o aumento também considerá
vel d·a população do Território, provo
cado pelas ondas sucessivas de imi
Apelação, ficou a justiça mais demo
grantes que iam trabalhar na extração 
da goma elástica e eu poderia eitar 
ainda impresso aqui distribUido pelos 
Srs. Representantes, contendo esta
tística demonstrativa das rendas ar
recadadas e do que havia sido des
pendido, pelo U!Ilião, trabalho em que 
meus doutos colegas encontrarão to
dos os dados referentes à administra
ção territorial. 

O Sr. GOmi Júnior - Não recebi 
êsse impresso. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Os 
dados a que me venho referindo são 
:fornecidos pelo Instituto de Geogra
fia. 

Em contraste com êsses dois fatores 
o :preço da borracha, produto básico 
na. economia do Território, permane
ceu com o seu preço estabilizado em 

obediência aos acôrdos assinados en
tre o Brasil e os Estados Unidos da 
América do Norte. ~ preciso sali
entar, no entanto, que a exportação· 
dêsse produto no Acre é isenta de 
qualquer impôsto, não o tributando 
o Território nem os Municfpios, de 
acõrdo com a legislação em · vigor. 

Acrescentando ao superavit da ex
portação a importâ.ncia de Cr$ .... 
314.000.000,00, valor sôbre o qual foi 
pago o impôsto de vendas mercantis 
nas Exatorias Federais, temos o apre
ciável saldo re·al na balança co
mercial acreana, nos anos de 1941 
a 1944, de Cr$ 478.322.000,00. 

Destacamos, para melhor aprecia
ção, o ano de 1944, cujo movimento 
comercial, em globo, de Cr$ ...... . 
3QII.OOO.OOO,OO, col<icou o Ter:ritório 
do Acre acima do Pará, meu Estado 
natal. 

Quanto à produção agrícola os re
sultaC.os não são menos auspiciosos, 
pois de 1940 a 1944 ela subiu, em 
valor de. Cr$ 12.000.000,00 a Cr$ ...• 
48. 000.000,00 de cruzeiros, estando 
nesta mesma proporção a pecuária. 
Na produção agrícola tem o Terri
tório do Acre um rendimento de Cr$ 
6.000,00 por hectare para as princi
pais culturas, o que . significa ser o 
trabalhador rural acreano o de maior 
indice de vida em todo País ... 

São êsses os fatos, na linguagem 
precisa, concisa e incisiva dos alga
rismos, a provarem, coni a mais pro-
7ada das provas. que o Território 
do Acre não é um fracasso, como 
tem parecido aos observadores de su
perfície, ou às testemunhas de ouvir 
dizer. 

Ora, Srs. Constituintes. se o Acre 
que é remoto, perdido naqueles con
fins do Brasil, até com "um clima ca
luniado", e, apezar dos pezares, pôude 
atingir a êsse notável nível de civili
zação, pelo trabalho tenaz e nunca 
esmorecido de sua gente, na. maioria. 
"aqueles titânicos caboclos, que a des
ventura expulsa dos lares nativos", 
quanto mais os seus jóvens irmãos, ar
mados de meios fáceis e menos con
trários, a começar pela privilegiada 
situação geográfica. 

Com mais cômodos, ou menos incô
modos, e em menor tempo, poderão al
cançar posição mais notável, mais 
brilhante e mais proveitosa à naciona
lidade do que o Acre. E não há de 
lhes importar para tanto, como a.o 
Acr: não tem importado para. quanto, 
que a tutela do govêrno federal es-
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mereça, às vêzes, nem sempre os 
olhando ::om o zelo de que precisa. 
a infância, e merecem os civil ou po
liticamente menores. 

Aliás, não é originalidade nossa essa. 
falha no zêlo tutelar. Na República. 
.Al'gentina os seus Territórios também 
a sofreram, mas, nada obstante, vão 
crescendo, como os nossos. 

A lei que ali os criou é de 1884. 
No transcurso de tantissimos anos -
assinala o Dr. Juan Gonzalez Calde
ron, eminente professor de direito 
constitucional na Universidade de 
Buenos Aires - no transcurso de tan
tíssimos anos os territórios se tem de· 
senvolvido por sua vitalidade natural 
e pela ação dos seus esforçados povoa
dores, de forma realmente satlsfatóri&, 
sem que o govêrno nacional se haja 
p:t"eocupado de preparar, como lh'o de
termina a lei de 1884:, sua elevação 
à superior ea.tegoria. de províncias au
tônomas. A atenção para outros pro
blemas nacionais urgentes, a avareza 
fiscal unitarizadora do govêrno cen
t::al, a indiferença de governantes e 
congressistas, o temor de que alguns 
dêsses territórios careçam de "cultura 
social e política". tudo isso tem sido 
a origem e a razão de ser da perpétua. 
menoridade que se lhes há. impôsto." 
("Derecho Constitucional Argentino", 
vol. 3.0 , pág. 199.) 

Os nosso Territórios ora.sileiros, a 
par do Acre, progridem a olhos vis
tos. Ponta Porá, cujas terras fron
teiricas eram outrora. il:tvadidas pelo 
elemento guarany, transformou-se. de 
todo, apresentando agora fei~áo acen
tuadamente brasileira. Antes de criado 
o Território - eis um fato típico de 
abandono - a. nossa população in
fantil em idade escclar, à falta de 
professôres brasileiros que a iniciasse 
nos rudimentos da· lingua nacional 
do país, frequentava as escolas para 
guaias da front-eira. Não é preciso di
zer mais quanto á presença governa
mental do Estado naquelas paragens. 
Amapá, outra região de fronteira, que 
o Estado do Pará, á. falta de possi
bilidades, vinha relegando à margem 
da vida nacional. Depois de trans· 
formada em Território Federal, essa 
região, do mesmo modo que aquela, 
vem r~ebendo trato e assistência efi
cazes, em condições de elevá-la, den
tro de pouco tempo, a Estado. 

Na região da Estrada de Perro Ma
deira - Mamoré, atualmente Terri
tório de Guaporé, já se nota :;ensivel 
melhora no nível de vida de seus ha
bitantes, acentuadsmente, o aumento 
de construções residenciais .. 

Nesse sentido, o Govê.zno do Presi
dent.e Eurico Gaspar Dutra, que a.eaba 
de assinar um decreto-lei, dispondo 
sôbre as capitais dos T-erritórios po
derá tomar providências salutares no 
sentido de apressar o progresso, a.' na
cionalização efetiva e a recuperação 
definitiva das áreas terrltorializadas. 

Impõe-se, realmente, a criação de 
um sistema nacional de administra
ção territorial em que os territórios, 
inclusive o Acre, ficarão sob a coor
denação, a assistência e a fiscalização 
de um órgão central, ao qual compe
tirá a delicada . tarefa de colocar os 
govêrnos territoriais a salvo das me
didas emperradoras da burocra<:ia e 
sobretudo assegurar a boa aplicação 
·das vultosas dotações que a União 
inverte nas áreas desmembradas. Ao 
que parece, já existe, nesse sentido, 
uma clarividente sugestão do Ministro 
Carlos Luz. 

Representantes do povo brasil-eiro 
que somos, cumpre-nos acolher com 
tôda simpat:a os reiterados apêlos 

dos povos dessas regiões, dirigidos a 
todos os constituintes, sem distinção 
de matizes partidários, fazendo-nos 
sentir que desejam, vivamente. con
tinuar sob a tutela do Govêmo Fe
deral. E se há dúvidas quanto à im
portância de tafs apêlos, talvez so· 
menos, não seria o caso de am ple
biscito, que apurasse e tirasse a lim· 
po, pelo voto popular, qual a von· 
tade ali :realmente vencedora, s-e a 
de permanecer na atual condição, se 
a de voltar à antiga? Seria interes
sante e decisiva a exp.eriência que 
aqui sugerimos, de caráter. sem dú
vida, democrá.t!co. 

O. que a Constituinte de 1946 pre· 
cisa fazer, não é extinguir os poucos 
Territórios Federais já. criados, mas 
criar outros, e para todos dirigir s-eus 

· cuidados e zelos, facilitano"'o-·Mes o 
desenvolvimento, na adoção de me
d:das modernas de cUltura, princi
palmente a formação de um corpo 
administrativo sinérgico, de largos 
horizontes, compree.."'lsivos das mais 
imediatas necessidades locais, ten
dente, em uma palavra, a estudar, 
promover e assistir-lhe o desenvolvi
mento, em todos os seus aspectos ci
v!lizadores. Entre os que se mani
f-estam favoráveis ã. devolução das 
áreas territorializadas, baseados em 
razões que me cabe respeitar, há 
quem sugira fórmulas de cooperação 
do Govêrno Federal com os Estados 
membros e Municípios, mediante con
vênios, ao invés d-e desmembramente, 
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e ainda indenizações federais, a título 
de reparação pelas "extirpa.ções", so
fridas. S-em entrar no mérito de ta!s 
t-eses devo lembrar que a União não 
tem '-em vista proporcionar prejuízos 
aos Estados nem obter lucros financei
ros com os Territórios, pois as dota
ções deferidas estão enormemente aci
ma do global das ·arrecadações, nas 
referidas entidades. 

Além d.e ficarem os municípios ter
:ritor!ais com os impostos de sua com
petência, a União defere aos Gover
nos Territoriais, para serem aplicadas 
em serviços públicos, dotações anuais 
que são considerávelmente superiores 
às arr-ecadações dos impostos, na for-
ma constitucional. -

O Sr. João Botelho- Como perten
cente à região da Amazônia, acho que 
V. Ex.a está plenamente dentro da 
tese doutrinár:a e prática, da redivi
são territorial e política do País, como 
n.ec.essidade para seu maior progres
so. E V. Ex."' encontra uma parelha 
muito certa para a tese que vem es
posando, que é, penso, da maioria da 
Assembléia ... 

O Sr. Pereira da Silva - Não 
apoiado. 

O Sr. João Botelho - . . . na pro
prla redivisão dos municípios, porque 
os Estados ma!s progressistas que 
temos são aquêles que possuem maior 
número de municípios; onde está a 
administração está a orientação da 
lei, está o progresso das regiões, e não 
é possível que País tão vasto como o 
nosso ainda perm<:.neça com divisão 
político-administrativa de quase um 
século. 

O Sr. Pereira da Silva - A tese .:lo 
nobre Deputado João Botelho é an
ticonst!tucional. 

O SR. HUGO CARNEIRO - O 
nobre Senador pelo Estado de V. 
Ex.a, Magalhães Barata, ~ sincero em 
afirmar que a criação do Território 
do Amapá veiu ao encontro do desejo 
do povo paraense, porque o Pará não 
se achava em condições · financeiras 
de dispensar àquela grande re
gião a assistência de que neoessitá
va, e a prova é que o Território do 
Amapá está em franco progresso. 

O Sr. Pereira da Silva - Então, 
entregue V. Ex. a o Brasil à primeira 
nação estrangeira, porque tem sido 
dito, nesta Casa, que o Brasil está 
falido. 

O Sr. João Botelho - Com a cria
ção do Território do Amapá, àquela 
região está em franco progresso e de-

senvolvimento, coisa que nunca teve. 
O Sr. Lino !~achado- E' outro as

pecto da questão. O auxilio deverá. 
ser dado ao Pará, sem desmembrá-lo 
com a criação do Territór!o. 

O SR. HUGO CARNEIRO - (Len
do) - O que devemos encarar de 
frente, deixando de lado preocupações 
regionalistas, é o problema do hinter
land nacional, do seu povoamento, me
diante um sistema de colonização ra
cional, orientado no sentido de trans
formar as correntes imlgra.tórias em 
núcleos demográficos de real influên
cia na vitalidade econômica do Pais. 
Dirigir a colonização para essas para
gens de imensas riquesa.s naturais, fa
cilitando ao homem os meios e mo
dos adequados à sua fixação na ter
ra, proporcionando-lhe transporte ao 
escoamento dos seus produtos e à im
portação do material necessário à sua. 
vida,, dando-lhe escolas para os filhos 
e energia elétrica para estimular a 
pequena indústria; eis o problema co
locado nos seus devidos têrmos. 

Tal se nos afigura a finalidade ime
diata. e objetiva dos Territórios: acudir 
à situação de penúria em que se en
contram, à míngua, milhões de brasi
leiros abandonados em meio de imen
sas riquesas naturais, também impro
dutivamente abandonadas. Fazer que 
os Territórios, já em marcha pam di
ante, que é o seu destino, voltem a 
ser o que eram nos seus Estados de 
origem, é regredir, consolidando aque
la mísera situação de mortal a.patia. 
Nií.o deixemos que assim se deslustre. 
nêsse mofino desfecho lentamente 
desgraÇado, aquela dramaticidade épi
ca das "bandeiras" pa·ulistas, que, lar
gando os descobridores, onde agora 
queremos também ficar "a arranhar 
as praias" como cara.ngueijos", na pi
toresca observação de um nosso histo
riador, as levaram, na conquista. do 
continente, brava, indômita e t-enaz, 
até "às quebra-das dos Andes". Para 
que, afinal, esfôrço tanto, "mais que 
humano"? Seria para que tudo aca
basse no abandono da gloriosa con.
quista, nêsse indiferentismo sorna., 
nessa "apagada e vil tristeza? Não, 
senhores, não pode ser. 

De acôrdo com os dados que possuí
mos, originários das Secretarias de 
Finanças dos Estados a que per".Rnce
ram os Territórios, os qua.is dados nos 
forneceu o Departamento Adminis
trativo do Serviço Público, veremos 
que as arrecadações nas áreas des
membradas ficam muito aquem das 
importâncias com que a União lhes 
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custeia. os serviços e utilidades ad
ministrativas. 

Não nos pareee descabido que os Es
tados desmembrados queiram ser in
denizados, di.!'eta ou indiretamente, 
das rendas fiscais de que julguem pre
judicados, alterando-lhes os orçamen
tos. Não é êsse o nosso ponto. Deseja.
mos, apenas expor e prover o acento 
politico da redivisão territorial, sem
pre benéfica. às regiões desmembradas 
em Territórios, e, conseqüentemente, 
ao pais, pelo aproveitamento das ri
quesas ali em estado latente, e, por
ta.nto, sem nenhuma utilidade. 

Os dados forneeidos pelo Departa
mento Administrativo do Serviço Pú
blico, a que nos referimos, são estes, 
cuja apreciação deixamos ao claro e 
imparcial juízo da Casa. 

"A partir de 1.0 de ja:neiro d-a 1944, 
passaram integralmente à União tô
das as fontes de renda originárias das 
áreas territoriais e até então da 
competência dos Estados dos quais fo
ram essas áreas desmembradas. 

Essa transferência de ttibutos fun
damentou-se no artigo 20 da Consti
tuição Federal, e, de forma mais ime
diata, na prescrição contida nos arts. 
2.0 e 13.0 , respectivamente, dos decre
tos-leis 5.812 e 5.839, ambos de se
tembro de 1943. 

A partir de então, cabia ao órgão 
técnico do Govêrno Federal, encarre
gado de prever a receita do orçamen
to geral da União a estimativa da pro
dutividade das rendas transferidas. 
Por falta de documentação suficiente. 
o órgão elabOrador do Orçamento Fe
deral. pediu e reeebeu das Secretarias 
de Finanças, a quem couberBI a pre
visão dos mencionados tributos as 
informações constantes dos quadros 
anexos.· 

Referem-se êsses dados à arrecada
ção, feita pelos Estados competentes 
nos exercícios financeiros de 1940-1943 
<anexos 1, 2, 3, 4 e 5), dos tributos 
ma.is significantes dentre os que fo
ram cedidos por eles à. União. 

Para não tomar mais tempo, deixo 
de ler os quadros, fazendo-os inse
rir na publicação do meu discurso. 

(QUADRO N. 0 1) 

:RENDAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGIDAS EM TERRITÓRIOS NO 
QUADRIÊNIO DE 1940/1943 

Território do Amapá 

Transinissão 
I 

"' 8 - cu o "' V,) 

.s~ propriedade <1.1 
lO o lt!S C<! cu - ..,. ..., ..,. - •o .... 

Sl "'8 as C<! "' c:s 
... 

<IJ c:s ·-· 'gcP§, <O<ll..:> -t.;Q)~ 
~ 

cO..., I 
..., 

P.;:: P. 't:l ... •::S ..... o 
cu s ... Causa- I Inter- ~ Cij s 8. 'O o 8 
~ !-<CU !=: .... :< ,:i ~ .... mortis I vivos o cu 

I 
u 

I I 
I 

1940 .. 33.600 3.564: 8.143 182.033 24.570 390.9341 642.844 
I 

1941 .. 40.431 1.910 5.862 203.655 13.770 341.330 I 606.958 
1 I 

1942 .. 48.081 1.504 7.087 285.899 1.306 462.7481 806.625 

1943 .. 53.046 3.950 25.774 I 372.632 600 520.467 I 976.469 

I I 
I I 

Observações: 

Dados fornecidos à C. o. pelas Seeretarias de Finanças dos Estados, 
dos qua.is as mencionadas áreas foram desmembradas. 
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(QUADRO N.0 2) 

RENDAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGmAS EK TERIU'!ÓitiOS NO 
QUADR!tNIO DE 194fr/1943 

1940 .. 16.636 

1941 .. 18.6'13 

1942 .. 17.866 

1943 .. 20.552 

Observações: 

Território do Guaporé 

Transmissão 
propriedade 

Causa-\ Inter
mortis 1 vivos 

I i 

4.615 9.722 

3.364 13.900 

6.516 35.270 

15.179 57.008 

I 
183.292 281.652 

274.6{;7 367.456 

368.318 507.063 

609.115 1.022.758 

I 
I 
I 

70.1491 

71.5171 

--o:l 
+" o 
E-t 

567.066 

749.517 

73 . 933 I 1. 008.966 
I 

79.97411.804.586 

I 

Dad<>s fornecidos à C. O. pelas Secretarias de Finanças dos Estados. 
dos quais as mencionadas áreas foram desmembradas. 

(QUADRO N.0 3) 

l!EN'DAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGmAS EX TERRITÓRIOS NO 
QUADRIÊh"'O DE 1940/1943 

Território do Iguaçu 

] Transmissão gJ 0 I propriedade ~ ·~ _g •gg, 

· I ~~~ i~~ 
1

1 

Causa- 1 Inter-. ~ iil S & 
mortis I vivos § ...., ~ J . 

. I . ~----~~----~~------~------

1940 .. 390.716 30.373 151.564 

1941 .. 407.988 15.250 134.216 

1942 .. 449.935 39.056 192.914 

1943 •. 489.114 18.932 428.413 

Observações: 

263.736 

368.027 

479.708 

288.240 

357.510 

546.814 I 

710.164 1.154.495 

\ 
202. 339 1 1. 326. 968 

I 
238.62511.521.616 

261.960 11.970.390 

307.39513.108.512 

I 

Dados fornecidos à C. O. pelas Secretarias de Finanças dos Estados. 
dos quais as mencionadas áreas foram desmembradas. 
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RENDAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGIDAS EM TER.RI'rÓRIOS NO 
QUAJ>Ribno DE 1940/1943 

Ten-iõórw àe Ponta-Porá 

l 

Impôs to Transmissão propriedade 
I 
I Vendas 
I 

Exercícios ~-- -- I 
I 

-I e 
I I I 

I I I 
I tE>:rritorial I Causa-mortis 1 Inter-vivos I Consignações 
I I I 1 
I I I l 
I l I I 

.I I I I 
1940 ........ I 1!l9.280 I 23.981 I 223.707 I 64:4.138 

I i I I 
1941 ........ 1 285.677 I 42.054 I 291.425 I 687.387 I 

I I I I 
1942 ....... -I 422.213 I 70.551 I 399.808 I 941.507 

I i I I 
1943 ........ I 332.37'7 I 55.684 I 570.373 I 1.235.633 

I I I I 
I I I I 

RENDAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGIDAS EM TERRITÓRIOS NO. 
QUADRIÊNIO DE 1940/1943 

I I I 
I I I 
I I I I 

Impôsto de exportação ' Indústrias I Rendas I I 

i 1 I 
f I diversas I I 

I 1 I 
I -I I locação I Total 
I I ! l 

I 

I Emprêsa I I dos l 
Gi:!ral I Mate i I I 

' I Laranjeira ! profissões I ervais I 
; i I I 
I i r I 
I I I I 
i I I I I I 

45.268 I 400.000 I 210.837 I 600.000 I 2.342.211 
I ' I 

29.904 I 40ú.OOO 221.744 I 600.000 I 2.558.191 
I . I I I 

24.046 I 40C.OOO ~57.618 I 600.000 I 3.115.743 
I I I 

15.006 I 400.000 275.797 I 600.000 I 3.484.840 
I I I 
I 1 I 

ObServações: 
Dados fornecidos à c. o. pelas Secretarias de Finanças dos 

dos quaàs as mencionadas áreas fo.ram desmembre.da.s. 
Esta.dos, 
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(QUADRO N.0 5) 

RENDAS ARRECADADAS PELOS ESTADOS NAS ÁREAS ERIGmAS EM TERRI'l'ÓRIOS NO· 
QUADRIÊNIO DE 1940/1943 

1940 

1941 

1942 

1943 

Anos 

Território do Rio Branco 

Transmissão 
propriedade 

1 
o 'ãi I t)";:: 

<O o ---~~--p.::=; 
S t:: Causa- I Inter-
~-<w 

~ mortis I vivos 

5.842 I 

4.452 

7.743 

8.990 

I 

330 I 3.161 i 

1.425 

185 

3.321 

3.610 

7.636 

7.131 
1 

4.5·20 

7.930 

5.927 

(QUADRO N.0 6) 

2.083 
1 

2.646 

2.780 

2.205 

I 
14.621 ~ 

I 
12.7251 

I 
14.801 I 

I 
18.647 I 

REC!l!T,~ E DESPESA DA 'UNIÃO NOS TERRITÓRIOS, DE 1944-1946 

<Em milhares de cruzeiros) 

Receita 

/ 

.I 1944 1945 
', I 

Arrecada- Provável I 

33.168-

25.769 

37.049 

46.726 

1946 

Unidades Previsão çáo \iável Previsão: \ Arreca-

I 
Previ..são 

(náo rea- I dação 

I lizada) 
I 

I 

Acre . . .... 250 260 25() 250 2~ 

Amapá . ... 710 1.100 1.142 125 1.200 

F. Noronha . - - - I - -
Guaporé ... I 1.000 2.100 2.373 400 2.400 

Iguaçu . . . 1.900 3.300 3.465 1.550 3.450 

Ponta-Porá I 3.100 2.5DO 3.645 2.400 3.580 

Rio Branco . 40 40 47 40 50 

Total . . . .. ·/ 7.000 9.300 10.922 4.765 I 10.930 

Nota - Em 1944 a a:rre<:adação efetiva não atingiu sequer. Cr$
~. 000. 000,()0. 
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Despesa 

Unidades 

Acre ............................ .. 

Amapá .. 

Ferna.ndo .Noronha ................. . 

Guaporé .. 

Içuaçu .... 

Ponta-Porá 

Rio Branco 

Total .. 

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

O Sr. Gemi Jí.~.nior Permita 
V. Ex." um aparte. v: Ex." não é 
contrário à volta do Território do 
Iguaçú aos· Estados do Paraná e San
ta Catarina? 

O SR. HUGO CARNEIRO 
Em tese, sou; particularmente, não. 

O Sr. Gomi Júnior - Obrigado a 
V. Ex.•. 

O Sr. Severiano Nunes - Então, 
o orador tem duas opiniões. 

O SR. HUGO CARNEIRO 
Sou contra tôda e qualquer reincor-
poração. · 

(lendo) Essa documentação, que 
serviu de base aos trabalhos de es
timativa. da agência orçamentária fe
deral, traz à luz o· montante efetivo 
de quanto custou aos Estados-mem
bros a perda das áreas erigidas em 
Territórios. 

Ao contrário do que se tem alega
do, como argumento de pêso na cri
tica à oolítica territorial do Govêr
:ao da Ünião, o que se torna eviden
te é a gratuidade das afirmações dos 
que pretendem que a criação dessas 
entidades teria trazido, aos Estados 
de onde foram separadas, graves per
turbações de ordem econômica, pro
vocadas pela subtração repentina de 
importantes parcelas àa receita esta
dual. 

1944 

20.422 

11.000 

5.349 

13.(}00 

10.000 

10.000 

1{}.000 

79.771 

Exercícios 

1945 

21.327 

19.667 

3.247 

19.7(}1 

18.697 

19.966 

19.912 

122.517 

1945 

22.187 

19.857 

4.(){)() 

19.981 

18.897 

2(}.165 

20.500 

125.598 

No exercício de 1943 - ano em que 
foram instituídos os cin.co novos Ter
ritórios Federais - as rendas corres
pondentes às áreas desmembradas, de 
que eram detentores os Estados, so
maram apenas Cr$ 9.421.133,00. 

A simples enunciação dêsses dados 
dirime, completamente, qualquer dú
vida, na frieza de seus algammos, e 
ritórios as seguintes dotações: (em roi
reduz às sua;; justas medidas os ar
gumentos tecidos pelos rei~.ndicado

res dessas porções das áreas esta
duais. 

Quanto à situação econômica, gra
vemente perturbada, segundo alegam, 
·a realidade é justamente o o~sto. 
Continuassem elas jurisdicionadas aos 
Estados-membros e seu destino esta
ria selado: condenadas a um gradual 
e continuo empobrecimento pela no
tória insuficiência dos seus escassís
simo recursos financeiros. 

Foi o aue afirmou na Comissãó 
ConstituciÕnal o ex-interventor fe
deral de um dos Estados interessados. 

Embora, e visto o caso de relance, 
possa parecer que houve interêsse em 
aumentar a receita federal com as 
rendas privativas de Estados despo
jados, a realidade é que, criando no
vos Territórios e avocando a si a ad
ministração dessas áreas, o Govêrno 
Federal assumiu o encargo de da}:' so-
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lução aos seus problemas fundamen
tais, o que, por certo, não faria com 
os minguados recursos nêles arreca
dados.- O que os dados oficiais afir
mam, na sua linguagem numérica, 
é que, nestes três anos de adminis
tração, a União dispendeu nos Ter
ritórios importância pelo menos três 
vêzes superior à que lhe adveio com 
a cessão, pelos Estados, dos referidos 
tributos. canPxo 6). 

Tal cessão obedeceu. apenas, a cri
térios gerais de discriminação de ren
das e a normas pré-fixadas de admi
nistração financeira, que não convi-, 
nha fôssem transgredidas. Aliás, um 
rápido confronto entre a receita ge
ral da União e o acréscimo, apenas 
perceptivel. que lhe trouxeram essas 
rendas afasta qualquer suposição de
sabonadora para a política federal. 

A verdade, ao contrário, é que as 
dotações orçamentárias com que o 
Govêrno da União tem procurado in
crement::~,r a débil economia dessas 
regiões, despovoadas e inertes, con
firmam sua intenção de desenvolver 
uma sadia poutica de colonização dos 
Territórios Federe-i.-;. reabilitando as 
valores humanos por meio de vastos 
programas de saúde, de educação e 
de melhoria das condições de vida, 
suscitando e amparando a iniciativa 
parti-cular pelo desenvolvimento de 
crédito agricola e das organizações 
cooperativistas. e pelo empreendi
mento de obras de vulto, destina
das, sobretudc, ao desenvolvimento da 
incipiente desorganizada economia 
regional. Seria irrisório supor que 
tais empreendimentos p11dessem ser 
t10bertos pelas receitas territoriais, 
atualmente (e possivelmente por 
muito tempo ainda> insuficientes se
quer para os gastos de custeio. O 
vulto das inversões realizadas nes-· 
tes três anos autoriza a acreditar que 
a União não alimenta propósitos de 
majoração fiscal, senão o do lucro 
exclusivamente <social. êsse mesmo de 
resultados não imediatos. O que os fa
tos proclamam é qüe a política m
versionista do Govêrno Federal serve 
o elevado objetivo de possibilitar, em 
época não demasiado remota, a eman
cipação econômica dessas regiões ho
je financeiramente tutoradas 'pela 
União em virtude da incapacidade 
dos Estados, demasiado pobres a que 
pertenciam, de lhes destinar qualquer 
dotação apreciável do seu exíguo or
çamento. 

Em 1944, primeiro ano de arreeadt.
ção federal, as rendas coletadas so
maram, respectivamente: (e:n milha-
res de cruzelros) • ~ 

Amapá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 
Guaporé . . .. .. .. . .. . .. .. .. 1.000 
Iguaçú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 900 
Ponta-Porá .. .. .. . .. .. .. .. . 3.400 
Rio Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Total . . . . . ........ : . .. . 7.05() 

Para êsse mesmo e:xercicio, :aã.o obs
tante, o Orçamento Geral da Repú
blica consignou àqueles mesmos Ter
lhares de cruzeiros) . 
Amapá . . . . . .............. . 
Guaporé . . . . . .............. . 
Iguaçú . . .................. . 
Ponta-Porá ........... . 
Rio Branco . . . . . ......... . 

Total .. 

11. {)()() 
13.000 
10.000 
10.000 
10.000 

54.000 

A eloqüência. dêsses números é a me
lhor garantia dos objetos :la pclitlca 
federal, em relação aos Terr~oor1o;;, e 
das inquestionáveis vantagens para os 
mesmos da manutenção dêsse status. 

A meu vêr. quanto mais .somas o 
Govêrno Federal inverter n':>r: Terri
tórios, visando a assistir a estimuhr a 
capacidade produtiva de suas heróicas 
populações, mais vantagens terão os 
Eõtados - membros para o desanvol
mento de seu comércio e de sua in
dústria. Assim, ao i.nvés de indeni
zações monetárias, que poucC' valor 
teriam em face da inflação e do ele
vado custo da vida, seria mais conve
niente aos Estados pleitear eerviços 
públicos ou formas d'3 assistência para. 
acordos em que as providências do~ 

Governos Territoriais melhor se en
trozassem com as dos Governos Es
taduais. principalmen~e em matéria 
de transportes. No Estado do 1\mazo
nas, por exemplo. uma estrada até o 
limite territorial e dai até ~ ca-pital 
do Território do Rio Branco cons
truída mediante acôrdo, seria d-é maior 
vantagem que qualquer indenização 
monetária. E essa estrada, cuja eons
trução, vem sendo tentada dêsde os 
tempos mais remotos, brevem:!nte se 
prolongaria através de uma ferrovia 
que ligasse Boa Vista a Gecrgeto-Rn. 
Capital da Guiana Inglêsa, a ser rea
lizada mediante um convênio entre o 
Govêrno Brasileiro e o Inglês Assim 
a riqueza potencial que o Govêrno 
Amazonense tem em vista no Rio 
Branco, estaria mais sujeita à explo
ração nacional, com indiscutíveis van-
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tagens para. o Estado do Amazonas, 
em virtude das perspectivas de nov-os 
e prom.issôres mercados. &te é apenas 
um exemplo com: relação a. um terri
tório reclamado. 

A construção da economia dos Ter
ritórios pela política de inversões vul
tosas em obras de natureza direta ou 
imediatamente reprodutiva, tais como 

· estradas, saneamento, hospitais, com
bate às endemias, alfabetização, cü
!usã.o do ensino técnico, todo um p!."o
grama., enfim, de ressurreição econô
mica que as finanças dos Estados a 
que pertenciam dificilmen~ compor
tariam, t.em cus':.ado à União, nestes 
três anos de administração federal. a 
apreeiãvel dotação global de C:$ 
314.190.000,00, contra uma arrecadação 
estimada e provavelmente inferior a 
Cr$ 25. 000. 000,00. 

E o volume das obras, cuja tendên
cia. natural é a crescer de <J.no para 
ano, à. proporção que surgem novas 
necessidades - suscitadas lltás pelo 
próprio desenvolvimento dos planos de 
colonização - exigirá dotações cada 
vez maiores. 

As tabelas da despesa do Orçamento 
Geral da República têm consignado 
nos tr~ últimos exercícios financ~iros: 
as segmntes dotações à admini..st!'ações 
territoriais <em milhares de c-uzei
ros): 
Acre ....... . 
Amapã .. . 
Guaporé .. 
Iguaçú ... 
Ponta-Porá 
Rio Branco 

20.422 
11.000 
13.000 
10.000 
10.000 
10.000 

21.327 22.187 
19. 667 19 867 
19.701 19.~1 

18.697 18.897 
19.966 20.166 
19.912 20.500 

~otal ..... 74.422 119.270 121.598 

que representa, em conju.11to, um 
.umento de .quase 100% do primeiro 
l.ara. o tercerro ano, sôbre a incapa
Id?-4e retribuitória das rendas terri
oria.lS arrecadá v eis nestes próximos 
. nos. qomo organismos condenados e 
I~ mruto entregues à própria sorte, 
nm~os sorrateiramente durante anos 

f1o e pro~essivamente depauper,a
los essas porçoes do Brasil só depois de 
longa convalescença estarão antas a 
pro~u~ir e a compensar os rirandes 
~p1~a1s q1;1e seu ressurgimento eco
nomi::o extge. 

Essa contingência ,que a União não 
POde ~esconhecer, é o motivo principal 
da ~~1tude d? G_ovêron Federal na sua 
poht1ca terr1tona1 de recuperação de 
q:ze _nos fala, aliás, Araújo Cavalcanti, 
tecmco de administração do Depar-

ta?D-e.nto Administrativo do Serviço 
Público, na sua obra "Recuperação e 
Desenvolvimento do Vale do Rio Bran
co", publicada recentemente. quando 
que fêz àquêle Território. 

"Não sei em que a volta dessas áreas 
à jurisdição dos Estados possa benefi
ciar a umas ou outros. Aos Terri
tórios, evidentemente não. Tal p!'ovi
dência significaria, apenas, a interrup
ção de um programa, apenas iniciado, 
de auxilio e assistêncis na solução de 
suas questões fundamentais de exis
tência econômica e o retôrno, porta
to, ao marasmo. à pobreza, à ignorân
cia, às doenças, ao esquecimento, à 
mesquinhês dos horizontes, mais odio
sos ainda porque sucessores de uma 
época, embora fugaz, de esperanças e 
de sonhos de abastança. Aos Estados 
também não, mesmo encarada a ques
tão do estreito ponto de vista fiscal. 
As rendas, levantadas nessas bases 
de tão precário poder econômico e fi
nanceiro, são tão insignificantes que 
não chegariam a influir de modo apre
ciável nos recursos o::staduais. convin
do lembrar que delas uma parte, pelo 
menos, teria, forçosamente, que ser 
destinada ao custeio dos serviços pú
blicos regionais de naturez:t intrans
ferível ou inadiável, cujos ônus pas
sariam. naturalmente, aos Estados a. 
que fôssem incorporadas". 

Temos assim concluido, lamentando 
que não fôsse possível fazê-lo em me
nos palavras, isto é, provando menos 
a tolerânci:;. da ilustre Assembléia. 

O SR .PRESIDENTE -Lembro ao 
orador estar quase esgotada a hora 
da sessão. · 

O SR. HUGO CARNEIRO- Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

Supomos haver documentado, sufi
cientemente, a defesa dos Territórios, 
estribando-a ·em opinióes menos pró
prias que dos entendidos no assunto, 
seus estudiosos, seus especialistas, seus 
técnicos . 

O Sr. Gomi Júnior - V. Exa. dá 
licença para um aparte ? <Assenti
mento do orador) . 

V. Ex". diz que está bem estribado ? 

O SR. HUGO CARNEIRO - V. Ex." 
amanhã, quando ler meu discurso. verá 
a eloqüência dos algarismos. 

O Sr. Gomi Júnior - Discordo de 
V. Ex." cem referência ao Território 
do Iguaçu. Faço restrições. 

O SR. HUGO CARNEIRO - O Sr. 
Presidente já me 2.clvertiu e não quero 
abusar. <lendo) . 
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Quisemos cumprir o nosso dever, não 
em defesa do Acre, que não está em 
cousa, nominalmente, mas dos outros 
seus irmãos, sem voz nesta Casa ... 

O Sr. Gomi Júnior - Tem a.vóz do 
próprio Estado. 

o Sr. Ferreira da Silva - Tem a 
O.e todo o Brasil. . 

O Sr. Gomi Júnior - };: por isso 
que V. Ex." se torna suspeito. 

O Sr. Pereira da Silva - O !iiscurso 
de orador poderá parecer muito in
teressante. Prefiro, porém, a opi
nião do egrégio Rui Barbosa, nessa 
questão dos territórios. 

O SR. HUGO CARNEIRO - ... 
infelizmente, titulares, porém, dos 
mesmos i ~terêsses, tão legitimas quan
to os do Acre. 

o Sr. Gomi Júnior - Deus é 
grande! 

O SR. HUGO CARNEIRO (Lendo) 
- Parte no t.rabalho de elaborar a 
nova Constituição da República, mi
nima parte, bem o sei, mas grande
mente desejoso de servi-lo como pos
so, penso que, aplaudindo a criação 
dos Territórios pelo advento de ou
tros mai~. ou seja; ;>ela melhor e 
mais equitativa divisão do Brasil, de 
maneira a lhe possibilitar a utiliza
ção completa do imenso patrimônio 
territorial atualmente vago; terei con
corrido, remontando às lições do pas
sado, para voltarmos, caminho do fu
tur" ii estr3ida real da boa Politica, 
da verd3ideira, da construtiva, da li
beral daquela escrita com P grande, 
preconizada por Joaquim N21buco. 
se-· - 1te assim teremos curados nos
sa displicência, nosso marasmo fata
lista, que até já parece "vocação sui
cida", retomando "o traçado superior 
das nossas tradições". (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado. ) 

São enviadas à Mesa as seguin
tes emendas oferecidas ao projeto 
da Constituição: 

EML.NDAS 

Ao Projete d.e Constituição (Décima 
terceira sessão) 

N.0 1.334 

Substitua-se o preâmbulo pelo se
guinte: 

"Implorando a bênção de Deus, 
nós, representantes do povo brasilei
ro, em Assembléia Constituinte para 

restabelecer o regime democrático, de
cretamos e promulgamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL . 

justificação 

Diversas já foram as emendas pro
J?OStas ao preâmbulo ão Projeto. A 
que ora venho sugexir é quase repe
tição da que tão bem fundamentada., 
em brilhante discurso, apresentou o 
ilustre Constituinte, Sr. Aureliano 
Leite. 

Substituir: . . . . sob a proteção às 
Deus . . . por . . . Implorando a bên
ção- de Deus ... ; . . . para organizar 
um regime democrático. . . por .... 
,..,.,., ro~ta.hP.lef'!I>T o reqime d...."1Tt0crá-
tico Cnão me paa:ece necessário dizer
se caw.oem . . . . . . e remodelar ...• ) 
Suprimir: o particípio pa~ado .... 
reunidos . . . • Dizer: . . . o povo bra
sileiro, por seus representantes, .•.. 
estatui e promulga a seguinte .... , 
foram as modificações suscitadas em 
sua emenda. 

A última dessas modific31Çóes, en
tretanto, prefiro a fórmula adotada 
no Projeto que, no particular, seguiu 
o modêlo das Constituições de 1891 
e de 1~4. Os representantes do povo 
decretam, esta tuem e promulgam a 
Constituição em nome dêsse mesmo 
povo que os elegeu. 

Na presente emenda insisto para 
que em lugar de . . . . . Estados Uni
dos. do Brasil . . . • . . . se diga apenas 

• . . . . Brasil, E digo insisto porque o 
nobre Constituinte, Sr. Ferreira de 
Souza, membro ilustre da Comissão da 
Constituição, no correr dos trabalhos 
de elaboração do Projeto sugeriu a 
fórmula em aprêço. 

Na Assembléia Constituinte de 34 
:rora.m apresentadas ao Ante-Projeto 
e ao Projeto substitutivo daquele tem
po, algumas emendas no mesmo sen
tido, uma das quais de minha autoria. 
Porque dizer Estados Unidos do Brasil 
quando Brasil é que é o nome da 
nossa Pátria, nome pelo qual é C.L3. 
conhecida desde o seu periodo colo
nial? 

Como fundamento apraz-me aqui 
reproduzir a Justificação com que em 
1934 .fundamentou emenda neste sen
tido o então Constituinte Sr. Fer
nando· de Abreu. Foram estas suas 
palavras e que constam dos anais da 
Assembléia Nacional Constituinte da
quele ano: 

"Estados Unidos é incontestàvel
mente, uma expressão desnecessária e, 
sohretudo, sintomãtica do modêlo nor-
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te americano, na elaboração da carta 
de 91. 

Lá, nos Estados Unidos da América 
os constituintes de Filadélfia recor~ 
reram à. locução, porque faltava a de
signação genérica de país. 

Não tinham, como o temos nós um 
nome geográfico que exprimisse o' ter
ritório da nação. 

Porém, nós o temos, nós somos o 
Brasil, e, portanto, deve-se dizer Repú
blica dcJ Brasil, Co1tStituicão da Repú-
blica dcJ Brasil. -

· Os Estados ·uniiúJs da América, além 
disso, só foram adquirindo a unida
de politica, depois da independência. 
Realmente, só a guerra de Secessão a 
consolidou. 
. ~áo e_ram, como o Brasil, um todo 
mdissoluvel PEla sua história, sua. lin
gua e seus costumes. 

• Tinhamos um só direito, um só go
verno. 

A independência manteve a solida
riedade nacional e fortaleceu o sen
timento de brasilidade. 

Ao contrário e11sso, cada colônia da 
América do Norte regia-se pela sua 
própria carta politica e, possuídos de 
tradição do Common Law anglo-sa
xônico, criaram suscetibilidades pro
fuD:das, que bem se traduziram nos 
art1gos da Confederação de 1781. 

Basta citar-se o art. 1.o, dêsse do
cumento. 

"O nome desta Confederação será 
Os Estados Unidos da América". 

............................................. 
Mais além: "Cada Estado reserva 

sua soberania, sua liberdade. sua in
de~n~ência, e _todo poder. jurisdição 
e dire1to, que nao forem por esta con
federação, expressamente, delegados 
aos Estadcs Unidos, reunidos em con
gresso. 

Era U1l18. liga de ·amiZade, como o 
declararam então, organizada para 
defesa comum. 

Eram 13 Estados, 13 soberanias 13 
nomes diferentes e tiveram por isso 
de recorrer ao circunlóquiÓ: EstadcJ; 
Unidos da América. 

1
, Nós •. porém, somos Brasil, indisso
uvel, Integral. 

Logo, deveremos ser República do 
BrasiJ e, renuncia.r êsse vestigio da 
influenCia norte-americana. 

Sala das Sessões, 17 de março de 
1934. - Fernando de Abreu". 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
19~. -Leão Sampaio. 

N. 0 1.383 

Seçã-o I -Art. 3- Número XIV: 
Acrescente-se: "de :radiodifusão ... " 

Justificativa 

Seguindo o ex-emplo de outros pai
ses, a rádiociifusão brasileira sempre 
teve por base a outorga de conces
sões a particulares, feita :pela União 
Foi a iniciativa :privada quem a,pli
cou grandes capitais no "b:oadcas
tig" nacional, permitindo-lhe atitn
gir a um desenvolvimento apreciá
vel, embro·a eilifrentando grandes di
ficuldades de natureza técnica. e~ 

mesmo, artística. 
O Céd.igo Bxasileiro de RámO' 

atualmente em mãos do Sr. Presi-· 
dente cia República, nada maís fêz. 
do que reafirmar essa teses, nele se 
estabelecendo as condições regulado
ras do u.::o da concessão e de seu tér-· 
mino. 

Incilui!lldo o p=ojeto da Constitui
çã9, os serviços de telégrafos, de xá
diàoomunicaçãr> ~ outros, dentre os 
que o Govêrno pode dar em conces
sã-o, o que se fêz foi :reafirmar ~axe 
já estabelecida, evidentemente com 
re:.ultados tão satisfató..'"ios, como 
aqueles que até ao momento têm sido 
observados no caso da radiofonia. 

Seria, !portanto, injustiça a exclu
são do rá.di.o no texto constitucio
nal, tanto mais que muitas esta
ções de ·rádio tiveram termi.na.dos, 
nestes últimos meses, os prazos de 
seus contratos com a União e aspi
ram, muito justamente, a uma re
novação que somente .poderá se:r be
néfica, porque 'pe-rmitirá iniciativas 
especialmente de natureza técnica, 
que situem o Brasil numa posição 
tão progressiva quanto a que tem se 
verificado em outros países. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 194S. - Café Filho. · 

N.O 1.386 

Ao art. 3.0 , n.0 V - acrescente-se, 
depois da palavra "estrangeiras", o 
seguinte: "de país aliado e em pe
ríodo de guerra". Fazendo-se a mes
ma alteração no n.o m, do art. 35, 
ou suprimi-lo, por desnecessário. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 
1946. - Benjamin Farah. - G'Ua
racy Silva. - Romeu Fiori. - B.U'N 
Almeida. 
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Justificação 

Tratando-se de medida excepcio
nal e de alta gravidade a. permissão 
contida no dispositivo, torna-se in
dispensável a ressalva proposta para 
evitar qualquer inconveniente para 
as "!"elações internacionais de país. 
Enquadrando-se o caso em disposi
tivo constitucional a sua aplicação, 
em ocasião necessária ou oportuna, 
não poderá ocasionar reclamações de 
outras potencias interessadas no con
flito. 

Sala das Sessões. 19 de junho de 
1946. -Benjamim Farah . - Ro

meu Fiori. -Ruy de Almeida. - Gur
gel ào Amaral. - Baeta Neves. 

N. 0 1.386-A 

Ao art. 3. 0 - n. 0 XVI-· Sup..'ima-
se êsse dispositivo. , 

Sala das Ses.sões, 19 de junho de 
1946. - Benjamim Farah. - Ruy 
de Almeida. - Romeu Fiori. 

Justificativa 

Trata-se de legislação de matéria 
ordinárLa e não d.e dispositivo cons
tituciona::.. A m-edida ai proposta es
tá i.nciuíàa em outros dispositivos 
que :regulam a instrução, educação, 
traba.lho, produção, consumo, rique
zas natut!'ais, i.:ncluída.s. nas alíneas 
do artigo 4. 0 ; e colonização, agricul
tura, indústria, eomé:cio, saneamen
to, saúde pública, assistência social, 
ciências, letra.>, artes e belezas natu
rais, previstos nos dispositivos. das 
alín-eas do axt. 5. 0 • Com essa ampli
tude de poderes não se justifica o 
dispositivo que manda executar to
dos êsses serviços em determinada 
região do país. Qualque:r plano de 
Talorização encontra a.pôio naque
las alíneas sem qualquer restrição 
para qualque: valorização que se 
qu~ira executar. 

Para execução do dispositivo a. que 
ora se .propõe a supressão, torna-se 
ialclispen~ãvel legislar e para isso os 
poderes competentes encontTam am
paro suficiente nas alíneas dos ar
tigos 4. 0 e 5. 0 atrás citados. 

Sala ds.s Sessões, 19 de junho de 
1946. -Benjamim Farah. - RUJJ de 
Ãlmeida. - Gurgel do A77ULral. 

N.O 1.387 

Ao art. 3.0, inciso m: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"m - Resolver definitivamente 

sõbre os limites do território nacio
nal com outras nações." 

Justificação 

A União resolva os limites do ter
ritório nacional com o estrangeiro, 
mas não ·se envolva n2s disputas de 
limites entre os Estados, ressalva
dos os fatos que caracterizarem ca
sos de intervenção federal cart. 11'7. 
I, ns. m. IV e V) . Os Estados de
vem ser mantidos nos seus limites 
atuais. Havendo dúvidas, êles que as 
resolvam por acôrdo (inclusive por 
plebiscito) , arbitramento ou pelos 
meios juàiciais normais, pe:rante o 
Supremo Tribunal Federal, órgão 
competente nos têrmos do art. 77, 
r, d. 

Palácio Tiradentes, 18 de junhO dG 
1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.388 

Secção I Artigo 3.0 N.O XVII. 
Acrescente-se: e da radio difusão. 
Os locutores, os operadores e os mé-

dicos, são os trabalhadores do ra· 
dío que conseguiram inclusã.a na 
Consolidação das Leis do T.:-abalho, 
ainda que de forma ineficiente, pois 
a .lei os agregou ·a outas flli!lçóes, 
cuja equiparação ao "'broadcastiug" 
não corresponde nem ao desenvolvi
vimento dêste, nem à !l'ealidade pro
fissional. 

Os artistas de rádio, por exemplo, 
são equiparados aos trabalhadores do 
Teatro, cujas deficiências são supridas 
pelo Código Civil! Os redatores, equi
parados aos jornalistas, constituem ou
tra função que, no rádio, se subdi
vide: o redato:r de textos de publi
cid3Jde, o de legendas. o de ;progra
mas - êste último incumbido até 
de ensaiar e d.L."'igir os "broadcasts". 

Os [)róprios locut-ores se .subdivi
dem (e a lei o fêz, relativamente a. 
salários) e os músicos .em se..-viço na. 
:radiofonia tem função diversa da. 
re-alizada ~m estabelecimentos de di· 
versões públicas pa:õpriamente ditas. 

E hã os corretores, o contra-regra, 
o escritor de novelas, etc. todos cons
tituindo um núcleo diferente de &ti
vildade profissional. 
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A. Constituição em projeto prevê 
à União, a ta.refa de fixar -as condi
ções para o exercido das profissões 
libera.ia e técnic<K:ientüi<:as, assim 
eomo do jornalismo. Ninguém se re
cusará. a. reconhecer, no Rádio, fun
ção igua1mente ~primordial, seja ob
aervando-5e em .seu aspecto informa
tivo, seja analizando-o em sua fun
ção cultur.aJ.. Rádio e Im.presna se 
completam, ainda que em atividades 
apenas aparentemente simulares. 

Nenhum :!):rincípio social poderá 
condenar os "!jl"aibalhada.res da rádio
difusão, a continu~.em à margem da 
lei. 

N . 0 1.389 

DM & .seguinte :redação a"OS inci
.i>OS XV e XVI do art. 3.o da.s "atri
buições:,, 

XV - Orga-nizar e ;providenciar, 
dJe ~neira continua e permanente, 
a defesa contra os efeitoo das sêcas 
na região .nordestina, em combinação 
com. o integral a.proveitamelllto do 
•ale do !rio São Francisco; e p:-o.mo
'f'er, em todo o pais, a ·regularização 
doo. II"egimes fluviais, tendo em vista 
e navegabilidade, as irrigações e os 
de&envolvimentos hida"o-elétricos, . pa
ra c que estimulará a execução das 
obras rpertilllentes, em COO!Peração 
.com Estados e Municípios, quando 
ts.ü. obras se impuzeram por motivos 
de ordem económi<:a ou de salvacão 
pública. -

XVI - 01~ganizar e executar o pla
no d!e va.lo:izazção €Cenômica da 
Amfizôni!., colimando inicialmente, a 
sua liga.çáo efetiva, POr '\ias fér.reas 
ou aquáticas, às demais regiões do 
País. 

Sa.le. <as Sessões, em 19 de junho 
de l!KS. Café Filho. - Henrique 
·N~. 

N.O 1.390 

Art. 3." (Competência privativa 
da. Uni5.o> . 

Onde cauber: 
Organizar e coordenar, em todo o 

pa.!s, por intermédio de órgão admi
nistrativo especial, os serviços de 
~ção e colonização. 

Justijicaçã 

Trata-se de matéria pertinente à. 
competênc! privativa da União, e que 

se en..:ontra. fora da respectiva dis
crin · .• ação. incluída no corpo do ar
tigo :64. § 16 

Vale ordenar o texto. 

Sala das Sessões. em 19 de junho 
de 1946. - Leopoldo Péres. - Alvaro 
Maia. - Cosme Ferreira. - Pereira 
da Silva. - Waldemar Pedrosa. -.Se
veriano Nunes. 

N.0 1.391 

Art. 3.0 - V. Permitir que fôrças 
estrangeiras transitem pelo território 
do país, ou nêle permaneçam. 

Suprima-se: 
Justif'cação 

Não se trata de competência pri
vat:.-,. da União, mas de atribuição 
p vativa do Presi-:Iente da República, 
exercida mediante autorização do 
Con :-c Nacional. como prevê o in
ciso XI do art. 60. 

Impõe-se corrigir a imp. opriedade, 
elim:r...ando-se a redundância do texto. 

Salz. das Sessões. em 19 de junho 
de ·6. - Leopoldo Péres. - Alvaro 
Maia. - Cosme Ferreira. - Pereira 
da Silva. - Waldemar Pedrosa. 

N.0 1.392 

TíTULO II 

DA UNIÃO 

Capítulo I 

Das atriõuíções e poderes 

Redigir: 
No art. 4 - Compe~ privatlnmente 

à União Legislar sôbre: 
........................ 

XI - Trabalho, previdência. produ
ção e consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XVI - Ensino, em todos os seus 
gráos e especializações. 

Justificativa 

Quanto à. prrme1ra emenda, não co
gita o projeto da legislação sôbre pre
vidência conceituando-a como inte
grante do ramo de legislação 1o tra
balho quan<lo evidentemente <;!! dis
tinguem e acentuadamente. 

Quar...to à segunda emenda pr~tende 
o projeto deixar aos Este.dos compe
tência para legislarem sôbre ensino 
primário e profissional jâ que ~pe~ 
atribui de privativa à União, a com
petência de o fazer quanto a. ••• 
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XVI - Ensino secundário e SU'lJeriOr 

Subsistem como justificativa desta 
emenda as mesmas razões qu" fun
damentam a em·enda subscrita por 
Berta Condé e outros, em referência. 
à legislação sôbr-e "ensino comercial", 
do mesmo modo que ao caso .se apli- . 
cam as razões de ter o ensino u...>ns. re
gulamentação uniforme. 

Sala das Sessões. 14 de jun:hc de 
1946. ~ Pedroso Júnior. - Romeu 
Fiori. - Luiz Lago. 

N.0 1.393 

Art. 4.0 , I: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Direito Privado, Direito Penal. Di

reito Eleitoral Federal e Principias Ge
rais do Direito Eleitoral dos Esta
dos." 

Art. 4.0 • n: 
Suprima-se 
Art. 4.0 • IV: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Condiçõe5 de utilização das policias 

militares, Estaduais, pelo govêrno fe
deral. em caso de mobilizaçã.Q par 
motivo de guerra ou comoção int.;s
tina." 

Art. 4.0 , X· 
Substitua-l!ê pelo seguinte: 
"Comércio Internacional e Interes

tadual, Instituições de Créditl), C:J.m
bio e transferêucia. de valores para fó
ra do pais." 

Art. 4.0 , X: 
Substitua-se: 
"Aos Estados compete l-eg1slar sô

bre as matérias constantes nos nú
meros VI, Xl, XII, XVI, XVII e 
XIX do artigo 4.0 • para atender às 
:peculiaridades locais ou para suprir 
lacunas ou deficiências da lei federal. 
observa.das as suas exigências. bem 
como todo e qualquer poder que lhes 
não seja negado, explicita ou impli
citamente, por cláusula expressa desta 
Constituição. " 

Salá das Sessões, 19 de junho de 
1946. -Pedro Vergara. 

N.0 1.394 

Ao art. 4: 
Acrescente-se, onde convieT': 
Urbanismo. 

Justificação 

A exemplo d-e outros. países. a com
petência para legislar sôbre urbanis
mo dev-e ser deferida à União E essa 
observâ.ncia ainda mais se impõe po
risso que, conforme recentes ensina-

mentes, as normas informativas das 
leis de urbanismo defluem, em parte, 
de matéria peculiar à defe:>a nacio
naL 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Herophilo Azambuja. 

N.O 1.395 

Ao item XVI, do art. 4.0 • 

Onde se lê: - Ensino secundá:-io e 
superior. 

Leia.-se: - Ensino secundário, su
perior e comercial. 

Justificação 

A limitação, que o preceito eonst1-
tucional pretende consagrar ao pod~ 
privativo ãa União, de legislar sõmente 
sõbre o ensino secundário e superior, 
imolica em transferir para a esfers. 
estadual a elaboração das normas que 
regerão o ensino Comercial. 

As atividades dos profissionais ha
bilitados nos cursos básicos •)U técnicos 
de Comércio, entretanto, são de âm
bito nacional, segundo prescrevem o 
C'ódigo Comercial e as demais leis 
reguladoras do aõsunto. A restrição 
constitucional faria então res11ltar uma. 
situação de constrangimento legal 
qual seria a dos Estados legisl!i•em sõ
bre o ensino e ficarem impossibilitados 
de assegurar o respectivo exercício -
profisõional, regulado plivativamente 
pela União. 

Outra decorrência prejudicial aos 
interêsses do ensino, seria a fai.ta de 
validade dos diplomas concedidos peloS 
cursos técnicos de comércio submeti
dos ao regime estadual, para o ingres
so aos cursos superiores de ciências 
contá-beis, atuariais e econômicas, to
dos regidos por leis federais. 

Sendo nosso o dever de presi:Igia.r e 
elevar o ensino em todos os seus as
pectos, conhecida a carência de pro
fissionais e técnicos, que atendam ao 
desenvolvimento comercial e industrial 
do pais, afigura-se reprovável qual
quer medida que dificulte ou desam
pare a já importante organizaçã.o de 
escolas· técnicas de Comércio no pafs, 
cujo número já se eleva a mais ãe 
quinhentos e cujos serviços a:> nosso 
progresso não podem ficar esquecidos. 
- Erasto Gaertn.-<>r. 

N.0 1.396 

Ao art. 4.0 : 

Incluam-se, entre os in.cisos do al'
tigo 4.0 , os seguines: 

1.0 - direito de autor, imprensa, di
reito de associação, de reunião, de Ir 
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e vir, estado civil e mudança de no
me; 

2.0 - privilégio de invento, :;note
ção dos modelos e outras deslg:la..,;oes 
de mercadorias; 

3.0 - regime de teatros e cin-:ma
tógrafos; 

4.0 - comunicações e transporoe por 
via ferrea, via d'ágt;.a, via aérea, ou 
estrada de rodagem, desde .:J.Ue ~e

nham caráter internacional, ou inte
restadual. 

Justificação 

1. Essas matérias, por disposição 
constitucional expressa, vêm se.:1do da 
competência da União, e não :J.á .:llú
tivo para que lhe sejam subtraldas. 
No entanto, não se encontram no pro
jeto. 

2. O n. 0 4 não se torna desna-::e::.
sário pelo fato de já existir no :tn. 
3.0 o n.0 XIV. segundo o qual caoe 
privativamente à União explorar ou 
dar em concessão os serviços 1e telé
grafos, rádiocomunicação, etc. 

Há. um meio de comunicação 1e que 
êsse inciso não trata - o telefone, 
que .deve ser regulado pela Oruão, 
quando interestadual, apenas reg'"-
lado. 

Depois, por disposição que s<:! não 
encontra no projeto, mas tem corres
pondente, parte na Constituição ce 
1934, parte na de 1891, deve caber aos 
Estados, em certas circunstâncias, ou 
para determinado fim, o direito Cí.e 
possuir linhas telegráficas, bem como 
o de ter um serviço de rádiocomnni
cação, independentemente de ..:on
cessão federal, matérias que (:Onsti
tuirã;> objeto de outra emenda por 
mim apresentada. Finalmente, =- m
posição do n.0 . XIV não compreeade 
todos os transportes de caráter tat.e
restadual, ou internacional, mas ai:>e
nas aqueles que deverão ser objeto de 
concessão ou de exploração da Uru'ão 
Federal. 

Sala das Sessões, 18 de junho ce 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.397 

Aos l.U'ts. 4 e 195: 

Transponha-se a disposição ~o nú
mero XIX do art. 4 e a do art. 195 
para as disposições transitórias, eni. 
um só têxto, nos têrmos seguintes: 

"Incumbe à União promove:::- ~ ati
var a incorporação dos selvícolas à. 
comunhão nacional. Lei especial dls
porá. sôbre os serviços e providênc1as 
necessárias a êsse fim. Aos selvícolas 
será. assegurada a posse das terras -

em que se achem localizados e aue 
sejam n€cessárias às suas condições 
de existência, ficando-lhes, porém, 
vedado aliená-las." 

Justificação 

A emenda não altera a substância 
dos têxtos emendados. O principal c:la 
emenda é a proposta de transferência 
da matéria para as disposições ~ran
sitórias da Constituição. A q11estão 
dos selvícolas não pode ser em D.·~sso 
pais uma questão permanente. F'õr
ça é dar maior desenvolvimento às 
ativid2des destinadas à incorporação 
dêles à comunhão nacional. Tra\.a
se, pois, d€ um assunto que não deve 
durar. O lugar que, na Constit,Jl~lio, 

lhe será mais próprio é o título das 
disposições transitórias. Gusta".Ja 
Capanema. 

N. 0 1.398 

Ao artigo 5. 0 : 

Substittua-se o n. 0 VI do art. 5.~ 

pelo seginte: 
"VI. Difundir e aperfeiçoar o en-

sino". 
Justijiea;tiv,a 

A emenda introduz no texto o ver
bo aperfeiçoar, e isto ,por um motivo 
óbvio: é prec1so que os poderes Pú
:blicos tenham sempre em mi:'a que 
melhorar o ensino é coisa tão essen
cial como difundi-lo. 

Sala' das Sessões. em 19 de junll.o 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.399 

Ao art. 5: 
Substitua-se o n.0 VIII do art. 5 

pelo seguinte: 
"VIII. Proteger os monumentos ru

turais e as obras de valor histórico e 
artístico . " 

Justificação 

A expressão "belezas naturais", PIO
veniente da Constituição de 1934 <s.r
tigo 10, n.0 m)' não é tão oróp~ia 
como "monumentos naturais" se
gundo prefere a emenda. Por outro 
lado, não é preciso àizer "obras e 'IJl.O
numentos". No primeiro têrmc se 'II
clue o segundo. Obras de valor ms
tórico e artistico é expressão que 
abrange tanto os objetos como os mo
nument0s que se r€vistam dêsse va
lor. - Gustavo Capanema. 
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N.O 1.400 

No Capítulo II. 
Do Poder Legislativo. 
Suprima-se a Seção III. Do Senado 

Federal. 
Inclua-se nas disposições transitó

rias. o seguinte: 
Art. - Os atuais senadores, eleitos 

a 2. de Dezembro último, passarão a 
pertencer à Câmara dos Deputados, 
tendo a êstes equiparados. 

Justificação 

As tendências do mundo atual não se 
comorazem com a manutenção do sis
temã bicameral. E a Câmara, órgão 
aristocrático, por excelência, expoente 
político de hierarqUia social, não en
contra mais clima para existir nos 
dias de hoje, quando a evolução nos 
arrasta, inexoràvelmente, para a socie
dade igual e homogênea, com a ascen
ção das massas e a participação direta 
e positiva do povo na direção do Esta
do. 

Sem repisar nos argumentos, por de
mais martelados em longas e eruditas 
polêmicas, tôdas concluindo pela deca
dência do bicameralismo, oriunda da 
predominância inevitável de um dos 
órgãos, mas apreciando a questão no 
ângulo do nossos pais, não parece que 
subsistam entrb nós os motivos que 
justificaram a criação do Senado Ame
ricano, num momento em que colô
nias esparsas se reuniram para inte
grar a Nação. 

Nem mesmo, entre nós, cabe~1a com 
a devida venia, a brilhante explica
ção de Alcalá Zamora aos ConstitUin
tes espanhéis, quanto a mna das ra
zões de ser o Senado Francês, con
siderado um como que depósito dos 
grandes homens, que por assim se ha
verem tornado, constituam elementos 
prejudiciais ao funcionamento da Câ
nara. 

A representação equalitária nos Es
tados é, por sem dúvida, o argumen
to de peso dos defensores do Senado. 
E mesmo essa razão não encontra apoio 
nas condições atuais, quando o senti
do da representação Nacional, esti
mulado pela vitalidade crescente dos 
Partidos Nacionais, vai impelindo a 
dissolução das bancadas dos Estados, 
nesta casa, onde os representantes cada 
vez mais se aglutinam sob a bandeira 
e sob os ídeias das organizações de 
âmbito nacional. 

Há, entretanto, um aspecto a con~ 

siderar, decorrellldo das circunsilân
cias particularissimas do regime demo
crático, que se restaura., ao depois da 
~ebrosa hibernação a que o conde-

nara.m. inimigos mortais. A a.mbiçio, 
a tirania, o caudilhismo cégo, que 
tomaram o poder de assalto em 193'l. 
nunca. esconderam as armas torpes, 
com as quais julgaram ferir de mor
te a democracia. Os demagogos do DIP 
faziam praça, ao contrário, das assaca
dilhas constantes, obstinadas, as mais 
soezes, contra o Poder Legislativo e não 
cansaram nunca de lhe invetivar :s. 
morosidade dos pronunciamentos, a 
lentidão dos trabalhos, o alto custo d& 
produ~ão dos órgãos, apresentados ao 
povo como entraves, como empeçc& 
inúteis ao progresso do pais. . 

Não imoorta que as econoiillas fei
tas com a supressão do Parlamento, 
Fossem derrama<las nas orgias :rinan
ceiras, na dissipação louca dos finan
ciamentos, nos desvios criminosos do 
DNC, no massacre insensato da ri
queza pública e particular, na polí
tica inepta dos lucros extraordiná
rios. 

Não importa que a demora con..~iente 
e ponderada dos órgãos legislativos. 
fosse troca,da pela ligereza febril d~ 
aventureiros ávldos das fortunas fa
ceis; pelo açodamento cínico dos in
termediários nas negogciatas polpu
d2.s; pela vivacidade da máquina de 
propaganda, cuja inexcedivel destreza. 
em mistificar a opinião pública, crion 
ídolos que sobrevivem à. deva.ss& e à. 
acareação. . 

Nem importa, mesmo, que os maio~ 
inimigos do regime aqui compareçam, 
à luz do dia, com tôda naturalidade, 
impunes e confiantes, ostentando a. 
mais espontânea intenção de coope
rar na restauração da democracia, que 
êles mesmos conspurcaram e truci
daram, fria e ferozmente! 

Nada disso importa, Srs. ConstitUin
tes. 

Se tivermos o propósito de construir 
o regime forte, haverá que o exPurgar, 
já e já, dos elementos menos resis
tentes, dos órgãos suscetíveis de agra
vo, de traumatismo que partirá da.
quêles mesmos inimigos, que aqUi co
laboram. conosco, que aqui se esfor
çam para cooperar, mas que traem 
o cálcUlo cUidadoso para a próxima 
investida. 

O contrôle do Senado, a ação regulA
dora e revisora da Câmara Alta esta-
riam a talho, como estiveram no pas
sado, quançl.o as vias de comunicação 
e dlfusão, lerdas, não permitiam que 
a Nação se desse conta das leis, 5e
não após a promulgação. 

Honra seja feita, a mais respeito
sa, às tra.dições dessa instituiço, ne 
Império e na República, quando nela 
pontüicaram. as mais cara& i:lódu 
da nacionalidade. 
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Hoje, nesta era de aviação .e rádio, 
uuando as distlâncias se encurtam em 
proporção geométrica e o pensamen
to se espraia pelos continentes, no 
instante exato em que se manifesta, 
parece inconcebivel consagrar a per
Ina.nência de um . órgão que irá emper
rar e impor delongas ao trabalho le
gislativo. 

Imperativo da própria unidade na
cional. a supressão do Senado revigora 
também a nossa acomodação às novas 
necesskia-des sociais, à invasão in
disputável dos preceitos carreados pela 
eforma. em marcha. 
Manter um instituto, que se não es

Uda mais nas realida-des do meio so
tal, que discrepa na ordem dos valo
es humanos, reajustados aos nossos 
enâmenos políticos, que irá sofrer a 

réplica constante e imperativa dos 
atos, será condenar ao malogro da 
trafia. precoce o conceito dinâmico dQS 

aspirações e dos direitos do nosso 
povo. 

P&çamos maciç.a e forte esta Câ
nara; respondamos aó& desejos da 
~ação, constituindo um parlamento 
ó, do povo, no qual o povo partici
le diretam.ente pela voz dos seus re
ll'esenta.ntes, tão acessível à intimida
te dos seus anseios, como temos, j:i, 
:ie sobra, experimentado no andamen
o dos nossos trabalhos, sentindo cons
antemente os apelos, os aplausos e 
té mesmo as censuras da massa. 
O Brasil foi esgotado na sua capa

:idade dt:: resistência aos desatinos, 
B inutilidades e aos contrassensos do 
~tado Novo. É o tempo de lhe re
Upersnnos a confiança, repelindo as 
órmula.s líricas, os símbolos inoperan
es para enfrentarmos o sentido obje
tvo que a evolução impõe. Erasto 
'laertnet-. Jcsé Maria Lopes Can-
4do. 

N.0 1.401 

Ao &li:. 9.0 : Em vez da redação do 
projeto. redija-se da. seguinte ma.
neir&: 

Art. 9.0 O Congresso Nacional, in
depend~ntemente de convocação es
pecia-l, :t"eunir-se-á na Capital Federal 
no dia. 21 de abril de cada ano, e fun
clon&rá até 31 de dezembro. 

S&l& das Sessões, 19 de junhc, de 
!1.946. -Benjamin Farah. - Ru:v AZ
meicfc. - Ba.eta l'ieves. 

· Justificação 

O Congresso Nacional se reunia.. du
rant-e tõda a vida republicana, a. 3 
à li2Sio. Se a data deve ser mudada, 

nenhuma outra mereceria a preferên
cia do que a que recorda a Inconfi
dência Mineira e, nela, a personalida
de de Tiradentes, a quem já se deno
minou, e com tôda razão, "o Santo 
da História· do Brasil" - santo pela 
serena submissão ao martírio com que 
remiu, diante da justiça colonial, o 
fecundo pensamento e a atividade 
conseqüente de libertar a Pátria Bra
sileira. O dia 7 de abril é das datas 
mais controvertidas de nossa história 
política; muitos historiadores e soció
logos afirmam que a deposição do Im
per:>..dor Pedro I, realizada naquele 
dia, por uin conjunto de circunstân
cias anárquicas que trabalhavam as 
entranhas da política nacional e ex
plodiram, em caráter sedicioso, teria 
aberto a profunda crise de autorida
de que viria agitar a sociedade e en
sanguentar a nação, como os ~at~s 
posteriores o demonstram. A malOr~a 
dos políticos que aderiram ou estl
mularam aquêle movimento, alarma
dos com as conseqüências que êle te
ve, formaram, imediatamente, a coli
gação conservadora que iria lutar con
tra as fôrças dissolventes que repon
taram de todos os quadrantes da jo
vem Pátria Brasileira. Os próprios au
tores, portanto, do movimento de 7 
de abril o renegaram, e, na luta con
tra o espírito dêsse _.n;wvimento, 3.;1-
guns dos maiores pol1t1eos do Brasll, 
como Bernardo de Vasconcelos e, es
necialmente, Evariste da Vei.ga, ga
nharam a fama de estadistas e, mais 
do que isso, de patriotas, com que. ~i
guram nas. páginas de nossa Hi.sto~. 
Seja como fôr. aprecie-se como se qru_ 
ser o acontecimento nacional de 7 de 
abril a áata é das que não reun~m 
conjÚnto de opiniões favoráveis. Dls
cutem-na, controvertem-na. Se a de
posição do Imperador fôsse conside;. 
rada um beneficio, por todos os que 
lhe estudaram a gênese e as conse
qüências que teve. a~d_?. assim se~a 
consagrar à Constitwçao um ~o~
mento sedicioso Ioc!il de la.menta:velS 
conseqüências pol:ít1cas, po1s, fo1 a 
porta largamente. aberta às desordens 
do neriodo regenc1al, que se prolongou 
até ·os primeiros anos do reinado do 
Imperador Pedro II. ç:ontrà.riame~te, 
a data de 21 de abril e a data naclO-
nal oor excelência, votada à mais be
la figura da História do Brasil, tão 
bela, tão grande e tão emotiva q':e já. 
ultr.J.passa os quadros de nossa ~tó
ria para constituir uma grande flgu
ra da América. e do mundo. 
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Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946 - Benjamin Farah. 

N.0 1.402 

Art. 15. Diga os membros do Con
gresso e os suplentes em geral. Assim 
também, em vez de dizer, recebido di
ploma até a expedição dos diplomas, 
diga-se a expedição dos mesmos. 

Justificação 

As imunidades conferidas aos mem
bros do Parlamento Nacional deverão 
ser estendidas a todos os suplentes 
dos Partidos no mesmo representados. 
A convocação de suplentes tomou-se 
agora muito mais fâcil do que no an
tigo Congresso. Diversos de uma só 
bancada poderão ser chamados, atual
mente, para a participação nos tra
balhos por mais de uma vez e por 
lar~ período, em virtude da conces
são de licença a membros do Parla
mento ou por outros motivos legais. 

Assim melhor será que todos fiquem 
contemplados pelo artigo 15. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1945. - José Va.rella. - Dioclecio 
Duarte. 

N. 0 1.403 

Ao artigo 17: 
Substitua..;se POX êste: 
Art. 17. Os Deputados e Senado

re<i, além ód:a ajuda de custo normal, 
v:encerão um subsídio pecuniário, di
vidido em duas :partes.,. uma que será 
paga melllsalmente, durante o ano, e 
outra a que só terão direito durante 
a. sessão legi....<~l2.tiva, e coo-responderá 
ao seu comparecimento. No fim de 
cada legislatur<. serão fixadas as ver
bas que deverão ser pagas na segam
te. 

Justificativa 

Do projeto: 
Art. 17. Os D~:~putados e sena

d-ores vencerão anualmente além 
de iguatl. sjuda de custo, subSidio 
pecuniá:rio igual, dividido em 
duas partes. uma fixa, que se pa
gará todo o ano, e outra variã.
vel, co:respondente ao compare
cimento. 

Paráglla.fo único. O subsidio 
será esttpulado, no fim de cada 
legislatura, :para a seguinte. 

E' d&lllecessá.tia a declaração de 
que os sUJbsídios doo Dea>utad-os e Se
nadores serão iguais. 

A !razão por que ela veio na cons
tituição de 1891 não mais subsiste. . · 
cada Câmar.a fixaria o seu subsídio. 
Isso pareceu inconveniente, e. por 
virtude de uma emenda, a matéria 
,passou a constituir objeto de ·rei. ::E.:m 
l'ig<>r, ~to assente, a cüsposiçãc sõ
bre a igualda.ae dos subsídios podia 
haver-se como e:1reusa,da.. Havia. po
rém, uma tendência para ma:nte:r a 
desigualdade que existira no Impé
rio. Pois bem: para evitar que preva
lecesse a tradição, foi a igualdade 
estabelecida de modo expresso. 

Mas essa tradição, ficou para trás. 
Domina hoj.e outra, e ninguém pe;n
saria mais em distinguir entre sub
sídio e subsídio. O igual na emenda 
só teria um efeito: o da rlnul. com 
anual ... 

Sala das Sessões, 19 <te junho de 
1946. - Cloàomir Cardoso. 

N.0 1.404 

Tit. 11 - Seção 11 - do Poder 
Legislativo. 

Ao art. 18: 
- Na letra a da alinea 11 - Acres

centem-se, depois de "proprietário .. -
as palavras - "condômino, sócio". 

Justificação 

Embora na expressão- "proprietá
rio" - se devam compreender o 
condômino e o sócio, a inclusão dessas 
palavras no dispositivo fecha ~portu
nid::~.de a interpretações contrárias. 

Sala das Sessões da Constituinte,. 
18 de junho de 1946. -João Villasboas. 
- Dolor de Andrade. - Vespa.sfano
Martins. - Agricola de Barros. 

N.0 1.405 

Art. 18 - n.0 n, letra a. 
Substitua-se pelo seguinte: 
a) Exercer lugar de admfnfstmçAo 

ou consulta, ou ser proprietário ou. 
sócio de emprêsa concessit>nária de 
serviços públicos ou que goze de favor. 
privilégio, isenção, garantia de rendi
mento ou subsidio de poder público. 

Justificação 

A disposição contida na emenda é 
a constante do art. 14 letra c, do De
creto-lei federal n.0 .1.202, de 8 de 
abril de 1939. 

Trata com mais precisão, segurança 
e clareza da incompatibilidade, de-



-77-

vendo, por isso mesmo, ser prefe
rida. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. - Dioclecio 
Duarte .. 

N .o 1.406 
Art;. 18, n. o II, letra d: 
Substitua-se pelo seguinte: 
d) ;patrocinar cau:sa em que seja 

interessada qualquer !Pessoa jurídica 
de direito público. 

Justificativa 

Não re deve lln!pedir o Senadox ou 
Deputado de -aceitar ajpena.s as cau
sas contra as pessoas jurídicas de di
reit() público. ltle deve ser im;pedid:o 
tam'bém de receber mandato dessas 
entidades. 

Sã.o óbvias as razões de ordem mo
ral que recomendam a aceitação da 
presente emenda. São as masmas 
com que se tem combatido a advoca
cia Mministrativa. 

Saia. das Sessões. 19 de junho de 
1946. - José VaT!ella. - DioeléciO 
Duq;rte. 

N.0 1.407 
Substitua-se o art. 20 pelo seguinte: 
"Enquanto durar o mandato, o Depu

tado ou Senador, funcionário público 
civil ou militar, ficará afastado das 
funções de seu cargo ou pôsto, mas 
contará tempo para promoção, apo
sentadoria, reforma ou disponibilidade. 
Dos cofres públicos só receberá, du
rante o referido periodo, ajuda de 
custo e subsidio, sem outro qualquer 
provento do põsto ou cargo que ocupe, 
não pOdendo, também, ser promovido 
por merecimento. 

Justificação 

A emenda visa: 
1.0 Deixar expresso e claro que o 

funcionário público, eleito para a Câ
mara ou para o Senado, não poderá 
receber os proventos do cargo efetivo, 
cumulativamente com o subsídio e a 
ajuda de custo, concernentes ao man
dato; 

2.0 Não se descontar, para efeito de 
promoção, o tempo em que esteja o 
serventuário exercendo as funções le
gislativas. 

Realmente, se atribuimos a tais fun
ções uma alta dignidade, se as consi
deramos relevantes, não devemos res
tringir as vantagens que o funcio
ná.."'io normalmente teria, se permane-

cesse no desempenho de seu cargo 
efetivo. 

3.0 Vedar a promoção por mereci
mento, para afastar o inconveniente 
de ficar o Deputado ou Senador to
lhido em sua independência, diante 
do Executivo, por depender da boa ou 
Iná vontade dêste o seu acesso na 
carreira funcional. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. Sousa 
Leão - Lino Machado. 

N.0 1.408 
Artigo 20: 
Acrescente-se também será asse

gurado o direito do funcionário que 
serve em emprêsas particulares, So
ciedades Anônimas ou qualquer outro 
serviço e contado o tempo como fun
cionário civil ou militar. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. - Waljreào 
Gurgel. - Dioclecio Duarte. - Mota 
Neto. 

N.0 1.409 

Ao art. 21 do Projeto de Constitui
ção: 

No art. 21 suprimam-se e.s seguintes 
palavras ~·ou senador". - Roméiv 
Junior. 

N.0 1.41() 

Tit. 11 - Cap. 11 - Seção 1 - Dis
posições Gerais: 

Emenda n.0 •••• 

Aos arts. 21 e 2::0 - Suprima-se a. 
palavra - "senador". 

Justificação 

A autorização ao senador para exer
cer a função de Ministro de Estado, 
sem perda do mandato, força a cria
ção dos respectivos suplentes, o que 6 
novidade injustificável na organiza
ção dos Poderes constitucionais. 

Sala das Sessões da Constituinte, 18 
de junho de 1946. - João Villasbôas .. 
-- Dolor de Andrade.- Vespasiano 
Martins.- Agricola de Barros. 

N.0 1.411 

Ao art. 32 da Constituição. 
No art. 22 suprimam-se as seguintes 

palavras- "Ou senador". - Romão 
Junior. 
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N.0 1.412 
Ao art. 23: · 
Suprima-se o art. 23. 

Justificação 

Cumpe distinguix três matérias 
diferentes: as condições de elegibili
.dade; os casos de melegibilidade; e 
os casos de incompatibilidade parla
mentar. 

O pcr-ojeto trata. <ias condições de 
elegibilidade, suficientemente, no pa
rágra.fo único do art. 8. o. 

En;umera, também, suficientemen
te, os casos de inelegibilidade, nos ar
tigos 156, 157 e 158 . 

Enfim, disCilimina, exaustivamen
te os casos de incompatibilidade par
lamentar, no art. 18. 

A lei não ;poderá, em nenhuma des
sas matérias. enumerar condições ou 
casos naves. Se isto fôsse possível, a 
liberdade eleitoral estaria sujeita aos 
maiores riscos. 

A Constituição de 1891 estabeleceu 
·as condições de elegibilidade (artigo 
26) e os casos de incompatibilidade 
parlamentar (arts. 23, 24 e 25) . Foi, 
porém, omissa quanto aos casos de 
inelegibilidade (aos quais chamou ca
sos de incompatibilidade eleitoral), e 
1>00' isso, declarou, no art. 27, que es
~a última matéria seria regulada por 
lei especial. 

A Constituição de 1934, além de 
enumer3ll' as c.ondições de elegibili
dade <ars. 24 e 89) e os casos de in
compatibilidade parlamental' (art. 33 
e § 2. 0 do a.rt. 89) , indicou também 
os casos de inelegibilidade (art. 112) . 
Por te:r subtraído tais matérias à le
gislação mdinária, deixou de esta
belecer disposição semelhante à do 
art. 27 da Com:tituição de 1891. 

O .projeto opta pelo solução da 
Constituição de 1934: enumera as 
condições de elegibLlidade, os casos 
de inelegibilid.ade e os casos de in
ccmpatibilida.dt; parlamentar. Não 
pode. pcis, estabelecer a disposição 
do art. 23. Neste ponto, tem de ser 
silencioso, isto é, negativo, como a 
Con:.:tituição de 1934. - Gustavo Ca,.. 
panema. 

N. 0 1.413 

Ao art. 24: 
Substitua-s por êste: 

Art. 24. Quando um têrço, pelo 
menos, da. Câmara dos Deputados ou 

do Senado, indioando, com precisAo. 
um ou mais fatos, cuja apuração ju1-
gue indispensável, .requerer que a ela 
se ~oceda, o presidennte da CAm._ 
ra inter.essa.da promoverá o inquérito 
nomeando a c'C<Illissão ou as ~ 
~ões necessária-s. 

Emenda de T~ 

Quanto à substância do artigo ~ 
cré~, com outros. outra emenda, q~ 
se for aprovada, poderá. revestir a for..: 
ma desta. · 
Do projeto: 

Art. 24. A Câmarn dOIS Depu
tados e Q Senado Fed-eral cria.rão 
comissões de inquérito sôln'e fatG 
determinado, sempre que o Ire
querer um têrço d«s. seta mem
bro.s. 

Sala das Sessões, 16 de jtl.Jlllg de 
1946. - Clodomf.r CardOSO. 

N. 0 1.414 

Ao artigo 24: 
Substitua-se "um têii;o", por "m:n 

quarto". 
Justijiccu;fio 

Para que tôda.s as correntes d~ opt. 
niã:D atuem, z:e~ente, na ~da. legis
lativa do .palS, e necessáno que se 
atribuem direitos. ~pecia.is às mino
rias. Aliás, o nosso Regimento Inter
no, adiantando-se à Constituição de 
1934, já dispõe, no seu artigo 61, § 4.0 , 

que um quarto da ca~a pode deter
minar a criação de comissões d~ in
quéritos. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Jacy de 
Figueiredo. - Arthur Bernardes. -
SO'UZ(L LeiúJ. - Li7UJ Machado. -
AZttno Arantes. - Demervaz ~. 
- Munhoz da Rocha. 

N. 0 1.415 

Ao art. 27: 
No § 1. 0 - Substitua-se a pala.vra 

"um" - pela - "dois". 
No § 2. 0 - Suprima-se. 
1 - A «=leiçáo de um só Deputado 

nos Territórios fere o p:incipio da 
repre~::.entação proporcional,. estabe
lecido no art. 25, passando tais re
presentantes a serem escolhidos pelo 
voto majoritário. 

2 - O dispositivo do § 2. 0 é ma-
téria. de disposição transitória e Dão 
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da :permanente. O justo será. que se 
não -altere a 'atual i"epresentação, 
mas que a das futuras legislaturas 
se enquad:re no 'Preceito constituciC>
na.l. Dai a seguinte emenda: 

Tfttllo Es,pecial - Disposições Tra.n
sitórias. 

Art. Ac:rescente-se: 
"A atual rrepresentação dos Estar

doe e do Distrito 'Federal será man,ti
ds. até o fim da presente legislatura 
para ser alterada nos têrmos do er
tigo 27 nas legislaturas vindouras. 

S. S. da Constituinte, 18-6-46. -
.T'Diio Vilasõoas. - Dolar CLe Andrade. 
- Vespasia.7zo Martins. - Agrícola 
de Berros. 

N.0 1.416 

Art. 28, I - Substituam-se as pala
uas: 

• A declaração da procedência ou im
procedência da acusação". 

Pelas seguintes: 
• A decretação da acusação". 
Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. 

- Benedicto Valladares. - Levint!o 
Coelho- Aljreào Sá. - Bias Fortes. 

N.0 1.417 

Ao art. 28: 
SUbstitua-se o art. 28 pelo seguinte: 
.. Art. 28. Compete privativamente à 

Câmara dos Deputados: 
I. Declarar procedente ou improce

dente a acusação contra o Presidente 
da República, nos crimes comuns e nos 
de responsabilidade, e contra os Mi
nistros de Estado, nos crimes conexos 
com os do Presidente da República. 

II. Dar inicio à tomada de contas 
do Presidente da República, designan
do para êsse fim U.."'la comissão espe
cial, caso não sejam elas apresentadas 
ao Congresso Nacional dentro de ses
senta dias da data da abertura da ses
são legislativa". 

Justificação 

A emenda procura dar maior pre.,. 
cisão ao texto do art. 28 do projeto. 
- Gustavo Capanema. 

N.0 1.418 

Ao art. 29: 

Substitua-se por estas disposições: 
Art. 29 - O Senado Fed~ral com

põe-se de representantes de cada ur.n 
dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos, para um penado de oi~ anos. 
por maioria simples de votos. 

§ 1.° Cada representação é consti
tuída de três senadores, e ~erá. reno
vada, de quatro em quatro anos, por 
frações alternadas de um e de dois 
terços. 

§ 2.0 Juntamente com os ';ena.dores. 
será. eleito um suplente. 

Emenda de redação 

Do projeto: 
Art. 29. O Senado Federal 

compõe-se de representantes d$ 
Estados e do Distrito .F''3deral • 
eleitos segundo o principio ma
joritário. 

§ 1.0 Cada Estado, assim 
como o Distrito Federal. elegerá. 
três senadores. 

§ 2.0 o mandato dos sena
dores será de oito anos. 

§ 3.0 A representação de 
cada Estado e do Distrito reno
var-se-á, de quatro em quatro 
anos, alternativamente, por um 
e por dois terços. 
§ 4.0 Os senadores serão subs
tituídos, nos casos de vaga ou 
impedimento, pelo suplente, com 
êles eleito. 

Diz-se maioria simples a que não é 
absoluta. No caso do art. 29, maiona 
absoluta seria a metade mais um dos 
votantes. Maioria simples 'ierá a que 
coloque o mais votado acima de cada 
um dos outros. · 

Os casos em que o suplente ~ssumi
rá. o cargo são estabelecidos no arti
go 22. 

Sala das Sessões, 19 de junho àe 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N. 0 1.419 

Ao artigo 29, § 4. 0 : 

Substitua-se a última 'Parte pelo 
seguinte: 

Cada Sen:l!dor será eleito conjun
tamelnte com um suplente, que o 
substituirá em seus impedimentos". 

Justi/ieação 

Serrão três, segundo o Projeto, os 
Senadores de cada Esta.do. Dois se
rão indicados em uma eleição e o 
outro, qua~ro anos depois. Se se "'!le
ger apenas um SUJ)lente por Estado,. 
~poderemos chegar ao abEurdo de ver 
o suplente eleito <por um partido 
substituir o senador que fôra sufra
gado 'POr outra agremiação política. 
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Também é ;pcr-eciso 'ter em mira 
que, podendo o SEnador licenciar-se 
ou_ sei!:' nomeado Ministro, terá ne
cesskiade <ie um substituto, enquanto 
durarem aqueles eventuais im.pe<iimen
tos. 

Considerando todos ê<.s<:s múltiplos 
aspectos do caso, é que sugerimos a 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Da.niel 
de Ca.rvalho. - JCLCi de Figueiredo. 
- Souza Leão. - Lino Machado. -
Demeroal I,emos. - Munhoz da Ro
cha. 

N.0 1.420 
Suprima-se o art. 30 que diz: "0 

Vice-Presidente da República é o 
presidente do Senado Federal, onde 
só terá voto de qualidade. Substi
tui-lo-á, nas ausências e 1m1Jet.l.imen
tos, o Vice-Presidente daquela câmara 
do Congresso Nacional". 

Altere-se, em conseqüência, o art. 57, 
de sorte que o futuro presidente do 
Senado, eleito por seus pares, passe 
a ser chamado, em segundo lugar, à 
sucessão do Presidente da República, 
e, em prilneiro lugar. à sucessão do 
Vice-Presidente. 

Justificação 

E' superfetação não mais aconse
lhável, presidência de Senado l<~e

deral não eleita por seus pares. O 
Vice-Presidente da República deve 
ser, apenas, Vice-Presidt:nte da Re
pública, eleito come. este e pelo mesmo 
periodo, e nada mais. O exemplo da 
América do Norte é eloqüente. Para 
que e por que manter-se tradição tão 
obsoleta? 

Sala das Sessões da Assembléia 
Nacional Constituintl'. Rio de Janei
ro, 18 de junho de 1946. - Luiz Lago 

N.0 1.421 

Ao art. 30. 
Substitua-se por êste: 
Art. 30. O Senado Federal será 

presidido pelo Vice-Presidente da Re
pública, que só terá voto de qualidade. 
Substitui-lo-á, no caso de empedi
mento ou vaga, o Vice-President~ da 
mesma Câmara. 

Parágrafo único. Quando funcionar 
como tribunal de justiça, o Senado 
Federal será presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

Justificação 
Do projeto: 

Art. 30. O Vice-Presidente 
da República é o Presidente do 
Senado Federal, onde só terá 
voto de qualidade. Substitui
lo-á, nas ausências e impedi
mentos, o Vice-Presidente da
quela Câmara do Congresso Na
cional. 

O parágrafo único da emenda é re
produção do parágrafo único do ar
tigo 31 do projeto, disposição esta 
que por emenda minha a êsse artigo, 
deve desaparecer dêle. 

o Vice-Presidente da República não 
só substitui o Presidente no caso de 
vaga. mas também, nesse caso, o su
bstitui definitivamente. :É pois ne
cessário que à vaga se refira especial.;. 
mente o artigo. 

Entre os casos de impedimento está 
o de ausência, pelo que se torna. 
excusada a referência a esta. 

Sala ãas Sessões, 19 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.422 

Ao art. 30. 
Substituam-se as palavras: "onde 

só terá voto de qualidaàe" por "onde 
não terá voto" 

Justificação 
Foi feita da tribuna, em sessão de 

13 de junho corrente. 
Sala das Sessões, 19 de jÚDho de 

1946. - BrochCLdo da Rocha.. - Luiz 
Mercio Teixeira. - Gaston Englert 
- Bittencourt Souza. - Teoàomiro 
Fonseca.·- Herophilo Azambuja. 
Daniel FarCLCO. - Antero Leiva.3. 

N.0 1.423 
Ao art. 31. 

Substitua-se o art. 31 pelo seguinte: 
"Art. 31. Compete privativamente 

ao Senado Federal julgar o Presidente 
da República, nos crimes de responsa
bilidade, e os Ministros de Estado, nos 
crimes de responsabilidade conexos 
com os do Presidente da República, e 
bem assim processar e julgar os Mi
nistros do Supremo Tribuna! Federal 
e o Procurador Geral da República, 
nos crimes de responsabilidade. 

§ 1.0 Quan"'o funcionar como tri
bunal de jusêlça, o Senado Federal 
será presidido pelo Presidente do Su
premo Tribunal Federal. 
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§ 2.o O Senado Federal não profe
rirá sentença senão por dois têrços 
de votos. 

§ 3.o Não poderá o Senado Federal 
impor outras penas além da perda do 
cargo e da incapacidade para exercer 
outro, sem prejuízo da ação da jus
tiça ordinária contra o condenado. 

Justificação 
Alem de dar ao art. 31 redação 

mais precisa, a emenda !!-Crescenta a 
êsse artigo dois novos parágrafos, re
produzindo disposições indispensáveis, 
estabelecidas pela Constituição de 
1891. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - .Gustavo CapanemaL 

N. 0 1.424 

Ao .ar.t. 32 do Projeto da Consti
tuição. 

Ao art. 32 item I, acrescente-se: 
Ministros de Estado. 

O art. 32 item I fi~á assim re
<ligido: Aprovar, mediante voto se
ereto, a nomeação de magistrados, 
:t:os casos indic:..dos na Ccn!">tituiç?.o, 
e be-m assim a do Procurador Geral 
da República, dos Min~tros de Es
tado, dos Ministros do Tribunal de 
Contas, do Brefeito do Distrito Fe
deral e dos chef€s de missão diplo
mática. Soares Filho. - Romão 
JúniOr. 

N.0 1.425 

Substitua-se o art. 32, alinea. II, 
pelo seguinte: 

.. Autorizar a intervenção federal nos 
Estados, nos casos dos números II a IV 
e VI do art. 117, e os empréstimos 
externos dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos .Municípios." 

Justificação 

Ao Presidente da República não se 
deve, em hipótese alguma, atribUir a 
faculdade de, S€m a colaboração de 
outro qualquer dos poderes da União, 
decretar a intervenção nos Estados. 
Essa foi, segundo o reconhecem vários 
autores nacionais e estrangeiros, uma 
das causas da hipertrofia do Poder 
Executivo entre nós, pois, retendo em 
suas mãos a autonomia das unidades 
da Fed€r.a~ão, poderia facilmente anu
lar um dos contrapesos ao seu poder 
excessivo. 

Permitir essa intervenção, ad refe
rendum do Congresso Nacional, como 
o faz o Projeto, é o mesmo que ou-

torgar mão livre ao Chefe do Exe
cutivo, sabido como é a fôrça que traz 
consigo o fato consumado. 

Propõe a emenda a aquiescência. 
prévia do Senado, guarda da Federa
ção, nos seguintes casos de inter
venção: 

a) Para manter a. integridade na
cional; 

b) Para repelir invasão estrangeira. 
ou de um Estado em outro; 

c) Para pôr têrmo à guerra civil 
(essa consta do Projeto) ; 

d) Para garantir o livre exercício 
de qualquer dos poderes. estaduais. 

:1!: estranho que o Projeto haja ad
mitido a necessidad€ do consentimen
to do Senado para que se decretasse 
intervenção, a fim d€ pôr têrmo à 
guerra civil, e não o tenha feito quanto 
aos demais casos. 

Não se argumente que, para manter 
a integridade nacional ou para repelir 
a invasão estrangeira ou de um Es
tado em outro, mister se faz uma ação 
mais ráp~da do Executivo, porque para. 
a declaração de guerra, mesmo em 
virtude de agr€SSão estrangeira, im
prescindível é, pelo Projeto, autorização 
legislativa. 

Se justo e procedente fôr o motivo 
invocado para a intervenção, o Se
nado, órgão menos político do que a 
Câmara, constituído pelo sistema ma
joritário, certo não recusará nem re
tardará o seu beneplácito à medida. 
Apenas se evitarão intromissões indé
bitas, fruto da paixão política, do in
terêsse partidário que há, muita vez, 
em se anular um baluarte eleitora.! do 
partido adversário. 

:É preciso, por meio de regras acer
tadas, in·scritas em nossa Carta Cons
titucional, aprimorar nossos costumes 
políticos, de modo a que possamos, 
como os norte-americanos, ter na Pre
sidência da República o representante 
de certo partido, e, nos Estados, Go
vernadores de outras agremiações par
tidár:las, todos se respeitando, e aca
tando cada um a autoridade do outro. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Daniel ele 
Carvalho. - Jacy ele Figueiredo. -
Souza Leão. - Altino Arantes. - Der
meval Lemos. - Lino Machado. -
Hunhoz da Rocha. 

N.0 1.426 

Ao art. 34: 
Tít. II - Cap. II - Seção I - Das 

Disposições Gerais: 
Na alínea IX - Acrescente-se 

depois da palavra - usôbre" - as 
seguintes: - "servi~o telefônico". 
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Justificação 

Conquanto a concessão do serviço 
telefônico continue a ser da compe
tência muni-cipal, é de tôda a conve
niência que a União legisle sôbre tal 
serviço, máxime a tendendo-se a que 
êle interessa à defesa nacional no seu 
desenvolvimento através do Pais e nas 
comunicações com o estrangeiro. 

Sala das Sessões da Constituinte, 18 
de junho de 1946. - João Villasbôas.
Dolor de Andrade.- Vespasiano Mar
tins. - Agricola de Barros. 

N.0 1.427 

Suprima-se o art. 35, n.0 V: 

Justificação 

~endo em vista o que propusemos, 
em várias emendas outras, o Pre
sidente da República nunca decretará 
a intervenção federal nos Estados, 
senão: depois de autorizado pelo Se
nado Federal; em conseqüência de re
quisição do Supremo Tribunal Federal; 
ou em virtude de lei (art. 117, ns. I 
e VII) . Assim, - e se aceitas forem 
as referidas emendas, - não há lugar 
para figurar na Constituição o dispo
sitivo cuja supressão é sugerida. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. -Daniel de 
Carvalho. - Jacy de Figueiredo. 
Souza Leão. - Lino Machado. 
Dermeval Lemos. Munhoz da 
Rocha. 

N. 0 1.428 

Art. 41 - Substitua-se pelo se
guinte: 

"Qs projetos rejeitados, ou não 
sancionados, não poderão ser reno
vados na mesma se.ssão legisla ti v a'' 

Justificaçã(J 

Mantem-se a Constituição de 91, 
art. 90. 

Sala das Sessões, 19 de junco de 
1946. - Benedicto Valladares. - José 
Alkmim. Alfredo Sá. - Bias For
tes. 

N. 0 1.429 
Ao art. 41: 
Redija-se assim: 

Art. 42 - O.s projetos rejeitados 
numa sessão legislativa não se po
derão renovar nela, senão quando 
apresentados pela maioria dos mem
bros de uma, ou de outra Câmara. 

Justificação 

Do projeto: 
Art. 41 - Os projetos de- 1ei 

rejeitados ,ou não sancio.aa'J.os, 
só se poderão renovar na me.>ma 
sessâo legislativa mediantE pro
posta da maioria absoluta dos 
membros de qualquer das Câ
ma::-as. 

Alude o artigo a projetes rejeitados 
àu não sancionados. 

A emenda refere-se aos projetas 
rejeitados. . 

Os projetos não sancionados diVi
dem-se em duas categorias: .a. Jos 
que são mantidos pelas Câmaras e a 
dos qué são por elas rejeitados. po't'
qu·e tenha fa::.tado a maioria nece.ssá
ria para deitar abaixo o veto. 

A estes é que o artigo 41 alude. 
Mas, por isw mesmo que se trat~ 

de projeto.;; rejeitados. não h~ fa:z:~r 

ãêles uma categoria especial, na qual 
recebam a· denominação de pro)oõtos 
não sancionados. 

Como se vê da emenda, o art. 4~ 

do projeto passa a .;er o art. 42. 
É que. por outra. emenda minha, ou

. tro ficou sendo o art. 41. - Clodo
mir C;ardoso. 

N. 0 1.430 

Redija-se da forma seguinte o ar .. 
tigo 43: 

A Comissão Permanente do C.Jn
gresso Nacional, compor-se-á de 21 
Deputados e 21 Senadores. que se
rão escolhidos em reunião conjunta 
do Senado e da Câmara. no final de 
cada Sessão Legislativa de modo .;, 
que corres!)onda um Dept1tado e 'l.!n:l 
Senador pelo menos. por E3tado. e 
o Distrito Federal, e mais tan~os. 

Deputados ou Senadores q1,1antos se
js.m os partido.<: nacionais com as
sento nas duas Câmaras. 

Parágrafo único - A Comissão Pe!"
manente só poderá delibaar com a. 
m;,.ioria absol'-!ta ~os m=mbros que 
a compõem. Para os efeitcs de suas 
deliberações não have::-á distinção en
tre Senado e Câmara.. nem entre os 
Senadores e os D:õputados. 

Justificação 

A Comissão Perwa.nente tem por 
finalidade substituir durante o p~

ríodo do não funcionamento do Con
gresso Nacional, embora que de modo 
pardal, as atividades: atribuídas ao. 
Poder Legislativo 



-83-

.M matéri.s.s sôbre que :poderá ela. 
de 'berar se revestem como se veri
r:ca. pd9. enumeração das alíneas do 
n. • 1. a a. do artigo 44, de grande !"e
levância.. 

Para isso concluir basta. considerar 
que entre tais atribuições figuram· 
- a de velar pela observância da. 
constituição, no que respeita às prer
rogativas do Congresso Nacional: a 
de providenciar sõbre os vetos presi
denciais; a de autoriZar a. decretação 
e prorrogação do estado de sitio; a 
de autoriZar c Presidente da. .Re:::Jú
hl.'ca a ausentar-se do Pais; a de re
.so.ver sôbre a prisão de Depui.ados 
ou Senadores; a de criar comis.«ões 
especiais de inquérito sôbre fato de
terminado, e a de convocar, extraor
dinàriamente, o Congressc.. Nac10nal. 

Como se depreende do conjunro de 
atribuições que acabamos de enume
rar, não sãc poucas nem sem excep
cjona.l importância, as resoluções con
feridas ao arbítrio da Comissão Per
manente, tõdas, aliás, ae caráter al
t~mente polftico. comportando con
clusões do maior alcance -para a Na.
çãC' inte1ra e cada uma as.s unid:J.des 
federadas. 

Já é muito que as ci:rcunstânc:c~.S 
!orcem os ConstitUintes a admi~:rem, 
por um período mais ou menos lon
go, que um grupo de representante-S 
tão reduzido, substitua o Congresso 
na plenitude das suas fôrças de~be
rantes, sendo, portant.o. essencia~ que 
esta. derrogação, mesmo de c-a:ráter 
parchl, se opere de m·Jdo a comnro
meter, no mínimo poss!vel o e.qüi-
librio: ' 

a) - d2. igualdade e influênci.:L dos 
Estados; 

b) -das 
c) - do 

maras, que 
!ativo.· 

fôrças partidárias; 
prestígio das duas Câ.
integram o Poder Legis-

Não parece que a redação dad~ ao 
art 43 e que a forma nele ests.bele
cida para escolha dos que devam com
por a Comissão Permanente preen
<:ham estas ccndições. por isso qt:e, 
<ievendo o mesmo órgão ser constitui
do de 21 Deputados e apenas 11 Se
nadores, e sendo 21 as. unidade~ fe
deradas e m.ais o Distrito Federal e 
os Territórios, o que sucederia, se 
viesse a predominar a sua forma 
atual, é que ficaria destruído o prin
dpio da igualdade dos Estados, que 
o canon federativo, adotado no pro-

jeto da fu_!.ura Constituição, :pressu
põe como cardial e inviolável. 

É evidente que, mesmo rustribuindo 
pela totalidade a.es Estados os 21 
Deputados, de modo a caber a cada. 
um deles uma unidade, para a úl
tima ser a.tribuida ao Distrito Fe
deral, apenas 11 ontariam com a.. 
representação oriunda do Senado. 
Isto colocaria a estes, dentro da Co
missão, em situação absolutamente 
preferencial e prêdominante, de modo· 
a. unidos, constituírem. sempre um 
quorum infalivelmente vitorioso, em 
tôdas as votações. 

A conseqüência de tudo seria que, 
com a derrogação do princípio fe
derativo, no que toca a garantia 
dada à. inviolabilidade da. autonomia 
estadual, as 11 unidades. que diS
pusessem da equipé de representantes 
senatoriais, seria de fato quem, com a 
ex<:lusão das demais, dispcria, com o 
máximo de discrição. dos d~tinos da 
Repúbli-ca, durante tôda a ausência. de 
funcionamento do Congresso. 

E como as suas deliberações seriam 
em todos os casos, das mais graves, 
produzindo, na maioria das hipóte
ses, efeitos futuros irretratáveis, po
der-se-ia afirmar, sem qualquer exa
gêro. que metade das unidades federa
tivas estariam sob o comando da ou
tr:. metade, assim privilegiada com. 
a prerrogativa de governá-las, sem 
sequer sua· participação e assenti
mento. O govêruo deixaria de ser 
nacional, nas suas origens c na sua 
prática, para - revestir-se do cunho 
regionalista de um contrôle mera
mente geográfico. Isto seria a sub
versão de tudo que o têxto dispõe 
sôbre a unidade política dt. Nação 
e do Estado. 

Além ·do exposto, uma vez mantida 
a forma do ante-projeto, rompido 
ficaria, também, o equilíbrio das !õ!
ças dos Partidos, devidamen·~ repre
sentados na Câm.s.ra, visto como já 
se tendo distribuído os 11 &!na.dores 
e 21 Deputados, não haveria mais, 
dentro da- Comissão, um número de 
representantes suficiente para a.ten~ 

der às necessidades da escolha, ao 
menos, de 1 a mais, que figurasse 
como delegado de confiança de cada 
Parti.! o. 

lt para reparar êste lapso e evitar 
o desajustamento das fôrças políticas, 
no âmbito do Poder Legislativo <que 
seria fatalmente determinado pela 
composição da Comissão na forma 
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prevista no projeto) que a emenda 
estabelece o acréscimo de mais tan
tos representantes quantos se façam 
necessários à participação na Comis
são de todos os Partidos que tenham 
conquistado qualquer número de ca.
deira.s. 

Outra conseqüência que resultaria. 
da manutenção da redação do pro
jeto era. da quebra do eqüilibrio en
tre os dois ramos do Poder Legisla
tivo, os quais, longe de se contrape
.sarem harmonicamente, entrariam em 
mevitável conflito. 

Desde que apenas 11 Senadores par
ticipariam da Comissão Permanen~ 
é evidente que a ação dos membros 
do Senado nela ficaria circunscrita 
a. puras iniciativas, e ao direito de 
debate. A sua posição, assim, como 
que a de uma minoria necessària
mente vencida pelas ~ôrças de uma 
maiGria previamente fixada e imodi
ficãvel, capaz de, em todos os casos 
e durante tôda a vigência da Carta 
Politi~a a ser promulgada, dominar 
incontrastavelmente, um dos ram~ 
do Poder Legislativo. , 

A emenda prooura corrigir, pela. 
ampliação do número de represen
tantes, senão totalmente, mas ao me
nos, em parte, probabilidade indis
~utlvelmente tão oposta ao espírito 
do sistema. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - José de Borba. 

N.0 1.431 

Ao capitulo II (Do Poder Legisla
tivo) Seção VI: 

Da Comissão permanente do Con
!IT'esso Nacional. 

O art. 43 ficará assim redigido: 
"Art. 43. A Comissão Permanente 

do Congresso Nacional compor-se-á de 
22 Deputados e 11 Senadores, assegu
rada a representação dos Partidos Na
cionais•. 

Justificação 

Em nenhum outro caso parece-nos 
tão necessária a permanência de re
presentantes de todos os partidos na
cionais, quanto na Comissão perma
nente do Congresso, encarregada de 
importantes atribuições no interregno 
das sessões legislativas. Assim não 
pode ser mantido o et"itério estabele
cido n() § n do art. 11, porquanto as 
comissões de estudos legislativos são 
simplesmente opinativas, técnicas e 
informadoras, não têm fôrça de de-

cisão, enquanto à Comissão Perma
nente são conferidos grandes poderes 
e responsabilidades; ela representa. o 
próprio Poder Legislativo, e, em con
seqüência, os partidos nacionais têm 
que estar presentes por seus mem
bros, integrantes da unidade política. 
do parlamento brasileiro. 

Sala da Assembléia Constituinte, 17 
de junho de 1946. - Deodoro Men
donça. - Teoclulo Albuquerque. -
José Alves Linhares. - Café Filho . 
- Olavo Oliveira. - Campos Vergal. 

N.: 1.432 

Substitua-se o .art. 60, alínea XXI, 
assim redigido: 

"Remeter, anualmente, por ocar:.iâ.·J 
da abea:tUii'a. da sessão legislativa, 
mensagem ao Congresso Nacional, 
dando-lhe conta da situação do pais 
e solicitando-lhe as providências ql.!e 
julgue necessárias, -pelo segunte: 

"Assistir à abertura. das sessões or
dinárias do C<lngr-esso Nacional, qua.:n.
do fará entrega da mensagem, dando 
<:onta da situação do pais e solicitando. 
as providências que julgue necessá
rias". 

Justificação 

Visa a emenda tornar mais estrei
tas e compreensivas as relações en
tre o Executivo e o Legislativo. O 
comparecimento do Presidente à Ca
sa do Parlamento dará uma justa 
idéia ao povo do mútuo respeito 
em que se têm os órgãos destinados 
a governá-lo. 

Não se alegue que 'a medià!a só tem 
ca.bime.:nto nos regimes parlamenta
res. Nos Estados Unidos da América 
do Norte, onde nru:ceu o sistema [pl"e
sidencial, vemos, constantemente, o 
Chefe do Executivo ir, em pessoa., ao 
Congresso ler mensagens, em que 
propõe a ela;bOração de cenas leis. 

E as Constituições de México e do 
Peru, também presidencialistas, j'á 
exigiram o comparecimento do Pre
sidente à abertura das sessões legis-
lativas. · 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Damel 
~e Carvalho. - Jacy de Figueiredo. 
-Souza Leão. - Lino Mac1tado. -
Altino Arante. - Demerval ~. 
- Mun1to;:. da RocluL. 
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N.0 1.433 

substitua-se o art. 60, n.0 XV, pelo 
segUinte: 

"Decretar e executar a intervenção 
federal, nos têrmos dos arts. 119 e 
120". 

Justificação 

A emenda visa, apenas, pôr o dis
positivo em consonância com as mo
dificações por nós propostas ao capí
tu1o da intervenção federal nos Es
tados. 

Sala. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Jacy de Fi
gueiredo. -Souza Leão. - Lino Ma
chado. - Altino Arantes. - Munhoz 
da Rocha. - DermevaZ Lemos. -

N.0 1.434 

Art. 50. XVI, redija-se assim: 
"Exercer o direito de graça, salvo no 

&a.SO do art. 66". 

Justificação 

Redigido como está o inciso visado 
pela emenda, limita-se o poder de 
agraciar conferido ao Presidente da 
República aos casos ali especificados. 
Não se atribuindo a qualquer outro 
órgão federal aquêle poder, em re
lação aos crimes comuns, o resultado 
é passar aquela competência, nestes 
crimes, para os Estados, que, em suas 
constituições, a atribuirão ao respec
tivo Governador. 

Ora, isso foi um dos grandes males 
da Constituição de 1891 e.que a Cons
tituição de 1934 corrigiu, enfeixando 
nas mãos do Presidente da República 
todo o poder de perdoar. E' bem sa
bido como, na primeira República.. 
essa. prerrogativa foi usada como ar
ma política, para satisfação de chefes 
locais, em prejuizo da justiça e des
prestígio da magistratura. 

A Constituinte de 1946 tem o dever 
de evitar tão grande mal de todos nós 
tão conhecido. 

E' o que visa a emenda. 
Sala das Sessões da Assembléia Na

cional Constituinte, em 19 de junho 
de 1946. - Café Filho. 

N. 0 1.435 

Art. 62, n: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"A forma de govêrno federal". 

Justificação 

Restabelece-se a Constituição àe 
3~, art. 57, b, 2.a parte. 

Em vez de "regime democrático", 
diz-s-e "a forma de govêrno federal". 
o que é muito mais preciso. 

Há vãr:os r.õgimes democráticos. 
desde as democracias gregas, até à 
lnglêssa e a americana. 

Quanto a nós. temos democra-.!19.. 
que resulta da forma de govêmo fe
deral adotada no Brasil e derin:.da 
na Constituição. 

São, precisamente, os princípios do 
art. 62. ns. I, IV, V, VII, VIII, IX e 
X, do projeto, que constituem, fun
damentalmente, o regime democrá
tico. Só falta acrescentar o que 
consta do substitutivo. 

-Nestas condições é escusado o que 
consta da Alínea II, além de vago. 

Sala das Sessões, aos 19 de junho 
de 1946. - Benedito VaZZadares. 
Levindo Coelho. - Alfredo Sá. 
Bias Fortes. 

N. 0 1.436 

Art. 63, n. 0 m - Em lugar de 
"vinte e c:.nco" diga-se Trinta. 

Justificação 

Exigindo a Constituição que o 15e
nador tenha, no mínimo, trinta e cin
co anos de idade, não parece justo 
nem razoável que os Ministros de 
Estado tenham menos de trinta anos. 

S. S. 19-6-46. - José VareUa. -
Dioclécio Duarte. 

N.O. 1.437 

Ao art. 63 parágrafo único, inci-
so I: 

Substitua-se as palavras 
"organ:zar a" pelas seguintes: 
"Superintender a organização da" 

Justificação 

A emenda assegura a responsabi
lidade e supervisão do Ministro da. 
Fazenda sôbre o preparo da propos
ta orçamentária, mas não exclue a 
elaboração dessa proposta por uma. 
repartição técnica à semelhança do 
"Bureau of Budget", dos Estados 
Unidos, nos têrmos da lei ordinária. 
~sse órgão americano, criado p~lo 
"Budget and Accounting Act 1921". 
funcionou desde êsse ano até 1939 
sob a responSab:lidade do Secretário 
do Tesouro, autoridade correspon
dente ao nosso Ministro da Faz-enda, 
como uma divisão daque~ Secretaria 
de Estado. Só depois de 1939, passou 
a funcionar, lá, sob a responsabili
dade direta do Presidente da Repú
blica. 
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Não há razões evidentes em prol 
dessa orientação americana tanto 
mais quanto, determinada !)elo ar
t:.go 67 da Constituição de 1937, nun
ca teve efetividade, a despeito da 
existência do D. A. S. P .. 

Além disso, no sistema do projeto 
e em contraste com· a Constituição 

- Americana, os Ministros são respon
sáveis com o Presidente e obrigados 
a comparecer às Câmaras para in
formar sponte sua ou por convocação 
de qualquer delas. 

A lei Am·=ricana de 1921 fo: uma 
reação à desordem do· projeto orça
mentário organizado "a la diable" 
pelos comités do Congresso. No 
Brasil, a praxe, desde o Império, foi 
sempre a remessa da proposta mais 
ou menos metódica do Ministro da 
Fazenda ao· Congresso. Logo não há. 
porque importar o "Bureau" sob 
responsabilidade do Presidente. 

Palácio T:.radentes, em 12 de ju
nho de 1946. - Aliomar Baleeiro. 

N. 0 1.438 

Ao art. 65 
Redija-se assim o art. 65: 
"Art. 65. Os Ministros de Estado 

s-erão processados e julgados, nos cri
mes comuns e nos de responsabilida
de, p-elo Supremo Tribunal Federal. 
Nos crimes conexos com os do Pre
sidente da República, serão proces
sados e julgados pelos órgãos com
petentes para o processo e julgamen
to dêste". 

Justificação 

A segunda parte do art. 65 não é 
complementar da primeira. E', ao 
contrário, uma ressalva que com rela
ção à matéria da primei!a parte, se 
estabelece. Portanto, essas duas partes 
não devem estar ligadas pela con
junção copulativa. - Gustavo Ca
panema. 

N.0 1.439 . 
Ao Projeto de Constituição: 

Poder Judiciário 
Ao § 1.0 , item 3.0, do art. 67, onde se 

diz •72 anos diga-se 68 anos de ida
de". 

Ao item 4.0 do art. Ú6, onde se diz 
"duas vagas por merecimento e urna 
por antiguidade" diga-se uma por mP
recimento e outra por antiguidme·•. 

A4> item 5.0 do art. 116 onde se diz 
"um têrço de lugares" diga-se um 
quinto de lugar-es. - Romão Junior. 

Ao art. 67: 
Redija-se assim o § 3.0 : 

§ 3.0 
- A lei poderá. deixar de re

conh€Cer vitali-ciedade aos juízes que 
tiverem apenas por função preparar 
os processos, substituir os juizes julga
dores e celebrar casamentos. 

N.0 1.440 

§ 3.0 - A vitaliciedade não se 
estenderá obriga:tõriamente aoo jui
zes com funções limitadas ao prepa
ro dos processos e à substituição de 
juizes julgadores. 

A emenda é de redação, excepto nas 
palavras finais: e celebrar casamen
tos. 

S. s. 19-6-46 - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.441 

Artigo 68: 

A aposentadoria dos magistrados 
será compulsória aos 70 anos, ou por 
invalidez comprovada, e a facultativa 
aos 30 anos de serviço público sendo 
que em qualquer uma da.s hipóteses 
será feita com vencimentos integrais. 

S.o irredutíveis os vencimentos dos 
magistrados, isentando-os também do 
imposto sôbre a renda. 

Sala de Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. - Wal/redo 
Gurge'i. - Dioclecio Duarte. 

N. 0 1.442 

Redija-se o § 1. o do inciso II do ar
tigo 68: 

· • A aposentadoria será compulsória 
aos. setenta anos de idade ou por in
validez compl'ovad.a, e facultativa 
a~ós trinta anos de serviço público, 
nao contadas as acumulações. O ser
viço !pÚblico f€deTal e estadual será. 
computado, na. forma da lei". 

Justificação 

Setenta. anos é um marco assina
Ja.dor do começo da velhice e mar
cam justamente um decênio mfnlmo 
de atividade do juiz. (Art. 71) • 

. Não é justo que se conte como ten
-.po dobrado aquele em que o servi
dor ocupar duas funçõs públicas. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Gabriel dos Passos. - Ma-
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g:aUl.áes Pinto. - José Bonifaci?. -
José Monte:tro de Castro. - Jose Ma
ria Lopes Cançado. 

N.0 1.443 

Redija-se como se segue o § 2.d; do 
inciso n. do art. 68: 

"A aposentadoria será decretad81 
eom os vencimentos da atividade". 

Justificação 

Parece que tôda espécie de aposen
tadoria de magistratura deve ser de
cretada com os vencimentos da at!vi
dade, inclusive a que fôr decretada 
por invalidez comprovada, a que c; 
texto não se refere. Si pretende o tex
to englobá-la na compulsória, tere
mos duas espécies de aposentadorias: 
compulsória e facultativa. Como am
bas têm a mesma espécie de aposenta
doria, não há necessidade de discri..mi- . 
nar entre uma e outra. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Gabriel dos Passos. - Ma
galhães Pinto. - José Bonitacio. -
Lycurgo Leite. - José Monteiro de 
Castro. José Maria Lopes Cança:.. 
do. 

N.0 1.444 

Aditiva 

"Acrescente-se depois da palavra -
Con§tituiçáo - no primeiro periodo do 
-art. 69 o seguinte: e cargos em comis
são de Ministro do Interior, Chefe de 
Policia do Distrito Federal, Secretários 
do Interior e Segurança nos Estados". 

Justificação 

Segerimos a admissão do acréscimo 
-proposto porque nos parece expressa
mente proibitiva a disposição do pro
jeto. A emenda está contida na carta 
de 91 que permitia ao magistrado de
sempenhar, em comissão, qualquer car
go administrativo ou técnico. Pode
ri.am ser escolhidos para exercer fun
ções como as de Chefe de Policia, Se
·cretário de Estado, Professor de Direi
to, pois, mercê da experiência e da 
ponderação a-dquiridas no silêncio dos 
gabinetes judicantes se tomariam mais 
hábeis e forneceriam melhor rendimen-
to a.o serviço público. · 

Convém salientar a êsse propósito 
que o espírito eminente de Rui Bar
bosa. cuja vida consagrou à defesa 
das grandes causas nacionais, nem na 
Constituição de 91, de que fôra o ar
tífice máximo, nem durante a ines-

quecivel campanha em que batalhou 
nelo aperfeiçoamento do poder judiciá
rio jamais se lembrara de restringir 
esta prerrogativa conferida ao Juiz 
brasileiro. Se queixas surgem, se se 
combatem as transigências de alguns 
magistrados, decorrem tai3 fatos da 
falta de garantias constitucionais com 
que se pretendessem amparar a figtl_!a 
do Juiz. sujeito ao recebimento de rr
risórias remunerações mensais, que não 
lhe facilitam a vida. mas, antes ator
mentam o seu espírito. de mil formas 
trabalhado pelas circunstâncias do 
ambiente a que preside. 

A verdade. entretanto, é que até hoje 
não se indica um caso em que possa 
vir a ser atacado o magistrado por se 
haver corrompido fora do seu elevado 
ministério no desempenho de outras 
funções. . 

Se, pois, assim é: porque privar-se 
o poder executivo da competência, do 
critério e da imparcialidade com que 
muitos magistrados poderiam colabo
rar, dando magnífica contribuição aos 
interêsses da coletividade? 

Desde que se trate de comissões li
gadas sob certo modo à- competência 
e quase especialidade do magistrado, 
não vejo por que se proíba tão útil 
e serena cooperação. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - A. de Novaes Filho. 

N.O 1.445 

Tít. II -· Cap. IV - Seção I - Das 
Disposições Gerais: 

Ao art. 69: 
Acrescente-se . depois da palavra 

"pública .. as seguintes: "nem a advo
eacia". 

Justificação 

o magistrado em disponib1Iidade 
está à espera de aproveitamento a 
qualquer momento e mantém nessa 
posição tôdas as vantagens e garan
tias da efetividade. Não se lhe deve, 
portanto. permitir o exercício de man
dato judicial ou administrativo, que 
lhe poderá. criar embaraços ·no exerci
cio da função judicial, quando a ela 
reconduzido. 

Sala das Sessões da Constituinte, 18 
de junho de 1946. - João ViUasbôas. 
- Dolor de Andrade. - Vespasiano 
Martins.- Agrícola de Barros. 

N.O 1.446 

Redija-se. como se segue, o ar
tigo 73, inciso IV: 
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"Prover os cargos e funções das suas 
secretarias, cartórios e demais serviços 
auxiliares, na forma das leis que pres
crevem o Estatuto dos Funcionários 
Públicos.'' 

Justificação 

Por espírito de justiça, e boa ordem, 
- devem todos os Servidores do Estado 

estar sujeitos a uma disciplina co
mum, com vantagens idênticas. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 
1946. - Gabriel de R. Passos. - José 
Monteiro de Castro. - José Maria 
Lopes Cançado. 

N.0 1.447 
Ao art. 77, rv. 
Acrescente-se mais um inciso de

pois do m: 
"VI - Declarar a violação cons

titucional nos casos previstos no ar
tigo 117, inciso I, depois de esgota
c o prazo de 90 dias para o Estado 
contrariar a representação do Pro
curador Geral da República Cartigo 
118, parágrafo único). 

Justificação 

I. Por inadvei-tência o dispositivo 
sôbre a competência do Supremo Tri ... 
bunal Federal <art. 77), não foi coor
denado CC1T"" o parágrafo único do ar
tigo 118, assim redigido: 

.To primeiro caso de que trata o 
presente artigo (isto é, inobservância 
dos p:-'.,cipios constitucionais expres
sos no art. 117, I) não se votará a 
lei de intervenção, sem que subme
tida a matéria pelo Procurador Ge
ral da República ao Supremo Tri
bunal Federal, êste declare a ocor
rência da ·riolaçã.o constitucional". 

A emenda corrige essa lacuna. 
II. Mas, provida a inadvertência, 

parece que se deve cercar a interven
ção de cautelas assecuratórias da au
tonomia estadual, já garantindo de
fesa '!. unidade :L-deral ameaçada, se
não também lhe dando tempo a cor
rigir espontâneamente o êrro. Está 
é a boa politica, porque bem razão 
tinha Campos Sales ao comparar o 
art. 6.0 , da Constituição de 1891, ao 
coração da repúiblica federativa. Dai 
a emenda determinar que o pronun
ciamento do Suoremo Tribunal Fe
deral seja precedido de prazo de de
fesa. Se o Estado resignar-se, afinal, 
aos pr: cipios constitucionais, eviden
temente ficará prejudicada a inter
venção. 

m. Ao invés de seguir-se total
mente, no particular, o modêlo am.e
ricano, onde a intervenção é "avis 
rara" ou raríssi!Ila, que aparece rá
pida e extraordinàriamente após a 
guerra da secessão. tivemos a má idéia 
de"' copiar a a-dulteração argentina 
com seus interventores e as suas 55 
intervenções até 1916 e as 34 de 1916 
a 1930 sob pretexto "garantir la for
ma republicana de govie:rno y, casi 
siempre, como objeto verdadero, ser
vir los interêsses politicos dei presi
dente de la nacion" CMatienzo 
"Remédios contra el gobierno Perso
nal", pág. ~'l e 23) . Outro não foi 
o drama da história pc 1.ítica do Bra
sil republicano, antes e depois de 
1930. Não deve haver, pois, facilida
de nem pressa em votar-se a inter
venção federal. 

IV. o Supremo Tribunal, assim, 
cozinhará em água fria o caso. para 
dar· tempo a uma solução politica 
de transigência por parte do Estado 
em foco. A função do Supremo é 
também eminentemente politica, por
que êle funciona, segundo as pala
vras de Woodrow Wilson como uma 
"espécie de Convenção Constituinte 
em sessão permanente". 

Por outro lado, não se deve atri
buir excessiva rigidez a Constituição 
Federal que se não permite às esta
duais modc· rem os govêrno segundo 
as conveniências e inspirações !ceais, 
para serem, afinal, cópias, em mina
tura tio govêrno presidencial federaL · 

Não me repugnaria permitir aos 
Esta-dos que se afastem do tipo fe
deral de govêrno, adotando, por exem
plo, uma fórmula de tendência par
lamentarista. • 

Enfim, o debate entre o Procura
dor Geral da República e o Estado, 
perante o Supremo, decorrem am
plos e calmos, porque os prineipiOIS 
republicanos devem ser entendidos se
gundo a noção do momento e aquela 
egrégia Côrte ~stá bem qualificada, 
sem as paixões do momento, para ex
pressar tal noção, que se não deve 
confundir com· a matéria própria e es
tritamente politiea, única, excluída 
da apreciação judicial - Veja-se, . a 
propósito, Charles Hu.ghes - "The 
Supreme Court of U. S.", pág. 33, 
34 e ~eguintes. 
~m qualquer caso, a disposição ex

pressa excluirá dúvidas. 
F .l.ãcio Tiradentes, 18 de junho ~e 

1946. - Aliomar Baleeiro. 
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N.0 1.448 
SUprima-se na letra h do inciso 1 

rlo art. 77 a sua última hipótese: 
"E ainda se houver perigo de se 

consumar" a violência antes que ou
tro juiz ou tribunal possa conhecer do 
pedido". 

Justificação 

A hipótese não se verüica, desde 
que o S. T.F. é um tribunal supremo, 
mais distante da coação e do coator 
do que os demais juízes e tribunais 
do país. 

O inciso, que aliás está na Consti
tuição de 1937, é um pretêxto para 
acumular no S.T.F., através de ha
beas-corpus, verdadeiras revisões de 
sentenças criminais, uma espécie de 
policia dos processos criminais de 
jeito que, desde a denúncia até o 
recurso final, sempre se encontram 
pretextos para tais habeas-corpus. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1945. - Gabriel àe R. Passos. - Ma
galhãe;, Pinto. - José Monteiro de 
CMtro. -José Maria Lopes Cançado. 

N.0 1.449 
Redija-se o art. 77 n.0 I - Proces

sar e julgar originàriamente - e se 
inclua na enumeração da letra õ do 
inciso - o Procurador Geral da Re
pública. 

Justificação 

A tradição demonstra a conveniên
cia de ser o Procurador Geral da Re
pública, julgado pelo S. T. F. 

Sala das Sessões,' 14 de junho de 
1946. -Gabriel de R. Passos. -Ma
galhães Pinto. - José Monteiro de 
Castro. -José Maria Lopes Cançado. 

N.0 1.450 

Suprima-se a letra a do art. 77, in• 
ciso n: 

Justificação 

A multiplicação de recursos desne
cessários é um convite aos juízes para 
deixar de aprimorar as sentenças, ao 
em vez de ser garantia de bom jul
gamento. 

Deve-se presumir que os tribunais 
inferiores terão capacidade e isenção 

. suficientes para jUlgar habeas-corpus 
e mandados de segurança, sem ne
cessidade de revisão pelo S.T.F. 

. Ao demais, os processos dêsses re
médios judiciários são numerosos, de 
jeito que o S.T.F . .!icará empachado 
se se lhe destinar a tarefa de rever 
tais julgamentos. 

Acresce, sobretudo, que o S. T.F. só 
excepcionalmente, por consideração de 
ordem superior em que esteja impli
cito o interêsse d~ Nação, deve ser 
um tribunal de recurso ordinário, pois 
a sua verdadeira tarefa, como cúpula 
do Poder Judiciário, é a de estabele
cer a interpretação última da Cons
tituição e das leis, e a unidade da 
jurisprudência. 

A atribuição ao S.T.F. de uma ju
risdição, que pode e deve ser desem
penhado pelos demais tribunais, é uma 
desfiguração desnecessária, com a qual 
não lucra a justiça. 

Sala das Sessões, .em 14 de junho 
de 1946. - Gabriel de R. J'assos. -
Magalhães Pinto. - José Monteiro 
de .Castro. 

N.0 1.451 

Tit. 11 - Cap. IV - Seção 11 -
Do Supremo Tribunal Federal. 

Ao art. 77: 
No n.0 I, letra i) - Acrecente-se -

"do Presidente ou Vice-Presidente do 
mesmo Tribunal". 

No n.0 m - Substituam-se as le
tras a, b, c. e d peles seguintes: 

a) quando a decisão fôr contrária a 
qualquer dispositivo da Constituição 
Federal, como de lei ou ato do Govêr
no Federal, ou tratado s!'bre cuja 
vigênci.a, validade ou aplicação se te
nha discutido; 

b) quando se contestar a validade 
de lei ou ato dos govêrnos locais em 
face da Constituição ou de lei !e
dera!; 

c) quando ocorrer diversidade· de 
interpretação de Iffi federal entre Tri
bunais locais, entre êstes e o Tri
bunal Federal de Re<:ursos ou o Supre
mo Tribunal Federal, ou ainda entre 
êstes dois últimos. 

No parágrafo único do n.0 IV · -
Substitua-se pelo seguinte: "No caso da. 
alínea c) do n.0 m, o recurso poderá 
ser também interpôsto pelo Ministério 
Público. 

Justificação 

1 - Exercendo o Presidente e o 
:Vice-Presidente funções administrati
\Tas, como por exemplo, a nomeação 
dos funcionários da secretaria, deve
rá caber ao Supremo a concessão dos 
mandados de segurança contra êsses 
seus atos, quando lesivos de direit,o 
liquido e incontestável. 

2 - Cabendo ao Supremo Tribunal 
D interpretação definitiva da Consti
tuição e das Leis, como também a uni
formização da ju.'i.sprudência, na sua 
competência dever-se-ão incluir to
dos os casos de recurso extraordiná
rio, que o projeto passou para os Tri-
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bunais Federais de Recursos. Esperar 
que êstes se pronunciem em recursos 
extraordinários, para depois se uti
lizarem as partes da facul<lade da le
tra à do n.0 m do art. 77 do projeto, 
é delongar e encarecer a demanda. 

Sala das Sessões da Constituinte, 
18 de junho de 1946. - João Villas
bôa.s. - Dolor de Andrade. Ves
pasia:no Martins. - Agrícola de Bar
ros. 

N.0 1.452 

Redija-se como se segue o. número 
IV do art. 77: - Rever as sentenças 
eritni.nais definitivas, que haja .profe
rido. 

Justificação 
Mais uma atribuição de reVlSao or

dinária de processos julgados por ou
tros tribunais confere o ante-projeto 
-ao S. T. F. 

Isso só serve para eternizar os feitos, 
entumecer a ativida-de do Tribunal su
premo, e lançar aos tribunais a descon
fiança de incapacidade para rever os 
próprios julga,cios criminais. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Gabriel Passos. - Magalhães 
Pinto. - José Monteiro de Castro. -
José Maria Lopes Cançad.o. 

N.0 1.453 

Na letra i do inciso I do art. 77 deve 
.guprimir-se a referência aos atos dos 
Ministros de Estado, que devem ser 
apreciados pelo Tr:ibunal de Recursos, 
fican<lo assim redigida a letra: 
"- os mandados de segurança contra 

&to do Presidente da República, da 
.Mesa da Câmara ou do Senado, do 'I'r!
bunal ou de seu Presidente. 

Justificação 
O mandado de segurança, com a ex

tensão que se lhe vem atribuindo e 
(:Om as suas características de remédio 
fulminante contra ilegalidades, é a 
medida judiciária preferida e mais 
usada. Os tribunais, maximé o Supre
mo Tribunal, antes de ser o "Writ" 
abolido contra as autoridades superio
.res tinham suas pautas cheias de man·· 
dados de segurança e de "habeas
corpus'', sem lugar nem tempo para 
jUlgar outros feitos, desde que a essas 

-<il:laS medidas processuais anglo-saxô
mcas se atribui preferência legal 
eXigida pela sua natureza rápida e ex
pedita. 

Ora, como entre nós os maiores nú
neros de atos increpados de ilegais 
e nocivos a direito certo e incontes
.ável de terceiro, correm por conta. das 
autoridades superiores do Estailo, o 

Supremo Tribunal Federal ficará prà
ticamente reduzido ao processo e jul
gamento dêsses feitos, se se lhe atri
buir competência originária para co
nhecer de i)edidos de mandado de se
gurança contra atos de Ministros de 
Estado. 

lt preciso convir que o Tribunal de 
Recursos deve ser constituído por ma
gistrooos capazes de apreciar com isen
ção, competência e justiça os atos ile
gais atribuídos a Ministros de Estado. 
Por outro la,do os atos ilegais contra. 
direito certo e incontestável, quando 
praticados pela Mesa de qualquer dos 
ramos do Legislativo, assim como pelo 
Presidente do Tribunal ou pelo pró
"'rio Tribunal, devem ser reparélldos 
e, dado o relevo dessa autorida<le, só 
o próprio Supremo Tribunal poderá 
reparar a ofensa· ao direito poc elas 
praticada. 

Sala. das Sessões, 17 de junho de 1946. 
- Gabriel Pa»sos. - Magalhães Pin
to. - José Bonifácio. - LyC"Urgo Lei
te. - José Monteiro de Castro. -
José Maria Lopes Cançado. 

N. 0 1.454 
Ao art. 77. 
Invlua-se no art. 77 o seguinte nú

mero I: 
"I. Julgar ordinã.riamente o Presi

dente da :Repú!'oli<:a, nos crime& co
muns" . 

Dê-se ao númera I, o número II, 
substituindo-se as suas alíneas a e b, 
tudo nos tiêrmos seguintes: 

"II. Process'al" e julgar origin~r1a
me-nte: 

a) os seus. ~Próprios Ministro~ e o 
Pr_ocurado.r Geral da Repúbli~s., nos 
cnmes comuns; 

b) os Ministros de Esta<lo, os juizes 
<los tribunais superiores federa.is, os 
>desembargadores dos. 'J.1.ribuna.is de 
Justiça dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Te:rritórios, os Ministros, 
do Tribunal â-e ContaS e os chefes de 
missão diplom·ática de caráter per
manente. nos crimes comuns e õJ.OS 
quanto aos Ministros de Este.do, o 
disposto no final do art. 65". 

Altere-se, em seguida, a numera
Ção, quanto aos números n, m e IV. 

Justificação 

A emenda. pr~ura. dar ao texto do 
art. '17 a devid.a precisão, quanto às 
matérias reguladas pelas alíneas a e 
b ào n. 0 I. 

Fica. esclarecido, em primeiro iu
ga;r, que o Supremo Tribunal Fe-
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dera! não processa, mas apenas jul
ga o Presi<iente da República, nos 
crimes· cc·muns. O p.:::ocesso, ~té o 
julgamento, é da competência da Câ
ml!.!"a dos Deputados. 

Em .segundo lugar, confere-se ao 
Sut'.;remo Tribunal Federal com-pe
Uêac:ia, !Pa:::a p:rccessar e julgar nos 
crimes comu.'lS, os seus próprios Mi 
nistTos e o Procurador Geral da Re
púb1ica. 

Enfim, ié dada à alínea b do n. 0 I, 
que passa a ser a alínea o do n.0 II 
redação que . par-ece mais aconselhâ
Tel. 

Sala. oos Sessões, 19 de junho de 
11146. - Gustavo Ca.panema. 

N. 0 1.455 

Redija-se o art. 77, m: 
ID) julgar, em recurso extraordi

nário, as causas decididas em uruca 
mz última instância pelos Tribunais; 

a) quando a decisão final defini
tiva, em ação rescisória ou revisão 
crhninal, fôr contra a letra de tra·· 
tado ou lei federal, sôbre cuja apli
<:ação se haja questionado; 

b) quando se questionar sôbre a 
vigência ou validade de lei feder!ll 
em face da Constituição, e a decisão 
do Tribunal recorrido negar aplica
ção à lei impugnada; 

c) quando se contestar a validade 
de lei ou ato dos governos iocais em 
face da Constituição, ou de lei fe
deral, e a decisão do Tribunal jul
gar Tâlido a lei ou o ato impugnado: 

d) quando decisões finais defini
tiTas- de Tribunais diferentes derem 
a mesma lei federal inteligência di
Tersa. 

Parágrafo único - No caso da le
tra c do inciso m do artigo, o Pre
sidente do Tribunal recorrerá ex-o/fi
do. 

Justificação 

O que determina o excesso de re
cursos extraordinârios para o Supre
mo Tribunal, sem maiores vantagens 
para a Justiça, é a excessiva largue
za da letra a do artigo 101, m, da 
Constituição vigente. A nossa emen
da procura corrigi-la, de acôrdo com 
sugestões antigas - do tempo em que 
ccupãvamos o cargo de Procurador 
Ger& - oferecidas pelo colendo Tri
bunal. e reduz o recurso extraordiná
rio ao seu verdadeiro significado do:: 

recurso extremo, que não visa a coi
bir injustiças. mas sim a impôr a 
preerninêncm da lei federal. As de
cisões contra a letra. da lei são raras: 
a jurisprudência é que alargou o in
ciso, torn::.ndo-o válv·llla oara verda
deira revisão dos julgados. 

Impugnamos. por outro lado, a fa
culdade conferida aos Tribunais de 
Recursos para conhecer de recursos 
extraordinãrios·, tendo apresentado 
emenda sup:ressiva nêsse sentido. 
Restauramos. com a emenda, a tra
dicional f:;:.culdade conferida ao Su
premo Tribunal, decotada de seus ex
cesws. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
J94G. Gabriel Passos. - Maga
lhães Pinto. - José Bonifácio. -
José Monteiro àe Castro. - José 1\o!a · 
ria Lopes Cançado. 

N. 0 1.456 

Substitutiva ao artigo 79, ficando 
supr::·ssc, o artigo 83: 

- ().; Tribunais Federais d<: Recur
sos se:ão tantos ·e com a jurisdição 
territouial que a lei determinar. 

Justificação 

A p.rá.tica tanto poderá recome[l
dar a criação de novos tribunais, co
mo sua redução. Vale a p2na, dsixar 
à lei crdináris. seu número e juris
dição. 

Sala dae Sessões, 19 de junho de 
·,1946. - Rui Santos. 

N. 0 1.4:57 

'!'ít. n - Cap. IV - Seção m. 
Do Tribunal Federal de Recu:sos. 

Ao art. 79 - Substitua-se pelo se
guinte: 

"0 Tribunal Federal de Recursos 
tem sed-e na Capital Federal". 

Ao art. 81: 
Na letra a do n. 0 II - Acrescen

te-se depois de "União" - as se
guintes palavras: "entid'll.des jpara
estatais ou autárquicas". 

No n. 0 IV e suas letras a, õ, c, -
Suprimam-se. 

Justificação 

1 - Mesmo .com tôdas as atribui
ções que lhe conft-rem o projeto, ain
da. estas seriam reduzidissimas p-ara. 
ocupar três Tribunais, com dezoito 
juízes. A criação de um único Tri-
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bunal, fora d:as influências locais, 
com sede na Capital Federal, é sufi
ciente para reduzir o acervo de ser
viço que hoje entrava o andamento 
dcs feitos no Supremo Tribunal Fe
deraL 

2 - A retirada para êsse Tribunal 
-dos recursos, não somente dos julga
dos dos juízes locais em que fôr in:
tere.:sada a União, como também as 
entidades paraestatais e autárquicas, 
desafoga os TribUillais locias, já com 
excesso de trabalho. 

3 - Os recursos extrao<rdinários 
não devem sair da apreciação do Su
premo Tribunal, que é o máximo in
tériprete das leis e uniformização da 
jurisprudência :pátria. 

Sala tia~ Sessões, 1 Sde junho de 
1946. - Villas Boas. - Dolor de An
dra'd;e. - Vespasiano Martins. -
AgTfcola de Barros. 

N. 0 1.458 

O ai!'t. 79 se redigirá: 
"Pica criado na Capital da Repú

blica um Tribunal Federal de Recur
sos. A criação e localização de outros 
tribunais dependerá de indicação da 
Tribunal Federal d·e Recurso existen
te, a1Jrovado .pelo Supremo Tribun?.l 
Federal, que c;pmará sôbre a sua con
veniência e lhe fixai!'"á. a jurisdição 
territorial". 

Justificação 

Não existe ~erviço .para mais de 
um Tribunal -de Recursos sendo ma
nifesto luxo criarem-se, desde logo, 
t<rês tribunais. . 

Sal'a das Sessézs, 14 de junho de 
1946. - -Gabriel Passos. - 1Waga
lhã.es Fi-roto. - José Bonifacio. -
Lycurgo Leite. - José Monteiro de 
C(Jl.~. José Maria Lopes Can
çad.o. 

N. 0 1.459 

Redija-se o art. 81, inciso I: 
I - Processar e julgar: 
a) as ações recisórias de seus acór

dãos; 
b) os mandados d~ segurança, 

quando a autoridade coatora fôr Mi
nistro de Estado, o Presidente do Tri
bunal ou o próprio tribunal; 

Justificação 

Para não sobrecarregar o S. T. F. e 
dar tarefa ao Tribunal de Recursos, é 
conveniente atribuir-lhe os mandados 

de segurança contra atos de Ministros 
d<> Estado (os mais numerosos e fre
qüentes) , definindo-se, por outro lado, 
a competência contra o próprio Tri
bunal, ou contra seu pre.:idente. 

Sala das Sessões, 14 de Junho de 
1946. - Gabriel Passos. - Maga
lhães Pinto. - José Bonijacio. -
José Monteiro de Castro. - Jose Ma
Tia Lopes Cançado. 

N.u 1.450 

RediJa-se o art. 81, !I: 
n - Julgar, em recurso ordinário: 
a) as causas decididas em primeira 

instância, quando a União fôr inte
ressada, etc. 

bl as decisões de juizes de direito, 
denegatórias de habeas-corpus, e a:; 
proferidas em mandado de segurança, 
quando fôr federal a a utori.dade apon
tada como coatora. 

Justificação 

Quanto á letra a, deve ser supri
mida a restrição - pelas justiças lo
cais - que é desnecessária, pois não 
existe outra justiça de 1nstâ.n.cia or
dinária, e se viesse a existir, a sua 
iristãncia de revisão, serh, justamente 
o Tribunal de Recursos. 

Quanto a letra b, é preciso dar-se 
recurso ordinário aos julgamentos de 
mandados de S€gurança contra auto
ridade federal. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. -Gabriel Passos. -MagaLhães 
Pinto. - José Bonifácio. - José 
Monõetro de Castro. - José Maria 
.7.-opes Ca?U]ado. 

N.0 1.461 

Substitua-se o inciso V d~ art. 81, 
pelo seguinte: 

"Rever, em benefício dos condena
dos, os processos crimes por êles jul
gados". 

Justificação 

Trata-se de mais uma atribclção 
revisionista de julgados dos tribunais 
estaduais, concedida aos tribunais de 
Recursos, contra a velha cradiçã.o, 
inerente à t;ranquilidade dos julga
dos, de ser cada tribunal o único com
petente para rever suas decisões fi
nais. 

:iJ;sse preceito, vigorante que:L quan
to à matéria civil (recisória.s), quer 
quanto às sentenças criminais (revi
são criminal>, é violentada pelo in
ciso, que deita por terra um dos câ
nones fundamentais da justiça: tmn
quilidade e perenidade da coisa jul
gada. 
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Parece-nos, data venia, que não 
existe muita conVicção sôbre a con
veniência da existência de mais de 
um Tribunal de Recursos e daí a cria
ção artificial de co!ll,'petência: e~m 
que ficaria deformado o ;:.pa:;-elho :u
dicial e cara e !)enosa a JUStlça. 

Em conS€qüência, propomos que a 
competência dos tribunais de R'=cu:r
sos se cinja à revisão das próprias 
sentença crimes condenatórias. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946.- Gabriel Passos. -José Maga
lhães Pinto José Bonijác:io. - José 
MonW..ro de Castro.- Lycurgo Leite. 

N.0 1.462 

Suorlma-se o inciso IV do art. 81. 
- Justificação 

O recurso extraordinário é, como o 
nome indica, um recurso não comum, 
que se adota quando a justiça local 
é rebelde à aplicação da lei federal, 
de tratado federal, da Constituição 
federal, ou quando cumpre dar uni
dade ao entendimento da mesma nor
ma juridica. 

Não visa a reparar injustiças tal 
recurso, mas a preservar a pureza da 
lei; não implica, para o conhecimen
to do recurso, uma defeituosa ou in
justa apreciação do fato, mas sim, tã.o 
só, o puro e fiel entendimento da lei. 

Trata-se, pois, de um recurso ver
. dadeiramente extraordinário, contin
gência da Federação com dualidade 
de direito, que continua necessário so
bretUdo para unificar a jurisprudên
cia, Visto como a preeminência da lei 
federal não é negada entre nós. 

Dai, pois, a conve.niência de não se 
transformar tal recurs::~ em recurso 
ordinário de fato, fazendo do tribu
nal "ad quem" uma terceira instân
cia. revisora. 

Essas considerações desacon.selham 
a atribuição aos Tribunais de Recur
sos para apreciar recursos extraordi
nários, pois êles não são preminentes 
aos tribunais estaduais e também êles 
são de jurisdição circunscrita territo
rialmente, sensdo ambicioso artifído 
querer que unifiquem a jurispr:: iên
cia ou estabeleçam uma preeminência 
pa::.-a a qual não têm fôrça soberana. 
Esta s6 cabe ao Supremo Tribunal 
Federal como tribunal "paramount" 
a. todos os que compõem o aparelho 
judiciário do pais. 

Acresce que a atribuição aos Tri
bunais de RectR"sos para conhecer de 
recursos extraordinários, cindido o co
nhecimento quando se trata de viola
ção de lei federal, deixando ao S.T.F. 

o conhecimento do mesmo quand<> se 
tratar de violação da Constituição, re
vela, data venia, desconhecimento de 
uma ocorrência quotidiana, a de re
cursos fundados, contemporâneamen
te, na violação presumida da Cons
tituição e d.e lei ordinária. Cl'iar
s·e-á, na hipótere, a perpleXidade dos 
contendores .. e, de qualquer jeito, se 
multiplicarão os recursos, eternizan
do-se os feitos e encarecendo-&€ ain
da mais as demandas . 

Ao demais, mesmo o julgamento do 
recurso extraordinário pelo Tribunal 
de Recursos, não seria definitivo. pois 
cabeTia ainda novo recurso extraordi
nário paTa o Supremo Tribunal, em 
qualquer das hipóteses que o projeto 
admite. 

E' das mais desaconselhadas a in
clusão do recurso extraordinário na 
competência dos Tribunais Federais 
de Recuró'os, sendo imprescindivel a 
sua supressão. · 

Um Tribunal de Recursos basta!l"á. 
sobejamente para desafogar o S. Tri
bunal nestes próximos anos, desde 
que se lhe atribua co.mpe·tência ra
zoável; mas, se se quizer comiJ)lkar: a 
mecânica judiciária com recursos C:ClO
sos, apenas para tentar justüicar-se 
a criação de mais de um Tribunal, 
então havemos de convil' que o artifí
cio sairá. onero:;issimo, pois nem três 
tribunais chegarão. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1!:'46. -Gabriel Passos. -Magalhães 
Pinto. -José Bonifác:io. -José l!!on
teiro de Castro. - José Maria Lopes 
Cançaào. 

N.O 1.463 

Ar·t. 89, § 1.0 e 2.0: . 
Redijam-se assim. os dois parágra

fos: 
§ 1.o - A 1ei poderá estender aos 

civis êsse fôro para a repressão. dos 
crimes contra a segurança externa. 4o 
país, ou contra as institUições mili-
tares. . 

§ 2.o - A aplicação das penas da 
legislação militar, em tempo de guerra, 
será regulda em lei e5Pecial. 

Do projeto: 
Art. 89 - Compete à Justiça 

Militar processar e jUlgar os :au
litar-es bem como as pessca.s que 
lhes são assemelhadas, nos cri.mes 
militares. 

§ 1.o - ~ fôro especial poae
rá -estender-se aos civis, em ca
sos expressos na lei para a :.."'E!p.!'es
são de crimes contra a segurança. 
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externa do país ou contra as li!s
.tituições militares. 

§ 2.0 - A !ei regulará a apli
cação das penas da legislação mi
litar em tempo de guerra. 
Sala das Sessões, 19 de junho á:e 
1946. - Cloàomir Cardoso. 

N.0 1.464 

Suprimam-se os arts. 82 e 83. 

Justificação 

A fixac:ão dos vencimentos deve ser 
deixada à lei ordinária, é o legislador 
federal (O atual legislador co;J.~tim

intel que vai fixar tais vencimentos, 
e é de crer-se que êle tenha confian
ça em si mesmo, e, sobretudo, r>:rité
rio para estipular vencimentos .::un
dignos parn os juizes do Tribun:il Fe
deral de Recursos. 

Quanto ao art. 83, a sua matéria fi
cará regulada no art. 79, segundo 
emenda nossa. 

Sala das Sessões, 14 de jun'lo ae 
1946. - Gabriel Passos - Magalhães 
Pinto - José Bonifácio - José ivlon
teiro àe Castro - José Maria Lopes 
Cançaào. 

N.0 1.465 

Art. 97 e parágrafo único. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 97 - As juntas eleitorais &erã.o 

constituídas por três juízes de ci!rel
to, e os seus membros serão .:lomt:a
dos pelo presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral, com aprovação riê.ste. 

Parágrafo único - Presidirá a jun
ta eleitoral o Juiz de direito ~m c11ja 
comarca a mesma funcionar, :m, ha
v.:ndo mais de um, o mais idoso. 

Justificação 

No interior do País, cada ~om-:t:·ca 

é uma zona eleitoral e nesta vem : "'-'•
cionandc: a junta eleitoral que 1pura 
o pleito até dos municípios que são 
têrmos judiciários da comarca 

.!\iuito mais acertado, eviden:ernente, 
foi o c:citério seguido· nas eleições mu
nicipais de 1936, quando três JHiíiE'S 
e!eitorai::; se reuniam na sede ie uma 
da~ zonas. co;:).Stitnindo a Junta, para 
onde eram imediat.a.mente rem~:Idcos 

as urnas de t.õdas as seções das trés 
zonas. 

Essa norma, salutar precisa .>c!' ado
tada em relação a todos os pleltcs, 
isto é, federais, estaduais e mun:.ci
pais. 

Poder-se-ia alegar que os traba1nos 
de apuração neste caso, demorari~m 
mais algum tempo. 

Mas, em compensação, os Partidos 
não teriam mais as suas impugna
ções decididas por um só juiz, como· 
atualmente acontece, e os ditos Pa:t.i
dos não precisariam preparar uma le
gião de fiscais habilitados nesse ~r
viço, dispendendo vasta soma ::om o 
transporte dos mesmos para cada co
marca, pois as Juntas funcionll.m ao 
mesmo tempo. 

Reduzido, portanto, o número àe 
Juntas e o de fiscais, por êsse sist.~ma 
de concentração, muito mais efi'!~cn

te será a constituição das mes::nas e· 
muito menos dispendiosa a fiscaEza
ção do pleito por todos os Partid.:lS. 

Sala das Sessões, 19 de junno de 
1946. - José Varela - Di.oclécio Du
arte. 

N.0 1.465 

Onde convier: 
A Justiça do Trabalho será parte 

integrante do Poder Judiciãrio de 
modo Q,_Ue: · 

a) seJam tôdas as Juntas e Tri
bunais presididos por Juizes togados 
aos quais se assegurem as mesmas 
garantias que :;xistem para os magis
trados; 

b) haja nas grandes Capitais Varas 
especializadas para aplicação das Leis 
Trabalhistas e sejam criados nos Tri
bunais comuns Câmaras destinadas 
exclusivamente ao julgamento de ações 
trabalhistas; 

Justificação 

~ de tôda a vantagem, inclusive 
para o operariado, que a Justiça do 
Trabalho, conquanto especializada, 
seja constituída, como a justiça co
mum, por magistrados de carreira. 
Com a criação de Câmaras Traba
lhistas nos Tribunais existentes será 
pequena a despesa que essa modifi
cação trará para os Estados. Não ha
verá, portanto, motivo de ordem fi
nanceira que justifique o adiamento 
desta medida. - Plínio Barreto. 
Aureliano Leite. - Toledo Pisa • 

N.0 1.467 

O n.0 I, do artigo 107, passará a 
ter a seguinte redação: 

I - Na justiça comum e no Tri
bunal Marítimo, o Ministério Público 
Federal. 

Justificação 

O Decreto n.0 24.585, de 5 de julho 
de 1934, que regulamentou o Tribunal 
Marítimo, estabelece no artigo 67, que 
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os membros do Ministério Público, 
junto ao mesmo Tribunal, em matéria 
de responsabilidade, ficam sujeitos às 
disposições aplicadas ao Ministério 
Público Federal. 

O Decreto-lei n.0 986, de 27 de de
zembro de 1938, que organizou o Mi
nistério Público Federal, no artigo 1.0 , 

n.0 m, incluiu entre os seus mem
bros, o procurador de Propriedade In
dustrial. 

Se os membros do Ministério Público 
junto ao Tribunal Marítimo já se re
gem. em parte, pela organização do 
Ministério Público Federal, deverá fa
zer parte dêste, como faz o procurador 
da Propriedade Industrial. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. -Paulo Fernandes; 

N.0 1.468 

Acrescente-se um item ao art. 116: 
Ao juiz é assegurado o direito de 

remoção, que ca,berá ao mais antigo 
na hipótese de mais de um reque
rente. 

Justificação 

Há dentro da mesma entrância co
marcas boas e ruins, próximos e dis
tantes. E ao juiz deverá caber o di
reito de pleitear melhor situação. A 
lei em alguns Estados pelo menos, 
deixa ao Executivo a faculdade de 
atender ou não ao pedido. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - :Rui Santos. 

N.0 1.469 

Art. 116, VTII. 
Redija-se assim: 
Art. 116, VIII. Só por proposta do 

Tribunal de Ju.stiça pode ser alte
rado o número de seus desembarga
dores, criada ou suprimida a comar
ca, ou. mudada a sua sede, e criado, 
suprimido, ou desmembrado ofícios 
de justiça. 

Justificação 

A emenda acima, visa colocar sob 
os auspícios da justiça providências 
que se identific::.m com a boa marcl1a 
C.os respectivos trabalhos. 

Procurar separar, quanto possível, 
a justiça da política, de modo a que 
essa fique situada em esfera estra
n· · influência partidária, tão cor
ruptora e nociva, dizer-se-á, com justa 
razão, que constitui uma obra patrió
tica imposta ao ânimo dos que real
mente desejam dar ao país um regi
me constitucional capaz de realizar a 
f~licidade de seu povo. 

As estipulações consignadas na. 
Constituição de 34, no tocante aos 
princípios que deveriam nortear as 
leis de divisão e organização judiciá
ria dos Estados (arts. 64, 67 e 104), 
fortaleceram o respectivo Poder Ju
diciário-. melhorando sensivelmente as 
condições de independência e segu
rança dos juízes. 

Cabe-nos, agora com a experiência 
colhida, determinar novas providên
cias que ainda mais fortaleçam o 
prestígio da justiça e <> aperfeiçoa
mento de seus órgãos. 

Sala das Sessões, em 19-6-46. 
Alencar Araripe. 

N.0 1.470 

Tit. m - Capítulo I - Seção II 
- da Justiça dos Estados. 

Ao art. 116. 
No n.0 VII - Substitua-se pelo se

guinte: 
"Em Ca5{) de extinção de comarca, 

vara, têrmo ou distrito judiciários o 
magistrado e funcionárias da justiça, 

táveis, que ai serviam, ficarão em 
disponi.bilidade, com tõdas as vanta
gens dos respectivos cargos, até serem 
aproveitados noutros departamentos 
judiciários. " 

Acrescente-se o seguinte n.0
: 

" . . . - Os magistrados e funcio
náriús da justiça em disponibilidade 
remunerada serão obrigatOriamente 
aproveitados nas primeiras vagas que 
se verificarem de cargos idênticos em 
categoria e vantagens pecuniárias." 

Ao ~.o X - Substitua-se pelo se
guinte: 

"Poderá ser mant1da a justiça de 
paz eletiva, assegurado o recurso das. 
suas decisões para a justiça comum." 

Justificação 

1 - O n.0 VII do projeto repete o 
preceito do § 1.0 do art. 104, da Cons
tituição de 34, que encerrava urn 
excesso de vantagem pessoal ~o juiz, 
contrariando interêsse público. A mu
dança da sede de uma comarca só 
se faz por ato do Le;islativo e me
diante proposta motivada do Tribu
nal de Justiça <art. 116, n.0 I), por
tanto, quando assim o impõe o inte
rêsse público. E, em tal circunstân
cia não é admissivel que o juiz se 
c-pon:1a a semell1ante ato, deixando de . 
se;;u:· a determinação legal. Essa 
disponibilidade, porém, deve-se .~ar 
quando exinta a comarca, vara, ter-
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mo ou circunscnçao judicial. E, não 
sõ::nente do juiz, mas de todos os fun
cionários judiciais dali, que gozem de 
estabilidade. 

2 - o aproveitamento do magis
trado como dos demais funcionários 
deve..-se dar, obrigatOriamente, nas 
primeiras vagas de idênticas funções. 
Obrigatoriamente para o Estado e 
para o magistrado e funcionários. 

3 - C projeto desce à enumera
ção da competência do Juiz de Paz. 
Essa matéria deve ficar para as or
ganizações judiciárias, que, assim, po., 
<lerão atender às conveniências e pe
culiaridades locais. 

S. S. da Constituinte, 18 de junho 
de 1946. - João Vilasboas. - DoZor 
de Andrade - Vespasiano Martins. 
- Ferreira de Souza. 

N. 0 1.471 

Art. 116, XV - Suprimir: "um ad
vogado" 

Justificação 

Advogado não pode ser corregedor 
de juiz e juiz não deve ficar na de
pendência de advogados. 

Sala das Sessões, aos 19 de junho 
de 1946. - Benedito VaZZadares. 
José Alkmim. - Levindo Coelho. 
Alfredo Sá. - Bias Fortes. 

N. 0 1.472 

N. 0 XIV do a1·t. 116- Substitua-se 
pelo seguinte: 

"XIV - A le! organizará o minis
tério público, assegurando, quando fôr 
caso, acesso na carreira, e sob chefia 
de um procurador geral, que terá a 
mesma r·emuneração dos desembarga
dores". 

Justificação 

Quando fôr caso, diz a emenda, por
que, segundo as peculiaridades .:ias 
organizações locais do ministério pú
blico, poderá não haver acesso, amda 
que relativo, isto é, podendo a lei êS
tabeleoer um mínimo de vagas que se
rão preench:das por promoção. Isso 
representará grande estímulo aos 
membros do ministério público, e sa
tisfará justa e antiga aspiração dessa 
importante magistratura. paralela à 
magistratura de cadeira, e com fun
ção da mesma natureza que esta. 

Quanto à chefia, deve ser una, con
forme os principies tradicionais, pe
culiares à :nstituição, e exercida pelo 
Procurador Geral, a quem se deve ga-

rantir a mesma dignidad·e, quanto à. 
remuneração, que aos desembargado
res, tal como se fêz, com tôda justi
ça, relativamente ao Procurador Geral 
da República (art. 108, § 2. 0 ) • 

Sala das Sessões, aos 19 de junho 
de 1946. - Benedito Valladares. 
Le-vindo Coelho. - Alfredo Sá. 
Bias Fortes. 

N. 0 1.473 

Art. 116, n. 0 III 
Substitua-se pelo seguinte: 
TII - Par-se-á a promoção dos jui

zes de qualquer entrância, alt~rnada
mente, por antiguidade e por mereci
mento. 

Justificação 

O disposto no Projeto mata o estí
mulo de todos quantos desej-em ingres
sar na Mag:stradura, porquanto, os 
que tiverem merecimento, terão d-e 
sujeitar-se a longa permanência nas 
comarcas mais distantes, a fim Je 
alcançarem, somente por antiguidade, 
a segunda entrância. 

Por outro lado, tranca, por ex-em
plo, a juízes antigos o acesso à quarta 
entrância, o que se não justüica, so
bretudo havendo promoção por anti
guidade para o próprio Tribunal (nú
mero IV). 

O cr:tério proposto nesta emenda é 
o mais justo e equitativo, devendo 
atender, por conseguinte, à aspiração 
de todos. 

S. S. 19-6-46. - José Varella. -
Dioclécio Duarte. 

N. 0 1.474 

Art. 116, n. 0 IX - acrescente-se 
entre " inferiores" e "nos crimes" o 
seguinte: 

- e os membros do ministério pú
blico. 

Justijicação 

Div.ersos Estados têm attibuido ao 
Tribunal de Apelação e competênc:.a. 
privativa para o processo e julgamen
to dos membros do ministério públi
co, nos crimes comuns e nos de res
ponsabilidade. O Rio Grande do Norte 
é um dêles. 

E' uma providência salutar, porque 
o promotor não deverá ser julgado pe ... 
lo Juiz perante o qual está servin
do. 

Tudo aconselha que o sistema pro· 
posto na emenda se estenda a todo ~ 
Brasil. 

S. S. 19-6-46. - José Vare~. -' 
Dioclécio Duarte. 
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N.0 1.475 

Substitua-se o artigo 119 pelo se
guinte: 

Art. 119. Compete ao Presidente da 
República decl'etar a intervenção nos 
-~asas dos números II a VI do arti
go 117. 

§ 1.0 A decretação dependerá: 
I - Nos casos dos números II, m, 

rv e VI, de prévia autorização do Se
nado Federal. 
II - No caso do número V, e quando 

se torne neoessá.rio garantir o livre 
exercício do poder judiciário (n.0 VI> , 
de requisição do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 2.0 - No caso do número VI, se a 
coação se exercer cont;ra o poder le
gislativo ou o poder executivo, o pedi
do de intervenção será dirigido ao Se
nado Federal acompanhado de prova 
da. legitimidade do exercício, forne
cida pelo Tribunal Superior Eleito
ral. 

Justificação 

Em emenda ao artigo 32, alínea !I, 
demos as razões por que não deve ser 
-conferido ao Chefe do Executivo a 
. atribuição de decretar, sem a prévia 
aquiescência ou solicitação de outro 
dos poderes da União, a intervenção 
nos Estados. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. 
- Amanao Fontes. - Daniel Car
'Valho. -Jacy de Figueiredo. - Souza 
Leão. - Lino Machado.- Munhoa da 
Rocha. 

N.0 1.476 

Substitua-se o artigo 120, § 2.0 , pelo 
~eguinte: 

"'Havendo necessidade de interventor 
federal, será êste eleito pelo Senado 
Federal, dentre três nomes indicados 
pelo Presidente da República." 

Justificação 

O projeto determina, no pa!'ágra!o 
em qu~tão, que, em determinados ca
sos <os do artigo 118), os interven
tores nos Estados serão des1gnados pelo 
Senado Federal. Como, por outra. 
emenda, tornamos sempre necessária 
a aquiescência ou solicitação de um 
dos outros Poderes, para que o Exe
cutivo decrete a intervenção, natural 
é que o Senado, órgão da Federação, 
escolha a pessoa destinada a executar 
a medida. Não damos a êste, no en
tanto, a atribUição de designar, por 
si só, o interventor. Terá de escolhê
lo de uma lista de 3 nomes, ofereci
da pelo Presidente da República. 

Aceitando o regimen presidencialis
ta, quando estruturado e executado em 

moldes democráticos, não nos move 
nenhuma ogeriza as funções do Presi
dente. Quando é preciso dar-lhe fôrça, 
além da que naturalmente já lhe 
advem do próprio sistema de govêrno, 
somos os primeiros a concedê-la. E é 
o que fazemos agora, com a presente 
emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. -Jacy de 
FigueiTedo. - Souza Leão. - Lino 
Machado. - AZtino Arantes. - Der
mevaZ Lemos. - Munhoa da Rocha. 

N.0 1.477 

Ao capitulo TI do titulo m 
Acrescente-se o seguinte artigo ao 

capítulo n do titulo m: 
"Art. . . • . Ao Distrito Federal ca

bem as despesas de todos os serviços 
públicos de caráter local." 

Justificação 

O projeto atribui ao Distrito Fe
deral as rendas próprias dos Estados 
e dos Municípios (arts. 132 e 133) . 

Justo é, pois, que se lhe dê o encargo 
de custear os serviços públicos locais • 
O preceito é, de resto, tradicional. 
(Constituição de 1891, art. 67, parágra
fo único; Constituição de 1934, arti
go 15) . - Gustavo Capanema. 

N.0 1.478 

Art. 125. 
Acrescentem-se êsses dois parágra

fos: 
§ 1.0 Dentro do p:razo de cinco anos 
não será permitida a supresão, ou o 
desmembramento de Município. 

§ 2.0 o desmembramento de Municí
pio só será permitido no caso do res
pectivo território ser incorporado a 
outro, que se venha a organizar. 

Justificativa 

Existe lei federal proibindo que seja 
alterada a divisão municipal em vigor 
no país; demo-lhe a sanção consti
tucional, a fim de evitar que uma pro
vidência salutar dessa ordem venha a 
ser burlada. 

Acreditamos que se deveria ir mais 
longe: estatuir que prevalecesse a 
atual divisão municipal por cinco anos, 
e que, decorrido tal prazo, tôda aquela 
que .:;e procedesse tivesse, pelo menos, 
o mesmo período de vigor. 

Desmembrar parte de um município 
para incorporar a outro, cem intuitos 
inconfessáveis, é medida de que cos
tuma se valer a politicagem estadual, 
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quando visa castigar a ousadia dos 
que, em certas localidades do interior, 
se arriscam a gestos de independência. 
Ponhamos cobro a tal abuso do poder. 

Saia das Sessões. 19 de junho de 
1946. - .Alencar .Araripe. 

N.0 1.479 

Art. 126 - Parágrafo único. 
Em vez de "poderá ser" diga-se 

"será". 
JustificaÇão 

Nada poderá recomendar a faculdade 
contida no dispositivo do Projeto. Nas 
Capitais, estâncias hidro-mincra!.,-;, ba
ses e portos militares os prefeitos, ou 
são todos eleitos ou todos nomeados. 

Deve-se evitar a oscilação, que po
derá resultar da orientação de um ou 
outro Partido no Govêrno. Hoje no
meado, amanhã eleito e depois nova
mente nomeado isso é coisa que se 
não justüica. 

Cabe à Constituição uniformizar o 
sistema, de maneira a ser aplicado em 
todo o País. 

Não padece mais dúvida que o Pre
feito, naqueles municípios, se trans
forma quase num Secretário de Estado, 
num verdadeiro auxiliar da adminis
tração estadual. 

Logo, deve ser nomeado, e nw1ca 
eleito. 
. Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. - Dioclecio 
Duarte. 

N.0 1.480 

Suprima-se o parágrafo único do 
artigo 126. 

Justificação 

Se vamos estabelecer um regime de· 
mocrático, em que todo o poder ema
na do povo, não vemos como se possa. 
negar a determinados municípios, jus
tamente os de população mais escla
recida, o direito de escolher, pelo voto, 
os seus dirigentes. São especiosas, fru
to de resquícios ditatoriais, tôdas as 
razões invocadas par.:l. sustentar a in
conveniência das eleições dos prefei
tos das capitais dos Estados e de cer
tas cidades. Ou acreditamos no voto, 
vendo nêle o melhor processo de esco
lha dos governantes. ou recaímos nos 
métodos ditatoriais, ein que só a von
tade dos detentores do Executivo é re
conhecida como sábia e justa. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. -Amando Fontes. - Li;7,o Ma
cll.aào. - Munhoz àa Rocha. 

N.0 1.481 

Ao art. 126: 
Substitua-se o art. 126 pelo se~ 

guinte: 
"Art. 126. Aos Municípios se as

s-..ogurará: 
I - A autonomia, pela eletivida

de do prefeito e dos vereadores da 
câmara municipal. 

II -- A administração própria dos
negócios do seu peculiar interêsse. 
especialmente: 

a) a organização dos serviços pú~ 
blicos locais; 

b) a criação dos tributos da sua. 
eompet~ncia e a arrecadação e apli
cação das suas rendas. 

Parágrafo único. O prefeito pode
rã ser de nomeação do governador 
do Estado ou Territorio, no Muni
cípio da Capital, nos de águas mine
rais naturais, quando beneficiados 
pela administração estadual ou fe
deral, e nos em que se situe base ou 
pôsto de importância militar." 

Justificação 

A emenda tem em mira dar maior 
precisão ao conceito de autonomia. 
A autonomia municipal se caracteri
za e se define exclusivamente pela 
eletividade do prefeito e dos verea
dores da câmara municipal. Nisto. 
na liberdade de escolha de suas au..; 
toridades administrativas, é que est~ 
a autonomia dos municípios. -

O conceito de autonomia munici
pal não está vinculado à idéia de 
administração própria dos negócios 
do peculiar interêsse local. 

A questão tem interêsse de ordem 
prática. Assim, por exemplo, na ques
tão da intervenção federal. Dá lu
gar à intervenção a violação da au
tonomia municipal <art. 117, n.0 I. 
alínea f) • Se à autonomia munici
pal se der o amplo conceito fixado 
no projeto. freqüentes hão de ser as 
oportunidades de intervenção por 
êsse motivo. 

Sala das Sessões, em 19 de junllo 
de 1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.482 

Ao art. 127, inciso V, letra c: 
Diga-se, depois de "educação": 

tfsica e moral, ficando a menciona
da letra assim redigida: 

"sêbre bens, serviços ou atos 'Vin
culados à.s instituições religiosas de 
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fins educativos ou beneficentes e às 
de educação física ou moral, de pro
paganda política e humanitária e de 
assistência social, assim como a im
portação e produção de livros, de pe
riódicos e de papel de impressão, 
ressalvado, em todos os casos, o i.m
põsto sôbre a renda." 

Justificação 

E' digna de aplausos a orientação 
do projeto de Constituição, isentan:.. 
do de ·impostos normais as institui
ções indicadas no texto. Para que, 
entretanto, a hermentêutica não ve
n..lla a erigi-la em grave embaraço 
ao fisco necessário se torna a pre
cisa caracterização das organizações 
dignas de beneficiarem a isenção 
fiscal. 

Se· bem não desconheçamos o va
lor moral das instituições religiosas, 
em geral, parece-nos que o benefício 
deve abranger, somente, aquelas de 
projeção social, aplicando o seu pa
trimônio, única coisa atingível pelo 
fisco, ao desenvolvimento da educa
ção ou a obras beneficentes. No que 
diz respeito às L'lStituições, laicas, de 
éducação parece necessário precisar 
a aplicação da isenção, pois ali não 
éstão explicitamente da. resistência 
que se dedicam ao desenvolvimento 
fisico do nosso homem. Querendo 
abranger as organizações que culti
vam os esportes, no sentido de me
lhor aparelhamento da resistência 
física e saúde do indivíduo, seguimos 
os ditames de uma política favorá
vel ao melhoramento de nosso tipo 
humano e individuamos, evitando 
discussões, as espécies culturais que 
nos parecem dignas de serem postas 
fora do âmbito fiscal. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Bertho Condé. - Leopoldo 
Neves. Baeta Neves. - Artur 
Fisher. 

N.o 1.-!83 

Ao art. 127, inciso X; 
Suprima-se o inciso X do art. 127. 

Justificação 
Sujeita êste inciso à incidência fis

cal "os serviços públicos concedidos". 
A disposição é profundamente per
turbadora e viria criar conflitos en
trE> as várias circunscrições adminis
trativas do pais. O "serviço núblico 
concedido", a expressão está· deter-

minando, é aquêle qu-e cumpria ao 
poder governamentl''.l instalar e man
ter em beneficio coletivo e, por im
potência administrativa outorgado a. 
particulares. Se, portanto, tal ser
viço fôsse, como devera, instalado e 
explorado pelo Govêrno, estaria isen- · 
to de qualquer encargo fiscal, pois o 
inciso V do mesmo art. 127, proibe 
à União, Estados ou Municípios apli
car tributos: "sôbre bens, rendas e 
serviços um do outro." 

Que diferença se pode estabelecer 
entre o serviço público desenvolvido 
diretamente pelos governos e aquêles 
que o ê por delegação dêstes? Sem-· 
pre o interêsse em causa é o da co· 
letividade e sempre é o Go-vêrno 
quem, direta ou indiretamente, lhe 
dá o curso necessário. Pelo fato da 
concessão o ser:iço público não dei
xará de ser Federal, Estadual ou 
Mu.'1icipal, conforme tenha sido "con
cedido" pela União, Estados ou Mu
nicípios e, portanto, o tributo que um 
dêsses poder-es lançasse sôbre tal 
"serviço" contrariaria, de frente, a 
disposição supra citada. Especial
mente poderemos chamar a precio
sa atenção da Assembléia Consti
tuinte para a ameaça que o dispo
sitivo cria ao desenvolvimento de· 
nossos meios de transporte, sujeitan
do as vias férreas concedidas, quan- . 
do de alçada da União a impostos 
Estaduais e Municipais, e quando ãa 
de Estados aos Municípios, o que 
constituiria sério entrave a capitais 
aplicáveis em tão :indispensáveis "ser
viços públicos". 

A supressão do inciso se impõe, 
para melhor aparelhamento do po
der público na política de desenvol
vimento dos serviços de interêsse co
letivo. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
l~- Bertho Condé. -Leopoldo 
Neves. BczGta Neves. - Artur 
Fisher. 

N. 0 1.4.84 

Ao art. 127 
Acrescente-se ao a.rt. 127 o nú• 

mero seguinte: 
"XIV; Nenhum encargo público se 

criará. sem que, para. a respectiva 
despesa, se consignem recursos su
ficientes." 

Justificação 

A emenda. reproduz o principio do 
art. 183 da. Constituição de 1934, de 
grande. alcance e ~igni.ficação como: 
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medida assecma+,óri.a do eqüilibrio 
orçamentário. - Gustavo Capanema. 

N. 0 1.485 

Redija-se assim o art. 127, n.o V, 
letra c: 

"Sôbre os bens, serviços ou atos 
vinculados às instituições religio~as 

e às de educação, de propaganda po
lítica e humanitária e de assistência 
social, assim come. sôbre a importa
ção e produção de livros, de periódi· 
cos, ou de papel de impressão, êste 
com as carcterfsticas defin:.das em 
lei, ressalvado sempre, em todos oo 
casos, o impõsto sôbre a. renda." 

Justificação 

Parece-nos necessário que se defi
na, na lei, o que seja pa.pel de im
pressão, a fim de não se prestar o 
dispositivo constitucional a uma lar
ga evação dos tr:butos incidentes sô
bre o papel comum. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - AmanClo Fontes. 

N. 0 1.486 

Dê-se a seguinte redação a.o item 
n. 0 XII, do art. 127: 

"0 produto das multas não pode 
ser atribuído, no todo ou em parte, 
aos funcionários que, de qualquer 
modo, tenham intervindo no pro
cesso de imposição, autuação ou con
firmação delas." 

Justificação 

Um sistema especial de fiscalização 
e arrecadação deve substituir ao pro
cesso de imposição das sanções fis
cais, porque estas concorrem para 
prejudicar iniciativas e atividades 
proveitosas à coletividade. Esta é a. 
sábia orientação de. Projeto como se 
vê do item n. 0 XI, do art. 127, 
quando delimita a taxa das multas. 

O dispositivo do item XII f> com
plemento daquêle. Destina-se a 
coibir a chamada "indústria das mu!
tas", com que notabilizaram alguns 
!uncionários fiscais. 

Desaparecido o interêsse de obter 
proventos, fica para o funcionário 
somente a preocupação de bem ser
vir no seu cargo, zelando pela boa 
arrecadação dos tributos, sem exces
sos. 

O Projeto, no entanto, contém fa
lhas na redação, o que poderá ser 

prejudicia.l. O Projeto não proibe 
ao funcionário que autua o infrator, 
de receber recompensa da própria 
multa. 
~ com o objetivo de ampliar o dis

positivo constitucional e eVitar in
terpretação perigosa que se oferece 
a emenda. 

A multa. pode resultar de um auto, 
ou processo administrativo, onde um 
funcionário descreva a. falta come
tida pelo contribuinte. Nezr. sempre 
êste funcionário <o que autua ou o 
que promove o processo administrati
vo> é aquê1e que impõe, ou confirma. 
a sanção fiscal. 

No entanto, no Projeto, a redação 
se refere apenas aos que impõem ou 
confirmam a pena fiscal. Dêste 
modo o objetivo da Constituição po
derá ser bu1:lado em .:: ordinária, 
uma. vez que o dispositivo da Lei 
Magna não compreenda todos Of fun
cionários que participem d:u medidas
destinadas a legalizar a imposição da 
pena fiscal. 

A emenda corrigirá dêste modo a 
falha mencionada. e dará ao ttem 
XII redação que melhor represent-a. 
a intenção dos legisladores consti
tuintes. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Levindo Coelho. 

N.0 1.487 

Suprima-se o número XI do artigo 
n.0 127: 

Justificação 

Em alguns regulamentos fiscais em 
Vigor, a multa de mora sôbre grada
ções, condicionadas ao atrazo, maior 
ou menor, :c.o recolhimento dos impos
tos. Assim, aquêle que deixou trans
correr 3 meses sem satisfazer os 
tributos devidos, estã sujeito à mul
ta de 10%; ao que· se atrasou por 6 
meses, mais desidioso ou mais culpa
do, portanto, penalidade equivalente a. 
15%; e aos retardados além dêsse pe
riodo, punição de 20%. _ 

Parece-nos que a restrição, que se 
ouer vi!?:orante na Constituição, viria 
fucentivar a natur::-.1- morosidade dos 
que devem contribuir para o Erário. 
Outossim, afigura-se-nos que uma 
multa de !.5%, 20%, até 30% não é 
excessiva, nem ruinosa, para aquê
les que, pretestando esquecimento, pro
curam se eximir de suas obrigações 
fiscais, em detrimento dos que são 
fiéis cumpridores da lei. 

Sala das Sessâ€s, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. 
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N.0 1.488 
Ao art. 127, n.0 VIII, e ao n.0 V da.s 

Disposições transitórias: 
Suprimam-se êsses dispositivos: 
Ao artigo 130 § 4.0 - Substitua-se 

pelo segUinte: 
§ 4.0 - Os Estados entregarão aos 

Municípios, à proporção que a arre
cadação fôr sendo feita., cinqüenta 
por cento da renda resUltante do im
põsto sôbre transmissão de proprie
dade causa-mortis e de propriedade 
imobiliária inter-vivos. 

Justificação 
Vitoriosa na opinião pública, a cam

panha em prol dos Municípios empol
gou a Constituinte onde teve valoro
sos paladinos. 

Nos discursos proferi-dos em plená
rio e nos debates no seio da Comissão 
Constitucional ficou evidenciado que 
o meio de revítalizar as unida.des bá
sicas da democracia brasileira seria 
dar-lhes rendas sufiJcientes para que 
pudessem realizar os serviços de sua 
alçada sem precisar bater às portas 
dÓS palAcios presidenciais como mencll
gos a esmolar a graça de uma escola 
rural ou de um médico sanitarista.. 

Dai o pensamento generoso de for
talecer as rendas municipais para que 
as Municípios pudessem transformar a 
autonomia m"':o-amente nominal as
segu.-rada na Constituição em autono
Inia real, efetiva e proveitosa para a. 
comunida.de. 

A flagrante disparidade entre a ar
recadação tributária estadual de cêr
ca de cin~o bilhões de cruzeiro contra 
cêrca de W.- bilhão e trezentos milhões 
de cruzeiros apenas, em 1944, levantou 
justos clamores. Foi .êste o motivo 
determinante do art. 127 n.0 VIII. 

Obrigando- os Estados a dar anual
mente a cada Município metade do que 
a arrecadação tr:butária estadual, fei
ta no respectivo território, exceder a 
renda municipal, julgaram os mem
bros da Comissão Constitucional hs:~.

ver encontrado a incógnita do proble
ma. 

Imediatamente, porém, a maioria da 
mesma cozn!ssão ficou impressionada 
com o vulto de um corte de tal natu
reza, e de chofre, nas rendas esta
duais, de modo que o sistema foi ate
nuado, senão anulado, pelas disposi
ções transitórias que adiam a sua 
~ngência para 1948 e mandem que seja 
estabelecido, gradativamente. no prazo 
de dez anos, a contar do seu início. (V} • 

Tão logo tive coni:.'"cimento da acei
tação do alvitre constante do primei-

ro di!;positivo citado e quando era o 
mesmo recebido com festivo alvoroço, 
manifestei ceticismc sôbr-e sua exeqüi
bilidade e ponderei que o critério ado
ta-do, inteiramente empírico, oferecia. 
na prática sérios inconvenientes. 

Em primeiro lugar, como tenho de 
longa data sustentano em artigos, dis
cursos e ultimamente em livro, o local 
ero que é feita entre nós a cobrança. 
dos impostos não tem relação alg!llna. 
com a contrib-uição dos habitantes 
da circunscrição administrativa em 
que está a estação arrecadadora { Es
tudos de Economia e Finanças, p. 132) • 

As considerações feitas em tôrno do 
impôsto de consumo se aplicam em 
grande parte ao impôsto de vendas e 
consignações que formam hoje o veio 
mais rico das rendas estaduais. Se 
num Município estãv localizadas mui
tas indústrias, as fábricas anteciparão 
o pagamento do tributo que s·erá trans
ferido para o atacadista e dêste. para. 
o varejista que o descarrega finalmen
te sõbre o consumidor. :tl:ste é que é o 
contribuinte de fato. 

O argumento da injustiça feita ao 
Município perde assim muito da sua 
fôrça. 

Além disso, a fórmula inovadora po
derá em muitos casos ocasionar o des
interêsse de administra,dores displis
centes e despreocupados da melhoria. 
do sistema tributário local ou da ri
gorosa percepção dos tributos. Con
tentar-se-ão com a metade da di
ferença garantida na Carta. S~ri!l-• 
portanto, nesta hipótese, um prem1o 
à negligência e à incúria de edis pre
guiçosos. 

Dest'arte, persmvdo-me que melhor 
solução será dar aos Municpios meta
de de todo o impõsto de transmisão 
de propriedade, quer lo causa-mortis. 
como está no projeto, quer do inter
Vivos, como está na emenda. 

Tomando por base as estatisticas da 
arrecadação referentes a 1944, apre
sentadas pelo competente represen
tante da Bahia, Sr. Aliomar Baleeiro 
e publicadas no Diário da , Assembléia. 
de ontem, vê-se que a metade do im
pôsto de transmissão causa-mortis d~
fa.lcará. os erários estaduais de menos 
de tr~entos milhões de cruzeiros. Es
sa redução não desorganizará serv}ços 
públicos dos Estados e dará novo a.en
to à vida Municipal em todo Brasil. 
Os Municípios poderão organizar os 
seus orçamentos contando com uma 
renda fàcilmente previsível. Não ha
verá um salto brusco e de repercus
sões imprevisíveis. 
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Parece-me a solução mais simples 
e mais viável uma vez que se mante
nha também a participação no impôs
to de renda. 

Rio, 19 de junho de 1946. - Daniel 
de Carvalho. - Munhoz da Rocha. 

' 
N. 0 "1. .489 

Art. 127, inciso V, alínea c. 
Acrescente-se "inclusive destinadas 

à prática do despôrto", logo após a 
expressão inicial "sôbr~ bens •. s~ryt-

. ços ou atos inculados as i_:lstituiçoes 
religiosas e às de educaçao", com
pletando-se a alinea com as expres
sões seguintes e finais do têxto do 
projeto. 

Justificação 

:t;: necessário que se torne clara a 
proibição a que se refere o art. 127, 
inciso V, alínea c, relativamente à 
prática do despôrto, para que não se 
incorra no êrro de cobrar-se tributo 
sôbre as atividades desportivas, de
sestimulando-se a iniciativa das en
tidades privadas e sacrificando-se o 
trabalho desinteressado dos que, pela 
prática e pela difusão do despôrto, 
concorrem para a disciplina moral, o 
adestramento fisico e a formação es
piritual da juventude, habilitando-a 
ao cumprimento dos seus deveres pa
ra com a economia e a defesa da 
Nação. 

O despôrto é atividade saudável e 
necessária, do corpo como do espll"i
to, e interessa à Nação a sua práti
ca por cada vêz maior número de 
brasileiros. Não deve ser onerado :> 
movlmento desportivo do pais, que 
tanta cultura proporciona ao bem 
social, por qualquer tributo, seja qual 
fôr a forma ou denominação. Nin
guém renumera o trabalho dos des
portistas, realizado para o bem de 
todos, gratuita e patriõticamente. Se
ria demais que a Nação o desestimu
lasse ou comprometesse, por meio de 
tributação. - Vargas Neto. -'- Flô
Tes da Cunha. - Acúrcio Tôrres. -
Gabriel Passos. - Dantas Júnior. -
Luís Lago. - Agostinho Monteiro.-

· ATthur Bernardes. - Aureliano Lei
te. - Eurico Sales. - José Montei
ro de Castro. - Ca,fé Filho. - Li
ma Cavalcanti. - <frfunhoz da Rocha. 

. - Lino Machado. - Gilberto Frey
re. - Amando Fontes. - Dermeval 

. Lemos. - José Alkmim. La:hyr 
-Tostes. - João Me'!'!des. Olinto 
Fonseca. - Rui Almeida. - GuTgel 

do Amaral. - Silvestre Péricles. 
Lauro Lopes. -· Munhoz de Melo.
Gomy Júnior. - Flávio Guimarães. 
- Graccho CaTdoso. - ·Leopoldo Pe
res. - Egberto Rodrigues. 

N. 0 1.490 

Ao art. 128, inciso VI. 
Suprimam-se as palavras: 
"a compra e venda, a troca, a doa

ção e a dação em pagamento, e bem 
assim'' 

Justijicacão 

A inclusão das palavras acima no 
dispositivo originou-se de emenda, na 
Com!:ssão, com o objetivo eJ{presso 
de excluir do impôsto de sêlo aque
les atos jurídicos sôbre os quais in
cidem os impostos estaduais de trans
missão "inter-vivos" e vendas. ~ o 
que se lê nos· debates taquigrafado!;. 
Mas a redação dada à emenda tem 
como conseqüência excluir, do sêlo 
federal, sem fomento da justiça, tro
ca, doação e dação em pagamento de 
móveis, que não estão reservados à 
competência dos Estados. 

Em qualquer hipótese, as palavras 
acima indicadas são· dispensáveis para 
o fim visado expressamente na sua . 
inclusão, porque o § 5. 0 do art. 127 
é suficientemente claro para resguar
dar do sêlo federal todos os atos su
jeitos aos impostos de transmissão.> 
"inter-vivos" e vendas: 

"§ 5. 0 Entre os instrumentos refe
ridos no n.0 VI não se incluem ·JS 
que tenham por objeto ato cuja tri
butação seja da competência priva
tiva dos Estados". 
~sse dispositivo dispensa a redun

dância e o casuísmo das palavras in
dicadas nesta emenda supressiva. 

Palácio Tiradentes, 18 de junho de 
1946. - .4.liomar Baleeiro. 

N. 0 1.491 

Ao art. 128 § 1. "· 

Suprima-se o parágrafo primeiro. 

Justificação 

Ilusória e inócua é a isenção fis
cal que o- dispositivo promete. Como 
poderá a lei definir práticamente o 
mínimo indispensável à . habitação, 
"!estuário, alimentação e tratamento 
médico das pessoas da menor capaci
dade econômica? Qual será o crité• 
rio uara a aferição de tal nivel eco
nômico? Se os gêneros e mercadorias 
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mdispensâveis à habitação, vestuá
rio etc. só podem ser in specie os 
mesmos de que se hão de utilizar as 
pessoas melhor aqUinhoadas, como di
rerençá-los para efeito de isenção? 
Se o impôsto de consumo é cobrado 
do produtor, ao ser a mercadoria 
vendida, de que forma poderã efeti
var-se qualquer isenção? Obrigando 
cada produtor a fabricar determina
da quantidade para o fim especial de 
ser consumida exclusivamente pelos 
pobres? 

Seria impossível. . . Melhor será, 
portanto, que da ConstitUição se can
.cele essa qUimérica liberalidade. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Altino Arantes. - Aurelia
-no Leite. - DoZor de Andrade. 
José Augusto. - José Gaud.êncio. 
JaZes Mochado. ---. Toleão Piza. 

N.0 1.492 

Redija-se assim o § 1.0 do art. 128: 

"São isentos do im'Pôsto de consu
mo os artigos que a lei classifica 
como o mini:mo indispensável ao ves
tuário e a limitação das pessoas de 
menor capacidade econômica.'' 

Justificação 

Eliminamos do dispositivo a refe
rência a "habitação" e "tratamento 
médico". ~a verdade J impôsto de 
consumo, embora satisfeito por aquele 
que adqUire o artigo para. seu uso, 
é pago na fonte produtora, pelo fa
briçante. Ora, os materiais destina
dos a construção de casas, e sôbre os 
quais incide aquêle tributo - cimen
to, tintas, vidros, ferragens, etc. 
tanto podem ::;er . utilizados em habi
tações de pessoas pobres, como das 
mais ricas. Não é possivel, no mo
mento da confecção ou da saída da 
fáibrk 1., õiscriminar o que se destina 
a cons-vração da casa do rico ou à 
do pobre. Mesmo porque, entre o pro
dutor e o consumidor há o interme
diário. 

O mesmo se pode diZer de referên
cia às es-r: ~ialidades farmacêuticas. 
Não há remédios para curar, tendo 
em vista a capacidade econômica do 
paciente. O que serve ao argentário, 
taml:lém serve ao necessitado. Não 
atinamos com a maneira de se isen
tarem do im'Pôsto os remédios que por 
.acaso sejam consumidos pelos de me
..nor capacidade econômica. 

Aceitamos, porém, a ciisiJosição, no 
que tange a libertar do impôsto de 
consumo os artigos destinados ao ves
tuário_ e à alimentação dos que pos
suem menos. Talvez, na prática, a. 
medida não surta o desejado efeito, 
porque o produtor de sal, de assucar, 
d tecidos, não irá reduzir seus pre
ços de venda, apenas porque alguns 
centavos ou frações -de centavos dei
xaran de sobrecarregar cada quilo ou 
metrc dos produtos que preparam. 
mas a medida, em sua essência, é 
realmente justa, pois nada mais cen
surável, mais anti-social, do que fa
zer 1·ecair com igual intensidade sô
bre o rico e sôbre o pobre os ônus 
fisca.i.;;. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1948. -Amando Fontes. 

N.0 1.493 

Ao art. 128, § 2.0 : 

Substitua-se as palavras "quota
parte prc.porcional ao consumo nos 
respectivos territórios". 

Pelo seguinte: 
"uma. quota-parte igua!". 

Justificação 

O projeto conservou, para com
bustíveis, o regime da Emenda n.0 4, 
à Carta de 1937, que rateia o i:tn
põsto único em proporção ao consu
mo de cada Estado e Município. 

Destarte, os Estados e Municípios 
menos dotados de rodovias não as 
terão, nem as melhorarão nunca. 
pelo mais que evidente motivo de 
que essa mesma carf>ncia de comu
nicações lhes impossibilita o consu
mo, base do rateio. 

A emenda, inspirada no ideal de 
soltdariedade nacional, estabelece um 
sistema de vasos comunicantes, de 
modo que o nivel do rateio serã o 
mesmo: quota igual . para todos. Co
mo conseqüência, Estados e Municí
pios destituídos de rodovias serão 
ajudados pelo consumo de combus
tíveis ·das regiões mais felizes. Es
tas, por sua vez, têm interêsse em 
que se prolonguem as comunicações,. 
único meio de sé dilatar o merca
do interno sem o qual niio se ex
-pandirá o progresso dos F.~tados e 
Municípios mais avantajados eco
nômicamente, ou já industrializados. 
Só há um meio dos Estados ricos 
prosperarem: - é extender a sua ri
queza aos Estados pobres, que lhes 
consomem os produtos • 
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Palácio Tiradentes, 11 de junho de 
1946. - Aliomar Baleeiro. - Deo
doro Mendonça. - Theodulo Albu
querque. - José Alves Linhares. -
Raul Pila. - Ernani Satyro. 
Alarico Pacheco. - Leão Sampaio. 
- José A1tgusto. - Gilberto Freyre. 
- Paulo Sarasate. - Alberico Fraga. 
- Aloysio de Carvalho Filho. 
Leite Neto. - Ruy Santos. - Ma
galhães Barata. Lameira Bit-
tencourt. Nelson Parijós. 
11-!oura Car>.;alho. - Duarte d'Oli
veira. - João Botelho. - Clemente 
Marvany. - Durval Lemos. - Aman
do Fontes. João Ursulo Ri
beiro Coutinho. - Adalberto Ribeiro. 
- João Agripino. - João Mendes. 
- Aloysio de Castro. - Regis Pa-
checo. - José Varella. - Souza 
Leão. (Assinatura ilegível) . 
Negreiros Falcão. - Dario Cardoso. 
- Altamiranao Requião. - Oswaldo 
Lima. - Etelvino Lins. - (Assina
tura ilegível). - Janduhy Carneiro. 
ilegível) . - Castelo Branco. - Gre
pory Franco. - Odilon Soares. -
(Assinatura ilegível) . Segadas 
Viana. wazaema r Pedrosa. 
Silvestre Péricles. - Graccho Car-

N.0 1.494 

Substitua-se o n.0 I do art. 130 e o 
n.0 rv do art. 131 pelo seguinte pará
grafo ao art. 130: 

§ - O impõsto sô'bre propried?.de 
territorial, exceto a urbana, e o im
põsto de indústrias e profissões cabe
rão, um ao Estado, outro aos munl
cípios, conforme o determinar a. Cons
tituição de cada Estado, podr.n::l.o; 
também, serem repartidos, em ,Pa-:-tes 
iguais, entre o Estado e os Mtmici
pios. 

Sala das Sessões, aos 19 de ]un.'FJ.o 
de 1946. - José Alkmin - Levindo 
Coelho - Alfredo de Sá - Bias For
tes. 

N.0 1.495 

Ao art. 130 § n.o m. 
Redija-se assim: 
ni - Prêço da transmissão da pro

priedade imobiliária inter vivos in
clusive a sua incorporação ao capital 
das sociedades anônimas. 

Justificação 

convém fixar o objeto da tributa
ção. &te, a rigor só pode ser o pre
ço real da transmissão. Sem êle não 

existe para o Fisco interêsse legíti
mo. Repetir, como faz o inciso, a.. 
fórmula das Constituicões anteriores
é dar ensejo a que se perpetue o sis
tema abusivo de atribuir a Fazenda, 
livremente, aos imóveis alienados valor 
diverso jo preço contratual, a pre
texto de qua o tributo deve ter por 
base o valor - da coisa e não o seu 
preço verdadeiro - como se, em eco
nomia, uma coisa pudesse, sob o·. 
ponto de vista da realidade objetiva, 
diferir da outra. O direito do Esta
do só o;tparece quanõ.o se opera a 
transmissão. Antes dela pode a coisa 
ter o valor estimativo - que ao dono-
aprouver arbitrar: nenhum interêsse 
terá nisso a Fazenda. Mas o contrá
rio acontecerá quando as partes se 
~ -darem no negócio e a coisa fôr 
transferida do patrimônio de uma pa
ra o da nutra. Logo o tributo devi
do ao Estado deve basear-se sôbre o' 
preço exato da transmissão e nunca. 
sôbre o valor mais ou m:enos arbitrá
rio que, sem ter sido parte na tran
sação, entenda o Fisco de atribuir ao
seu objeto. 

Sala 1as Sessões, 19 de Junho de 
1946. - Altino Arantes - Aureliano 
Leite - Dolor de Andrade - José
Augusto- Daniel Carvalho- Ante
nor Bogéa- José Gaudencio- JaZes 
Machado Licurgo Leite - Toledo· 
Piza. 

N.0 1.496 

Ao art. 130, TV. 

Redija-se: 
"Vendas e consignações efetuadas; 

por quaisquer comerciantes e produ
tores, isenta a primeira operação do 
pequeno produtor, como tal detimdo, 
em lei." 

Justificação 
Não se justifica a exclusão dos gran

des produtores como pretende o pro
jeto. A emenda visa restabelecer o· 
têxto do projeto da Subcomissão. 

Sala das &!ssões, em 18 de junho àe 
1946. - Suuza Costa - (assinatura 
Uegível) - Pedro Vergara - Erne.<;to• 
Dorneles - Manoel Duarte- Adro
aldo Cos"tiJ.. 

N. 0 1.497 
Ao art. 130: 

a) suprima-se o inciso I; 
b) suprima-se o § 4.o; 

Justificação 

Foi feita da tribuna em sessão de:-
13 de junho. 
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Sala das Sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Brochado da Rocha. 
Bittencourt Azambuja. - Teodomiro 
Fonseca. - Daniel Faraco. - Antero 
Leivas. ' 

N . 0 1.498 
Título IV 
Seção 11 - Das Rendas provenien

tes dos impostos 
Art. 130, n.0 V. 
Art. 130 N. V. Exportação de mer

caô.orias de sua produção até o má
ximo de 5% - c:nco por cento - ad 
~lorem, vedados· quaisquer adicionais, 
ou, sendo excedido o limite de 1/2 
meio por cento, taxas de qualquer na
tureza. 

Emenda 
Acrescente-se: A lei federal defi

"Jlirá o processo para determinação do 
valor tributável. 

Justificação 

A limitação do !mpôsto de exporta
~o no teor máximo de 5% ad-valorem 
objetiva traçar, ao que se presume, 
restrições ao seu exagero, muito fre
qüente em determinadas circunscri
ções, cujos governos o reajustavam, 
cada ano, ao sabor de suas neo=ssida
des orçamentárias, embora sempre em 
prejuízo do produtor e da produção. 

E' sabido, porém, que, entre as di
versas administrações estadua:s, ja
mais existiu processo uniforme para 
determinação de qual seja, na reali
dade, o valor tributável da mercado
ria exportada. Umas adotam os pre
ços correntes nos mercados internos, 
com base na média das operações 
efetuadas por intermédio de correntes 
legalmente habilitados. Louvam-se 
outras nas médias dêsses preços acres
cldas, porém, das despesas que a mer
cador:a realiza até seu embarque; al
gumas situam a incid€ncia do ~pôs
to nas faturas de exportação, per
centualmente reduzidas das despesas 
médias, ocorrentes com o pagamen
to de fretes e dos próprios impostos 
cie eX<portação; ~endo lícito ;prever 
que nenhuma se encontraria impedi
da de colxrar o referido impôsto sô
bre a média dos valores das faturas 
de exportação, o que signüicaria sua. 
IXlais aguda forma d~ incidência. 

Em. tais circunstâncias a taXa de 
.5% deixa de ser um denominador co
mum e fixo, indo alcançar variações 
extremas, para maior, desde que não 
existam normas, também fixas, com 
que <letermina.r o valor - base, sô-

bre outra forma, quais devam ser os· 
elementcs constitutivos d:êsse 'Valor. 

Isto porque muitos Cios nossos pro
dutcs e:lq)o::táveis, pagos ao produtor 
por -determinado preço. têm seu cus
to ;final de faturamento ao destinatá
rio, no extE·rio:: ou nos m.ercados in
ternos, majorados de despesas equi
valentes ao seu preço ori!f..nal ou,. 
fTeQ.üe<rttemente; maiores. Assim 
ccorre, ,por exemplo, no Estado do. 
Amazonas, com -a pias.>aba., com a. 
maüei=a, e .até bem pouco tempo, 
acontecia com a castanha, quando
suas cotações andavam à volta rie.
Cr$ 50,00 por hectolitro. 

Ora, como é de uso, comerci·almen
te. o preço a pagar ao produtor é c>
resultante da estação obtida poela 
mercadoria a exportar no.s centros de
consumo, deduzida de todos os gastos 
que a exportação torna ne<:essârios-,. 
inclusive o lucro do eJ>.-portador. Is
so implica afirmar que produtor é· 
o 'V'erdadeiro cont::ibuinte do impôsto 
de exportação. Nestas ccrndições, o 
ônus que, com êsse titulo, aicança.. 
a sua mercadoria, pode deixar de 
ser de 5% pa~a elevar-se até 10 ou 
15%, sem evidente transgressão do 
pre.ceito constitucional, conforme es
tá redigido. 

Pode uarecer à douta comi~ão 

elaboradÕra do !Projeto constitucio
nal que se trata de matéria regu
lamentáv-el por lei estadual. Entre
tanto, sem a preexistên2ia de uma 
ncrma geral Tigida, os governos es
taduais ficarão livres de estabelecer 
processos arbitrários :para determi!la~ 
ção cio valor oficial das mercadorias 
pelas dife:entes formas .atrás indica
das. E, nesta hipótese, deve conside
rar-se, desde já, inoperante o disposi
tivo -cnstitucional correspondznte ~o

n. o V, no a.rtigo 130. il:l.e n·ão coloca
rá, por forma alguma, a. P!o_?.u~ão 
brasileira a cavalheiro de mc1denc~:-s 
tributárias acima de 5%, por ocss1ao 
de sua eX1X)rtação. 

Pe-nsamos que, ao se elaborarem os 
crçamentcs estaduais, já devem os le
gisladores dos Estados estarem adverti
dos de que a lei :federal lhes !orneee
rá normas exatas para determinaçM 
do valor tTibutável de suas expo,rta
ções e, c..)nsequentemente, a base jus
ta. pa<ra a estimativa da receita por
êsse titulo. De modo corntrário, so
breeXistirá profunda. d~igualda.de 
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tributfu-i.a, no 'Ílratamento dos ;pro
.dutos de exportação, em geral, e, por 
vezes, de um mesmo produto, de es
tado para Estado, com sobre!Ptfcia 
burla dos obj-etivos de moderação e 
de eqüidade, que devem constituir a 
'Própa.-ia e-ssência do dispositivo con.'5-
tituciona! que autoriza e fixa o im
põsto õ.e- exportação. 

Palácio Ti::-adentes, 17 de junho de 
1946. - Cosme l!"erreira . . - Waide
m.ar Pedrosa. - Leopoldo Peres. ·
Alvaro Maia. - Pereira da Silva. -
Severiano Nunes. - Alvaro Aàolpho 
I.;eQpoldo Neves. - Magalhães Bara
ta. - Nelson Parijós. - EpílOgo de 
Campos. - Agostínlto Monteiro. 

· Crepori Fr.a:nco. - Jair Botelho. -
Carfneiro. 

N.0 1.499 

Ao art. 131. 
Suprima-se no inciso II a palavra 

"urbanos". 
Justificação 

Feita da tribuna em sessã-o de 13 
-de junho. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Brochado da Rocha. - Bit
tencourt Azambuja. . - Teodomiro 
Fonseca. - Herophilo Azambuja. 
Daniel Faraco. 

N.0 1.500 

Ao art. 131, inciso n - ac:rescen
.te-se: "inclusive sôbre a valorização 
eventual da propriedade imóvel" 

Justificação 

. Nos paises novos e até mesmo nos 
·velhos, é notaria a rápida e espantosa 
valorização dos imóveis, mesmo inde
pendentemente de obras públicas, que 
justüicariam a cobrança da contri
buição de melhoria. ~sse acrescimo 
de valor tem sido tributado alhures, 
.especialmente na Inglaterra ("unear
ned increment", de Llyd George), em 
Alemanha e colônias, em Marrocos, etc. 

É um tributo novo que, evidente
mente, exige técnica especial, a ser 
adquirida prudentemente. 

Contemplou-o o projeto da Sub-Co
missão. A Comissão suprimiu a refe
rência expressa, talvez porqu~ repu
tasse 1mplicito . na competência para 
arrecadar os impostos territorial e 
predial. 

Nesse ínterim, a União criou-o em
piricamente, sem observância daquela 
técnica delicada, a 10 do corrente, na 
base de 8 % sôbre diferença de valor 
,entre o preço da venda atual e a aqui-

sição anterior mencionando apenas e 
insuficientemente alguma das dedu
ções admissíveis. 

Entretanto .êsse impôsto deve caber 
aos Municípios, como todos de base 
estreita, influênciáveis pelas peculia· 
ridades de cada zona. Que a União o 
contemplasse através de impôsto de 
venda, como rendimento aleatório. vã. 
Mas como o fez, é indefensável. 

Alem disso, as valorizações imobi
liárias, em regra, desde que surgem 
dp c_omplexo de serviços públicos mu
c~palS e do. desenvolvimento demográ
fico das cidades, deveriam caber de 
justiça aos municípios. Na peor hipó
tese, quer o partilhar a União, Esta
dos e Municípios. Nunca àquela .sõ
menté. 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
de 1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.501 

Ao art. 133 parágrafo único. 
Suprima-se. 

Justificc.tivc. 

O art. 133 confere, cumulativamen
te, à União, aos Estados e aos Mu
nicípios, a faculdade de cobrar con
t;-ibuíção de melhoria em consequên
cla de suas obras públicas. 

. O parágrafo único torna obrigató
ria a cobrança em todos os casos de 
valorização do imóvel, o que nem 
sempre s~rá aconselhável. 

Em seguida estabelece os limites. 
dentro dos quais terá de ser feita s. 
fixação do tributo. 

Finalmente determina que caberá ~ 
"União estatuir normas uniformes re
lativamente à incidência e à cobrança 
dessa contribuição. · 

Ora, ess&. parte final fere, a. meu 
ver, a autonomia dos Estados e dos 
Municípios, ao passo que as partes an
teriores dêste parágrafo único depen
dem d~ mais detido exame a ser feita 
pelo legislador ordinário. 

A matéria constitucional está conti
da no artigo. 

Propõe-se ·a supressão do parágrafo 
que exorbita da esfera ConstitucionaL 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Daniel de Carvalho. - Mu
nhoz da Rocha. 

N.0 1.502 

Titulo IV, Capítulo I, Seção I -
Das Rendas Públicas: 

Art. -Nenhum impõsto poderâser 
elevado além de vinte por cento do 
seu valor ao tempo do aumento.· 



Justificação 
:tJ:ste dispositivo figurou na. Consti

tuição de 1934 (Art. 185) . 
Não deve ser e.squec1do agora, poii; 

renresenta a garantia dos contribuintes contra ::>s excessivas majorações 
ele impostos. _ 

Sala das Sessoes, 19 de junho de 
1~. - José Varella. - Dioclecio 
Duarte. 

N. 0 1.503 

Ao art. 137, inciso m: 
Substituam-se as pa1awas 

cial ou suplementar" por 
nais". 

Justijicaçá<J 

"espe
"adicio-

A e:lq}T-essão "créditos adicionais" 
é genérica, abrangendo ;pois os espe
ciais, suplementares e os extraordi
l!lários. Quanto a êstes últimos, votou 
a emissão que, durante 'as férias 
parlamentares, seriam autorizados 
pela Comissão Permanente. 

Nessa sentido, a<p.resentei outra 
emenda. 

Paládo Tiradentes, ,18 de junho de 
1946. - AliOmar Baleeiro. 

N.0 1.504 

Capitulo 8.0 -'- Disposições diversas: 
Acrescente-se: Art. . ... E' gratui

to o ensino público ds. União, Estados 
~ Munici:pios em todos os seus graus 
e ramos. 

Justificação 
Ninguém põe em dúvida a necessi

dade de educação do nosso povo, cujo 
atraso é uma das causas mais efe
tivas do desajustamento da vida na
cional na ordem social, política e eco
nômica. 

Por sua falta, grande parte da po
pulação brasileira está excluída, injus
tamente. do direito do voto, dando lu
gar a duas classes Q.e brasileiros, os 
que sabem ler e escrever e go.sam de 
todos os direitos e preferências, em
bora sejam inferiores na produção de 
utilidades materiais, e os analfabetos 
que t:rabalham no camno e nas ofici
nas e, por si ou pelo proàuto de seu 
hbor, pagam grandes tributos à Na
ção, depois de enriquecerem a sua 
e<:onomia. · 

N'o projeto estão separadas quotas 
da rece:t.a da União, Estados e ~.ll:uni
~ipios par~ serem aplicadas no ensino 
:público, 10 % d.a União e 20 % dos Es
. tados e Municípios, não vão faltar re
~ursos para a educacão do povo, não 
bá. razã.o para continuar c ônus que 
pesa sôbre o estudo, cortando voca
ções de uns, desa.ni.ma.ndo a. muitos, 

envergonhando o caráter dos que não 
podem pagar, embora possam pelós 
estímulos da própria deficiência apro
veitar v:::.ntajosamente a oportunidade 
de uma escola. gratuita. Abra-se a 
porta larga para possibilitar a todos, 
sem distinção de fortuna, côr, cu :ra.
ças_ as mesmas oportunidades de sa
ber. Jã ficam isentos de impostos os 
livros de publicaçõe didáticas, fique 
igualmente, geralmente e totalm~.nte 

o ensino público. quer primário, se
cundário ou superic;r. 

Insignificantes para os orçamentós 
as taxas que pesam sôbre o ensino. 
quando jâ existe o sêlo de valor au
mentado todos os anos e quê vem 
produzindo, por sua larga apliéação 
adicional, uma renda vultosa para a 
educação. 

Não é suficiente a gratuidade so
mente para o ensino primário; t<:.l
vez o mal maior de n<lssa ooucacão 
seja :a dificuldade do eJ:J.Sino d'l.S hu
manidades, doo CUl'\SOS prof!ssiO!la:iS 
que habilitam realmente o homem a 
trabalhes especializados na base doo 
grand~ conhecimentos cientificos. O 
ensino primário não dá profi.s5ã.o a 
ninguém, a.penas coloca o indivi1t:.o no 
rudin:!Rlntar estado de convivência.. 

De grande valor é. pci!'tanto, o Es
tado proporcionar o ensino de tOdos 
os graus e ramos ao maior número, 
de preferência aos de condições :ne
nos favorecidos de fortU.'la, levantan
do o nível cultura! do povo pela f~
cilidade <'!a sua educação. 

Estamos convictos de que uma gran
de e coordenada campanha na-::ional 
dê educação. dos três governos, grz
tuita e obrigatória, transformara. o 
Brasil em poucos anos numa gra.nde 
d€lllo~racia consciente, sustentada pe
los valores de sua economia organi
zada e :Pelas conquistas da inteligên
cia esclarecida. de seu povo. 

Sala da Assembléia Constituinte, 17 
de junho àe 1946. - Deodoro Men
dom;a. - TheoduZ0 Albuquerque. -
José Alves Linhares. - Café FiZno. 
- Olavo Oliveira. -Campos Vergal. 
- Plinio Barreto. -Aureliano Leite. 
- Antenor Bogéa. - Toledo Piza. -
Romeu Lourenção -Brígida Tinoco. 
-José Carlos Pereira Pinto. -Miguel 
Couto. · 

N. 0 1.505 

Dar a seguinte redação aos arti
gos 139 e 140 das ...;_ Disposições es
peciais: 
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Art 139 - Para execução da de
fesa da região nordestina contra os 
efeitos das sêcas, em combinação 
com o aproveitamento do vale do São 
FJ:ancisco, a União aplicará ·anua~

mente, com as obras e se:viçcs de 
assistência social e econômica, quaa.
tia nunca inferior a três por cento 
de sua re<:eita tributária. 

§ 1. 0 - Uma quarta parte {!essa 
impor.tância será depositada em cai
xa espe-cial destinada ao socorro das 
po.pulações flageladas pelas calami
dades climáticas, podendo essa. reser
va ou parte dela, ser aplicada a ju
ros módicos em emJ)réstimos a agri
cultores ··e industriais estabelecidos 
na zona. das sêcas ou no vale do São 
Francisco. conforme d·etenninar a 
lei. Para o aproveitamente dêsse va
le serão destinadas 3/8 das parcelas 
!restantes. empregando-se os outros 
3/8 nas obras propriamente de defe
sa contra as sêvas. 

§ ·2. 0 Tanto os Estados compreen
didos na área cas sêcas como os do 
vale de São Francisco, aplicarão três 
por cento de sua renda tributária na 
construção de açudes, canais, endica.
mentos e outros serviços necessários 
à assistência das populações e ao de
senvolvimento dos planos que se es
tabelecere-m paira !regularização dos 
regimes fluviais. 

Art. 140 -Para a execução do pla.
.no de valorização econômica da 
Amazônia e suas ligações por vias 
férreas ou aquáticas às demais re· 
giões do País, a União :aplicará, anu
alme·nte, quantias não inferiores ·a 
três !pOr cento da. sua renda tributá
ria. 

§ 1. 0 - Da importância assim re
servacl:a, a metade será empregada 
nas obras de viação e a outra metade 
em servços de saneame;nto, desenvol
vimento agricola e industrial, inclu
sive -colonização. 

§ 2. 0 
- Os Estados com~emdidos 

.naquela região, assim como seus Mu
nicípios, reservarão anualmente, pa
ra o mesmo fim três por cento de 
suas rendas tributárias. Proceder-se
á do mesmo modo com relação aos 
orçamentos do~ territórios. 

Acrzscentando-se o seguinte: 
Art. No ·primeiro semestre de cada 

exercício, o Presidente da República., 
submeterá. ra.o Congresso Nacional re-

lat;()rios ci=coostanciados dos trab::t
lhos T·ealiza<ios e das despesas relati
vas .z.o exercício subSeqüente. 

§ 1. 0 Os rrecursos estaduais e muni
cipais de que tratam o § 2. 0 do ar
tigo 139 e o § Z. o do art. 140, será(} 
aplicados por intermédio do Govêr
no Federal, sem prejuízo das quan
tias rpara o mesmo fim res·ervadas 
!pelo/ União 

§ 2. ° Como contribuição adicional 
para as despesas ·dos serviços a que se 
referem os a.rts. 139 e 140 preceden
tes serão cobradas contribUições de 
melho:ia conseqüentes <ias Obras pú
blicas realizadas; e taxas esp-eciais 

· sôbre a oêra de carn'2.úba e óleos ve
getais e :piodutos minerais das re
giões beneficiadas. 

§ 3. 0 Elaborados os planos de obras 
e meLhoramentos, fará. a União as 
necesS<ári.as operações de crédito para 
o conveniente provimento de fundos 
ao andamento r"..gular dos respecti
vas serviços. 

Sala das sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Café Filho. - Henriq-u-e 
de Novaes. 

N.0 1.500 

Ao Capítulo m, da Fiscalização Fi
nanceira, art. 142, § 1.0. 

Substitua-se pelo seguinte: 
As condições de nomeação e investi

dura dos Ministros do Tribunal de 
Contas, obedecida a proporcionalidade 
de dois têrços dos ca;rgos criados em 
lei, são as mesmas da dos juízes dos 
Tribunais Federais de Recursos, fi
cando reservado o têrço restante aos 
funcionários do Côrpo Instrutivo, que 
serão nomeados me<i.iante escolha pe
lo Poder Executivo com ap:rovs.ç:lo da. 
maioria a:bsoluta do Senado Federal 
dentre aqueles que hajam atingido o 
último cargo da carreira e contem 
mais de vinte e cinco anos de servl
ço efetivo no mesmo Tribunal. 

Justificação 

Não ha contestar a relevância: da. 
missão constitucional entregue ao 
Tribunal de Contas quando acompa
nha e fiscaliza a execução orçamen
tária, julga priva,tivamente as contas 
dos responsáveis por dinheiros ou 
outros bens públicos e julga da lega
lida-de dos contratos e das aposentado
rias, reformas e pensões. 

Sábio e precavido foi o projeto ao 
exigi..r para o provimento do cargo 
de ministro a; nomeação pelo Presi
dente da República com aprovação da 
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maioria absoluta do Senado Federal, 
dentre juristas com os requisitos do 
art. 75: - brasileiros natos, alistados 
eleitores, notável sa.ber jurídico e 
reputação ilibada. Tradição consagra
da há mais de 50 anos, não se puderia 
compreender que a independência do 
Tribunal não assegurasse, ao mesmo 
pa.sso, processo especial de investidu
ra dos seus membros componente;;. 

Entretanto, forçoso, reconhecer, por 
outro lado, o papel quase decistvo do 
Corpo Instrutivo no exame e vc>:tfl
cação dos atos financeiros que sobem 
ao julgamento do Cõrpo Deliberativo 
em cujo quadro se acham integrados 
os Ministros. 

Em verdade. O Corpo Instrutivo 
.colabora, instrui, sugere, conclui em 
sua instrução, para final pronuncia
mento do Tribunal, nos processos de 
fiscalização financeira e nas tomadas 
de contas dos responsáveis. Examina:, 
em primeira mão, os processos de 
pagamentos, distribuição e anulação 
de créditos, adiantamentos, monte
pio civil e militar, meio soldo, aposen
tadoria, reforma e, o que é mais im
portante, .a própria conta de gestão 
financeira do Primeiro Magistrado da 
Nação. . 

Não fica só nisso. Delegados do Tri
bunal junto às Delegacias Fiscais e 
mais repartições pagadoras, os fun
cionários do Corpo Instrutivo julgam, 
com alçada, as tomadas de contas 
até quinhentos mil cruzeiros. ~mo 

se ministros fõssem (Decreto.-lei nú
mero 426, de 12-5-38, art. 24, § 2.0 ) ; 

sem limite de alçada nos demais ca
sos e, salvo o direito de recurso de 
suas decisões e julgados (Decreto-:-ei. 
cit., art. 24, Íl.0 V>, como aeontece 
na sistemática processual dos Tribu
nais de justiça comum, decisório., é o 
julgamento, em última instância, do 
Corpo Instrutivo. 

Em sua obra "O Orçamento" de
clara. o saudoso Agenor de Roure rõ
bre os funcionários que o compõe:n: 
- "exercem funções delicadas. i:r.::.· 
truindo os processos, examinando -~s 
em face da lei e i.P:"ormando- 1s Cé 
modo a facilitar ;.. tarefa do CQr;l.J 
Deliberativo, que raras vezes di>corã.a 
das informações e pareceres dados, o 
que demonstra a. cc..pacidade de t1 a
balho e a competê.,(ia dêsse Cur~ 
que tem a seu cargo milhares de pro
cesses a serem estudados anualmen:e, 
em face das exigências do Código "pá
gina 305. E' 0 qu e se lê, t3.rnbém 
no brilhante voto proferido pela digno 

e provecto ministro, José Amélico ao . . . ' re1vmd1car para o Tribunal a com-
petência. de nomear os funciO·":llU"ios 
de sua Secretaria. Foi, por igual, o 
que proclamou o douto Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Costa. 
Manso, relator do Mandado de &:l
gurança n.0 214, de 1946, por essa for
ma: "... os funcionáJ:ios das Secre
.taria.s dos tribunais judiciários ape
nas provêm ao expediente dos ieítcs. 
enquanto que os da Secretaria do Tri
bunal d Contas organizam os proces
sos, levantam contas e prestam infor
mações de influência quase, sempre 
decisiva no julgamento final". 

Dessarte, temos como ulenamente 
justificada a emenda que ·busca re
servar têrço dos cargos de mi~
tros, criados em lei, para os funclo
nários de Oorpo Instrutivo, justo prê
mio ê estimulo aos que se haja!ll dis
tinguido nv exercício especializado de 
suas funções. obedecidas, porém, a~ 
requisitos formulados. 

Sala das Sessões, 19 d ejunho de 
1946. - Getulio Moura. - José Fon
tes - JoilCJ Vilasboas. - Vespasiano 
Martins. - Lahyr Tostes. - Chris
tiano Machado. -Aureliano Leite. 
Pedro Vergara. - José Augusto. 

N.0 1.507 

Ao art. 142. 
a) redija-se, assim. o § 1.0 : 

Os ministros do Tribunal de Contas 
serão nomeados pelo Presidente da 
República, com aprovação do Senado 
Fed.,,.al, dentre brasileiros natos, alis
tados eleitores, de reputação ili.ba<ia, 
não podendo ter menos de 35 anos 
nem mais de 60 anos d· idade. 

b) suprima-se no § 2.0 a palavra 
•prerrogativas." 

Justificação 
Feit2. da tribuna, em sessão de 13 

dr junho. 
Sala das Sessões. em 18 de junho 

de 1946. - Brochado da Rocha. 
Luís Mercio Teixeira. - Gaston Eng
õert. - Bittencourt Azambuja. 
Teodomiro Fonseca. - Pedro Ver
gara. - Herophilo Azambuja. 
Antero Leivas. 

N.0 1.508 

Capítulo m 1- Da. Fiscalização da. 
Administração Financeira: 

Art. 143 - Compete ao Tribunal 
de Contas 
· m - Julgar da legalidade dos con

tratos e das aposentadorias e pensões: 
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Acrescentar no final: dos servidores 
públicos 

Justificação 
Tem-se a impressão de ter havido. 

no caso, êrro de impressão, pois que, 
segundo o projeto, competiria ao Tri
bunal de Contas conhecer "das apo
sentadorias e pensões", não se exce
tuando aquelas outras que os institu
tos e as caixas de aposentadoria con
cedem. Assim, o que o Tribunal de 
Contas julgarã diz respeito à aposen
tadoria e pensões dos servidores pú
blicos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Pedroso Júnior. - :Romeu 
Fiori. 

N.0 1.509 
A-o art. 144: 
Acrescente-se, no fim: 
"Nos moldes do tribunal federal e 

assegurados aos seus membros os mes
mos direitos, garantias e vencimentos 
dos desembargadores aos tribunais de 
apelação. 

Justificação 
Feita da tribuna em sessão de 13 

de junho corrente. 
Sala das Sessões, em 18 de junho 

de 1946. - Brochado da Rocha. -
Souza Costa. - Luiz Mercio Teixeira. 
Ernesto Dorneles. - Gaston Englert. · 
- Teodontiro Fonseca. - Bittencourt. 
Azambuja. Daniel Faraco. 
Adroaldo Costa. - Manoel Duarte. 
- Antero Leivas. · 

N.0 1.510 

Art. 144 - parágrafo único. 
Entre "voto" e "da maioria" acres

cente-se: - Secreto. 
Justificação 

O art. 32, n.0 I, do Projeto deter
mina que a nomeação de Ministro do 
Tribunal de Contas terá de ser subme
tida à. aprovação do Senado, mediante 
vote secreto. 

Justo e equitativo, portanto, é que 
se proceda do mesmo modo em rela
ção ao Tribunal de Contas dos Es
tados. 

A emenda tem, assim, tal finali
dade. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varela. Dioclecio 
Duarte. 

N.0 1.511 
Ao art. 146: 
Substituam-se. no § 1.0 , as palavras 

"qualquer vereador" por "um têrço 
dos membros da Câmara.". 

Justificação 
Feita da tribuna em sessão de 13 

de junho corrente. 

Sala das Sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Brocluzdo Rocha. - Luiz 
Mercio Teixeira. - Gaston Englert. 
- Teodomiro Fonseca. - Herophila 
Azambuja. - Daniel Faraco. · -· An
tero Leivas. 

N.0 1.512 
Acrescente-se ao art. 147: 
"IV - São equiparados aos natu

ralizados, com os mesmos direitos e 
obrigações e enquanto domiciliados no 
país, os cidadãos portugueses com 
mais de cinco anos de permanência. 
ininterrupta no Brasil". 

Justificação 
O direito que mvocamos para que 

aos portugueses não naturalizados; 
mas que em nosso país permaneçam 
pe>r mais de "cinco anos ininterruptos 
- p-odemos dizê-lo, sem receio de 
errar - está no ânimo de todos os 
s€-nhores Representantes, quiçá de to
dos os brasileiros. 

Com efeito, o cidadão português 
que, por motivos respeitáveis, mesmo 
à falta de um ato de naturalização, 
deiXa sua pátria pela nossa, não mos.; 
tra menos amor ao Brasil que aque
lt>s de seus patricios que, por moti
vos, conveniências ou exigências vá
nas assim o façam lançando mão 
dêsse remédio legal. 

:Mas, atente-se, não pecilmos para 
êsses filhos de Por.tugal apenas a frui
ção dos direitos de que gozem os seus. 
compatriotas naturalizados. Não. As 
ourigações também lhes tocarão, ~ 
das elas. Estamos bem certos de que. 
tanto quanto nós brasileiros, êles as 
cumprirão com o mesmo espírito de 
obediência conciente e expontãnea. · 

Diga-se ainda em refôrço da pro
posição que temos a honra de subme
ter à Assembléia, que einco anos de. 
permanência em nossa terra são so
beja prova para os considerarmos ra
dicados em nossa vida, em nossos 
hábitos e em nossas tendências de 
paz, de trabalho e de progresso. E· 
isso porque a verdade é a seguinte: 
um cidadão que por um lustro, nãa 
se mostrou inaA.aptã.vel à nossa con
vivência, ~.tá provad~ente integra
d-o no Brasil, sem falarmos nas nos· 
sas origens de sangue, na nossa iden
tidade de língua e de crença, e até, -
porque não dizê-lo - nas virtudes e 
ainda nos defeitos que dos portugue
ses herdamos. 

São tantos e tantos os motivos 
que militam em favor de nossa emen
da - de darm-os aos portugueses não· 
natuxalizados os mesmos direitos e 
obrigações que assistem aos que o fo,
rem - que apenas reeordarem.JS~ 
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.::omo fecho desta ligeira justüica.ção, 
a atitude que os nobres filhos de 
nossa heróica e gloriosa mãe pátria, 
aqui radicados, assumiram durante a 
guerra que há pouco nos envolveu, 
quando, em tudo solidârios conosco, 
tudo deram de sua colaboração até 
:final sob às múltiplas iormas que as 
CJicunstâncias impunham e que as 
:necessidades exigiam. 

Não é uma novidade a nossa afir
mativa de agora: os portugueses nun
ca foram, não são, jamais serão, es
trangeiros no Brasil. 

Se assim é, êsse e o pensamento da 
Nação, estabeleçamos, desde logo, em 
:nossa Carta Magna, êsse postuiado. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 
1946. - Acurcio Torres. - Alfredo 
Neves. - Negreiros Falcão. - Eri
gido Ti?Wco. - Getulio Mortra. -
Daniel Faraco. - Ivo d'Aquino. -
Heitor Collet. - Miguel Couto. -
José Carlos Pereira Pinto. - Eduar
do Duvivier. - Paulo Fernandes. -
Amaral Peixoto. - Bastos Lima. -
Domingos Vellasco. - Antenor Bo
géa. - Nestor Duarte. - Brochado 
Rocha. - Aloisio de Carvalho Filho. 
- Alde Sampaio. - Aliomar Baleei
TO. - Jac?J àe Figueiredo. - Luiz 
Viana. - S.-:-~a Costa. 

N. 0 1.513 

Ao art. 147: 
Redija-se assim o inciso II: 
Oó: filhos de brasileiro ou brasi

leira, nascidos em Pais estrangeiro, 
estando os seus pais a serviço do 
Brasil, e, fora d.êste caso, se vierem 
a. residir no País, devendo, até um 
ano ap&s completar a maioridade po
lítica, optar por uma das duas pa
cionalidades. 

Justificação 
Feita. da tribu=:ta, em sessão de 13 

-de junho corrente. 
Sala das Sessões, 18 de junho de 

19~. - Brochado da Rocha. - Luiz 
Mercio Teixeira. - Gaston EngZert. 
- Theodomiro Fonseca. Pedro 
Vergara. - Daniel Faraco. 

N. o 1.514 

Ao Titulo V, Capítulo I, Seção I 
- Da nacionalidade e da cidadania: 

Inclua-se, entre os de ns. 14:7 e 
148, o .seguinte artigo: 

- A lei faCilitará aos estrangeiros, 
com mais de dez .,nos de residência. 
no País, que tenham mulher ou fi
lho brasileiro e pos.suam bem itnóvel 
no :Brasil o fornecimento do titulo de 

nacionalidade, desde que o requei
ram. 

J'usti/icação 

Feita. da tribuna em sessão de 13 
de junho corrente. 

Sala d=:.s Sessões, IS de junho .e 
1946. - Brochado àa Rocha. - Sou
za Costa. - Luiz Mercio Teixeira. -
Antero Leivas. -Ernesto Dornelles • .:.._ 
Gaston Englert. - Bitteru:ourt Aza.m-

N.0 1.515 

Ao art. 148, inciso II: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"II - Que prestar a govê:rno es~ 

trangeiro informações ou serviços 
contrários à defesa e à segurança de. 
nação." 

Justificação 
Creio que há receios infundados 

quanto ao fato de brasileiro aceital:' 
co.mis.são, emprêgo ou pensão de go
vêrno estrangeiro. Dentro ou fora 
do País, isso poderá aconte<:er enl 
muitas circunstât..cias justificáveis, 
sem o mais mínimo inconveniente 
para os interêsses nacionais. 
· Se houver tal oportunidade para 
brasileiro e êle aguardar licença do 
Presidente da República, nas mais 
das vezes não obterá despacho em 
tempo útil. 

O problema é outro: - brasileiro, 
que recebendo ou não propinas, pres
tar a govêrno estrangeiro ajudas, in
formações ou quaisquer serviços con
trários à defesa ou segurança do 
Pais. hipótese que o proj•eto não. 
previ'8.. Nesse caso, perca a nacio
nalidade, sem prejuízo das penas cri
minais em que incorrer. 

Palácio Tiradentes, -18 de junho de 
1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.516 

Ao Artigo 150 - suprima-se o pa
rágrafo único. 

Justificação 

Todos os militares, do general ao 
sol::l.ado raso devem ser eleitores. F~ 
1891, negou-se o direito eleitoral às 
praças de pré. Naquela época devia 
ser assim. Hoje em dia, não. Hoj;;: o 
sufrágio é universal e direto, o voto é 
secreto <Artigo 152) . As fôrças arma
das não têm mais aquela composição 
denominada "profissional". São ~ons
tituidas de brasileiros, obrigados ao 
serviço militar, etc. (Artigo 172l. 
Isto pôsto, a Constituição, privando 
milhares de cidadãos de votar, atenta 
contra a própria democracia e c0n-



-112-

corre para que sejam, inutilm.P.tl.te, 
'Violentadas numerosas conciênc1as. 

_<\.os cautelosvs amigos da disclplina 
.militar é bem lembrado antes veda:r 
ao soldado, oficial ou não, a 'HIV!da
de politica~partidária, que não ~e con
funde, em absoluto, com o direlto de 
-ser eleitor. 

Já teríamos um excelente paradlg
.ma - se isso fôsse necessárjo para 
.apoio da idéia aqui aventada - na. le
gislação dos nossos amigos e bons n
zinhos ianques. 

Sala das S€ssões, 19 de junho de 
1946. - Esmaragdo de Freitas. 

N.0 1.517 

Ao título V - Capítulo I - Seção 
n. 

Suprima-se o n.0 1 do art. 150 e 
..acrescente-se ao art. 151 o segUlllte 
parágrafo único: 

A lei determinará a forma de a~is
tamento e a maneira de votar da.~ d

-. dad.ãas que não saibam lêr e escnmer. 
justificação 

Sufrágio universal é o que pel"IlliLe 
o voto de todos os cidadãos de um. 

. .país. Privar de voto o cidadão ..J.Ue nfí-o 
-sabe lêr e escxever, 'isto é. analfaoo
tos. é cometer uma injustiça, 

O ensino tanto pode ser obrigatório 
para aquêle que vai aprender, como 

_para o govêrno a quem incumbe orga.
..ni.za:r a escola. e proporcionar a instru
ção, especialmente a primeira 

Ninguem desconhece que s.pez.ar dos 
-esforços de muitos govêrnos e inst-i
tuições, o Brasil possue boa metMe 

--de sua população analfabeta, ~r-=s-

--<:endo das cidades para o cam?o, c:o 
litoral para o interior a degradante 

-proporção de ignorantes. Mas, ê~se 

homem que não conhece o ana7.fa.oe
to, nem escreve, sabe trabalhar, t~:m 

um ofício, realiza uma produção, em 
. geral maior e mais constante ;Iue n.s 
populações melO letradas dos n11cleos 
próximos que vivem de serviços ~ev~-,s, 

realizando utilidade secundárias .:: em 
-regra, nada sabendo fazer. Exemplo: 
- o lavrador, o seringueiro, o esplol'a.-

. dor de riquezas naturais de ';ôda a 
sorte, grande número de bons ope,.á.-

. rios, os marítimos e pescadores - são 
elementos de trabalho que reall:õam 

·a grande e aspera produção brasilei
. ra, talvez porque as poucas tuzes os 
retenham sob a canicula, no ré dos 

· roçados, nas selvas perigosas, ou no 
-risc D<ios mares e mergulbos, enquan-
-to nas cidades feéricas e cheus de 
recursos e assistências outros agna::-

:;dam e usufruem os proveitos 1as ri-

quezas que aquêles extraem da. ter:ra 
e das águas sob as mais duras, a..:)S.D.
donadas e miseráveis conmções. 

A fortuna material do Brasil, em 
mais de 60 por cento, é prodUZida pe
los analfabetos do seu interland, cr~a
turas que nada reclamam e para as 
quais os govêrnos oferecem a policia 
que persegue e os tributos que a:-re
batam a parte melhor dos seus es!<l'r
ços. 

:E:sses indivíduos têm conciência da. 
vida e dicernimento, recolhendo a for
mando uma convieção dos informes 
que lhes chegalll, têm o sentim~r~to 

da pátria e são os mais nacionalistas 
de todos os brasileiros. 

A lei democrática _não pode ~x.clUi
los da participação política do voto. 
como não exclue a sua pessoa, a st~a 

terra e os seus produtos da incidência. 
dos impostos e das obrigações ..!Illll.m.
res. 

Nesta Constituição, que manda des
tacar partes das receitas públicas pa
ra o ensino do povo, não pode :e.::us:~.r 

o voto aos numerosos brasileir~s que 
os nossos govêrnos têm deixado sem 
instrução, mesmo a inicial da leltU!'a, 
da escrita e da conta.. 

E uma. grande recuperação da cJda.:. 
dania republicana e urna- justiça que 
já tarda na fraternidade da Vida. po
litica nacional. 

Sala da Assembléia Nacional Cons
tituinte, em 17 de junho de 1946. -
Deodoro Mendonça - TeoduZo Alb-u
querque - José Alves Linhares -
Café Filho - Olavo Oliveira. - cam
pos Vergal. 

N.0 1.518 
Titulo V - Capitulo I - Seção li: 
Suprinla-se o parágrafo único do 

n.0 m do Art. 150. 
Não se compreende que sendo uni

versal o sufrágio, como dispõe o ar-· 
tigo 152 do Projeto, venha o direito 
-político que êle expressa sofrer :estr!
ções derivadas de situação de hierar
quia que pelas leis militares fique sc.b 
2. obediência dos respectivos regula
mentos, que se lhe retire o direito pn
lnC!'dial da cidadania que, nos re
gimes democráticos, o fazem ,Jart.tci
ps.r da investidura dos pOderes Leg'.s
lativo e Executivo: ao contrário, ês~e 
homem chamadc ao serviço :nill•ar • 
seja para receber os ensinamentos da 
técnica bélica, seja até para enf!'cn
tar os riscos da guerra, como aconre
ceu com os brasileiros no recente -::on
flito mundial - representa, mais 'lUe 
o civil não incorporado, um potencisl 
civico que lhe dá incontestável \la''!it· 
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de concorrer a todos os comícios e~el
torais da sua pátria. 

Nem o receio do enfraquecimento 
<ia disciplina militar, nem a preocupa
çãtt da üesor.O.em no& qua:rteis, ~las 
discussões políticas adversas. são ra
zões bastante fortes para exclw.:r o ci
dadão do exercício de um direil;.) que 
a. tOdos os brasileiros maiores de de
zoito anos é concedido. Nosso Exé~
cito é de cunscrição anual üos hcme11.s 
de 21 anos para se instruirem mmta::.-
mente; a disciplina num país demo
crático não é uma tirania como no 
prussianismo, antes uma norma regu
lametar de conduta imposta . a hD
mens livres que, aceitando-a, renu."l.
ciam, tantas v.ezes, até principies <ie 
altivez em favor da defesa da sua pã
tria, mas essa disciplina não deve 
transformar o cidadão soldado n:> es
cravo. 

Essas razões tornam-se mais elo
qüentes se colocarmos em confrcuto 
às leis eleitorais americana e ingiGsa 
que levaram, o ano passado as suas 
listas e urnas as trincheiras, aos n..1.
vios e às bases aéreas, recolhendo os 
votos dos seus concidadãos espa:ha
dos, pela guerra, em todos os conti
nentes, mares e paises do mundo; e-n
quanto o Bra.i.l, na mesma época, ex
cluiu êste punhado de bons e l:lravos 
brasileiros do magnifico episódio elei
toral de dois de Dezembro, êles que se 
batiam pela democracia universal, re
legados pela democracia de sua pá
tria, dando lugar ao estranho e la
mentável desfecho, nesta Consti~uin

te, de não ter assento qualquer repre
sentante que conduza o voto dos ~:oi

dados brasileiros em guerra. 
Sala da Assemblêia Nacional Cons

tituinte, em 17 de junho de 1946 
Deodoro Mendonca - Teoàulo Albu
querque - José· Alves Linhares -
Café Filho - Olavo Oliveira - Cam
pos Vergal. 

N.O 1.519 

Ao art. 152 do Projeto de cons
titutição: 

Substitua-se o art. 152 pelo se
guinte: 

O sufrágio é uni<Versa.1, igual dire
to e secreto. As eleições para a com
posição da Câmara dos Deputados, 
das .Assembléias Legislativas e Esta
du&i,s e das Câmaras Municipais obe
decerão ao sistema da represenção pro
porcional. - Soares Filho. - .Bomão 
J"1rior. 

N.0 1.520 

Redija-se assim: 
Art. 152. Nas eleições a que se 

proceder no pais, o sufrágio será 
universal e direta, o voto será :>e
ereto e obrigatório. e há de ser ~
segurada a representação proporcio
nal das correntes de opiniões, obser
vado, quanto à forma, o que dispuser 
a lei. 
Do projeto: 

Art. 152. O sufrágio é univer
sal e direto, o va.to é secreto; e é 
assegurada a representação pro
porcional das correntes de opi
nião, na forma que a lei esta
belecer. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.521 

Ao art. 157, n.0 II, letra c, acres
cente-se depois da palavra - secre
tários - a expressão - os coman
dantes de fôrças ào Exército, da Ar
mada ou da Polícia, existentes no 
Estado. - Barreto Pinto. 

Justificação 
Impõe-se a inelegibilidade suscita

da, expressa no art. 112, n.0 2, le
tra a, da Constituição de 16 de ju
lho de 1934. 

Pela enorme ascendência dos seus 
cargos, ditas autoridades têm de dei
xá-los, quando disputarem cargos 
eletivo. 

· Sala da Assembléia Nacional Com
tituinte, em 19 de junho de 1946. -
Barreto Pinto. 

N.0 1.522 

Art. 157, n.0 II, letra "c" 
Acrescente-se, entre" os secretários 

de estado" e "os chefes de polida' , 
o seguinte: 

Os diretores gerais de departamen
tos, nomeados em comissão. 

J"I!Stificação 

Há Estados onde apenas existe um 
Secretário, denominado Secretário Ge
ral do Estado. Os outros auxiliares da 
administração são os Direto.r?s de De
partamentos, nomeados sempre em 
Comissão. 

Não é justo, pois, que a inelegibili
dade atinja somente a um desses Au
xiliares. Precisa alcançar todos. 

Os Diretores de Departamentos que 
exercem. o · cargo em. caxá.ter efetivo 
não são considerados auxiliares da 
confiança do Govêrno. Dai a expres-
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são: "em comissão" lembrada pela 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junr..o d€ 
de 1946. - José Varella. - Dioclécio 
Duarte. 

N.0 1.523 
Art. 157. n.0 V 
P ... crescen-te-se entYe 1"estado" e "nos 

respectivos" o seguinte: 
Os diretores ge~·ais de de!lartamen

tos, nomeados em ccnnissão_ 
Justijicaçã,o 

Esta emenda é conseqüência da que 
ofe1·ecemos ao n. 0 II, letra "c", do 
mesmc artigo. 

A inelegibilidade não deve ser res
trit::J. ao Secretário Ge:.-al dos Estados. 
neve alcançar todos os auxi.lia1·es ime
c>ia tos do Govêrno. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
de 1946. - José Varella. - Dioclécio 
Duarte. 

N.0 1.524 
Art. 15-8: 
Onde se lê "tercei:.-o grau" diga-se 

Quarto Grau. 
Justificação 

o art. 44, do Decreto-lei Ft:deral 
n. 0 1.202, de 8 de abril de 1939 diz o 
seguint-e". o Interventor. ou Gover
nador, e os Prefeitos não podem con
ceder serviços públicos a parentes, de 
uns e de outros. até o Quarto Grau 
cons:mguíneos ou afins, ou com êles 
efetuar qualG.l:.~r espécie de contrato, 
n12m nomeá-los para função ou cargo 
público, ·salvo para funções temporã
rias de confianr;a imediata". 

Como se vê, êsse dispositivo salutar 
alcan~ou até as nomeações para c~rgo 
público. E, acertadamente, no ::;tuano 
grau o parentesco. 

1!: irrecusável a utilidade desta emen
da no tocante a inelegibilidade, pois 
visa impedir, cada vez mais a forma
ção de oligarquias que tar,ttos males 
causaram ao Brasi::.. Muitas vezes h~
via reforma de Constituiçã-o Estaduais 
só para assegurar ao Governador S€r 
substituído uor parente próximo. 

:r~antendo:.se. portanto, o que vigora 
em todo o território nacional, quanto 
a Inte1·ventores e Prefeitos, será ines
timável o serviço prestado à. demo
cracia. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
de 1946. - José Varella. - Dioclécio 
Duarte. 

N.0 1.525 
Ao art. 159 - Substitua-se o § 12, 

pelo seguinte: 
Sempre que solicitada, será per

mitida a assistência religiosa nos quar-

teis, nos hospitais, nas penitenciárias 
e em outros estabelecimentos oficiais 
de internação, sem ônus para os co
fres públicos, nem constrangimento ou 
coação dos assistidos. Nas expedições 
militares, em tempo de guerra, a as
sistência poc;ierá ser remunerada, mas 
somente sacerdotes brasileiros natos se 
admitirão a ex·ercê-la". 

Justificação 
E' reprodução da Constituição de 

1934, art. 113, n.0 6, permitindo-se, 
entretanto, excepcionalmente, a re
muneração nas e~-pedições militares 
em guerra. 

Palá-cio Tiradentes, 18 de junho de 
1346. - Aliomar Baleeiro. 

N. 0 1.52-ô 

Ao art. 159 - Acrescente-se mais 
um inciso: 

N. 0 
••• ) Por motivo dre convicções 

filosóficas, políticas ou religiosas, nin
guém se:-á privado dos seus direitos, 
salvo o caso do art. 153 § 2.o, I!. 

Justificação 
E' reprodução do art. 113, número 

4 da Constituição de 1934. Não é pos
sível que, na Declaração de dir-eitos, 
retrocedamos do ponto até onde já. 
estivemos, para vivermos num regi
me de obscurantismo, semelhante ao 

. da Espanha, do O.:tador Franco. 
Palácio Tiradentes, 18 d·e junha de 

1946. - Aliomar Baleeiro. 

N. 0 1.527 

Ao art. 159 § 11. 
Substitua-se a expressão: - "desde 

que se observem os impedimentos le
gais dêste" - pela s-2guinte: - "des
de que celebrado ante certidão de ha
bilitação legal perante a autoridade 
civil competente" - ficando a nll
nea redigida da &~gu~nte forma: 

"0 casamento religioso equivalerá ao 
civil, desde que celebrado ante certi
dão de habilitação legal perante ::1. 
autoridade civil comp-2tente, e seja., 
dentro em três dias sob pena de reJ
ponsabilldadEl. pelo celebrante, ins
c::ito, gratU:tamente, no ~egistro ci
vil". 

Justificação 

Tem-se objetado que a faculdatle 
outorgada pela disposição, de ser o 
casamento celebrado per:=:nte aut.ori
ds.des eclesiásticas, põe em perigo à 
s-egurança dos direitos decorrentes do 
casamento, em virtude da prova dês
se ato juríàt.co estar adstrita a.o 
registro público e de sua validade de• 
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p"nde!' de condições previamente es
:~pulrrdas na legislação civil. 
S~m desco!1hecer z. procedência de 

tais alegações, mas entendendo razoã
•:e! qt:.e a Ccnstituiç5.o dê g'.larida as 
·~onvicções religiosas de nosso povo, 
))re<:uramos corrigir o . texto de ma
J~eira que o casamento religioso nao 
se process·= à margem das garantias 
institucionais da f::o.míl:a, sobremodo 
do interêsse social do país. Ficando a 
celebração do casamento sujeita a 
prévia habilitação perante a autQrida
de civil, escoimada estará o que :fõr 
celebrado pelos ritos r·=ligiosos, tanto 
cmanto possível. A :sso acrescentando·
.o.'e a obrigatoriedade da inscrição no 
registre civil também se terá à neces
.v~dade for1nalist!ca de valor proban
te. 

Com a modificacão de texto ora 
proposta a Const:tÚição propiciará aos 
interessados a faculdade de rea.Llzarem 
o ato jurídico d::>. mane:ra que 1.'1es 
,;rja mais grata, evitando os males 
dos casamentos nulos em conseqüên
cia de impedimentos 1egais, ou anu
láveis por defeito de forma, como, 
inoperante por inexistência de sua 
prova legaL 

O que o texto Constitucional quis, 
:1 nosso ver digno de aplauso, foi fa
cultar aos crentes a solen:zação do 
casamento segundo os ditâmes àe 
sua consciência, e isto só pode ser 
um hem. desde que tal faculdad~ •e 
cerque de preceitos acauteladores dos 
interêsses sociais e individuais n:=ren
tes ao próprio cas~mento. 

Pensamos que a nossa emenda con
seguirá essa finalidade e é quanto 
basta para torn2..-la aceitável. 

S::tla das Sessões, 19 de junho de 
l!l46. - Berta Conriê. - Leopoldo 
Neves. - Baeta Neves. 

N. 0 1.528 

Art. 159, § 29 - Subst:tua-se pelo 
f;cguinte: 

"Dar-se-á manà.ado de segura11ça 
para a defesa de direito, certo e in
contestá.v.el, ameaçado ou violado por 
n to manifestamente inconstitucional 
ou ilegal de qualquer autoridade. O 
processo será o mesmo do habeas
corpus, devendo ser sempl'e ouvida a 
pesso::t de dir·eito público interessada. 
O mandado não prejudica as ações 
petitór:as competentes". 

Justificação 

Mantém-se a Constituáção de 34, 
a1·t. 113, n. 0 33. 

o :;::;rojeto, na sua primeira parte, 
concede mandado de segurança até 
contra atos de p:uticul:lres. quando 
•essa medida só deve ser concedida 
contn:. atos de a1!lorid:uie, ou qU€!!1 
suns vêzes f:>.ça. :Co cont:::irio, como é 
fé"ctl imar;inar, sl'r~o milhares os pe
didos ele n;.and::tdos. 

S:::.la das Sessões, aos 19 de junho 
de 1S4G. - Benedito Valladares. 
José Alkmim. - Levindo Coelho. 
Aljreco Sé:. - Bies Fortes. 

N.0 1.529 
Substitua-se a § 26 do artigo 159, 

assim redigido: 
"Ninguém será 1E>vado à prisão, ou 

nela detido, se prestar fiança idônea, 
quando a lei a admitir, nem poderá. 
ser conservado em prisão senão nos 
casos especificados na 1ei". 

Pelo seguinte : 
"Ninguém poderá ser conservado em 

prisão senão nos casos especificados 
na lei". 

Justificação 

Segundo nossa emenda, serã elimi
nada a primeira parte do dispositivo, 
relativa à fiança. 

Ao nosso parecer, êsse instituto, no 
Direito Penal, é uma das mais clamo
rosas injustiças mantidas pelos povos 
de civilização cristã. Constitue, ao 
mesmo tempo, uma monstruosa desi
gualdade. Enq;ranto o pobre, o de pa-r
cos recursos, cometido certo delito é 
levado à prisão e nela mantido, o ri
co, culpado da mesma falta, exime-se 
daquele vexame por que dispõe da 
soma necessária para comprar a li
berdade. E isso é perm1tido em '\<irtu
de de disposição 1eg:11. inscrita al
guns parágrafQS adiante daquela oue 
SOle:::lemente aSSCJ;Ura: "todos sãO 
iguais perant~ a lei"! 

Muita gente, por certo, esti·anh:n:~. 

nessa atitude contm êssr. velho costu
me, tão ar:::ai;:;ado em noss1>s hábitcs, 
mas que não p:1ssa de um êrro de 
uma gritante iniquldude. 

Pa-rece-nos já. ser tempo de supri
mirmos de nossa::; leis esses discrimi
nações, com base no dinhe:ro, que 
são sobrevivências renitentes de re
gimens há muito ultrapassados. 

Sala das Sessões, junho de 1946. -
Amanào Fontes. - Hermes Lima. -
José Alkimim. - Lino Machado 
Munhoz da Rocha. -Hamilton No
gueira. 

N.0 1.530 
"Capitulo !I - Artigo 159 

grafo 24. 
Pará-
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Acrescente-se: "Inclusive a racUoài
fll.são". 

Justificativa 
O direito autoral no Brasil tem pro

vocado inúmeras discussões, que se 
ampliam à medida que o rádi·:> utili
za o tra,balho intelectual. 

A prática mostra a ineficiência da 
legislação existente e o projeto da 
Constituição, defendendo o autor, dei
xa de lado sua obra quando radiodi
fundida por outro processo que não 
<1 mecânico, sem permitir que, base
ando-se ao menos na Carta Magna do 
país, possam os que escrevem para o 
"broadcasting" pleitear futuramente, 
a reforma do legislado. 

Verifica-se. por exemplo, que emisso
ras e emprêsas de publicidade utilizam 
um "script" - seja êle de novelaJ cu 
peça - em gravações que percorrem 
uma série de estações sem que ao au
tor seja pago o direito autoral por 
cada execução. Em outros casos, jul
gam as emissora,g que contratando 
um escritor ou aproveitado o trabalho 
literário ou artístico de um redato:;:, 
a ela pertence tôda a sua obra, inde
finidamente. 

Simultaneamente, muíta,s são as 
estações de rádio que transmitem 
sem maiores cDnsiderações, produções 
divulgadas na imprensa, de onde as 
recortem, não cogitando da remune
ração autoral. 

O sentido benéfico do texto prDjeta
do pa,ra a Constituição, torna-se, por
tanto, incompleto se esquecida fôr a 
transmissão das obras nele objetiva
das. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1946. - Café Filho. . 

N.ll 1.531 
"'-· 159, § 21: 
Acrescente-se, no 'final: 
Poderá ser decretada a obrigato

riedade de construir, nas zonas ur
banas e suburbanas, e a de cultivar, 
I' · .. s zonas rurais, dentro do prazo 
prefixado, sob pena de alienação 
compulsória ou desapropriação por 
necessidade pública. 

Justificação 
Não se compreende, hoje, que, nas 

grandes cidades, quando muitos de
sejam construir, permaneçam exten
sas área~ inteiramente devolutas, 
aguardando os proprietários, indefi
nidamente a valorização dos terre
nos. 

O mesmo se poderá dizer em rela
ção às grandes faixas de terras fér
teis do interior. 

No seu livro "Locação de Imóveia", 
o advogado Horácio de Moura exami
na muito bem a questão, sugerinde 
medidas semelhantes à contida na 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José .Varella. Diocleeio 
D:tarte. - Mota Neto. 

N.0 1.532 

Art. 159, § 43. 
Acrescente-se, no final: ou manifes

tamente contrários ao interêsse pú
blico. 

Justificação 

Não raro a administração pública 
pratica atos não somente lesivos ao 
patrimônio da União, dos Estados cnt 
dos Municípios, como também preju
diciais, evidentemente, aos interêsses 
da população. 

As vêzes, por mero capricho, já se 
tem verificado o fechamento de uma. 
estrada pública, a obstrução de uma. 
fonte de a·bastecimento do povo e 
outros fatos análogos. 

Deve-se, assim, assegurar a qualquer 
cidadão recorrer ao Poder Judiciário 
para coibir o abuso, anulando o ato. 

A expressão "manifestamente", 
adotada na emenda, tem por escôpo 
impedir a ação nefasta dos que pro
curam contendas com a administra
ção, por mero capricho, má fé, oll 
êrro grosseiro. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. - Dioclecio 
Duarte. - Mota Neto. 

N.0 1.533 
Art. 159, § 41 - Acrescente-se en

tre "aos interessa-dos" e "dos despa
chos" seguinte: 

- e publicação. 
Justificação 

Não deve bastar a simples comu
nicação, aos interessados, -dos despa
chos proferidos em repartições pú
blicas. A publicação é a forma mais 
segura para assegurar o direito à.! 
partes. 

Por isso, deve ficar logo menciona
da na Cor.stituição. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - José Varella. Dioclecfo 
Duarte. 

N. 0 1.534 

Substitua-se o § 11, do artigo 151, 
pela redação que se encontrava na 
Constituição de 1934, artigo 146: 

o casamento será. civil e gratuita a. 
sua celebração. O casamento, peraa-
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te o ;ministro de qualquer confi5São 
religiosa, cujo rito não contrarie a 
ordem pública ou oS bons costumes, 
produzirá, todavia, os me·smos efei
tos que o casamento civil, desde que, 
oersnte a autoridade civil, na habi
Íita~ão dos nubentes, na verificação 
dos im[ledimentos, e no processo de 
o!)OSição, sejam observadas as dispe
.sições da lei civil, e seja êle, imcritl) 
no Registtro Civil. O registro será 
gretuito e obrigatório. A lei est:11be
Iecerá penalidades para a transgll"es
sio dos preceitos legais ati.n.entes à 
relebração do casamento. 

Acrescente--se: 
Pal"ágrafo único. ConstitUi delito, 

p~sivel de penalidade e ação do Es
tado, o abandono do cônjuge, sob um 
dQS v:í;nculos, civil ()U religioso, pa.ra. 
convocar novo casamento, peran~ a 
Igreja ou perante o Estado. 

Sala das sessões, 19 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

Justificação 
Os .dispositivos sôbire o casamento 

treligtoso foram ,preipa:rados com o 
mais alto senso cristão, patriótico e 
re-ligioso, na AssembLéia Constituin
te de 1934, por homens que procura
vam harmonizaa" os direitos espiri
tuais da Igreja com os direitos sagra
das da famíli'!l. brasileiTa.. CatóliCOS 
leigos piedoso, da estirpe de Alcân
ta:r.a Machado, deram inteiro apoio 
às conclusões a que chegaram os au
tores do dispositivo, também assina
do por mim. 

Entretanto, uma dúvida pairav;l, 
como consta do anexo ao meu dis
curso dado como lido. publicado em 
4 de junho, no DzC,riJo, da Assem
bléia, "a !respeito do -alvo de alguns 
oatólicos intra;nsigentes. Citei, na
quele discurso, as :palawas que o 

'Diário Popular, d-e São Paulo, atri-
bufu'a, sem qualquer contestação, ao 
Cardeal D. Leme: as emendas rel~

giosas e::am uma etapa, até resta
belecer o catoUcismo como il"eligião 
Oificial, !Podendo, então, impô._· sua 
Yontade. 

Advertira. o nobre deputado, hoje 
senador Ferreira d:e Sousa ,que en
tre os deputados católicos poderia
mos obter melhore-s informações do 
que pelos jci!"nais. 1\11'.-as no mesmo 
discurso, quan-do eu afirmei que ss 
emendas então pleiteadas eram ap:?
na.s um p.asso paa:a. maiotres conquis-

tas, o mesmo ilustre deputado Fe::
reira de Sousa aparteou dizendo: "Só 
numa outra Constituição". Citando, 
no mesmo discurso, uma declaração 
terminante do bispo de Pernambuco, 
afirmando qu~ as desejavam a x-e:i
gião de estado, o Sr. deputado Luis 
Sucupira, U!IIl dos lide:res católicos 
mais intransigentes daquele tempo, 
declarou: "E' o ideal de todos os ca
tólicos". 

Cumpre-nos, no sentido de brasi
lidade, sem negar às igrejas o :res
peito e as opmtunidades de que pre
cisa para cumprir sua missão estri
tamente espiritutal ter bastante cui·
dado para resguardar os mterêsses 
da. família brasileka, pois ao que 
afirmam os católicos, é favor dessa. 
mesma família que estão defendendo 
seus postulados. Entretanto, em que 
pese aos meus ilustres pares católi
cos, neste Parlamento tão mais cor
datos do que foram alguns dos re
presentantes em 1934, - como pro
vam os documentos que fiz publicar 
- a te<e sustentada na Comissão de 
Constituicão nã-o atende aos interes
ses da faimilia. brasileira, - e se me 
permitem expressar meu pensamento 
sh."lcero, - nem sequer aos interêsses 
da própria igreja mormente no senti.
do de combate a·o agnosticismo rei
nante em nossa pátria e ao comu.."lismo 
de que ês.se agnosticismo tem sido 
causa. E isso porque a tese em questão 
prejudica a família brasileira. 

A validade do casamento religioso 
como arpareceu no projeto Sampaio
Dória, esposado n~ - Comissão da 
Ccnstituição, deixa uma sombra t':;
cura na vida Iumin:Js·a dêsse ilustre 
'Patrício que o govêrno Linha.res tan
to pr-ejudicou, com as leis mediante 
a.s quais, numa t::ansitoriedade nítid'i 
e determinada pelos fatos, - parJ. 
receber aipenas o gov'êrno e passá-lo 
aos poderes emanados do povo, -
pretendeu impôr aos brasileiros mn
dificações radicais, como a ditadura 
dos partidos, com exclusão do voto 
nominal ao candidatps. 

De acêll"do com 'êsse 1J'l"Ojeto, c ca-· 
sarnento religioso teria os efeitos ci
vis, desde que_ iôssem observadas, na 
sua celebração, as exigências legais, 
e fôssem poEtericrmente registrado. 

Alega•ram seus defensores Que em 
nada -prejudicaria os interêsses n~

cionais, pois a validade só se dana 
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depois do registro, e ~sse só se efe.. 
tivaria se as exi~ncias legais tive.s
sem sido observadas. 

Entretantto, esquecerMn-se os no-
b;:es defensores dêsse disposto, tan
to o S-:-. Sampaio Dória, como os Se
nhores Representantes, que atual
mente, segundo declaração i'!lsuspei
ta. na. SubComissão de Família, Ed'l
cação e Cultura, em alguns estados 
há mais de 70% de casamEnto reali
zados só na 'Igreja Católica, sem o 
contrato civil. Em 1934, o ilustre 
deputado 'Embai~ado'!" Macedo Soa
res, num :impressionante discurso, 
mostrou que na zona chamada Nor
te, · em São PaUlo, na Estrada de 
Ferro Central do Brasil, o número de 
casamentos sem o civil era espantoso. 

Temos, portanto, um fato que re-: 
rvela algo de surpreendente: ou a 
Igreja Católica não se m.tm-essa pela 
família jurídica brasileira, permiti:l
do que se realizem milhares de casa
mentos sem garantias 'Pao:a a pobt~ 

mulhw- brasileira e seus infelizes fi
lhos, :p-ri·vados aqueles de sucessão de 
bens, como se fôssem. concubinas, a 
êstes da legitimidade, podendo her
dar a.penas por um 'Processo oneroao, 
ou os Senhores all"cebispcs e bispos 
perderam o contrôle sôbre os pároco.;,, 
os quais, por sua vez, recebendo a 
espó:tula dos nubentes, ficam satis
feitos com isso, sem se preocupaiem 
com a esta.bilidad·.:; jurídica 'e ~atrti
mon,ial daS ·Pobres famílias católicas, 
cujo futuro seria de dever dêles res
guardall". 

Não conheço outra e~llcação se
não uma das :pontas 'dêsse <foloroso 
dilema. Não posso admitir que mis
sionários protestantes estrangeiros 
velassem mais pela família brasilei
ra do que os sacerdotes nacionais, 
com as exceções honrosas como a do 
ar.cebispo D. Duarte, <l qual tudo fêz 
para. o'l>Tigar civicamente aos :padres 
o cuidado com a realização do con
t:rato civil, embora tenham fracassa.
do seus patrióticos ensejos, como pro
va a estatística citada pelo Embabm.
dor 1\l.!aoedo Soares, de uma vasta zo
na da arG.uidiocese daquele insigne 
prelado. · 

Os mission.ários est.ra.ngoellios pro
testantes nos ensinaram, que, por 
amor a família. brasileira nunca deve
riamos celebrar um casamento sem 
o certiHcado do ~gistro Civil. O :rni-

nistro protestante que desobed~e a 
êsse cânon é suspenso de suas funções, 
mesmo no caso de divórcio, quando o 
cônjuge inocente tenha êsse direit• 
em ~ar--e dcs Evangelhos, mas não o 
tenha em face das nossas leis. 

Eis um trecho do P..itual de Cli.sa
mentcs de uma das igrejas evangé
licas: 

"A Iegreja de Nosso S€t!'.llor 
Jesus Cristo rec{)nhece o contra
to civil como suficiente para. sa
tisfazer a. instituição divina do 
matrimônio. d€Sde que haja no 
coração dos nubentes aquele sin
cero e piedoso desejo de uma vi
daconjugal, conforme os ensina
mentos de Jesus Cristo e de seus 
santos A?óstolos. 
"N~nhum ministro do Evange

lho tem poder para rea~ a 
solenidade do matrimônio, a.ntes 
que o Magistrado Civil tenha la
vrad:o sua sentença de acôrdo 

cca:n as .palavras de São Paulo. 
que nos ordena uma leal obedl-

. ência à lei do pais e às autori
dades legitimamente constituí
das. 

"TodaNia, embora o contrato 
civil seja um contrato legitimo 
entre as partes, reSJPeitável e nc
eessário, capaz de satisfaz&- ae 
mammômo, desde que haja o de
sejo de conformá-lo com a von
tade de Deus, é de meu dever, 
visto que os noivos desejam a 
bênção e sanção da Igreja, inda
gar a re.õ'Peitto de sua disposiçã• 
espiritual, já que se mostrou sa
tisfeita a instituição civil que o; 
declarou casados. 

Excluídos os casos em que os im. · 
:pedimentas civis não são reconheei
dos pelo> cânones àa Igreja Católi
ca, como na !hipótese de anulação do 
casamento religioso, - porque moti
!V·o não poderiam os pad<res católicos 
obser.var o mesmo critério dos protes
tantes, em favor do con·trato civil? 
Aqui na Assembléia Nacional se a:prF.
sentam., combatendo o divórcio, como 
defenso:-es da familia brasileira, mas 
quando se trata de orientar a fami
lia brasilei-ra, dever precipuo da Igre
ja, para garantir o patrimônio da 
mulh&- ·e dos filho3, e para livrar 
crianças inocentes da mancha de ili
gitimidade, não somente despresam a 
contrato civil, como ainda costuma-
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vam cha.má-lo, f~ades estrangeiros ~ 
padres nacionais, como e notório em 
todo o país, de mancebia clvil, e ou
tros nomes insultuosos para com a.s 
leis brasileiras. 

Ooono, pois, o Sr. Sampaio Dôria, e 
os defensores de seu dispositivo a :res
peito do casamooto religioso, pod-o
riam permiti'r que se deixasse ,em su:,
penso uma oportunidade de equipa
ra.ção do cas3!!IJ.ento religioso, cujo 
:registo se fa..."ia depois sabendo, com:l 
não podem deixar de saber que a 
Igxeja. Católica se desinteressa, por 
completo, a respeito do contl"ato civil, 
embora sabendo que é por êle qu~ uê 
garantem a sucessão de bens elegit1-
midade dos filhos? 

Num pais onde a legislação tem 
que ser feita, - cümo prova o Pi!'v
jeto de Constituição, - com todos os 
cuidados pa.ra evitar a ação dcs tra
tantes e criminosos, o dispositivo 
Sam.paio Dõria, sôbre o casamento 
religioso, traria êste resultado: mui
tos indivíduos inescrupulosos contra
iriam casamento no rreligioso católü:o 
<~que no protestante seria impos
SÍVel) prometendo registá-Zo poste
ricmnente, para, -depois divorciar-se, 
isto é, abandonar a espôsa, perdida e 
desprotegida, para contrair novas 
núpcias no ci'Vil. 

Ni'Il.guém mais sofa.-e:rá com •essa 
meàida desastrosa do que as pobres 
operãiri.as. Moços de estL'"!>e elevada, 
embora inferiores no sentid omoral, 
desfrutarão pobres trabalhadores, c::t
sando-se oo:m elas no religioso cató
lico ,prometencto:.lhes validação ,par:.,, 
de'POis de satisfeitos seus instinto<; 
bestiais( pQ"ocura:rem outras noivas, 
em camadas mais elevadas. 

Há ent;retanto, uma cousa que eu 
não entendo, n'em <JS Srs. Gonstitui~
te.s entenderão. Conversemos com os 
Sr!. Representante, católicos: os 
Srs. querem banir O divórcio do CO;?.

trat;Jq civil em beneficio da tamiZia 
õrasileira, :para evitar aue os lares 
se desfaçam? -

E êles Q"eSJ)Ondeu-ão ptrontame;nte: 
E' isso mesmo. Estamos àefe-nãendo 
a família brasileira. E carregarão 
com ênfase a palavra família. 

Então lhes diremos em seguida: 
Nesse caso, a Igreja Católica estará 
dWpo.sta, a negar o casamento religi
oso aos casados só no civil, que se 
d.esquita:rem e procurarem a Igreja 

Ca;&;Zica, ']XLra nela se casarem reli
giosamente? 

.:Bles :responderão, sem qualquer dú
vida: Não podemos prometer. A I gre
i a não pode submeter-se às imposi
ções do Estado. 

Perguntemos ainda: - Os Srs. -re
conhecem que o indivíduo que se casa 
11;0 civil somente, e depois abandona 
a espósa, para casar-se no religioso 
ou casaào só no religioso, qu.e aban
dona a e.spôsa para casa:r com ou.. 
tra no civil, é um crimi:Tl(jCO. os 
Srs. reccmnecem que isso é uma 
!espéC?::e de divÕT'cib, oomo não po
dem dei:J:ar de reconhecer. Estão 
p11on.tos a votar nossa ememia en,.. 
tregando à justxça, como bígamoo, os 
que assim procederem? 

E êles respcndea:ão: Não. Queremos 
impedir que os casados no civil se di
vorciem mas não queremos impedir 
que a Igreja Católica taça Zivreme-rz,.. 
te o casamento religioso dos casados 
civilmente, parque êsse contrato para 
nós ní:uia vczle. 

Diremos ainda: - Os srs. notararrt 
a nossa honestidade. Em 1WSsa emen
rda: dizemos: "Sob o vínculo", e isto 
quer dizer que, desapareciào o vín
culo religioso, pela c_-nu.Zaç&, ou o 
vínculo civil, pela mesmo motivo, o 
casamento religioso fi~a li'V-re, mesmo 
qu.e o vínculo ci11'il continue. O cas
tigo é só paf1a o qtte contrai casa~ 
1'1'!-e'r.to civil ou -re~lg-~oso, permane-
ce?lloo o vínculo de um dêles . 

A :resposta será sempre a mesma. 
A I17-eja Católica não deseja conde
nar essa bigamia de fato, só para nã" 
perder <> ·privilégio de fazer casamen
tos religiosos dos desquitados no ci
vil. Em :face dêsse depautério, tem os 
Srs. Representantes do pensamento 
da I@Ieja, r.esta Assembléia, o direi
to de ,falar em defesa da família. bra
~Sileira? 

Respondam os Srs. Constituintes. 
Uma certeza tenho: a família bra

sileira .se::-á defendida por todos nós, 
como o foi ·em 1934 :pelos insignes 
Constituintes que aprovaram o ar
tigo 146, cuja incorporação eu peço 
para a Constituição de 1946. Tam
bém €spero que sejam conside:raãoo 
bígamos os que abusam das mulhe
res brasileiras, casando na igreja com 
uma ·e no civil com outra, ou •"ice
versa. 
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Nossa brasilidade não será desm:>n
tida. E com isso removeremos m:us 
um d-os motivos de Tecalque do noss::> 
povo, que tantos simpatizantes ve:m 
criando em favor do comunismo: a 
convicção de que os direitos dos lY.l
bres ·e humildes é negociado pelos PO
derosos, sem cuidado ~a;ra oom !>S 
reais interêsses das classes desprote
gidas. 
Sala das Sessões. 19 de junho de 
19.W. - Guaracy Silveira. 

N.0 1.535 

Art. 162 - Substituam-se as pala
vras: 

"Os direitos individuais". 
por: 

"Os direitos políticos e indivi
duais ... " 

J ustificaçéfu 

Os direitos políticos também são 
individuais, embora restritos a certos 
individues (os cidadãos). Se bem 
que regulados à part., é necessário 
incluí-los na proteção contra a má 
propaganda; a omissão daria a en
tender que estão excluídos da pro
teção. 

Sala das Sessões, aos 18 de junho 
de 1946. - Benedito Valadares. 
José Alkmim. - Levinào Coelho. 
Alfredo Sá. - Bias Fortes. 

N. 0 1.536 

Ao inciso II, do § 9. 0 do art. 164. 
Redija-se, assim, o inciso citado: 
O aproveitamento de e-nergia hi

dcr-áulica de potência até quinhentos 
H.P. e para uso exclusivo do pro
prietário, '.[)rescinde de autorização o:r 
concessão. 

Justificação 

O principio constitucional adotado 
em 1934 e as leis subseqüentes qu:! 
se ocupam do .aproveitamento indus
trial das fontes de energia hidroelé
trica, tiveram como objetivo, estabe
le(:er o contrôle do poder ;público, sô
bre essa riqueza nacional ,impulsio
nando o seu -ciesenvolvimento. Ma5 
é evidente que êsse objetivo se des
tina às gJXandes quedas dágua, de 
interesse econômico de uma casta re
gião. As quedas dágua, até quinhen
tos H.P., somente poderão ser apro
veitadas em idústrias de aplicação 

dos produtos de uma área reduzida, 
não inte-ressando, conseqüentem.ente, 
a captação de sua ene<rgia, à forma
Ção de grandes parques industri~ 

O processo de concessão ou auto
rização, impõe uma série de dificul
dades regulamentares e burowáticas 
não orare dispendiosas e desanimado
Tas, de que é prova evidente, o bai
ex:o índice estatístico das pequenas 
quedas <iiá.gua a'.[)roveitadas. 

Tanto isso é :verdade que a Grau
de C'orÍlissão tentendeu conveniente 
isentá-las da preliminar licença do 
:poder público, ao ~eu aproveitamen
to. Mas, deixou um campo muito va,;
to à lei ordinária, nas expressões -
potência reduzida, que poderá se:r fi
xada em uns tantos K. W. insufici.
enres até pa.ra iluminação de uma 
fazenda ou movimentai! uma. ata
fona. 

Daí a falta de estímulo a um a:pro
·veitamento economicamente apreciá
vel, como tem acontecido. O limite 
de quinhentos H.P. vem perimir a 
dificuldade, sem alterar os dispositi
vos constitucionais e os objetivos que 
determinam a restrição d·e. direitus 
individuais sôbre as fontes de ener
gia hidroelétrica. 

Sala das Sessões em 18 de junho 
de 1946. - Oscar CarneiTo. 

N.0 1.537 

Onde couber no § 9.0 do art. 164 
do projeto: 

As fontes de energia hidroelétrica 
serão precipuamente aproveitadas, 
para aplicação em serviços e desen
\-olvimento de indústrias existentes 
ou que se instalarem, nos municí
pios e áreas circunvizinhas onde as 
mesmas fontes se encontram. 

Justificação 

O pensamento generalizado e domi
nante na Assembléia é o da necessi
dade urgente da recuperação e desen
volvimento econômico e social das 
zonas rurais do país. Em nossa his
tória política, êsse fato avultará como 
urna imperecível demonstração de pa
triotismo dos homens a quem o Bra
sil confiou a sua reestruturação cons
titucional. 

A alarmante concentração de mas
sas humanas nas grandes cidades, o 
desp-ovoamento, o abandono dos cam
pos, têm gerado os mais düíceis e 
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acerbos problemas soc1alS, desafiado
res da perspicácia e inteligência de 
sociólogos, políticos e administrado-
~. 

A experiência, todavia, nos tem de
monstrado que o exôdo tem atingido o 
seu ponto critico, nos paises de fra
ca densida ·~ industrial, ou de eco
nomi.a predominantemente agrícola., 
por fôrça da lei insuperável da não 
proporcionalidade do rendimento da 
agricultura, agravada por fatores sub
sidiários, como falta de transportes, 
espécies de culturas, e, sobretudo, en
tre nós, pela falta de sistematização 
do amparo oficial aos que vivem da 
lida dos campos. 

"0 operário agrícola, diz eminente 
escritor, foge dos campos para a ci
dad~ ou para a indústria, porque ne13 
encontra ou crê encontrar salários 
mais altos e mais estáveis, jornadas 
mais reduzidas, mais proteção em seus 
dia-s sem trabalho, de enfermidade, 
de invalidez ou de velhice; menos es
eravidão, mais confôrto, mais faci
lidade para sua instrução e de seus 
filhos", o que não encontra na po
breza social do campo, das zonas ru
rais dêste vasto pais, dizemos nós. 

Nossa indüstria está tôda ela lo
calizada no litoral, pela circunstân
cia de ai também se encontrarem as 
grande centt"ais de fôrça elétrica. 
Urge, conseqüentemente, incentivar a 
formacão do desenvolvimento de no
vas fÕntes de riquezas pelo interior 
do pais, oferecendo-lhes maiores fa
cilidades e mais amparo legal. 

A -.lltima guerra nos ofereceu exem
plar; bem vivos do perigo das grandes 
concentrações industriais. A Rússia 
não teria resistido à alude de .aço, dos 
ex:ércitos aletnães, se não hc.uvesse dis
seminado ao longo do seu território, 
as grandes usinas de fôrça, alimen
tadoras de suas indústrias essenciais, 
como Ma,onitogorski e muitas outras, 
_protegidas pelo grande pa:tedão dos 
Urais. Nãõ foi somente a tática dos 
rios paralelos que salvou aquele povo. 
Foi, sobretu-do, o pensamento estra
tégico e dorrunante, em desenvolvi
mento e aplicação, anos sucessivos e 
pertinases, de localizar as fábricas, 
as fontes de produção, ao abrigo das 
invasões do oeste europeu e do su
doeste asiático. 

A França não teria. sucumbido tão 
espetacularmente, se não cuidasse 
ànicamente em que, a Linha :r.ügi::J.ot 
lhe garantiria todo o norte e leste 

industrializados intensivamente, dei
xando o Meio Dia, como aue entre
gue Unicamente, à tarefa de abaste
cer com os pradutos da agricultura, s. 
economia. de guerra. 

Que seria da resistência inglesa, 
acaso o seu vasto parque industrial 
só se encontrasse em Londres ou em 
Coventry? 

Outra razão, justificativa da emen
da que propomos, pertine à própria 
natureza das causas. E' de direito 
elementar. Se a energia hidroelétrica 
de uma região, encontra aplicação 
econômica e racional, nessa mesma 
região, e, se a fonte dessa energta, 
constitui patrimônio e riqueza natu
ral C: um município e suas circun
vizinhanças, não há como permitir 
que seja carreada para outra parte, 
com prejuizo irremediável ·e doloroso 
para os habitantes dêsse municipio 
ou região, o que somente se justifi
caria, provada que fôsse, a impossi
bilidq,1e ~e sua aplicação local. Daf, 
a expressao usada na emenda - p:te
clpuamente aplicada. 

Permitir sem exame, sem justifica
tiva, somente por permitir, seria p:te
tender que os habitantes da zon~ 
equatorial africana, fruissem o mes
mo clima da Suiça, ou que, as águas 
medicinais de Poços de Caldas ou de 
Araxá, devessem ser canalizadas para 
a Capital Federal. Seria pretender 
violentar a natureza das causas, sem 
nenhuma razão de ordem econômica 
ou social. ."elo contrário, seria alte
rar Impie-dosamente, o aspecto econô
mico e social de problema, privar as 
zonas rurais do país, de suas possi
bilidades de desenvolvimento. 

Também quanto ao ponto de vista 
técnico, a emenda se justifica. A 
energia elétrica será tão mais eco
nômica, quão mais aproximadas es
tiverem as fontes geradora e consumi
dora, ou meL1-!or, transformadora em 
sua aplicação. Os desperdícios se
rão .línimos e até neglegíveis, dizem 
os entendidos no assunto. Conhece
mos casos de requerimento de con
cessão, em :J.Ue se pe-de exclusividade 
para conduzir a energia de municf
pios do interior, para capitais, já 
amplamente servidas de grandes usi
nas de fôrça e luz, de que, os reque
rentes já se abastecem fartamente, 
em sua indústria ante-econômica e 
imprópria, pela absoluta falta de ma
téria prima de aplicação. 
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Absurdos dessa natureza, felizmen
te que o poder público tem deitado 
a barra, não permitindo a sua efeti
vação, até agora. 

E' por demais conhecido, que as 
indústrias do litoral, têm mais fa
cill~ade na a4uisição do combustí
vel miReral estrangeiro e nacional, em 
virtude do transporte marítimo. En
quanto isso, o interior do país, prin
cipalmente no nordeste, está totaL
mente devastado, as suas reservas flo
restais desapareceram, o solo se em
pobrece pelos efeitos impiedosos da. 
erosão de terras desnudas, os deser
tos se alastram, porque, não há ar
busto nas encostas ou planuras, que 
resistam à degola do macha.do, vis
to que as árvores, estas só se encon
tram em lugares inacessíveis ao trans
porte econômico. 

As usinas termo-elétricas das ci
dades, as fábricas, as fornalhas tudo 
oonsumiram. 

Formar novos parques industriais 
em tôrno das quedas dágua, recupe
rar a economia dos municípios e do 
interior do Brasil, evitar o êxodo das 
populações das zonas agrícolas, é ta
refa que se impõe urgente, inexorá
vel, como se impõe, a própria ma
nutenção da grandeza da pátria. 

Sala das Sessões, em 18 . de junho 
de 1~. - Oscar Carneiro. ' 

N." 1.538 

Redija-se assim, o inciso I, § 9.0 do 
artigo 164: 

As autorizações ou concessões serão 
conferidas exclusivamente a brasilei
ros ou a emprêsas orgnizadas no país, 
assegurada ao proprietário e ribeiri
nho, preferência ou coparticipaçáo nos 
lucros, quando o aproveitamento não 
~ destinar à exploração de serviços 
de utilização pública. 

Justificação 
A propriedade das quedas dãgua., 

constitue hoje, em face às leis que 
se ocupam do assunto, um eufemismo 
jurídico ,tendo-se em vista os dispo
sitivos legais que, a pretexto de deíi
:nirem o que seja navegabilidade ou 
flutuabilidade, como que diluíram de 
tal modo êsse direito, que melhor fôra 
eons:derá-lo inexistente. 

Sem se ter em consideração, a. in
constitucionalidade dessas leis, que 
vieram elidir dispositivos tradicionais 
de nosso direito constitucional e ainda 
existentes, o certo é que, da melhor 

exegese que se possa fazer, do con
teúdo tal como se acha redigido do 
inciso ora sob emenda., a conclusãG a. 
tirar é que êle o que pretendeu am
parar foi o direito do superficiár:lo, 

·quanto às minas e do . ribei.r:lnho, 
quanto às quedas dágua. 

Se assim não for, constituirá letra. 
morta na constituição, que não pode 
ter palavra ou disposição inaplicável, . 
so!:lrante. 

O que é necessáno é que se defina 
o proprietário. Se da. queda dágua, 
melhor . será dizer o ribeirinho, ex
pressão que forçosamente contem in
tegro, o outro conceito, pela. própria 
natureza das coisas, porque não pode 
haver queda dágua no· espaço. 

Reconhecendo a. constituição, a pro
priedade privada de uma determina
da. espécie de queda dágua., reconhe
cerá ipso facto que êsse proprietãrio 
será o ::-ibeirinho. 

Mas, admitamos que, em face das 
leis, não exista essa propriedade pri
vada. Então, a expressão - proprie
tário - usada na constituição será 
demais e, nesse caso, necessário será 
resguardar o ribeirinho com a prefe
rência, ou copartipação . nos lucros, 
quando o aproveitamento for reque
rido para uso exclusivo de terceiro, 
sem nenhuma vantagem direta para. 
o público, o que será uma regra de 
equidade, de elementar justiça, essa 
preferência ou copartic!pação. 

A emenda que sugerimos, parece
nos, perime a controvérsia e dispõe em 
têrmos mais precisos, a hermenêutica. 
do preceito constitucional. 

Conservando constitucionalmente, o 
domínio público das fontes de energia. 
hidráulica, ressalva porém. em deter
minados casos, ao ribeirinho, ao pro
prietário dos imóveis atravessados pe
los cursos dágua onde elas existam 
o direito de preferência sôbre o seu 
aproveitamento industrial, ou copar
ticipação nos lucros, quando ~sse apro
veitamento não se destinar ao uso 
público. 

Trata-se asslm, de mera concorrên
cia entre particulares, para aprovei
tamento particUlar. 

Essa, s regra tradicional do nosso 
direito. O proprietário de um imóvel 
confinante com terreno de marinha. 
tem preferência no seu aforamento. 

Por que pois, não se a::segurar êsse 
direito ao proprietário cujas terras 
confinam com um curso dágua apro
veitável industrialmente? 

Seria a negação d~ um direito que 
está à Vista de todos, como lógico, 
irriõfutável. 
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· Quando porém, a concessão se des
tinar ao uso público, ao beneficio ge
ral, não haverá preferência nem di
reito a coparticipação nos lucros, por
que, bem público, para uso público. 
E, neste caso, o ribeirinho se bene
ficiará com o aproveitamento, porque 
destinado ao uso geral. 

Será justo que, num aproveitamento 
para uso exclusivo de um terceiro. de 
uma queda dágua do domínio públlco, 
hipótese em que atualmente, ner>.hum 
cllreito assiste ao ribeirinho, tenha êste 
bem s.o Pé de sua residência, de suas 
rudimentares oficinas, de sua igreja, 
da residência de. seus colonos, da es
cola, fôrça e luz elétricas desfrutadas 
à. larga para enriqueciinento dêsse ter
ceirc e não se possa beneficiar dessa 
energia? 

Não será mais consentâneo com o 
cllreito, mais justo, mais bra.sileiro, 
que êsse proprietário tenha preferên
ci8. sóbre êsse aproveitamento? E, se 
não .tiver elementos para captar a 
energia, lhe seja assegurado o direito 
de ~oparticipação nos lucros, que po
d€rao ser transformados, conforme 
estipular o contrato ele concessão, em 
fornecimento de luz e fôrça necessá
rias à propriedade? Não há corno fu
gir dêsse raciocinio, porque lógico, 
porque irrefutável. 

Expropriar porém o poder público, 
as quedas dáguas do domínio parti
cular, para, postexionnente as entre
gar por concessão a um ter<:eiro, para 
seu uso exclusivo, com abstenção de 
quem quer que seja, nesse aproveita
mento ,como atualmente· vem sendo 
:praticado pela Divisão de Aguas e de
mais repartições oficiais, é que se não 
compadece com a equidade de direi
tos que deve prevalecer numa demo
cracia, máxime no momento em que 
aspira assentar os seus fundamentos 
num código constitucional, no. qual as 
injustiças, a prepotência do forte co
tra o fraco, a superposição de a:tnb!
ções descabidas e não raro criminosas, 
como tem acontecido no caso de que 
tratamos, e de que possui:tnos provas 
irrefutáveis, os abuses de autoridade 
e de poder, os protecionismos incon
fessáveis e facciosos, devem ser defi
nitivamente eliminados. 

Sala tias Sessões, _em 19 de junho 
de 1946. - Oscar Carneiro. - Pessoa 
Guerra. - Dioclécio Duarte. - WaZ
fredo Gu.rgel. - José Varela. - Ulys
ses Lins. - Plínio Lemos. - Samuel 
Duarte. - Adelmar Rocha. - Pedro 
Ludovíco. - Dario Cardoso. - Dió
genes Magalhães. - Jaru:lu'hy Car
reira Lima. - Oswaldo Lima. 
Etelvino Lins. - João Henrique. -

Costa P6rlo. - Miguel Couto Fil]u). 
- Bastos Tavares. - José Bonifácio. 
- Gereino de Pontes. - José Montei-
ro de Castro.- Jacy àe Figueiredo.
Alde Sampaio. - Fernandes Távora. 
-João Aguiar. - Licurgo Leite Filào. 
-Carlos Pinto Filho. - Paulo Fer-
nandes. - Carlos No!l'IJ,eira. - Bar
bosa Lima Sobrinho. 

N. 0 1.539 

Acrescente-se ao item vn do § 24 
do art. 164: 

"de gôzo obrigatório" 

Justificação 

O trabalhador, em busca embora de 
maior remu11-eração para seU: trabalho, 
procura ter do patrão, por vêzes, as 
féri~s em dinheiro. Quer dizer: não 
se afasta do trabalho para um des
canso necessário. A Const:.tuição es
tabelecendo o gôzo obrigatório, põe 
fim a essa praxe, que é um mal. 

Sala doe Sessões. 19 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N.0 1.540 

Ao item IX do § 24 do art. 164: 
substitua-se a palavra "que" pelas 

palavras: "e seu filho, a qual" e se
gue como está. 

Justificação 

Incluindo a assistência ao filho da 
operS.ria, na legislação a que se refe
re o art. 164, fica prevista a monta
gem d~ créches nas proXimidades da 
fábr!ca, para cuidados do menino, 
dentro do seu primerro ano de vida. 
Com isto estará obtida a tranqui
lidade da mãe operária que produ
zirá mUito mais do que se tivesse 
se ufilho em casa, entregue à própria. 
sorte, tanta vêz a irmãos também. me
nores. 

Sala das Sessõ-es, 19 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N. 0 1.541 

Dê-se a seguinte redação ao § :.18 
do art. 164: 

- E' vedada a propriedade de em
présas jo:ma Iist:cas, sejam politicas ou 
noticiosas, e de rádio-difusão a socie
dades anônimas por ações ao porta
dor, e a estrang·"iros. 

A União, aos Estados, TerritóriO!, 
Distrito Federal e Municípios é esten
dida a proib!ção, a. não ser com fina-
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lidade educativa ou para a divulga
ção de atos oficiais. 

Justificação 

O parágrafo está no projeto, mal 
redigido e com repetições. 
- Por sua vez, não proíbe à União, 
Estados, Territórios e Municípios pos
su:rem jornais e emissoras, a não ser 
com a finalidade d·e divulgar atos ofi
ciais, ou educativa. E isso se impõe. 
Em plena Comissão, o lider da maio
ria, Sr. Nereu Ramos declarou que 
era uma "lepra moral" o poder pú
blico possuir jornais para f!.nalidad.es 
outra que não a da divulgação de atos 
oficiais, e quasi sempre para propa
ganda. E é uma v·erdade. O dinhei
ro público não pode ser desviado para 
essa finalidade, que só acha justifica
t:va nos estados totalitários. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N. 0 1.542 

Acrescente-se ao § 32 do art. 164: 
"e sem finalidade comercial"-

Justificação 

As l'eis que venham a reg'Ular êsse 
ensino livre c·ertamente hão de coi
bir o espirito comercial que se verifica, 
principalmente no ensino secundário. 
Não há mal porém, que a Constitui
ção alerte o legislador contra o abu
so, que é uma das manchas da edu
cação em nosso Pais. O poder pú
blico tem que enfrentar essa questão, 
fiscalizando as mensalidades pagas 
pelos alunos, controlando os orçamen
tos dos colégios e obrigando-os a apli
cação dos lucros na melhoria dos ga
binetes e salas doe aula. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 
1!146. - Rui Santos. 

N.0 1.543 

Redija-se da seguinte maneira o 
período final do pa:rágrafo 33 do arti
gu do art. 164: 

"As emprêsas industriais onde tra
balham mais de quinhentos operários 
são obrigados a manter em funciona
mento escola técnico profissional, pa
ra . os fiL"J.os dos traba:lhadores que 
busquem especialização na indústria 
referida e para seus operários de me- -
nor idade. 

Justificação 

Uma grande emprêsa industrial- pre
cisa ter material humano com quere
fazer suas equipes. Em benefício da 
Nação e do seu próprio. Assim, des
de que ai trabalhem mais de qui
nhentos operários é obrigada a manter 
uma pequena escola industria-l, de 
curso único, não só para seus traba
lhadores menores co::no para os filhos 
dos seus empregados, que queiram 
ter a profissão do pai. A lei ordiná
ria regulará êsse ensino, cogitando 
mesmo do a:uxílio que o poder públi
co pode dar .a essas emprêsas, desde 
que as mesmas recebam alunos que 
não os da condição referida no dispo
sitivo. 

Sala das Sessões, 19 de junhG de 
1946. - Rui Santos. 

N. 0 1.544 

Suprima-se no parágrafo 35 do a!."
tigo 164, as palavras: 

"ou as paisagens". 

Justificação 

-Sem razão de Ger a 'inclusão na lei 
de "paisagem". Paisagens de pMti
cular beleza é quasi todo o Brasil. 
Manter a referência é submeter áre
as extensas na pirática e que permi
tirá abusos. 

Sala das Sessões, 19 de outubrG. de 
1946. - Rui Santos. 

N.0 1.545 
Suprima-se no parágrafo 37 do ar

tigo 164 as palavras: 
"constituíiia pelo casamento indis

solúvel'. 
Justificação 

O parágrafo I.0 do artigo 159 esta
beleceu que "todos são iguais perante 
à lei", princípio aliás que vigora em 
tôda constituicão de moerá tica. Dar 
"amparo espeéial", apenas à famllia 
"constituída p-elo casamento indisso
lúvel" ,é uma contradição que não se 
justifica. Ou a lei dá amparo a tõdas 
as famílias ou não dá .a nenhuma. 
Como está no .projeto é que não 
pode S€r, a não ser com a supressão do 
parágrafo 1.0 do artigo 159. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. -Rui Santos. 

N.0 1.546 

Acrescente-se um ·parágrafo que se
rã o 25.0 ao artigo 164: 
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- Nenhum posseiro, com mais de 
10 anos de posse em tê:r:mos de pro
priedade p:riyada, com lavoura produ
zindo, poderá ser compelido a ven
dê-la, sujeito a-penas ao pagamento 
do aforamento, arbitrado em jUizo. 

Justificação 

Os latifúndios ou pequen<Js latifun
diários costumam entregar um peda
ço de terra ao lavrador, para ~·der

ruba e o plantio; no dia porém, em 
que a área está cultivada, rendendo, 
toma-se mediante pequena indeniza
ção, fazendo assim, às custas do ho
mem modesto do campo a fortuna qua 
disfrutará. nas cidades. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N.0 1.547 

Acrescente-se ao item II do pará
grafo 24 do artigo 164, adiante de 
"salário mínimo", a. palavra "profis
sional". 

Justificação 

O salário mínimo deve ser profissio
nal. Estabelecido, sem essa determi
nação é de amparo apenas ao tra
balhador de menor categoriar. 

Não atende ao pedreiro, nem ao 
carpinteiro, nem ao pintor, nem ao 
médico, nem ao engenheiro, sõmen
te ao servente. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Rui Santos. 

N.0 '1.548 

Título V - Capítulo m Art. 
164 a A 24. 

Item XII: 
Substitua-se o item XII que ct:z: 
KDefesa das profissões,· pela regula

mentação do seu exercício" pelo dis
positivo: - Regulamentação das plo
fissões quando assim o exija o int~
rêsse público e no objeto dêste inte
rêsse. Ou sob a forma: Regulamen
tação das profissões de cujo exerci
do em livre concorrência resulte pt'e
juizo ao interêsse público. - Alde 
Sampaio - João Cleophas. 

Justificação 

O Estado nã.o pode defender as pro
fissões, retrocedendo aos privilégios 
corporativos 3.b01idos pela Revolu~ão 
:francesa. A lei admite a cria.ção dos 
sindicatos que defendem as preten
sões dos seus membros e do setor da. 

sua p:rotissão, na concorrência livre 
dos indivíduos no embate por inter~s
ses adversos. Mas ao Estado -::umnre 
opor-se por lei aos abusos de prepo
tência desses próprios sindicatos regu
lando-lhe as prerogativas. Assim não 
fora e as decisões sindicais de iorma.
ção de trustes, carteis e ajustes niio 
poderiam constar do parágraio 5.0 

dêste mesmo artigo 164. 

Quando o Estado :regula as profis
sões e alega a exigir diploma. de 
cunho oficial, na verdadeira inte.1ç3o 
não está defendendo o individuo na 
sua atiVidade; mas protegendo a EO
ciedade de males e engodos, por fs.l:;os 
conheci.znento de quem exerce a pro-
fissão. · 

Como esta no Projeto volta-se à or
ganização corporativa da ativiuade 
econômica. o que equivale dizer que 
se retro-cede à formação de classes ou 
castas que sobrepõem seus interê;.:;ses 
aos da coletividade, o que está :ontl·a 
o espirito moderno e contra o conceito 
de bem estar social que se nrocu:·a 
atingir. - Alde Sampaio - Joao Ceo
phas. 

N. 1.549 

Título V - Capítulo III - .Art. 16-! 
Retire-se a palavra "remunerado" 

e ponha-se e:m · seu lugar a expres
são de preferência. 

Justificação 

Como está no texto do Projeto, o 
cumprimento do dispositivo obrigaria 
à paralização absoluta de tôda. a vida. 
econômica da nação nos dias de do
mingo. Nem os serviços de necessida
de pública imediata, como os de trans
porte e de iluminação, funciona:riam 
aos domingos. 

Só o descuido justifica o que está. 
Quanto à parte da remuneração obri
gatória no dia de folga tem graves 
inconvenientes sem vantagem que não 
seja ilusória para o empregado, sobre
tudo os de pequena remuneração. 

Em verdade o salário decorre de uma 
contingência detenninada pela prOdu
ção da emprêsa, pela produtividade 
dos seus trabalhos e pela eficiência. 
geral dos processos técnicos adotados 
no Pais. De modo que não se pode 
forçar um salário nominal elevado 
quando as condições não permitem 
que assim seja o salário real. Tornar 
remunerado o dia de descanso fOl'Ço
samente obriga a redUZir o salário dos 
dias de trabalho, quer de mcx:io efetivo 
no salál'io nominal, quer de modo in~ 
direto no salário r~l. 
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A vantagem se..-ia, portanto, ilusó
ria. Tem porém, o dispositivo como 
está no projeto ainda o .inconvenien
te de perpetrar injustiça entre os pró
prios trabalhadores; e é êste o seu 
aspecto mais grave. O que menos tra-

- balhou, ou por mais descuidado no seu 
serviço, por menos eficiente na sua 
produção ou :por que haja deixado de 
comparecer um ou mais dias ao ser
viço; êste é precisamente o mais be
neficiaã.o, porque vem a ganhar uma 
remuneração suplementar, que tanto 
mais relativamente se vantaja quanta 
menos o indivíduo concoreu no tra
balho semanal. O assalariado que tra
balhasse um dia na semana com ex
clusão de tcdos os outros dias teria 
uma remuneração suplementar de 
100%. 

O que tra balh.asse os 6 dias percebe
ria tão somente a remuneração suple
mentar de cêrca de 16%. 

O mesmo fato reproduzir-se-ia 
quanto à efeiciência do trabalho. 
Quanto mais se esforce o individuo 
na sua atividade, para uma mesma 
remuneração em dedicação ao objeto 
final da em:prêsa, menos ganha na re
muneração suplementar prcxporcíonai
mente ao seu esfôrço. 

A fórmula. não passa, portanto, de: 
uma. Justiça aparente. E a justiça apa~ 
!rente, coma a jmti,ça de ir c()ntra (). 
mais forte, nem sempre representa a 
verdadeira justiça. - A.lc!e Sq,mpaio. 
-João Cleophas. 

N.0 1.550 

Título V - Capitulo ni - Art. 164 
s 24- ítem m: 

Substitua-se o ítem III que diz: 
"Participação· obrigatória do traba~ 
lhador nos lucros das e:mprêsas" pela 
seguinte disposição: 

ITI - Regulamentação por lei da. 
particip~~ção do empregado no lucro 
da emprêsa constituída por concentra
ção de capital, sob a fonna de taxa 
pe:rcentual no lucro apurado para 
pag~mento do impôsto de renda. 
Al!Ze Sampaio. - João Cleophcts. 

Justificação 

· O poder político é hoje o grande re
novador da sociedade; a ação política 
antecede e até provoca a formação de 
fatos sociais. A constituição, porém,, 
que é um fato de natureza política, 
não é o melhor instrumento dessa ação 
renovadora, que em definitivo se llá de 
fixar pelo resultado das experiênCias. 
A Rússia Soviética que é verdadeira
mente um cadinho de material em :fer-

vura sob a ação do poder político, ao 
renovar a sua constituição em 1936 
teve a cautela de não inscrever no tex~ 
to constituicional senão a matéria já 
consolidada por suas experiências. A 
despeito de condenarem a situação 
atual como período transitório para a 
marcha ao comunismo, não se aventu
raram os próceres soviéticos a inscre
ver na carta política pr-eceitos ainda 
em aspiração e que poderiam vir a 
quebrar o respeito devido às leis cons
titucionais. 

o Projeto de nossa Constituiçl1o esta, 
pelo contrário, repleto de matéri-a de 
inovação, sôbre coisas de que não ex:ts
te experiencia universal e das quais 
é impossível aquilatar os efeitos futu
ros. Entre os vários dispositivos de 
arroja,da renovação de costumes se 
inclui êste da participação obrigató
ri-a no lucro das emprêsas, orescnto 
sem nenhuma e:;:ceção e sem nenhuma 
consideração de prudência pelas con
seqüências que dêle possam resultar. 
l!: indubitável que emaios dessa orclem 
devem ser tenta,dos pela lei ordinária 
a-daptando-se às contingências e am~ 
pliar.:do-se aos poucos o raio de ação 
da tentativa. 
· ~ão tem estado fora da cogitacão 
umv·ersa1 o deseja· de incluir a cota-de 
trabalho tal como a cota de cal)ttal 
na. partilha dos divi•dendos das em~ 
presas. Os óbices são, porém, enor~ 
mes, e, o que é mais influenciativo, a 
parte que por essa forma se ad~iona 
aos salários será sempre insignifi<:an
te decepcionando o trabalhador que 
a recebe. Basta vêr que a parte cia 
re!nun:eraçáo de ordenados e diárias 
correspon.de na estatística inglêsa a 
80% do total, incluindo-se nesta ta.xcl 
sômente cêrca de 6% para ordenaàos 
acima de 160 lib:::-as. <Estatística de 
Sir .Josiah Stamp em Wealth and Ta
x:;:.~le Capaci.ty pag. 107.) o que sig
n~fzca que restam 20% do apurado 
l1quido para juros, imposto::;, aluguéis 
e lucres. Uma taxa que se retire dos 
lucros para a:dicionar aos 80% da rB
muneração de salários pouco acres
centará em valor real se distribuída 
pela mesma forma adotada para o ca
pital. De modo que tôdas essas difi
culdades hão de ser vencidas pela 
lei o::-dintiria e não podem ser tides 
como inexistentes por um simples dis
oositivo constitucional. 

_Acresce que. a participação nos lucros 
nao deve preJUdicar o espírito de em
preendimento dos indivíduos, que não 
dispondo de capital acumulado, uti
lizam as suas faculda<ies naturais de 
arrojo e capacidade para enfrentar a. 
adverskia.de da luta social. Daí a res
trição constante na emenda que a. par-
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tidpação se reduz às em.prêsas consti
tufâas por concentração de capital. 
A preservação das pequenas emp:rêsas e 
dos empreendimentos incipientes por 
üüciatiYa indivi-dual não representa 
nenhuma quebra do princípio da par
ticipação e pode ser perfeitamente re
guiada pela lei ordinária . 

De fato, a participação não corres
uonde a sua forma de justiça social 
êom caráter de generalida·de. Pelo con
trário. passa ao âmbito dos grupos. O 
indivi-duo goza de maior ou menor 
vantagem econômica conforme o grupo 
a que se associa. Os que fazem parte 
de grupos prósperos se encontram em 
melhor situação dos que pertencem a 
grupo:s econômicamente defi•citãrios. 
Os que ingressam nos grupos consti
tuídos por sociedades religiosas, de be
l1eficência, ou de natureza científica, 
assim como os servidores do Estado se 
achan• excluídos de qualquer probabi
lidade de participação em lucro. 

A fórmula como preceito de justi
ça social passa, portanto, a não ter 
aplicação genérica e não causa ne
huma repugnância em SA:omodá.-la a 
exigências que por outro aspecto, vêem 
ressalvar necessidades de ordem cole
tiva e social. 

Em síntese, o assunto é excessiva
mente transcendente para ser põsto 
como imposição absoluta em têxto 
constitucional ao invés de ser remetido 
a estudo na lei ordinária. - Alde 
Sampaio. - Joéio Cleophas. 

N.0 1.551 

§§ 8.0 e 9.0 e seus números do artigo 
164. 

Substituam-se pelos seguintes: 
"§ - As minas e demais riquezas do 

subsolo constituem propriedade distin
t~ da. do solo para: efeito de explora
çao ou aproveitamento industrial. 

§ - O aproveitamento industrial 
das minas e das jazidas minerais, ain
da que de proprieda:de privada, depen
de de autorização federal. 

§ - A lei regulará a autorização 
tendo em vista o interêsse nacional 
da e:l."P!oração das minas e jazidas. 

§ - Os direitos de preferência ou 
indenização, do proprietário do solo, 
serão regulados de acôrdo cóm a na
tureza das minas e jazidas. 

§ - O aproveitamento das quedas 
dá.gua depende de concessão federal 
na. forma. da lei. 

§ - As autorizações ou concessões 
serão conferidas a pessoas naturais 
dozniciliadas no Brasil ou a pessoas ju
rídicas brasileiras. 

§ - O aproveitamento pelo proprie
tário do solo, de energi.z. hidráulica. de 
potência reduzida, inàe:pende de au
torização do poder público. 

§ - Satisfeitas as condições àa lei., 
relativamente aos ne<:essários serviços 
técnicos e a-dministrativos, v~ Estados 
pa·ssarão a exercer, dentro dos res
pectivos territórios, as atribuições 
constantes dêste artigo. 

§ - A União nos casos indicados na 
lei, e tendo em mira o. interêsse ge
ral, auxiliará. os Estados nos estudos 
referentes às suas águas minero-me~ 
dicinais ou termo-m~àicinais, a!'sim 
como :r:o aparelhamento das estân
cias destinadas ao uso delas. 

Sala àas Sessões. aos 19 de junho 
de 1946. - Benedicto Valladare~. 
José Maria Alkmi11L - Levindo Coe
lho. - Israel Pinheiro. - Bias For
tes. - Alfredo Sá. - OZinto Fonse
ca. - Duque 11! esquita. 

N. 0 1.552 

Capitulo III - Dos Direitos Sociais: 
Artigo 164 - § 24 - Modificut a. 

ordem dos incisos: 
XII para IX. 
XIII para X. 
XIV para, XI. 

Justificativa 

Os incisos XII. XIII e XIV do pro
jeto são. com eféito pertinentes à le
gislação do trabalho, o que não ocor
re com os de números IX, X e XI, 
cujo conceito próp1io deve ser o de 
previdência. Em razão disso, suge
re-se o destaque de todos os incisos 
sôbre a matéria com a: seguinte modi
ficação. 

Acrescentar - Er1tre os §§ 26 e 27: 

§ - A legislação de previdência ob
servará os seguintes preceitos, além 
de outros de fins idênticos e median
te contribuição do Estado, do em
pregador e do empregado: 

Justificativa 

Segundo o projeto, essa contribui
ção deverá ser - Igual - da: União, 
do empregador e do empregado, o que, 
evidentemente, impediria à União de 
dar mais, ou de eXigir que o emprega
dor desse e o empregado não, :sem co
gitar de circunstâncias ou de pos&ibi· 
!idades. Ao demais, a referência 
União- excluiria o Estado e o Muni· 
cípio, em razão do que sugere-se a 
fórmula: "mediante contribuição 110 
Estado," etc. 
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Acrescentar, ainda: 
I - Assistência médica, hospita.

lar, sanitária e farmacêutica ao tra
balhador e sua familia, inclusive nos 
casos de acidente no trabalho e en
fermidade profissional. 
li - Segmos doença e morte para 

todos os trabalhadores. 
III - Habitação cômoda e higiêni

ca, facilitando ao trabalhador n a.qui
sição do lar próprio; 

IV - Ass:.stência aos desemprega
dos· 

v' - Aposentadoria compulsória, 
por invalidez e facultativa, conforme 
a l>ei determinar. 

J1Lstificativa 

O inciso I amplia a assistência mé
cUca, hospitalar sanitár:a e farmacêu
tica até a família do trabalhador, o 
que não ocorre com a fórmula do pro
jeto, que a restringe ao trabalhador, 
contrariando a orientação seguida 
quanto ao estabelecimento do salário 
mínimo (§ 24, inciso II), pois que ai 
assim deixa regulado: Salário min!
mo, capaz de satisfazer, conforme as 
condiçõss de cada região, as necessi
dades normais do trabalhador E de 
sua família. 

O inciso II estatue o seguro doença 
para todos os trabalhadores, extermi
nando com a exclusão atual, dos que 
trabalham na lavoura, e dos domés
ticos. 

O inciso II! acomodará a interfe
rência do poder público na disseml
ção do lar próprio. 

O inciso IV reproduz o que o pro
jeto consigna, sàm2nte conceituando
o como legislação de previdência, e 
não de trabalho, já que essa assis
tência será prestada "mediante con
tribuição do Estado, do empregador e 
do empregado". 

Finalmente, o inciso V cons:gna a 
mais justa -e a mais debatida aspi
ração dos trabalhadores: a aposenta
d ~ria! Quer o projeto seja ela ape• 
nas compulsória, em contraposição 
com o que defende para o funcionalis
mo público e para os militares, aos 
quais &2 assegura d:reito à aposenta
doria facultativa. A fórmula lembra
da - a consignação do principio, su
bordinado ao que a lei determinar -
atende aos reclamos dos interessados, 
ao mesmo tempo que não prende a 
questão a uma redação rígida. 

Acrescentar - Entre os § § 33 ·e 34 
§ - Os trabalhadores nas emprêsas 

agrícolas ou fabris terão facilidades 

na aquisição do que as rncsmas pro
duzirem, de alimentação e de vcstuá
r.:o. 

Justificativa 

Trata-se d-e um princípio adotado 
com reais vantagens pela Constitui
ção mexicana, em decorrência do 
qual houve estímulo à produção, com 
sensíveis reflexos quanto à qualidade, 
passando o trabalhador a consumir, 
pelo menor prêço, o que de bom ê!e 
próprio produzia. 

Sala das Sessões, 14 de junho ài 
1946. - Pedroso Jún-ior. - Baeta Ne
ves. - Romeu Fiori. - Luiz Lago. 

N.0 1.553 

Ao art. 164: Suprima- se o § 18. 

Justificação 

I - f! disposição superflua, porqw~. 
evid-entem-ente se fôr expungida do 
têxto, o Estado não ficará impe,iiclo 
de desapropriar quaisquer terras, 
aproveitáveis ou não, em casos de !!e
c-essidade ou utilidade pública, .J fim 
de dar-lhes emprego mais compzt ~.íve1 

com o interêsse social, - o que resultt~ 

do art. 164 § 4. 
II - Permanecendo no têxt o, po

derá admitir interpretação a "Gont.rá
rio sendu" de que não serão objel:o c,e 
desapropriação as terras não apro· 
veitáveis para a exploração agrí.:oll> 
ou pecuária, ou que se não desapro
priam as terras aproveitadas, ou am
da as que não forem beneficiadas !JO! 
obras de irrigação e saneam-e nto . 

III - Pelo sistema do projeto, se 
tais terras foram valorizadas por ubl'% 
públicas, o proprietário está sujeito 
ao pagamento da contribuição de me
lhoria de modo que se não loc ~Jpldu

rá em detrimento do erário. Or:t, E.~ 

tal proprietário fica sujeito a êsse r,ra
vame tributário, porque se há ·j e ·~ ·Jm

peli-lo a utilizações, que talvez não 
sejam de seu interêsse, desde que, com 
isso, não prejudica à coletividade? 

Se êle prejudica a todos, então, :1ão 
há necessidade de disposição esp-ecf· 
fica porque o poder de polícia arma o 
Estado de diferentes medidas p~ua 

êsses e todos os casos de emprego ~. n· 

ti-social da propriedade. 
IV - Por outro lado é infeliz a re· 

ferência ao impôsto territorial p::o
gressivo, ai usado como pena. A gm
duação progressiva pode e deve ser 
aplicada aos diversos impostos pl'e
vistos na Constituição conforme os fins 
visados pelo legislador e não há ra-
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ü.o para menção expressa nesse caso 
.do § 18 se não foi feita, com acr .. rto 
Aliás, nos demais. 

A progressi':: :.l~de do impô;~ to ~erri

torial , em regra, é recomendável cor.· 
tra o latifúndio . Ora o inaproven.a
mento pode suceder em pequenas á.reas 
pertencentes a diferentes proprietá.lios 
- seria inocua nessa hipótese a pro
·vidência a que se refere êsse § 18 "ln 
.fine". 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
.de 1946 . - Aliomar Baleei-ro . 

N.0 1.554 

Ao art. 164 ~ 19 - Suprimam-se .as 
:Palavras "de nacionalidade brasilei
ra": 

Justificação 

Compreende-se que se reserv~m aos 
brasileiros certos privilégios, nunca o 
ode possuir miseráveis dez hectares c.e 
terra, num país onde há milhões de 
hectares inexplorados. O imigraüte, 
.que aspirar a dez hectares de ter.:as, 
-é um pobre diabo que não vai criar 
qualquer problema sério, nem Mran
car o pão a brasileiros. IndeseJá': ·~is 

são os imigrantes que se concentrr.m 
nas cidades, ocupando-se L1os l'..lcros 
fáceis e, não raro, excessivos do co
mércio. Os que possuem dez hectares 
de terras, ou mesmo mais, e nêles se 
1ixarem devem ter preferência para 
:aquisição dêsse solo. Outra não roi 
a politica americana que povoou o 
'Centro Oeste no século passado, d3.n
do gratuitamente a terra, aos imigra,n
tes que nela estabeleceram bens de f a
mflia. 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
de 1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.555 

Ao art. 70: Suprimam-se as pala
·nas finais : 

"em virtude de cobra.nça de dívi
·da". 

Justificação 

Os juízes devem ser remunerados -
e bem remunerados - pelos seus ven
·cimentos, excluídos quaisquer l)er. 
~ntagens ou "cota litis". Como está 
redigido, a "contrario sensu", os jui
zes poderiam receber percentagem só
·bre o valor real, ou estimativo da cau
sa, 3empre que se não tratasse da co
brança de divida. 

Palácio Tiradentes, em 12 de junho 
llle 1946 . - Aliomar Baleeiro . 

N. 0 l.õõ6 

Acrescente-se, onde conveniente, ao 
Cap. III do Tít V (Dos Direitos So
ciais ) do P~·oJEt c de Constituição, os 
seguintes preceito e parágrafo: 

Art. A União principalmente, ao 
Estado e ao Município subsidiària
mente, cabe o dever de proteção à 
economia rural, em bases tais que 
noo venha a faltar ao agTicultor o 
estímulo de produzir e não escasseiem 
n.o trabalhador os meios de subsistên
cia, representados, no mínimo, pelo 
salário justo e pela habitação bigiê· 
nica. 

Parágrafo único. As leis de pro
teção social equipararão o operário 
rural ao das indústrias, atentas as 
peculiaridades de uma e de outra es
feras de atividad-e. 

Justificação sumária 
Já aduzimos longas considerações, 

no Congresso Nacional, sôbre o as
sunto. 

Sempre se procrastinou, no Brasil, 
a efetivação de medidas que asse
gurem os direito.:. fundamentais do 
chamado homem da campo - (68 % de 
nossa população) . Basta lembrar que, 
até agora, há juristas que negam a 
legitimidad·e da indenização dos aci
dentes profissionais rurais . . . Não co
nhecemos, nesta altura de nossa su
posta a vançad:a legislação social, a 
"despedida injusta" para o homem de 
enxada! Não se objete que, quando 
o Projeto se refere at~ trabalhador, in
clui, ipso facto, o rurícola. O lavra
dor, até hoje, entre nós, é uma fôrça 
heróicamente solitária, ao serviço de 
uma penitência: viver ... 

Preferível será, pois, que a Lei 
Maíor peque por ex-cesso de clareza, 

a consentir que subsista no Brasil um 
ngime legal sem conteúdo para aque
la massa de homens do trabalho que 
representam, pele menos, 2/3 dos se
res humanos que povoam o Brasil . .. 

Assembléia Nacional Constituinte . 
Sala das Sessões, em 19 de Junho de 
1946. - Well i ngton Brandão. - Da
rio Cardoso. - Domingos Vellasco. -
José Allcmim. - Jurandir Pires. -
Bias Fortes. - Lery Santos. - Ha
milton Nogueira. - Vieira de Mello. 
- Regís Pacheco. - Miguel Couto. 
- Benedito Valladares. - Getulio 
Moura . - Levindo Coelho. - Lino 
Machado . - Brochado da Rocha . -
Galena Paranhos . -- Mauricio ara
bois. - Pedro Vergara. - Souza 
Leão. - Pedro Ludovico. - Coelho 
Rodrigues. - Diogenes Magalhães. -
Crepory Franco. - Gabriel Passo8. 
- Dolor fie Andrade . 
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N.• 1.551 

Capítulo m - nos Di:reitat So
ciais: 

.IUterar, na forma abaixo, o item 
• VIII do § 24 do art. 164. 

Reda.~o :primitiva.: 
Indenização a.o trabalha-dor dispen

sado e estabi!iãa.ae no emprêgo, nos 
ca.;.os e condições que a lei estabele
cer. 

Redação proposta: 
Indenização 3.Q trabalha-dor e a seus 

benefícios por motivo, respectivamente 
de: dispensa e mor..e daquele, e esta
bilidade no emprêgo, nos casos e con
dições que a lei estabelecer. 

Justiticcu;ão 
A indenização é uma ga..""2.ntia para. 

o trabalhador proporcional ao tempo 
de trabalho. O trabalhador vê nessa 
indenização uma importância que em 
parte vai socorrê-lo no momento em 
que ficar sem o seu ga.liha pão. Por
i:.so, em geral, o operário procura. 
manter-se o máximo possível numa 
só emprêsa, a fim de aumentar gra
dativamente o seu direito de estabili
dade, e por outro lado para assegu
rar melhor retribuição de indenização 
nt caso de uma dispensa injusta. 

Com êsse intuito, permanecem ')5 

trabalhadores dezenas de anos em seu 
trabalho ininter!'U:pto, contribuindo 
para o engrandecimento da emprêsa, 
e fazendo com !:'la familia o cálculo 
da indenização no caso de um dia 
ser despedido e faltar-lhe o necessá
rio para o seu a.mpa.ro e de seus de
pendentes. 

No caso de uma fatalidade, vindo 
êsse trabalha-dor a falecer, deixa mui
tas vêzes a família no mais com
pleto desamparo, por um determinado 
perfodo, até que ela possa enquadrar
sr· na situação criada com a perda 
daquele de quem dependia econôroiea
mente. 

Justo porisso será !erneeer aquela 
indenização a que teria direito em 
vida o trabalhador, no caso de dis
pensa, à familia do falecido, a fim 
de que essa possa fazer face aos prl
m~iros socorros e ao seu ajustam-ento 
ru~tural, com a perda daquele que em 
v!da dera todo o seu esforço para 
manter-se dignamen~ com sua fami
lia, sonhando sempre uma vida de .se
gurança. paz e tra.nqnilidSLie. 
.Romeu Fiori. 

Alterar, na fa.."'nl.S. a.bai:o, a red.s
çã.c- do item IX do § 24 do ar-t. 164. 

Redação ::>:::inllti-.a: 
A.ssistênci2 médica, sanitá..."'ia e h05-

p!tal.ll' a.c traba'hador, sssim como à 
gest:;.nte, que t·::!'á s.ssegm-ado des
canso antes e depois do par'"..o, sem 
:prejuizo do emprego e do salã..""io. 

Redação proposta: 
Assistênci2. medica. sanit.q_"'ia e hos

pitalar ao t:rabalhadÓr e a seu.s !:>ene
f1ciâ:ios, .s.ssim como à gestante, que 
te1·á asseg-u=ado descanso .antes e de
poiõ do parto, s-em. prej"izo d-o em
prêgo e do salá:r"io. - Ro"JTLe".L Fi.ori. 

Alte-::s.=, na forma al::aiAo, o item X 
do § 24 do art. 164. 

Redação pr..m.iti\a: 
Previdênda, mediante oontribuição 

igual da União. do empregadm- e dc
empregadc, em favor ds. mat~-nidade, 
e contra as conseqüências dos aciden
te . .; de trabalho. da velhice, da i:nvs.
lidez, da doença e da mo..-te. 

Redação proposta: 
P:-e.-idência, em favor da materni

dade e contra as conseqüências dos 
acidentes de t....-aball1o, da velhice, ds. 
ruvalidez, da doença. da morte e do 
ct-esemprêgo, obse-"'"Vados. além de ou
tJ"os àe fins idênticos, os seguintes' 
p1eceitos: 

a) contl"ibu.ir;ão do Estado, do em
pregador e d-o empregado, as daque-
les nunca inferiores à dêste; · 

b) assistência médica, hospitalar, 
sa.nitária e farmacêutica ao traba
lhador e seus beneficiários. inclru;ive: 
nos casos de acidentes de trabalho e 
d~: enfermidade profissional; 

c) assistência jurídica aos segura
dos e beneficiârlos, nos processos e 
a:.suntos de seu interesse perante as· 
instituições seguradoras; 

d> beneficio por incapacidade e 
pfnsão nunca inferiores ao salário· 
minimo regional e aposentadoria, coxn 
vencimentos integrais. aos segurados. 
com trin·ta ou mais anos de contri
buição; 

e> padronização dos planos de be
nefícios e do proce&.amento dêstes, 
asseguradas a máxima simplicidade e 
rapidez nos trâmites processuais; 

f> extensã-o do regime da previdên
cia a tõdas as cl~ses; 

g) aplicação preferencial dos fun
dos da pr-evidência em investimentos: 
d.e interesse d-os segurados e benefi
ciários e no estimulo à ~:.oluçã.o do pro
b}ema da ha.bita.ção. - Romeu Fiori •. 
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Ae-escentar as seguintes alíneas ao 
~ 24 do art. 164. 

XV - Smpllficação das exigências 
processua.is, aàmitiàa a prova dos atos 
e fatos d-e interêsse para os trabalha
dores em geral e seus beneficiários 
feita, para fins relacionadas com a. 
legislação do trabalho e a previdên
cia. e na inexistência àe outra, por 
intermédio das justificações proces
sadas perante o~ próprios tribunais 
dP trabalho e instituições de seguro 
social, ainda nos casos em que a lei 
c1vil e.:o;;:ija instrumento revestido de 
forma especial. 

},.""VV - Gratu!c>.ade no fornecimen
to aos trabalhadores em geral e a 
seus beneficiários, das certidões e pa
pE-is solicitados para fins relaciona
dos com a legislação da trabalho e a. 
p: evidência social. - Romeu Fiori. . 

Acrescentar logo após o pará,arafo 
33.0 do art. 164, mais um ssslm re
ciigido: 

§ S4.0 
- As empresas industriais, 

comerciais e agrícola.,, nas condições 
e~pecificsdas pelo parágrafo anterior, 
deverão manter, em perfeitas condi
ções de nigiene, serviço de alimenta
çãc para os seus empregados. - Ro
meu José Fiori. - Ezequiel Mendes. 
- lo!anoel · Benicio Fontenelle. -
Leopoldo Neves. - Guaracy Silveira. 
- Arthur Fisclter. - Rubem Melo 
Braga. - Luiz Lago de Araujo. 

N. 0 1.558 

Aos Direitos Sociai.~: 
Art. F'ics. incorporado à legisl3.ção 

territorial do pais a sistema imobi
liário baseado no 'Jrincípio da puol:
ciéade plena, comerc1alização e cir
culação dos títulos relativos ao do
minio sôbre as terras. 

J1Ultificação 

O código civil atual já se ressente 
de muitas deficiências, que se faz 
mister sanar, pondo-o em concordân
cia com o progresso jutidico "alcan
çado na fase :mais a.ciiantada dos tem
pos contemporâneos. 

Uma dessas falhas é a que diz res
peito à organização juridica, cientí
fica, econômica. e social da proprieda
de imobil.iAria, instituição que €stá pe
dindo pronta e radical reforma. Lem
brada pelo ministro da fazenda, do 
govêco provisório, que chegou a re
digir os delineamentos gerais de sua 
adaptação à legisls.çáo civil do pais, 

desd<: enW.o a idéis. ~formadora per
mane<:e esquecida nos limbos da nos
sa LJ.érci3. adm~nistrativa. 

Sendo a propriedade imóvel o mais 
eficiente e pcàeroso fato: do progres
so gc·:li cio povo, p-e::;samos q1.1.o2 a 
Constituição de 1S46 em estudo, náo 
pode C.eb:s.r de lado os fu."'làamentos 
sôbre que melhor constitui-h e orde
ná-la, de acõ:rdo com a evolução nes
se particular culminada por quasi tô
das :l.S sociedad-:s mod-ernas. 

A emenda que temos a honra de 
cfe:rec:'r abre à. propriedade cs mais 
rasgados horizontes d-e porvir, confe
rindo-:he uma nova função .sodal, 
"função essa que nii.o só a transforma 
e multiplica, ccmo a democratiza". De 
fato. atende ela a ::~spirações instan
t~s e objetivas, contribu'ndo pa.ra que 
se torne realmente efetiva a solução 
ào p:obl-ema da pequena proprieda
d·::. 

Pa!s de imigração, o Brasil tem o 
dever de consignar na lc: constitucio
nal medidas que não só assegurem o 
direito de propriedade, cimento de to
do o progresso e prosp2ridade do povo, 
senão qu-e a cerquem de tõàas as 
facilidades no sentido de favorecer 
tanto a sua aquisição, quanto a sua 
utilização culturaL 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 
1946. - Graccho Cardoso. 

N.0 1.559 

Capitulo ID - Art. 164 - § 28: 
Acresccnli~-se: "... ficando a o:r!

entução técnica da radiodifusão, con
fiada a brasileiros natos ou naturali
zados". 

Justificativa. 

A responsabilidade dos técnicos de 
rádio, ocupa. posição tão primordial 
que cada em'ssora é obrigada a re
gistrar o responsável por êsse setor, 
no órgão competente do Ministério 
da Viação e Obras Públicas. 

O progresso qu-= a radiofonia tem 
alcançado e do qual, a rigor, ainda 
não se possui completo conhecido, 
autoriza a que se procure incentivar 
os brasileiros que já se atiram em 
busca de um aperfeiçoamento que 
sàm·õnte poderá representar motivos 
de orgulho para o país. 

Tão :mportante se lhes afigura o 
assunto, que ainda no recente Con
gresso Brasileiro de Radiodtlusão, os 
técnicos de "broadcasting" pleitea.r&m 
se solicitasse do Govêrno a criação de 
escolas, em todos os Estados da Fie-
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deração, at:-avés das q'Úais se tor
·nasse possível o aumento de tra-balha
dores dessa. atividade bem como o 
aprimoramento dos existentes. 

Cuidando do princip:o nacional.iza.
àor nos setores da responsabilidad-e 
pri.r..d:pai e da orientação intelectual 
ou ~dmin1stra.tiva, o projeto da Cons
tituição, referindo-se, como se refere, 
à raàiodifm:2.o, não deverá. om:.tir a 
técnica, considerada c<Jmo a parte 
principal àa radiofonia. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
d€ 1S4S. - Café Filho. 

N.0 1.560 

Substitua-se o número m, ão ar
tigo 1.64, pelo seguinte: 

"Participação obrigatória dos tra
balhadores nos lucros dos · estabelooi
mentos comerciais, industriais e agri- . 
colas, a que prestem seus serviços, fi
xando a. lei o minimo dessa partici
pação e bem assim a. maneira por 
que os trabalhadores se farão re
presentar na direção de cada em
prêsa." 

Justificação 

Será efetuada da trlbuns da As
sembléia, em discurso que versará, 
sôbretudo, a matéria· constante da 
:presente emenda. 

Será efetuada da tribuna da. As
sembléia., em discurso que versará, 
sobretudo, a matéria constante da 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - AmandO Fontes. - Hermes 
Lima. - Nestor Duarte. - João 
Mendes. - Lino Machado. - Ha
miltcm Nogueira. 

N.0 1.561 

Suprima-se, no § 29, do art. 164, a 
pa.la vra. natos. 

Justificação 

Precisamos conceder aos estrangei
ros, que tenham optado pela nacio
nalidade brasileira, as maiores fran
quias. Ao nosso ver, é contrária ~ 
interesses nacionais a restrição fixada 
no Projeto. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
194!6. - Amando Fontes. - Hermes 
Lima. - Nestor Duarte. - Souza Leão 
- Lino Machado. Mu.n'h.oz ·d4 
Bocha. 

N.0 1.552 

Suprima-se o ~ 3.0 do art. 164. 

Justifica cão 

Num regime em que o Estsdo te
nha ~ faculdade de intervir mais ou 
menos a. seu talante, no dominio eco
nômico, podendo até monopolizar de
_termiuada indústria ou atividade, está 
extinta a liberdade. Lembremo-nos 
de que essa fo1 a mais poderosa e efi
ciente arma de que se vsleram fas
cistas e nazistas para manterem em 
silêncio e escravidão seus aterrados 
compatriotas. 

Aliás. para def'<!sa do "interêsse pú
blico", o dispositivo é inteiramente 
desnecessário, pois o § 2.0 do arti"'O 
em questão dá. poderes ao Estado para 
"regular o trabalho, a produção, e o 
consumo, estabelecendo as limitações 
exigidas pelo bem público". 

Assim,. impõe-se a conclusão de 
que o dispositivo, constante dei Pro
jeto, outra finalida.de não tem senão 
a de estabelecer a tirania econômi
ca, tão perniciosa, tão opressora 
quanto a política. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - SOUZIS 
Leão. - Lino Machado. 

N.0 1.562-A 

Justijicaçéi.o 

Suprima-se o § 15 do art. 164. 

A função sQCial deve ser exercida. 
pelo Poder Público, ou pelas emprêsas 
particulares, em determinadas con
dições, especificadas na Constituição. 
Se acaso tais emprêsas não dispõem 
de recursos para dar a necessária as
sistência aos seus empregados e suas 
!amilias, deve aeudir o Estado a êstes 
e não àqueles. Autorizá-lo a a~ 
liar e amptLrar as emprêsas em sua 
turu;ão sociC-l pode levar aos maiores 
abusos, casos de verdadeiro favori
tismo, mascarados sob o pretexto i:as
crito na lei. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. -Amando Fonte3. 

N.0 1.563 
Suprima--se o § 36, do artigo 164. 

JUS'I.'ijicação 

Estabelecendo o parágrafo anterior. 
sob n.0 35, que as obras de valor his
tórico e artístico serão protegidas es- · 
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pecialmente pela UDi.ão, pelos Esi.adoa 
e pelos Municípios, já. confere a. estes, 
ao nosso ver, o direito de impedir a 
evasão das mesmas obras do terri· 
tório nacional. Parece-nos, assim, 
supérflua, a segunda disposição e po:r 
isso propomos seja eliminada do Pro
jeto. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Souza 
Leác. - Lino Machado. 

N.0 1.564 
Suprima-se o § 23 do artigo 1~. 

Justi!icru;ão 

O principio já. está expresso em 
vários m1tros dispositivos do mesmo 
artigo. Depois, aquêle asseguramento 
ãe trabalho que possibilite U."7W e..-is
tência digna sem indicar quem f:ca 
oorigado a fornecê-lo não passa de 
uma frase, sem a menor conseqüência 
de ordem prática. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. Amando Fontes. - Souza 
Leão. 

N.0 1.565 

Suprima-se o § 13 do artigo 164. 

Justificação 

Não é matéria que necessite àe fi
gurar na Constituição. Uma qualquer 
"ardem de serviço", ba.ixada pela C<l
missão de Marinha Mercante, pode re
gular o assunto. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Souza 
Leão. - Lino Machado. 

N.0 1.566 

Suprima-se o § 12 do artigo 164. 

Justificaçdo 

Trata-se de uma; disposição 1nóqua, 
inteiramente desnecessária. Para que 
se elaborem leis, destinadas ao incen· 
tivamento da economia popular, não 
é pr·eciso que o diga ou autorize a 
Constituição. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Souza 
Leão. - Lino Machado. 

N.0 1.567 

Acrescente-se ao artigo 184:, § 24. 
n.0 XIV, as palavras "'e agricultura", 
depois de "indústria". 

Justijicaçtio 

V.isa apena6 a emenda deixsr bem 
claro que tôdas as garantias coru.tt
tuc!onais conferidas ao trabalhador 
se estendem ao que exerce sua ativi
dade no campo. 

Sala das · Sessões, 19 de junho de 
1946. - A. mando Fonte:;. - SoUZ4 
Leão. - Lino Machado. 

N.0 1.568 
Suprima~se o número XII do § 24 

ao artigo 164. 

Justificação 

A regra t-em para nós um sabor 
:ra.scista, um ranço de Idade Média.. 
Pode determinar, por exemplo, que se 
vede o acesso as profissões de mecâ
nico ou tecelão aos que venham do 
campo, aos que não sejam· brasi
leiros ... 

Por entender que o dispositivo traz 
em si grave perigo de perturbação so
cial, para êle solicitamos a atenção 
da Assemoléia. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. Amando Fontes. - SO'UZIJ 
Leão. - Lino Machado. 

N.0 1.569 
Substitua-se o artigo 164, § 10.o 

assim redigido: 
"Nenhum ramo da produção nacio

nal poderá receber proteção alfan
degaria por mais de 30 anos." . 
Pelo seguinte: 

"P....s emprêsas destinadas à produção 
de quaisquer artigos beneficiados por 
proteção aduaneira ou isenção de im
postos, ficam sujeitas a fiscalização, 
na forma que a lei determinar, para 
o fim de serem reduzidos ou suspen
sos os favores de que gozem, se os lu
cros auferidos ultrapassarem uma 
justa remuneração do capital." 

Justificação 

Tal como se encontra no Projeto, 
a. norma se nos figura i:uconsequente e 
arbitrária. Se se reconhece a necessi
dade da proteção alfandegária para 
certos produtos, a fim· de ser posslbi
litado o -estabelecimento e o desenva1-
vimento de determinadas indústrias 
em nosso país, não :se pode fixar 
previamente o período em que o fa
vor fiscal será ·necessário pa.xa que 
não pereça o empreendimento. · Den
tro de dez, vinte anos, a indústria pro
tegida poderá. se robt~tecer e con
correr com a estrangeira. Em certos 
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casos, porém, e atendendo a circuns
tâncias diversas, como superprodução 
...., outros pa!ses, dumpings, etc., para 
se salvar da :ruína UlDa indústria, 
mesmo decorridos tri.nta anos, será in
dispensável manter-se o regime pro
técionista. 

Mas os favores a.duanmos ou de 
outra ordem à indústri:?. pátria devem 
ser limitados pelo interesse público. 
];: preciso evitar que, sob a proteção, 
en..-iqueçam alguns com sacrifício da. 
maioria ãe nosso povo, entre os znais 
pobres. 

Necessário se torna, pois, o estabele
cimento de uma medida, que, man
iendo, embora, tarifas de certo modo 
elevadas, impeça que se tornem possi
Teis, outra vez, os chamadcs "lucros 
extraordinários". 

Parece-nos que, redigido o pa.!"á.gra!o 
pela. forma ora proposta, será coli.ma
do o objetivo dos que teem estudado 
com interêsse e ponderação o assun
to: proteção à nossa indústria, de
tendido, porém, o consumidor brasi
leiro. da ganância a que geralmente 
são levados os que produzem um re
gime de quase monopólio. 

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
1945. - .Aman.ào Fontes. 

N. 0 1.570 

Capitu!o III - Dos direitos sociais: 

Onde comier 
~ - A navega.ção interiOr, compre

endendo os la.gcs. os Tios e seu.s tri
butários, será r-egu?:::.da JX)T lei espe
cial, visando criar condições _ta:vorá
veis ao seu joruzlecimento. 

J ustijica.ção 

São conhecidas de todo o país as 
incontorná-ve:s dificuld.2.des com que 
se defro:::J.ta a navegação interio:-. àe 
pequena cabotag.;m, àquels. que per
corr-e os rios e os Isgcs do te-T'!itór!o 
nacional, servi..ndo às vastas e empo
brecidas popu:ações, que se estabçle
ce:rs.m ao lo'Zl.go àe suas m.s......-ge!J.S, .om 
zonas por vêzes inacessíveis s qusi.
quer outro sis::ema de con:iução. 

Missão altamente civilizado..-ra. e tie 
integração nacio'Zlal é a d~penha
da por essa ord·:m de at:ndsde t:"ans
portadora. Nada obStante. tõdas ss 
fo:rm.as de intervenção do poder pú
blico, no seu processo e desenvolvi
mento, conspi!'am contra o fortaleci
mento dessa aparelhagem inà.ispensã
wl à nossa prosperidade. 

Não pos.:.-ub.oo regulamenta~ prõ
pr'...a, subordina-se a navegação i::l.te
:ricr às especificações do vige!lte re
gulamento de caoctagem, elaborado. 
evidentc""'"=nte, par2 ser cump_"ido 
pelas ornba.rcaçóes Q~ t=afegam. !lO 
I!l2.!', e:::n cond:ções téccl<:as e econô
micas substa.nc'al=ner:te distintas. 

Ope:-a::!.ti.o, adem.ais .. em t.ê...'"!nos es~
cialíssimo.s, d.;correntes das ca..."'S.Ct?...ris
ticas do meio geo-econômico nnde 
rêali.za a sua tarefa. em pe..-man-::nte 
e estreita contiguid.aõ.e com :at.or~ 

que: não inte:"fexe:n n.s. n.svegaçã.a m.s.
ribma nem encontra., corr-=s;:>Dndê!l
ci.a :r:as ativ:ds.des terrestres. possue. 
ai!lda assiTr:~ o seu 4e~me de tr.s.Os.
lho st:.bor.;;.,.,a~o aos p::-eceitos de or
dem ge::-aL qu,:: CO!lS"".:lbstancia.m a le
g'..slsção trabalhis""...s em vi~or. 

Na ~zõ:J.ia, como :po= de ce="".o, 
~a ·o;;.cl.:! ó.o São P:-.:ücisco e nas c.~

ms.is rotas flu>'i3..is ào país. a sitll.i
ç.ão das o::-gar...:.ZZ..ções coleÜ\'a.s JU 
individus.is - não ex:clubdo a p:::u
p:-ia r.::iVegação m3.r!.ti~ pelo govê!'!lO 
- é ds.s mais a.ng-..:s:;:o.ss.s e bem a. 
defb.iu a Delegsção ãa Assoc:ac;!?.o 
Come::-cial ào _-\mazo::.as à Conferên
cia Eco:::J.ômics. !E Terezõpclis, q::•;;.~do 

d.isse co:lstitui:- r:~ de se~ m.s:s gra
ves n-ojttlz ... -

.. a. i;e_~~ê~ci3. àe U::J. rer:ul<.t~f:Jto 
especlcl :pa."'3. :rejer ss atiVid3d-es :ia 
r...avegação nu-.;..sr no Ams.z.õni..s. e. pro
fâ.vel..""!!e::te, ns.s ~ctss à·:S...'-=. llature
zs. uti~i-;;a:S.as e1n ou:t:r-ss :-egiõe.s .. 

Afi=:r.a.."1.C.o aind.s. oue: 
:C.:J::.t:'~ todc o b.:::!n senso. é ob:i

ge..~2. a !!OSS?. :J.a-...ega.ção bte:ior a 
c:,se:t"sr um :-egbe:1to q!le foi els.
bors.do. e.snec:iie3.m~t.e. n s. r a as 
a tivi::is.~~s t!'3..n.S'Oor~dc:-ás ·m2.ritimas 
de grs..n=.e cabctigem.. Os malefícios tie 
ns.tu:eza e-:o~õm.ica que ~ exi
gê:ncis ac~et~ são de tal arde~ aue 
a nav.egs.~ão ãcs r:cs ds ~õ:Ua, 
com se:- siste:ná~ic~ '"'0 ~nte defi·:l~r.Ao3.. 

tende a C.ess:":Js.::ece::- como s..~'\<:!dsde 

pnvada. em v'.Ttuàe dos ohstáculos que, 
de longa C.s~a lhe ...-êm sendo c:i.a~os 

s.travé.s da ..execução ãe leis ct.e tráfe
go msritimc inaõ.equada.s". 

Ora, não é àe c~e::- que, sem o apóio 
de U..'T:.a recomen:is.ção ex;Jlici:.s :n:e
g..,aTIC.o o te.~o da nova ~on.sti.t!lição 

Brasll~:a. :pos<:a o lêgislador levar ~ 
tênno cometimen:.o de tão alta si.,"'Di
ficsção p3...-ra a tida :!lacicnal, q...t·.::.l se
ja o tia elabor::;.ção d·~ um r~~ulam<m
t.o p:-õ:prio pa:a a navegação .i·"l.> nos
sos rios, lagos e pa."'a:lás, úber...s..."l.do-a 
de compromissos quase cen.:e!lã.."ios. 
Dai a razão de se da p!'esente emen-
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.da, que be:::l peje S:~~sr-se ~c i:3.

.pitnlo me!lc:.o:!l.s.d-o o~ onde melhor 
co::n·e:lha à. esw.-.:.tu:-s ds. n.:Jn cr.:ta 
constir.:>C:onsl. 

Palácio ~ .... '"S. dentes, i 7 de J'l7l!lc de 
19f5.. - Cosr.te F~ci:a.. - A!va.:ro 
.Maict. - Walilemcr Pcdrosa.. - Leo
poi.d.o Peres. - Pcre:.:ra d.a. Silva.. 
Sever-:.c.'!'~ ?-:tmes. - Leopoldo Neves. 
- Magalhães Bc::rtrta. - .!..Zva.ro Adol
piW. - Ne7.son Pa.:ijós - EpfZogo de 
Cam:cos. - A9ostin.~ ."ll.!onteiro. -
João· BoteV.W. - Hugo Carneiro. -
Deodoro J!e;.-<I.cr..ça. - CTepoti Fra:..co. 

N. 0 1.571 

Art. 1~ - ~ 20 
Substitua-se nele seg-~bt.e: 
Neillum::s s.:iê~ação o~ concessão de 

~erras públ:::s.s de ã=es su.!)e:ior a 
Cfi':;~-.,e=.to~ he~::tres. se:-3. feits. sem 
J)ré~a sutoriza:;ã~ ds.s assen:bléis.s 
1ems=stivss. Qu~6o a srea for su:Pe
riÕr a dez mil hect:;.:-es a auto:-izs.çáo 
compet.i=ã so S;;:nsd.c Pede!'$!. 

O art. 35 § 1.0 - Decrc;;::o-lei federo.l 
u. 0 1.202. de S C.e ::.b::i:. de 1939, s.tua.l
me'~'"'~+o e:!:. ~·:To~ n~:t~:~, ve""'d3. afcrs-
m~t.;, etc:--dê. t~~:-;."S--de âre~ supe
:101" a _qCnhe?~ h~~a:res. ~ ~~-lvo 1:
<:e:lç::. c.c P~es:.: .... ~!"lte c.a Re;n.;.o.L:.c.s. 

Ninszté:u ooderS des.:o:!hecer a e1e-
T"''~~ ;.,"0"\~ii.--~ ... ,.:.:a ~r.~c---~ mo~"a.·., oua. Ti-"'"""'"'- ~--...--\,.4 ...... ~1;.. ~~- _ ....... -~ ... -

~ im::Jej:.r ab;;~o5 iucm.i!lá'-"eis .. 
"';:::"" .;c-:-u--:-: ~ ...... c.:>~~~~,.;~r.e oue 
~ _...., ...... ____ • ~v... _.._..,s~ ' -

a ... -\.sSe~c-:é~.s l~g.is:~t.:vs.. êxaDrne c2.
Q.s. c·'"O ·..;o :no>.:mo me:::~ OU"' o Se
ns.C.o-; -f a~ e~ :elsç.â.o ..... ~ -á;es.s de 
-.e..?TSs de mais de dez :::nil hectares. 

S. S. 19-6-~ô. - .José Va:-ell!L. -
Dioclécio D-.:..a.rte. 

N. 0 1.572 
Ao art. 164. 

Substitua-se c p:rin.cípio do art.. 164 
pelo seguinte: 

"_o\rt. 164. A Constituição, basea.
ch nos prin<:ípics da. just"..iça se<:Is.l. 
assegura a pl»nitude dos clireitos con
eernentes à ordem econômica, à fs,. 
milia e à. educação, nos têrmos se
guintes:" 

Distribua-se a matéria do capítulo 
m do titulo V em três partes, sob ~ 
denolllinações seguintes: 1. Dos di
reitos concernentes à ordem econô
mica· 2. Dos direitos concementeli 
à !arDma; 3. Dos direitos -concemen
tes à. educação. 

.iustf1icaçdo 

_.,_ emenda tem em tnit-8. dar so 
principio do art. 164 uma redação 
mais compreensiva e pr-ecisa. em har~ 
monia com os preceitos estabelecidos 
pos parágrs.fos dêsse mesmo artigo . 

Sugere a emenda, por outro lado, 
que a matéria dos parágrafos do art. 
164 seja dividida em três partes, cs.
da qual com a sua denominação pró
pria. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.573 

A.:."t. 15;, - § 17 (Direitos socia·.s) : 
I."ê-se-lhe a :rorms. de artigo e redi~ 

j~-se: 

Art. - O trabalhador nacional terá 
nrefe::ên.cia absoluta nos planos de co
ionizs.ç:lo e aproveitamento das terras 
públ:css, bem assim assistência l--t'r
manente do govêrno no que se :-~fere 

à saúde e à. habitação, à instrução 
primária e técnica, e ao maqui=lt.rio 
ag:ícob., tõdas as facilidades se "lhe 
proporeionanêo para a fixação ao 
c:1::noo. A lei atenderá igualmente à 
situição dos habitantes das zonas -ml.
pob:recidss e aos sem-trabalho. 

Justijica.ção 

É fo::.-a de dúvida que a valo::.-.lzação 
do homem brasileiro, do nosso trnba
lh?.dor rural, constitui problema ds. 
mã.:tims relevância e desa.fiar .:> df's
cortino C. os govêrnos. 

Sejam quais fo:-em as razões a.du
rlàas será justificá-lo, figura-se-nos 
inconcebh·el que tódas as vantagens 
se of·:::reçam em ucss{) pais ao imigran
te estrangeiro, 2.0 adventício, ao ádve
na, em detrimento dos inseqüest:-á.
veis direitos do homem brasileiro, so
bretudo do proletariado rural, a.~e ho
je quase absolutamente desassistido 
do poder público. 

O têxto do projeto, na hipótese, não 
satisfaz. E' necessário destacar a ma
téria em artigo especial, e ;le moào 
mais explici.to, estabelecendo de m~do 
i:J.eq·clvoco a preferência que nã.o ~o
dem deixar de mexêcer as popllis.çoes 
campesinas do Brasil. 

Sala das Sessões, em 19 de Junho 
de 1945. - Leopoldo Péres - Alvaro 
Maia - Severiano Nunes - Pereira 
da Silva. - Cosme Ferreira. 

N.0 1.574 

Art. 164:, § 16 (Imigração) : 
Transformado o pará.grafo em ar

tigo, redija-se: 
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Art. - A imigração pode ser li
mitada ou proibida em. razão da pro
cedência, ou por outro relevante mo
tivo de interêsse nacional. 

§ 1.0 
- A entrada d€ imigrantes de

:penderá da sua capacidade física e 
civil, assim como das sua.s possibi
lidades de integração no meio bra-

. sileiro. 
§ 2.0 - ~ vedada a concentração de 

imigrantes em qualque::r ponto do ter
ritório da União, estabelecendo-se na 
lei os criwrios de sel€ção, distribui
ção e localização do elemento alie
nígena. Nenhu:::n núc!eo colonial se 
constituirá de indivíduos de uma só 
nacionalidade, devendo ser os núcle
os integrados por um minimo de trin
ta r.cr cento de brasileiros natos e um 
máximo c;e vir:.tc por cento de cst1·an
geiros de cad;;: p::.ís. 

Justijica.ção 

A relevância do problema exige que 
a matéria .~o parágrafo emendado se 
destaque num artigo à parte. 

2 - Não se compreende adstrita 
apenas à "razão da procedência" a 
faculdade, que ao govêrno atribui o 
projeto, de limitar ou proibir a imi
gração. Essa faculdade se deve tor
nar extensiva a outros motivos de 
al~o interesse nacional. 

3 - A providência adotada pela 
carta-magna de 1!}34. vedando a con
centração àe imigrantes em qual
quer ponto do território da União, im
põe-se, de modo aind;... mais impe
rativo, ao legislador de 19-lo6, como 
simples medida de prese=vação da 
nossa soberania. 

A experiência da última guerra e, 
por outro lado, a observação que 
nesse particular vem ocorrendo no 
Brasil, não pode:n ser desprezadas, 
sem que .essa atitude implique fal
t.!). imperdoável s.o nosso patriotismo. 

E' de mistér, com efeito, evitar-se 
a. todo t!"anse se fo-rmem de novo ou 
se adensem, no país, -::onglo::nerados 
étnicos que possam servir de pretex
to para que se levante contra nós. 
no dia de amanhã, o odioso problema 
das "minorias" raciais ou nadonais. 

4 - A parte final do § 2.0 , ora pro
posto, decorre da anterior lei de imi
gração <Decreto n.0 3.010, de 20 de 
agõsto de IS38). encerra::i,;.-, ""~ !J="•'
ceito bem vis~:-io. que cc~:~·:z~ o 
texto e merece ser incluído no diulo-
ma constitucional. · 

5 - Desloca-se o segundo periodc 
do pará.grafo emendado, com as re
tificações necessárias, para o seu lu
gar próprio no capitulo da. éompe
tência privativa da União. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
l!M-6. - Leopoldo Péres. - Alvaro 
Maia. - Cosme Ferreira. - PereiTC% 
da Silva. - Waldemar Pedrosa. 

N.0 1.575 
Cap. m- Dos Direitos Sociais: 
A.. 'i;. 164 - A Constituição q,ssegu

:ra .a plenitude dos seguintes di.reitos 
sociais: (Segue-se a enumeração> . 

Redija-se como segue: 
Art. 164 -A ordem econômico-so

cial será orga-nizada conforme 200 
princípios ds. justiça e às necessidades 
do bem estar individual e coletjvo, de 
modo que possibilite a todos existência 
condigna. Dentro nesses limites é ga
rantida a liberdade econômica. 

(Passam a constituir artigos, com czs 
alíneas ou incisos necessários, os pcz
rágrajos subseqüentes a êsse dispo3i
tivo) . 

Justificação 
Restabelece-se desse modo, com pe

quenas alteraçéi€s o excelente texto do 
art. 115 da Constituição d 1934, ado
tado pelo ante-projeto do Instituto da 
Ordem dos .Advogados Brasileiros. 

o dispositivo emendado refere-se tão 
sõmente a "àireitos sociais", o qu~ não 
corresponde ao conteúdo da respectl
va enumeração. 

Ê denotar, além do mais, qu,e a.o 
preceito inicial "a constituição asse
gura a plenitude_ dos seguintes ~e!
tos sociais" - nao se segue a. dlScn
minação desses direitos, mas uma sé
rie de parágrafos que, a. rigor, deve
riam e deverão constituir inciso:;, ali
neas. ou artigos isolados, segundo o 
critério que observa:ram as duas 
Constituições supra-mencionadas. 

Em técnica legislativa, o parágra
fo é o desdobramento de um artig1> 
nos seus colorã!ios preceptivos, ou 
nas diferentes hipóteses e eXceções 
que possa admitir. 

o texto em apreço não comporta. 
êsse àesenvolviln~nto senão no sen
tido enumera.tivo, destacados, ainda 
assim, os assuntos que, pela sua na
tureza estritamente econôi!li.ca, não 
cabem na classificação ou no indice 
dos direitos soci<>is. 

Sala. das Sessões, 19 de junho de 
!!'45. - Leopoldo Per-es. - A.Z11aro 
.3~c.i~. - Cosme Ferreira. - PerelTa 
da Silva. - Waldemar Peãrosa. -
Severl4no N1ln.es. 
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N. 0 1.577 

Capitulo m - Dos Direitos Sociais: 
Ao § 24 do Artigo 164. 
Modificar a ordem dos incisos: 
XII nam IX. 
.xr.u ·para. X. 
XIY pa..'"a XI. 

JU-Stit:caçi!o 

AtenC.e o proposto à seqüência. da.5 
normas pertL'1e!!tes à legislação do 
trabalho. com distinção das que me
lhor se conceituam corno de pre;:'idên
cia, em razão ão crue é proposto: 

Acrescentar: 
Entre os ~ ~ 26 e 27: 

§ - A legislz.ção de previdência 
social obsen·arã cs seguintes precei
tos, alêm de out:-os de fi!ls idênticos, 
e mediante contribuição do Esta.do, 
do e:np:-egador c do empregado: 

I. Assistência médica, hosoitalar, 
sanitária e farmacêutica ao trâbalha
dcr e sua família, inclusive nos caso3 
de acidente no trabalho e de enfer
midade p:::ofissi<m.al; 

n. Seguros doença e morte para 
todos os t...'<l.balr..adores; 

m. Habitação cômoda. e higiênica, 
facilitando ao trabalhador a aqu1si
çã.o do lar próprio; 

IV. Assistência aos desempregados; 
V~ Aposentadoria compulsória., por· 

mvalldez e facultativa, conforme a 
lei determinar. 

Entre os § § 33 e 34. · 
~ - Os trabaLl-J.adores nas emprê

sas agrícolas ou fabris terão facilida
des na aquisição do que as mesmas 
prodUZirem de alimentação e vestuã.
rto. 

Justificativa 

Feita a distinção entre previdênc~ 
e trabalho, é de se ter em conta . .PS 
graves danos que :poderiam advir de 
uma disposição rigida como a. cons
t::r1t2 õo inciso .. 
· X. Previdência, mediante contri
buiç!io igual da União, do emprega
dor e do empregado ... 

Preliminarmente. estatuida a igual
dade de contribuição, :tiáO poderia o 
e;npregador dar mais, nem o empre
gado deixar de dar ou dar menos, 
embora assim as próprias circuns
tâncias o determinasse::n. Porem, 
nem a Ur>.liio poderia vir a dar quan
to o interêsse público exigisse, ao 
~esmo tzmpo que nem o Estado, e 
nem o Município poderiam acudir aos 
reclamos da providência, sem que se 
1erisse de frente o que a Constitui
ção tivesse estabelecido. 

A fórmula proposta acomoda os 
interêsses que se pretende atender, 
pois que dispõe 

"mediante contribuição do Estado, 
:io empregador e do empregs.do", 
s:!ln cc~tn.r da igualdade, do mesmo 
modo cme aceitando o Estado como 
o poder público. 
. A iustitnição do seguro doença e 
do seguro mcrte "para todos os tra
balhadores" ampara os domé~icos. 

os que se ocupam na indústria, no 
comércio. na agricultura, em rodas 
as atividades. 

A instituição da aposentadoria fa
c'-lltativa nõe os traba1.'1.adores em 
igualdade como o funcionalismo pú
blico, embora prudentemente atrlbúa 
ao legisladór ordinário a faculdade de 
regulamentar êsse direito. Existindo 
de:>ce a primitiva lei de aposentado
ria e pensões, a de 1923 (4.682), de
ve ser mantida como justa aspiração 
e mesmo como respeito à conquista 
dos tr2baihadores, condicionada, é 
claro, àquilo que a prudência e o 
próprio interêsse público determina
rem. 

Finalmente, as facilidades que a lei 
Tier a assegurar aos que trabaL'lam 
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em emprêS2.8 agrícolas ou fabris, :..o 
sentido de poderem êles adquirir utJ-
11ds..des de alimentação e de vestuã
lio, toeráo o alto mérito de um premio 
ao próprio prcxiutor. pois que é e 
trabalhador autor da produção, ao 
mesmo tempo que o estimulará ao 
sentido da perfeição e da qualidade. 

· Romeu. Fiori. - Pedroso J'li.r..ior. 

F:.o 1.578 

A<:rescente-se ao Capitulo m 
.. Dos Direitos Sociais" - o :;eguj.Jl1e 
parágrafo, onde convier: 

Parágrafo - Os imóTeis rurais, 
quando utilizados para exploração 
t"..grfcola ou pa.storíl, só estarão sujei
w ao impôsto territorial e às taxas 
ou contribuições previstas no artigo 
133 desta Constituição. 

É vedada a tributação das primei
;ras operações de venda. dos produtoe 
a.,..rro-pecuários". 

Justificação 

Não ha negar a existência d~ pro
fundo desiquilíbrio entre a agneultu
ra. e a indústria, em nosso pais. 

Inúmeros debates têm sido travados 
em Sf'ssões dest:l. Asse111bléia sôbre a 
illlestão, que não permitem dúTld&S 
aõbre essa realidade. 

Ec-fremas, no momento, aguda crise 
econômica, produzida, em rirande 
parte, pela excessiva ind~trializaç~o. 
propiciada por uma polit1ca prmeclo
:nista em f:wor de nosso p:uque fa
bril sem que, p&rlamentRrmente, 
a;e facilitasse o desenvolvimento da 
produção a~·fcola. Como cons!"q?-ên
cia lógica dessas práticas, ass1stim06 
ao maior êxodo rural dos últimos tem
pos, cujos resultad?s imediatos são 
a falta e o enca·rec1mento da. msio
ria dos gênc!'os de consumo de :!..• 
accessidade. 

Se, por u..'n lado, cumpre-r:os a.s-
6egurs.r o d.csen>olvimento industrial. 
por outro não nos é lícito descc-nhecer 
a imperiosa necessidade de serem con
comitantemente, amparada$ as atiri
dades rurais, a que se dedic.<t cêrca <!e 
~13 da população brasileira. 

Facilitar s. indústr:3. e desamparnr 
a agricultura é desenvolver a crise 
em que nos debatemos, cem o enca
recimento progressivo dos gêneros e 
utilidades e a estiolação simultâneA 
da capacida-de aquisitiva do mercado 
interno. 

Aliás o próprio Projeto de Col'lStl
iuiç§.<J reconhece a utilidade da. ado
~ de uma. pollti<:a de a.mp&ro ao 

tra.ba.lho rural, quando estabelece: "fa
cilidades à fixação do homem no 
campo" (art. 164 § 17); "desapropria
ção de terras aproveitáveis, etc. (i 
18); "aquisição da propriedade pela. 
ocupação por 10. anos, etc. (§ 21); "re
dução de impostos que recaiam sôbre 
imóTel rural até 50 Ha., etc" (§ 22). 
etc., etc. 

O pa:rãgrs.fo cuja inclusão se enca
rece, tem em mira, em sua primeira 
pa.rte, evitar a incidência de novas tii
butacões sôbre os imóveis rurais uti
lizados para exploração agrícola ou 
pastoril. 

Por certo constituirá a medida plei
ieooa, fator de confiança pan um 
maior investimento de capitais na
quelas explorações, cuja diminuiçãO> 
é flagrante e de conseqüências danil
sas à economia nacional. 

Estabelece em sua parrte final a 
proibição de serem tributaciss '"as pri
meiras operações de venda dos pro
dutos agro-pecuãrios". 

As Cartas Magnas de 1934 a 37 já 
~dotavam normas semelhantes. ao 
isentarem do pagamento do impôsto 
de .. vendas e consignações" as pri
meiras operações do pequeno produtor, 
como tal definindo em lei estadual. 
Entretanto verificou-se que o fato de 
ser deb::ado à lei estadual a !a.-:ulda
de de definir o que seria peqüeno 
produtor, torncu inoperante aquele 
preceito constitucional posto que o 
limite fixado jamais permitiu a ex<s
tência daquel& isenção que dev.eria. 
ser ampla a fim de atingir a todos 
os prcdutores. 

1!: bem verdade que o atual Projeto 
procurou atender a êsse objetivo, ao 
estatuir que o impôsto de vendas e 
consignações somente poderá c;er co
brado dos come::-ciantes e industriais, 
(a:!t. 130-IV). 

Faz-se mister, não obstante, I!Xcluir 
explicitamente os produtores rQ.--a!s, 
sem o que serão eles considerados c;::r 
mo comerciantes. para efeito da in
cidência do aludido impôsto, ao nego
ciarem o resultado de seu trabalho. 
- Sala das Sessões. 17 de junbo de 
1~. - Paul:::- li'erna.nàes. - Brigiáo 
Thtoco. 

R_O 1.57g 

Art. 164 § 2{.0 NO VI. 
Substitua-se peL<l. reda~ão segllL1.te: 
Re~ousc re::mmerado de um. dia por 

~emsna e e::~."tensivo aos feriados ns.
cioruüs e dias santos de guarda. 

Justificação da Tribtma do Parla
mento: 



-119-

Sala de Sessões, 19 de junho ae 
1946. - Benjamim Farah - Gtutraci 
.Silveira - Romeu Fiori - Rui Al
meida- Gurgel do Amaral- Vargas 
Neto. 

N.0 1.580 

Acrescente-se ao artigo 164, ~ 24, 
v: 

"Nenhum menor poderá. ser 3.dnl1.
Udo ao trabalho sem prévio examQ 
-médico. 

Justificcçáo 

No projeto só houve a preocupação 
de fixar a idade em que o menor pede 
trabalhar; nada se estabeleceu :~orem 
sõbre as suas condições de saúdê, .r:z
ra o trabalho. A emenda, exig'.ndo 
o exame médico prévio, supriu a ?UUS
.são. 

Sala das Sessões, 19 de junno de 
1946. -Pedro Vergara- Souza Coo
ia. 

N.0 1.581 

Título VI: 
Disposições gerais: 
Capítulo II e m: 
Os militares e os funcionã.rios p\i

blicos civis, para efeito de refor"lla e 
aposentadoria, contarão integrai
mente o tempo de se..-viço feder>~.!, es
~adual e municipal. 

Justificação 

Não se comureenõ.e a ormssao de 
um dispositivo ·que garanta ao i"unc~o
~ário a contagem de tempo 1e S";r
Tl.ços por êle prestado a qualquer De
partamento público. 

Sôbre o ncnto de vista do i.nt~r-ês

~ coletivo: a atividade estadual, fe
deral ou municipal, se colocam no 
mesmo plano e tem a mesma. fiuali
dade. 
- 1l: comuníssimo encontrar-se funcio
nários que, tendo prestaão bons ser
'Tiços a um ãet.enninado setor ct.;. ao
ministração, se veja compelido a 
transferir-se para outro, interrompen
do, assim, a. continuidade do :cmpo 
necessário a sua aposentadoria.. 

O patrimônio do funcioná...""Í.o e o 
seu tempo àe serviço. 

S isso ~ue lhe garantirá, na ve
lhice, com os proventos da apos~nt.a
doria, o repouso indispensável a uma 
'Tida afanosa . 

;!;; considerando-se o ser-viço oúolico. 
quer federal, quer est2.du2!, quer :n-:.;
mcipal, como um todo não há mutivo 
para se negar ao servidor, prorrogativa. 
de somar os tempos de serviços que, 

parventura.. tenha exel"\!Ido nesse. se
tores . 

Sala das Sessões 18 de jun11o <ie 
1945. - Juscelino Kubistch.ek - We:t
Zingtor. Brandão - Lc.hyr Tost~ -
Btc.s Fortes - Duque Mesqii.ita. 

N.o 1.~ 

Ao art. 166 n.0 1.582. 
Suprima-se o art. 166. 

Justificação 

O essencial da idéia da "Yalorlzação 
econômica da Amaz3n!a está nas dis
posições do a.rt. 3, n.0 XVI, e do arti
go 140. 

A disposição do art. lôô não cr:a 
nenhuma instituicão nem determina 
nenhuma providência: apenas faculta. 
à União entrar em entendimento com. 
outras nações para resolver sõbre in
t~rêsses comuns na Amazônia. E' 
uma disposição desnecessária, pois, 
nos têrmos co art. 3, n." I, a União 
tem competência ampla para qualquer 
entendimento de caráter i.."lterna.ciO
nal. - Gusta-vo Capanema. 

N.0 1.583 

Supri..ma-se o art. 171. 

Justificação 

Peio art. 60, alínea IX, já flcon 
estabelecido que ao Presidente da Re
pública competia p!"ivativamente, di
rigir a política da guerra e nomear os 
ccril.andantes-chefes das fêxrça.s ero. 
operações". 

No artigo, cuja supressão propomos, 
se t::statuiu, com as mesmas palavrls, 
a mesma regra. E' uma redundt\.nrl~ 
injustificada e que só concorreria po.
ra tornar ma1s extensa e difusa a 
nossa rutura lei suprema. 

Sala das Sessões, lS de junho de 
lll46. Amando Fontes. - So'JIZQ, 
Leão. - Lino llfachado. 

N.0 1.584 

Titulo II - Cap. II. 
Art. 172, § 4.0 - Suprima-se. N!i.o 

é matéria constitucioal; quando mui
to deve estar na Lei do Serviço Mi
litar, ou no seu Regulamento. 

Os progressos d'l. arte da $nlerra, em 
tcdos os seus ramo~. indicam aue nã.o 
dever2 haver le:.islacã.o rl~cla. para. 
qualquer povo. a respP.ito da vrenara.
ção da defesa nacional. 
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Cada conflito armado entre nações 
~eta modificações subst.anc-..iais, 
não só quanto ao material e seu em
prêgo, armas e municões. como ao 
pessoal - organização, instrução mi
litar. etc. Os períodos de paz não ser
vem então, no que concerne a isto. 
senão para sistematizar o ensinanll;n
tos colhidos na guerra e, muita vez, 
o que era preco:r..izado pouco, &ntes, 
toma-se obsoleto logo depois. Pode
se afirmar até que os métodos se mo
dificam por saltos. Só perduram, co
mo tem perdurado, os principias de 
estratégia, pois mesmo os processos 
táticos sofrem variações. 

Os tiros de guerra são instituições 
relativamente modernas. Parece que 
tiveram origem na Suíça, onde o ci
dadão é sempre um amador do "tiro 
ao alvo", que pratica aparentemente 
co~o simples esporte. mas nc. fundo, 
com finalidade da defesa da P2.tria. 

A Alemanha a-dotou e ampliou a 
instituição helvética, organizando os 
seus "Bu.."lds" e "Verkle"' mercê dos 
quais preparou a sua juventude para 
cs assaltos as nações vizinhas na Eu
ropa. 

Percebe-se a finalidade do § 4.0 do 
:art. 172: possi.bilitar., tornando-a 
mais cômoda uara os cidadãos e tal
vez menos onerosa para o pais, a ins
t.."'lJ,ção rnilitar àqueles que residem 
longe das sedes de guarnições do 
Exército. Será, porém,. a lei ordiná
ria que deverá prever este~ casos, 
afastando as dificuldades; mas, de tal 
forma que, mais tarde, se fôr reconhe
cida a ineficiência da L."'lstituicão das 
"linhas G.e tiro", por qualquer -motivo, 
outro recurso possa ser adotado sem 
ecsrespeito ou sofismas, de interpre
tação do texto constitucional. 

Sala da::; Sessões, 18 de junho de 
1S46. - Euclides Figuef.redo. 

N.' 1.585 

AC!'es·::ente-se ao art. 172, o seguin
te parágrafo: 

"P.:mígrafo 1.0 Em tempo de paz 
êsses en<:argos s-~rão limitados à ins
:trução militar, sem·pre que possivel 
conferida nos próprios mu..'1icipios". 

Justificação 

Ocupa re3.lçado lugax, ent:-e as cau
sas d·eterminantes do êxodo rural, o 
serviço milita.r ob:-i.gatório, prestado, 
via de regra, nos grandes centro5 ur
banos. 

O Projeto Constitucional atentou pa
ra tal circu.."lStância ao admW." a i:ns-

tituiçáo de H tires· de guerra''. Entre
tanto, nada há. q_ue defina, com jus
teza, o que seja um "tiro de guerra", 
expr-essão ca.racteristica.men t.c: mili ta.r 
e cuja regulamentação, <>.m lel vrdi
nária, poderá alterar-lhe as atu:J.is ca
ra-cteristicas e fL"'lalidades. 

Há. que observar, ainda, que o Pro
jeto apenas admitiu a sua ex:stên.cia, 
sem estat-elocer, nesse sen-t-i.:1.o. qual
quer obrigatoriedade. 

Dai a necessi-dade de disposição 
mais explicita, atendida pela emenda 
proposta, em que se faz distinção en
tre o "servigo milita.r", evidentel.Clen
te incluído entre cs "encargos neces
sários à def•esa da Pátria", a q_u;: es
tã.o obrigados todos os cidadãos. e a 
"in.strução militar" ex!giv-el ;;m tem
pos de !}az. 

A ser aprova-da. a emenda apr;;sen
tadl!., impõem-se alteraçõe-s de reda
ção no texto do a~tigo e parágrafos, 
na forma seguinte: 

Art. 172: 
;; 1.0: 

(Supressão das e:N-pressõ~s ·•ao ser
lico milita: ou a outros ... ") 

Em tempo de paz êsses encargos se
rão linütados à inst:ução militar, sem
p!"e que possível conf-erida nos pró
prios muni..:ipios. 

Todos os bresilei.ros são obrjgados 
aos encargos ne:::essã:rios à defesa. da 
lei. 

CEmenda pro:post-3.) 
§ 2.0: 

As obrigações militares das mulhe
res e elos eclesiásticos serão cumpri
-das, de preferência, nos serviços de 
assistência hospitalar e espiritual ~ 
fôrças armadas. 

(Emenda de redação que permite, 
inclusive, a reunião de dois parã.gl'a
fos em um único) 

§ 3.0: 
É vedado o exercício de fuição pú

blica, inclusive em entidades autár
quicas, aos que ni:í.o cumprirem com 
a.s obrigações militares. 

<Emenda. de redação tendo em vis
ta a inclusão do § 1.• e a in:::onve
niênda de serem fixadas iéi:l.des para 
as obrigações mili t."lres, providê.t."lcia 
o.ue deve ca'oer à lei ordinária.) 

§ 4.o: 
É a.dmitida a. instituição de tb.-os de 

guerra. 
<Supressão do parágrafo, por se en

contrax contido no § l.O) 

Sala. das Sessões, 17 de junho de 
1945. - Paulo Ferrw:rui,es. - Brl
!iido Tinoco. 
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?i.0 1.586 

.Ao art. 173: 

Redija-se assim o § 6.0 • 

O milita!" em atividade que aceitar 
~argo temporário, eleti-vo ou não, se
rá agregado ao respectivo quam-o, 
~ontando temP<J de ser-viÇO para J)ro
moç.ão por antiguidade. transfe•ência. 
para a reserva ou ref-orma. De-pois 
de dez ano.:; de afastamento o tempo 
só será contado pa.ra. efeito de re
!onns. 

Justificação 

Foi :feita da tribuna., em Sessão de 
13 de junho do corrente. 

Completa a emend.a apresenta.d:a ao 
art. 20. 

Sala da.s Sessões, 18 de junho de 
1946. - Brochado da Rocha. - Souza 
Costa. - Luiz Mercio Teixeir·t. -
Gaston Englert. - Teodomiro Fon
geca, - Daniel Farczco. - Adroa!clo 
Costa. - li!cnoel Du.arle. - Antero 
Le!vas. 

<N.· l.5a7 

A-o art. m:. 
SUprima-5et no § 7.0, o perlodo ·fi~ 
uEm caso nenhum. o militar, em 

funções estranhas às fôrças armada&, 
pod-erá optar pelos vencimentos ou 
proventos militares". 

.Justificação 
Não vejo motivo para dar ao mlli~ 

ta.r situação inferior aos demais servi .. 
clores lYÚ:'bliws. 

Deve o militar desfrutar dos mes
mos cüreitos que a lei assegura a to
dos os servidores e, s~ um dêles fôr & 

opção livre por proventos, não enten
do como, em justiça, privar o.s mili
tares de usá-lo. 

Sala. dli.S Sessões, 18 de junho de 
1946. - Brochado /Ia Rocha. - Ga.s
ttm Englert. - Bittenco-.Lrt Arombu.ja 
- Te~.-:i.omiro Fonseca.. - Pedro Ver
gara. - Herophilo Azam'bu.ja. - ..4,._ 
tero Lei-va.s. 

N. 0 1.588 

Onde convier: 
Art. Os :funcionários públicos de 

qualquer categoria, Federais, Esta
duais ou Municipais, com trinta. e cin
co anos de serviço efetivo, terão di
reito à aposentadoria., com todos os 
vencimentos e vantagens que estive
rem percebendo, mediante requeri
mento próprio, independente de suas 
condi~ persona.lissima.s de idade ou 
saúde. 

Justificação 

Se bem entendamos que o trabalho 
é o maior benefício natural de que! 
goza o homem, não podemos .. deixar 
d~ atentar para a circunstância. de 
que êle, depois de trinta e cinco anos 
de athidade continua sof1·e sensível 
decréscimo em sua capacidade produ
tiva. E', assim, menos em compreen
sível compensação à energia despen
dida no exercício das funções pró
prias, do que em favor do bom de
sGmpenho ê.cs serviços públicos, que 
propugnamos a aposentadoria, facul
tativa mas isenta de formalismos, 
para os servidores de tão largo curso. 

Outras considerações poderíamos 
expen'der em favor de nossa emen
da, o que faremos, se necessário, em 
plenário; pois parece-nos suficiente a 
que acima deixamos, para vêrmos 
acolh.i:da nossa. proposta na Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 
1946. - Bertho Condé. - Leopoldo 
Neves.- Baeta Neves. 

N. 0 1.589 

Ao Capítulo "Dos Funcionários Pú
blicos Civis": 

"Art. A profissão de jornalista, 
exercida. durante pelo menos cinco 
anos, inintel'l"..Iptamente, em jornal 
diário, é reconh-ecida como função 
publica, para c. efeito de contagem 
dr:> temp-o ele serviço do funcionário. 
Não se contarã, entretanto, o tempo 
cie jornalismo exercido cumulativa
mente com a função pública. 

.Justificação 

A emenda tem por :finalidade con
cretizar uma idéia já. amadurecida. no 
espirito democrático do nosso povo: 
a do papel relevante desempen.had() 
pela imprensa na vida pública do 
país. Reconhece, entretanto, que o 
jornalismo é uma função pública, nã.G 
para o efeito de restringir-lhe a liber
d.ad~. mas para conferir-lhe um di
reito apreciável. 

sala das Sessões, 18 de Junho de 
1946. - Emani Sátiro. - Ado.Z'berto 
Ribeiro. - Vergniau.à Wanderley. -
José Alves Linhares. - Campos Ver
gal. - Barreto Pinto. - Plinto Le
mos. - João Agripino. - Egberw 
Rodrigues.- Café Filho. - Alencar 
Araripe. - Fernandes Telles. - Epílo
go de Campos. 
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N. 0 1.590 

Onde convier: 
"Ao servidor público que passar à 

inativida.de, nã.o ~e aplicarão as res
trições impostas ao que permanecer 
em atividade. 

Justificação 

As :restrições ao servi<lcr público sãc> 
motivadas pe:o exercício da função. 

cessada a. causa, cessa o efeito. 
Sala das Sessões, 19 de Junho de 

1!:146. - P. Dutra. - Gomy Junior. 
- Lauro Lopes. - ll!unhoz de Mello. 
- Barreto Pinto. - Hugo Carneiro. 
- José Alkmim. - Luiz Viana. 

N.~ 1.591 

Dos FunCionârios Públicos Civis. 
Acrescente-se conde convier): 
"O tempo de serviço presta.do à 

União, aos Estador., aos Territórios, 
a~ Distrito Fen-eral e aos Municipios, 
em qualquer caso, será contado, inte
gralmente, para todos os efeitos". 

Justificação 

No regime federativo, não deve ha
ver distinção entre os serviços presta
dos pelo funciom.lismo público. Tôda 
ft;nção burocrática, seja nru:. reparti
ções federais, seja nas estadu:üs, ;u 
seja nas municipais, constitui sempre 
um serviço ao Estado. Em tais condi
çoes, aqueles qu-e exercem cargos pú
blicos deV>em te':" considerados, sob 
êste ponto· de vista, como servidores 
da nação. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 
1946. - Dolor de Andrade. - Aure
liano Leite. - Ves'Dasiano Martins. 
- Severia.no Nunes. - Epílogo de 
Campos. - João Agripino. - Ernani 
Satiro. - Egberto Rodrigues. - Ta
vares d' Amaral. - Argemiro Fialho. 

Adelmar .Rocha. Vergniauc% 
Wanderley. - Alaricc Pacheco. -
Olyntho Fonseca. 

N.0 1.592 
Onde convier: 
Os vencimentos do funcionaiísm<> 

público federal, estadual e municipal, 
assim como os salários pagos a qual
quer título por todo e qualquer ser
viço efetivo remunerado, serão :-ea
justa.dos trienalmente segundo as mé
dias dos níveis de vida verificados na. 
ocasião. 

Sala. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Benjamin Farah. - G-uaraci 
Silveira. - Romeu Fiori. - Gurgel ào 
A.maraZ. - Ruy .Almeida. 

Justificações 

Ao invés do que poosa parecer
à primeira impressão de leitura, esta 
emenda não visa nenhuma providên
cia de caráter demagógico, nem está 
destinada a perturbar a vida econô
mica cto pais. Ao contrário disso, 
acautela os interêsses dos govêrnos e· 
das entidacies empregadoras c<e qual
quer gênero que sejam elas. ~ fato, 
por uma larga série de circunstâncias. 
que não foram previstas nem reme
diadas no devido tem'Po. r níveis de 
vida atuais do Brasil subiram de ma
neira vertiginosa nos últiu.1os dez anos, 
redamando o reajustamento de ven
cimentos e salários que se processou,. 
nas últimos anos, sem que pudesse al
cançar o desideratum dt estabelecer: 
o equilíbrio necessário ~mtre as dispo
nibilidades monetárias das massas po
pulares e o preço das utilidades indis
pensáv-eis a uma vida decente. Se,. 
por efeito das mesmas cansas ·que ge
raram o desequil:í.bric que tantas per
turbações introduziram n~ vida na
cional, o custo da vida continuar su
bindo, o que seria, sem dúvida. uma. 
calamidaõe nadonal, a medida vi
ria, certamente, acautelar os interês
ses do povo. com a subida ·conse
qüente de vencimentos e salários; ~. 
ao contrário, vericarmos que os ní
veis de vida voltarão aos preços an
te:::iores à crise, ainda assim o rea
justamento, sem prejudicar os traba
lhadores, de qualquer gênero que se
jam, também desafogará o tesouro dos, 
govêrnos fedexais, municipais e esta
duai<; e a caixa das em'Prêsas empre
gadc-!us, uma vez que a providência, 
imposta na emenda, não fixa os ven
cimentos e salários aos niveis exis
tentes. pretendendo. ao contrário. es
tabelecer sempre o equillbrio estatís
tico entre os preços da vida e venci
mentos e salários do funcionalismo e 
dos empregados. 

Sala d~ Sessões, em 19-6-46. 
José Varella. - Dioclecio Duarte. -
Mota Neto. 

As restrições ao servidor público. 
sã.c motivadas pelo exercício da fun-

E' certo que a história econômica. 
nos indica que os preços de vida po
!SJ?.~ti~II!'Sli.I~Ao-3 S'gJ:>ti~P~AO.Xd .IOd 
contudo. não se viu nunca. na his
tória dos povos, o fenômeno do re
gresso dos preços aos níveis anterio
res à alta. Portanto, se os preços da; 
vida se estabilizarem aos niveis atuais; 
ou, mesm-o, se ocorrentemente caírem. 
em determinados períodos em face,. 
por exemplo, de produçã.<. de utilida
des mais volw:nosas, os vencimentos e 
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salários atuais oermanecerão nas con
dições em que ·os forem encontrar o 
pacto constitucional que estamos ela
borando; se os preços subirem, den
tro de um período de três anos, os 
salários a-companharão a alta; final
mente, s.e, por uma eventualidade que, 
como disse. ainda não se verificou na 
história econômica do mun-do, os pre
ços das utilida<les deerescerem, ta.m
bém decrescerão vencimentos e salá
rios, como sl?ria n.ecessário e justo no 
qua·::lro Econômico do pais. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Benjamin Farah. 

N.0 1.593 

Art. . . . - Para ef-eito da conta
gem de tem;po de se:rviço pa.ra a apo
sentadori:;:., a lei não distinguirá o 
serviço público prestado à União, ao 
Estado ou ao r-.runidpio. conquanto 
que os últimos dez anos tenham sido 
prestados à entidade a que serve o 
funcionário, ao tempo em que !ôr 
aposentado. . 

Justificação 

O serviço público é um só. Não se 
justifica que a sua contagem se faça. 
por man-eira diferente. Se êsse é o 
critério adotado em relação às em
prêsas particulares. razão não existe 
para que de outro modo se proceda 
em relação aos servidores públicos. 

Sala das Sessões da Asembléia Na
cional Constituinte, em 19 de junho 
de 1946. - Café Filho. 

N.0 1.594 

Onde convier: 
A contagem de tempo para efeit() 

de aposenta-doria computa-se o fe
deral, esta-dual e acrescente-se o mu
nicipal. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 
1946. - José Varella. - Waljredo 
Gurgel. Dtoclécio Duarte. - Mous 
Neto. 

N.0 1.595 

Título VI, Capítulo m - Dos fun
cionários Públicos Civis: 

Acrescente-se, onde couber: 
Art. Aos fu"1cíonâ.rios públicos qu~. 

no momento da aposentadoria, esti
verem servindo ha mais de dez anos, 
à União, ao Estado ou ao Município, 
será computado integralmente qual
quer outro temPo de serviço públioo. 

Justificação 

Nada mais justo e humano do que 
o fun:ionár:io federal oontar, para 

aposent.adoria, o tempo de serviço· 
r:;.rEstado a qualquer Es"tado ou !-.1un~

cipio: o e::;tadual contar, ão mesmo. 
modo, c t.e:npo que serviu em ca::-g::> 
da Uni.~o e do Munk:ipio; e o muJ.i
ci:pal, finalmEnte. o s;;rviço que p:r~
tou à União e ao Estado. 

Tudo e serviço público, e prestadO. 
nU."!l Eó Pais. 

Cumpre, porém, evitar abusos. 
Assim. para gozar dêsse beneficio, 

é preciso que a aposentadoria venh::. 
encontrar o funcionârio servindo h'\ 
ma,js d? dez anos em cargo da Uniã.o, 
do Esta.do ou do Município. O que não 
:i':!. pode to!erar é que um fu"1cionárto 
estadual ou muni.~ipal con~ando, por 
exemplo, 28 anos de serviço possa LTl
gressar nos quadros da União par'\, 
com ma.is dois anos, estar recebendo 
apoS-entadoria pelos cofres federais. 0 
mesmo se poderá dizer quanto ao fun
cionârio federal que assim proceder 
para com o Estado ou Município. 

A fórmula sugerida na emenda 
atende satisfatoriamente à aspiração 
do fu"1cionalismo. 

N.0 1.596 

Ao Capítulo dos Funcionários Pfl
blicos Civis: 

Redija-se assim o artigo 175: 
Ar• .. - E' ve~ada a a.~umUlação de 

cargos. 
Parágrafo único - O professor po

derá acumular seu cargo com um ou
tro cargo técnico ou científico, ou do · 
magi. tério. 

Suurimam-se no pa.rãgrafo único do 
art. "177 as palavras finais "de tituloo 
e provas". 

Ao fim do primeiro per1odo do ar
tis-o 180, acre9:ente-se: "responsabi
l!.za,da a autoridade que o demiti-:.~". 

Acrescentem-se ao capítulo os se
g;W.ntes novos artigos: 

Art. - A igual função cabe igual 
vencimento. 

Parigrafo único: - Só pode haver 
diferença de veieimentos no exercício 
de iguais funções, por tempo de ser
viçc ou quando exercida em zona in
salubre, assim mesmo sob a !orms. de 
gratificação. 

Art. - Nenhum fun=ionário público 
po<lera ter vencimento menor que t)· 

salário minimo profissional fixado em
lei. 

A.:-t. - Do têrtno de posse, em qual
quer cargo público, constarã, obriga--
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tô!iamente. a. relação dc.s ber..s do e.>n
DQSSaáo. 

Ju::;tificaçiio 

A As::em.bléia tõda e.:;tá ccm7encid."i 
da mã. recla.cl?.o o-:le o projeto deu &.;.) 

e.rtigo 176. O fa-to já foi mesmo co
me"':ltado da :rlb<.:~a. com o apoio de 
inúm.eros scnh:~:-çs r.;n:--esent2.!ltes 
A!ém dis~o. aquele '"compati'bilid.ade 
de horário" que ali se prevê, é desne
cessário, bem como impossível de apu
rar a "correlação" de matérias. Em ri
gor .. corno est.á o artigo, um p:-ofesso!' 
de C.irei::O penal só pede ser p:::o:;:r.otor. 
um profe3SOr de direito admh·.istrat:
vo consultor jurídico, um professor de 
medicina legal legista; um bacharel 
que fôsse professor de líng-u.a, :r..ão 
a.cumul:aria cem cargo técnieo, a nã.J 
ser de tra.ã:utor. 

Estende-se ncr outro lado a acumu
lação a dois êargos no magistério, que 
o projeto não permitia e foi o maio< 
mal da lei de desacumulação. 

A ConstitU:ção só ceve estabelecer 
que haverá o concurso, deL'I:a"'ldo à 
lei ordinãria, se por títulos sõmente, 
ou por títulos e provas, ou se apenas 
no cargo inic!al, ests.beledda. ·a carrei
ra no magistério. A questão é muito 
discutida, não conv"!ndo fechá-la na 
Constituição. 

Não custa nada deL.,.ar claro que 
.será responsa.bil.i.za.da a autoridli.de 
que demitiu o funcionário reintegrado. 
Só assim, e responsabi1i·>:a"'ldo de fato 
.a autoridade arbitrária, será coibido o 
abuso que sangra anualmente em mi
lha:tes de cruzeiros os cofres públicos. 

A Constituição de 34 estabelecia o 
princípio. (te que para igual funçã~ 

igual salário. E é medida que vale a 
-pena expressar, só havendo exceção 
para as gratificações d-e tempo de ser
viço ou por atuação em zona insalubre. 
Nii.o sei, por exemplo, porque o fun
cionário que trabalha na capital tem 
vencimento superior ao que vive no 
sert..'i.o; se êste tem lá vida mais ba
rata, por outro lado está vivendo em 
des::o'J.forto sem os recursos existent~ 
nas capitais. A diferença contribui, 
por outro lado, para a fuga que se 
verifica do Interior para as Metró
poles. 

O Govã..""Uo fixou, por exemplo, e 
·salâri.o mínimo dos médicos e dos tra
balhadores da i.!nprensa; entretanto, 
aos servidores seus não dá o venci
mento que obriga o particular a pagar. 
E isso é uma imoralidad€ injustifi
cável. 

D....spe!lSZ. justit!ro...ç&; o s=-;..!gv !ins.l. 
apresentado p!L""R figu._--g:- :!G capitule. 
E' I!ledida q:ue se i=c.põe. A lei o"di
~árie a1;õs, de>'e ests.be!ec--.õ:' como fi
ga=ará a ::-ela:eão, bê!I:. ::o-:no s. o"!:lriga
~ de com-:,:'~-ca.çã.a de "ren.CS o-:.r com.
p:-a f.:i:a após 2 pcsse. Ta!vez. com 
isso, ~ ãe~s~ Pm ps.r2.à.tdro 2. ~;s."1ts. 

tortu:1a :!'!i.cil ~ue. de l'!':"S ~os ~a 
·:á .. se f:=z no Ps.i3. 

S. _, d_, S --- - • ~ "'"' '·-~"-c _..,. 1rv.-"' ::L-:3. - es.so-e-5: !.- -.. ..... ~ '"-.i,..LJ,. ......... ~ 

- R:..i Sc;ntos. 

l'r.o 1.597 

No art. 176, incl112.-se: 
"_o\ aceitação de ca..togo ou função pú

blica remunerada acarreta a per:ia das 
vantagens de aposentadoria, reforms 
cu jubilação. salvo se se tratar .:le 
mandato legislativo ou de inatividade 
que não resulte de in"Validez". 

Justificação 

A perda das vantagens da atividade 
não pode atingir aos eleitos do povo 
e aquêles que r lei coloca em ins.tivi
da-de como um prêmio por servi.ça.s 
prestados, durante certo lapso de tem
po, independente de invalidez. 

s3.la das Sessões, 19-6-{-6. - P. Du
tra. - Heitor Collet. - GOmy Ju
nior. - Lauro Lopes. - Munhoz de 
MeUo. -Barreto Pinto. - Hugo Car
neiro. - José A l1-.-mim. - Luiz Vian114 • 

N.0 1.598 

Ao art. 176: 

O a.rt. 176 do projeto de Constitui
ção, ficará. assim redigido: 

".'ll"t. 176. São "i'edad&s suas acumu
lações e.-.;:cetuadas as provenientes dos 
cargos de magistério e as dêste com as 
d.e cargo técnico ou científico, de ma
téria correlata, havendo compatibU!-. 
dade de horários". 

Justificação 

Proponho a redação da emenda, pois, 
aàmitida a do projeto, estariam proibi
das as acumulações de "quaisquer car
gos", mesmo dos que não fossem "pú
blicos". Redigindo-se _; "São vec!adas 
suas acumulações", compreende-se se
rem de "cargos públicos", referidos no 
começo do artigo. O que se veda são 
a& acumulações de cargos públicos, e 
não os cargos. Nessas condições, tam
bém, o que se excetua são as acumula
ções, e não os cargos ae magistério. 
Assi" ., acho preferivel dizer: "S:o ve
dadas as acumuWções provenientes dos 
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cargos de magistêrio", etc. - Ruy 
A.lmeiãa.. 

N.0 1.599 
.'u1;. 177, 
Acrescente-se, como § 2.0 

~ 2.0 Supresso um cargo vita.licio, o 
respectivo titular ficará em disponibi
lidade remunerada, com .õdas as van
-r-... gens, como se no exercício estivesse. 

JustificaçiüJ 

Trata-se de suprir uma omissão la
uentável, sôbre assunto que o legisla
dor constitucional não pode deL'\:ar de 
regular. 

A matéria versada na emenda consu
bs!;ancia princípio de direito incontro
verso ns. doutrina e na jurisprudência 
do paiS. 

Sala das Sessões, em 19-6-946. -
Alencar .4raripe. 

N.O 1.600 
Acrescente-se ao art. 177 o§ 2.0 : 

"Ficam efetivados nos cargos que ora 
exercem os professores interinos da.s 
es.:olas normais, colegios e ginásios ofi
ciais, que tenham 5 <cinco) klOS de 
efetivo ~ercicio no magistério público 
normal e secundário. 

Sala da Assembléia Nacional consti
tuinte, em 20 de junho de 1946. -
Campos Vergal. - Medeiros Neio 
Th.omás Fontes. - Aluisio Alves: 
Guaracy Silveira. -Alves Palma. 

N.0 1.601 
Dos Funcionários Públicos Civis 

Art. 178. "São estáveis: 
II. "Depois de dois anos de 

exercicio, os n-omeados sem con
curso" (Está no Projeto) . 

Acrescente-se, in-fine: 
"salvo as exceções estabelecidas 

por esta Constituição". 

Justificação 

No capitulo - direitos sociais (art. 
164) - apresentamos uma emenda 
aditiva, sôbre a reserva, atê 20% dos 
~mpregos públicos, para os universl• 
táli.os. Na hipótese de ser vitoriosa 
aquela emenda, torna-se indispensável 
a. ressalva ora sugerida, no final do 
art. 178 - n, em debate. Em caso 
contrário, não. 

Sala. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Dolor de Andrade. -Vespas
siano M a.rtins. 

N.0 1.602 

Ao Capitulo VII à.<l Titulo VI -
Dos funcionários públicos civis: 

Acrescente-se. entre os artigos ISO 
e 181 o segu:nte artig<J: 

- O funcionário público cinl que 
aceitar carg<l temporário, elet~>o cu 
não, ficará. afsstado das funções do 
seu cargo, contando tempo de serviço 
:para promoção por antiguidade, apo
sentadoria ou percepção de vantagens 
de~ndentes exclusivamente do tem
po de sen1ço. 

Justificação 

F\Ji feita da tribuns, em sessão de 
13 de junho de 1946. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Brochado da Rocha. - Teo
d.omiro Fonseca. - HeropMlo Azam
buja. - Daniel Faraco. - Antero 
Leivas. 

N.0 1.603 

Substitua-se o Capitulo IV - Do 
estado de sitio, pelo seguinte: 

CAPiTULO IV 
DO ESTADO Dl!: SÍTIO E l>O ESTADO 

DE GUERRA 

Art. 182. Em caso de emergência 
ou iminência de comoção intestina, o 
congresso Nacional poderá declarar 
em estado de sítio o território nacio
nal, ou parte dêle. 

N .o 183 • Em caso de guerra externa. 
ou de comoção intestina gr~ve, Ct.!ll 
o caráter de guerra civil ou insun:el
ção armada, o Congresso Nacional 
ponerã. declarar o estado de guerra, 
suspendendo as garantias constitucio
nais que possam prejudicar a defesa 
da. nação ou a segurança das ln.sti
tuições políticas e sociais. 

§ 1.0 • A lei declara tóri.a. do estado 
de guerra estabelecerá as normas a. 
que deverá obede<:er a sua execução, 
indicando as garantias constitucionais 
que continuarão em vigor, bem como 
os casos em que os crimes contra a. 
segurança da nação, ou das suas ins
tituições politicas e sociais, ficarão 
sujeitos à. jurisdição e às penas da. 
legislação militar, ainda quando co
metidos por .civis e fora das zonas de 
operações. 

§ 2.0 • Publicada a lei, o Presidente 
da República designará, por decreto, 
as pessoas a que é cometida a exe
cução do estado de guerra e indicará 
as zonas de 9perações qu._ ficarão sub-
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metidas à legislação e jurisdição mi
litares. 

Art. 184. No inte:::-valo das sessões 
legislativas,. será da com-p~tência ex
clusiva do Presidente da República a 
decretação ou p:-orrogação do esta<ic 
de sitio, ou de guerra. 

§ 1.0. No decreto e:n aue declarar 
o estado de sitio, .)U nes.Se ato e em 
outros, o Presidente da República 
estabelecerá as norm::1s a qlie deverá 
obed€cer a sua execuçáo e designará 
as pessoas a que essa e}:ecilção é <::-il
metida. 

§ 2.o. No decreto em que declarar 
o estado de guerra, o Presidente da. 
República satisfa . .:á ps exigências do 
§ 1.0 do a.rt. s.:J.terior. 

~ s.o. Decretada tiii'I& ou outra me
dida, o Congresso Nací.o:1al reunir
se-á até trinta dias depois, para 
aprová-la ou S'.1Spendê-1a, n_ão po
dendo a Sl.!.S!:'ensão ser resolVIda se
não pelo vo;.o aa maiona aos mem-
bros de un1a e outra câmara. . _ 

Art.. 185. Durante o es~ado de SltiO 
não se p0derão tomar contra_. as pes
scas senao a.:; seguintes memdas: 

c)' obrigação de permanência em 
Iocalidacie determinada; 

b) detenção em lugar não destinado 
a. reus ae cri.IIles comuns: 

c> dé.Stêrro para qualquer ponto do 
território nacional, que seja povoado 
e salübre; 

§ 2.0 • Poderá ainda o Presidente da. 
República determinar: 

a.> ce:1sura de correspondência ou 
de publicidade. inclusive de radiodi
fusão. cinema e teatro; 

bJ sw;pensão da liberdade de re
un:ao, inclusive a exercida no seio 
das associações; 

c) busca e apreensão em domi
_cfiio; 

dJ suspensão de funcionário pú
blico, rm.cionário de autarquia e em
pregado de entidade de economia 
mista. ou de emprêsa concessionária 
de ::.t.. •• .,.._..; público, do exercido do 
seu cargo, ot. -'a. sua função; 

e) intervenção nas emprêsas de 
serviços públicos. 

Art. ~.:;;. Nem o es~ado àe sitio 
ne mo de guerra serão decre~vs 

~or n;;:.i:; 0e noventa dias. podendo, 
porén'i, ser prorrogados por prazos 
não Il'"iores ~o que êsse. 

P..rt. 187. Q~ando o estaco de sitio, 
ou o de guerra. fôr decretado pelo 
P!'esidente da República, tão depres
sa se abra a sessão legislatlva, rela
tará êle. t:m UJ.ensagem especial, os 

motivos :::.e--"~il1a'11tes da decretação
e JUStifi<:a::-á as mF-didas qu.:: tenha 
adotado. O Congresso Nacional pas
sará. em seguida, a deliberar em ses
si:.o secreta sôbre o decrete expedido~ 
revoganC:'J-o ou mantendo-o. po<ien
õ.o tam::em anreciar, desde logo, as
providê:i(:i:>S trazidas ao seu conhe
cimento e autorizar a prorrogação da 
medida. 

Art. 188. Durante o estaco de sitio 
ou de guer.:a, o Poder Judiciário não 
poderá. conhecer dos atos praticados 
em virtude de um ou C·" outro, 
pera declará-los inconstituc:o:1ais ou 
ilegais. 

Art. 189. As imunidades J.,)S mem
bros do Congresso Nacional subsisti· 
rão, quer no estado de sítio quer no
de guerra. Mediante, porém. autori
zação da câmara respectiva pode
rão ser suspensas, em relação a depu
tados ou senadores determinados~ 

cuja liberdade se torne incomp3-tivel 
corn a defesa da nação Oll a segu
rança das instituições políticas e 
sociais. 

Parágrafo único. No int~rvalo das 
sessões legislativas, a autorização secl. 
dada pelo Presidente da Câmara dos 
Deputados ou pelo Vice-Presidente do 
Senado Federal, conforme se trate de 
membro de uma ou de outra câmar~ .. 
e a.d. referendum da cã.mara compe
tente. 

Art. 190. Os membros do S::premo
Tribunal Federal, do Tribu .. al de 
contas da República, do S.;perior 
Tribunal Militar, do Super:or Tribu
nal Eleitoral, do Tribunal Feder~l de 
Recursos dos Tribunais de J;;stlça ~ 
dos Tribunais Regionais Eleitorais
não poderão, sem prévia licen_ya de 
seus tribunais, sofrer restr,çoes :J.a 
liberdade de locomoção. 

Art. 191. Expirado o estado de 
sítio ou o de guerra, cessarão desde· 
logo, os seus efeitos. 

Parágrafo único. As medidas ai_J~
cadas na vigência do estado de s1t10< 
ou no de guerra serão rela:adas. logo 
que êle termine, pelo Presict<:nte da. 
República, em mensagem . ~o gon
gresso Nacional, com espec"flcaçao e 
justificação das providências ado
tadas. 

Justificação 

Parece que, entre as nações cUH.!\·>· 
e civilizadas, tem sido o Brasil ~ uru.
co pais que, na chamada pruneu·~ 

Reoública estatuiu a singular!aa ,e 
de-reconhecer como tempo de paz o-
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tempo de guerra interna, civil, ou in
surraçã.o armaàa. 

Para esclarecer e remediar ~:1. 
lacuna., apresenta-se a emenda su!Js
titutiva, que prevê, não só o .est<lJ.'l 
de sitio, nas perturbações da ord~m 
interna sem ~aior periculosidade. se
não tambêm o estado de '1'/.LeTra, aas 
providências necessanas ao per15v 
evidente d.e uma guerra externa .:>U 
de uma comoção intestina grave, ~om 
o caráter de guerra civil cu ins~ · 
ção armada. 

Em abon<1 do exposto, basta Clta.r 
o exemplo dos norte-americano.. os 
vanguardeiros do mundo atual, aesta 
definição: "Chama-se guerra "ê.Ne 
estado em que uma nação defen·, ~ 
os seus :'(iireitos pela fôrça". Ela ;>o
de existir sem que tenha sido decl.i.
rada, mediante atos de hostilida...t~ 

de uma potência estrangeira, ou cJ,• 
uma insurreição armada, [ pode en 
tão ser reconhecida e declarada JP.·o 
Presidente d~ República como c"· 
mandante-chefe do Exército e aa 
Armada". (Direito Constitucional.,. .. ., 
Estados Unidos da América do Sor
te, por Tvmás Cooley, versão de &i
cides Cruz. p~g. 101) . 

Nem se diga que o Projeto é oml:>
so sôbre a guerra civil ou insu . .-r~;.
ção armada: êle a admitiu ca!eg-'>
ricamente nos arts. 117, letra i, n.0 LV. 
e 173 § 2.o. 

Também a Constituição de 1934. nQ 
art. 85, dispõe claramente sôbrc o as
sunto. 

A guerra, externa ou interna e u.:u>l 
realidade. Diante de fatos. por m<~.,.; 
t;-e~endo~ e dolorosos que seja.n, o 
d1re1to nao pode nem deve silenc.·w 

Somos amantes da ordem e da oaz 
12?-as a d~isão pelas armas, como •Ll~ 
tima ra~zo, pode ser-nos imposta pe
los ambiciosos ou violentos. 

A emenda terá senões; os dom;os 
constituintes, portanto, com as c;uas 
luzes, saberão corrigi-los 

O que ela visa, sobretuao, é re;
guardar o organismo nacional :i 'J~ 
ataques dos seus mirru.gos, extern.l'S 
ou inter:nos, consignando objetiva.
mente, ~s· no::!:'!l::>.s reguladoras da nn.
téria, quer nn estado de sitio, quer :C.• 
estado .::. :-•1trra. 

Sala ~as .;,.;;ssões, 19 de junho :I<> 
1946. - 3!lvestre Péricles. - Magc:. · 
lhães Ba.rata. - Renato Aleixo. 

N. 0 1.604 

Substitua-se o art. 185 pelo se
guinte: 

"A Constituição poderá ser re!or
D1ada por iniciativa do Congresso Na
cional ou das legislaturas dos Estados 

§ 1. ° Considerar-se-á. proposta a re
forma, quando apresentada pela têrça. 
parte, pelo menos dos membros de 
qualquer das Câ.maras do Congres~o 

Nacional, ou por mais de metade dos 
Estados, representado cada um pelo
voto da maioria absoluta de suas le
gislaturas. 

§ 2 . 0 Essa proposta dar-se-á por 
aprovada se fôr aceita, mediante três 
discussões, em dois anos consec~tivos, 
pela maio::ia absoluta dos membros 
Q(l Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal. 

§ 3.0 A pr~posta aprovada será pro
tnulgad2 e pubiicada com a assino.
tura dos p:::esidente e secretários das 
duas Câmaras. 

§ 4. 0 Náo se procederá à reforma 
da Co:nstituicão na vigência do Es
tado de Sitio. 

Justificação 

O projeto, seguindo, aliás, o modêlo 
norte-americano faz depender a 
aprovação da reforma constitucional 
de dois têrços dos Estados. Ao nosso 
parecer, isso dificultaria, tornaria 
quase inexequivel uma reforma ccr.stl
tucional entre nós. E todos sabemos 
quanto, muita vez, u.-rna modificação 
da lei suprema do Pais pode solucio
nar os mais graves problemas, as cri
ses mais sombrias. 

Justo é, entretanto, que não só o 
Congresso, mas também os Estados 
tenham a iniciativa da reforma cons
titucional. 

Pensamos que o sistema por nós 
proposto flc:xivel, e, ao mesmo tempo, 
cauteloso, bem consulta os interesses 
da Nação. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Daniel 
de Carvalho. - Jacy de Figueiredo. 
-Souza Leão. - Lin0 Machadu. 
Altino Arantes. - Munh.oz da .Rxha. 

N.o l.F.O:i 

Suprima-se o Capitulo VI, art. 186 
e seus parágrafos, e acrescente-se nas 
Disposições Diversas, onde convier: 

Art. Os pagamE-ntos devidos p~la 

Fazenda Federal, Estadual ou Muni
cipal, em vi!'tude de sentença judi
ciária, far-se-ão na ordem de apre
sentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, sendo ve<lq'ia a 
designacão de caso ou pessoas uas 

verbas legais. 
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Parágrâ.fo único. ll:sses créditos serão 
-consignados pelo Poder Executivo ao 
Poder Judiciário, recolhendo-se as im
portâncias ao cofre dos depósitos pú
blicos. Cabe ao Presidente do Supre
mo Tribunal Federal ou dos tribunais 
competentes expedir as ordens de pa
gamento dentro das fôrças do depó
sito, e, a requerimento do credor que 
alegar preterição da sua precedência, 
autorizar o sequestro da quantia ne
cessária para o satisfazer, depois de 
.ouvido o chefe do Ministério Público. 

Justificação 

Esta disposição, que não consta de 
nenhuma Constituição, foi incluída 
pela primeira vez no direito consti
tucional brasileiro na Constituição de 
1934, com o objetivo de evitar a pre
ferência de credores pelo Executivo. 

É: uma suspeição que não honra o 
nosso Pais, e nem se justifica. 

O ante-projeto, porém, vai além. 
Transforma a disposição em preferên
cia de dividas, tomando credores pri
vilegiados quantos tenham de receber 
da fazenda pública em virtude de sen
tença judiciária. 

A obrigação de colocar a verba ne
cessária no orçamento, para paga
mento dêsses créditos, sem que o mes
mo aconteça com os demais, dá lugar 
a êsse privilégio. 

Nada mais injusto que tornar pri
vilegiados, em face dos demais cre
dores, os do Estado, que não tinham 
seu direito incontestado, tanto que ti
veram de recorrer aos tribunais. Li
quidas e certas não são sàmente as 
dividas reconhecidas em sentença. 
Além disso, estas dividas podem ser 
de tal importância no exercício que 
coloquem a administração em difi
culdades para prover de meios os ser
viços públicos. 

Não há razão para êsse zêlo es
pecial pelos credores por sentença ju
diciária. A história das causas contra 
a fazenda pública no Brasil envolve 
um aspecto desolador, em que fica 
demonstrado que quase sempre c Es
tado tem sido indefeso, como bem 
acentuou o integro e culto Ministro 
Hermenegildo de Barros, em memo
rável acórdão (vide Hermenegildo de 
Barros, Memórias do Juiz mais antigo 
do Brasil) . - Levindo Coelho. 
José Alkmin. - Alfredo Sá. - Bias 
Fortes. 

N.0 1.606 

Aos arts. 187 e 188. 
Redijam-se os arts. 187 e 188 na 

<:onformidade do que propõe, com a. 

emenda n.0 639, o Senador Cloàomi!
Ca.."\ioso, transportando-se, po:-ém, o 
novo textc para as disposições transi
tórias. 

JustijiC(!Ção 

Os dois artigos emendados, assim 
como o artigo proposto pelo Sena
dor Clodomir Cardoso para subs<;ituí
los, não abrangem uma definição sis
temática dos bens do domínio da União 
e dos Estados . • t,. finalidade dos pre
ceitos não deve ser outra senão re
solver situações ainda duvidosas quan
to ao domínio de certos bens públicos 
e por ai se vê que a matéria perten
ce às disposições transitórias. - Gus
tavo Capanema. 

N.0 1.607 

Ao art. 189. 

Suprima-se o art. 189. 

J usti/icOÃ]ê.. ~ 

O preceito do art. 4.0 ,' n.0 XVIII, é 
bastante para reger a matéria: a for
ma e a apresentação dos símbolos na
cionais serão reguladas pela lei fe
deral. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.608 

Art. 192 - Acrescente-se, entre 
"autora" e "serão', o seguinte: -sal
vo as relativas a imóvel". 

Justificação 

O art. 136, do Código de Processo 
Civil diz o seguinte: "Nas ações rela
tivas a imóvel, será competente o fôro 
da sua situação, salvo o disposto no 
artigo anterior'. 

Essa regra deverá prevalecer tam
bém nas ações em que a União fôr 
interessada. 

Pelo sistema processual em vigor em 
todo o pais e já plenamente aceito, 
não se concebe, por exemplo, o anda
mento, no fôro da Capital, de uma 
ação demandatória ou divisória de 
imóvel situado nos confins do Esta
do. 

Fica o Juiz da causa impossibilita
do de formar a sua convicção atra
vés de vistorias. e outros exames, as
sim como impedido de dar cumpri-
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mento ao disposto no art. 444, § 
do mesmo Código . 

SS., 19-6-~. - José Varella. 
Dioclecio DmLrte. 

N.0 1.609 

<)0 
~. ' 

Depois do último artigo do Capi
tulo VIII, ou .011cie co:1vier: 

"Art... - Os Institutos e autar
quias de previdência social aplicarão 
obrigatOriamente. nos Estados as con
trib~içõcs que . a!recadarem, 'm. pro
porçao e cond1çoes que a lei estabe
lecer." 

Justificação 

Será feita oralmente. 
Sala das Sessões. em 19 de junho de 

1946. - José Jojjily. - Samuel 
Duarte. - Janduhy Carneiro. 
Lauro M onf"eneg'rõ -:-- · :::..:-· Dio?:!lécio 
Duarte. - José Varela. - José Au
gusto. - Etelvino Lins. - Gercino 
de Po'f!-tes. -Barbosa Lima. -Oscar 
Carnetro. - Waljredo Gurgel. - Ga
lena . Paranhos. - Crenory Franco. -
Danzel Faraco. - Teixeira de l,-ascon
cel_os. - Silt•estre Péricles. - Me
dezros Neto. - Ferreira Lima -
Souza Leão. - Lino Machado·. -
Amando Fontes. - Antônio Correia 
- Sigejredo Pacheco. - Arêia Leão·. 
- Fernando Nóbrega. - Vergnicuã 
Wanderley. - João .4.gripino. - Dur
val Cruz. - Paulo Sarasote. -
Freitas Cavalcanti. - Nestor Duarte. 
-João trrsulo. - Plínio Lemos. - Os
mar ãe Aquino. - Larneira. Bittencourt 
- Jarbas Maranhão. - Magalhães 
Barata. - Adelmar Rocha. - Lima 
Cavalcanti. - Aluísio Alves. 

N.0 1.61(). 

Acrescenw-se um parágrafo ao ar
tigo 195: 

Parágrafo único. De dez em dez 
anos o govêrno da União fará a re
visão dessas reservas. 

Justificação 

O pa,rágrafo se impõe. E' fato de 
observação em vários pontos do terxi~ 
tório nacional. As famílias indignas 
v-ão sendo reduzidas, pela morte ou 
pela fuga, e, depois de certo tempo, 
nas âreas quase abandonadaS. resH
'Vadas a índios que não as cultivam. 
O inverso pode também se verificar: 
áreas pequenas tornam-se em pouco 
tempo insuficientes ao grupo ali reu
nido. A revisão se justifica, pois, de 
dez em dez anos. 

Sala de Sessões. 19 de junho de-
1946. - Rui Santos. 

N.0 1.611 

DISPOSIÇÕES DI\~SAS 

Art. 196. Os partidos políticos e ór
gãos de propaganda eleitoral são obri
gados a manter contabilidade orga
nizada de acôrdo ç~m a lei, de modo 
que possam ser apuradas minuciosa
mente a.s origens dos seus recursos". 
(Está no projeto) . 

Acrescente-se: 
Parágrafo único. "Compete à. Jus

tiça Eleitoral fiscalizar a ohservância 
dêste preceito e aplicar as sa.nções 
previstas em lei". 

Justificação 

Julgamos de necessidade a fixação 
constitucional de um órgão, que se 
incumba de fiscalizar a viC.a. t:conômi
co-financeira dos partidos políticos. 
No ante-projeto de Constituição, ela
borado pelo Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros, fomos encon
trar apoio substancioso, neste senti
do, <art. 157. in fine). 

Sala das Sessões, Rio de Janeiro, 19 
de junho de 1946. - Dolor de Andra
de - Altino Arc;ntes - Aureliano Lei
te - Jalles Machado - V espasiano 
lrfartins. -João Vilas Boas. - Seve
riano Nunes. - Raphael Sincurá.. -
Osorio Tuiuti. - Epílogo de Campos. 

N.0 1.612 

Data vema dos ilustres sinatá.rlos 
do Projeto, o esboço da nova Carta 
Política encerra, não poucas vêzes, 
postulados extranhos ao âmbito que 
lhe é próprio. 

Normas de direito civil. inclusive de 
processo, ali tiveram fácil abrigo. 
Mas, se tolerável êsse deslize no plano 

• da técnica constitucional, com um 
outro não se pode transigir - o que 
enfeixa regra sõbre contabilidade dos 
partidos políticos. 

Embora se reconheça o alto al
cance do art. 196 do Projeto, é for
çoso convirem que a matéria, longe 
de se enquadrar na órbita que lhe 
atribuíram, se situa, precisa e exclu
sivamente, no terreno das leis ordi
nárias. 

Sala da Sessões, 19 de junho de 
1946. - Herophilo Azambuja. 

/ 
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N.0 1.613 

Onde couber: 
O período governamental nos Esta

dos e o de suas legislaturas, deverão 
coincidir no seu têrmo, com o da 
legislatura federal, realizando-se si
multâneamente as respectivas elei
ções. 

Justificação 

Esta emenda se justifica com o 
velho aforismo de direito: Onde há 
a mesma razão, deve haver a mesma 
disposição. Tem-se .muito discutido a 
coincidência de mandatos. Essa coin
cidência atingirá com maior segu
rança, os seus objetivos, quando 
disser respeito às eleições de gover
nadores e presidentes estaduais na 
mesma data e têrmo de exercício das 
assembléias estaduais e federal 

O perigo do poder é tão mais in
tenso, quão mais próximo se encon
tra, é óbvio. 

S. sessõ"!s. em 18 de junho de 
1946 -Oscar Carneiro. 

N.0 1.614 

Onde convier: 
Fica o executivo autorizado a man

dar proceder o levantamento do censo 
econ6n~ico do país, podendo o Con
gresso Nacional, por dois têrços de 
votos de cada uma das Câmaras, 
modificar o sistema de tributacão 
sem necessidade de reforma conSti
tucional. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

Justificação 

E' evidente que o sistema de tribu
tação adotado em nosso Projeto de 
Constituição está longe de atender 
aos interêsses nacionais Não temos 
uma estatística real a respeito de 
tõdas as fontes de renda, pois é no
tório o esfôrço criminoso, que por • 
tõda a parte se faz, )i'ara esconder 
lucros, para sonegar impostos reca
indo o maior onus sôbre os brasileiros 
sinceros e patrióticos, enquanto nu
merosos individuas. sem noção de ho
nestidade. de patriotismo, de reli
gião, pra<;uram por todos os modos 
burlar o fisco. 

O levantamento do censo econômico. 
ao lado de uma fiscalização rigorosa, 
com as devidas punições, mostrará 
aos legisladores as possibilidades de 

novo sistema de tributação. como 
seria o impõsto sõbre ·ordenados e 
retiradas, sôbre o capital empregado 
e sóbre a.s rendas, podendo ser levan
tados pelo município, para serem dis
tribuídos entre êste, 'l Estado e a 
União, sendo uma parte reservada 
para atender às aposentadorias e 
pensões. não como um direito dos 
contribuintes, mas exclusivamente em 
favor dos necessitados. 

O impósto indiretú, causa real da 
miseria dos trabalha-dores, e dos lu
cros extraordinários em favor dos in
dustriais. é o sistema de tnbutação 
mais lniquo que se pode imaginar. 
E' pago exclusivamente pelo consu
midor. Todo o onus que recai sôbre 
os Industriais é transferido para o 
consumidor. ãe modo que nunca os 
salários s2rão suficientes para aten
der às necessidades dos trabalhadores 
e de todos quantos vivem de orde
nados, porque a ganância dos indus
triais é insaciável Cada imposto de
termina um aumento nc custo da 
produção de duas ou trts vezes mais 
que o tributo pedido. 

Se pretendemos remover o comu
nismo do Brasil é precise que os tra
balhadores tenham order12dos sufici
entes para boa alimentaç.ão, trata
mento da saúde, residência confor
tável e descansos periódicos.· em · cli
mas recomendáveis. Se u...n povo de 
imbecis, de materializados, tão mate
rialistas, de fato, como são. em. teoria,. 
materialistas os adeptos do comu."lis
mo, é que ignora o suicfdio le.'"lto de 
uma raça. quando os trabalhadores, 
que a compõem em oitenta por cento 
de seu total. não recebem o salário 
suficiente para manter a saúde e a 
\'ida. 

Entretanto. com o sistema de tribu
tação indireta nunca os ordenados 
seriio suficientes para as necessidades 
dos que vivem do próprio trabalho. 

Temos um dilema: ou a tributação 
.não é matéria constitucional, devendo 
ficar a critério do legislativo ordi
nário, que é matéria de constituição, 
exigindo, entretanto. uma certa malea
bilidade que o sistema de reforma de 
nosso projeto não comporta. Deixar 
a modificação do sistema tributário 
dependendo de uma reforma consti
tucional. tão dificultada como a do 
nosso projeto, e isso depois de estar 
reconhecido que o sistema adotado 
não é satisfatório, - é complexo e 
assentado em bases móveis, -:- parece
nos muito perigoso. 
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A · '' por mim su<serida per-
:mit~ r:->cd~fica<::ão ão sisS~1.~1.a tribu-
t?.r:r· .. 'l r:forma cans~itucional, 
scn·.i;; -:·~si:o, ê';_l~ret:mto doi.s tê:;ços 
de ·-· ·-- · as Cam::t:n.s S~ co.:-l:5)de
rar:::.c~-. -~· ..... o Sena-:;:J tem :-e.,..:--:-.-.:::en
tação ~:;ual para ~odos cs Ez~ad_os, 
cr~n- .. _ · :~:; -··:·;e :somente s:::r~ a a a
tada t::-:1a t~ibutação diferc-r:te quando 
aten·'" inteiramente aos reclamos na
cion2 :s. 

E is: o se dará no dia em que o 
lucro r·vcfssivo seja considerado . pro
pri:- "' · .- :'o -::~ovo, que pa9;ou pela 
pP ct·' iia rnR.ts do q'.le deveria ter 
p2.~·:f' ,-:~n ~a voltar 8.0 Pstfl.ào para 
onc> · · · . ~ • ·c::: c em <:~regue ::'"11 bene-
ii~·.in i ... r~lct1vidade. 

f'!"'~·:. -~- ~ ~:--; .... Ões. "!9 ~r; j:·,r'..hC de 
,_9-~r,. G:1.:x1·acy Silveira. 

N. 0 1.615 

Di ~1'0~.ições transitórias: 
Or. de cor: v: e.:-: 

.Ao3 gtua s p:-ofess::;::e-s :··t:c-:nos em 
ca~!!OS a:nua não preen.chi:'0s defini
tivàm.fnte ext':'anume-rã;:-io> ~-:m;alis
t2s e cont:-'l.ta.dos da União. CJUe con
t?m m'l:s de c:nco a:1os de s~:-viço no 
!11.?.~mo e~tabel'?c:mento de e'.;sino. fica 
asseg-u~a-da i.r.tde:pen-dentemen te de 
con..r:urso. be-m como aos oue neste já 
t?!~h~m obti.d'J c!assi::-icaçã'J a estabi
l'd2·d'2 n;~ d~sre!p~ina que lec~snan1, com 
-cs p~over.tos cc·:-respondentr:·s. 

F:fiUP a~s~m redigi-do o a::~t. 144. 

A le~ ~2G-':'ual c!'gr;:niz3!':": os tribu
nr~~ !---. ~~u:t:.s ~e CO"':"'t~.s. c::2·J.s m:::!.n
lwos S0 "<;0 equiparados em direitos, 
P"?-~·.-.J.~..,c; e v2~~~TD~~to~ aos desem
barg:a.do:-es à os resp-ectivos estados. 

E o pa:-ágrafo único como está no 
Prc-jzto. 

Onde convier: 

As primeiras nomeações de ju'zes 
re-c::ti:-ão em prcmoto.re:s públicos. que 
já t~'""::m. obtido aprovação em con
·cur~o :.:~ ;):·ovas realiz-a-do pa-ra aque
le~ C3-:";:!C•3. - ~-o1ncio . .Tnnio ... 

Dr." _fz:2cionários públicos civis: 

Eqn:: ass:m :-edigido o art. 176: 

E' ....... ,:,c.a a acumulação de quais
qw:-:- "::l--é:.s ~:·~etc ? de m'lgis~ério, 
.quo 'r"...,_.:-c-t;" ~-:::- E:}~n-cl,:~O en1 malS de 
U-m- co'· ,,_~-.,..~.:,.;~·lt;._~-O:'.~en'J"''J haven-... __ v. ..,_, --· OJ ... .... ..• 

do c:::·:-,_-~-~ n§.o =-~ m::.té!":a 2 com cargo 
:té:.~-- co c·· ,..~;:'!.ti~~:~, des~r- r:ue ocor
:·~ :;s~"'):-' :~'-J:"~~~.:l~ t!~ h:n·:~·:.~v. - Ro
méo Junior. 

N.0 1.616 

AditiVCL 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - A lei incentivará a partici

pação do trabalhador no capital da 
emprêsa em que trabalhar, conceden
do para tal fim facilidades especiais a 
empregados e empregadores. - Daniel 
Fara.co. - Ataliba Nogueira. - Bro
chado da Rocha. -Adroaldo Mesqui
ta. - Ernesto Dornelles. - Dama..<;!) 
Rocha. - Medeiros Neto. - Antero 
Leivas. - Mercio Teixeira. - Bayard 
Lima. - Herophilo Azambuja. 
Pedro Vergara. - Gercino de Pontes. 
- Israel Pinheiro. - Jandu.hy Car
neiro. - Gilberto Freyre. - Fernan
do Nóbrega. - Ruy Santos. - Os
mar de Aquino. - Rui Palmeira. -
Ernani Satiro. - João Mendes. -
Ferreira de Souza. - Jurandir Pires. 
- Agostinho Monteiro. - Waljredo 
Gurgel. - Samuel Du.a.rte. - Wel
lington Brandão. -Domingos Vellas
co. - Novais Filho. - Antenor Bogéa . 
- Crepory Franco. - Mathias Olym
pio. - Alvaro Adolpho. - Silvestre Pe
ricles. - Lopes Ferraz. - Teixeira de 
Vasconcellos. -José Jotfily.- Manuel 
Novaes. - Segadas Vianna. - Ro
meu Fiori. - Ezequiel Mendes. -
Magalhães Barata. - João Botelho. 
- Du.a.r:e de Oliveira. - Nelson Pa
rijós. - Eunapio de Queiroz. - Etel
vino Lins. - Vergnia.ud Wanderley.
Coelho Rodrigues. - Osório Tuyuty. 
- Thomás Fontes. - José Augusto. 
- Oscar Carneiro. - Campos Ver-
gal. - JaZes Machado. - Barreto 
Pinto. - Pedro Ludovico. - Galena 
Paranhos. - Barbosa Lima Sobrinho. 
- Ferreira Lima. - Dario Cardoso. 
- Toledo Piza. - JOsé Bonifácio -
Fernandes Tavora. - José de Borba. 
- Leão Sampaio. - Miguel Couto. 
- Castelo Branco. - Alfredo Sá. -
Vieira de Mello. - Luiz Barreto. -
Reqis Pacheco. - Graccho Cardoso. 
- ·Flávio Guimarães. - Abelardo 
Mata. - Eucliães Figueiredo. - AZ
tamirando Requião. - João Henri
que. - Ivo cl' AQtLino. - Erigido Ti
noco. 

Justificação 

o áspero e secular conflito entre 
patrões e operários tem sua causa. 
principal na inadequação do contrato 
de trabalho às exigências da vida. 
moderna, tal como a.s sente a cons
ciência democrática. Apresentando
se como simples modalidade da lo-



-152-

cação de serviços, o atual contrato de 
trabalho impede que a democracia se 
afirme também no campo econômico 
e nêle mantém o domínio de um gru
po: os detentores do capital. 

E' necessário disseminar a proprie
dade do capital entre a massa traba
lhadora, para que esta participe, co
mo de direito lhe cabe, das vantagens 
e responsabilidades de economia mo
derna. Em outras palavras, é preciso 
que patrões e trabalhadores cami
nhem para o contrato de sociedade, 
ao invés de se degladia:rem numa 
luta inglória e de nefastas consequên
cias. 

Nada de estável, porém, se pode im
provisar. Seria imprudente proceder 
neste terreno, precipitadamente, im
pondo por via legislativa transforma
ções radicais. Cumpre à lei, entretan
to, estimular as tents.tivas de que se 
fazem no sentido de tomar os traba
lhadores partícipes do capital da em
prêsa em que trabalham, associando 
patrões e operários no mesmo empre
endimento. A legislação deverá en
caminhar-se nesse sentido,, criando 
figuras jurídicas apropriadas, acom
panhando com favores e garantias a 
ação dos que se mostrarem dispostos 
a superar a barreira de desconfianças 
e preconceitoo entre as duas classes 
rivais. 

A Constituição Bruileira, consa
grando o princípio contido na emen
da, sem ferir os direitos de quem 
quer que seja, contribuirá poderosa
mente para a paz e a harmonia so
cial. 

A emenda foi justificada da tribuna, 
em discursos publicados no Diário da 
Assembléia de 11-4-46, p&g. 1.012, de 
17-5-46, pãg. 1.840 de 14-6-46, e pá
gina 2.529. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Daniel Faraco. 

N.O 1.617 

Inclua-se nas disposições transitó
rias o seguinte artigo: 

"A União indenizará os Estados do 
Amazonas e Mato Grosso dos prejuízos 
que lhe tenham advindo da incorpo
ração do Acre ao território nacional. 
O valor fixado por árbitros, que terão 
em · conta os beneficios oriundos do 
convênio e as indenizações pagas à. Bo
lívia, será aplicado, sob a orientacão 
ào Gcvêrno Federal, em proveito da
queles Estados." 

Justificação 

1) A emenda, quanto a ê.ste in
ciso, procura, com maior justiça e 
equià.ade, senão por invariável critério 
do Pode:::- Legislativo, prolongando a 
vontade dos C::mstituintes de 1934, 
manter a disposição contida no -trti
go 5.0 das Disposições Transitórias ~3. 
Constituição de 1934, tornando red~

vivo, expresso e inccnteste àquele di
reito que, embora não observado, as
siste aos Estados do Amazonas e Mato 
Grosso, já pelo veriàictum proferi<!-Çl 
pelo Supremo Tribunal Federal e ]a 
pela sua proclamação peles legislado
res de 1934, no inciso supra citado. 

2) Por oportuna: devem ser trans
critas palavras do Sr. Coronel Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira; Consul
tor Técnico cc Ministério das Rt:lações 
Exteriores, no seu trabalho - "0 Ba
rã' do Rio Branco e n traçado das 
fronteiras do Brasi2": 

Infiltração dos Brasileiros no Acre 
e conflitos - Surgiram, então. -::omo 
ers de esperar, conflitos, que mai~ se 
agnvaram, quando em 1898 o Governo 
boliviano, procurando firmar a sua so
berania no Acre, instalou uma alfân
dega em Puerto Alonso. Com êste a.to 
havia concordado c Govêrno brasileim. 
mas sob a condição de ser a mesma 
afastada mais para o sul, caso se ve
rificasse posteriormente que se acha;oa. 
em território brasileiro. A formação 
do Bolivian Syndicate ao qual a Bo
lívia transferia, por assim dizer, a sua 
soberania no Território do Acre. foi 
uma nova compli~ação irritante nas re
lações dos dois naíses que ainda mai:> 
tensas se tornarâm com a proclamação 
d::.. independência do Acre prime' ·o por 
Gr.lvez, como conseqüência da revo
lução de 1898-1899 e depois por Plá
cido de Castro no segundo levante que 
se prolongou até 1903. . ........................................ . 

Mais critica e melindrosa se tornara 
a situação com a organização da ex:
p,.dição militar, comand-ada pelo Ge
neral Panda, para combater os revo
lucionários brasileiros." 

'Ao estudo insuspeito do Sr. Renato 
Barbosa poderia ser anexada farta do
cumentação em que se provaria que o 
p'!lóprio Govêrno do Amazonas não 
esteve alheio a essas reivindicações que 
foram, na realidade, vitórias dos brasi
leiros que se ocupavam na extração da 
borracha no Am~~ozonas. 

3) Se aos Constituintes de 1946 al
guma coisa cumpre fazer, esta con
sulta sobremaneira porque restabelece 
direitos incontestes, latentes e procla
mac!.as de unidades da Federação, es-
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noliadas e diminuídas pela Uniãc. co:n 
sulcos evidentes de insatisfaçõe., regio
nais o que, indubt::.\·elmepte, diminui o 
elo da unidade nacional, onde há Es
tados filhos e há Estados escravos, 
dada a C:.esigualàade de tratamento. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. 
- Se-.;eriano Nunes. - Leopoldo N ~
ves. - Cosme Ferreira. - Wa!de
mar Pedrosa. - Raplwel Cincurã. 

N.0 1.618 
Aditiva 

Acrescente-se onde convier: 
Art. Ao Conselho Nacional de Eco

nomia., composta de cidadãos de reco
nh~cida compeiência, nomeado~ pelo 
Presidente da República com a apro
vação do Senado, incumbe" estudar, de 
forma permanente e organizada, a vida 
econômica do país, sugerindo as me
C.idas necessárias e mantê-la em ordem 
e estimular-lhe o progresso. 
Ar~. Compete ao Cons~lho Nacional 

de Economia: 
a) ·traçar em linhas gerais e mantet· 

atualizado um plano nacional com o 
objetivo de promover o derenvolvi
mento intensivo e harmônico da eco
nomia do pais; 

õ) sugerir, aos poderes executivo e 
legislativo, as medidas que julgar ne
cessárias ou oportunas à vida econô::ni
ca nacional; 

c) dar parecer, sempre que solici
tado por qualquer dos mencionados po
deres, sôbre projetos ce leis e resolu
ções de caráter econômico ou finan
ceiro. 

Art. A lei disporá sôbre a organiza
ção do Conselho Nacional de Economia, 
cujos membros exercerão o cargo nor 
quatro anos, renovando-se anualmente 
pelo menos um quarto dos lugares, ad
mitida a re.::ondução. - Daniel Fa
raco. - Ataliba Nogueira. - A. de 
Souza Costa. - Getulio Vargas. -
Herophilo Azambuja. - Brochado da 
Rocha. - Guar.:Lcy Silveira. - Bayarrl 
Lima. - Manoel Duarte. -Adroaldo 
Mesquita. - Domingos Vellasco. -
Damaso Rocha. - Silvestre Pericles. 
- Ernesto Dornelles. - Antero Leivns. 
- Mercio Teixeira - Bittencou.rt 
Azambuja. - TheodOmiro Fonseca. -
Eloy Rocha.- Gilberto Freyre.- Sa
muel Duarte. - Ferreira Lima. 
Glycerio Alves. - Medeiros Neto. -
Pedro Vergara - Gaston Englert. -
Gereino ele Pontes. - Plinio Barreto -
Janàuhy Carneiro.- João Mendes.
Ferreira ele Souza. - Manoel Victor. 

Agostinho Monteiro. - Waljredo 

Gurgel. - Welington Brandão. -
Novaes Filho. - Antenor Bogea .. -
Crepory Franco. - kfathias Olympio. 
- Alvaro Adolpho. - Lopes Ferraz. 
- Tei.teira de Vasconcellos. - José 
Jojjily. -Manoel Novaes. - Segadas 
Vianna. - Romeu Fiori. - Lery San
tos. - Benicio Fontenelle. - Eze
quiel jJ,I endes. - Melo B1·aga. - Pe
droso Junior. - Antonio José da Sil
va. - Benjamin Farah. - Aderbal 
Silva. -Rogerio Vieira. -Artur Fis
cire::-. - Magalhães Barata. - Nelson 
Parijós. - João Botelho. - Duarte 
d Oliveira. - Eunapio de Queiroz. -
Etelvino Lins. - Roberto Grossenba
cher. - Vergniaud Wanderley.- Oso
rio Tuiuty. - Coelho Rodrigues. 
Thomás Fontes. - José Augusto. -
Altino Arantes. - Oscar Carneiro. -
Campos Vergal. - JaZes Machado_, -
Fernando Nobrega. - Ernani :;,tiro. 
- Barreto Pinto. - Pedro Ludovico. 
- Galena Paranlws. - Barbosa Lima. 
- Dario Cardoso. - Tavares d'Ama-
ral. - Toledo Piza. -José Bonifacio. 
- Fernandes Tavora. - José Borba. 
- Leão Sampaio. - Miguel Couto. 
- Castello Branco. - Alfredo Sá. 
- Veieira de Mello.- Fróis da Motta. 
- Luís Barreto. - Regis Pacheco. -
Daniel de Carvalho. - Octacilio Costa. 
- Graccho Cardoso. - Milton Cam
pos. - Eduardo DuVivier. - Baeta 
Neves. - Flavio Guimarães. -Souza 
Leão. - Abelardo Jiata. - Alfredo 
Neves. - Olyntho Fonseca. - Eucli
des Figueiredo. - Ai.tamirando Re
quião. - Bias Fortes. - João Hen
rique. - Celso Machado. - Ivn de 
Aquino. - Atilio Vivacqua. - Flores 
da Cunha. - Erigido Tinoco. 

Justificação 

Para que .POssa sobreviver, neste 
mundo convulsionado, a democracia 
deve revelar-se eficiente na solução dos 
problemas de govêrno. Cabe-lhe, so
bretudo, mostrar-se capaz de resolver 
os problemas econômicos, cuja impor
tância e comnlexidade têm crescido as
sustadoramente. 

Em conseqüência, o mecanismo esta
tal deve aparelhar-se com os meios 
adequados. O concurso da técnica eco
nômica deve ser assegurado, quer na 
legislação, quer na execução da.s leis; 
não um concurso esporádico e de valor 
prático duvidoso. mas um concurso per
manente, apoiado no estudo constante 
e em observações que abranjam quanto 
possível, no espaço e no tempo, tôda a 
realidac!.e nacional. 

A criação de um órgão técnico. cola
borador do executivo e do legislativo 
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lm.:põe-se em obediência a êsse impe
rativo do nosso século, Já reconhecido 
pelos constitUintes de 1934. Tal órgão 
deve ter cará.t~r constitucional, pois, de 
outra forma, não disporá êle ela auto
ridade e oo prestigio indispensáveis 
:para que seus conselhos sejam o.tVidos 
pelos Poderes da República. 

A emenda foi justificada da triburu.. 
em discusos publicados no Diario do 
Poder Legislativo de 28-3-46, pág. 650, 
17-5-46, pág. 1.840 e 14-6-46, página 
2.529. 

Sala das Sessões, 19 de junho ee 1946. 
- Daniel Faraco. · 

N.0 1.619 

Acrescente-se, onde couber: 
"Será obrigatório o exame mecuco 

:prenupcial, salvo quando comprovada 
a inexistência de profissional para a 
sua realização". 

Justificação 

Não há Nação grande e respeita-ta, 
.sem raca forte. e sadia, nem "aç•,.. 
iorte -e sadia sem Eugenia, nem Euge
nia eficiente e plena, sem a pra~:-a 

.do 'exame prenupcial. Nessa sequen
cia lógica, entrosada nas lihções la 
-ciência e nos ~xemp1os da Isto. ·1-.1 .. 
pode-se resumir a comprovação C'1-
bal da inteira procedência e aosolt..
ta necessidade da emenda .)!a enca
minhada. 

Não obstante, nem o ProJeto, e;n 
discussão, nem o de Sampaio Do)i.a, 
nem o do Instituto da Ordem à >S 
.Advogados do Brasil, nenhum, apesa·~ 
de estarmos em pleno fastígio do 
sé<:ulo XX e num Pais ciVilizto/:to 
culto e progressista, se dignou .seqüe.: 
tocar no assunto, como se êle fôsse 
de despicienda expressão e não ~sr.i 
vesse tão ligado à fortaleza dã raç<:.. 
e ao futuro da Nação. 

A própria carta de 1937, a desp~;t~ 

.do caráter inovadox e arrojado dP. 
vários de seus dispositivos, tamn~.::1 

.silencia po:r completo sôbre o exam·.: 
prenupclal, assinalando lamen':a 7êl 
retrocesso em nosso direito, poi~ '1. 
Constituição de 34, embora de man.,;
ra tímida e ineficaz, procurou regu
lar a matéria, na realidade remet~n
do-a para a vala comum da !ei ::lrdl
nária, em que jaz há mais de ,xma 
década ... 

Na última constituinte, de 34, cou
be à bancada paraense desfraldar & 
bande'ra reivindicadora da idéia ben
fazeja. A luta foi séria, a oposição 
foi tenaz, o misoneismo resistiu des ~~
peradamente e a vitória não pôde 
ser completa... Mas, mdiscutlvel-

mente, o art. 145 da , le1 magna de 
34 já àeu um granáe passo qua.a 10 
cogitou ci.a "apresentaçác . ..lc J.o·,ras 
de sanidane llSlca c mtnta•, ,endiJ 
em atençao as condições rtg:on~u:, 9-') 
Pais" embora confiando c1. efet1vaçao , . 
o.a sábia mtW.aa a 1e1 ormno.n&, -l'le 
até agora, como sab;.no, na~<- ._ú. oa~·a 
desobrigar-se do encargo ré'Cêbldo. 

Alnul:l. úç.:;ta v e:<. o~ • e,t,>•~~~..l·a.aw.; 
paraen.ses erguem c. m;;;;;mo 1aoaro, 
voltam ao comoate com "' ..nes-na 
br.:;, vura, empunnam as m;;.smas ::~.r 

mas e como .a Cd.usa e sag1·.::.-..G1., ;:>o1s, 
é a da própria redenção da nossa ra
ça, que qucrc.Lno;, .sd..u"' .uni:: c I) 'l.!."a 
capaz de construu e o.e-.~;n .... -.1 con
tra tudo c ~Ontra GOUOS. u!.Ll '3ra:>l, 
grande, próspero e ..:e.!J.z, ~c::m "' m~'.dl
ção das terrive1s doen;_.:as _., . .;~ • .:..o .: _o 
e"tigma o.as Lara~ vergon.rh-"'" ·Je;; 
tiais precursôras ..to cnwe. .,;,a .ou-:•• ,.,.. 
e da degenerescencia, cC>nu.iü'v"' •IJY!l. 
o concurso ao patriotismo ~ -'- .lc::;
cortino aos sen.llores ,y .. mst~~:.un:;e.,, 
converter em .magniiica re:a_ll.laa.P. o 
granci.e sonho à.o nosso wealisn.o 

Nada se nodendo alegar d~ real e 
positivo contra o exame p:·é-nnp::ial, 
anrma-se, como na emenaa F'erna:-:t_
do Magalhães, na Constnumt~ ae 3~. 
que "só é estável nas leis poSHlvs.s o 
que está nos costumes" e 9-ue "o. exa
me pré-nupcial ainda _ nao esta ~os 
costumes". logo, "se for mcroJ;uaao 
na lei, redunaara em comp1etu Lr~

casso". (Apud "A Eugenia no Dlr~tto 
de Família' , reodolmdo ..::astlgn •'1.::! 
pág. 133). Discoraamos, :anlc.:t!Il.Len· 
te da lóaica iló"'ica dêsse argu,n.., a::.u 

' o o . 
frao-ilimo que custa a crer tb.na VIn-
do da fonte cristalina ó.o talt •·:J e da 
cultura do grande médico. Bem s~
bemos que a lei é de um mouo :;:-Pr~l, 

c reflexo e a resultante .lOS costumes, 
hábitos e grau de cultura de um poro, 
mas, não menos verdade e que ela., ~ 
norma jurídica e legai, tem. oor ~x

celência, também, uma funçao )r! ~a
tadora e educacional, traçandl. e 
abrindo o caminho para as no•rai> 
idéias e novas práticas. PD.l isso 'lle.s
mo são os paise::. mais atrasados. os 
de' civilização mais baixa os ;>O"•'S 
menos avançados que mau preci.,,o.m 
de leis inovadoras, fortes. audz.cw:;::>." 
e progressistas ... 

Se ass1m se esclarecem e desra·~::>·.l 

as dúvidas e restrições suscit.a.i<>.s 
contxa a cportunida.de do exame pré
nupcial, só contra a oportun.:da H' 
acentue-se, eis que ninguém hoJE: !N
de ter a coragem de atacá-lo em 3aa 
legitimidade. vejamos. aliás ties 1<::
cessàriamente, empolgados só pela sa-
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tis:fação da defesa de cau~a t8.o nrbre 
generosa. humana e r>atriótka tiS ,.,.. 
zões que militam 9 s~•.1 favo:-. A:J.tes 
do m:üs. é de ponderar c•ue ":'·"·~ ··:~.

.zóef; ain.dg ~ revestt?m c_ê rn~:~or ~õ:
ça e PXpressão i!m nos!'o ?aís m<!;~" 

dos elevadissimus •ndlces de :~:.~J 1én· 
ela QU2 aind2 ':i.'p:-:~21')'s-;1., '.::n ·h_,~~~ .. ;, 
populações a tub::rculose a sifil1~ . 
a lepra. com graves riscos não 'lf pa 
r_a os nt!bent.es _como para a p1·ole q•le 
ao "P11 !'on<~rcro resultar 

Em verdade, não é compreensível 
nem aceitável que um Estado cada 
vez mais intervencionista, que em 
qua.c-e todos os setor€s oa vid:-: hum?.
~ faz .sentir a sua ;acF-" ck-, fi-,cali7a
çao, orientação e contr.ôl3. ·.: .. ,a cru-
7-ar inerm:- e disDJi.ce-r~t~ . . :;s ·:)•a .. ~.J'> di
ant." do verdadeiro crim~ ~ ei31 qne 
será un1.a união indç3c:jávzl c;n cu~ 
pele con~actc direto c:.: !J:L i1erança 
at?vicC~ .. '" V2i tra,1smiL:r H t "'· .o';ru;, os 
esti~·ma.~ dR. l'iOléstias da kw:u ··a e d'" 
degeno·€s~ência em tôda.c, as suas esca
las. e até mesmo no crime. 

Nfi.o inventamos lL 1<1 \õ'X?.~·er't:n"~ 
as Co S ••"' " I_ - ~ 

'D eo.u~n('1_9 s t.··· rrt·,;t:~l.ln~-·' ~-_."· n :~2.-~-

tas dos casamentos de ~nfei'mcs ·J~< 
degenersdcs 

Afrânio Peixoto. em sua conhecida 
".Criminologia" 2.a ed .. pgs. 276-77 
c1ta o caso dos 2.000 descend~ntes de 
Max Jnkes. um fraco rle ?.s,..,ír't'J ti
pico deg-enerado. terem acmgdo 300 
nati-mortos. 600 6ébeis mentais. 60 
ladrões. 130 crirninoSQS dt> ctP!itos m'll~ 
ou menos g-raves. 7 ass:?.ssinos 301) 
prostitut~s. 440 vagabundos e 'fir>al
mente. 300 ociosos e vadios rme nun
ca r>ror-nrar~m ganhar a •1ida regu
larmente. De tôda e;;.sa fam:lia m~.r

caàa apenas 20 •iveram ''.rn·· m· ..... fi"~i>l) 
honesta. e. assim mesmo. a· m:?tade 
dêstes aprendeu o ofiC'lo na nrisão .. 
Cal~1•Ia-se em 1 250.000 dohres o ';c
tal na!:' deS"Oesas de manut.en~ã,, des!'a 
famflia em hospitais. asilos. o.·esidio", 
não contendo os danos e orE'iuiz.'S, 
diretos e indiretos. :>riundos de Sl)llS 
crimes e loucuras! Outros exemnlos. 
igualmente impressionantes. a:Iinha. 
Afrânio. elucidativ~s do 011e êloe. corn 
propriedade, chame. de "se .e~::\a in
Tersa". 

Em magu::;..:o ::''~;~:,i.·so de Alfredo 
da !._!ata, bxlllJ.J..J.JLe ·:..ü.:. .. sti~:::ntf' Ó.·"! 

1.931 cnlher.:-.:::~. :>.l::·.'·,·,. il!l .. ··

dados. 
Citando Bouessel ne B01.n·g, f) ilus

tre parlaml'ntar aDonta '1'.'E' de P" 
criancas filhas de sifi lític<n 4~ mor
rem ·antes da gestação a Lermo, !.O 

pouco depois do nascimento, 25 .sã:> 
raquíticas, e 2ii re:;. · Ls :;:.:ota s: ou 
candtdatas aos pre~ídios ou colônias 
penais . 

Invocando o testemunho de Noeg
gerath, mostra que P.rn Nvva-Y<lrk em 
mil noivos oítcx:en tos eP m !'.léticos e 
90% contaminaram "· ~,,...,.1ília. infeh-
cltando o lar! · 

Passando ao alcoolismo, e se a1)0ian 
elo na autorid.a-de de Renato Keht 

o nossa gra11:de en:;:· ·!c.t:1 . ...· _-d _· da 
Mata recorda que na prdle de pai al
coolista 58% .;;erão casos de c>sterill
d:J.de. 22% de nati-mortos, 20% de vi
vos, mas doentes, fracos e epllepticos; 
na de m~.e alcoolatra, 25% de esteri
.,. "'"-de, 25% de na Li- •nortos e 50% de 
ln:iividnos normais. Quando ambos os 
;1ais são ébrios h:~h:t~<ais ou pel-o 
P~enos. já foram ~.'i :;:•rcentagens são 
"\mplesmente t.rági<>., :; : 50% ::l.e natl
nl.ortos. t 3'.'jS_ ü~ ~::. ··::·)·.~~-~ '~~ e ae
g-eneradcs! 

!<'inalmente. segt,ndo Bouvers. =m 
~eu livro Eugen1e et patologie socia
le". no ano de 1920, só nos Estados 
Unidos. ent:~·r: ?1 ·.• ··"' ,.; ....... -~, ,-:e 
r.;;o ooo homens e m1.1lheres incapazE's 
r'1 ~ orocriar impedj.dus, portanto. t1~ 
casar. Oll Dlle :):'lO ' ... , ' ·. o0 -! 
!Anud P.nais da As<;t>mbléia Consti· 
t.ninte, vol IX pgs. J83-4). 

Sfi.o de c.ítar as palavras vibrantes 
,-1~ Júlio Dantas. o elegante es"~?~t::'r 

lUSO, CU'? ~~ .... ~ r v ' · ,. . ......... a 
:t~r~ensão sôbre o ,_,elieado problema. 
social· 

"A geração atual t.em obri-rsção de 
protep:er t> defender ~s gerações futu
,·"s. Criar a dor ~ 11;-n crime perante 
a humanidade: cri:l.r a monstruosi
r:<>.df' Pm crime perante a raça. O 
r.'1é'::Jmento àos doent~s do espirito e do 
r0~po. elos monstri'\'laros. dos tarados, 
d0S :reraàores de abortos. e de martl
r~s. devz ser proibido ou. pelo I?Jencs, 
não deve ser sancionado p€la le1. To
dos os enfermos rec<mhecid:amente 
capaze.> de transmiti::- grav€S e Po.rma
n-ent"s inf.ocções à descendencia, 
t€em 6~ ser excluídos do direito de 
con~titnir família. S'rá brutal mas 
necessáric". (apud <'!nais da Ccnsti
tuin te. vol. 9. pg. 189) . 

A defesa da f.amíl:a. a preservação 
c:~ ProlP. o fortalecimento da 1'!\ça, 
"t::-:1vé~ do E')l'ame pren Ppcial e outras 
:- .. ~. t' "~s eugên.icas. !')Ode-se afirmar 
tPr \Jreocunado sem·.~re as mais desta
c~d ~!" fÍ'!uras da ci~nda. ia polit!ca e 
a:lministrac;ão. P.m .12rfeita compenE'
tração àe seus de; . .c.rf's e responsab1-
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lida.des em face da Sociedade e do F..s
tado. Na impossibilidade, por falta de 
tempo e limitação voluntária de es

.paço, e maio~ colheita, recorramos 
apenas, aqui, a êste trecho de .::J.Ota.
vel conferência de Charles Richet, 
proferida na Universidade u.e Utre
cbt: 

"Então nos esforçamos e:m obter ra 
ça:; apuradas de cavalos, suinos, ca.pri · 
nos, buscamos selecíonru am~?:xas e 
beterrabas e não fazemos esfõ:r·;o :tl· 
gum para criar raças humanas menos 
defeituosas, para dar maior vie-or aos 
musculos, maior beleza · aos traços, 
maicr penetração à inteligência mais 
acuidade à memoria, mais enerna ao 
caráter, para aumenta;: a longevjdade 
e a robustez. Que incuria esuan1;osa! 
Que deplorável incomureensão das 
coisas! Que criminosa negligência d·) 
futuro!" <Anais da Assembléia Na
cional Constituinte, vol. vm, pãgina 
222) o 

Entre os países que já contam, em 
maior ou menor extensão, o e~ame 
prenupcial, contam-se: a Améric::: d 
Norte, Dinamarca, Noruega, Suécis., 
Argentina, Alemanha, Cuba, Finlân
dia ~éxico, Islânàia, Peru, Turquia, 
P3;na_ma, U:n;tguai, Bulgaria, Equador, 
R!;ls:;1a e var10s outros. (Apuà "A Eu
ge!na no. Dir.eito de Família" Casti-
gllOne. oags. 167-168) . ' 

A verdade, que se não pode nem de
v_e ocultar! é qu~ o exame prenupcial 
f1gura hoJe obngatoriamente na le
gi~lação de tõdas as Nações na dian
teira da civilização e mesmo na da
queles que fazem empenhe em não se 
deixar ficar em situação de infeno
ridade, cuidando, com de~velo e pre
vid~ncia, da saúde do povo e do forta
lecrmento da raça. 

Enquanto assinl ocorre, em nosso 
Brasil faz-se eugenia. cômoda e aca
demicamente apenas nas frases 'Cl.ais 
ou menos eruditas empoladas dos dis
cursos, artigos e conferências em su
ma somente no livro e na tribuna. na
da havendo de efetivo e concreto em 
nossa lei. Até c pouco que havia na 
Constituição de 34 foi tirado e parece 
não se querer renovar e ampliar na 
de 46. 

Nem se diga que o assunto, a des
peito de sua magnitude, como um dos 
mais fundamentais da nacionalidade, 
eis que prêso vitalmente ao próprio fu
turo do homem brasileiro, é de ser re
legado a lei ordinária. Ao revés, pre
cisa e urge ficar, logo de maneira cla
ra, expressa e categórica, nem vaga 

nem f:U:ultativ!l-, Drevisto e regulado 
no propnu ~;exto constitucional. 

Bem ra.,.;;;o tinha o cm:.sti:.cti.n~ pa
raense, da Asst:!mbléia :ie 34. Joa
q~ Magalhães, autor da .:mencla. 
cr1adora do ex:;.me-prenupc:Z1 e um 
dos seus mais entusiastas defensores. 
em assim criticar a emenda Ferns'!l.:!C 
M_agalbãe~ de que resultou o axtigD 
14:>_ da carta ci'2 3~: "Não o"briga, fa
cuLta. E no Bras~l jac-.Lltar é o mP.s
mo de "não fazer". Querem também 
que o costume jaça a lei, infelizmen
te, ou felizmente, o que se observa em 
nosso pais é que as leis fazem o cos· 
tume''. <Apud Castiglione, op, e cits.) 

E tanto assim é que até agora de
corridos já 12 anos, nada, absoluta
mente nada foi feito no sentido de so
lucionar questão tão relevante para a 
comunidade brasileira. ao . co:-: :;:·irio. 
longe de se cumprir a promessa cons.:. 
titucional, retirou-.se-a da carta. .ie 37 
e não se a repetiu no projeto oficial 
da de 46. . 

A exceção prevista na última parte 
da emenda responde precisamente à 
única cbjeção de certs. consistência 
contra a exeqüibilidade da ex1.::e~:cia 

do exame prenupcial entre nós:-a au
sência de médicos em várias locali
dades do território na-Cional. Na fal
ta, devidamente comprovada. é claro. 
de profissional. não será formalidade 
indispensável o exame prenupcial que, 
no entanto, vigorará, como medida be
néfica e necessária, em todos os qua
drantes do território nacional em que 
fõr poss:ível. 

Nenhum prejuízo haverá dessa li
mitação, no espaço, de sua aplicação. 
já que o grau atual de nosso desen
volvimento não, por enquanto, mais. 
:Mas, que o exame prenupcial valha, 
digamos, 40% do que. prodUZlria êle 
em outro pais melhor aparelhado de 
médicos, não seria mais util t: vanta
joso à saúde C.o poYo e à euge,...ia da 
raça do que o nulo rendimento re
sultante de sua não-obrigatoriedade? 
Enquanto não é possível muito. con
venhamos que o pouco será melhor que 
o nada ... 

Não se combateu também o voto 
obrigatório e o sufragic secreto, com 
o mesmo .u-gumento de contrários aos 
nossos costumes e em de~:H·ôrr'ln com 
a nossa educação politica? E não es
tão êles em plena vigência, dando 
ótimos resultados? 

A verdade. preclaros constituintes, é 
que urge avançar em matéri~ de tão 
elevada significação nacional. tão 
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pertinente aos vitais interêsses ·da 
!;ente brasileira, em sua saúde física 
e mental, não ficando aquem do le
gislador do século passado, que no 
decreto número 181, de 24 de janeiro 
C.e 1890, em seu art. 20. abria o ca
minho ~ara a árdua jornada. faeul
tando aos "pais. tutores ou curado
res de menores e interditos exigirem 
do noivo ou noiva de seus filhos, pu
pilos ou curatelados .... exame médi
co atestando que não tem lesão que 
ponha em perigo próximo sua vida, 
nem sofre de molést.ia incurável ou 
transmissível por contágio ou he· 
rança". 

Sala. de sessões da Assembléia Cons
tituinte, em 18 de junho de. 1946. -
Lamefrtz · Bittencourt. - Magalhães 
Barata.. - Alvaro Adolpho. - João 
Botelh.c. - Leopoldo Peres. - Luiz 
Carvalho.- Odilon Soares. -Duarte 
de Oliveira. 

N.0 1.620 

Onde convier: 
Art. . . . E' instituída, sôbre todos 

os tributos federais e estaduais. uma 
arlicional de cinco por cento. que au
mentará de um por cento em cada 
exercido, até perfazer o limite de dez 
por cento. 

Parâgrafo único. O produto da adi
cional pre>>ista neste artigo será en
tregue diretamente, pela repartição 
arrecadadora ao Município onde se 
tiver efetuado a cobrança. 

Art. . . . . Os municipios não pode
rão d:ispender, com a remuneração dos 
seus servidores. mais de um terço da 
receita orçamentária. - Romão Jú
nior. - ~·osé Leomil. 

Justificação 
Justifica-se a presente emenda com 

a exposição, que se segue, da "So
ciedade Amigos de S. Gonçá'lo": 

O CASO dos MUNICÍPIOS EM FACE DA 
NOVA CONS~ÇÃO 

Os munic!pios não podem continuar 
nessa situação de verdadeira angústis. 
em que se encontram, com as parcas 
rendas de que dispõem e os enormes 
encargos que lhes pesam. 

Só com imenso sacrifício co~guem 
conservar a zona urbana, desprezando 
completamente a rural, por absoluta. 
falta de meios, sem possibilidade de 
cogitar da execução de qualq~er obra 
-pública com os seus recursos ordi
nários. 

Definham-se os mumc1p1os; com 
i!les, os Estados e, conseqüentemente, 
o pais inteiro ! 

Essa situação, pois. não pode cun
tinuar. To-:-na-se forçoso. >mur<?,c:n
<iin:l. me.smo. que a :Kl\'S Conititnicão 
co:-::-a em socor::--J do Br:;.sil. d:md0 aos 
seus munici;1ics o~ m-e~os indisD<:-:1..-á-
\reis a<J seu prog:·esso. · 

O problema e complexo 0 poderá ter 
>·árias soluções: 

R!1c~oci!1e:nos. sôbre o assU11to: 
al Será possível o GO\'êrno Fcder.ü 

p2.ssar para os mmlicípios p:u-ccla 
ap::-cciáw! de sua receitn. ? 

- Ac~editamos que não. O cr:;a
mento federal. ao que nos parrce, não 
s11no:-b qt~alcmer red1.1ção na sua re
ceita que mal atinge a despesa. - o 
:aument.o de vencimentos -e salários dos 
sernuores públicos f cderais. o enca
recimento da mão de obra e do ma
terial. a ampliação dos .!'erviços -
tudo isso ng1·:.wa a situação financ~ira 
da Ulliii.o de tal forma que será uma 
temeridade qualquer redução na sua 
renda. 

b) Será viável o Govêrno Federal 
tomar a si. alguns dos encargos que 
pesam sôbre os municípios ? 

- Reduzir a receita ou aumentar 
a despesa. importa no mesmo e nêsse 
caso a resposta não poderá deixar 
de ser a idêntica. 

c) Os Estados poderão socorrer os 
seus municípios ? 

- A situação econômico-financeira 
dos Estados é, de um modo geral, 
igual senão pior que a da União. 

à) Os contribuintes do impôsto mu
nicipal podem suportar um aumento 
de iznpôsto de tal modo que os mu
nicípios possam desafogar-se, dando
lhes o necessário para o seu desen
volvimento? 

- A capacidade tributár!a dos mu
n!cipes somente poderá comportar um 
pequeno aumento de 1!Ilpôsto cujo 
montante não resolverá o problema.. 

Se na realidade, ~orna~se Impres
cindÍvel à vida dos mun.tcipios um 
acréscimo aprecfil.vel nas suas ren
das; se, em verdade, está. certo o ra
ciocínio expendido com .referencia aos 
itens acima formulados, nessa em~r
gência só encontramos uma soluçao: 

Criação de uma taxa adicional de 
10% sôbre todos os impostos federais, 
estaduais e municipais destinada, ex
clusivamente, ao municiplo. 

Objetivando tomar mais suave êsse 
ônus a taxa poderia ser de 5% no 
primeiro exercício financeiro, au:n~l
tando mais 1% em cada exercic10, 
até atingir os 10%. 

1l:sse tributo seria. cobrado pelas 
respect1vas repartições arrecaãadoras 
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e por essas entr~15ue diretamente aos 
municicios. 

VANT.'I.GEJU DESSA NOVA TRIBU'r!\ÇÃO 

Atingindo todr..s os contribuintes dos 
impostos federais, estaduais e ·nuni
cipais, produzirá maior renda, e.xigm
do de cada contribuinte apenas uma 
pequena parcela, proporcional às suas 
possibilidades econômicas. Ao passo 
que se fosse gravar, tão somente. os 
contribuintes do impôsto municipal, 
o tributo a ser exigido :;eria. muitas 
vêzes maior, sem, por certo, conse
guir-se uma renda equivalente. . . 

Por outro lado, segundo jepreen
demos é o único meio de ser pres
tado Úm auxilio eficiente aos mum
cípios, sem o sacrifício ~a Umão e 
dos Estados. 

EXEMPLIFIQUEMOS UM :::ASO 

São Gonçalo contribuiu, no exer
eicio de 1945, em números redondos, 
para o Govêrno Federal, com 60 mi
lhões de cruzeiros; para o E?t~<;o. 
com 12 milhões; e, para o m.umcl:Pl?• 
com 4 milhões, num total de 76 Iru.
lhóes de cruzeiros. 

o acréscimo de renda, minimo, para 
o munic~pio, seria: 

No 1.0 ano ............ . 
No 2.0 ano ............ . 
No 3.0 ano ............ . 
No 4.0 ano ........... .. 
No 5.0 ano em diante .. . 

Cr$ 
3.800.000,00 
4.560.000,00 
5.320.000,00 
6. 08{). 000.00 
7.600.000,00 

QUADROS DEJIIIONSTRATIVOS 

O qua.cl.ro demonstrativo de fls. 5, 
com os elementos estatíticos colhidos 
na repartição oficial do Estado do 
Rio e referentes ao exercicio de 1944, 
pois que os de 1945 n.ã.o estão. ainda, 
coordena..dcs, da uma idéia da altera
ção das rendas municipais, com os 
seus indices de acréscimo. se aplicada 
a taxa adicion.u em questão. · 

Os quadros de f~. 6 e 8, esta.belecem 
o confronto das rendas municipais flu
minenses. na ordem descrecente. a.ntes 
e depois da adicional sugerida. 

RAZÕES DA DECADÊNCIA DOS MUNICÍPIOS 

O estado de a.bandono em que se 
encontram os municípios, porém, não 
decorre, apenas, da sua precária situa
ção financeira, pois que é agravado, 
na sua quase totalidade, pela verda
deira desorientação dos seus adminis
tradores. 

o progresso dos munieíop!os, em tese 
é devido exclusivamente à iniciativa. 
particular ou à localização do muníci
pio em relação aoo grandes centros. 
populosos já adiantados. O seu desen
volvimento é ma1s ou menos lento sem 
obedecer a quaiquer plano prêvlamen
te elaborado, dando como resultado a 
formação de .:.túcleos populosos con
centrados num emaranhado de Vias 
públicas deficientE's ao tráfego, defei
tuosas, sem oferecerem as necessárias. 
e izn.prescindiveis condições de higiene 
pela falta de t::scoamento das águas; 
sem possi>bilidade de esgoto - tudo
isso numa impressionante demonstra
ção da incúria municipal. A par dis
so, a zona rura1 não dispõe. de estra
das municipa:s entroza.das com os 
planos rodoviários dos Estados, acaso 
existentes. 

PLANOS URBANÍSTICO E RODOVIÁRIO 

E' tempo, po:s, d-e ser exigido dos 
municípios a execução de planos de 
urbanização e de estradas de penetra
ção (estradas municipais> . evitando
se, asim, a· formação de verdadeiras. 
monstruosidades sob ponto de Vista 
urbanistico, como acontecE, por exem
plo, com o municilpio de São Gonçalo~ 
facilitando, por outro lado, o escoa
mento das nossas riquezas por um sis- · 
tema prêviamente elaborado de rodo
vias. 

Caso seja pussfvel d€verá a Cons
tituição determinar que os municipios~ 
sob pena de intervençã..,, sejam. 
obrigados a apresentar à aprovação 
das respectivas assembléias est:aduais, 
os seus p!ar os de urbanizaçf e rodo
viário, dentro de um prazo estabele
cido pelo Govêrno Estadual, exami
nada. a situação peculiar a cada co
muna. 

A~O À INSTRUÇÃO E À LAVOURA 

Com o aumento de suas rendas, nas 
condições propostas. os mun!cipios 
poderão prescindir de .:tlguns dos seus 
atuais impostos no propósito de incen
tivar a instrução primária e a peque
na lavoura. 

Assim, poderiam ficar isentos do pa
gamento de impostos municipais: 

a> os estabelecimentos de ensino pri
mário; 

b) a venda de artigos escolares; 
c> a. venda de formicida, ferramen

tas e instrumentos para lavoura; 
d) a venda de produtos da peque

na lavoura, <aves, ovos. carvão, legu
mes, verdura frutas, etc. ; 
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Núme.ro de ordem -- Municípios 

1. Angra dos Reis .................... . 
2. Araruama . . . . . .•.......•...•.. 
3. Barra do Pirai • . . . . .•........•.... 
4. Barra Mansa . • . . . .............. . 
5. Bom Jesw do Itapoana ........... . 
6. Cabo Frio . . . . . ..............•.... 
7. Cachoeiras de Macacú . . . .......... . 
8. Cambucí ....................•.... 
9. Campos .. .• . . . ................ . 

10. Cantagalo . . . . . .................. . 
11. Carmo ......................... .. 
12. Casemiro de Abreu ................ .. 
13. Cordeiro . . . . . . . .. , ............... . 
14. Duas Barras ................. . 
15. Duque de CS.xias . . .. ............... . 
16. Ita·borai . . . . . .................. . 
17. Itaguai . . . . . ..................... . 
18. Itaooára . . . • . .......•............. 
19. Itaperuna . . • . . . . ................ . 
20. I ta verá . . . . . . . .................. . 
21.Macak • • .• . •.•....•.•.........•... 
22. Magé ...................... .. 
%3. Mangaratiba. .. .. ................ .. 
24. Maricá . . . . . .................... . 
25. Marques de Valença .............. . 
26. Miracema ......................... . 
27. Niterói . . . . . .......•............... 
28. Nova Frillurgo . . .. ............ .. 
29. Nova Iguaçú . . . .............. . 
30. Paraiba do Sul .. .. .............. . 
31. Parati .. . . . ................... .. 
32. Petrópolis . . . . . ................. . 
33. Pirai ......................... .. 
34. Rezende . . . ..................... . 
35. Rio Bonito .. .. ............... . 
66. Rio das Flores ....•..........•..... 
37. Santa Mar la Madalena ......... . 
38. Santo Antônio de Pádua ......•... 
39. São Fidelis . . .. ................. . 
40. São Gonçalo . . .. ............ .. 
41. São João da Barra .............. .. 
42. São P.edro àa Aldeia ............... . 
43. São Sebastião do Alto ............. . 
44.Sapucaia ......................... . 
45. Saquarema . . . . . ................. . 
46. SUva úJardim ..................... . 
47. Sumidouro . . . . . ................. . 
48. Terezópolis . . . . . ................ . 
49. Trajano de Mo~·ais . . . ............ . 
50. Três Rios . . . . . .................. . 
51. Vassouras . . . . . ................•... 
52. Vergel .....•...................... 

(Mtl'NICÍPIOS FLUMDJT.NS!:S - DJI.DOS DE 1944) 

Arrecadação no exercício de 1944 

Federal 
/ 

'3.100.632,00 
906.347,90 

2.149.526,40 
2. 539.095,20 
1. 034.060,40 
1.498.065,10 

273.891.60 
1.314. 722,10 

19.203.946,60 
878.036,00 

1.472. 724,20 
136.141,30 

'878.036,00 
92.354,60 

2.156. 338,60 
2. 247. !!\5!2,80 
1.035.836,70 
1.476.401,20 
1.381. 547,60 

140.602,40 
2.144.020,70 
3.195.479,70 

195.391,90 
491.116,00 

1. 763.582,40 
574.269,90 

22 .154. 418,6() 
8. 275.866,30 
2. 761.228,30 

782.023,10 
84.818,20 

20. 926 . 524,00 
1.010.578,80 
1. 698. 344,50 

744.945,30" 
240.566.30 
111.799,60 
574.269,00 

1.463.451,40 
48.211.871,3() 
3. 281.373,00 

381.862,00 
111.799,60 
153.182,10 
337.581,70 
201.565,10 
121.246,70 

1.289. 017,90 
196.044,40 

1.109. 368,70 
2.800.186,00 

372. 453,91> 

Estadual 

881.379 ,O{) 
1.016.594,70 
4.608. S97.90 
6.079.842,80 
1. 522.4 70,90 
1.168. e86,30 

861.273.30 
1.950.800,90 

19.498.151,0{} 
1.128. 434,40 

468.015,!;0 
423.295,20 
548. ';74,00 
258.348,40 

3.522.435,60 
2.565.276,30 
1. 092.761,50 
1.349. 002,00 
4. 741.155.30 

736.918,50 
3.213.!'45,00 
3. 285. s '~~.so 

656.392,70 
663.501,70 

2. 635. 275,30 
UY.30. 873,30 

45.483.657,40 
4.636. 637,50 
1{).59~.198,40 

1. 708.899,50 
322 .163,50 

22.143.439,90 
1.810. 932,90 
2.914.0!!0,50 
1.324. 611,40 

49'7. 203,!0 
589. :310,'70 

1. 77 o. 184,20 
2.116. 937,20 
9.425. 847,50 
1.6{)0 .118,20 

554.876,70 
364.37!) 50 
650.205.00 
505.519,90 
436.475,70 
262.656,30 

4.245.871,50 
775.343,10 

3.198.311,00 
4.607.191.50 

561.405,20 

Municipal 

417.003,60 
3GS.325,60 

2.07L!H6.00 
2. 009. 797 .5() 

635.G81 Z.() 
439.473,90 
2::!4.800.00 
329.369 ôO 

6. 859. 839,2() 
286 727,00 
164.523.40 
99.226.50 

295.722,20 
117.21(..80 

3.481. 783,70 
398. 976,5{) 
474.413,80 
430.653.10 

1. 717 .voz,ao 
348.203,80 

1.180 .19C,7o 
1.137 . .:i6~ ,00 

188.631,70 
327 .60il,50 
S07 .487 ,lO 
404. õll,90 

22.089.160.50 
2.087.089,70 
4.252.532,60 

612. ô62,ü0 
130.28:3,70 

9. 357.632,90 
537 .413,4:> 

1. 200. 8ô5,9G 
593.771,30 

91.901.70 
190.286,60 
5·52.710,90 
651.024,50 

3. 601.412,50 
52 o .1o5,so 
150.150.90 
125.225,60 
333 .101,:& 
149.794.50 
131.776,90 
10~.4~?·~0. 

3 .03;:,. 04·:,.:.0 
119 .950,SG 

1.146. 664,0G 
1. 095. 078,40 

186.28D,OO 

TC>tftl 

4. 407.615,40 
2.231.268.20 
8.830.370,30 

10.628.355,00 
3.192.212,5{) 
3.106.425.30 
1.359.96ÜO 
3. 594.892,60 

45.561.935.80 
2.293.227,40 
2.105.262.80 

658.663.00 
1. 722.532,20 
467.913,30 
9 .160. E-12,90 
5. 212.205.60 
2. 613. Ol:O.(l·O 
3.256.061,30 
7. 839.705,50 
1. 225.814.70 
6. 537.255,40 
7. 618.839,00 
1. 040.4.16,30 
1. 482.226,20 
5. 306. 344,80 
2. 009. 755,] v 

89. 727. 246.~0 
14.999.593 50 
17. 609.960.30 

3 .lu3 .:584,BO 
537.268,40 

5'2. 427.596,80 
3. s::8. 825,10 
5.813.29!,90 
2. 663. 328,CO 

829.671,10 
891.396,90 

2. 897.165,00 
4.231.~13,10 

61.239.131,30 
4.. 401.677,00 
1.086.989,60 

666.465,70 
1.136.489,20 

992.895.10 
759.81ÚO 
492.249,20 

8.569. Sô9,60 
1.091.338,30 
5. 454.343,70 
8. 502.455,90 
1. 210.140,10 

Acres cimo 

tTaxa de 10%) 

440.761,00 
223.126,80 
883.037,00 

1. 062.873,50 
319.221,30 
310.642,50 
135.996,50 
359.489,30 

4.556.193.70 
229.322,70 
210.526,30 
65.866.30 

172.253,20 
46.791,40 

916.051,30 
521.220.60 
260.301,20 
325.606,10 
783.970,50 
122.581.50 
653.725,60 
761.898,90 
104.041,60 
148.222,60 
530.634,50 
200.975,50 

8. 972.724,60 
1. 499 . 959,30 
1. 760.996,00 

310.358,50 
53.726,80 

5 .242. 759,70 
335.832.50 
581.329,20 
266.332.80 

82.967,10 
89.139,70 

289.716,50 
423.14130 

6.123.913,10 
440.167.70 
108.699,00 

66.646.60 
113.648,90 
99.289.60 
76.981,80 
49.234.90 

856.997,00 
109.133.80 
545.434,40 
850.245.60 
121.014,00 

Renda total 
Municipal 

com a taxa 

858.365,10 
531.452,40 

2. 954.983,00 
3. 072.671,00 

954.90.2,50 
750.116.40 
360. 796;50 
688.858,90 

11.416.032,90 
516.049,70 
375.049,70 

165.092,80 
467.975,40 

164.002,20 
4.397. 790,00 

920.097,10 
734.715,00 

. 756.264,20 
1.5G0.073,10 

470.875,30 
1.833.916,30 
1. 899 . 463,90 

292,673,30 
475.831,10 

1. 438.121,60 
605.587,40 

31.061.885,10 
3. 587.049,00 
6. 013.529,60 

923.020 5{) 
184.013.50 

14.600.392,60 
873.245,90 

1. 782.196,10 
860.104,10 
174.868,30 
279.426,30 
842.427,40 

1. 074.225,80 
9. 725.325,60 

960.353,50 
258.849,90 
256.933,20 
446.750,00 
249.084,10 
208.757.80 
157.68ÚO 

3. 892.071,20 
229.084,60 

1. 692.098,40 
1. 945 . 324,00 

307.294,00 

índice 
Acrescimo 

% 

H>li 
72 
42 
53 
5{) 
76 
60 

109 
66 
80 

128 
65 
58 
40 
26 

130 
54 
75 
45 
35 
54 
67 
55 
45 
58 
49 
40 
71 
41 
50 
41 
56 
62 
48 
45 
90 
46 
52 
65 

150 
85 
72 
35 
34 
66 
58 
45 
28 
91 
46 
77 
65 
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e) p~quenas indústrias agrícolas 
(moinh:J2 fábncas de farinha, etc.) . 

fl os veicules empregados no trans
porte dos produtos de pequena la
voura". 

OOLC~AÇAU DOS 1\roNJ:CíPIOS 
FLU:lvilNENSES NA ORDEM DE
CRES<::;::!?NTE DE SUAS RENDAS, 

EM 1944 

1. Niter61 ........... . 

2. Petrópol!.s . . ..... . 
3. Campcs ........ . 

4. Nova Iguaçu ..... . 

5. S. Gonçalo ....... . 
6. Duque de Caxias .. 
7. Teresópolis ....... . 
8. NoYa Friburgt~ 

9. Barra do Pirai .... 

10. Barra Mansa ..••.• 

11. Itáperuna ........ . 
12. Resende 

13. Macaé .... 
14. Três Rios .......... . 
15. Ma.gé .......•...... 
16. Vassouras ....•.•.. 
17. Marquês de Valença 

18. São Fidélis ....... . 
19. Bom Jesus do Ita-

bapoana ........ . 
l!O. Paraibà do Sul ... . 
21. Rio Bonito •...... 
22. Santo Antônio de 

Pádua ............ . 

Cr$ 

22. 089.160,50 

9.357.632,90 

6. 859.839,20 
4.252.533,6{) 

3 . 601.412,50 

3. 481.738,70 
3 . 035.074,20 

2. 087.089,70 

2.071.946,00 

2. 009.79'7 ,50 

1.717.~,60 

1.200.856,90 

1.180.190,70 

1.146.664,00 

1.137 .5oo,OO 

1. 095.078,40 

907.487,10 

651.024,50 

635.681,20 

612.002,00 

593_.771,30 

552.710,90 

23. Piraí ............. . 

24. São João da Barra .. 
25 . I taaouai . . . . . . ... . 
26. Cabo Frio ........ . 
~. Itaocara ...•...... 
28. Anco-ra dos Reis •. 
29. ~acema ........ . 
30. Itaborai .......... . 

31. Itaverá ........... . 
32. Sapucaia 

33 . Cam buci .......... . 
34. Maricá ........... . 

35 . Araruama ........ . 
36. Cordeiro ......... . 
37. Cantagalo ....... . 
38. Cachoeiras de Ma-

cacu ............ . 
39. Santa Maria Mada-

lena ............ . 
40. Mangarati!ba ..... . 

41. Vergel ............ . 
42. Oarmo ........... . 
43. São Pedro da Al-

deia ............ . 
44. Saquarema ....... . 

45. Silva Jardim ..... . 

46. Para ti . . ........ . 
47. São Sebastião do 

Atro . . •..... 
48. Trajano de Morais. 
49. Duas Barras ..... . 

50. Sumidouro ........ . 
51. Casemiro de Abreu. 

52. Rio das Flores ..... 

537 .4113,40' 

520.185,61t 

474.413,BO 

439 .4'13 ,9()· 

430.658,10 

417.603,60 

404.611,90 

398.976,50" 

348.293,80 

333.101,10 

329.608,50 

327.608,50 

308.325,60 

295.722.20 

286.727,00 

224.800,00" 

190.286,00 

188.001,70 

18õ.280.00 

164.523.40 

150.~50,90" 

149.794,50 

131.776.90 

125. 226,S!l 

125. 226,60" 

119.~50,80 

117.210,80 

108.446.20 

99.226,50 

91.901,7(}, 
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COLOCACAO DOS MUNICíPIOS FLUMINENSES NA ORDEM DECRES
CEN'IE. DE SUAS RENDAS, COM O AC~IMO DA TAXA ADI
CIONAL. 

(EJ".EMFN'TOS DE 1944) 

1. Niterói . . ....................•••• 
2. Petrópolis . . .................•.. 
3. Campos ....................... .. 
4. São Gonçalo . . ...............•.. 
5. Nova Iguaçu . . ................ . 
6. Duque de Caxias .............. .. 
7. Teresó:polis . . .................. . 
8. Nova Friburgo ................. .. 
9. Barra Mansa ................ .. 

10. Barra do Pirai ................. . 
11. Vassouras . . .................•.• 
12. Magé . . ......................•.. 
13. Macaé ......................... .. 
14. Resende .•...........•.......••. 
15. Três Rios . . ................... . 
16. Itaperuna ................... .. 
17. Marquês de Valença .........••. 

· 18. São Fidélis . . ................. .. 
19. São João da Barra .............. . 
20. Bom Jesus de Itabapoana . . ...•.. 
21. Paraíba do SUl ............... .. 
22. Itaborai ...•..•...........•..•.••• 
23. Piraí ........................... . 
24. Rio Bonito •.........•.•..•..•.••• 
25. Angra dos Reis ................. . 
26. Sto. Antônio de Pádua . • .....•• 
27. Itaocara .....................•. 
28. Cabo Frio ....................... . 
29. Itaguaí . . ......................•. 
30. Cambuci ......................•• 
31. Mira.cema . . ....................•. 
32. Araruama ...................... . 
33. Can tagalo ...........•.........••. 
34. Maricá . . ...................... . 
35. Itaverá. . . ......................•. 
36. Cordeiro .......................•. 
37. Sapucáia ..•....................•. 
38. Carmo .......................... . 
39 . Cachoeira de Macacu .........•• 
40. Vergel ••.......•..•..•.•.... , ..••. 
41. Mangara tiba ...............•.•.•• 
42. Sta. Maria Madalena ........... . 
43. S. Pedro D'Aldeia ............. .. 
44. S. Sebastião do Alto .......... .. 
45. Saquarema •.................••.. 
46. Trajano de Morais ............... . 
47. Silva Jal'dim .................... . 
48. Parati ........................... . 
49. Rios das Flores .................. . 
50. Casemiro de Abreu .............. . 
51. Duas Barras .................... . 
52. Sumidouro .•.•..............••••. 

Total 
das Rendas 

89.727.246,50 
52.427.596,80 
45.561.936,80 
61.239.131,30 
17. 609. 960,30 
9.160.512.90 
8. 569.969,60 

14.999. 593,50 
10.628.355,00 
3. 830.370,30 
8. 502.455,90 
7.618.989,00 
6. 537.256,40 
5. 813.291,90 
5.454.343,70 
7. 839. 705,50 
5.306.344,80 
4.231.413,10 
4.401.677.00 
3.192.212,50 
3 .103. 584,60 
5.212.205,60 
3.358.825,10 
2. 663.328,00 
4.407.615,40 
2. 897 .165,00 
3.256.061,30 
3.106. 425,30 
2. 603.012,00 
3.594.892,60 
2.!Y.l9. 755,10 
2.231.268,20 
2.293.227,40 
1. 482 .226,20 
1.225.814,70 
1. 722.532,20 
1.136. 489,20 
2.105.262,80 
1. 359.964,90 
1. 210.140.10 
1.040.416;30 

891.396,90 
1.086.989,60 

666.465,70 
992.896,10 

1. 091. 338,30 
769.817,70 
537.268,40 
829.671,10 
658.6õ3.00 
467.913,80 
492.349,20 

Ren'Cia !ndice 
Municipal Acresc. 

31.061.885,10 
14.600.392,60 
11.416.032,80 
9. 725.325,60 
6.013.529,60 
4.397. 790,00 
3.892.070,80 
3.587.049,00 
3 .072. 671,00 
2.954.983,00 
1.945.324,00 
1.899.463,90 
1.833.916,30 
1. 782.196,10 
1. 692. 098,40 
1. 500.973,10 
1. 438.121,60 
1.074.225,80 

960.353,50 
954.902,50 
923.020,50 
920.097,10 
873.245,90 
860.104,10 
858.365,10 
842.427,40 
756.264.20 
750.116;40 
734.715,00 
688.858,90 
605.587,40 
531.452,40 
516.049,70 
475.831.10 
470.875.30 
467.895,40 
446.750,00 
375.049,70 
360.'196,50 
307.294,00 
292.673.30 
279.426.30 
258.849,90 
256.933,20 
249.084,10 
229.084.60 
208.757,70 
184.013.50 
174.868,80 
165.092.80 
164.002,20 
157.681,10 

40% 
56'7o 
667o 

150% 
41% 
26% 
28% 
71 o/o 
53% 
42•7o 
77% 
67% 
54% 
48% 
46% 
45% 
58% 
65% 
85% 
50% 
50% 

1.30% 
62% 
45% 

105% 
52% 
75% 
76% 
54% 

109% 
49% 
72% 
80% 
45% 
35% 
58% 
34% 

128% 
60% 
65';ó 
55% 
46% 
72% 
35% 
66% 
Ql% 
58% 
41C:C 
QD<;é 

65% 
40% 
4.5% 
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N.0 1.621 

Considerando que as sucessivas e 
"=ontrariantes reformas da grafia 
simplificada trouxeram uma verda
deira desordem no modo de escrever 

;s lingua falada no país, tornando tal 
grafia ainda mais complicada; 

Considerando não ser possível um 
acõrdo prosódico entre Portugal e ':) 
Brasil, porque a prosódia brasileira 
·é profundamente diversa da prosódia. 
. portuguêsa, propomos 

<Disposições transitórias) 

Art. . •.• E' mantida a escrita sim
nlificada, obedeci(jas, porém, com os 
··acréscimos necessários, as regras 
propostas pelo grande Rui Barbosa e 
subscritas também por Sílvio Romero, 

·Carlos de Laet, Euclides da Cunha, 
Lúcio de Mendonça, Salvador de 
Mendonça e Mário de Alencar, na 
sessão da. Academia Brasileira de Le
tras de 16 de maio de 1907, realizada 
sob a presidência de Machado de 

.Assis, que deu o seu apoio às referi
·das regras. 

Parágrafo único. O Govêrno bai
xará as medidas complementares ne
cessãrias à. plena execução dêste ar
tigo. 

Em 19 de junho de 1946. - Soares 
Filh.o. - Romão Junior. - José 
Leomil. - Ruy Almeida. - Hugo 
Loureiro. - Lauro Montenegro. 
I.all-yr Tostes. 

N.0 1.622 

Onde couber: 
Artigo • . . . O Presidente, o vice

J)reSidente da República, os ministros 
..de Estados e outros funcioná.ri.os, que 
a lei detei'IIÜllar, enviarão ao Su

_premo Tribunal, antes de tomar 
posse. declaração minuciosa. dos 
bens que possuírem. 

Justificação: - Trata-se de mna. 
idéia que não requer grandes expli
·caçóes. A lembrança não é nova. 
Vem de legislações antigas. Em 
Roma, sob a República, o cidadão 
era obrigado a fornecer aos censores 
]>Ormenorizada deci.a.ração, de nome 
e idade, seus e de sua espõsa, nome. 
sexo e idade dos filhos e dos escravo:;, 
e mais do estado de sua fortuna mo
biliária e imobiliária. A medida vi
sava menos a política que o censo. 
Isso é certo. Mais tarde. porém, rea
pareceu, nas legic:lações modernas da 
'Europa e das Américas. No Brasil, 
.mereceu até a simpatia do Sr. Ge-

neral Góis Monteiro, que qnis vê-h 
adotada no Exército. Agora, perce
be-se bem, o intento é moral, é 
político. 

E na Constituição m fieri, tem ca
bida a declaração, como um remé
dio destinado a remover a invetera• 
da crise de confiança que, infeliz
mente, existe, no Brasil, entre gover
nados e governantes. 

Sala àas Sessões, 19 de junho dEt 
1946. - Esmaragdo de Freitas • 
Lima Cavalcanti. 

N.O 1.623 

Acrescente-se, onde convier: 
"Art. Depois de convocado um plei

to, a êle não se aplicarão quaisquer 
modificações que posteriormen~ ve
nham a ser feitas na legisla~ elei
toral. 

Justificação 
Tivemos, no a:no findo, um triste 

exemplo de como a modificação da lel 
eleitoral, quando já convocadas as 
eleições, pode prejudicar o legitimo 
pronunciamento das urnas. Foi quan
do, marcadas que esta va:m. pa:a 2 de 
dezembro as eleições para a escolh::l. do 
Presidente da República e dos mem
bros do Congresso .t<'eaeral. estabeleceu
se, depois, que nesse mesmo dia tam
bém, seriam eleitos os governadores e 
as Assembléias estaduais. 

Tal foi a confusão, o estarrecimen
to da opinião pública ante a nova lei. 
que definia incompatibilidades ao sa
bor dos interêsses partidários, que 
sem êrro se pode asseverar ter êsse 
fato contribuido grandemente para a 
deflagração do movimento libertador 
de 29 de outubro . 

Talvez porque já. tenha sido vitima. 
de leis expedidas de surpresa, com o 
fito de alterar a livre manlfes~a\,-ão de 
sua vontade, o povo cubano julgon 
prudente esta:belecer no art. 10!. de 
sua Lei Fundamental, que é recente. 
medida selT'c!ll.,.,...te à por nós sugerida. 
com est:1 emenda. 

Sala das Ses~ões. em 9 de junho de 
1946. -Amando Fontes. - Daniel de 
Carvalho. - Munhoz da Rocha. - Jacy 
de Figueiredo. - Dermeva.l Lemos. -
Souza Leão. - Lino Machado. - Al
tino Arantes. 

N.0 1.624 

~-nA 

onde convier: 
Deve sP: r:; a n, um Wni!:·tfi>-lo de 

Sa:úde independente do Ministério dtt 
Educação . 
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Justifica-se: 
Nem sempre os MinistrOs são médi

cos e muitas vêzes um programa deli
neado PQr um titular único prejudica. 
o outro. Precisamos em nosso país 
muito de educaçã<> e muito de saúde; 
dêsse modo um ministro deve te.c pre
ferência por um dos dois problemas 
a executar, traça·ndo sempre um uro
grama que lhe pareça mais ..ugente e 
mais interessante. Quando acontece 
que um titular e educador no dP.sem
penho · de seu cargo, entrega a parte 
de Saúde a técnicos no assunto, tudo 
corre muito bem; porém muitas vêzes 
êsse Ministro conhecedor de assuntes 
relativos a educação porém nada en
tende de Saúde Pública e ach:t que 
não deve ser orientado por influên
cias estranhas. Nessas condições será 
um período ministerial, somente de 
prejuízo para o assunto que nunca 
deve estar esquecido. Estou bem certo 
que será essa emenda tomada na ::on
sideração devida desde que no Projeto 
elaborado não figurou médico e nem 
tem uma só palavra que faça referên
cia a assunto de tanto relevo. 

Rio, 19 de junho de 1946. - Josá 
Varella. 

N. 0 1.625 

Onde convier: 
Artigo - Os juizes e os procurado

res do Tribunal Marítimo, com sede 
no Distrito Federal, perceberão ven
c:imentos iguais aos dos desembarga
dores da justiça do Distrito Federal. 

Justificação 
O Tribunal Marítimo, com sede no 

Distrito Federal, foi criado pelo De
creto n. 0 20.829, de 29 de dezembro 
de 1931. vinculado ao Ministério da 
Marinha, como a Justiça do Trabalho 
foi vinculada ao Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio, e, como 
esta, passa a fazer pari'..e do Poder 
Judiciário. 

O Projeto de Constituição, nos ar
tigos 82, 87, 108, §§ 1.0 e 2. 0 . 116, nú
mero· VI, 124, parâgrafo único e 142, 
§ 2.0 , estabelece os ven-::imen.tos da 
Magistratura e dos membros do Mi
nistério Público junto aos Tribunais, 
tomando por base os vencimentos do 
ministro do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Fixando a Constituição os venci
mentos dos membros da Magistratura 
e Ministério Público junto aos tribu
nais, não pode deixar de fixar os ven
cimentos dos juízes e procuradores do 
~bunal Marítimo com sede no Dis
trito Federal. Junto a êste Tribunal 

funcionam dois procuradores. com as 
mesmas atribuições, dada a organiza
ção do Tribunal, auxiliados por dois. 
adjuntos de procurador e perceben
do vencimentos iguais aos dos juízes. 
do mesmo Tribunal. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Paulo Fernandes. 

N.0 1.626 
AJ; disposições transitórias acrescen

te-se: 
Art. - O número de deputados a 

serem eleitos para as primeiras Câ
maras Estaduais será de 1 <um) por-
30.000 habitantes, não podendo exce
der de 100. nem ser menor que 30. 

Justificação 
O número fixado anteriormente, na. 

Constituição de 34 não satisfaz às ne
cesidades de muitos Estados, onde o 
quociente eleitoral é extremamente al
to, difi~ul~ndo a representação de· 
ponderave1s correntes municipais,. 
dentro de cada partido. 

A não ser que se estabeleça uma 
proporcionalidade certa, com o au
mento atual de deputados federais, 
parece-nos que a emenda atende me
lhor às peculiaridades de cada Esta
do. - Erasto Gaertner. 

N.0 1.627 

As disposiÇões transitórias acres
cente-se: 

Art. - Noventa dias após a promul
gação desta Constituição realizar-se
ão as eleições para as Câmaras Es
tadt:ais, as quais elaborarãQ, nos pri-

. meiros 120 dias de funcionamento, as 
respectivas Constituições Estaduais. 

prt... - Promulgadas as Constitui
ções Estaduais, as Câmaras elegerãa
em escrutínio secreto, por maioria ab
soluta de votos, -:-s Governadores dos 
Estados, os quais terão o mandato de 
4 anos. Se a maioria absoluta ná<> 
fô".' alcançada, proceder-se-á a segun
do escr ~ínio. a êle concorrendo so
mente os candidatos votados no pri
meiro, sendo então considerado elei
to aquêle que obtiver maior votação; 
prg. - Para essa eleição não pre
valecerão inelegibilidades nem in
compatibilidades. 

prg. -Até a escolha dos Governa
dores, o.; Estados serão admisnistra
dos por interventores nomeados pela
P: 'idente da República. 
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Justificação 

Só os motivos excepcionais, gerados 
pela intranquilldade e pela crise de 
confiança, poderiam 'r justificado a 
orientação traçada, para operar a 
Constitucionalização do pais, começan
do-se pela eleição do Presidênte da 
Repúbiica, cujas atribuições iriam ser 
posteriormente reguladas e cujo pra
z .... d~ mandato a- está, originando cri
ses e embaraçando o desenvolvimen
to dos trabalhos desta Assembléia. 

lt imprescindibel que evitemos os in
convenientes que essa orientação, po
sitivamen anômala, determinará nos 
EstaC: :. 

A fase atual se caracteriza pela fal
ta marcante de sedimentação e en
quadramento parti ·<-i os. A eleição di
reta, imediata e simultânea dos Go
vernadores com os deputados estaduais 
irá, certamente, criar c.m muitos Es
tados, à falta de hábito das coalisões 
partidárias, o caso de um Partido ele- · 
ger o Governador e ter minoria na 
Assembléia, do que abrirão incor.ve
nientes administrativos e pertubações, 
de conseqüê_ncias que poderão ser 
muito graves. 

Para a eleição nos têrmos p::-apos
tos, não haverá também necessida
de de estabelecer inelegibilidades ou 
incom:patibilida<ies. Erastó Ga
ertner. 

N. 0 1.628 

ÀS .disposições transitórias acrescen
te-se: 

Art. - A União fará construir ou 
auxiliará a construção da "A C as~ 
do Estudante", -em tõdas as Capitais, 
sêdes de Universidades. 

. Justificação 

Jm-tos serão todos os louvores, que 
se fizerem à. orientação do atual G·:>
vêrno da República, imprimindo sen
tido universitário ao sistema da ins
trução superior no pais. 

A instalação de cmt:ros universitá
rlos em várias Capitais. o decidido 
empenho de ir em auxilio do esfôrço 
e da iniciativa em outros meios dig
nos de apoio fede:al, refletem, incon
testàvelmente, a inauguração de no
va era na mentalidade governamen
tal. Há, realmente inspirações hones
tas e conscientes nesse progra
ma, que faz confiar na recuperação 

l~nta mas segura de muito tempo per
c;udo em reformas, rexrodelaçõe.s, rea
JUStamentos e tantos e tz.ntos rodeios 
estéreis, à. volta dos mesmos erros em 
tôrno dos mesmos 'Vicies. ' 

As vantagens da descentralização, 
pE-la autonomia bem estudada e fun
damentada; os frutos da competiçãc> 
nobre num clima alto de pesquiso; os 
benefíeiJs da irradiação cie cultura 
trabalhada, produzida e desenvolvida. 
segun-do as ccndições peculiares aos 
meics distintos nas latitutdes do ter
ritório immso;' a difusão do espirito 
universitário, aglutinando as gera
ções nos m2smos ideais de educaçã'> 
e de instrução para o 11e:'vio da Pa
tria, tudo isso facultará, muito antes 
do que se pensa, o ingre-sso do nosso 
país n-J caminho certo que conduz à. 
moralização e à eficiência maior Jo 
en-sino <upericr. 

A "Casa do Estudante" é órgão tão 
importante num centro universit~ 
:rio, como a própria biblioteca. os 1·3.
boratóri.::s, os institutos cientificas, 
os hospitais, etc. Tendo-se em vista. 
a nE-cessidade de estabelecer o con
vívio adequado para a no<sa moci
dade estudantil, a fim de preencher 
quanto antes uma condição que é 
fundam:~tal à existência e ao culti
vo do espírito universittário, afigu
ra-se medida urgEnte a construçã:> 
dessas "Casas", a fim de que se nã;:; 
pertub2m, já de ini-cio. os planos em 
boa hora empreendidos pelo Govêrno. 
. O ambiente de conforto e tranq•l:
lidade a sEr c:iado nas cidades un1-
ver.:itárias, por êsses lares estudantes 
constitui m complemento inC:isper..
sável à obra re.novadJra. em favor da 
nessa mocidade, digna por todos os 
titules da atenção e dos carinhos do 
Poder Público. 

Todos os cuidados em prol da ju
ventude universitária, mesma- os ga.s

- tos e os <acrifícios, devotados à. cau
sa do seu aperfeiçoame-nto, estarão 
sempre justificados plenam=nte. 

Há. que lcuva:- com o máximo zêlo. 
êsses trrenos puros e férteis se não. 
quizermo..: ser dissidiosos e negligen
tes com o fututro do Brasil. - Eras
to Gaertner. - Aramis Athayde. -
F. :nõres. - Lauro Lopes. - Mu.' 
nhoz de Mello. - Gomi Junior. -
Roberto Glasser. - Munhoz da Ro
cha. - Ruy Santo~. - Dol.or ,je 

Andrade. - Gilàerto Freyre. - Ju-
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rac'JI Magalhães. - Ma:noez Novaes. 
- Raphael Cincurá. - Mario ~
mes. - João Ag'UW.r. - José Mana 
Lopes Cançado. N Gabriel de .R.. Pas
sos. -Jacy de Figueiredo. -Lycurgo 
Leite. - Tavares d' Amaral. - EucU
des Figueiredo. -Melo Braga.- Le
opoldo de Melo. - Romeu Fiori. -
Ezequiel Mendes. - Bertho Condé. 
Campos Vergal. - Alarico Pacheco. 
-Alencar Araripe.- Agostinh.o Mon
teiro. - Jand'lfl}11,_ÇJL~...!!z.- Egberto 
Rodrigues. . . , 

N •0 1.629 

As DispoSições Tran3itórias como 
convier: 

Entre as primeiras nomeações dos 
juízes a que se refere o artigo... (80 
<io Projeto desta Coostituição) de
vem ser lavradas, em aproveitamen
to, as dos antigos Juízes Federais ti
tulares de Vara.<> da Justiça Federal 
de primeira instância, extinta em 
virtude da carta Constitucional de 
10 de novembro de 1937, desde que 
ainda se achem em disponibilidade 
ou estejam atualmente em atividade 
noutros cargos de magistratura. 

Justificlu;ão 
I. Natureza da Disposição acima

O Projeto de constituição aprovado 
pela Comissão Especial, o>ujeito a de
bates e voto pela Assembléia Const~

tuinte, cria três Tribunais FederaiS 
de Recu:-sos (art. 479) e dispõe no 
artigo 80: 

"Cada Tribunal Federal de Re
cursos compor-se-á dt: seis juizes 
nomeados pelo Preside.nte da. 
República, com aprovação d?o 
maioria absoluta do Senado Fe
deral, dentre juristas com os re
quisitos indicados no art. 75, sen
do dois têrços escolhidos dentre 
juízes e desembargadores, e um 
têrço dentre advogados e mem
b:os do Ministério Público Fe
deral ou dos Ministérios Públi
cos locais". 

E' o texto substancialmente defini
tivo. Concordamos em que êle se in
tegre na Lei Máxima. mas propo
mos certa alteração em sua primeira. 
'Prática. Não cogitamos de emendar 
o artigo 80, porque nossa proposta 
versa matéria de direito intemacio-

nal, a figurar, portanto, entre as dis
posições tr~itórias. 

Realmente, apenas propugnamos 
que, no primeiro momento de prática 
daquêle artigo, sejam nomeados em 
aproveitamento, antigos Juizes Fe
derais por ventura ainda em disponi
bilidade, ou os que estiverem em 
exercício efeti:vo de cargos doutra 

magistratura. Aliás, são poucos os 
ex-magistrados em semelhantes con
dições (apenas oito, salvo engano), 
donde, sem demora maior, entrar em 
Vigor o texto integral do art. 80 C'.lm 
o esgotamento imediato da ordem que 
~ expressará como disposição transi
tória. Restarão dez nomeações destie 
logo subordináveis a.o :próprio artigo 8(). 

II. Providência oportuna e justa 
- A medida importa num ato de al
ta justiça e de inequívoca oportuni
dade nacional. 

Verifica-se, com efeito, que ao ser 
extinta a Justiça Federal de primei
ra instância por fôrça da Carta de 
10 de novembro de 1937 os dignos 
magistrados atingidos foram p~sas 
inermes e sem culpa de cancelamen.,. 
to drástico da Constituição de 1934. 
Nada tinham com quaio:;quer agita
ções reais ou :fictícias lavrando no 
seio da. vida nacional e suas Reputa
ções se manti:veram em alto nivel, a 
juizo mesmo do Govêrno, tanto que 
nenhum :foi atingido pelo famoso ar
tigo 177. 

Assim tendo acontecido àquela, 
magistratura. tre escol, .singularmente 
respeitável e até então respeitad.s., 
seus ilustres compon.entes deveriam 
ter sicio tratados conforme a sitll3.
çã;o juridica que anteriormente se 
criaram, mesmo porque, de fato, o 
mereciam, e nunca equiparados a 
me:o fUI!lcionários administrativos 
de justiça e, ainda assim, para fica
rem em disponibilidade com venci
mentos proporcionais a tempo :ie 
serviço. Isso deu ensejo a tristezas 
como a solenemente marcada em vo
to por um Sr. Ministro do Suprema 
Tribunal Federal, isto é, ficaram 
aqueles magist:acios "reduzidos à >i
tuação de men.dingos". Ninguém ne-

-gará a dor de uma. Nação que é 
arrastada a ouvir come~ntários como 
êsses no recinto do seu maior Tri
bunal Judiciário: ouvindo-~s o ca
minho natural é a reparação do da-
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no. Um ex-juiz Federal ficou em dis
ponibilidade- cêrca. d-e um ano com 
cento e tanto cruzeiros mensais, ou 
:prãticamente demitido. Registra
ram-se aproveitamentos em grau in
ferior da magistratura e com des
cesse de ve·ncimentos. O Brasil as
sistiu ao espetáculo inédito de juizes 
que até tomaram assento no Supre
mo, como substitutos de Ministros, 
voltarem a. cargos de ~reteres da 
justiça local dêste Distrito. Outros, 
:foram mandados servir cargos · me
ramente administrativos, subalternos 
As exceções que merecidamente se 
deram só confirmam a desigualda
de de tratamento na. qual não se de
veria. ter .pensaão: elas entretanto, 
ocorreram, mercê do critério pessoal 
do Govêrno e pois fora do Quadro 
de valores funcionais a.dequantes. Só 
por si, êsse d:-ama da realidade im
:póe uma reinvindicação nacional aos 
antigos componentes da Justiça ex
tinta pela carta de 1937. 

m. Direiro Hist..órl.co~ Cotejado 
com a Situação Atual - A par de 
fortíssimas razões de ordem moral, 
juridica e política, em prol de nossa 
proposta, assinalamos que ela preen
che superiormente e de modo prévio 
à exiglência dos requisitos atuais dos 
nomeados para os cargos da nova 
magistratura, afastada qualquer idé
ia de favor. 

Com efeito: 
Ao ser criada a Justiça Federal, 

sua. primeira lei orgânica disciplina
flora (Decret<> n. 0 848, de 1890) man
dava escolhe-r os juizes federais"den
tre cidadãos habilitados em direito. 
com p:ática de quatro anos, pelo m~-
ncs, de advocacia ou exercício da 
magistratura -(art. 14) ". Uma vez 
inv€Stidos em seus cargos, aqueles 
juizes poderiam ser eventualmente 
chamados a tomar assento no pró
prio Supremo Tribunal Federal com 
jurisdição plena (art. 7. 0 ), medida. 
legislativa que se prolongou por de
zenas de anos. até 1937, com eviden
te beneficio para a justiça brasilei
ra. Os referidos mag1strs.dos que, 
mais tarde, só seriam nomeados me
diante concurso no qual demonst..-as
sem reconhecido saber juridico e 
reputação ilibada, a critério do Su
premo e sob c0111trôle relativo do 
:.?residente da Repúbli~ estavam 
verds.deiramente qualificados com os 

requisitos dos 'PIÓprios membros da
quela alta Côrte: o reconhecimento 
do egrégio Tribunal não custaria a 
notabilizá-!o.s Pois bem: ainda ago
ra são êsses os requisitos exigidos 
pelo a...""t. 80 do Projeto, de mOdo que 
as nomeações sugeridas d~de já. re
cairão em homens, definitivamente 
julgados pelo mais impessoal dos cr!.
térios o critério do direito o da expe
riên-cia, o do tempo, 0 da história e, 
consequentemente, e da. realidade mais 
ostensiva. De feito, qus.ndo aqueles 
magistrados iam acidentalmenr,e ao 
Supremo, e ~so se verificou numero
sissima.s ·vezes, é de ver a altura mo
ral e cultural com que se conduziam 
e quando ali ingresss.vam definitiva-
mente, por nomeação originâris., co
mo o fo;ram em várias oportunida.
des, nunca pediram mésse em saber 
e dignidade aos mais conspícuos 
memb=os daquela Côrte (exemplos: 
juizes Pires e Albuquerque, Otávio 
Kelly, Cunha Melo, Castro Nunes; 
Washington de Oliveira, para só fa
lar nos vivos). Mais ainda: a pri
meira. lei orgânica mandava. que t'l 
Presidente do SLO.premo organizasse> 
lista. nominal dos juízes secionai~, 

:pela ordem de antiguidade, ~Sempre> 

que se dessem vagas no mesmo Tri· 
bunal (art. 12, g, do Decreto n.0 848 
cit.) para possi:veis nomeações ou 
promoções; e se assim não .;e -rez-de
pois da Constituição de 1891 como di· 
:reito. persistiu o fato das nom~óes 
originárias, sucedâneas de promoções. 
E' que ficara na memória da alta ad 
ministração da República terem seu~ 
proclamadores, entre os quais Rui. 
lembrado em lei que os juizes de> 
Supremo fôssem também "tiradoJ 
dentre os juízEs secionais" em ~ ci9 
igualdade com "os cidadãos de notá
vel saber e reputação" elegiveis" pa· 
ra o Senado (s.rt. 5. 0 , cit.". Tã.:J 
importante era a investidura do~ 

ex-juizes fede·rais que o próprio Go
vêrno de 1937 para. providenciar 
quem substituiria eventualmente ao$ 
Ministros do Supremo, após a extin· 
ção da. velha Justiça, houve de lem
bra.r-se dos desembargadores do Tn
bunal de Apelação do Distrito FG-· 
deral: só êstes, ps.ra sucedê-los na fun• 
ção, ,leram suficientemente categori
zadcs. 

Nàssa proposta. está justificada a.tli 
a evici:ên.cis. mais flagrante, a. saberr 
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os magistrados que mandamos apr(). 
vei~a.r nas primeira nomeações <lo 
Tnbunal Federal de IVe-cursos reu~ 

nem os reql1Uitos indisnensã;veis: seu 
aproveitamento, fundado em críté
tio impessoal a tôda prova, é ato da 
direito e de p:udência, de justi~a & 

de re-paração dos graves vexames por 
que êles e sua classe passaram dis.
cricioná.riamente. O poder politicil 
que os eminentes representantes do 
povo ora dispõem, nunca. nega.rla 
uma reinvindícação tão marcante 

IV. Detalh-es ilustrativos - Se des
cermos a mais permenores, ve:-em«:J~· 

a) que aquêles novós TribunaiJ; 
vão atuar como o Supremo em mui
to de sua competência atual. Ora.. 
se o trato das questões, ali ventila.
veis será daqueles em que fizeram 
especialização e lograram óbviamen
te ~sa é uma Tecomendação de 'Pf'-· 
so a mais para o aproveitamento 
imediato que sugerimos. Er.Speciali
zação que tocava em muito ao seto:.
do direito público e até do político 
ccnstrutivo, assim devendo continu
ar no futuro. Concebe-se, porisso, 
a vantagem da nomeação dos ex
juizes de nossa cogitação: ter-se-ã. 
um núcleo cie homens experimenta
dos servindo na magistratura que vai 
inaugurar uma fase importante de 
nossa vida judiciária, melhor sendo 
assegurar, sem demora, a coopera
ção da certeza de êxito im~diaro do 
tentam e: 

b) os ex~juizes federais eram tam
bém membros natos dos Tribunais 
Regionais de Justiça Eleitoral, tanto 
por fôrça de leis anteriores à. Cons
tituição de 1934 quanto, depois, em 
virtude de comandamentos desta 
.Ainda af se destacaram com~ verda" 
deiros sacerdctes do direito. Mas o 
que hã. a registrar muito es~ial..: 

mente é terem êles, também, - expe
r~ência de julgamento em tribunais 
coletivos; 

c) o texto do art. 80 do projeto, 
eõbre o qual n·ão se levanta dúvida, 
manda também, escolher os novos 
magistradcs "dentre juizes e desem
bargadores". Ordinàxiamente, llOl'
tanto, juízes de primeira instâ.."lcia 
também i.xão ao Tribunal Federal ·:ie 
Re-cursos. Decor:entemente, sufra
gramos o próprio texto permanente 
da Constituição elaboranda. Apenas 
há na proposta uma antecipação de 
algumas escôlha.s para atender a. 

reajustamento indeclinável: Os ma
gistrados. aproveitandos são Juizes;· 

d) entre os a.proveitandos, conta fe
lizmente o :Brasil com juristas de 
subido destaque, hoje honra.ndo a 
be-ca que enve::gam, quer por sua cul
tura geral. além da especializada., 
quilr por seu espirito. público de alto 
nível. Trabalho_s e sentenças daque
les juristas os destacam para a no
va investidura, alguns até sendo pro
fessôres de direito. Ademais a qua
~:>e todos o Supremo julgou em ccn
curws disputadissimos. E' lastro 
comum entre nós tomar decisões de ai" 
guns daqueles antigos magistradcs, ho
je em atividade no Distrito Fêderal, e 
ver como o Supremo, sempre :respeito" 
samente e em boa Justiça. as considera. 
".brilhantes", "erúditas" e a seus pro
~tores atribuírem os qualificativos de 
"cultos,. e "nobres". Isso não os en
-vaidece, mas frisa. que os aproveítandos 
continuam a ser o que sempre fo:::am 
na antiga magistratura: juizes di
~os dêsse nome. 

V. Con<:lusão - Cremos não ser 
preciso mais para que faça a jus
tiça dcs srs. Representantes da Na.
Ção. Mas sempre a-crescentaremos, 
afinal. que nossa proposta tem ainda 
<:> m-érito de determinar nomeações 
préviamente ap:::ovadas illão só peb 
Senado, ora reunido (a aprovação 
ordinária será. sua tarefa posterior 
nos demais casos) , mas também pe
los Srs. Deputados, igualm~nte reu
nidos em constituinte. Trata-se, pois, 
de um julgamento .político dos mais 
prove<:tos e dignl.ficantes na histó
ria das grandes reinvindicações ns.
cio..'l.ais. Raramente se põe perante 
uma Assembléia Política um caso 
tão destinado a reunir sufrágios de 
quaisquer correntes de opinião há. 
interêsses nacionais coincidentes. 

Sala das S&sões, '3 de junho. de 
1946. - Café Filho. -· Fernandes 
Távora. - Fernandes Teles. - Leãa 
Sampaio. - Agostinho 1rfonteiro 
Campos Vergal. - Paulo sarasate. 
- Alencar Araripe. - José Bonifá-

. cio. - Lycurgo Leite Filho. - Ru:u 
Santos - Theodulo Albuquerque. 
- Euclyd.es de Figueiredo. - GeT
cino de Pontes. - Osório Tuyuty. -
Pereira da Silva. - R.aphael Ci71-C".mz. 

Severiano Nunes. Creporg 
Franco. - Carlos Pinto Filho. 
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-O diZem Soa:res. - Lahyr Tostes. -
Edgar de Arruda. - Gentil Barreira 
- José Alves Lin'/Utres. - JOsé de 
Borba. - Plínio Pompeu. - JOsé 

Leomil. -· Walfredo Gurgel. - Me-
deiros Netto. - Guilherme Xavier 
- Lino ~llachado. - DoZor de An
drade. - Nestor Duarte. - DiOclé
cio Duarte. - Arlelmar Rocha. -
Alvaro Castello. - Hugo Carneiro. 
- Castelo Branco. - Alde Sampaio. 
- Jurandyr Pires. - Mathias Olym-
pio. - Alarico Pacheco. - José 
Cândido Ferraz. - Henrique de IVo
vaes. - Luis Cláudio. - Lery San
tos. - Baeta ·Neves. -José Augus
to. - Antônio Correia. - ToledO 
Piza. - Deodoro M~ndonça. - .Jo
$é Joffily. - Moreira da Rocha. -
Ernani Satyro. - José Gaudêncio. 

Arthur Negreiros Falcão. 
Arêa Leão. - Sigejredo Pacheco. -
Samuel Duarte. - Pedro Vergara. 
- Lauro Mcmtenegro. - Ama7ulo 
Fontes. - Graccho Cardoso. 
Egberto Rodrigues. - Jacy de Fi
-gueiredo. - Plínio Lemos. - Ar
thur Berna:ràes. - Mário Brant. -

. . E'U2!ébio Rocha. - Edmundo Barreto 
.Pinto. - GetúliO Moura. - Fer
nando Nóbrega. - João Agripino. 
-José Carlos Pereira Pinto. - PZi
.nio Lemos. - Thomás FoT'.tes. 
Walter Franco. - Leite Netto. -
Magalhães Barata. - Lameira .Bit
tencourt. - Nelson Parijõs. - João 
Botelho. - Altamirando Requião. -
Ferreira Lima. - Oswaldo Lima. -
Etelvino Lins. - Carlos àe Lima Ca
-valcanti. - Mário Gomes. - Epí
logo de Campos. -João Mendes. -
Esmaragdo de Freitas. - Freitas Ca
v~canti. - Romão Júnior. - Eras
to Gaertner. - Bernardes FilãO. :...... 
Munlioz da Rocha. - Hamilton No
gueira. - Jalles llfachado. - Lean
.flro Maciel. - Agrícola de Barros. 
- Joã.o Villasboas. - Vespasiano 
llfartins. - AluÍSio Alves. - Souza 
Leão. - Gilberto Freyre. - Beni 
Carvalho. - Bertho Condé. - Leo
poldo Neves. - Vargas Netto. -

· Manuel Rocha.. - Medeiros Netto. 
-.,.. Teixeira de Vasconcellos. - João 

·CZeophas. - Dario Cardoso. - Luis 

CláudiO. - Osvaldo Studart. 
Vergn.:aud Wanderz.ey. - Oscar car
neiro. - Domingos Velasco. - Ma· 
:(Jalhães Pinto. - Philippe Balõi. -
.José Fontes Rome:ro. - Mota Netto. 

- Antenor Bogéa. - J.osé Varella. 
- Novais Filho. - <a.Ssinatura ile-
gível). - Olyntho Fonseca. - Leo
poldo Peres. - Alvaro Maia. 
Dantas Júnior. - Almeida Monte. 
- Gabriel Passos. - Carlos Li.n.
demberg. - Manuel Novais. 

N.0 1.630 
TíTULO :EoSPEOIAL 

DISPOSIÇÕES T~SITÓ~ 

Art. 1.0 - Onde couber: 
•.. ) São considerados estáveis, 

para todos os efeitos, independente
mente do requisito do art. 178, n.0 II. 
os funcionátios nomeados sem con
curso e extranumerários empossados 
até a data da promulgação desta. 
Constituição, à~de que tenham de
monstrado aptidões, zêlo e probidade 
n.o exercício do cargo. 

Justificação 

O critério adotado no n.0 II do ar
ti~o 178 do ante-projeto de Consti
tuiçãc,, que considera estáveis os fun
cionários nomeados sem concurso, de
pois de dois anos de exercício, poderá 
acarretar sérios prejuízos à maioria 
dos servidores públicos da União, dos 
Estados e dos Municípios, porquanto. 
atualmente, não há nenhum funcio
nário com dois anos de exercido, se 
fôr considerada a interrupção doe tempo 
sofrida em conseqüência dos concur
sos do DA.SU? que, no seu demasiado 
:rigorismo, há. deixado de aprovar mi
lhares de funcicnários verdadeira
mente inteligentes e a.proveitáveis. 
E, para se aquilatar da capacidade in
telectual e produtiva de qualquer ser
vidor, torna-se desnecessária a exi
gência dos dois anos de exercicio que. 
aliás, se nos afigura reallnente dema
siada. 

Asi*gurando-lhes, desde logo, a ne
cessária estabilidade, a presente 
emenda vai ao encontro da justa as
piração de tão numerosa classe, :re
vestindo-se de um mais amplo e ele· 
vado alcance sodal, contribuindo para 
uma evolução qu.e se faz necessária 
por trazer a louvável conquista de 
mais um Bem. Desde que sejam lu
gares de que não podem prescindir as 
repartições. não sei porque fica o go
vêrno nessa alternativa de demitir e. 
exonerar, com atos prejudiciais ao 
serviço público. Sou pela permanên
cia do funcionário eficiente ao tra
balho, pelas garantias que êle deve 
ter como estimulo ao cump:rimento de 
suas obrigações. 



-168-

Será um ato de justiça se assim pro
c-eaermos, premiando tantos sexvido
res públicos que confiam nos repre
sentantes do povo na hora presente. 

Sala. das Sessões, 19 cl!e junho de 
!MS. - José Varella. - Mota Neto. 
- Waljredo Gurgel.- Ferreira Lima. 
- Oscar Carneiro. 

N.0 1.631 

Título Especial - Disposições 
Transitórias: 

"Art. . . Ficam abolidas tôdas as 
resU"ições ainda subsistentes. das anis
tias concedtdas até a data desta Cons
tituição a todos quantos hajam co
metido cr:mes políticos, exceto no que 
respeita a vencimentos atrasados, in
denizações ou outras vantagens pe
cuniárias. 

§ 1.0 - Os militares e funcionários 
dvis, da União e dos Estudos, ficarão 
agregados aos respectivos quadros. nos 
postos que ocupavam ao ser reforma
dos. aposentados, excluídos ou demi
tidos, com tôdas as vantagens e prer
rogativas a êles· !nerentes. até que se 
pronunciem sôbre a conveniência do 
s&u aproveitamento definitivo, as co
missões de que tratam os artigos 2.0 

e 3.0 do Decreto-lei n.0 7 .474, de 18 de 
abril de 1945. 

§. 2.0 - Sômente após veredictum fa
vorável de tais comissões, em cada ca
so, a.provado pelo Poder Executivo te
rão êles exereício das suas anÚgas 
funções e dire~ to a acesso a ex; postos 
Superiores que lhes coubexem por an
tiguidade. 

§ 3.0 
- Os que, em contrário não 

c.e-:a?t ser aproveitados voltará~ de
flrutlVamente às situações antexiores 
de refo~ada.s, aposentados, demitidos 
ou excluídos, sem mais d,ireito algum. 

Art. O Govêrno fará examina.r, ca
BO por caso, a situação dos mil:tares, 
magistra.dos e funcionários públicos, 
da União e doo Estados, que hajam 
sido afastados dos seus cargos a con
tar de 24 de outubro de 1930, por mo
tivo político, conveniência do regime 
(artigo 177, da Contituição de 1937 e 

disposições das leis conseqüentes) ou 
outro qualquer que não seja sentença 
jUd'ciári.a ou processo administrativo 
~. com o fim de reintegrá-las 
nos respectivos quadros e funções. 

§ •••• Serão criadas comissões nos 
õ.lferen~ ministérios e nos Estados, 
que darso seus pareceres, dentro de 
três meses, propondo as medidas de 
Justiça ou de eqUidade que visem a. 

reparação das iniquidaldes porventlln5;.. 
praticadas". 

Justificação 

O Decreto-lei n.0 7 .474, de 18 de
abril de 1945, concedeu anistia a. todos. 
quantos tenham cometido crime· polí
tico, desde 16 de julho de 1934 até 
aquela data, mas condicionou esta 
mesma anistia, em cada caso. ao seu. 
estudo por comissões de revisão. 
estabelecidas nos arts. 2.o e 3.oJ. Re-· 
sultou dai que hoje, mais de um ano
da promul~ação da ·lei, muito pou-. 
cos dos .a.mstiados e~traram em gozo.' 
da medida de clemencta, a. não ser 
no que respeitou a libertação dos que: 
ainda estavam presos. Outros agua:
dam o parecer da comissão, muitos. 
dos quais em condições c:.e vida baS
tante precária. E' justo que uma 
providência. legal inverta as situações .. 
isto é, que os beneficiados pe!ã anis-: 
tia sejam reintegrados nos seus oos
tos, ficando agregados aos respêcti
vos quadros, até que o Poder Exe
cutivo julgue da conveniência. do seu; 
aproveitamento. 

Quanto aos contemplados no se
gundo artigo da emenda oferecida... 
deve-se lembrar o seguinte: 

Os Constituintes de 1934, para não
criar embaraços ao Govêrno Proti
sório que findava. resolveram apro
var todos os seus atos com o art. 1$ 
das "Disposições Transitónias" da 
nóvel Constituição, ressalvando no-
parágrafo único dêsse arti"'o ~ di
reito. ~os . que se julgassem 'vítimas-. 
de mJustiça, determmando que o.· 
Presidente da República nomeasse 
oportunamente, uma ou mais :!omis: 
sões de magistrados para e;rnmins.r,. 
de plano, os casos dos que se a';)l'e
sentassem nessas condições. 

Foi então que o Govêrno, por De
creto n.0 254, de 1 de agõsto de 1935 .. 
nomeou para êsse fim uma comissã(); 
revisora de cinco magistrados fe
derais, presidida pelo Ministro A. 
Bento de Faria., a qual se desincum
biu dignamente de sua missão, apre
sentando ao Ministro da Justiça '11m' 
relatório de tudo, onde ficou cons
tatada a procedência da maioria daso 
reclamações apresentadas. O Govêr
no, porém, não deu cabal cumpri
mento ao dispositivo constitucional. 
no sentido de mandar rever.er à ati
vidade os servidores públicos, bene
ficiados por êle, salvo rarissimas ex
ceções. 

Mais tarde, com a 'vigência. da 1à 
de Segurança. Nacional e S1l2S -:onse
qilêncL .. cresceram as iDiqüidades,. 
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voltando o Govêmo a reformar, apo. 
sentar e demitir administrativamen· 
~ funcionários de tõdas as classes, 
estabelecendo, por fim, . base uara as 
maiores iniqüidades e njustiças no 
art. 177 da Constituição de 37. 

A emenda consubsta=Iciada nestes 
dois artigos visa, po1s, ao restabelece
cimento de uma ordem jurídica. nos 
direitos de quantos se viram expo
liados dêles. 
. Sala das Sessões, 17 de junho de 

1946. - Euclydes Figueiredo. - Albe
rico Fraga. -José Monteiro de Cas
tro. - Epílogo de Campos. - Dou
tor Agrícola de Barros. - Osorio 
Tuyuty. - Dolor de Andrade. -
•Hermes Lima. - Toledo Pisa. -

Souza Leão. - Jacy de Figueiredo. 
- Coelho Rodrigues. - Lino '!!acha
do. -Aureliano Leite. - H~Lg!J Ca.r· 
neiro. - Plinio Barreto. - Lima 
Cavalcanti. - Paulo Sarasate. 
Antenor Bogéa. - Egberto Rodri
gues. - Nestor Duarte. - Fenu:tn• 
des Tavora. - Flores da. Cunha. -
Eàgar de Arru!Ul.. - Hamilton No
gueira. - Beni Carvalho. - Paulo 
Nogueira. -Pedro Vergara.- Erasto 
Gaertner. - Adelmar Rocha. - Ju· 
ra.ndir Pires. - Glycerio Alves, com 
restrições quanto ao que se contém 
a fls. 4. - Thomaz Fontes. - Ver
gnia.ud Wanderley. - A. Baleeiro. 
Celso Machado. - Durval Cruz. 

N.O 1.632 

Disposições transitórias. 
Art. 1.o. Inclua-se, onde couber: 
N.0 •••••• ) Para cumprimento do 

disposto no art. 116, n.0 I, de~ta 
Constituição, os Estados decretarao, 
dentro de 60 dias, as leis de divisão 
e organização judiciárias, dispensa
da a exigência do art. 32, n.O m, do 
Decreto-lei federal n.0 1.202, de 3 
de abril de 1939, modificado pelo de 
n. a 7. 518, de 3 de maio de 1945. 

Justificação 

O art. 116, n.0 I do Projeto esta
belece, com acêrto. a inalterabilidade, 
dentro de cinco anos, da divisão e 
organização judiciá....-ias dos Estados, 
salvo proposta do Tribunal de Jus
tiça. 

Ora., promulgada. a Constituição, 
.se não se conceder um prazo aos go
vernos estaduais para reajustarem 
aquela lei orgânica à nova Carta 
Magna, só os Tribunais ficarão com 
a. faculda.de de prop~ modificações. 

Por outro lado, a dispensa de 
aprovação por parte do Sr. Presi
dente da República . se explica pela 
natural demora que tal fato acarre
tará, de vez que os projetos de leis 
judiciárias, atualmente, são submeti
dos, prrmeiro, ao estudo de vários 
órgãos da administração federal. 

Ou isso, ou ficará mantida a le
gislação atual, até que os Tribunais 
se proponham a alterá-la. Foi o que 
aconte<:eu em 1934. 

S. S., 19-6-46. - José Varella. 
Dioclécio Duarte. 

N.0 1.633 

Ao titulo especial - Disposições. 
Transitórias. 

Acrescente-se com a numeraçãe> 
competente. 

"Nos casos de vaga ou impedimento. 
cada senador constituinte terá como
seu suplente o deputado mais idosa 
da legenda partidária. sob que foi 
eleito, sendo por sua vez substituído 
na Câmara dos Deputados pelo seu 
respectivo suplente. 

Justijiccu;ão 

O Projeto consigna, no seu artigO> 
29, § 4.0 , a eleição de um único su
plente para os três senadores de cada 
Estado. 

E' palmar a injustiça da medida em 
face da possibilidade, verüicada no 
último pleito, em vários Estados, comG 
Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e 
São Paulo, e no Distrito Federal, de 
pertencerem os senadores a partidos. 
dieferentes e antagônicos. 

Para corrigir êsses inconvenientes, 
o prestigioso leader do P. S. D., Se
nador Nereu Ramos, apresentou ~ 

emenda n.0 890, pela qual "substitui
rá o Senador que "' suceder-lhe no;; 
têrmos do art. 22, o seu suplente, 
com êle eleito". 

O critério, iouvável e sadio, resolve 
a contento a tese da suplência dos 
senadores, que vierem a serem 
eleitos. 

Permanece, entretanto, sem solu
ção e requer uma providê11cia de na
tureza transitória, a substituição dos 
senadores, atualmente membros da 
Assembléia Nacional Constituinte, 
eleitos em momento, em que nãG 
existia a entidade suplente • 

A solução alvitrada pela emenda. 
para essa dificuldade é a levantada, 
com cunho definitivo, para a suplên
cla. de senador pelo ilustre deputado 
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Miguel Couto, na emenda n.0 963. 
\Diário da Assembléia, pág. 2. 654) • 

A douta Comissão poderá adotar. 
qualquer outra, contanto que a cada 
senador constituinte caiba .um su
plente do seu partido, afastada a 
.hipótese da sua escolha no próximo 
pleito para a integração do Senado. 

Terá o mesmo de ·realizar-se em 
condições políticas diversas da elei
ção de 2 de dezembro de 1945, para. 
a ConsW;uinte e nêle se pronunciará 
um corpo eleitoral diferente e maio.r 
do que o que escolheu aquela. Sala 

das Sessões da Assembléia Nacional 
Constituinte, em 19 de junho ele 1946 

Olavo Oliveira. 

N.0 1.634 
Acrescente-se ao dispositivo das 

"Disposições Transitórias", destinado 
a fixar a data das eleições de mais 
um senador, conforme o disposto/no 
artigo 29, § 1. 0 , do Projeto: 

"e os deputados que terão de ser 
e::.eitos nos Esta~os de Amazonas, 
.Sergipe e Mato Grosso. por fôrça do 
disposto no artigo 27, § 1. 0 , desta. 
Constituição". 

Justificação 

Os Estados referidos na emenda. 
elegiam, apenas, 5 deputados. O ar
.tigo 27, § 1. 0 , do Projeto, porém, ele
vou para sete o mínimo dos depu
tados de cada unidade da Federação. 
E' preciso, por conseguinte, providen
.ciar sõbre a eleição daqueles novos 
representantes. . 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Amando Fontes. - Sousa 
Leão. - Lino Machado. - Altino 
Arantes. - Dermeval Lemos. - Mu
nhoz àa Rocha. 

N. 0 1.635 

Disposições Transitórias: 
_'lrt..... Fica e.ssegurado aos fun

cionários dos quadros da Secretaria 
da Câmara Municipal do Distrito Fe
deral em 1937, o direito a serem con
servados nos novos quadros da Casa. 
Legislativa do Distrito Federal, con
t>Oant.e o estabelecido pelo Decreto-lei 
n. 0 8.562, de 5 de janeiro de 1946, em 
.favor dos funcio:..1ários da Câmara e 
-do Senado Federais. 

Em 17 de junho de 1946. - Arthur 
Bernardes. -Daniel de Carvalho. -
.JaZes Machado. - Café Filho. 
Barbosa Lima Sobrinho. - José Ma-
ria. Lopes Cançado - Gabriel Passos. 

- .Janduh11..~- .Raul Barbo
sa. -Aureliano Leite. -Paulo Sara.
sate. -José Alves Linhar.es.- Dolor 
de Andrade. - Diógenes Magaihães. 
Etelvino Li'nS. - Hamilton Nogueira.. 
- Gersino de Pontes. - Ferreira 
Lima. -José Monteiro de Castro. -
Lycurgo Leite. - Lino Machado. -
Mârio Brant. - Medeiros Neto. -
Altino Arantes. - Coelho Rodrigues. 
- Rui Santos. - Pedro Ludovico. -
Magalhães Pinto. - Milton Campos. 
Lery Santos. - Munhoz da Rocha. 
-Amando Fontes. - Bení Carvalho. 
~ Fernandes Távora. 

N.0 1.636 

Artigo E' devolvida à União a posse 
das terras devolutas. 

J11.Stificação 

ll:sse ponto constituis. uma das ne
cessidades nacionais do program:~. de 
revisão condiciona:l propugnado pelo 
imenso luzeiro polar, que foi para o 
Brasil Rui Barbosa. . 

Argumentava êle que para fazer 
prosperar a situação monetál-ia de um 
pais, era preciso antes de t'..l.do produ
zir, que se ao problema d<~ produção 
nas regiões novas estava in~imamente 
ligado o problema do povoamento, não 
se devia ter desinteressado a União da 
problema do povoamento pela trans
ferência. aos estados das terras devo
lutas. 

Julgava, assim, que cabendo à União 
pelo art. 35 da constituição de 91, 
"&nimar no país a imigração e a agri
cultura", não fôra coerente o disposi
tivo constitucional em aprêço, de vez 
que o govêrno geral fõra oneradc. com 
êsses encargos, doando. p?lo artigo 64, 
aos estados, as terras devolutas. 

E não se podendo inferir que a. se
gunda cláusula houvesse revogado a. 
primeira, e não parecendo lógico nem 
sensato que no texto da mesma lei 
coexistam duas disposiçõ-;s. uma das 
quais exclua e nulifique a outra, p~ra 
que se pudesse estabelecer a, congruen
cia na lei co!I.Stitucional outro alvitre 
não se oferecia, que a reforma.. 

' 
Deixar. de outra parte, aos estedos 

o ônus do povoamento, come para não 
lhes bolir nas terras de que se apro
priaram, a terapêutica apontada em 
uma das mensagens de Campos Sales. 
não remediaria o esbulho perpetrado 
contra a União no seu patrimôniil, 
nem seria isso consentãneo, por ser o 
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povoamento uma função natural in· 
cumbente ao Estado Federal, ~7iden
temente desfalcado na sua autoridade 
e nos meios de prover aos seus inte
rêsses mais vita-is. 

E concluia: "Se o grande problema. 
nadonal consiste na restauração fi
nanceira, se a condensação e último 
têrmo do nosso mal em f:nanças resi
óe na: baixa do câmbio, se a mect.icina 
contra a baixa do câmbio estã no 
desenvolvimento econômico, e se o de
senvolvimento econômico do pais de
pende essencialmente do povoamento, 
não se pode resistir à conseqüência 
de que o povoamento é uma função 
nacional. Logo, se o exercício dessa. 
:t:unção requer a posse das terras devo
lutas, o que cumpre é que estas se res
tituam à nação e não que 1:1quelas se 
transfiram aos Estados". 

Por seu turno, o projeto da Comis
são da. Constituição que neste mo
mento caminha ao trâmite final. dei
xa privativamente à. UniM os encar· 
gos relativos "à im.i~ação e incorpo
ração dos selvfcolas à comunhão na
cional", e, ainda, não exclusivamente, 
os de "desenvolver a colonização, e 
anima:r a agricultura e indústria.", 
onde a questão configurar-se atual
mente tal como a considerava a pujan
te celebração de Rui, cuja-s idéias sô
bre a maior parte dos nossos assuntos 
sociais, pollticos e administrativos, 
mais se impõem através do tempo à
renovação das instituições republi-::a
nas, à medida que o vácuo do seu de
sapa:recimento faz-se maior a nossa 
saudade. 

O patrocinio de Rui Barbosa à. emen
da que ora confiamos ao clarividente 
patriotismo da Assembléia. só por só 
dispensa-nos de razões outras entre 
dada ao preceito constitucional que ti
rou da União aquilo que naturalmente 
as quais a péssima e ruidosa aplicação 
era seu para conferir aos estados. 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1946. 
- Graco Cardoso. 

N.0 1.637 

Inclua-se, nas Disposições Gerais, o 
seguinte: 

"Art. E' mantida a representação 
diplomãtica junto à Santa Sé". 

justificação 

Semelhante preceito já existia no ar
tigo 176 da Constituição de 1934, e 

não há razão para. exclui-lo da. que 
ora elaboramos. 

Sobreleva notar que, estando a Itá
lia, neste momento, sacudida por pro
funda comoção política, que acaba de 
depor a Monarquia e pode levar a 
insegurança e a intranqüilidade à San
ta Sé Apostólica Romana, é oportuno 
que nós, representantes de uma nação 
onde, senão todos, a quase totalidade 
dos brasileiros professa o catolicismo, 
demos ao Chefe da Cristandade o tes
temunho da nossa fidelidade, e lhe 
m.a.nifestemos o nosso anseio pela 
intangibilidade da sua pessoa e pelo 
livre exercício de sua soberania, tanto 
temporal, como espiritual. 

O restabelecimento do preceito terá. 
ainda, o alto significado de que os ca
tólicos brasileiros, e cremos que os 
do Mundo inteiro, não concordariam 
fôsse o Sumo Pontífice, súdito de ne
nhum govêmo, ou· que a sua autori
dade pontüical fôsse atingida pela 
supremacia de uma nova ordem po
lítica que na Itãlia se estabelecesse. 

Sabemos que a Igreja Católica Apos
tólica Romana é eterna por sua ori
gem divina, e os dois mil anos de sua. 
existência o comprovam com o fato, 
entre outros, de "se terem desmoronado 
nêsse período, todos os tronos e inter
rompido tôdas as dinastias, exceto 
o trono e a dinastia de Pedro." 

Não obstante, em nome da cons
ciência católica nacional, e prestando 
também culto à nossa fé, externemos 
ao Chefe da grande potência n:ioral, 
religiosa e política, que é a Santa 
Sé, a nossa solidariedade espiritual, 
consignando no texto da nova Consti
tuição o preceito relativo à nossa re
presentação no Vaticano. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Arthur Bernardes. - Nereu. 
Ramos. - Octavio 1\!angaõeira. 
Domingos Vellasco. - Souza Leão. 
Altino Arantes. - Oscar Carneiro. 
Waltredo Gurgel. - José Varella. 
Alfredo Neves. - Bias Fortes. 
Benedito Valladares. - Levindo Coe
lho. - Alfredo Sá. - José Augusto. 
- José Fontes Roméro. - Aureliano 
Leite. - Plinio Barreto. - Gilberto 
Freyre. - Acurcio Torres. - Gabriel 
Passos. -José Monteiro de Castro. -
Magalhães Pinto. -José Alves Linha
res.- Lino Machado.- Plinio Lemo:J. 
- Renault Leite. - Gracclw Cardoso. 
-Amando Fontes. -Jacy de Figuei-
redo. -Flores da Cunha. 
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· O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a hora da sessão; vou levantá.-~. 
designando para a de sexta foeira., dia 
21 de junho, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão, em se
gundo turno, do Projeto da. Consti
tuição. 

(Penúltima .sessão) 

Levanta-se a, :sessão às 18 ho
ras e· 30 minutos. 

Deixaram de comparecer 49 
Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Pará: 

Nelson Parijós. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Vito:ino Freire. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 

Pernambuco: 

Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Uli;ses Lins. 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 
José Maria. 
Afonso de Canralho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Eunápio de Queiroz.~ 

Espírito Santo: 

Vieira Rezende. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 

Joaquim Libãno. 
:Rodrigues Pereira.. 
Mílton Prates. 

São Paulo: 

Silvio de Campos. 
José Armando. 
J()ão Abdala. 
Sampaio Vidal. 

Santa Catarina: 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Elõi Rocha. 
Damaso Rocha. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 

União Democrática Nacional 

Ceará: 
Plínio Pompeu. 
Gentil Barreira. 

Pernambuco: 
João Cleophas. 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui Pereira. 

Sergipe: 
Válter Franco. 
Heribaldo Vieira.. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 

PrLTtido TrabalhiSta Brasileiro 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
.Hugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 
Euzébio Rocha. 

Partido Republica;no 

Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Felipe Balbi. 

Partido Popular Sinãicalísa 

Ceará.: 

Joãão Adeodato. 

Partido Dem.acrata Cristão 

Pern:a.mbuco: 
Arruda Câ.mara.. 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 



88.• Sessão, em 21 de Junho de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Rui Almeida, 4.• Se

cretário. 

As 14 horas compareceram os Se~ 
nhores: 

PARTIDO SOCIAL DEJIOCRÁTICO 

Acre: 
Hugo Carneiro. 

Pará: 
João Botelho. 

Maranhão: 

Crepori Franco. 

Piauí: 
Areia Leão. 

Ceará: 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 
G€orgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
José Vare la. 
Valfredo Gurgel. 
Mata Neto. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 
José JofilV. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 
Medeiros Neto I 
Lauro Montenegro. 

Bahia: 
Aloísio de Castro. 
Negreiros Falcão. 
Fróis da Mo ta. 

Espírito Santo: 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 
Alvaro Castelo. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana . 
Israel Pinheiro. 
Wellington Brandão. 
José Alkmim. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 
Cirilo Júnior. 
César Costa. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma. 

Goiás: 
Diogenes Magalhães. 
Galena Paranhos. 

Paraná: 
Roberto G lasser. 
Fernando Flôres I 
João Aguiar. 
Aramis Ataide~ 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d'Aquino. 
Orlando Brasil. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 
Adroaldo Cos.ta. 
Teodomiro Fonseca. 
Sousa Costa. 
Pedro Vergara. 
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Amazonas: 
Severiano Nilnes. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 
Ante:1or Bogéia. 

Pia ui: 
Matias Olímpio. 
Antõuio Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

. Ceará: 
Fernandes ·Távora. 
Egberto Rodrigues. 
José de Borba. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 
Aluisio Alves. 

Paraiba: 
Vergniaud Wanderley. 
José Gaudêncio. 
João Agripino. 
Plinio Lemos. 
Ern:mi Sã tiro. 

Bahia: 
Juraci Magalhães. 
Manuel Novais. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 
Luis Cláudio. ... 

Distrito Federal: 
Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 
José Bonifácio. 
Magalhães Pinto. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Romeu Lourenção. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
João Vilasboas. 
Agrfcola de Barros. 

-Paranâ: 
Erasto Gaertner. 
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Santa Catarina: 
Tomâs Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

PARTIDO :rRABALHISTA BRASILEIRO 

Distrito Federal: 
Gurgel do Amaral. 
Baeta Neves. 

São Paulo: 
Guaraci Silveira. 

PARTIDO COMtlNISTA DO BRASIL 

Bahia: 
Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 
Alcides Sabença.. 

São Paulo: 
Jorge Amado. 

Partido ReP!tõlicano 
Maranhão: 

Lino Machado. 
Pernambuco: 

Sousa Leão. 
Sergipe: 

Amando Fontes: 
MinaS Gerais: 

Felipe Balbi. 
Artur Bernardes. 

São Paulo:= 
Altino Arantes. 

PARnDO I.IBERTADOll. 

R!o Grande do Sul: 
Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE- Achando• 
se presentes 100 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterio.r: 

O SR. E:UGO CARNEIRO (1.0 SU• 
pleillte, servindo como 2. o Secretário, 
procede à leitura da ata.. 

O SR. PRESIDENTE Em 
discussão a. ata.. 
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. O sR. EG:SERTO RODRIGUES -
Sr. Presid=te, peço a. palavra, sõbre 
a ata.. 

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

O SR. EG:SERTO RODRIGUES 
(Sõbre a ata) - Sr. Presidente -
Não me achava nc. recinto, na última 
sessão, quando ocupou a tribuna. o 
nobre representante pelo Rio Grande 
ào Norte, Sr: Ca.fé Filho. 
· Lendo o Diário d.o Poder Legislati
vo, foi que me .inteirei do assunto do 
seu discurso. 

Disse o deputado potiguar que, ten
do de ir ao seu Estado, nada poderia 
responder aos que lhe interpelassem 
sõore o destin' dos trabalhadores da 
borracha. A resposta a um seu pedido 
de informações sõbre a sorte dat1ueles 
homens foi pouco satisfatória e nada. 
esclarcedora. ExpeJldeu, o digno cons
tituinte, outras considerações diante 
de dados e argumentos oficiais. 

No mesmo sentià.o, junts.mente com 
os nobres colegas GentU Barreira e 
Plínio Pompeu, ap.resentei uma · in
dicação, soliCitando dos poderes com
petentes proVldên~as urgentes para. 
o .retõ:rno dos chatnados "soldados da 
borracha". Esta indicação tomou o· 
n.0 82, E' de meu conhecimento que 
foi devidamente encaminhada ao 
Exmo. Sr. Presidente da República. 

A mo~tandade entre êles foi terrí
vel. Agora mesmo, uma .coml.ssão de 
acadêinicos ceare~ mandada à 
Amazônia. para averiguações, consta
tou, segundo notíeias . publicadas, que 
morreram cêrc;,. de 23. 000 coesta.dua
nos nossos. Os que ainda lá. se encon
tram estão morrendo à mingua. 

A campanha da oorracha foi uma. 
das páginas mais negras do govêrno 
dita-torial, que para felici;iade do Bra
sil-terminou a 2!1 de Outubro. 

Aquêles patrício~ que, atendendo a. 
um imperativo de patriotismo e sedu
zidos pela Inira.gem das promessas 
mais sedutoras, rumaram para a re
gião amazônica, viram-se completa
mente desamparados. Esta. é que é a. 
verdade. 

Foram criadas comissões especiais 
sujeitas cil.retamente à Presdênc!a da 
República. Hs.via-as para tudo. Para 

. transporte - SEMTA e CAETA. De 
saúde - SE.:P De assistência -
SA V A Os noznes eram J)l)znposos. TO
das falharam, até as de transporte, 
a.pesa.r do grande auxilio dos america
nos que nos adiantaram VUltosas 
quantias, de acOrdo com os convênios 

assinados. Os prazos para. chegada 
dos. trabalhadores a Belém do Pará. 
nunca foram cumpridos. Na última. 
fase do recrutamento, o transporte 
acabou sendo feito mesmo pelo De
partamento NaCional de Imigração. 
Portanto, o Govêrno Federal tem a. 
sua palavra empenhada.; Nessita. cum
prí•la. 

A nossa indicação, tanto quanto o 
requerimento do ilustrado represen
tante IiogTandense, visa amparar os 
que para. lá foram e ainda Vivem. 

O atual Govêrno da. .República, pa
ralelamente com as providências para. 
o retorno dos que escaparam aos seus 
lares e trabalhos antigos, deveria man
dar a.pura.r as responsabiilda.des do 
descalabro da campanha da borracha. 

Os Estados nordestinos, principal
mente o Ceara., estão muito necessita
dos da volta ae seus filhos, agora que 
cessou o mot1vc patriótico de sua con
vocação. (Muito bem> • 

O SR. TOLE:DO PIZA - Senhor 
Presidente, peço a. pala. vra, sõbre a 
ata. 

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

O SR. TOLEDO PIZA (Sôbre a at!t) 
- Sr. Presidente, na. publicação do 
discurso que proferi na última sessão 
sa.ira.m várias incorreções; mais do 
que isso, largos trechos de minha ora
ção se acham inteiramente desloca
dos. Enviarei à Mesa o diseurso que 
aludo, em seus devidos têrmos, pedin
do seja r,epublicacto no Diário da as
sembléia de amanhã. 

O SR. DIOGENES MAGALRAES 
- Sr. Presidente, peço a. palavra, 
sõbre a ata.. 

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

O SR. DIOGE..~ MAGALHAES 
(Sóbre a ata) - Sr. Presidente, quan
do falava, ante-ontem. o nobre Repre
sentante Sr. Jales Machado, tive opor
tunidade de dar a. s. Exa.. alguns apar
tes, mas apenas um dêles consta. do 
Didrio da Assembléia. Não podemos 
exigir muito da. Taquigrafia, cujas ati
vidades se desenvolvem, não raro, em 
meio da intensa agitação de certos 
debates, como no caso em aprêço. O 
apa.rte publicado está vasado nos se
gu!n.tes têrmos: 

"0 orador continua na au
to-propaganda elogiosa contida 
em seu primeiro di.õcurso. sua 
Exa.. está ~lstindo sobre o que 
não construiu. Apenas projetou 
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estradas e pontes. Entretanto, 
nada fêz de prático". 

Na realidade, Sr. Presidente, pro
nunciei estas palavras: 

.,0 Orador continua a au
to-propaganda elogiosa contida 
em seu primeiro discurso. Sua 
Exa. está insistindo em ·que 
construiu usinas, projetou e fêz 
-estradas e pontes. Entretanto, 
na verdade foi prático: teve em 
mira, Unicamente, vantagens pe
cuniárias". 

Isto, Sr. Presidente, confirma, anãs, 
o que sempre tenho dito acêrca. d:ls 
realizações do ilustre Engenheiro se
nhor Jales Ma®ado. Eu e todos 'l.que
les q\le · as conhecem de sobejo em 
Goiás, sabemos que elas nada renre
lientam, ou, melhor, são insignifiCan
tes, se as .considera..."!!los sob o ponto 
de vista puramente técnico. <Muito 
bem!) 

O SR. JOAO BOTELHO - Sr. Pre
sidente, P.eço a palavra, sôbre a ata.. 

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

O SR. JOAO BOTELBO <S6bre 4 
Ata> - Sr. Presidente, na última 
sessãG realizada nesta Casa, dei um 
aparte ao brilhante diseurso do hon
rado representante Sr. Rugo Carnei
ro. Interferindo no debate, o ilm.tre 
colega. Sr. Pereira da Silva dec!uou: 

"A tese do nobre Deputado 
João Botelho é anticonstitucio
nal",. 

Em réplica., ao que me lembro, teria 
dito. eu. o segninte: 

.· "V.· Ex_ a, nobre R.e;Jresen
t3.n:". Sr. Pereira. da suva, Ia.
bora · em flagrante equivoco, 
quando declara que a tesa de 
que fui o primeirO defensor 
nesta Casa e respeitante à ma
nutenção dos atuais territórios 
federais e conseqüente indeni
zação aos Estados, é a.nticons
titud.ona.l ... 

Justamente essa parte não figura 
na. publicação dos debates e como. 
naturalmente, a bem da verdade. se 
impõe ;r,ue conste dos nossos Aliais, 
pedi a palavra para. solicitar a V. 
Ex. a a indispensável retificação. <Mui
to bem). 

O SR. PEDRO L'ODOVICO - Sr. 
Presidente, peço a. palavra., sObre a. 
a.ta.. 

O SR~ PRESIDENTE - Tem & pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PEDRO LUDOVICO CSóbre 
4 A.ta) - Sr. Presiil.ente, na última 
sessão, quando aparteava o ilustre 
Deputado Jales Machado, disse e<ue 
aumentara o preço do alqueire de ter~ 
:ra., em Goiás, justamente sôbre as ter
ras a. que se referia S. Ex..a, de 100 
para. 500, o alqueire. No DüiTio da As
sembléia. entretanto, saiu l.ntelra.mellte 
diversa a minha ..rirmativa., pois ai 
se lê que eu teria. aumentado êsse 
valor de 100. 000 alqueires para. o de 
500. 000 alqueires. 

Era, apenas, o que tinha a. mzer_ 
(Muito bem> • 

O SR. GAT,ENO PARANHOS -
Sr. Presidente, peço a palavra., sObxe 
a. ata. · 

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

O SR. GALENO PARANHOS. (S6-
bre a Ata) - Sr. Presidente, ante
o.ntem, quando falava. o ilustre Depu
tado Sr. Jales Machado sôbre a po
licia do Estail.o de Goiás, dei um apar
te que não figura na publicação do 
discurso hoje feita no Diário ãc. As
sembléia. :s:sse aparte é o seguinte: 

"Quando chefe de polícia ·no 
Govêrno Pedro LUd<lviCO, recebi 
de v. Ex.• uma carta em que 
elogia v a a a.çã.o da policia go1a.
na. a. propósito de um roubo de 
que V. Ex.a f<li vitima, em Aná
polls, carta esta que deverá estar 
nos arquivos da Polleia do Esta· 
do de Goiás. Nega V. Ex.• êste 
fato?" 

Como êsse a'Parte. cujo assunto o 
Sr. Ja.les Machado prometeu explicar 
mais adiante, não tenha sido regis
trail.o, peço a. V. Ex.. a, Sr. Presidente, 
se digne mandar 1proceder à retifi~ 
ção necessária. <Muito bem>. 

I 

O SR. PRESIDENTE - Não· 'ha
vendo mais quem peça. a. palavra sObre 
a. ata, encerro a sua discussão e -vou 
submetê-la a votos. (Pausa) • 

Está aprovail.a. 
O Sr. Manuel Duarte em1a A Mesa. 

o seguinte discurso para. ser dado 
como lido: · 

O SR. M.ANUEL DUARTE - S. 
Presidente! Srs. Constituintes! · 

A angústia. do tempo não me permite 
possa tratar de outras matérias ver
sadas nos debates desta. Constit'Jinte. 
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Encaro, de presente, a questão de 
:re{!Tl!UO, proposto para o vetusto pa.>
Iamentarismo, cuja semi adoção, de 
.contrabando, nas institui-;oes do Im
pério, ainda hoje é discutida e as;á.s 
lamentada, como a causa preci;ma de 
nosso estático vivér litorâneo, a apr~
sentar, à. ingênua visão do forasteJ.ro, 
nossa !eitiça "casa vistosa, com fa. 
chada sem. fundo". Sem impulso de 
progre!'Qo, sem continuidade adminis
trativa, sem desbravP.ment<- e valoti
zação de nossos sertões, mas, con,~n
tes em nossa marulhosa vivenda do 
litoral; a ouvir discursos acadêmu:o~ 

na Assembléia Geral, com o seu ca
racteristico enlêvo de intngas, dispu
tas estéreis, de verbalismo impcmt
tente e retórica brilhante. 

Ao parecer, revive, entre constitum
tes ilustres, a esperança :ie melhJl'.:s 
dias, pela adoção do principio oar,a
mentar; que, em •-erdade falhou a;> 
longo da monarquia, baqueada a 15 
de novembro de 89. A essa desgan-a
da corrente de ideologistas não aa
vertiu a lição do sociólogo i.nsJ!Ple. 
que, a respeito, precisamente da re
admissão do parlamentarismo. no or
ganismo político da nacionalidade. 
pontificou, com estas palavras. "!Ue 
obrigam a meditar: "Solver e ~es·J·
ver repugna à maioria dos espiri'ttls 
Se todos tivessem justa noção do.:; 
prob!emas práticos, compreendena.m 
que mudar e substituir regimes ooll
ticos raro importa dar-lhes soluçá-i>. 
Transformar é mais fá.ci, que c..,rr,
gir, aperfeiçoar e completar; dispensa 
o estudo: a fórmula está feita, bas&a 
adotá-la. 

A descentralização e o regime pre
sidencial são formas que convêm à. 
índole da nação e ao temperamento 
político do nosso povo. Se o regime 
não foi executado, o ensB.lo de re·lli
.zação por que passou serviu para mn:;
trar seus lados · fracos, suas lacuna.'> 
suas imperfeições, na adaptação das 
instituições às condições práticas do 
pais ... " (Assim pontificou o genia! 
Alberto Torres> • 

Linhas antes, ensinava o grande 
pensador: - "0 govêrno de gabinet·e 
e de responsabilidade min1ster1a~ so 
tem cabimento no regime monárquico 
e só existiu, de fato, na Inglaterra ... 
No regime republicano, onde os po
deres politicos são temporários, rep':'..!
sentativos e responsãveis, o parlam>l':l
tarismo é uma. superfetação. Mas o 
p~rlamentarismo já não tem exis•.ên
<:!a real, nem na própria Inglater:.a · 
e uma fórmula que começa a tornar~ 

se obsoleta. no pais de sua origem ... 
O parlamentarismo é a mtitese da 
organização, e do govêrno consciente 
e forte; é o regime da dispersão, da 
vacilação, da crise permanente.. ". 

Já noutro passo, assevera o egrégio 
pensador: - "A restauração do re
gime parlamentar seria a maior de
monstração de incapacidade poll~!.ca, 
que poderiamos dar ... " . 

Agora, é o notável publicista Assts 
Brasil, que depõe na sua obra clás
sica, - Do Govêmo Presidencial: 

"Foram os próprios pontíficP.s do 
parlamentarismo, roram os grand"!S, 
os maiores homens do regime pas<'l.
do que disseram dêle tudo que eu po
deria dizer,0 que disseram mais, se é 
possível, do que eu poderia aleg11;r. 
Eusebio de Queirós, Alves Branco, C:L
valcanti, José Bonifácio. zaca.·hs,. 
Cotegipe, Ferreira Viana., Silveira 
Martins, Silveira da Mota, Nabu•:o 
(pai e filho>, Paullno de Sousa, -que 
lista interminável seria preciso ·,en
tar para referir todos os nomes da 
pro-homens do Império, vivos e mor
tos, que vieram espontãneamente dar 
solene testemunho que o parlamenta~ 
rismo foi no Brasil uma perfeita men
tira!". 

Depois de mostrar que o parlamen
to que elege o presidente da Repú
blica e escolhe o Conselho de Mtms
tros é representado pela maioria par
tidária e, pois, preferiu correlig~ona
rios, disserta o brilhante publlcista 
riograndense: - "... O chefe dum 
Estado republicano, pelo contrário, é 
·um hc'llem que ganhou notoriedade 
nas lides cívicas, onde nada podem 
fazer se não houvesse um partido que 
o apoiasse.. Levado ao poder por ês;;e 
partido, despedi-lo, seria despedl:--se 
a si mesmo, porque ambOs provêm da 
presunção de que eram os preferidos 
da opinião nacional. o que seria di
reito e em certos casos dever do mo
narca, seria vedado, como negra :r~t
ção, ao presidente. ll:ste só tem a fa
culdade de mudar homens. deixar à 
nação o direito de revezar opimõP.s. 
Substituir homens dentro do mest&•) 
partido será tudo. menos parlamen-
tarismo. . . 
• Uma república, pois, nunca set'á 
verdadeiramente parlamentar" .. 

Após demonstrar que na ..federaç\í.o 
não há ambiente propicio para o par
lamentarismo, acrescenta Assis Bra
sil: - "0 parlamentarismo arrastar
se-ia em perene agonia. acabando i)llr 
morrer de consunção. Se lhe sub.ras
sem aparências de vida, seriam para. 
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as lutas subterrâ.neas da Intriga, prc
movidas pelos cubiçosos de pastas 
ministeriais. Levantar-se-lam à altu
ra de pr!nc1p!os verdadeU'as bag .. ,~
las, negativas para o bem públi :.>, 
mas sempre capazes do resulta.i~ ~P"

tecido - derrubar ministérios sôoN 
ministérios, para abrir vagas aos pre
tendentes. 

Não foi outra COISa que tivemos úO 
Império, porque ~ Imperio nU"lC.l 
poude ser parlamentar em oposição à 
indole do pais que o não era w..m
bém". 

No seu grande aiscurso do dia '27 
de dezembro de 1933, na 'Jonstltuin
te, no qual mostraria que ao nosso re
gime presidencial podenamos a.clES-. 
centar certas !novações entre as 
quais a de instituirmos chefe de ga
binete, sem, entretanto, a facwda·ie 

.. de dissolução da Cãmara.. Assis Bra.
sil repete a declaração de· -;:rande Cle
menceau, feita a Antônio·· Prado. -
"A França teria milito que aprend~r 
com vocês, sobretudo nisso: de deixar 
de lmi:ar a Inglaterra, que é !nimit.á
vel". 
. Mal sabia o herói francês que só 
de imitação e mimese vivemos! 

Ninguém, - JoaqUim Nabuco ii. 
frente - ninguém ignora que, no Bra
sil, o caricato regime parlament.ar 
nunca passou de mero tabUleiro de 
xadrez, no qual Pedro n se divert.d, 
derrubando ministérios e Influindo 
incontrastàvelmente na formação llO 
ministério seguinte, ou, na expressão 
candente de Silveira Martins - la
caios de libré. 

Agora, a opinião doutro grande es
pfrito: Aurelino Leal. 

O saudoso publicista analisa a Vl
da imperial, mesclada de parlamen
tarismo. Evidencia que nunca hvüve 
eleições reais, livres, no Brasil, pois 
que em todos campeava a violência 
e a fraude. Arrola fatos, pelos .,t'talS 
se conclui que só prevaleceu a von
tade vigorosa de Pedro n, diallte do 
qual nada valiam partidos e hom'l'loõ 
públicos. Afirma: - "Foi essa von
tade que nos salvou. No dominio das 
ambições politi::as. o Brasil de ~n

tem é o mesmo Brasil de hojP.. e. 
pelo que agora sabemos dos prxes.;os 
atualmente em voga, bem podP.'Il"3 
imaginar o papel que as dissidências, 
as ru.~gas, de par com a mtriga, .::'l·n 
a linguagem desabrida, com a violên
cia, com a calúnia; :representa..-.J.m 
também nesse segundo reinado a que 
D. Pedro presidiu ..• ". 

.E termina sua c:Ussertação irres
pondivel: 

"Quem hoje prega o parlame.nta.
rismo no Brasil age abstrata e teàri· 
camente, despercebido da nossa :a:J.s. 
tória, alheio ao tempe:ramento '!n"';U
siasta e impulsivo, aos comuns refle
xos de ve:rsatilidade, a inconstância. 
do nosso povo. Numa palavra: his
tórica e sociologicamente, o regime 
que convém ao Brasil é êsse o1ue a 
Constituição de 24 de fevereiro ~d.>

tou. Modifiquem-no, se qulse::-em; 
mas deixemo-nos de aventuras .• ". 

Ninguém ni:Js ignora que no Brasil 
nunca houve parlamentarismo. Hou
ve, sim, a vontade prepotente e sa
grada, de Pedro II. A Assembléia-Ge
ral discutia; exercitavam-se os paria
dores em discursos veementes , .não 
raro, eloqüentes, em tôrno de inter
pelações descabidas, de temas dessa
boridos, de questões que nunca sou
bemos resolver. Os gabinetes ~!Llll 
formados e despedidos, à vontade sem. 
contrastes do boníssimo Pedro II 

Será, porém, que em finanç>IS o 
pe>stiço parlamentarismo nos deu boa 
administração? Depois de provar que 
vivemos, ao longo do ImPério, de :ml
préstimos sôbre empréstimos, :Jar'\
com um pagarmos o anterlor sem na
da de útil e fecundo ::onstruh, -
José do Nascimento Brito afirma es
tes conceitos merencórios: 

"Chegamos ao fim do Império em 
condições não muito diferentes .:ias 
da Independência, apesar de a popula

. ção te:r subido de 4.500. OOL habltaa
tes a 14 milhões e outros fatô:res que 
bem aproveitados teriam desenvo'v>tio
a Nação. Não tinhamos instrução. 
Vias de comunicação não existiam a 
não ser meia dúzia de estradas de· 
ferro. quase tôdas em mãs condições. 
Não possuiamos um só p&rto 3Pare
Ihado. As poucas indústrias qu.· !;!
vemos e que serviram em limi~as· 
épocas. mesmo fortementE ampa ·a
das, desapareceram. Lavoura era s 
do café, já em franca prosperJja.ie 
e cuja exportação evitou chegarmos ã. 
situação mais precária." 

Foi a monarquia o regime dOS tfe
jicits, ou, como dlziam, - o Im:p.:m
do:r é o d.eficit. Carlos Maxim.l..:.aao 
argumenta: - "Redundava o ies~

quilíbr!o .orçamentário na urgê:l.cia de· 
se contraírem novos empréstimos, que 
não tinham aplicação remuneraaora •. 
Obrigava-se o pais a dividas avtUt::l
das, para amortizar outras e efei;JlaT 
o pagamento de juros. 



-179-

O resultado foi que, em 1882, só· 
bre uma renda. de cento e · vinte e 
tantos mil contos, o serviçO de jur-Js 
abs<ll"rla. mals do que quarenta. lllll. 

Nos paises democráticos, as assem· 
bléias desequilibram os orçamentos, 
para agradarem às influências Ioc11.1S; 
nos de regime parlamentar é a Câ
mara secundada na :fúria. perdwan"' 
pelos ministros dependentes dire
tos do êxito eleitoral." 

Sombrio e triste, o legado parla
mentarista, cUja readaptação só o re
trocesso do ma.ls acerbo pessin:usmo 
no-lo justificaria, em melo de nossa 
índole intolerante e volúvel, incapa
zes que somos de sabermos perom.
uma simples eleição, como, em grande 
e a ródo, é testemunho esta. Consti
tuinte •.• 

Essa, sim, seria u a vocação para o 
suicfdio", -autêntico nirvanismo co-
letivo! ;;,;:. 

O SR. PRESIDENTE - Passa-sP. 
à leitura do eXpediente. 

O Sr. La.mo Lopes, (2.0 secretário, 
servindo como 1. 0 ) procede à leitura 
do seguinte ~diente: 

Ofícios: 
:00 Sr. Ministro do Exterior, prestan

do esclarecimento .sôbre o Requeri
mento n. 0 184, de 1946, de autoria. do 
Sr. Barreto Pinto. - Ao requerente. 

Do Sr. Ministro da Justiça, trans
mitindo ~armações solicitadas pe1o 
Requerimento n.0 210, de 1946, de auto
ria do Sr. carros Prestes e outros. -
Aos requerent;e.s. 

Da Federação das Associações Co
mercials do :Brasil, en'Viando suges
tões à futura Carta Magna. ·- A Co
missão da. Constituição. 

Do Instituto da Ordem dos Advoga
dos do Rio Grande do Sul, transmi
•.indo sugestões à futura lei bãstca. -
A C'"I!issão da. Constituição. 

Do Tribunal de Apelação do :ruo 
Grande do Sul, encaminhando suges
tões à !utura Carta. Ma.gna.. - A Co
m.issão da Constituição. 

Do Instituto da Ordem dos Advoga
dos .t;lrasileiros, enviando o seguinte 
Relatório, com sugestões ao projeto da. 
Constituição: 

O Instituto da Ordem dos Advoga
dos Brasileiros, no louvável intuito 
de oferecer alguma contribuição de 
juristas aos alevantados trabalhos da 
Constituinte, deliberou realizar con· 
!erê"lcias sôbre o Projeto Constitucio
nal elaborado pela douta Cou:üssão da 
Constituição da Asseznbleia Naciona.!. 

Excia. E resolveu nomear uma. Comis
são de três de seus ilustres membros 
para coordenar as sugestões que, por 
qualquer de seus associados, !õssem 
apresentadas sob a forma de emendas 
ao referido Projeto, a fim de que, en
ca.minha(!a.s a V. Exl.::ia.., tivessem o 
efeito e destino convenientes. 

Para. comporem essa Comissão, fo
ram designados os eminentes Doutores. 
Sizi':lio Rodrigues, Alcino Sala= e· 
Osvaldo Trigueiro, que laboraram in
tensa e dedicadamente para se deso
brigarem de tao árdua tarefa. em curto 
espaço de tempo. 

E' o trabalho dessa. Comissão, com
posto de breve relatório e cento e 
quarenta e três sugestões sob a. forma 
Cie emendas devidamente justificadas, 
que tenho a. honra de remeter a Vos
sa Excia. 

Aproveito o ensejo para reiterar os. 
protestos de elevada consideração e 
estima. 

Saudações. - Targino .Ribeiro, Pre
sidente do Instituto da Ordem dos. 
Advogados Brasileiros. 

Relatório da Comissão Especial no~ 
meada para coordenar emendas ao 
Projeto de Constituição, composta dos 
seguintes membros: Sizi:lio Rodri
gues, Presidente; Osvaldo Trigueiro; 
e Alcino Salazar, relator. 

A Comissão, nomeada pelo Presi
dente do Instituto, em sessão de 31 
de maio último, em virtude de propos
ta. do ilustrado consócio Dr. Justo de 
Morals, para coordenar emendas ao 
Projeto de Constituição elaborado na 
Assembléia Constituinte, reuniu-se 
imediatamente, sob a preSidência dG 
Dr. Sizínio Rodrigues, assenta.-::ào 
desde logo a orientação a ser obser
vada no desempenho de sua tarefa e 
o método do trabalho a. ser desenvol
vido. 

Real4zara.m-se, desde então, reu
niões diárias, durante as quais o Pro
jeto veio sendo examinado deti!da
mente, em cotejo com o Ante-Projeto 
organizado pela comissão Especial do 
Instituto, com o Projeto Sampaio Do
ria e com as textos das constituiç;..._s 
anteriores. 

Foram retZolhidas e examlnadas, 
igufllme.nte, as observações e sugestões 
tr&Xldas, em conferências pronunCia
das nas sessões plenárias do Instit1lto, 
ã.s quals sempre estiveram presentes 
os membros da COmlssão, pelos emi
nentes consócios Prs. Justo de Mo-

~ dignamente presidida por Vossa 
raiS, Haroldo Valadão, Hariberto de 
~da Jordão e Pedro Cabnon. 
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Outras sugestões e críticas sôbre o 
'Projeto, veiculadas pela imprensa, fo
ram também discutidas no seio da 
Comissão. 

Quanto a emendas conoretame:J.te 
.formuladas, e Comissé.o re<:ebeu ape- . 
. nas, Já na fase final de seus traba
lhos, as que ao Instituto apresentou 
-o professor Haroldo Valadão, muitas 
·das quais já haviam sido .conside
radas. 

Tendo de fixar, apenas com os ele
mentos expostos, a orientação de seus 
trabalhos, à Comissão pareceu, preli
minarmente, que era preferivel pro
ceder a uma revisão de todo o Pro
jeto, apresentando eme-:1das inspira
das ora pelo Ante-Projeto do Institu
to, ora pelas críticas dos conferencis • 
tas apontados ou sugeridas pela pró
pria. Comissão. 

Assentou-se, porém, o critério de 
não propor alterações substanciais, 
que afetassem a estrutura e os prin
cipias basilares do Projeto, respeitan
do-se, desta sorte, tanto quanto pos
sível, a classificação das matérias, 
apesar das fundadas censuras que 
despertou, bem como as disposições 
que contivessem solução de questões 
de fu:1do, já virtualmente decididas 
no seio da Assembléia. Relativamen
te a ta.is questões seria. de certo im
p:roficuo, nesta altura da elaboração 
do texto constitucional, o trabalho de 
revisão que se VieSse a empreender. 

Ficou, portanto, restrito <O objetivo 
de. Comissão a alterações tendentes 
a corrigir defeitos e inconveniências 
de ordem técnica. e certas deficiências 
de redação, ou ainda. sensíveis omis
sões, salvo num ou "!!outro ponto em 
que a. relevância da. matéria e a evi
dência. do desacerto cóm que :r"oi tra
tada. impuseram supressões, substitui
ções ou aditamentos excedentes do . 
aspecto meramente formalístico ou 
externo do Projeto. 

No que respeita, por exemplo, aos 
trâmites da elaboração das leis, a Co
missão impugnou o veto parcial, que, 
além de condenado na doutrina, se 
revelou gravemente prejudicial em 
nossa. experiência legislativa. 

OUtras disposições sôbre matéria re
leYante a Comissão teve por ina.~eitá
Teis, como, ainda, exempllficando, a 
instituição de três tribunais federa.i.~ 

de recursos, de competência cumulada 
com a do Supremo Tribunal Federal 
para julgar recursos extraordinârios; 
a inovação, como norma constitucio
nal, da. previsão do conflito de atri
buiçõeli entre autoridades jud!lciárias 

e administrativas e a ma.nutenc;ão. 
que a prática não aconselha, do re
curso extraordinârio fu":ldado em vio· 
lação da. letra da lei. 

Quanto à. redação, todavia, limitou
se a Comissão a propor substituições 
naqueles pontos em que mais acen
tuadamente ficou prejudicada a. cla
reza e . a simplicidade da linguagem 
ou em que foi mais notada a impro
priedade das expressões. 

Muitas das emendas indicam a su
pressão de numerosos dispositivos que 
não constituam matéria constitucio
nal, devendo fi>::ar reservada à legisla
ção ordiná..'ia, como, verbi gratia, o 
que se refere a critérios ou limites "de 
fixação de remuneração de magistra
dos dos tribu:J.ais federais, à. promoção 
de funcionârios e militares, etc. Neste 
ponto, principalmente, têm sido ·seve
ras as criticas feitas ao Projeto e é 
inegável que com bom fuiffia.mento. 

Tôdas as emendas que, ainda as
sim, apesar do exposto, ascenderam 
ao total de 14S estão sumàriamente 
justificadas com os motivos que as de
terminaram, com remissão, em gran
de parte delas, ao. Ante-projeto do 
Instituto, cujo texto foi freqUente
mente preferido e aproveitado e, mui
tas vêzes, com referências aos te:ttos 
das constituições de 1891 e 1934 e ao 
projeto Sampaio Dór1a. 

Acredita a ComiSsão que, dentro 
das contingências de tempo e de 
orientação que circunscreveram sua. 
atividade, fez o possível no sentido 
de bem executar a dificU tarefa com 
que foi distinguida. 

Rio de. Janeiro, 17 de junho de lQ46. 
- Sizínio Rodrigues, Presidente. -· 
Oswaldo Trigueiro. - Alcino Salaza.r, 
Relator. · · 

~:N.o l 
h:> Preâ.m.bulo . 
Substitua-se: "estatufmos" por "de

cretamos"; e transpo.,bam-se .as _pa
lavras "sob a proteção de Deus" 
para depois da palavra democrático". 

Justificação. - Decretar é de ldg
nificação mais adequada, ao sentido 
imperioso da lei, alem de !corrente em 
nossa técnica juridi!::a ~ consagrad.a 
em tôdas as constituições brssileira.s. 

Quanto à. transposição sugerida, a 
proteção divina é invocada. para o re
gime estabelecido e não para a reu
nião da Assemblêia. 

E:MENJIA N.0 2 
AI) art. 1.0 
SUbstituam-se esse art. e sew; pa

rágrafos pelo seguinte: 
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A Nação Brasileira organiza-se po
lltloome":lte sob a forma. de federação, 
denomln ada Estados Unidos do Brasil 
e constituida pela união perpétua e 
indisssolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territ61ios. 

Justificação. E' desnecessá.Tio o 
desdobramento, em duas disposições, 
do principio contido no texto do ar
tigo e no parágrafo 1.0 , além da incon
veniência de deixar parecer que sã
mente os Estados sejam ligados po.<' 
vf:ICUlo perpétuo e indissolúvel. 

El!n:NDA li.0 3 

'A4 art. 2.0 

Substitua--se pelo seguinte: 
Os Estados Unidos do Brasil ado

tam, como forma de govêrno, a re
pública democrática_ e representativa. 

Justi!icação. Com esta qualificação 
precisa-se o tipo de democracia ado
tado, excluindo-se a democrs::ia direta 
ou outras formas não representati
vas e tornando-se desnecessária a par
te f1na.l do artigo. . 

EliiENllA N.o 4 

Adi\iv& ao titulo :r 
Acrescente-se, em seguida ao ar

tigo 2.o: 
Art. 3.0 

- o Distrito Federal é a 
cap1~ da República. 

Justificação. A emenda reproduz 
preceito impropriame"J.te subordinado 
ao art. 1.0. como um de seus parágra
tos, quando não é desdobramento da 
idéia nêle ccntida; deve passar, por 
isso, a constituir disposição autônoma. 

Eli!EliDA N.0 5 

Ao art. 3.0 , n.0 I 
SUbstitua-se pelo seguinte: 
- manter relações com os estados es

trangeiros e celebrar tratados e con
venções. 

Justificação. A pa.la.vra. estado, já. 
empregada, em di.>-posição correspon
dente, '!la. Constituição de 1939 (arti
go 5.0 ) serve melhor à idéia de potên
cia estrangeira como personalidade de 
Direito• público, evitando a imprecisão 
do conceito de nação. E quanto a tra
tados e convenções, podem ser con
cluídos com outras entidades que não 
sejam estados. 

SMENDA N.0 6 

Ae. art .3.0 • n.0 m 
- Substitua-se pelo seguinte: 
F1xa.r as fronteiras do território na

cional e resolver definitivamente sObre 

os limites dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos TeiTitórios. 

- Justificação. Dá-se precedência 
ao problema da fixação das !ronte1-
ra.s do território nacional, evitando a.. 
redundância da especificação •com 
outras nações" e ajustando o advér
bio "definitivamente" - à hipótese de 
limites dos Estados. 

EMENDA N.0 -7 

· M art. 3.0 n.O V 
- Substitua-se a expressão "dó 

pais" por "nacional"; e diga-se uell
tacionem" em vez de "permaneçam". 

- Justificação. O qualificativo ne.
cional tem sentido mais amplo, ex
cludente da idéia de região ou de· 
território continen~l. Estacional" é 
expressão. mais própria para signi
ficar a temporarieda.de da perma
nência de tropas aliadas por moti"fo 
de interêsse nacional. 

·. EMENDA "1!1.0 8 

Ao art. 3.0 n.0 VIII 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Prover aos serviços de policia. marí

tima, aérea e de fronteiras. 
- Justificação. se tais serviças 

são privativos da União, não inter!e
rem com os serviços policiais comuns
e locais, atribuídos à competência de 
outras entidades do poder público. A 
ressalva é, portanto. ociosa. 

EMENDA N.0 9 

Ao art. 3.0 , n.0 XI 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Fiscallzar as operações dos insti

tutos particulares de crédito, seguro5 
e capitalização. 

- Justijicação. A forma. proposta 
é mal.s simples, sendo excusada. a re
ferência a. bancos e util a menção dos 
mstitutos de capita.llzação. 

.EMENDA "B.0 lO 

Ao art. 3. 0, n. 0 XIV 
- Acrescente-se, depois dll. palaua. 

"serviços", as pa.la.vras "energia. elé
trica." 

- Justi[wação. A emenda visa. a 
manter o regime vigente, cuja modi
ficação nã.o se justifica. :S: neste sen
tido o pronunciamento do Conselho 
Nacional de .Agua.s e Ene.--gia Elé
trica. 

E:ME!IIIA lf.0 11 

Ao art. 3.0 , n.0 XV 
ser. O objetivo é dar à Unláo com

- Supruna-se. 



-182-

- Justificação. O assunto deve ser 
transposto para o artigo 5, regulador 
da. competência não privativa da 
União, a fim de que ao Estado não 
~K vede prover a tal respeito. 

EMENDA N.o 12 

Ao art. 3.0, D.0 XVI 
- Suprima-se. 
- Justificação. E' manifestamente 

descabido o inciso. 

EMENDA H.0 13 

.Ao art. 3.0, n.0 XVII 
- Suprima-se. 
- Justificação. Não há necessi-

c!ade do preceito. 

EMENDA N.O 14 

Ao art. 4.0 .n.o I 
- Substitua-se pelo. seguinte: 
Direito civil, comercial, penal, 

aéreo, rural, do trabalho, processual 
e eleitoral. 

- Justificrzção. E' esta, na essên
cia, a fórmUla da Constituição de 
1934, preferível à designação generica. 
de direito privado, de limitação in
certa e controvertida. A clâssica bi
partição do direito em público e pri
vado é um dos principies mais dis
cutidos e negados na moderna dou
trina juridica, não só por falta de 
fundamento sólido como porque não 
se chegou a uma fórmula defimdora 
da dicotomia; e ainda em face do 
crescente interesse social, ou de ordem 
pública, que vem reve>.<;tindo princi
pies e normas tidos como tipicamente 
de direito privado. ::>UGU!T, entre 
outros constitucionalistas de renome, 
abala em seus alicerces a velha e 
formalistica conceit.uaçã.o romana dos 
dois direitos supostamente .distintos. 

Quer se tome POJ" critério a idéia 
de ordem pública como caractexistica 
dos preceitos de direito público, quer 
se atenda ao campo de atuação de 
cada um dêsses corpos de leis, éomo 
preconisa Clovis Bevilaqua, a verdade 
é que não se foge à incerteza da 
noção. Dai - a inconveniência em 
transpor o conceito para o terreno do 
direito positivo. 

EMENDA N.0 15 

Ao. art. 4.0 , n.• II 
- Substitua-se pelo seguinte: 
- Registros públicos civis e comer-

cia1s. 
Justificação. A 

juntas comerciais, que 
tituição de 1934, não 

referência a. 
vem da Cons
tem razão de 

petência privativa para legislar 116-
bre todos os registros públicos, não 
interessando à norma constitucional 
o tipo ou denominação do órgão a 
que o serviço seja atribuldo. 

EMENDA N.o 16 

Ao art. 4.0, n.0 IV 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Organização das polícias miUtares 

e condições de sua utilização como 
reserva das fôrças armadas nacionais 
em caso de mobilização. 

- Justificação. A faculdade de 
organizar compreende ôbviamente a 
de regular a instrução, justiça e ga
rantias das polícias militares; ao 
passo que a enumeração assim em 
têrmos taxativos importará em ex
clusão de outras condições ou as
pectos não previsto!~ na. orga.nizaç!lo. -

EMENDA N.0 17 

Ao art. 4.0 , n.0 XII 
- Substitua-se a palavra "bidro

elétrica por "elétrica". 
- Justificação. Qualquer que seja 

a fonte de energia - bidráulica ou 
térmica - deve estar sujeita à mes
ma disciplina · juridica, até porque 
freqüentemente se conjugam numa 
mesma emprêsa ou organização, que, 
de outro modo, seria regida por dois 
estatutos legais diferentes. 

EMENDA H.0 18 

Ao art. 4.0 • n.c XVlli 
- Substitua-se pelo seguinte: 
símbolos naciomús. 
- Justificação. A alusão do in

ciso a forma e apresentação dos sim
bolos nacionais importa em restrin
gir a competência da União, que, na 
matéria, deve ser irrestrita. 

EMENDA N.0 19 

Ao .art. 5.0 . 

- · Substitua-se pelo seguinte: 
. Compete à União, porém ~ priva-

tivamente: . 
I velar na guarda da • Constituição 

e das leis. (altere-se a. nUmeração dOS 
demais incisos) • i 

X organizar a defesa. perm•nente 
contra. os efeitos das secas e inunda
ções. 

- Justificação. A inclusão do n. X 
corresponde à supressão do dlspos!ti
vo na parte referente à competência 
privativa. · 
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EMl!:NilA N.O 20 
Ao art. s.o, § 2.0 
-, Substitua-se peio seguinte: 
E vedado a qualquer dos poderes 

.delegar a outro as suas atribuições. 
. - Justificação. Fica assim esclare
~do que o preceito visa a entar a 
delegação d~ um dos poderes a ou
tro, e não a outras entidades ou ór

. gã.os, como, para certos casos. os Es

. tados e os municípios, nipótese em 
que não seria Pr.ejudicada a indepen
dência ou a utonoillia daqueles. 

EMJ!:NDA N. 0 21 

Ao art. 7.0 

- Substitua-se ~lo seguinte: 
· O Poder Le~ativo é exercido pelo 
Congresso Nac1onal, que se compõe da · 
CAtnara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

- Justificação. Co:tn esta redação 
sUPrime-se o vocábulo "ramos" que 
pode ser dispensado sem prejuizo do 
sentido da dist>Qsição e não é de boa 
téc:tlica.. O uso desta expressão na 
Constit1llção de 1891 s~reu a censura. 
de seus comentadores. 

EMtN'Ol\ N.0 22 

Ao art. te 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Os membros do congres~o 'Nacional, 

no ato da posse, prestarão comprotnis
so de bem. cun1prlr os seus deveres. 

- Justi/icaçdo. "No ato da posse" 
é locução mais sim:ples e expressiva 
que '"a.ntes de tomar assento": e o 
a.d.iet.ivo "formal" posposto a compr<>
:nisso ê perfeitamente dispensável. 

EMENDAN.0 23 

Ao art. 11, § 2.o 

- Substitua-se pelo s~te: 
Na composição das comi.ssões, asse

gurar-se-á. a representação proporcio
nal dos partidos. 

- Justificação. A ~resEão "tanto 
quanto poss!vel" -enfraquece o princz
pio estatuido. A proporcicnaliõadP. não 
'POde ser .a.bsoluta e tal contingêncU., 
por isso mesmo, se verificl'lrá ,~m a 
l'e!rt.rl<;ão aqui suprimida. A ps..'"te tl
nal do ps;rágra!o é OCiOS!I.. 

EMENDA 'N.0 24 

Ao 11.1-t. 15. 
~ Su~tltuam-se as palavras "até 

à. eq>ediçao dos diplomas para o pe-

riodo seguinte" por "até à instalação 
da legislatura seguinte." 

- ~ustiticação. Pela disposição do 
art. flcan.am os membros do CongrP.s
so sem a proteção ai dispensada du
rante o ~riodo que medeiasse <mtre 
a dat~ da expedição dos diplomas para 
.a legjs].atura seguinte e a da insta
lação . desta, quando, nesse per!odo, 
POdenam ser convocados extraordt- · 
nàrtamente para o exercicio do man
dato. Na mesma 'situação ficarlaal os 
membros da Coillissão Permanençe. 

EMENDA '1!f." 25 

Ao a.-t. 18, II, d 
-Acrescente-se: 
inclusive entidade autárQUica e so

ciedade d• economia mista 
- Justificação :e a extensão c.>mo 

o mesmo critério discriJ:n:i!lati•ro ::J.a 
proibição do n. 0 I, excluídas as 'em
Prêsas concessionárias de serviços pú
blicos. par não ocorrerem. quanto a 
~stas emprêsas de .. direitc privado, os 
lncol2vellientes que justificam a :re
dação. 

Eli!Em>A N.0 26 

Ao a;rt. 18, parágrafo 'fulict>. 
- Substitua-se pelo segUinte: 
A infração do disposto neste artigo 

\mporta perda él.o mancl.ato, de<:la>:ada 
z,elo Tribunal Superior Eleitoral. me
liiante reprf!sentação do Ministério 
l>úblico. de :partido politico ()U de qual
quer cicl.adão. 

- JWstificação. A justiça elett:ral, 
por seu órgão mais elevado. é oue 
nature'!Inente deve ser dada a at.rl.
buição de deCidir os casos de incom
patibilidade. o que representa uma 
garantia de isenção. De outra ma
neira Poderia prevalecer na decisão 
o interêsse partidário. pondo em rlsco 
a situação das minorias. E é uma 
conveniência de cunho democratico 
estender. a qualquer cidadão. a fa
culdade de representar sôbre a '>Cor
rência da incompatibilidade. alént de 
se tornar assim ·efetiva a fiscaliza
ção das atividades dos representan
tes. 

EMENDA N.0 27 

Ao art. 22 
- Acrescente-se: 
eleito na forma que a lei determ\na.r. 
- Justificação. Com o adendo tor-

na-se expressa a necessldade da tlei
ção de ~upientes de deputado, como 
faz o Projeto . relativamente aos se
nadores. no art. 29 § 4°. 
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li:MENllA N.0 28 

Ao art. 22, parágrafo único. 
Substituam-se as palavras "nove 

meses" por "um ano". 
- Justificação. Não há razão para 

se fiXar o prazo fracionário de 9 me
sea, . eii1 vez do de um ano. 

Eli!EliDA N. 0 29 
Ao art. 29, § 4.'"'. 

- Su:prima-se: 
- Justificação. A existência de su-

plente de senador já. está. prevista no 
art. 22. A substituição nos casos de 
v~a ou im:pedimimto, bem como o 
Dlflllero de suplentes serão objeto da 
Ie1. ·-

EMEmlA N.0 30 
Ao art. 3G 
- Suprima-se a 2.a parte; e acres

cente-se: 
Parágrafo único. Quando .funCionar 

como tribunal de iustic;a., o Senado 
Federal será presidido pelo :Presidente 
do supremo Tribunal Federal. 

- Justificação. A parte suprimida 
se refere a matéria que melhor se co
locará no regimento do Sentido, poiS, 
como prescreve o art. 11, "a cada uma 
das câ.maras compete dispor em regi
mento interno sô!Jre a sua. própria or
g~ção." 

E a parte aditada é uma transPosi
ção do parágrafo único do art. 31, cuja 
supressao é proposta na emenda se
guinte. 

Eli!EliDA x.O 31 
Ao art. 3l • 
- Suprima~se. 

- Justificação. o julga.mento dO 
Presidente da. República e de outras 
autoridades federais pelo Senado já 
está previsto em outros dispositivos, 
:tazendo o a.rt., portanto, uma exeusa
àa -repetição. Além disso faz incon~ 
gruência. com o disposto no art. 61, 
que atribue ao Senado competência 
para processal" e julga:r o Presidente 
da República sõmente nos crimes de 
responsabilidade. 

l!:YEN!lA Nf 32. 
Ao art. 32 
- Suprima-se a palavra "ainda" e 

acrescente~e: 

m suspender a. execução, no todO 
ou em parte, de lei, decreto ou ato de· 
clarado inconstitucional pelo Poder 
.ludiclárlo. · 

- Justijicaçti() E' a transposição do 
texto do art. 33, cuja supressão vem 
proposta na emimda. seguinte, com a 
:re!e!ência. .f!!!.al a Poder Judie!ár.lo em 

lugar de "órgão competente". Nfio há 
razão para. se destacar eo1 artigo JDSls. = a tribuic;ão da. da. ao senado, eJém 
das do artigo anterior. E como quem 
pode declarar a inconstituclona.Udade· 
de lei, decreto ou ato é o Judlclár:lo. 
não se justifica a imprecisa re!erflleill. 
a órgão competente. 

DotENDA N.0 33 

· Ao art. 37 parágrafo único. · 
- Suprima-se. Trata-se de JD~Wé

r!a regimental; e a. especl.fica.çAo lno
ya. a tradição de nosso direito parla
mentar. 

DotENDA N.O 34 

Ao art. 38. § 1.o 
- Su-bStituam-se a.s pala.vrae "de. 

maioria. absoluta de seus membtall" 
por "de dois têrços dos membrol pre
sentes." 

- Justificação. E' o critériO adOta
do uniformemente nas constituições. 
anteriores. A exigência da. maioria. 
absoluta como quorum para a -yots.çli.o 
do projeto de lei modificado é dema-

. sia.da.mente rigida.~ podendo enm..var 
a marcha da elsborac;ão legisla~T9. 

EM:END.& N.0 35 
As> ar-t. 39 § 1.o 

- Suprima.~ a cláusula •aokU 
ou pa.rcla.lnlente". 

- Justificação. o veto parc1al fol 
adotado entre nós, na re!orma cana
titucional de 1926. O que se pretendia 
com a inovação. er.a. coibir os abllll08 
sem conta. das chamadas catida.a or'
ça.mentâria.s. sem maior justWca.ção. 
porém. a reforma tornou o yeto 

· parcial extensivo a tôda a JDatér!a le
gislativa. 

os opositores dessa !ol.'l:ll8. de veto. 
na discussão dlL reforma., demo:nstm
mm· que: a> o veto pa.rc19J ~ o 
e.'tecutivo de fôrça dE'msslada; b) des
troe a. correlação orgânica dos aru
gos de lei; c> equivale a emenda su
pressiva.; à) não tem em seu favor & 

consagração do direito estra.ngeim, 
ignorado, como é, pela quase total1-
-3:a.de d2.S ~nstituic;ões. (01 l!â:rlo 
Casassailta O POder àe Veto, página 
212). 

De faro, o veto pa;rcial .ap:icado à 
1.egisla.ção ordiná.ria. é tnteiramente 
desconhecido no direito europeu. :Não 
o admite a. constituição dos E::ta.daa 
Unidos, que continua s. servir de pa
radigma a.os regimes presidenc.1a.l1staa 
do Continente. Pode-se mesmo dizer 
que a instituição é tnexl.stente no direi
to norte-amer'..ca.no porque, ::Ja ea!era. 
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estad·o.~al, enquanto nove constituiçÕes 
não 11. reconhecem, trinta e oito sô
mente a admitem em matéria orça
mentária <Cf. Arthur Bromage -
swte Government anã Administra
tion, pág. 188 e seguintes; Osvaldo Tri
gueiro - O Regime dos EsWdos na 
Uni4o Americana, pâg. 165) • 

No campo do direito estrangeiro 
a.pon'ia-se em apoio do veto parcial tr
restriw apenas a Constituição arg~n
tina, em preceito que foi reprodu
zido -pela Constituição Mexicana de 
1917. A verdade, porém, é que. ape
sar de previsto no texto constitucio
nal, praücamente o instituto não fun
ciona. E' que, seja o veto parcial ou 
tollal, tiea suspensa a execução de 
todo o projeto, até que o Congresso 
se pronuncie a respeito. O resultado 
disso é que o veto parcial argentino 
não . ~em servido sequer para aparar 
as caudas dos orçamentos. A oropó
sito, Calderon salienta que, na práti
ca, @Me tipo de veto está. anulado 
<Derecll.o Constituciona:l Argentino, 
v. m. pág. 41>. 

A nossa breve experiência sob a 
Constituição de 1934 demonstrou. 
exuberantemente, que o veto p&-clal 
irrestrtw se converteu em processo de 
mutilação e deformação dos projetos 
de lei. elaborados pelo poder compe
tente. Rápida consulta aos anuãrlos 
de JegtsJa ção, de 1935 a 1937, mostra 
os casos curiosos de leis em que !oram 
vetados os artigos 1. 0 e 2. 0 , de sup!"es
sões de incisos de discriminação, e 
até do Teto de uma palavra no meio 
de uma frase. Na legislação estadual 
~ disparates são ainda mais chocan
tes, po!s, em muitos casos, os gover
nadore8 alteravam, nas razões de ve
to. preceitos dispositivos dos projetos. 

Em l!luma, o veto parcial irrestrito 
não tem em seu favor a experiência 
de outros regimes, nem a a.utoridP.de 
da doutrina constitucional. No caso 
brasileiro. é evidente que nenhuma 
peculiaridade das nossas instituições 
pode ser invocada para justificar o 
principio em aprêço. A verdade. ao 
contrârio disso, é que, com a provi
dência prevista no art. 134 do Pro
jeto. o próprio veto parcial aos orça
mentos torna-se inutil e, oortanto, 
ocioso, no texto constitucional em 
elaboração. 

EMElmA N.0 36 
Ao arl. 39, § 3.0 

- Substituam-se as palavras "maio
ria absoluta de seus membros" por 
"maioria de doi! terços dos memllrOS 
presmnes." 

- JustificaçãoL E' a mesma muro
tis mutanàis, . declarada aó pé da 
emenda n.0 34 

EMENDA N.O 37 
Ao art. 44, I 
- Acrescente-se, após a -palavra 

"velar" a palavra "especialmente". 
- Justificação. Não só no que res

peita à observância das prerrogativas 
do Congresso Nacional disposTas na. 
Constituição deve velar o Senado, se
não também_quanto à.generalidade dos 
preceitos constitucionais. As;im, a. 
atribuição do inciso s6 lhe deve ser 
dada em caráter especial. 

J:MEMIA N.0 38 
Ao an. 56 
- Substitua-se a palavra "doença" 

por ":fôrça maior". 
Justificação 

Marcado o prazo peremptório de 30" 
dias para a posse do Presidente ou 
do Vice-Presidente da. República., ·sob
pena de perda do cargo, in:iispensa
vel é prever, de modo genérico, qual
quer obstáculo que lhe impeça o com
parecimento e que pode ~esultar 

mesmo de uma ação externa adrede 
preparada. 

EMENDA N.O 39 
Ao art. 57, parágrafo único. 
Acrescente-se: 

Salvo se esta ocorrer no último 
ano do periodo em curso. 

Justificação 
Será gravemente inconveniente pro

ceder-se a uma eleição para Pre
sidente e Vice-Presidente no ~aso de 
vaga verificada poucos meses antes 
do término do periodo presidencial. 
Nada justificaria a agitação, o esfôr
ço e o custo de um pleito de tal na
tureza, e que teria de ser renovado 
logo em seguida. 

Ao art. 60, VI. 
EMENDA N.0 40 

A!> an. 60, rv. 
Substitua-se pelo seguinte: 

Manter relações com os Esta
dos estrangeiros e demais oessoa&
juridicas de direito internacional. 

Justificação 
Estado, :na técnica do direito pú

blico, é que é a entidade politir.a. 
E, quanto ao acréscimo pr.>posto, 
atenda-se a que pode' haver necessi
dade de manter relações com outros 
organismos internacionais que não 
sejam Estados, como é o recent;e caso
da ()rganização das Naç6ea Unf.daa. 
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EME!IXIA N.0 41 
Ao art. 60, xvm. 
Suprima-se. 

Justificação 
Não é privativa do Presiden!".e da 

"República, segundc o próprio proje
to, a coinpeténcla para convocar E:X
traordlnària.mente o Congresso Na
cional. Veja-se o art. 9.0 , § 2.0. que 
-o faculta igualmente a. um têrço de 
cada uma das Câmaras e à Comis
.são Permanente. 

Elii!NEDA N. 0 42 
Ao art. 62. II 

Suprima-se. 
Justificação 

A hipótese de crime cont:ra. o :::e
-glme democrático é previsão dema
.sisdamente vaga. :G:sse regime está. 
adotado na Constituição, que o es
trutura e defende por meio de nor
mas adequadas. Atentar, portanto, 
contra a Constituição - caso pre
~to no inciso imediatamente ante
rior - naquilo a que tais normas 
se referem, já é evidentemente 
atentar contra o regime democrá

-tico. 
EMENDA N.0 43 

Ao art. 66 § 2.o 
Substitua-se pelo seguinte: 

No tocante à lei orçamentária, 
cada :Ministro de Estado respon
derá pela exata realização das 
despesas de seu Ministério, e o 
Ministro da Fazenda, além disso, 
pela regularidade na arrecadação 
da reeeita. 

Jvsti/ica.ção 
Responder o Ministro pelas deS;:Je

.sas ou pelct a.TTecadação da rP.ccit.a, 
como estA no projeto, é prescrição 

que dá lugar a dúVida. parecendo 
referir-se a responsabilidade patri
moniaL e não penal. 

EMENDA N.0 44 

Ao art. 68, § 1.o 
Substitua-se: "setenta e dois" por 

"setenta" e "trinta" por "trinta e 
einco" e supr!lna-se a parte final. 

Justificação 
A aposentadotia compuls6ria. dos 

juizes aos 70 anos. em vez de sos 72, 
melhor corresponde às conven!ênciaa 
da recomposição do& tribunais e aos 
:fndlces do têrmo médio de vida. e de 
eapacidade ffsica em nosso meio. 

O modo de contagem do tempo de 
serviço deve ser deixado à lei ordi
nária. 

EMENDA K.0 45 

Ao art. 76 
Acrescente-se logo a.;xSs a palAne. 

"serão" as palavras "processad05 e". 
Justificação 

A Constituição não indica o órgão 
incumbido do processo nos crimes dos 
Ministros do Supremo Trt:,unal Fe
deral. A emenda preenche a lacuna. 

.EMENDA N.0 46 

Aa art. 77, I, f 
Supr!lna-se. 

Justificação 
Trata-se de uma inovação em nos

so direito constitucional. A hipótese 
de conflito entre autoridades judiciá
rias e administrativas foi introduzida 
em nossa legislação processual com o 
vigente Código de Processo Civil, 
mas a verdade é que constitue uma 
aberração em nossa organização ins
titucional, de cunho nitidamente ju
diciarista., no que toca ao controle 
dos atos administrativos. O Ministro 
Orosiml3o Nonato, em luminosos vo
tos reeentemente proferidos ao SU
premo Tribunal Federal, classUlco•l a 

· inovação de um exotismo juridico, Se 
ao Poder Judiciário compete (lreemi
nentemente julgar quaisquer causas 
ou questões, e se, como está. no pró
prio projeto, nenhuma violaÇão de 
diieito pode ser excluída da liPrecla.
ção dêsse Poder, não é admiss!vcl que 
a autoridade a-dministrativa. interfira 
para reivindicar atribuições contra. o 
Judiciário, embaraçando o serviço da 
Justiça. O conflito pressupõe duas 
jurisdiçées e a administração não 
tem :função jurisdicional . 

EMENDA "N.0 47 

Ao art. 77, I, b 
Substitua-se pelo seguinte: 

os Mlnistros de Estado e os 
do Tribunal de Contas, os Juizes 
dos tribunais federais e dos tri
bunais ,de Justiça dos Estados, do 
Distrito Federal e <los Territó
rios e os =hefes de missão dl
plol%lática, nos crimes oomuns e 
nos de responsabilidade, ressalva
do, quanto aos Ministros de Es
tado. o disposto no ·final do ar
tigo 65. 

Justificação 
Apenas fica alterada a. redação. com 

ligeira transposição ou supressão de 
alguns dos elementos do periDC1ct. 
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EMENDA N.0 48 

Ao art. 77. II b 
SUbstituam-se as palavras 

local" por "juizes locais". 

ção, três tribunais para atender a pat
. te do serviÇo hoJe atr!buido ao Supre
mo Tnbunal Federal, mcnnente se não 

"ju..~----ior dada ao novo órgão, como o exi:;em 
-motivos óbvios, competência para jul-

Justijicaçlic 
Se o recurso !ôss~ das· decisões da 

justiça local, inclusive, portanto, os 
tribunais de Justiç~o, ::ria.r-se-ia, com 
o recurso ordinário para o Supremo 
Tribunal Federal, uma terceira ins
tA.ncla nas causas de que trata a dis
posição emendada. 

EMENDA 'N.0 49 

AG art. 77. m, d 
Substitua-se pelo seguinte: 

Quando ocorrer diversidade de 
interpretação definitiva de lei fe
deral entre dois tribunais ou en
tre um dêies e o Supremo Tri-
bunal Federal. , 

Justificação . 
E' a fórmula da 1.e. parte do ar

tigo 96; m. cl, do ante-projer.o do 
Instituto, que fixa a regra em têr
mos simples e claros, sem alterar a. 
tmdl.ção de nosso direito. 

EME:NIJA li." 50 

Ao art. 77, IV 
Substitua-se pelo seguinte: 

Rever, em beneficio dos con
denados, as suas decisões, e os 
processos findos, em matéria cri
minal, quando julgados por tri
bunais federais. 

Justiticaçãc 
Altera-se sinlplesmente a. redação, 

suprimindo-se a especificação dos 
tribunais, que pode ser substituída 
com vantagem pela referência gené
rica contida na emenda. 

EMENDA 'N.0 51 

Ao art. 79 
Substitua-se pelo seguinte: 

E' instituido na Capital da Re
pública, com jurisdição em t~do 
o território nacional, um Tribu
nal Federal de Recursos, compcs
to de seis juízes. 

Parâgrafo único. Mediante pro
posta do Supremo Tribunal Fe
deral, poderá. a lei elevar o nú
mero dêsses juízes e criar outros 
tribunais da mesma natureza, fi
xando-lhes a ju:isdição territo-
rial. . 

Justificação 
Não há necessidade de se criarem, 

pelo m.enos já, quando se !az a inova-

gar recursos extraordinários. A pos
sibilidade, deixada. a lei ordinãria, de 
criar novos tribunais. torna. perfeita
mente dispensável a instituição, no 
texto constitucional de ma.is de um 
.dêles. Chega a. ser mesmo, data venia, 
imprudente a medida, com a agravan
te de acarretar vultosa. despesa. 

EMENDA 'N.o 52 

Ao art. 80 
Substituam-se as palavras "cada 

Tribunal ~deral de Recursos com
por-se-á de seis juízes" por ·"os Jui
zes do Tribunal Federal. de Recur
sos serão". 

Justijicaçlic 
E' o ajustamento do texto do ar

tigo à alteração da emenda anterior. 
EMENDA N.0 53 

Ao art. 81. 
Substitua-se pelo seguinte~ 
Compete ao Tribunal Federal ãe 

Recursos: 
Il Processar e julgar as ações res

cisórias de seu.~ acórdãos; 
ll) Rever, em beneficio do~ con

denados, nos casos e pela forma que 
a. lei determinar, os processos findos 
em matéria julgada pelas justiças lo
cais; 

ill) Julgar, em recurso o1·dinário: 
(letras a e b do n.0 II do Projeto). 

Justificação. Suprime-se a compe
tência relativa a recursos extraor
dinãrios. 

O caso da letra a - decisão con
tra literal disposição de lei federal 
sObre cuja aplicação se haja ques
tionado - apresenta vãrios inconve
nientes de ordem prática. Em Pri
meiro lugar, é de conceituação difí
cil e mcerta, o que tem levado os 
presidentes de tribunais dos Estados, 
em regra, a admiti-los indistinta
mente, encaminhando ao Supremo 
Tribunal Federal uma avalanche de 
processos, acolhidos em infima p-er
centagem. Além disso, põem em pre
judicial instabilidade, durante longo 
tempo, as decisões definitivas dos 
tribunais de segunda instância, oca
sionando, na hipótese de provimento, 
difícil e ruinosa restauração da si
tuação econômica criada pela deci
são recorrida. Ocorre, mais, que a 
violação do têxto legal, do direito em 
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tese, pode ser reparada por meio da 
ação rescisória. E considere-se, ain
da, por fim, que as decisões contrá
rias à literal disposição de lei muitas 
vezes podem ser objeto de recurso 
extraordinário com base no inciso re
lativo à. divergência de interpreta
ção. Poucos são, mesmo, os recursos 
extraordinários interpostos com fun
damento apenas na permissão da 
letra a. 

A hipótese da letra õ foi objeto de 
apreciação na justi!ica.ção da emen
da número ••.•• 

Quanto à letra c, a atr:buição dada. 
aos Tribunais Federais de Recursos 
de julgar, por sua vez, em recurso 
extraordinário, as decisões divergen
·tes dos tribunais locais, importaria 
em complicar e protelar a decisão 
das causas quando ocorressem diver
gências na interpretação da lei, agra
vando-se o mal, que tanto tem pre
judicado o serviço da justiça, con
sistente no congestionamento dos 
processos. Basta atende:r.· a. que, por 
êsse sistema, os feitos poderiam ser 
julgados quatro vezes, sem !alar n:-
rec1lrso de embargos, 

E!mNl:IA N.0 54 
Ao art. 82. 
Suprima-se. 
Justificação. O assunto deve ser ot

jeto de lei ordinária. 
EIIIENDA N.0 55 

Ao art. 83. 
Suprima-se. 
Justificação. A matéria está at-en

dida no art .. 79, com a emenda nú
mero 51. 

EIIIENDA N.0 56 
Ao art. 85. 
Acrescente-se: 
que serão nomeados pelo Presi

dente da República. Parágrafo único. 
As vagas de juizes togados do su
premo Tribunal Militar serão preen
chidas, alternadamente: a primeira 
por auditores de guerra, permanen
tes; a segunda por advogados ou 
membros do Ministério público mili
tar,· de notório saber e reputação ili
bada, com 15 anos de efetiva prática 
forense, no mfnimo, indicados em 
lista tríplice e escrutínio secreto, 
pelo mesmo Tribunal; e a terceira 
por jurista ele livre nomeação do 
Presidente da República. 

Justificação. .E' o têxto proposto 
pelo .ante-projeto do Instituto (&rtigo 
103, parágrafo único), mais simples e 
menos casuistlco. 

EMENDA N.0 57 
Ao art. 86. 
Suprima-se. 
Justificação. E' a matéria rec!lla

da na emenda PJ;ecedente. 

EMEllDA N.o 58 

Ao art. 87. 
Suprima-se. 
Justificação. E' assunto para ~ lei 

ordinária, além de estarem jâ ~ jUi
zes em referência, como todos, em. 
geral, garantidos com a irredutibm
dade dos vencimentos. · 

EMENDA N.0 59 

Ao art. 88, parágrafo único. 
Suprima-se. 
Justificação. O art. 68, U, já P~'f~ 

a hipótese. 
EMENDA N.0 60 

Ao art. 89, § 2.0 • 

Suprima-se. 
Justificação. E' dispensá.Tel o àllt

positivo. A matéria está compreen
dida na ·competência da. União para 
legislar sôbre direito e pro11sso 
penal. 

Ao art. 90, n. . 
Suprima-se a palavra "RegioDai8 .. 

nesta e nas demais disposições oor,. 
respondentes do Projeto. 

Justificação. Desde que há tllll tri
bunal em cada Estado e no Disi;rtto, 
não se justwr:a. a designa.çM de 
regional, que deve ser reservada para 
circunscrições compreendendo mail! 
de um Estado, como sucede a.tual
mente quanto aos T:ribunaJII Beato
na!s do Trabalho. 

EMENDA N.0 62 

Ao art. 91. pa.rágra.fo único • 
SubStitua-se pelo seguinte: 
§ Lo. O tribunal Superio:r será. pre

sidido pelo Vice-Presidente do Su-
. premo T:ribUilal Federal e os Tribu

nais -Regionais pelos Vice-Presidat
tes dos Tribunais de Apelação, ca
bendo o encargo ao 1.0 Vice-presi
dente nos tribunais onde houver 
mais de um; ' 

§ 2.o. o Tribunal Superior Elei
toral compor-se-á do Presidente e de 
juizes efetivos e substitutos, euolhi
dos do modo seguinte: 

a) um terço, sorteado den~ os 
Ministros do Supremo Tribunal F-e
deral; 
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&l outro terço, sorteado dentre os 
júfzea do Tribunal de Apelação ;:lo 
Distrito Federal; 

c) o terço restante, nomeado pelo 
Presidente da. República dentre seis 
cidadãos de notável sabe:- jurídico e 
reputação ilibada, indicados pelo Su
premo Tribunal Federal, e que não 
.sejam incompatíveis por lei. 

Justificação. E' a disposição do 
~te-projeto do Instituto (art. iJ9. 

§ § 1.0 e 2.0 ) • Assegura com precisão 
a forma. da composição do mais alto 
tribunal eleitoral, prescreve o sist=a 
da escolha por sorteio, o que é uma 
garantia contra a possibilidade de 
um processo arbitrãrio criado pela 
lei, e dá a presidência ao vice-pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, 
evitando a. inconveniente acumulação 
de funções pelo presidente dêste. 

EMENDAN.0 63 

Ao arl. 92. 
Acrescente-se, em · seguida ao pa

rágrafo único, que passa a ser o 
~ 1.o: 

§ ~- 0 Os Tribunais Eleitorais com
por-se-ão de modo análogo ao do 
Tribunal Superior Eleitoral: um 
terço dentre os juizes do Tribunal de 
Apelação da respec:tiva sede; outro, 
de juízes de c'irelto com exercício na 
sede; e os demais serão nomeados 
pelo Presidente da República, por 
proposta do Tribunal de Apelação. 
Não havendo na sede juizes de di
reito em número suficiente, o segun
do terço será completado com juizes 
do Tribur:.al de Apelação. 

Justi/icct;ãa. E' ainda a ·sugestão do 
ante-projeto do Instituto (art. 99, 
! 3.0 ) inspirada nos mesmos intuitos 
•ss!naJ!Idos na justificação prece
dente. 

EMENDA N •0 64 

Aoan. as. 
Suprima.-se. · 
Jm:tiflcat;ãa. O · assunto é o da 

emenda anterior. 
EMENDA N.O 65 

Ao art. 94. 
- Suprima-se. 
- Ju.sti!!cação. E' matéria também 

iã r.tendid& nas emenQa.s precedentes. 

EMENDA N, 0 66 
-~0 a.ri;. 96 • 
- Suprima-se. 
- Justificação. A lei regulará a 

~ubitituição no caso eventual de im
P6dlmento de juiz do tribunal. 

EMENDA N •0 67 

Ao art. 9'1. 
- Substitua-se pelo seguinte, con

serva-do o parág::-afo único: 
As juntas eleitorais, com atribui

çã? .de ap~r as eleições, serão regu
law;.;; por !e1. 

EMENDA N.O 68 
Ao art. 69. 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Enquanto servirem, os membros da 

justiça eleitoral gozarão, no que lhes 
fôr a.plicável, das garantias do a::tigo 
68, e. nessa qualidade, não terão ou
tras incompatibilidades. senão as de
claradas em lei. 

- Justüicação. As garantias do ar
tig~ _68 • se estendem, no que forem 

. apl_zcavetS, aos _ membros da justiça 
ele"tm:al que nao forem magistrados 
?-a justiça comum, pois êstes as têm. 
mtegralmente. Feita aquela restrição 
desn~P.ssária é a indicação dos nú..: 
m~ros I eU do citado artigo. 

EMENDA N.o 69 

Ao art. 103: 
-Acrescente-se ao n.0 I: "Com se

de na Capital da República". 
:- Acrescente-se ao n.O II: "onde a 

lei dete=in.ar". 
- Acrescente-se ao n.0 In: "nas 

c!'marcas que a lei designar, c:omp~ 
tindo nas demais o exercfcio das res
pectivas funções aos juizes de direito". 
.- Suprimam-se. os três parágrafos 

deste artigo. 
- Justüicação. Quanto à substân

cia, a emen.da dispensa a criação de 
um tribunal regional do trabalho em 
cada Estado ou Território, em muitos 
dos quais não se justü!ca a institui
ção de tribunais dessa espécie em fa
ce do pequeno número de dissídios t-'"3.
balhistas. Quanto à forma, a emenda 
reduz, com grande vantagem, a ex
tensão do artigo. 

EMENDA N.o 70 

Acs ar:ts. 105 e 106: 
- Transponha-se para o art. 106 o 

parágrafo único do art. 105. 
- Justü!cação. O parágrafo único 

do art. 105 constitui, evidentemente, 
matéria a ser tratada como parágrafo 
do art. 106, a cUjo assunto se acha 
ligada. 

EMENDA N.0 71 
Ao tftu!o da Seção VII: 
- Supr'.ma-se: "da União". 
- Justificação. Essas palavras são 

de..<m.ecessárias porque a. Seção está 
subordinada ao Titulo da União. 
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Eli!E5llA N.0 72 . 

Ao art. 108: 
- Acrescente-se no final dêsse ar

tigo: "demissível· ad nutum". 
- Suprima-se o § 1.0 e transforme

se o § 2.0 em parãgrajo único 
- Justificação. Com a emenda tor

na-se desnecessário o § 1.0 porque a 
demissibilidade ad nutum do Procura
dor Geral fica declarada no corpo do 
artigo, relegada para a lei ordinária a 
disposição relativa aos venc.mentos. 

EMENDA N.0 73 
Ao art. 109: 
- Suprima-se o § 2.0 e transforme-

se o § 1.0 em único. · 
- Justificação. A supressão tem o 

mesmo motivo da emenda precedente. 

EMENDA N.0 74 

A Seção VIII do Capítulo IV do Tí
tulo II: 

- Suprima-se esta Seção. 
-· Transponha-se o artigo 110 para 

depois dos 73. 
- Incluam-se o artigo 11 e seu pa

rágrafo único como últimas dispos!çóeb 
da Seção I do Capitulo IV do Título 
n e acresceu te-se no final do artigo 
"excetuado o Supremo Tribunal Fe
deral". 

- Just'ficação. Trata-se de dispo
sições pertinentes à organiZação do_ 
Poder Judiciário. reguladas na Seção 
indicada. E. quanto ao Supremo '!rt
bunal Federal, o órgão disciplinar é 
desnecessário. senão mesmo inconve
niente, tendo apenas por objeto os 
serviÇOS internos de sua secretaria.. 

EMENDA N.0 75 

Ao art. 112. 
-Substituam-se as palavras "assim 

como os principies constitucionais qae 
dela decorrem·· por "e observados os 
seguintes principies". completando-se 
o art. com a enumeração constante 
das letras b a i do n.• I do art. 117. 

- Justificação. Enumeram-se desde 
logo os princípios constitucionais a 
que a organização dos Estados fica 
subord nada e que são os mesmos que 
podem dar lugar à intervenção federal, 
prevista mais adiante excluído da 
enumeração, o item relativo à ~forma 
federativa", dado que não há possibi
lidade de ser prejudicada pelo Est'..ado. 

EMENDA N.0 76 

Ao art. 116. número m: 
- Substitua-se pelo seguinte: 

Far-se-á a promoção dos juizes de 
uma entrância para outra, nos Ena
dos que as tiverem, alternaõamente, 
por merecimen-to e poa- antiguidade. 

- Just'..f.cação. O critério exclUS!TG 
da antiguidade para a promGção à 
segunda entrância é inconveniente: 
impede o a-proveitamento oportuno da& 
capacidades reveladas. no serviÇO da 
carreira e enfraquece o estímulo para 
o ingresso na magistratura. E' 'IIDia 
inovação desa.conselhável. 

EMENDA N.0 77 

Ao art. 116 número VI: 
- Suprima-se. 

--Justificação. Já declarada quanto 
a dispositivos semelhantes. 

Eli!ENDA N.0 78 

Ao art. 116, número XI: 
- Redija-se: ~A lei regulará a or

ganjza.ção e competência do júri". 
- Justificação. Com esta redaçãt> 

evita-se a dúvida sôbre se a institui
ção é mantida como está atualmente 
organiZada. 

EMENDA Y.0 79 

Ao art. 116. número XV: 
- Suprima-se. 

- Justificação. Trata-se de precei-
to dispensável em fa.ce das regras ge
rais referentes ao Poder Judiciário e 
da emenda n.• 74. 

EMENDA N.0 30 

Ao art. 117, n.• I: 
-Redija-se desta forma: •Pa.m as

segurar a observância dos princípios 
constitucionais enumerados no artigo 
112". 

- Justificação. A enumeração 
dos :principies em referênc:a é aqui 
dispensada por ter sido transposta pa
ra o art·. 112. 

EMENDA N.0 81 

Ao art. 124, parágrafo único: 
- Suprima-se o parágrafo. 
- Justificação. Já exposta quanto a. 

dis;losi.tivos semelhant~. 
EMENDA N.0 82 

Ao art. 125: 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Os Municípios serão organiZados pe

los Estados e, nos Territórios, pela 
União. 

- Just'ficação. Dá-se uma redação 
mais consentànea com o sentid!l do 
dispositivo substituído e com a colo
cação que lhe foi dada no texto do 
Prt>jeto. 
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EMENDA N.O 83 

A& art. 127, número V. 
- Am-escentc-se após a palavra "de

nomillaçáo" a cüsposição da letra a 
11 euprlmam-se .as letras b e c. 

- Justificação. A isenção é ilimi
tada e pode dar lugar a abusos grave
mente lesivos aos interesses do fisco. 
A lei discriminará as hipóteses que de
vem &er atendidas e que podem sofrer 
aliemções determinadas por motivos 
de conveniência do serviço fiscal ou do 
in1erês.oe da Fazenda Pública. 

EMENDA N.0 84 

Ao art. 127, número. X: 
- SUPrima-se: "do govêrno tribu

tante". 
- Justificação. O Govêrno conce

den~. tendo em vista o interesse co
letivo, deve ter a faculdade de exten
der, por lei especial, aos seus conces
sionários a imunidade tributária de 
que êle próprio goze. 

EMENDA N.0 85 

Ao art. 127, número XII. 
Substitua-se pelo seguinte: . 
E' vedada aos funciOillá.rios públicos 

qualquer participação nas multas esta
belecidas em lei ou regulamento. 

Justificação. lt o cüspositivo do ar
tlg~. 152 do ante-projeto do Instituto, 
concebido em têrmos mais amp~os, de 
modo a. vedar radicalmente a parti
cipação, inconveniente por tantos mo
tivas, do funcionário público no pro
duto das multas, seja impondo-as ou 
confirmando-as, como quer o projeto, 
seja ·denunciando os infratores. 

ElltENDA N.0 il6 

. Ao art. 130, V 
Acrescente-se •à. palavra "exporta

ção" as palavras "para. o estrangei
ro". 

Justificação. Como a flna.lidade do 
dispOSitivo é evidentemente a de per
Initir a tributação sôbre mercadorias 

·exportadas para o estrangeiro e não 
para outro EstadG ou ponte do pafs 
(art. 127, VIT) convém que a. restri
ção tique expressamente consignada. 

ElltENDA N.0 87 

Ao art. 136 
Suprima-se. 
Justificação. Se houver necessidade 

de convenção para o fim previsto, 
suas cláusulas hã- de ser obrigatórias 
entre os convenentes, independente
mente de qualquer mandamento nesse 

sentido, sendo, por isso, inócuo o dis
positivo. 

Eli!ENDA N.0 88 

Ao art. 139, §§ 1.0 e 2.o 
Suprimam-se os parágrafos indi-

cados. ~ 
Justitica.ção. Não é próprio de texto 

constitucional entrar nas minúcias 
constantes dos parágrafos cuja supres
são se propõe nesta emenda. 

Elii:ENDA N. 0 89 

Ao art. 140 
Suprima-se. 
Justificação. Com o pretendido pia

no de va.lorizacão econôlllica da Ama.
zonia. dá-se um tratamento preferen
cial a uma região do pafs, quando há 

· nêle outra:s regiões da. mesma nature
za. e com as mesmas necessidades. às 
quais não se daria. igual benefiCio. 

EMENDA N.0 90 
Ao art. 142 
Substituam-se os §§ 1.0 , 2.• e 3.0~ 

.pelo seguinte: 
Parágrafo único. Os Ministros io

Tribuna.l de Contas terão as mesmas 
condições de investidura, direitos, ga
rantias e prerrogativas dos juizes do
Tribunal Federal de Recursos. 

Justificação. Nesta cüsposição fica. 
incluída. tôda a matéria. dos parágra
fos cita.dos. 

ElltENDA N.0 91 

Ao art. 148, II 
Diga-se "comissão remunerada". 
Justificação. E' o têxto da. Coll5ti-

tUição de 1934 e da carta de 1937. A 
comissão remunerada é que pode ser 
inconveniente para o interêsse na
cional. 

ElltENDA N .0 92 
Ao art. 148. m 
Substitua-se pelo seguinte: 
Que tiver cancelada a. sua. natura

lização, por exercer atividade nociva. 
ao interesse nacional, provado o fato 
em processo judicial. 

Justificação. A fórmula é a do ante
projeto do Instituto, que tem a van
tagem de condicionar o fato incrimi
nado à. prova em processo judicial. 

E:Mm."DA N.0 93 
Ao art. 152 
Substitua-se pelo seguinte: 
O sufrágio é universal e direto; o

voto é secreto; e é assegurada a. re
presentação proporcional dos partidos. 
políticos. 
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Justtjica~;ão. A representação é, IUI. 
:realidade, dos partidos politicos; e a. 
cláusula "na !erma que a lei esta
belecer" é excusada. 

EMENDA N.O 94 

Ao art. 159, § 7.0 
Suprima-se a .<egunda parte. 
Justificação. E' uma penalidade que 

a. lei ordinária mais propriamente 
instituirá. 

EMENDA N.0 95 

Ao art. 159, § 12 
Substitua-se pelo seguinte: 
A assistência religiosa, sempre que 

solicitada, será permitida, sem ônus 
para os cofres públicos, nem cons
trangimento ou coação dos assistidos, 
em hospitais, penitenciárias, outros es
tabelecimentos oficiais, e expedições 
militares; nestas, porém, somente por 
brasUeiros natos. 

Justijic"ação. A emenda. corres.ponde 
ao n.0 6 do art. 108 do ante-projeto 
do Instituto, que enuncia. a idéia, sem 
alteração do conteúdo, em têrmos 
mais claros e precisos. 

EMENDA N.0 96 

Ao art. 159, § 17 
Su))stitua-se pelo seguinte; 
E' livre o exercício de qualquer pro

fissão, observadas as condições de ca
pacidade técnica e outras que, em 
defesa de evidente interêsse público, 
a lei estabelecer. 

Justíjica!;ão. Ainda. é o texto pro
posto pelo Instituto Cart. 108, n.o 14). 
Não restringe a condições exclusiva
mente de capacidade técnica, como faz 
o projeto, os requisitos para o exer
cício da profissão; permite que a lei 
imponha outras condições, como a de 
idoneidade moral, em defesa. de eVi
dente interêsse público. 

EMENDA N.o 97 

Ao art. 159. § 21 
Substitua-se pelo seguinte: 
E' garantido o direito de proprie

dade; não poderá, todavia, ser exer
cido de forma contrária. ao interêsse 
social ou coletivo definido em 1e.. A 
desapropriação por necessidade ou uti

lidade pública. !ar-se-á mediante pré
"rla e justa. indenização. Em caso de 
perigo iminente. como guerra ou in
.surreição armada., poderão as autori
dades competentes usar da proprieda
de particular até onde o bem público 

exigir, ressalvado o direiio a. rápida 
indenização ulterior. 

Justijica~;ão. A redação propMa. é, 
substancialmente, a do art. 108, i 80 
do ante-projeto do Instituto e tem a 
vantagem de declarar a. subordinação 
do exercicio do direito de proprieda
de ao interêsse social, principio con
sagrado nas modernas cartas politica.s. 

EMENDA N.0 98 

Ao art. 159. § 25 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ninguém será prêso senão em fla

grante delito, ou por ordem escrita. 
da. autoridade competente, r.os ca.soo 
expressos em lei. A prisão ou deten
ção será imediatamente comunicada 
ao juiz competente, que a relaxará, 
se fôr ilegal, e promoverá, sempre 
c;,:ue de direito, a responsabilidade da. 
autoridade coatora. 

Justi/ica~;ão. E' também sugestãodo 
ante-projeto do Instituto (art. 108, 
§ 31), preferivel, por mais sintética, 
à do projeto, que chega. a proibir 
seja o cidadão revistado em público 
e impõe à autoridade exorbitante a 
perda. do põsto, cargo ou função. São 
m!nudências que a generalidade d.o 
preceito torna dispensáveis. 

EMENDA N ~ 99 
Ao art. 159; § 27 
Suprima-se, por ter sido &tendida. 

a disposição na emenda anter101:. 

EMENIIA N.0 100 

Ao art. 159, § 29 
Substituam-se as palaV!as "seja qual 

f6r o responsável pela ilega.llda.de ou 
abuso de poder" por "seja. qual (~ 
a autoridade responsável". 

Justt/icação. o mands.Qo de aegu
rança é dado contra uma autoridade 
e não contra o particular. A referên
cia a autoridade suprime a dú'rlda. 

EMENIIA N ,0 101 

Ao art. 159, § 85 , 
Substitua-se a 2.• .parte do artigo 

pelo seguinte: ' 
e, quanto ao confisco, a perda dos 

bens !licitamente adquiridos em ?ir
tude de abuso no exercício de funções 
públicas. nos têrmos que a lei definir. 

Justt/ica~;ão. Conserva-se o preceito 
moralize!!.ar, sem a referência impró
pria a enriquecimento ilic!to; e llml
ta-se claramente a pena.lldade 1 P«
da dos. bens mal adquiridos. 
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EMENDA N.0 102 

Ao art. 159. § 36 
Substitua-se pelo seguinte: 
Não haverá. prisão por dirtdas, salvo 

a do depositário e a. proveniente de 
obriga,ção alimenter. 

Justificação. A alteração é 111penas · 
de redação, simplificando a do texto, 

.sem prejuizo do conteúdo. 
EMENDA N.o 103 

Ao art. 159, § 38 
Suprimam-se as palavras "em ca.da. 

exercício". 
Justificação. A red-ação tanto se 

deve referir à tributação ânua, como 
à Imposta em leis de maior tempo 
de duração. 

EMENDA N.0 104 

Ao art. 180, parágrafo único. 
Substitua-se pelo seguinte: 
O Govêrno Federal poderá. expulsar 

do território nacional o estrangeiro 
perigoso à. ordem públ!ca ou nocivo 
aos interêsses nacionais, salvo se !õr 
casado com brasileira. ou tiver filho 
brasileiro. 

Justificação. Uma dessas clrcuns
tAncia.s deve bastar para. impedir a. 
medida. drástica. da. ~pulsão, abran
dando-se, a.ss!m, no interêsse de mem
bro.; brasileiros da. famflia, o rigor do 
projeto, que exige, para a isenção, as 
duas condições e ainda que o filho 
seja brasileiro nato. 

EMENDA 'N.0 105 

Ao a.rt. 161 
Suprima-se. 
JU$Üficação. A disposição contém 

matéria a ser atendida pela lei. 

EMENiiA 'N.0 106 
Ao art. 162 
Suprima-se. 
J'ILSti/icaçáo. A proibição de propa

ganda tendente a. suprimir os direitos 
e garantias assegurados na Constitui
ção prejudicará o exercício de alguns 
dêles, como os que protegem as diver
sas modalidades da. manlfesta,ção do 
pensamento. 

EMENDA N.0 107 

Ao art. 164 -
Substitua-se pelo seguinte: 
A ordem. econômica. e social será. 

fundada nos seguintes principies: 
Justificação. Evita-se a. de!in!çft.o 

dos princípios indicados como direitos 
sociais, denominação que evidente
mente nem a todoe 15e pode apllca.r, 

além de ser de conceituação dl!icil e 
duvidosa. 

l!:I!U:NDA N.0 108 

Ao art. 164, § 4.0 
Suprima-se o parâgra!o. 
Justificação. O assunto ficará regu-

lado, de maneira completa, no § :.11 do 
art. 159, com a redação proposta na 
emenda. n.O 94. 

EMENDA N.0 109 

Ao art. 164, § 6.0 
- Redija-se desta. forma.: 
Só poderão funcionar no Bra.sil as 

emprêsas de seguros e de capita.Uzação, 
quando brasileiros os seus sócios ou 
acionistas. Aos estabelecimentos que 
já. estiverem funcionando sem êste re
quisito a lei marcará. prazo para. o seu 
preenchimento, sob pena de desapro
priação da.s ações ou cotas de capital 
pertencentes a estrangeiros ou liquida
ção da emprêsa. 

- Justificação. Convém evitar a pa
lavra "nacionalização", que tem mais 
de um sentido. Parece que o intuito 
do pa.rá.gra.fo não é o de reservar, mes
mo no futuro, à União, o direito de 
explorar os negócios a que êle se re
fere, até porque para isso jã seria su
ficiente o § 3.0 dêste artigo. A redação 
proposta é mais precisa e muito se 
aproxima da do Projeto do Instituto, 
excluindo, porém, os bancos, por isso 
que a existência no pais de estabeleci
mentos bancários estrangeiros fii!Cillta. 
os negócios internacionais, sendo certo 
que dWcilmente aqui se fixariam, ou 
continuariam, emprêsas dessa espécie, 
se lhes fôsse negada inteiramente a 
!a.culda.de de operar em depósitos. 

Não convém Igualmente marcar na. 
Constituição um prazo rigldo e infle
xível para a transformação dê..<;Ses esta
belecimentos em emprêsa.s nac!ona.!s. 
A emenda. atende a. todos êsses objeti
vos. 

EMENDA N.0 110 

Ao art. 164, § 7.0 
- Substitua-se êste pará.gra!o pelo 

seguinte: 
A lei federal regulará. a f!scallzação 

e revisão da.s tarifas dos serviços p1í
bllcos explorados por concessão, para.. 
que, no interêsse coletivo, delas reti
re o capital uma retribuição justa ou 
adequada e sejam atendidas conve
nientemente as exigências de expansão. 
e melhoramento dos serviços. A lei 15&· 
apllca.rá. a concessões feitas no regime 
anterior . de ta.r'..:fas contratualme:cte 
estlpula.da.s para todo o tempo de du
ração do contrato. 
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Justificação. Antes de tudo, é pre
ciso deixar bem claro que a lei regula
dora da matéria é a federal. Depois, a 
Constituição deve Unicamente fixar o 
princípio geral - limitação de lucros 
à justa retribuição do capital, de for
ma. a permitir a expansão e melhora
mento dos serviços. O mais, inclusive 
percentagem de lucros e avaliação do 
capital, constitui assunto para ser de
senvolvído na legislação ordinária. 
Convém, suprimir a referência à na
cionalização, palavra que possui várias 
acepções. 

EMENDA N •• 0 111 

Ao ar-t. 164, § g_o_ n.o m. , 
-Transponha-se para as "Disposi

~es Dive:.;sas .. do Título _VI (Disposi
çoes Gerrus), com a segumte redação: 

Art. A fiscalização das concessões 
de minas e jazidas minerais, ãguas, 
energia hidráulica e elétrica poderá 
ser delegada aos Estados que satisfaze
rem as condições fixadas em lei, in
clusive a de possuirem os necessários 
serviços técnicos e administrativos. 

Justificação. O assunto prende-se à 
competência dos Estados, devendo por 
isso ser incluído em disposições gerais. 
Acresce que, como se acha redigido, o 
n.0 m do § 9.0 do art. 164, se aplicaria 
a tudo quanto dispõe êsse artigo, 
qllialldo o intuito é apenas referir-se à 
matéria do próprio parágrafo. Limita
da a delegação ao aspecto da simples 
fiscalização, a emenda mantem a com
petência federal, em todos os Ct>.sos, 
para a outorga das concessões, não 
quebrando desta forma o sistema. 

EIIIEN])A N.0 112 

Ao art. 164, § 9.0 , n.o IV 
-Suprima-se. 

. J_ustificação. A lei, já invocada no 
1nctso, pode perfeitamente ficar :reser
vada a provídência, de ordem adminis
trativa, que nêle se recomenda. 

EIIIEN])A N.0 113 

Ao art .164, § 10 
Suprima-se . 
• Justificação. Inconveniente. Moti

vos e ci:rl:unstâncias eventua!s podem 
tornar a medida necessá..'"ia. ou útil, 
devendo, assim, ser deixada ao critério 
do legislador ordinário. Além disso é 
sabido que a proteçá:) alfandegá.rla 
pode constituir uma medida de defesa. 
de interêsses do pais em matéria de 
comércio internacional e a limitação 
a prazo certo POderia privar a nação 
desta. arma de defesa. 

EMENDA N.0 114 

Ao art. 164, i 13 
-Suprima-se. 
Justificação - E' outro assunto para 

a legislação ordiná.:ria, que atenderá às 
situações de emergência. 

EMENDA N.O 115 

Ao art. 164, § 15 
-Suprima-se. · 
Justificação. Os têrmos imprecisos e 

demasiadamente genéricos da disposi
ção não lhe possibilitam aplicação 
proveitosa. 

EMENDP. N.0 116 

Ao art. 164, § 16. 
-Suprima-se. 
-Justificação. Ocioso, por já ter s 

União a. faculdade de legislar sôbre 
imigração e eluigração (art. 4.o n.o 
XIV). 

:EMENDA N.O 117 

Ao art. 164, § 24, n.0 II. 
- Substitua-se: Salário mínimo fi

xado em lei, de acõrdo com a natureza. 
do trabalho, as condiÇÕes de cada re
gião e as necessidades normais do tra
balhador. 

- Justüicação. A reivíndicação que 
vem sendo atendida quanto ao salário 
mfnirno, nas constituições anteriores 
(de 1934, art. 121, § 1.o, letra õ, Carta 
de 1937, § 38, h) e foi acolhida no an· 
te-projeto do Instituto (art. 108, 

· n.0 16) é baseada nas necessidades do 
trabalhador. 

:EMENDA N.0 118 

Ao art. 164, § 24, n.0 m . 
Substitua-se pelo seguinte: Par

ticipação do trabalhador nos lucros 
das emprêsas, nos casos e pela forma 
que a lei determinar. 

- Justificação. Em se tratando de 
uma experiência deve deixar-se à lei 
ordiruí.ria a indicação dos ' casos e 
condições em que a medida deve ser 
aplicada. · 

EMENDA N.0 119 

Ao art. 164, § 24, n.0 VI 
Substitua-se pelo seguinte: 
Repouso semanal, de preferência aos 

domingos, bem como nos feriados ci· 
vis e religiosos, de acôrdo com a tra
dição local, respeitadas nêste caso as 
exigências técnicas das emprêsas. 

- Justificação. Nem sempre é pos
sivel o deScanso no domingo. A rigi
dez do preceito desorganizaria ou !a.· 
ria paralizar muitos serviços de inte
rêsse coletivo, de indispensável conti-
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nuidade. Quanto à remuneração deve 
ser objeto da lei ordiná.rta. 

EMENDA N.0 120 

Ao art. 164. § 25 
- Suprima-se a 2.8 parte. 

Justificação. Redundante. 

EMENDA N.0 121 

Ao art. 164, § 27 
- Suprimam-se as palavras "e o 

exercido de funções delegacla.s do po
der público". 

Justificação. E' excessivo e não se 
coaduna com o regime político insti
tuído, a faculdade que se pretende 
atribuir aos sindicatos, de exercer fun
ções públicas delegadas. 

EMENDA •0 122 

Ao a.rt. 164, § 28 
- Suprima-se a palavra "natos". 
- Justificação. Não é razoavill a 

exigéllcia da qualidade d~ brasileiro 
nato para as atividades enumilradas. 

EMENDA N.0 123 
Ao art. 164, § 30 
- Snbstitua-se pelo seguinte: 
A lei' regulará. a revalidação de di

plomas e os casos e condições em que 
será licito aos estrangeiros o exercício 
de profissões libilrais. . 

-Justificação. Esta emenda, que 
engloba as matérias tratadas nos 
§§ 30 e 34 do Projeto, permitirã colo
car a questão do exercício de profissões 
liberais no Brasil em base de recipro
cidade, ressalvada a exigência. de re
validação do diploma expedido por es
tabelecimento de ensino estrangeiro, 
cuja idoneidade seja reconhecida pelo 
govêmo brasileiro. o Brasil precisa., 
para seu desenvolvilnento, do concurso 
de técnicos. As próprias emprêsas do 
Govême> e escolas suPilriores contra
tam especialistas e professores estran
geiros. 

ÍMEND.II. N.0 124 
Ao art. 164, § 34. 
-Suprima-se. · 
Justificação. Já. está. regulada a ma-

téria no § 30. 

EMENDA N.0 125 

Ao art. 164, § 35. 
-Suprima-se. 
- Justificação. Imprecisa. Mal co-

locada no capítulo dos direite>s sociais, 
constituindo além disso assunto para a. 
lei ordinária.. 

ÍMENDA N.0 126 

·Ao art. 164, § 38 
- Suprima-se. 
- Justificação. Matéria. processual 

- da competência da União. 

EMEDA N.O 127 

Ao art. 164, § 39 
- Suprima-se. 
- Justificação. Já. atendida a ma-

téria no § 37. 
EMENDA N.0 128 

Ao Cap. I do.Tit. VI. 
-Suprima-se o capitulo. 
- Justificação." As disposições do 

capitulo não encerram matéria de or
dem constitucional, a não ser quanto 
à do § 3.0 , atendida na emenda se
guinte. 

EMENDA N.O 129 

Ao art. 169 
- Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Conselho de Segurança. Nacional, 

cuja organização, competência e fun
cionamento serão regulados por lei, 
cabe o estudo dos assuntos relativos à 
segurança nacional. 

-Justificação. Não é necessário 
inscrevilr na. Constituição as atribui
ções e finalida-des dos órgãos especiais 
das fôrças armadas. 

EMEDA N.O 130 

Ao' art. 172 § 4.0 

- Sunrlma-se. 
- JuStificação. A criação de tiros 

de guerra também é detalhe da orga
nizaç!'i.o do serviço militar, que consti
tui oi:>jeto de leis e regulamentos es
peciais. 

EMENDA N.O 131 
Ao art. 173, § 2.0 
-Suprima-se. 
-Justificação. Também aqui a ma-

téria, relativa. a o~çã.o millta:r, 
deve ser deixada ao critério do legisla
dor ordinário, que atenderá. sem em
baraço às conveniências de ordem téc
nica ou transitórias que os orgãos su
periores do comando militar inspira
rem. 

EMENDA N.O 132 

Ao art. 173, § 3.0 

- Suprima-se. 
- Justificação. E' a mesma da. 

emenda. precedente. 

EMENDA N.0 133 

Ao art. 173, § s.• . 
- Suprimam-se as palavras "com as 

vantagens &.;egura'lias em lei". 
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- Justificação: A ressalva. é dis
pensável. 

EMENDA N.0 134 

A oa.rt. 173. § 6.0 

- Acrescente-se depois da. palavra 
•serviço" a. palawa. "somente". 

-Justificação. Com a. emenda., a. 
disposição fica acomodada. à regra já 
esta.tuida. no art. 20 quanto ao exer
cício de mandato legislativo. 

EMENDA N.0 135 
Ao art. 177 
-. Suprima-se. 

- Justificação. Os funcionários 
mencionados no artigo já. têm asse
guradas as suas garantias de vitali
ciedade ou estabilidade em outros dis
positivos constitucionais ou legais. 

Elii:ENDA N.o 136 

Aos arts. 178 e 179 
- Substituam-se pelo seguinte: 

Os funcionários públicos, depois de 
dois anos quando nomeados por con
curso de provas, e depois de dez anos 
de serviço efetivo nos demais casos, 
só poderão ser exonerados por sen
tença. judiciária ou mediante processo 
a.dm!nlstrativo, regulado em lei, e no 
qual seja. assegurada. ampla defesa. 

- Jmtificação. A redação, c,ue é 
a. do art. 158, n.o 3 do ante-projeto do 
Instituto, está mais adequada. e de 
acôrdo com a tradição do nosso di
reito. 

EMENDA N.0 137 

Ao art. 182, § 1.o 
- Acrescente-se: 

m - à detenção em estabelecimento 
ou local não destinado a réus de cri
mes comuns. 

- Jmtijicação A sugestão vem do 
ante-projeto do Instituto e do projeto 
Sampaio Dóris.. Texto idêntico está 
na Constituição de 1934 <art. 175, 2, 
b) • E' restrição à. liberdade que não 
pode deixar de ser facultada ao go
vêrno na. emergência. que dá lugar ao 
estado . de sítio. 

EMENDA N.0 138 
Ao art. 182, § s.o 

Suprimam-se as palavras 
"no exercício de suas funções": 

- Justificação. A cláusula restritiva 
pode dar lugar a abusos, com alega
ção de que em determinadas situa
ções ou em certos momentos o titular 
dos cargos ou funções indicados não 
está. em exercício de sua atividade 
:funcional. 

EKENDA :!1'.0 13!\ 

Ao art. 182 
-Acrescente-se: 

§ 8.o A circulação de livros, jornais 
ou de quaisquer publicações, e o fun
cionamento das estações de rádio não 
serão obstados desde que os seus au
tores, editores ou diretores os subme
tam à. censura.. 

- Justificação. E' outra proposta 
. razoável do ante-projeto do Instituto. 
Desde que a emprêsa de publicidade 
se submeta ao regime excepcional im
pôsto pela autoridade, deve ter asse
gurado o direito de não ser interrom
pida em suas atividades. Esta inter
rupção traria. prejuízos patrimonais 
sem interessar à.s necessidades ou con
veniências da segurança. pública.. 

EMENDA N.0 140 

Ao art. 184 
- Suprima-se o § 1.0 e transfor

me-se em artigo o § 2.0 : 

- Justificação. A obrigação imposta 
ao Presidente da República no pa
rágrafo 1.0 já consta do art. 183 pa
rágrafo 1.o. 

EMENDA N.0 141 

Ao art. 185 
- Substitua-se pelo seguinte: 

A Constituição poderá. ser refor
mada, por iniciativa do Congresso Na
cional, ou das Assembléias dos Esta
dos. 

§ 1.o Considerar-se-á proposta a re
forma, quando, sendo apresentada por 
uma quarta parte, pelo menos, dos 
membros de qualquer das Câmaras do 
Congresso Nacional, fôr aceita, em 
três discussões, por dois terços dos vo
tos em uma e em outra Cânmra., ou 
quando fôr solicitada por dois terços 
dos Estados, no decurso de um ano, 
representado cada Estado pela maio
ria de votos de sua Assembléia. 

§ 2.o Essa proposta dar-se-â por 
aprovada, se no ano seguinte o fôr, 
mediante três discussões, por maioria 
de dois terços dos votos nas duas Câ.
marás do Congresso. 

§ 3.o A proposta aprovada publlcar
se-á. com as assinaturas dos Presi
dentes e Secretários das ' dua.s Câma
ras, e incorporar-se-á à., Constituição 
como parte integrante dela. 

§ 4.o Na vigência do estado de sftio 
não poderâ a Constituição ser emen
dada ou revista. 

§ s.o Não serão admitidos como objeto 
de deliberação projetos de emenda ou 
revisão tendentes a abolir a forma re-
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publicana democrática, o regime re
presentativo e o sistema federativo. 

- Justi/icat;ão. E' o texto do artigo 
90 da Constituição de 1891, que salvo 
o § 4.0 que é aqui substituído pelo pa
rágrafo 5.o do art. 155 do ante-pro
jeto do Instituto bem prevê sôbre o 
delicado assunto. Adota o texto pro
posto o vocábulo reforma, mais com
preensivo do que emenda e não vai . 
ao extremo de permitir a substitui
ção, em seus fundamentos, do regime 
instituido, prescrevendo que fica res
guardada a forma republlcana demo
crática, o regime representativo e o 
•lstema federativo. 

ElltE;NJlA N •0 142 
Ao art. 192 

- Suprima-se. 
- Justificação. E' matéria. de pro-

cesso; não há conveniência em fixá-la 
no texto constitucional. 

EMENDA N.0 143 

Ao art. 196 
- Acrescente-se: 

A justiça eleitoral caberá fiscalizar 
a observância dêste preceito e aplicar 
as sanções previstas em );ei. 

- Justificação. Como o caso é de 
sanção correspondente a preceito do 
. direito eleitoral, deve ficar a cargo ex
clusivamente da justiça própria. em
bora se configure infração penal pre
vista. no lllreito comum. E' o que pro
põe o ante-Projeto do Instituto. 

Em aditamento a meu ofício nú
mero 126, de hoje, tenho a honra. de 
enviar a V. Excia. as inclusas suges
tões sob a forma de emendas ao Pro
jeto da Comissão da Constituição da 
Assembléia Nacional Constituinte. São 
elas devidas aos Drs. Raul Fernandes, 
:S:a.roldo Valadão, Oto Gil, Heráclito 
da. Fontoura. Sobral Pinto, E:a.riberto 
de Miranda Jordão, Targino Ribeiro e 
em parte aos Drs. Arrioldo Medeiros 
da Fonseca e Temistocles Brandão Ca
valcanti, Membros da. antiga Comissão 
do Instituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros. encarregada de elaborar 
um Ante-Projeto de Constituição, já. 
remetido a V. Excia. com o ofício nú
mero 15, de 4 de abril de 1946. 

Sàmente agora vai essa nova. con
tribuição por ter sido apresentada de
pois de concluído o trabalho da Co
missão Coordenadora do Instituto, mas 
cuido que chegará a tempo de ser de
vidamente considerada. 

Rogo vênia para oportunamente 
encaminhar outros . elementos que no 

Instituto dos Advogados venham a ser 
apresentados. 

Respeitosas homenagens e Sauda
ções. - TarU:no Ribeiro, Presidente. 

EMENDAS 
AO TÍTULO :I 

1) E. Substitua-se a sua denomí
nação por: "Do Brasil, seu govêrno, 
sua organização e símbolos". 

J. O título I deve tratar dos prin
cípios fundamentais para o BrasU in
tema e externamente, e êles não se ci
fram na Federação e na República; 
compreendem, também, a independên
cia. e a unidade nacionais, que devem 
vir inicialmente, seguid.as pela for
ma de govêrno e ãe Estado, os órgãos 
da soberania nacional, os símbolos e 
os princípios tradicionais de recur
so ao arbitramento e da condenação 
da guerra de conquista. Foi o que fêz 
o Anteprojeto da Comissão do Ins
tituto dos Advogados, denominando da 
forma proposta o Título I e alí colo
cando os assuntos enumerados, subs
tituído território por organização. 

2) E. Substitua-se o art. 2.0 pelo 
segui:;.t~ Anteprojeto da Comíssão do 
Instituto, que passará a ser o artigo 
1.0 : "O Brasil, independ€nte e uno, 
adota como forma do govêrno a Re
pública democrática e representativa.". 

J. Aí temos no texto :~~roposto logo 
e ímed.iatamente, a independência e 
unidade nacionais, ~o Brasil, indepen
dente e uno", que estão acima da Fe
deração e da República, sendo que a 
mesma independêncía foi relegada, 
sem justificativa, no Projeto, para o 
fim, lá. no art. 165, § 2.0 das Dispo
sições Gerais. Depois vem: "adota 

. como forma de govêrno a república 
democrática e representativa", colo
cando-se a forma de govêrno que é 
básica, antes da de Estado e substitu
indo-se mantem por adota pois não 
eXistiu tal forma nestes últimos no
ve anos, e não se diz simplesmente 
"república" como o fêz a Carta u· 
193'7, art. 1.0 , mas "democrática re
presentativa", que ela. porle ser dita
torial, como foi desde 1937, aristocrá
tica, qual se proclamou em Olinda em 
1710, e democrática, que foi de 1891 
e de 1934, e representativa pois não é 
govêmo lllreto, sendo a. palavra "re
presentativo" usada em todos os tex
tos desde 1824,. art. 3.0 , 1891, art. 1.0 , 

1934, art. 1.0 , só desaparecendo na. 
carta de 1~7. 



-198-

. 3) E. Substito.1a-se o art. 1.0 e 
seus parágrafos pelo seguinte: "0 
Brasil mantem o sistema federativo, 
constituido pela. união perpétua e in
dissolúvel dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios F'ederais" que 
passará. a. ser o art. 2.0 do Projeto. 

J. Inexplicável em absoluto o § 1.0 

quando sua. matéria. deve constar do 
texto do próprio artigo; dispensável 
perfeitamente o § 2.0 , que é assunto 
para estar no artigo sôbre o Distrito 
Federal. 

4) E. Inclua-se no Título I como 
art. 3.0 o seguinte: "Art. 3.0 São ór
gãos da soberania nacionai, nos li
mites desta Constituição, o Poder Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário, 
harmônicos e independentes entre si. 
Parágrafo único- "O ~idadão inves
tido na função de um dos poderes não 
poderá. exercer a. de outro, salvo as 
exceções previstas nesta Constituição", 
suprimindo-se o artigo 6.0 , § 2.0 do 
Projeto e já incluido o § 1.• dêsse ar
tigo· como parágrafo único do texto 

. da emenda . 
• r.. A forma proposta referindo-se 

aos órgãos cút soàerània nacional vem 
de 1891, art. 15, mantendo-se em 34, 
art. 3.0, e é muito preferivel à res
trita "poderes da únião", pois aque
les encarnam, realmente, tõda. a na
ção, e não apenas a União. A dele
gação não deve ser proibida em abso
luto, sendo admissivel em certos ca
sos, como a da função legislativa em 
tempo de guerra. 

5) E. Inclua-se no Tit'.llo I como 
art. 4.0 o art. 189 com a seguinte re
dação: "A bandeira, o hino, o sêlo e 
as armas nacionais, são de uso obriga-
tório Q.Ue a lei regulará" . · 

J~ E' inadmísstvel relegar para um 
dos últimos artigos. da Constituição 
a bandeira e os demais simbolos na
cionais que devem estar logo no iní
cio da Lei Fundamental. A forma. 
proposta caracteriza, ainda melhor, o 
uso Obrigatório de tais simbolos. 

6) E. Inclua-se no Titulo .I como 
art. 5.0 o § 3.0 do art. 165 com a se
guinte redação: "0 Brasil só decla
rará guerra se não couber 011 malo
grar-se o recurso ao arbitramento ou 
às instituições internacionais criadas 
para preservar a paz; e não se empe
nhará. jamais em guerra de conquis
ta, direta ou indiretamente, por si ou 
e .maliança, com outra Nação". 

J. :e'sses princípios fundamentais 
da nossa politica. internacional não 
podem estar relegados para o térmi-

no da. Constituição, devendo figurar 
logo no seu :frontespício. A redação da 
emenda é muito melhor do que a do 
Projeto, pois ·não repete "rec=er" e 
"recurso" e mantém e atualiza com 
sintese a fórmula, então perfeita, do 
art. 4.0 da Constituição de 1934. E' 
desnecessário e pode ser restritivo di
zer "os meios pacíficos são os regulados 
t)or órgão internaciDnai de segurança 
de que participe". pois é implícito que 
~ uso de tais meios supõe a nossa. .fi
liação ao órgão internacional que os 
estabeleceu e disciplina e falar em 
"órgão de segurança" é excluir a Côr
te de Arbitragem, ou Côrte de Justi
ça Internacional, etc... A fórmula 
proposta "instituições internacionais 
criadas para ;-reservar a paz" é ma
nifestamente preferível. 

AO TÍ'nlLO n 
7 E. Substitua-se o enunciado do 

Título n "Da União" nela seguinte 
"Dos Brasileiros", passàndo-se para 
o mesmo tôda a matéria contida no 
Título V, Capitulo I, Seção I . 

J. Aos fins primeiros da sociedade 
seguem-se os sócios, ao Titulo I sô
bre o Brasil segue-se o Titulo II sô
bre os Brasileiros. Foi a orientação da. 
Constituição do Império, é a mais ló
gica e razoável. A matéria. da nacio
nalidade não pode, evidentemente, en
trar na declaração dos direitos. Diz 
respeito à formação do corpo social, do 
elemento pessoal do Brasil, vin<Io, pois, 
inicialmente. 

8) E. Suprima-se no art 147, que 
passa a ser o 6.0, no caput a palavra 
cidadãos, dizendo-se apenas: "São 
Brasileiros". 

J. E' a forma perfeita adotada em 
1934, art. 106, e repetida em 1937 ar
tigo 115, pois ao se tratar da aqUisi
ção da nacionalidade não se d.eve fa
lar em cidadania que não abrange ape
nas a nacionalidade, uma vez-que ci
dadão é o nacional no gôzo das direi
t.)S politi!.:os. Por ter, errOneamente, se 
referido a cirüu!ãos em vez de o fazer 
a brasileiros, quando · tratou ca. sim
ples aquisição da nacionalidade, teve 
a Constituição de 1824, art. 6, de. pos
teriormelite, ao ta-atar dos eleitores, 
denominá-los cidadãos ativos, art. 90, 
e a de 91, por tê-lo repetido no arti
go 69, chegou ao absurdo de prever no 
art. 71, § 1.0, a suspensão da. naciona
lidade por incapacidade fis!ca ou mo
ral ou condenação criminal. Daí a 
critica de todos os comentadores. es
pecialistas e tratadistas, condenando a 
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e:n:;lrêgo ea palavra cidadãos quando 
se tratar de simples aquisição da na
cionalidade; critica atendida em 1934 
e 1937, e agora desprezada sem razão, 
pois a palavra· cidadãos nem sequer 
constava do trabalho da Sub-co
missão. 

9) E. No art. 147, n.0 1, que pas
sa a. ser o 7.0 , digas-e "pais" em vez 
de "pai". 

J. E' a forma do Anteprojeto da 
comissão do Instituto e dissipa futu
ras dúVidas. 
10) E. Substituam-se no art. 147, 
!I, fine, tôdas as palavras após "se" 
pelas segUintes: "vierem estabelecer 
residência definitiva no Brasil até um 
ano após à. maioridade". 

J. A aquisição da nacionalidade 
brasileira pelos filhos de brasileiro ou 
brasileira, nascidos eJn pais estran
geiro, :não estando os pais a serviço 
do Brasil, pela simples opção, é peri
gosa, Pois, é UJna mera declaração de 
vontade. o melhor critério, de 1824, 
art. 6.0 , 2.0 e de 1891, art. 69, 2.0 , ê 
o da vtnda pal."a a terra de s~us pais, 
é o critério objetivo, <ia radicação no 
Brasil, com o esta~bel~imento de re~ 
sidência definitiva no Brasil; o sim~ 
pies dClmícílio não basta, pois, sendo 
o do filho o do-s pai!;, podia não vi!: 
o filho aqui :residir na melloridade; 
o prazQ até um a.no após :lo maiorida~ 
de é Para limitar a. aquísiçã() à épo~ 
ca mais propí<:l.a., da juventud.e, e inl· 
pedir que pudesse ser feita, indefiro~ 
damente, tôda. a vida. A extensão até 
um ano à ma.íoriàade, além da sím
p":es maioridade política, é melhor, pois 
atende mais eficientemente à vontade 
do filho, pen:nit!ndo que, iá indepen
dente, possa. Vir ao Brasil, até contra 
a vontaàe dos pais. 

11) É. Acrescente-se no art. 148, 
que passa a ser o 7.0, no n.0 n:, após 
a palavra comissão esta: "remunera-
<ia ,, • . 

J. A aceitação de 3imples comissão, 
n.ão remunerada, jamais se jUlgou pu
sesse em dúVida. a lealàade do nacio
nal a ponto de exigir autorização ex
pressa do Presidente da República, 
não estando, assim, a pedir criação de 
um caso nouo de perda da nacionali
dade. A palavra "comissão" Inexistia 
nos textos correspondentes de 1824, 
art. 7.o, e de 1891, art. 71, § 2.0 • Foi 
inovação de 1934, art. 107, b, mantida 
em 1937, art. 116, b, com redação de
feituosa, mas sempre restritivo:mente, 

"comissão remunerada". Não há por
que ampliá-la. 

!Z) E. _Substitua-se no art. 148, m, 
a expressao "processo que a lei es
tabelecer" por "processo judicial". 

J. "Esse caso extraordinário de per-
. d.a C!-a_ nacionalidade, criado pela Cons

tltUlçao de 1934, para o naturalizado 
que se tornar desleal ao Brasil, ali 
o foi cam a garantia do processo Ju
dicial, art. 116, c, suprimida, natural
mente, na Carta de 193-7, art. 117, c, 
mas que no regime democrático e de 
direito a. ser imp~ntado deve ser res. 
tabelecida. O individuo que se natu
raliza brasileiro passa pelas mais sé
rias dificuldades, renuncia a sua na
cionaliàaile de origem... Não é iUs
to que perca o que foi tão difícil se
não por um processo com garantias, 
que só pode ser o judicial. 

EMENDAS 

Ao :Citulo 1l - Capitulo I, da União 
e. das atriàrdções e poderes, respec
troamente. 

1.a - Substituir no Título n a eY.
pre5õãa "Da. União" pela de "Organi
zação Fedel."al". 

Justificação 
Utna vez fixada no TítUlo I a for

ma de govêrno e o reginle politico, é 
de lx>a téciüca que o TitUlo n com
preepda o· ~tema do Esta<io, que é o 
federativo. ba.f a denominação de "Or
ganização Federal", do Titulo li, com 
a. distribuiÇão da competência da 
União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municipios, e as respecti
"\o-as discriminações de rendas . 

2.• - Dar ao capítulo I a denomi
. na.ção "Disposições Preliminares''. 

Justificação 
Desde a constituição de 24 de fe

vereiro de l$1, imitada pela de 16 de 
julho de 1934, esta é a denominação do 
Capitulo I da. "OrganiZação Federal". 
A experiência nePhum defeito ou In· 
convePiência apontou nessa. denomi
nação. Porque, ePtão, modificá-Ia? o 
amor d& novidade aqui em nada se 
justifica. 

3."" - Colocar como primeiro artigo 
dêste Capitulo, c art. 115 do proje
to. 
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Jv.stificaçoo 
O texto em questão trata da. facul

dade reconhecida. aos Esta.dos, no sls
tc>ma federativo de resolver sôure os 
r;eus destinos, é<'lll a aprovação ple
I: !l. do Congresso Nacional. O lugar 
a')Jropriado para semelhante t:Jxto é, 
:ll'Sim, na "Organização Federal", pois 
esta se alterará com tal decisão to
mada por um Estado. 

4.• - Colocar ccmo artigo . 2.0 dês
te capitulo, o a.rt_. 122 do projeto, corn 
a seguinte redaç,;.o: 

O Distrito Fede::al, capitstl da Re
pública, terá. un.a Câmara !v1'un1c1pal 
e~etiva, corr. fcnçao legisla.tlva, e será 
administrado por um Prefeito de no
meação do Presidente da República, 
com a aprovação do Senado Federal, 
e demissível ac! nutum. 

Jv.stificaçoo 
O sistema federativo exige um Dis

trito Federal, para a Capit'll da Re
pública. E' de boa técnica, portanto, 
que a matéria dêsse Distrito Federal 
seja regulada bgo no inicio do Capí
tulo sõbre a "Org.uüzaçãe> Federal". 

s.• - Abrir no artigo sõbre o Dis
trito Federal, Capital da República, os 
de>ls parágrafos SeJ!'.l!ntes: 

1.0 - As fontes· de receita do Dis
trito Federal são as meSlllas que com
petem aos Estade>s e Municípios, ca
bendo-lhes as despesas de caráter lo
cal. 

2.o- Compete-lhe organizar e man
ter sistemas educativos, respeitadas as 
bases e planos estabelecidos pela 
União. 

Jv.süficação 
Uma vez prevista a existênc!a do 

Distrito Federal,_~apital da Republi
ca, é indispensável fixar as fontes de 
sua. receita e a organização dos seus 
sistemas educativos. Dai a abertura 
dos dois ;;>arágr""f~s. 

6.a - Suprimir no n.0 II do artigo 
1.o das Disposições Transitó'ias tôda 
a sua primeira parte, que começa com 
a expressão "incorporar-se-á"" c ter
mina com a "o Distrito Federal". 

Jmü/icaçoo 
Bem andou o pro:eto prevendo a hi

pótese da futura mudança da capital 
:federal, e cuidando de co!oc&-la r..as 
Disposições Transitórias. Não con-

vém, entretanto, fixar no texr.o cons
titucional a região do pais para a qual 
deva ser muda.da a Capital. A emen
da visa resguardar a situação do atual 
DlstritC> F~deral quando a mudança 
da Capital se efetuar, e deixar para o 
legislador futuro o direito de esco
lher a região que, por ocasião da mu
dança, mais co:: venha acs objetivos 
que tal mudança queira alcançar. 

7.& - Transformar o art. 4.u do pro
jeto em n.0 XX ão art. 3.0

• 

Jv.stiticaçoo 
E' de boa técnica colocar a maté

ria. de competência da União num só 
artigo. • 

a.a - Tirar ne> n.o II do art. 3.0 do 
projeto o artige> definido "a" antes 
das palavras "guer::a" e "paz•:. 

Jv.stijicaçáQ 

E' mais elegante e mesmo correta a 
a usêJlcia do artigo nêste inciso. 

9.a - Suprimir no n.o I!I do art .• 3.0 

a expressão !inal "com outras na
ções". 

Jv.stijir:ar;ão 
Os llm!tes do território nacional são 

sempre com outras nações. As pala
vras mandadas suprimir são, porl:an
to, ociosas. 

r o. a - SubstitUir no n. o I do ar;. 3.o 
& palavras "8s nações" pelas de "os 
Estados", e o pronome "elas" por 
4lêles". 

Jv.stifica.çoo 
A> relações internacionais e os V.::.

tados são firmados entre Estados, que 
são as nações juridicamente organi
~das. 

n.a -Dar ao n.0 IV do art. 3.0 a se
guinte redação: 

Organizar a defesa externa.. as Fôr
ças Armadas e a Policia e segurança 
das fronteiras. 

12.a.- SUprimir o n.0 yr do art. 3.0 • 

Justifica.çoo das Emendas ns, 11 e 12 

Referm::lo-se os ns. IV e VI a ma
térias lntlmamente nga.das, convém 
uni-las num só número. 

13.a - Dar ao n.O V do art. 3.0 a se
guinte redação: 

Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo territó:::1o nacional, ou 
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nêle permaneçam pelo tempo que fõr 
necessário. 

Justificação 

:e necessãrio fixar o tempo da per
manência, para evitar que tropas 
estrangeiras transformem a sua. 
permanência, necessária em tempo de 
guerra, que o é também para o Brasil, 
em ocupação militar, após a cessação 
da guerra. 

14." - Reunir numa ·só as disposi
ções dos itens X e XIV do art. 3.0 com 
~ seguinte reqação: 

Criar e ma.nter alfândegas: explorar 
ou dar em concessão as entrepostos 
adua.neiros, os serviços de telégrafos, 
de rádio, de televisão, e de navegação 
aérea, assim como de vias-férreas, que 
liguem portas marit!mos a. fronteiras 
nacionais ou transpunham os limites 
de algum Estado. 

Justificaçéin 

Tratando-se de atividade do Estado 
que diz respeito a transporte, comu
nicação e circulação de pessoas e mer
cadorias por via terrestre, fluvial, 
aérea e mar;tima, com•ém que o as
sunto dos ns. 10 e H do art. 3.0 do 
projeto venha num só texto. Além 
disto, os entrepostos aduaneiros são 
em geral, no nosso pais, ativida.o:!es ex
ploradas por meio de concessão. 

15." -·Dar ao n.0 XI do art. 3.0 a se
guinte redação: 

Fiscalizar as opera;cões dos institu
tos de crédito, de ba·.1cos, e de socie
dade de capital!~çã.o e d·~ seguros. 

Justificaçé'.o 

O projeto se esquece•! das compa
nhias de capitalização, que são espe
cüicamente diferent.es das companhias 
de seguros, e restringiu a fiscalização 
aos institutos '.ie crédito perteDC'entes 
a particUlares, quando existem insti
tutos de crédito necessitado:; ·também 
de fiscalize.ção da União, e que não 
são propriedade de particulares. 

16.• - Dar ao n.0 XV do art. 3.0 a 
seguinte redação: 

ü:'ganizar defesa permanente con
tra os efeitos da sêca e das inUllda
c;-õcs. 

Justifica,,ãn 

O projeto limita a ctividade da 
União, em matéria de sêca, à só re
gião do Nordeste, quando éste flagelo 
existe etn outros :t:ontas ào terrttó-

rio nacional. O dever da União, quan
to a esta assistência. é geral. 

17.•- Suprimir o n.0 XVI de artigo a. o. 
Justificação 

:a:á. outras reg'.ões do pais, além do 
vale da. amazõn!a, que merecem 
organização. e valorização econõmica. 
Não convém estabelecer para a União = obrigação constitucional privile
glada. ll:ste asunto deve de ser dei.: 
xado para a legislação ordinária, a qual 
se manifestará através do critério da 
oportunidade. 

18.•- Transformar o art. 4.0 em nú
mero imediato ao XIX, com a seguin
tes redação: 

"Dispõr sõbre": 
Justificação 

Convém substitu;.r a palavra "le!,ois
lar", que está no projeto pela palavra 
"dispõr", porque esta significa tam
bém legislar, e não oferece o inconve
niente de esta.belecer confusão com as 
diferentes ativ!dàdes da União cons
tantes dos números ant-ertores ào mes
mo art. 3.0, pois tôdas estas múltiplas 
atividades da comp~tência da. União 
só poderão ser exercidas através de 
lei. 

19.4 
- Tra.nsformar em letra déste 

número, que se segue ao n.0 XIX do 
projeto todos os números romanos do 
artigo 4.0 do projeto, que vão de I a. 
XIX. 

Justificação 

A e~pressão "dispor sõbre" abrange 
tôda a enumeração que se segue, a 
qual deve de ser suo~tituida por !etras 
para eVitar a colll'usão com a nume
ração roma.na anterior. 

20.4 - Transformar o n.O I, do artigo 
4.0 do projeto em letra a) com a se
guinte redação: 

Direito civil, come~cial, penal, aé
reo. rural, do trabalho, processual, e 
eleitoral. 

Justijicar;:qo 

A enumeração aqui é necessária, não 
sendo suficiente a expressão "Direito 
privado", usada pelo projeto, pois ela 
não abra.nge o direito aéreo. o direi
to rural, e o direito do trabalho, os 
quais, na sua. conceituação modexna, 
fogem aos quadros da a.ntiga classi!i-
ca~ão da direito. · 
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21.a - o n.0 m do art. 4.•, transfor- .. 
mado em letra c) deverá ver supri
mida a expressão "assim ccmo". 

Justificação 

A elegância e concisão da frase e>.."i
gem essa supressão. 

22." - Reunir num só texto, e com a 
indicação de letra e) os ns. V e XII 
do art. 4.o do projeto. 

Justificação 
As riquezas do subsolo, pelo sistema 

seguido nestas emendas, passarão pa
ra a propriedade da União. Convém, 
por isto, reunir a matéria dos dois nú
meros numa só letra. 

23." Reunir num só texto, sob a 
indicação de letra f) os ns. VI e lni 
do art. 4.0 do projeto. 

Justijica:;ão 

As requisições civis e militares ~!io 
uma das formas de desapropriação. 
Tratando-se de matéria da mesma na
tureza d~ve ser reunida numa só ietra. 

24." - Transferir a disposição do § 
14 do ~- 164 do projeto para o texto 
do item vm, o qual deverá figurar 
sob a indicação de letra g) • 

A sua redação será então a seguin
te: 

Regime dos portos e navegação de 
cabotagem, sendo que esta, quanto ao 
transporte de mercadorias, é privativa 
dos navios nacionais. 

Justificação 
Não há nenhuma razão de ordem 

doutrinária ou técnica que aconselhe 
considerar direito social o previlégio, 
para os navios nacionais, de transpor
tarem mercadorias na navegação de 
cabotagem. 

25."- Suprimir no n.0 IX do art. 4.o 
a palavra "rodoviário". 

Justificação 

o tráfego interestadual não é pri
vativo das rodoVias. :tle é da compe
tência da União porque é interesta
dual, e não porque é feito em rocio
v.ias. 

26." - Dar ao n.0 X, do art. 4.0, 
transformado em letra i) , a seguinte 
redação: 

Comércio exterior e interestadual, 
instituições de crédito, bôlsas, câmbio 
e transferência de valores para fora do 
pais. 

Justi!icc.ção 
A regulamentação que pertence à 

União não é do comércio interior, mas 
sim do comércio interestadual. Os 
aspectos do comércio que são da alça
da da União estão previstos em outros 
números e letras dêste artigo. 

27." - Acrescentar ao n.O XI do ar
tigo 4.0 do projeto, transformado em 
letra i, a última parte do § 2.0 do ar
tigo 164 do mesmo projeto. A reda
ção desta letra será então a seguin
te: 

Trabalho, produção e consumo, com 
as limitações legais exigidas pelo bem 
público. 

Justificação 

A matéria desta letra não pode ser 
considerada Direito social. O lugar 
próprio onde deve ser colocaõ.a é o 
da competência da. União. 

28."- Transformar o n.0 XIV do ar
tigo 4.0 do projeto em letra Z, com a 
seguinte redação: 

Naturalização, entrada, permanên
cia e expulsão de estrangeiros; extra
dição, emigração e imigração, que de
verá. ser regulada e orientada, poden
do ser proibida. 

Justificação 

E' necessário dar à União poderes 
para orientar e até proibir tanto a 
emigração quanto a imigração. 

29." - Redigir o n.O X:V do art. 4.0 

do projeto, transformado em letra. m, 
da seguinte forma.: 

Estabelecer bases e planos da edu
cação nacional. 

Justijicaçãr; 

A palavra "diretrizes" é muito va
ga. Daí a substituição proposta pela 
emenda. 

30."- Substituir no n.0 XIX do ar
tigo 4.0 do projeto a palavra "selví
colas" por "silvícolas". 

Justi!iClí.ção 

A forma "silvícola" é que está de 
acõrdo com a etimologia da palavra, 
por isto é de ser preferida. 

31."- Transferir, sob a. denominação 
de letra r, para o número que se se
guir ao n.o XIX do art. s.o do projeto 
o dispOSto no § 2.0 do art. 114 do 
mesmo projeto, com a seguinte reda
ção: 
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socorros ao Estado que, em caso de 
calamidade púplica, o solicitar. 

Justificação 
Trata-se de obrigação inerente ao 

sistema federativo, pelo que o lugar 
apropriado para sôbre êle cUspo::- ~ o 
da "OrganiZação ·Federal". 

32."'- suprimb: o § 1.0 do art. 114. 

Justijicaçãa 

Tal dispÓsitivo é absolutamente inú
til. Para que a União auxilie o Esta
tado, quando isso se tornar necessá
rio, já eXistem outras disposições cons
titucionais que tornam possível seme
lhante gesto. 

33."'- Dar ao n.0 vm do art. s.o do 
projeto a seguinte redação: 

Proteger as belezas naturais, as 
obras, monwnentos, e documentos de 
valor artístico ou histórico. 

Justificação 
Os documentos históricos merecem 

também a proteção da União, dos Es
tados e dos Municípios. 

34.a - Transferir para o Título II da 
"Organização Federal" a Seção m do 
Título m, denominada "Da Interven
ção Federal". 

Jmtifica.ção 
Não é de se admitir que o instituto 

da Intervenção Federal, que tixa. a 
competência da União para restrin
gir a autonomia estadual, seja coloca
do fora do Título específico "Da Or
ganização Federal". 

35."- O art. 117 do projeto, coloca
do na "Organização Federal", ters. o 
seu caput assim redigido: 

"A União não poderá. intervir nos 
Estados, salvo": 

Justificaçãa 
Impõe-se a. substittúção da palavra 

"Govêrno Federal" pela palavra 
"União", porque, na técnica jurídica 
usual, Govêmo Federal é, mtútas ve
zes, sinônimo de Poder ~ecutivo. · O 
têrmo "União" não oferece êste signi
ficado equivoco. 

36." - Dar ao n.0 I do art. 117 do 
projeto a seguinte redação: 

Para assegurar o respeito aos prin
cípios constitucionais enumerados no 
art., e suas letras. 

Justificação 
No sistema adotado pelas Emen1a~. 

a enumeração dos principies consii
tucionais da União já :!oi feita ao ser 
discriminada a competência dos Esta
dos. Basta, assim, a referência ao ar
tigo onde tal enumeração existe. 

37." - Suprimir o parágrafo únioo e 
seus mímeros I e II do art. 117. 

Justificação 
Trata-se de matéria já prevista im

plicitamt:nte nos números anteriores. 
Os textos a serem suprimidos consti
tuem redundância escusada. 

38.a - Suprimir o parágrafo único 
do art. 118 do projeto. 

Justificação 

E' manifesta a inconveniência de fa
zer depender a lei de intervenção de 
provocação do Procurador Geral da 
República, que é autoridade 'ia conft
ança imediata do Presidente da Re
pública. 

39.a- Fundir em Parágrafo único os 
§§ 1.0 e 2.0 do art. 120 do proje~o. dan
do-lhe a seguinte redação: 

compete ao Presidente da Repúbli
ca, em todos os casos, executar a in.
tervenção, nomeando Interventor qu::.n
do necessário. 

Justificação 
Se é da competência do Presidente 

da República executar a intervenção, 
é da mais elementar prudência que o 
executor de tal medida seja pessoa de 
sua imediata confiança. 

40.a - Transferir para as "Disposi
ções Preliminares" do Titulo li êla. 
"Organização Federal" a matéria cons
tante da Seção I - Disposições Ge
rais do Capítulo II - Dos Esta.dos, 
constante do Titulo m. 

Justificação 
Restaurada, pelo sistema destas 

Emendas, a "Organização Federal", a 
matéria supra indicada deve fazer 
parte do Titulo denominado "0rga'rli
Z6 ção Federal". 

· 41."' - O art. 112 do projeto será co
locado nas "Disposições Gerais" d<~. -
"Organização Federal", com a se

guinte redação: 
C<lmpete privativ<tmente aos Esta

dos: 
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1) decretar a Constituição e as leis 
por que se devam reger, respeitados os 
seguintes princípios: 

a> forma republicana democrâtica; 
õ) regime representativo; 
c) harmonia e independência. dos 

poderes; 
à) temporariedade das funç5es e!e

tivas, limitada aos mesmos prazos dos 
cargos federais correspondentes, prci
bida a reeleição, de govemadores e 
prefeitos. para o período imediato; 

e) autonomia dos Municípios; 
/) garantias do Poder Judiciáno e 

normas do art. ; 
g) responsabilidade dos funciouá.rios 

e prestação de contas da administra
ção; 

h) direitos assegurados pela Consti
tuição <arts. > ; 

i) possib1lidade de emenda ou revi
são constitucivnal pelos órgãos legis
lativos estaduais;_ 

2) prover às necessidades da sua 
administração; 

3) organizar e manter sistemas edu
cativos, respeitt.dos as bases e planos 
estabelecfd'"s. pe!a Un1ão; 

4) exer ·er, e:u geral, todo e qual
quer po'ler cu direito, que Ice~ não fôr 
negado explícita ou implicitamente por 
cláusula exprE·ssa desta Constituição. 

Justificação 

Esta matéria. da com?etência po::.í
tica e administrativa dos Estados, de
ve ser !ôda ISiStelllJ!I,ti.zada. num só 
artigo, nao havendo nenhuma razão 
para que seja distribuida por di!eren
tes artigos como fez o projeto. _ 

42." - Suprimir, por constarem do 
texto da emenda anterior, sob forma 
de números, os arts. 113 e 114 do pro-
jeto. · 

43." - Acrescentar na competência 
política e administrativa do<; Estados 
o seguinte artigo: ' 

E' também facultado ao Estado in
tervir nos Municípios, a fim de lhes 
rlgularlzar as finanças, quando se ve
rif:ica.r impontualidade nos serviços de 
empréstimos garantidos pelo Estado, 
ou falta de pagamento da sua divida 
fundada por dois anos consecutivos, 
observadas, naquilo em que forem apli
cáveis, as r.ormas do art. 

Justificação 

Desde que a Constituição prevê, pa
:ra. assegurá-la, a auton.oml.a. dos Mu-

· nicípios, é necessá:'lo que :noutro ar
tigo preveja., para :~.utorizâ-la, a in
tervenção dos Estados nos seus res
pectivos Municípios. 

44." - Transferir o Capítulo m -
D!ls Municípios, do 'l'itulo m do pro
_jeto para a "Organlz:J.ção Federal". 

Justificação 

Restaurada a "Organização Fede
ral" , pelo · sistema adotado nestas 
Emendas, é indispensável que os Mu
nicípios, como os Estados, tenham a 
sua competênc!a regulada nêssc Titu
lo. 

45." - O art. 126 do projeto, coloca
do na "Orgau:..-.ação Federa i", terã a 
~egul01te redaç:. J: . 

Os Municípios ~t:~áo organizados de 
form .. a ser-l.c.e; ~~s~gurada autono
mia em tudo 'l'lanto respeite l S<!U 
peculiar interêsse, e especialmente: 

1> à eletividade do Prefeito e dos 
Vereadores da Câmara Municiflé'l, po
dendo aquêle ser eleito por ~ta; 

2) à decretação C:.os seus impos
tos e taxas, e respectiva arrecadação. 

EMENDAS 

Ao Título II. - Capitulo II - Do 
Poder Legislativo: 

1."- - Substituir o art. 7.0 pelo se
guinte: 

O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, salvo, quanto 
a esta, os casos eltJ)ressamente pre
vistos na Constituição, e se compõe 
de duas Câmaras: Câmara dos Depu
tados e Senado Federal. 

Justificação 
A sanção é, normalmente, elemento 

integrante da .função legislativa. Só 
excepcionalmente, e em casos expres
sos; é que não intervém na feitura d3. 
lei o Poder Executivo. O texto do 
projeto, dizendo que o· Poder Legis
lativo é éxer::ido pelo Congresso Na
cional, contém êrro manifesto, porque, 
normalmente, êle é exercido também 
pelo Poder Executivo, através da co
operação da sanção. 

A palavra "ramos", usada pelo pro
jeto, é imprópria, tendo sido objeto de 
constantes e justificadas críticas por 
parte dos competentes, que preconizam 
o emprego da palavra adequada que 
é "Câmaras". 

2.a. - O art. 8.0 , com a mesma re
dação, deve ser transformado em § 1.0 • 

' 
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Justificação 

Não se justifica a criação de um a~
tigo especial P:U:S regular !!' _ma.tétia 
de eleição, que e uma condiçao para 

0 exercício da função legislativa. Pre
visto o exercício no texto do art. 7. 0 , 

convém que a matéria. de eleição seja 
tratada em parágrafo. 

3.a Transformar o parágrafo 
único do art. 8.0 em § 2.0 • 

Justificação 

Desde que o art. 8. 0 passou a ser 
§ 1 o do art. 7.0, é claro que o pa.rá
grai o único do referido art. 8.0 tem de 
mudar de número. 

4.a - Acrescentar ao art. 7.0 os se
intes parágrafos: 

gu§ 3.0 Ninguém pode ser, ao mesmo 
tempo, Deputado e Senador. _ 

§ 4.0 Cada legislatura durará tres 
anos. 

J'IL$tijicação 

o § 3.0 prevê hipótese de incom
patibilidade . evideJ?-te, mas que o pro
jeto omitiu mexplicàvelmente. . . 

o § 4.0 visa resta. urar a necess1daac 
de ser o Senado Federal renovado, 
em cada eleição, pelo têrço dos _seus 
meinbros. Para. instituir uma legl~l~
tura de quatro anos, seria necessano 
elevar o mandato de Senador .a ~~ze 
anos . o que seria exagero preJUdlclal 
aos 'bons créditos do regime repre
sentativo. Devendo a eleição de Depu
tados e Senadores se processar simul
tâneamente, não se compreende, sem 
grave prejuízo para a moralidade 
politica, que se dê a cada legislatura 
o prazo de quatro anos. 

s.a - substituir o art. 9.0 e seus 
parágrafos pelo seguinte: 

O Congresso Nacional reune - se 
anualmente, no dia 3 de Maio, na Ca
pital da República, sem dependência 
de convocação e funcionará durante 
seis meses, podendo ser convocado 
por iniciativa de um têrço dos Depu
tados ou dos Senadores, ou pelo Pre
sidente da República. 

Justificação 
O funcionamento dllr5.llte quase todo 

o ano do Congresso Nacional é provi
dência inconveniente sob todos os as
pectos. Além de acarretar inevitável 
desprestigio dos Deputados e dos Se
nadores no seio da. opinião pública, 
suscitará, entre os representantes da 
Nação, o desejo de legislar seguida
mente, pois, a oportunidade de estar 
aberto o Congresso provocará nêles ·a 
incoercível ambição de intervir através 

de leis em todos os acontecimentos 
que estiverem se processando nas mú!
tiplas atividades da comunidade na
cional. O constituinte de 1934 elevou 
para seis meses a duração da sessão 
legislativa, a fim de coibir as sucas
sivas prorrogações que se verificavam 
no regime de 1891, pelo qual aquele 
prazo era só de quatro meses. Nada. 
diminui mais o aprêço do Congresso 
Nacional no seio da opinião pública 
do que a longa duraçã·o das sessões 
legislativas anuais. 

6." - Dar ao art. 10 a seguinte re
dação: 

Os Deputados e Senadores prestarão, 
em sessão pública, antes de tomar 
assento, compromisso formal de bem 
cumprir os seus deveres. 

Justificação 
Alguns artigos do Poder Legislativo 

exigem, para evitar confusões, que se 
empregue as palavras "Deputados" e 
"Senadores". Não se pode usar nesses 
artigos, sem impropriedade, a expres
são "Membro do Congresso Nacional", 
pois, isto determinaria confusão. Con
vindo manter no texto legislativo a 
uniformidade de denominação, deve-se 
empregar, em vez da e~pressão "Mem
bros do Congresso Nacional", estou
tra: "Deputados e Senadores". 

Compromisso não se contrM, pres
ta-se. Daí a substituição proposta. 

7."' - Substituir o art. 13 e seus 
§ § 1.0 e 2.0, pelo seguinte: 

A Câmara. dos Deputados e o Se
nado Federal trabalharão separada
mente e em sessões públicas, quando 
não fôr resolvido o contrário, funcio>
na.rão todos os dias úteis com a pre
sença de l/10, pelo menos, de seus 
membros. As deliberações, salvo dis
posição constitucional em contrário, 
serão tomadas por maioria de votos, 
presente em cada uma das Cã.ma.ras 
metade e mais um dos respectivos 
membros. 

Justificação 
O projeto se esqueceu de determinar 

o funcionamento obrigatório da.s duas 
Cã.maras em todos os dias úteis, e de 
fixar o número m!nirno indispensãvel 
para o referido funcionamento diário. 
A emenda vi~a suprir essa omissão. 

8." - Acrescentar, no art. 14 entre 
as palavras· ••exercício" e "do", a ex
pressão "das funções". 

Justificação 
A imunidade parlamentar deve 

abranger apenas o exercício da função 
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do mandato. Não se compreende que 
fora das suas funções o Deputado e 
o Senador possam, por exemplo, in
juriar impunemente aos seus concida
dãos nas colunas de um jornal. 

9.a - Substituir no art. 15 a expres
são "o período seguinte" pela "a le
gislatura subsequente". 

Justificação 
O prazo de duração do manda~o é, 

em boa técnica, denominado legisla
tura. A palavra "periodo" é aqui im
própria. 

10.a - Transformar o último período 
do art. 15, que começa com as exp!"es
sões "neste caso", em § 1.0 , com a se
guinte redação: 

No caso de flagrância, a auto::1dade 
processante, comunicando imediata
mente o fato, remeterá os autos à Câ
mara respectiva para que ela resolva 
sôllre a legitimidade e conveniência 
da prisão, e autorize ou proíba a for
mação da culpa. 

Justificação 
E' necessário que se determine, no 

caso de flagrante, que a autoridade não 
se limite a comunicar o fato, mas que 
o comunique imediatamente, forne
cendo à respectiva Câmara, nessa oca
sião, os elementos necessários a uma 
deliberação suficie'ntemente esclare
cida. 

n.a - Transformar o art. 16 em 
§ 2.0 do artigo anterior. 

Justificação 

O assunto dêsse art. 16 é exceção 
à regra fixada no texto do artigo an
terior, referente à imunid!tde parla
mentar. Para que abrir, então, arti
go especial, quando tem melhor ca
bimento em parágrafo? 

12.a - Substituir o art. 17 e seu 
parágrafo único pelo seguinte: 

Os Deputados e Senadores recebe
rão uma ajuda de custo por sessão le
gislativa, percebendo, durante esta, 
idêntico subsídio pecuniário, fixados, 
uma e outro, no último ano de cada 
legislatura, para a seguinte. 

Justificação 
Não se concebe, sem grave risco para 

a autoridade moral dos Deputados e 
Senadores, que éstes percebam subsi
dio durante todo o ano, mesmo no pe
ríodo do interregno das sessões legis
lativas. SUbsidio D:ão é ordenado, para 

ser pago durante todo o ano. A opi
nião pública sempre encarou com mui
ta suspeição os subsídios altos e con
tínuos. E' indispensável que· os cons
tituintes se mostrem sensíveis ao jul
gamento dos seus concidadãos, princi
palmente em assunto de tamanha de
licadeza quanto êste do su!midio. 

13 ... - SUprimir na letra a) do nú
mero I do art. 18 a palavra "inclusi
ve", substituindo-a pela palavra "ou". 

Justificação 
Tratando-se nesta letra de pessoa 

jurídica de Direito Público, não cabe 
a palavra "inclusive",· pórque autlllr
quias hã. que não são. de Direito Pú
blico. :tste assunto é objeto de largos 
debates no seio do pensamento j'LU"í
dico brasileiro. Não convém por isto 
resolvê-lo através de texto constitu- . 
cional. 

14 ... - Substituir a letra b) do nú
mero I do art. 17 pela seguint'!: 

Aceitar de pessoa jurídica de Direi
to Público, de entidade autárquica, de 
sociedade de economia mista ou de 
emprêsa concessionária de serviços pú
blicos, cargo, emprego, ou comissão re
munera~. ou exercê-las. 

Justificação 
Muitos distinguem "cargo" de "em

prêgo", e de "comissão". Convém, por 
isto, prever a hipótese de "cargo". 
Além disto, a comissão, que se tem em 
v'.sta incompatibilizar com o mandato, 
é tão somente a de caráter remune
rado. 

15... - Substituir a letra a) do nú
mero II do art. 18, pela seguinte: 

Ser proprietário, sócio, Diretor, ou 
receber remuneração de emprêsa q~Ae 

goze de favor por efeito de contrato 
com pessoa jurldlca de Direito Pú
blico. 

Justificação . 
A redação proposta atende melbcr 

;ao objetivo do legislador. Se o Diretor 
é incompatível com· o exerc!cio do 
mandato, com muito maior razão esta 
incompatLbilldade existe piu-a. o sócio 
de emprêsa. concessionária de serviço 
público. Outrossim, a ~ressão "re
ceber remuneração" compreende mui
to mais do que a categoria denomina
da "função remunerada". 

16.a - Substituir a ~ressão cons
tante da letra b) do n.0 II do art. 18, 
"ocupar cargo públ!co", pela seguinte: 
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"Aceitar nomeaçã.o para cargo pú
blico ... ". 

Justificação 
o texto visa impedir que o Poder 

Executivo ccmc:uiste a simpatia de um 
Deputado ou Senador com a .sua no
meação para cargo público. O legis
lador deve, nestas condições, fulminar 
não somente a ocuPação 'dêsse cargo, 
mas também a sua acelJ;ação. embora. 
esta fique na dependência de poste
rior ocupação. 

17." - Transformar o ar~. 19 em 
§ 1. o do art. 18, com a seguinte re
dação: 

E' permitido ao Deputado e ao Se
nador, com prévia licença de sua Câ
mara, desempenhar, eventual e tem
poràriamente, missão diplomática. 

Justificação 

E' prejudicial para a independência 
e dignidade do Congresso Nacional 
que um Deputado ou um Senador possa 
desempenhar, em caráter permanente, 
missão diplomática, como, por exem
plo, a de embaixador acreditado jun
to de um govêxno a.mlgo. As missões 
diplomáticas, a serem desempenha
das por Deputado ou Senador, devem 
ser de caráter rápido e excepcional. 

18." - O parágrafo único do artigo 
18 passará a ser § 2.0 do mesmo arti
go 18, com a seguinte redação: 

A infração dos ns. I e n e respec
tivas letras dês te artigo importa per
da do manda·to decretada pelo Tri
bunal Superior Eleitoral, mediante 
provocação do Presidente da Câmara 
dos Deputados, do Presidente do Se
nado Federal, de Deputado, de Sena
dor, ou de eleitor, garantida plena 
defesa ao acusado. 

Justificação 

A emenda torna muito mais eficien
te a ação sôbre o Deputado ou Sena
dor em falta, garantindo, outrossim, ao 
representante do povo, o dl1·eito de 
livre defesa. Por outro lado, exclui a 
intervenção do Ministério Público Fe
deral em assunto totalmente estranho 
à sua ativ.idade. O Ministério Públi
co Federa.! é agente do POder Exe
cutivo. :tste nada tem a ver com a 
perda de mandato de Deputado ou Se
nador. 

19 ... - Suprimir . o art. 21. 

Justificação 
E' altamente inconveniente a pre

sença de Deputado ou Senador no eeio 
do Poder Executivo, na qualidade de 
:Ministro de Estado. :tste artigo se 

. presta a manejos políticos, que acaba
rão por desprestigiar tanto o Poder 
Legislativo quanto o Poder Executivo. 
A vida politica é cheia de riscos. Não 
há motivo para· estar a garanti-: a De
putado ou Senador a conservação do 
seu mandato, caso delibere emprestar 
o seu concurso pessoal e direto ao 
Presidente da República. Mandato nãa 
é em:prêgo. 

20.• - Substituir o art. 22. pelo se
guinte: 

No caso de vaga de Deputado, será 
convocado o Suplente respec·~ivo. 

Justijicação 
Excluida a hipótese de conservar o 

Deputado ou Senador o seu mandato 
apesar de ter aceito o cargo ~e Mi
nistro, é claro que a prilneira parte 
do art .. 22 tem de desaparecer. A 
emenda visa, além disto, excluir o ins
tituto da suplência do mandato de 
Senador. Profundamente diferentes 
são os dois mandatos: o de Deputado e 
o de Senador. Aquele é representante 
do :povo, mas êste é representante do 
Estado. O :primeiro é eleito pelo sis
tema proporcional, o segundo o é pelo 
principio majoritário. :e, assim, alta
mente inconveniente que se introd= 
o instituto da suplência no mandato 
de Senador. 

21.8 - O parágrafo único do artigo 
22 ficará com a seguinte redação: 

Se não houver Suplente, o Presiden• 
te da Câmara comunicará. o fato ao 
Tr1bunal Superior Eleitoral para. que _ 
determine a eleição, salvo se faltar 
menos de seis meses para o têrmo do 
periodo. () Deputado eleito para. a 
vaga, exercerá o mandato pelo tempo 
que restava ao substituido. 

• 
Justificação 

Desde que o prazo da sessão legisla
tiva foi fixado em seis meses, e foi 
.'UPl:imido o instituto da suplência. para. 
Senado_'::: era necessário ajustar êste 
parágrru:o único ao sistema constante 
das emendas ora apresentadas. 

22.a - Transferir o art. 23 para 
o Titulo V dos Direitos Fundamen
tais, Capítulo I, Seção IV, que trata 
da. inelegibilidade. 
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Jmtijica.ção 

Existinuo na Constituição titulo es
peeial onde são previstas as inelegi
bilidades e incompatibilidades, tal ar
tigo deve ser colocado nêsse Titulo. 
Esta é a providência que o método e 
a boa técnica legislativa exigem e im
põem. 

23.• - Substituir no parágrafo único 
do art. 24 a exPressão "critério esta
belecido" por esta outra: "disPosto". 

Justificação 

Trata-se de simples emenda de re
dação, cuja vantagem é de fácil per
cepção. A palavra "disposto" é téc
:aica e concisa, o que não acontece 
com a expressão "critério estabele
cido". 

24.6 - Substituir o art. 25 pelo se
guinte: 

A Câmara dos Deputados compõe
se de representantes do povo, eleitos 
por três anos mediante sufrágio uni
versal e secreto, segunrlo o sistema 
proporcional. 

Justificação 

A emenda visa corrigir o êrro do 
texto que declara que os Deputados 
são eleitos pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Territórios, quando 
êsses constituem, em tal assunto, ape
nas elementos de divisão territorial. 
Além disso, a emenda quer rest~ura.· 
a duração de três anos para cada le
gislatura. 

25.8 - Suprimir o art. 26. 

Justificação 

O prazo de duração da legislatura 
já foi fixado no texto do art. 25. 

26.8 - Substituir o art. 27 pelo se
guinte: . 

O número de Deputados será fiXado 
por lei, proporcionalmente à popula
ção de cada Estado e do Distrito Fe
deral, não podendo exceder de 1 por 
150 mil habitantes, até o máximo de 
20, e, dêste limite para cima, de 1 
por 250 mil habit:> "ltes. Cada Tarri
tório elegerá 2 Deputarlos. O ni:unero 
mfnlmo dos Deputados será de 7 por 
Estado e pelo Distrito Federal. 

27.8 - Suprimir os §§ 1.0 e 2.0 do 
art. 27. 

J'UStificaçáo 

A matéria do § 1.0 foi aproveitada 
no texto do art. 27, conforme se Yê 
na emenda anterior, n.0 26. A do 
§ 2.0 não se justifica a não ser "em 
nome de um regionalismo estreito. 
Desde que a Constituição estabelece 
proporção entre o número da popu
lação e o número de Deputarlos não 
se compreende que diminuída á po
pulação não diminua também o nú
mero de Deputados. 

28.8 
- Substit-uir o número li do 

art. 28 pelo seguinte: 
Inaugurada, a Càmara dos Deputa

dos passará ao exame e julgamento 
das contas do Presidente da Repú
blica, rela tlvas ao exercício anterior. 

Parágrafo único. Se o Presidente da 
República não as prestar, a Càmara 
dos Deputados elegerá uma comissão 
para organizá-las, ,determinando as 
providências para a punição dos que 
forem achados em culpa. 

Jmtijica.ção 

A emenda tem sôbre o texto do 
projeto a vantagem de obrigar a Câ
mara a examinar, antes de qualquer 
outro assunto, as contas do exercício 
anterior, e de ordenar sejam tomadas 
as providências necessárias para a 
punição dos que, em matéria de con
tas, deixaram de cumprir o seu dever. 

29." - Substituir o art. 29 pelo 
seguinte: 

O Senado Federal compõe-se de re
-presentantes dos Estados e do Distrito 
Federal, eleitos por nove anos, segun
do o princípio majoritário, mediante 
sufrágio universal e secreto. 

Justificação 
O prazo de nove anos fará coincidir 

a eleição de um Senador com a eleição 
dos Deputados. O Senado será assim 
renovado pelo têrço. Permanecendo 
Idêntica, durante seis anos; a com
posição desta Câmara, as : mutações 
de orientação serão mais lentas, per
mitindo que o Senado preencha as 
suas finalidades de Câmara revisora, 
pois, como tal, deve ser :mais serena~ 
mais conservadora, e mais tradicional 
do que a Câmara dos Deputados. 

30." - Substituir os §§ 1.0, 2.0 e 3.0 

do art. 29 pelo seguinte parágrafo 
único: · 

A representação de cada Estado e 
do Distrito Federal renovar-se-á pelo. 



-209-

têl'Ço, conjuntamente eom s. eleição 
para a Câmara dos Deputados. 

Justificação 
E' insustentável, sob qualquer dos 

seus aspectos, a renovação do Sen:tdo 
por dois terços. O § 3.0 do art. 29 
não pode ser mantido sem prejudi<:ar, 
irremediàvelmente, o prestigio dos 
constituintes junto da opinião na
cional. Esta não poderá. deixar de ver 
que os constituintes preferiram que
brar o sistema representativo-federa
tivo e as regras do sistema bi-cameral 
que exigem a renovação paulatina do 
senado, a ter de dlmlnuir o mandato 
dos Deputados quanto à sua dura-;ão. 
o mandato de quatro anos fará o 
U<lVO suspeitar do desinterêsse dos 
seus representantes. A emenda tem 
por fim remover todos êsses incon.
Tenientes. 

3P - Suprimir o § 4.0 do ari.. Zil. 

Justi/ic::zção 
Esta emenda é conseqüênda da 

emenda já justificada no local próprio. 
32.• - Suprimir no art. 30 o pe

rlodo final que começa. pela expressão 
"substitui-Zo-á". 

Justificação 
Tal período é ocioso, devendo cons

tituir matéria. regimental. Ao definir 
o Regimento do Senado as funções 
do seu vice-presidente, não poderá 
deixar de lhe dar como !unção pre
c!pua. a. de substituir o presidente do 
mesmo Senado. 

33.• - Suprimir no n.0 II do art. 
32 todo o trecho que começa com a 
expressão "a intervenção federal". e 
termina. com est'outra. "do art. 117 e", 
!icando então com a seguinte redação: 

Autorizar os empréstimos externos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Justificação 
A intervenção nos Estados é o ato 

mais importante e mais grave que a. 
União pode praticar contra a autono
mia dos Estados, base e fundamento 
do sistema federativo. Não se com
preende, assim, que nêle· não interve
nham a.s duas Cã.maras do Congresso 
Nacional. Convém, por lsto, que a in
tervenção seja sempre decretada atra
vés de lei, o que exige a. colaboração 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federa.!. 

34." - Suprimir o art. 33. 

Justificação 
Não é prudente, no momento atual 

caracterizado pela flutuação da juris
prudência, e quando o Supremo Tri
bunal Federal ainda. não se compene
trou, em mais de 50 anos de regime 
republica.no, da sua alta função de 
uniformizador da jurisprudência na
cional, dar ao Senado a função delica
da de mandar suspender a execução 
de lei declarada., em parte ou no tod:>, 
inconstitucional. A experiência da. 
Constituição de 1934 resultou impro
fícua, .acarretando a desmoralização do 
texto constitucional e o desprestígio 
do Senado Federal. 

35. a - Acrescentar ao art. 32 o se- . 
gumte número: 

m - !nicia,r os projetos de lei so
bre intervenção federal. 

Justificação 

Sendo o Senado Federal const!tuido 
de representantes dos Estados, cabe
lhe ter a iniciativa de tais lels que sus
Pendem, temporàriamente, a. autono
mia. dos mesmos Estados. nas duas 
Câma,ras é a que está mais apare!hada 
Para. apreender a gravidade do a:o le
gislativo a. ser decretado. 

36.a - Transformar o art. 31 em 
n.o IV do art. 32. 

Justificaçiül 

E' de boa técnica concentrar a ma
téria de competência num só artigo. 

37.a- Suprimir do caput do art. 12 
o advérbio "a!Iida". 

Justificação 
Desde que foi o art. 31 transforma

em n.o IV do art. 32, a pala.vra ·"ainda" 
perdeu a sua razão de ser. 

38.a. - Substituir o n.0 I do art. 3-l 
pelo seguinte: 

Votar anualmente o orçamento da 
Receita e da Despesa., e a lei de fllm
ção da. Fôrças Armadas. 

39 ... - Suprimir o n.0 vn do art. 34. 

Justificação das emendas n." 38 e 39 

Para que separar estas duas compe
tências, que cabem perfeitamente, 
sem nenhum inconveniente técnico, 
num só número ? 

40.n - Substituir o n.0 IX pelo se
guinte: 

Legislar e resolver sObre as matéria.s 
de competência da União, constantes 
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do artigo, ou dependentes de lei, por 
fôrça. da Constituição. 

Justificação 
Não há necessidade de ressalvar o 

disposto no artigo seguinte, como 
::onsta do texto do projeto. O artigo 
seguinte trata d111 competência exclu
siva do Congresso. 

41." - Transferir para o art. 34 os 
n.•• r, rr, m, rv, VI e VII do art. 35. 

Justificação 
Trata-se de matérias da mais alta 

importância pa·ra os destinos da Nação 
e da República. E' indispensável, as
sim, que as leis sObre tais mntérias· 
sejam feitas com a colll.boraçlio do 
Presidente da. República. 

42.a - Acrescentar no n.• VIII do 
art. 35, dePQis da. palavra "República" 
a· expressão "e o vice-presidente da. 
República". 

Just!ficaçfJ.o 
Destinando-se o vlcc-prcsic\cnto n. 

substituir o Presidente dn. Repúb.lca. 
é de tõda. a. convcnlêncln que tnmbém 
êste dignitário níto pn~•~n nc rctlru.r 
do território nnclonn·l 11cm prov1n. li
cença do Congresso Nacional. 

43." - Acrescentar no art. 36, en
tre a. palavra. "Iniciativa." c a. expres
são "das leis", estoutra expressão "dos 
projetos". 

Justificação 
A iniciativa. não é das leis, mas dos 

projetos. Dai a. necessidade da. emen
da. 

44.a- Suprimir no ~ 1.0 do art. 36 a 
palavra "exclusivamente", e acrescen
tar entre a. pa.la;;'l'a. "matéria" e a pa
lavra. «financeira" a expressão "tis
cal e". 

Justi/icaçfJ.o 
Desde que a competência é da Cll.

ma.ra. dos Deputados e do PrcKident.e 
da República. não tem Clllblmento a 
palavra "excluslvnmcntto", O obJetivo 
do § 1.0 é excluir a eompnt.6ncla do 
Senado para iniciar a feitura daa leis 
referentes aos assuntos nole prevlltos. 
A simples enumerBÇilo da, OAmara dos 
Deputados e do Preald11nte da Repll
blica alcança esta finalidade, A enu
meração, é. por6m, tnoonnlllivol com a 
palavra "exclusivnmente", 

45.• - Acrescentar, ainda. no 1 1.0 , 

entre a palaVl'U "lnlci&LtlVa" a A ex
pressão "da lei" e•toutr&L axpreull.o 
"dos projetos". 

Justificação 
Como já foi anteriormente focaliza

do, a iniciativa não é das leis mas dos 
projetos. 

&6.a - Dar ao § 2.0 a. seguinte re
dação: 

Gu::.rda.da a competência da. Câma
ra. dos Deputados, do Senado Federsl, 
dos Tribunais Federais, quanto aos 
respectivos serviços administrativos, 
compete exclusivamente ao Presidente 
da República a iniciativa. dos projetos 
de lei que criem empregos em servi
ços existentes, aumentem vencimentos, 
ou modifiquem, durante a. sua >igên
cia., a. lei de fbcação das Fôrças Arma
d!IIS. 

Justificação 
A redação proposta é mais concisa, 

e se impõe porque, dentro do sistema 
destas emendas, a lei de fixação das 
Fórças Armadas deverá de ser votada 
anualmente. 

47." - Suprimir o § 3.0 do art. 36. 

Justificação 
Não há vantagem em !niol.ar a dis

cussão dos projetos de l~i de !Ilicia
t!va do Presidente da. República pela. 
Câmara dos Deputados. E.ita pode es
tar, em dado momento, sobreca.rregad81 
com a discussão de outros projetos, 
igualmente urgentes, enquanto que o 
Senado Federal pode estar, nessa mes
ma ocasião, bem mais desafogado. Em 
tal conjuntura., a iniciação da discus
são pelo Senado é ineqUlvocamente 
vantajosa, porque as duas Câmaras 
trabalharão simultãneamente, adian
tando, !IISsim, o trabalho legislativo. 

4S.a - Suprimir no parágrafo único 
do art. 37 o periodo que começa com 
a expressão "num só" e tennina com 
as palavras "Câmara dos Deputados". 

Justificação 
O texto dêste parágrafo único é útil, 

porque permite eliminar, na Câmara 
revisora, uma das discussões dos pro
jetos de lei. Não há, porém, nenhum 
motivo para estabelecer desigualdade 
entre a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal. 

49.a - Dar ao § 1.0 do art. 39 a se
guinte redação: 

Se o Presidente da. República jul
gar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário aos inte
rêsses nacionais, o vetará, t.ltal ou 
parcialmente, dentro de dez dias úteis 
daquele em que- o tiver recebido, d.e-
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volvendo-o, nesse prazo, à. Câmara 
onde êle se houver iniciado, com as ra
zões do veto. 

Justificação 
A redação proposta é mais técnica, 

e sem os defeitos da que lhe deu o 
projeto. 

50." '-- Substituir os §§ 2.0 e 4.0 do 
art. 39 pelo seguinte: 

o silêncio do Presidente da Repú
blica, no decênio, Importa sanção; e, 
no caso de ser esta negada, qua·ndo já 
estiver encerrado o Congressc., o Pre
sidente dará logo publicidade às suas 
r:tzõcs. 

Justificação 
A emenda reune num só texto as 

disposições de dois parágrafos do pro
jeto, com evidente vantagem para a. 
sua concisão. Torna-se necessário, ou
trossim, porque, dentro da orientação 
destas emendas, a Comissão perma
nente do Poder Legislativo foi supri
mida. Era preciso prever. então, que 
autoridade deveria dar publicidade às 
razões do veto. 

51." - Dar ao § 3.0 a seguinte re
dação: 

Comunicando o veto à Câmara ini
ciadora, ai se sujeitará o projeto a 
uma discussão e votação, consideran
dD-Se a,provado, se obtiver o voto de 
dois terços dos seus membros presen
tes. Neste caso, será remetido à outra 
Câmara, que, se o aprovar pelos mes
mas trâmites, pela mesma maioria, o 
enviará ao Presidente ua República 
para a protnulgação. 

Justificação 
Exigir maioria absoluta neste as

sunto é dificultar enorn1emente a. .re
jeição de UDl veto. E, necessário res
guardar melhor o. autonomia do Con
gresso Nacional. 

52."' - Substituir o a.rt. 45 pelo se
guinte: 

Os projetos rejeitados nll.o podem ser 
r~novados na mesma sessão legisla
tiva. 

Justificaçf1o 
A inovação introduzida pelo art. 41 

não é aceitável. Quando UDl projeto 
é rejeitado convém que sõbre êle haja 
novos dei!Jates e mais profundas refle
xões. O medo de conseguir êste resul
tado é impedir que êle volte a ser 
objeto de- nova deliberação na mesma 
sessfio legislativa. 

53.a - Suprimir na integra a Seção 
VI do Capitulo n do Titulo !I, e que 
abrange os arts. 43, 44, 45 e 46. 

Justificação 
Para ver a inutilidade da. CoDlissão 

Permanente do Congresso Nacional, 
basta atentar nas atribuições, que lhe 
foram conferidas pelo projeto. Não 
é de se admitir que se estabeleça: na 
Constituição um aparelho, que vai dar 
margem a grandes disputas politicas, 
no seio do Congreso Nacional, e que 
aumenta as despesas com o Poder Le
gislativo, para confiar-lhe atribuições 
como a de velar pela observância da 
Constituição quanto às prerrogativas 
do CongrCllo Nacional, e a de autorizar ~ 
o Presidente da República a se ausen-
ta;r do Pais. As outras atribuições são, 
tais como esta, de caráter excepcional, 
e não são tomadas em forn1a definiti-
va, pois ficam na dependência do Con
gresso Nacional, quando êste :;e reunir 
normalmente. 

54. a - Acrescentar na Seção V, "Das 
Leis", os seguintes artigos: 

43. Transcorridos sessenta dias do 
recebimento de um projeto de lei por 
qualquer das Cãmaras, o presidente, a 
requerimento de Deputado ou Sena
dor, manda-lo-á incluir na. ordem do 
dia., para ser discutido e votado, inde
pendentemente de parecer. 

44. Podem ser aprovados em globo 
os projetos de código e de consolida
ção de dispositivos legais, quando a 
Câmara dos Deputados ou o Senado 
Federal assim o resolverem por dois 
terços dos membros presentes. 

45. A delegação legislativa só é per
mitida a>Q Poder Executivo, no caso de 
guerra externa, devendo o Congresso 
Nacional, em tal hipótese, fixar o pra
zo, a matéria e os limites dessa dele
gação. 

46. E' assegurado às associações .::ul
tura·is, profissionais e econômicas, .::on
sideradas por lei federal de utilidade 
pública, o direito de apresentar ao 
Congresso Nacional projetos de lei re
lativos aos assuntos d!ll Vida jurfd!ca, 
social e econôDlica do pais, que se in
cluam nas suas finalidades. 

Parágrafo único. Aplica-se a tals 
projetos o disposto no art. 43. 

Justificação 
O !llrt. 43 tem por !1m Impedir que 

um projeto possa ficar indefinidamente 
sem ser debatido e votado. 
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O Art. 44 visa resguardar a harmo
nia dos projetos organizados por ju
ristas e homens públicos emillentes. 
Tratando-se de Código e de Consoli
dação de lei, a alteração- de alguns 
texto:; pode mC>dllicar o sistema ado
tado, com prejuiso da clareza, conci
são, e finalidade de uma lei desta 
natureza. 

O art. 45 tem por fim facilltar a. 
rapidez e ação do Poder Executivo na 
hipótese de guerra externa A expe
riência das duas gue1Tas mundiais 
mostrou a necessidade de grande cun
centração de poderes na. mão do diri
gente supremo da Nação Para eVitar 
abusos, a delegação deve de cer dada 
por prazo fixo, com a previsã:> expli
cita da matéria delegada e dos !!Jnties 
do seu exercício. 

O art. 46 tem por fim alargar a 
iniciativa fios projetos de l~i. atribuin
do-a a associaÇÕes que participem, efi
cientemente, da atividade cul~ural, 
profissonal e econômica da comunidade 
nacional. Melhor do que quaisquer 
outros agrupamentos tais a.ssociações 
conhecem por experiência própria u 
necessidades cultlll"ais, profissionais e 
econômicas da Nação. E justo que a 
Constituição lhes asegure, por isto, o 
direito de provocar o pronunciamenw 
do COngresso Nacional sObre tão 1m
portante ma.téria. 

55." - Incorporar ao texto do artigo 
47 a matéria do parágrafo único do 
mesmo artigo. 

Justificação 
Tratando-se de sanção do preceito 

ditado pelo artigo, convém que o as
sunto dêsse pará.grato único seja in
corporado, como perfodo final, ao men
cionado artigo. 

56 ... - Transformar em § 1.0 do arti
go 47 o artigo 48, com a seguinte re
dação: 

A faculdade, de que trata êste arti
go, cabe nos mesmos têrmos às Co
missões das duas Cãn:laras. 

Justificação 
A :redação da emenda tem por fim 

harmonizar o texto do parágrafo com 
o art. 47. 

57.a - Transfol"IIla.r o art. 49 em §2.o 
do art. 47, com a seguinte redação: 

As duas Cãma::ns do Congresso, ou 
as suas comissões, designarão dia e 
hora para que os Ministros de Estado 
lhes prestem as informações pedidas, 

ficando êstes, nessa ocasJ.ã.o, sujelôoS 
às mesmas prescrições regimentais qne 
vigoram para os Deputados e Ser..a.
dores. 

Justificação 

O art. 49 deixa aos Ministros o ar
bítrio de prestar esclarecimentos ou de 
pedir providência.s legislativas, quando 
o que é para desejar é o compareci
mento dos Ministros por solicitaçâo 
das Câmaras, ou de suas Comissões. 
Para evitar a inconveniência da perd1 
de tempo para os Ministros e os atri
tos entre êstes e os membros das duas 
Câmaras do Congresso, urge que o~ 

Ministros compareçam em hora pre
viamente marcada e fiquem sujeitos às 
prescrições regimentais que vigoram 
pa.ra as mencionadas duas Câmara:~. 
A emenda tem por fim exatamente 
resolver tais questões. 

EMENDAS SUGERID~\S 

SEÇÃO I 

Emenda n.0 l 

Substitua-se o a:rtlgo 53, pelo se
guinte: 

Art ••••• A eleição ·do Presidente 
e do Vi<:e-Presidente !ar-se-á s1-
multâneam€nte, em todo o terri
tório da República, por sufrágio 
universal, direto, secreto e maioria. 
de votos, 120 dias antes do térmi
no do periodo em curso, ou depoie 
de aberta a. vaga. 

Justtficaçfí.o 

Deve estar expressa a eleição por 
sllif.rágio universal, direto, secreto e 
maioria de votos. Também deve ser 
prevista a eleição no caso de vaga. 
São motivos que levam a. propor e. 
emenda. 

Emenda n.o 2 

Substituam-se o s.rt. 55 e seu pará
grafo pelo seguinte: 

- Art. . . . Ao empossar-se o 
Presidente da. República prestará, 
em sessão do Congresso Nacional, 
ou, se êste não es'"..iver reunido, 
perante o Supremo Tribunal Fe
deral, o seguinte compromisso: 
"Prometo manter, ~:fender . e 
cumpri.- com lealdil.de a COnsti
tuição da República, promove= o 
bem geral do :B1"asil, observ:l.l" aa 
suas leis, sustentar-lhe a. união, a. 
integridade e a inãependêncla. 



-213-

Justificação 

Reunir tõda. a matéria no artigo, 
su.primindo-se o parágrafo, ao mesmo 
tempo que se aperfeiçoam e comple
ts.m. os têrmos do compromisso, é o 
que visa a emenda. 

Emenda n.0 3 

Suprima-se o parágrafo único do 
8.!'t. 57. 

Justificação 

Não há necessidade do parágrafo. O 
Projeto, no art. 63, trata da eleição 
no término do mandato presidencial; 
&Õ no parágrafo único do art. 57 é 
que dispõe pa!'li. o caso de vaga. Por 
que separar? A emenda n.• 1, acima 
proposta reune as duas hipóteses. 
Parece melhor. 

Emenda n.0 4 

Suhstitúam-se os arts. 58 e 59, pelo 
seguinte: · 

- Art. . • . O Presidente e o 
Vice-Presidente da República per
ceberão subsídios fixados pelo 
Congresso Nacional no último 
a.no da legislatura anterior à elei
ção e não poderão, sob pena ãe 
perda do mandato, sair do pais 
sem perzxú5são do Congresso Na
cional. 

Justificação 

A emenda, além ae reunir a matéria 
em um artigo, evita a repetição das 
pa.ls.vras Presidenk e Vice-Presidente 
da República, melhora a redação e su
prime a referência à Camissão Per
manente, cuja criação, por desneces
&á.r!a, foi recomendada em emenda no 
Cap. n- Do Poder Leg!sla.tivo·. 

SEçÃo n 
Emenda n.O 5 

Substiiúa-se a alinea I do art. 60, 
pel~ seguinte: 

- I - Sancionar e vetar, no 
todo ou em parte, os projetos de 
lei aprovados pelo Congresso Na
cional. 

Justificação 

.. O veto é o contrário da sanção; ao 
tUSJ)Or sôbre uma, disponha-~e sôbre 
o outro. Devem ser agrupados em uma 
alinea, em vez de se diVidir em duas. 
Por outro lado, o ProjetC' omitiu o 
Této pareial que os =tecedentes acon
lõelham tornar expresso no texto. 

Emende; n.O 6 

Substitua-se a alinea n, do art. 60, 
pela seguinte: 

- n - promulgar e !azer pu
blicar as lei e expedir decretos e 
regulamentús para a sua fiel 
execução. 

Justificação 

Na alinea anterior estão o véto e a 
sanção. Nesta a promulgação e pu
blicação das leis, assim como a expe
dição e publ!caçãc de decretos. Atri
buições semelhantes devem ser reuni
das. Foi o que não fêz o Projeto. 

Emenda n.O 7 

Substitua.-se a alinea v do art. 60, 
pela seguinte: 

- V - Propor os cargos públi
cos federais, Sa.lvas as ex.ceções 
previstas na Constituição e nas 
leis. 

Justificação 

Prover, com as ressalvas da Consti
tuição, e na forma da lei, não expri
me a idéia dominante. Não se provê 
alguém no cargc com ressalva da 
Constituição. Também, e presumivel
mente, o que se quer dizer não é o 
provimento na forma da lei. O sen
tido - supõe-se - c o provimento 
pelo Presidente da República, salvas 
as exceções previstas na Constituição 
e nas leis. 

Emenda n.o 8 

Substitua-se a alfnea vn da artigo 
60, pela seguinte: 

- VIII - Decl3.rar guerra, de
pois de autorizado pelo Congresso 
Nacional, e, imediatamente, se o 
mesmo não estive·r reunido, em 
caso de invasão ou agressão es
trangeira. 

Justificação 

A declaração de gueTra é ato de 
suma gravidade. Não dispensa a au
torização do Poder Legislativo, salvo 
quando não est•ver reunido e em caso 
de invasão ou agresã.o estrangeira. Se 
reunido o Congresso, mesmo a inva
são ou agressão estrangeira não seria 
bastante par::. o Presidente da Repú
blica praticar ato d"" tanta gravidade 
sem preceder autorização do Congres
so que, em tal emergência deliberará, 
certamente, a tempo ~ a hora. 
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Emenda n.0 9 

A1:rescente-se, no fim da al.fnea. XI 
do art. 60, o seguinte: pelo tempo que 
!ór determinado. 

JUSU/iooção 
A permanência de !orças estrangei

ras ne território nacional, sem limita
ção de tempo, constituirá um grave e 
insuportáv-el atentado à soberania do 
Estado. E' certo, e a última guerra de
monstrou, que poderá haver necessi
dade de permanência de fôrças es
trangeiras aliadas no território de 
qualquer Nação. Aqui tivemos fôrças 
norte-araerie2.nas estacionadas, .~rn 

ação ccnjunta com fôrças brasileiras, 
para defesa do Continente. A Ingla
terra teve fôrças americanas em seu 
território metropolitano, não própria
n:ente. em transito, mas duran?l o 
longo tempo de preparo para a mva
são do Continente Europeu. A auto
rização de permanência só poderá ser 
por tempo determinado. Sem essa li
mitação seria abdicar da soberania na
cional. 

Emenda n.o 10 

Substitua-se a alínea XVI do art. 60 
go 60 pela seguinte: 

- XVI - Exercer o direito de graça 
ouvido sempre o juizo ou •. ribunal qaP
proferiu a sentença condena,tõria. 

Justificacão 

Por que admitir-se o direito de graça 
somente nos crimes políticos e milita
res, nos que atentarem contra o patri
mônio da União e nos funcionais dos 
serviços federaiS? O Projeto não ado
tou a dualidade de justiça. Abolida. a. 
dualidade de justiça, o direito de graça 
passou a ser e:Aercido só pelo Presi
dente da República (Cód_ de Pr01:. 
Penal, arts. 734 e seguintes). 

Por outro lado. não deve ser dispen
sada a audiência do juiz ou tribunal 
que proferiu a sentença condenatória. 
Parece curial e será homenagem devi
da à independência do Poder Judiciá
rio. 

E7/Ul7'.da n.o 11 

Substitua-se a alin.:!a XVII do arti
go 60, pela seguinte: 

XVII - Autorizar cidadãos brasi
leiros a aceitar de govêrno estrangeiro 
co~são remunerada, emprêgo ou 
pensao. 

Justificação 

Na pensão e no emprêgo há, de certo 
modo, subo:ràinaçiio do nacional a go
vêrno estrangeiro. Natural que, para 

• 

os aceita>:, preceda autorização pelo 
govêrno brasileiro. O mesmo não 
ocorre, porém, quanto à comissão não 
remunerada, que frequentemente é al
ta distinção conferida por govêrnos es
trangeiros a brasileiros ilustres, con
vocados para encargos de grande re
lêvo. Porque submetê-los, nesses ca
sos, ao pedido de autorização? A emen
da só a exige para a comissão remu
nerada, e isso obrigou a alterar a :re
dação. Igualmente dispunha a Cons
tituição de 1934 (art. 56, n.0 16) • 

Emenda n.• 12 

Acrescente-se ao art. 60 a. seguinte 
alinea: 

XXII - Nomear, com a aprovação 
do Senado, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os do Tribunal de 
Contas e designar com a mesma for
malidade os chefes das missões diplo
máticas; no intervalo da sessão le
gislativa, designa-los-á em comissão 
até que o senado se pronuncie. 

Jl!Sti!icação 
Os cargos de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal de Con
tas e de chefes das missões diplomá
ticas, não podem ser equiparados aos 
de simples provimento de cargos pú
blicos federais. A Constituição de 1891 
(art. 48, n.0 12> assim dispunha quan
to aos membros do Supremo Tri'bunal 
e Ministros diplomáticos. 

SEÇÃO .m 

Emenda n.• 13 

Altere-se a ordem dos arts. 61 e 62, 
tomando êste o número daquêle e 
aquêle o dêste. 

Justificação 
A ordem natural e lógica é a de se 

considerarem em primeiro lugar os ai;os 
do Presidente que possam constituir 
crime de responsabilidade para, em se
guida, se dispõr sôbre o órgão compe
tente para o processo e julgamento 
dêsses crimes. O contrário seria sub
verter aquela ordem. 

Emer.da n.O 14 
Acrescentem-se ao art. 62, que por 

fôrça da emenda. anterior passará a 
ser art. 61, depois das palavras Pre
sidente da República a expressão "de
finidos em lei", suprimindo-se o pará
grafo único Je cada um dos dois ar· 
tigos . 
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Justificação 

Nenhum ato ou fato pode constituir 
crime se como tal não fôr previsto em 
Jei. Portanto, não basta dizer vaga
mente que os atos do Presidente da 
República atentatórios da Constitui
ção e do mais enumerr.do no artigo 
são crimes de responsabilidade. E' 
preciso que tais atos estejam, como 
crimes, definidos em lei. A substân
cia doz dois parágrafos é atendida na 
emenda seguinte, onde deve estar. 
Adelllllis, declarada a procedência da 
acusação, o Presidente não ficará ape
nas suspenso de funções; - perderá 
o mandato. O afastamento do exer
cício f._o cargo se dará no caso de ser 
decrei.ada a acusação, para: se instau
rar o processo. E' coisa diversa. Quanto 
a lei especial que defina os crimes e 
regule a acusação, processo e julga
mento, se não a temos, certamente 
virá, independente de recomendação 
cons;ltucional. 

Emenda n.0 15 

Ac:rescente-se na Seção m o se
guinte artigo: 

- Art. . . . A denúncia será ofere
cida ao Presidente da Cámara dos 
Deputados, que a enviará a uma Junta 
Especial composta de um Ministro do 
Supremo Tribunal, um Deputado e um 
Senador, eleitos anualmente. 

§ 1.0 A Junta Especial procederá, a 
seu critério, à investigação dos fatos 
argüidos e, ouvido o Presidente da 1~
pública, enviará à Câmara dos Depu
tados um relatório com os documentos 
respectivos e demais provas colhidas. 

§ 2.0 Submetido o relatório da Junta 
Especial, com os documentos e outras 
provas, à Câmara dos Deputados, esta, 
dentro de 30 dias, depois de emitido 
parecer pela comissão competente, de
cretará, ou não, a acusação e, no caso 
afirmativo, ordenará a remessa de tô
das as peças ao Senado Federal para 
o processo e julgamento. 

"§ 3.0 Não se pronunciando a Câ
mara dos Deputados sôbre a acusação 
no prazo fL~ado pelo § 2.0 , a Junta 
Especial remeterá cópia do relatório, 
dos documentos e de outras provas ao 
Senado Federal, para que êste decrete, 
ou não, a acusação, e, no caso afirma
tivo, instaure o processo e julgamento. 

§ 4.0 Dec::-etada a ac·usação, o Pre
sidente da República ficará, desde 
logo, afastado do exercicio do cru-g~. 

§ 5.0 O Senado Federal, nos casos 
dos §§ 2.0 e s.o será presidido pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. 

§ 6.0 O Senado Federal não pro
ferirá sentença condenatória senão 
pelo voto de dois terços dos membros 
presentes. 

§ 7.0 O Senado Fede:·aJ aplicará 
somente a pena de perda do cargo, 
com inabilitação até o máximo de 5 
anos para o exercício de qualquer fun
ção pública, sem prejuízo das ações 
cíveis e criminais ca·biveis na espé<:ie. 

Justificação 

E' de tôda conveniência a Junta 
Especial proposta, com o encargo de 
investigação dos fatos argüidos. No 
longo período de vida republicana sem
pre foi ilusória a responsabilidade do 
Presidente da República. ll:sse resul
tado nega ti v o poderá ser atribuido, 
talvez, à falta de um órgão, como o 
agora proposto. A Constituição de 16 
de julho de 1934 o instituíra. E deve 
ser restaurado. 

SEÇÃO rv 
Emenda n.0 16 

Acrescentem-se os seguintes artigos: 
Art. .. . O cargo de Ministro é in

compatível com qualquer outra função 
pública. 

Art .... Cada Ministério será assis
tido por um ou mais Conselhos Té<:ni
cos, co~rdenados, segundo a natureza 
dos seus trabalhos, em tJonselhos Ge
rais, que funcionarão -·como órgãos 
consultivos da Câm.,.ra dos Deputados 
e do Senado Federal. 

§ 1.0 A lei regulará a composição, 
o funcionamento e a competência dos 
Conselhos Té<:nicos e dos Conselhos 
Gerais. 

§ 2.0 Metade, pelo menos, de cada 
Conselho será composta de pessoas es
pecializadas, estranhas aos quadros do 
funcionalismo do respectivo Ministé
rio. 

§ 3.o E' vedado a qualquer Ministro 
tomar deliberação, em maté::ia de sua 
competência exclusiva, contra o pa
recer unânime do respectivo Conse
lho. 

Justificação 

A incompati·bilidade do cargo de Mi
nistro com qualquer outra função pú
blica é evidente. Não precisa ser de
monstrada. Resulta da própria natu
reza das funções. 

Os Conselhos Técnicos, coordenados 
em Conselllos Gerais segu...,do a natu
reza dos trabalhes, foram instituidos 
pela Constituição de 1934. J;;sses Con
selhos, se bem compreendidos, darão 
excelentes resultados. A audiência dos 
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técnicos exn matéria de sua especi.ali
<~ade é medida que deve ser observall.a 
sexnpre, pelos que procuram acertar. 

AO :i:Í'rULO l:I 

Capítulo IV 

Do Poder Judiciário 
1) E. Suprima-se a Seção VIII I>ls

posições Finais, incluindo-se os seus 
dois artigos 110, e 111, na Seção I, 
DispOsições Gerais. 

J. A. Seção VIII, Disposições Finais, 
é perfeitamente Inútil. o seu. -z.;t. 11~ 
relaÇÕes da justiça federal com a es
tadual, é, certamente, matéria geral, 
onde sempre esteve, 1934, Tit. I, Ca
pitulo IV, Seção :!. art. 70. O ar
tigo lU cria um órgão que deveria 
ser também geral e porque não o foi, 
mister se tornou re)X)ti-lo no art. 116, 
n.o XV para a Justiça dos :E:&tados. Se 
esti"lesse, q"ll!tl deveria licar, nas :Ois
posições Gerais, evitava-se a sua !nu
til repetição no n. 0 XV elo art. 116 
porque referindo-se esta no caput às 
Dis1losi~s ~Tais <i<:> Pode-r 3"1}-.1':.
ciárlo já estaria estendido à Justiça 
dos Estados. 

2) E. Seja crlacla uma nova Se
ção VIII, denominada "0a Justiça. 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios". 

J. Não há motivo para colocar essa 
Justiça noutro Titulo, senã-o o defei
tuoso s':.ste:rna de suprimir o Título 
Que se pro~ seja restabelecido, Da 
Org;mização Feder!l-1. 

3) E. Substitua-se no art. 67, n. a 
eX'i)ressoo "Tribunal Fede:r11-l de í\.e
curso" por "Tribunais Federais de 
Apelação" .. 

J. E' a denominação tradicional re
conllecida por todos como com;n:een.
siva do julgamento não só de ape
lacõeS como de a;gra vos, etc. . . A pa
laVra recursos aqui Quando se diSse 
jusf:i,ça para os dos :E:stados, 116, é uma 
contradição, e se explica talvez pela 
condenada amplitude da competên
cia dêsses tribunais federais. 

4) E. Suprima-se no art. 68 a alí
nea !inal do n.0 n:. "0 serviço pú
blico federal e o estadual computar
se-ãO integralmente' e o § 2.0 , sôbre 
vencimentos de aposentadoria, co
locando-se nas Dis'PQsições G'Z.J:ai'l. 
êste art. do Antenrojeto da Comissão 
do tnst. dos Advogados. O govêrno 
reverá, periodicamente, os proventos 
das aposentadorias, reformas, pen.;óes 
e montepios, para assegurar aos res
pectivos titulares o I!linlrno indispensá-
vel à subsistência. . 

J. A matéria da contagexn de tempo 
deve fica-r 'Pll.'l:a a lei ordinária, abran-

gendo magistrados e quaisquer outros 
iunclonà.rios. Quanto aos vencunentos 
da inatividade não se devem equl,pa. 
rar aos da atividade mas sere:rn rea
justados quando preciso e para todos 
~ noo s~ ?aTa magistrados. 'E' o que 
faz o texto exposto. 

5) E. Suprimam-se as últimas pa
lavras da 1. a alínea do ar.t. 69: "salvo 
~ casos "?Te-vistos nesta Constitui
ção". 
. J. Não há caso algum previsto, nem 
deveria llaver, pelos pessimos prece
dentes q_ue tem causa<io, de iu.l.z exer
cer funções que não sejam judiciá
rias. 

6) E. Substitua-se o art. 70 pelo se
guinte: "Nenhu:rna percentagem será 
concedidjl. por qualquer titulo a Jlili:". 

J. O texto proposto dO Anteprojeto 
da Comissão do Instituto adota o 
moralizaclor preceito ~m forma nmpla, 
abrangendo não só cobrança ele dl
vida como arrecadações de bens, 
etc ... 

7) E. suprlma~se o art. 71 que veda 
~'l: n<:>m<cali<:> )ui~ quem ti.ver mais <l.e 
sessenta anos de idade. 

J. E' disposiçãO nova, infeliz e ln
jtlsta, genérica, para todos juizes e 
tdbunl!.!s, art.. 11.6, 'PT. e Te-p-roduzida 
el'oPressarnente para o Supremo Tri
bunal Federal, art. 75, para o 'l'ribu
nal de Recursos, art. 80, para o Su
premo Tribunal Militar, art. 86, IV. 
Proíbe a entrada de advogados e de 
membros do ministério público na 
magistratura, justamente no período 
mais propício, no fim de uma longa 
eSPeriência profissional. quando vem 
trazer aos tribunais os conhecimentos 
havidos na defesa dos individues e da 
sociedade. Na Inglaterra, terra afa
malia corn<:> a ó.os melhores juizes, são 
ê~s nomeados dentre os advogados 
com cêrcjl. de trinta anos de prá.tica; 
ali a magistratura é a ll.PQsentadoria 
do grande advogado, '[le1a · com-petên
cia e pelo caráter. Agora que a Cons
tituição no art. 68, § 1.0 aumentou 
pa:-a 72 9.nos a compulsória para os 
magistraclos não se cornpreende que 
'lll:Oite a 60 a entrada dos advogados. 
Doutra parte não havia ncce;;sidade 
de preceito tão amplo, obngatório até 
nos Estados, art. 116 pr., quando o 
a~\lnto -pl>lie>\2.. salvo. quax.to ao Su
premo Tribunal Federal, ficar para 
a lei ordinária. 

8) E. Acrescente-se ao Capítulo I, 
Di.s"?Qsl.o;ões Ge-r,;is, () a-rt. 191l, com a 
sag"Uinte redação: "Só por maiO!I'ia 
abSoluta de votos da totalidade dos 
seus juizes, poderão os tribunais de
clarar a . inconstitucionalidade de tei 
ou de ato do poder público". 
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J. E' inadmissível que i!sse preceito 
tipicamente das DisPoSições Gerais do 
Poder Judiciário, fique no fim da 
Constituição, na.s Disposições Gerais 
desta. Doutra parte a redação do ar
tigo 190 do Projeto omitiu a inconsti
tucionalidade, também, dos "atos do 
poder público", na forma c;ue vem 
desde 1934, art. 179 e que deve ser 
restabeleclda, po!s, é um caso de in
constitucionalidade em que se deve 
exigir o mesmo quorum. A comunica
ção ao Senado, preVista no final do 
art. 190, ora emendado, pa:ra os fins 
do art. 33, para que o Senado sus
penda a lei, decreto ou ato, declarado 
inconstitucional, deve ser suprimida 
conjuntamente com o referido art. 33. 
Essa atribuJção do Senado, criada na 
Constituição de 1934, onde ê!e apare
cia como órgão coordenad·:>r, não deu 
qualquer resultado, antes provou 
muito mal, não tendo o Senado sus
pendido leis declaradas inconstitucio
nais pelo Supremo. Considere-se, 
l!.i.nda, que o próprio Supremo Tribu
nal evolui, não raro, em sua jurispru
dência, passando a julgar coru;titucio
ne.l5 leis que antes fulminara por se
rem contrárias à lei bãsica. Haja 
visto o caso do impôsto de renda sõ
hre juros de apólices da divida pú
blica. . . A atribuição do Senado no 
liSSunto corta o desenvolvimen-to do 
direito através a evolução da juns
prudêncla. 

9> E. Acrescente-se ao Capitulo do 
Poder Judiciário, Disposições Gerais, 
o § 4.0 do art. 159. com a seguinte re
daçà.o: "Nenhuma relaçã.o de direito 
poderá. ser substraída ao conheci
mento do Poder Judiciário. A êste é 
Yedado conhecer de questões exclusi-
1'amente polft!cas. 

J. A ma.téria é, manifestamente, das 
Dil;;>oslções Gerais do Pod-er Judiciá
rio; a redação proposta, falando em 
"relação d~ direit.o" ao em vez de 
"violação de direito" é ms.is ampla e 
justa, pois, nenhuma reüzção de di
reito, e não apenas, nenhuma violação 
de direito, poderá ser subtraída ao co
nhecimento do Poder Judiciário. A 
ressalva final das questões exc"lusi
TIIlilente políticas é tradicional e útU. 

l:O. E. Transfira-se o n.O XI, do ar
tigo 115, para o Capítulo do Poder 
Júdiciário, Disposições Gerais. com a 
seguinte redação: "Fica resta.belecida 
._ instituição ào Juri, com a organi
zação que lhe der a lei". 

J. O Juri tanto pode existir nlll J'..IS
tiça dos Estados quanto na da União. 
O próprio Projeto no a--t. 67, VI, 
permite à únião criar outros Juízes 
e Tnõunais, e restabelece competén-

ela de Tribunais da União, Federal de 
Recursos e Supremo Tribunal, arti
gos 81, II, a, e 77, !I, e, para crimes 
em prejuízo de bens. serviços ou inte
rêsses da União e para crimes polí
ticos. Por que motivo, pois, o Jú.Ti ió 
será obrigatório para as justiças es
taduais e não, também, para a União, 
se esta quiser, como lhe foi facultado, 
criar juízes e tribunais criminais? Es
tando nas Dk-posições Gerais, como 
estava em 1934, :;trt. 72, abrange a 
Justiça da União e a dos Estados. 

A redação proposta, "restabelecer" 
ao em vez de "manter" é melhor; a. 
Constituição de 1891 "manteve" o 
Júri porque êle existia na Constituição 
de 1S24; e o mesmo fez a de 1934 com 
a de 1891, causa igual não pode fa.zeT 
o Projeto de 194.6 com a de 1937 que 
suprimiu de seu texto a instituição 
do Júri; a soluçã.o não é, pois, "man
ter" porém "restabelecer". Acresce 
que c atual júri está adulterado ... 

11. E. Transfira-se para o Calpitulo 
do Poder Judiciário, Disposições Ge
rais, o art. 186, substi·tufda a parte 
final do § 1.0 pelo seguinte: "Se isto 
não for feito no período orçamentário 
seguinte ao da requisição, poderá o 
credor penhorar rendas de bens pa
trimoniais da União dos F.sta<l.os e 
dos Municípios". ' 

J. O art. 186 do Projeto não se 
refere como diz o Capitulo VI do Tí
tulo VI, Disposições Gerais, do Pro
jeto, "Aos pagamentos devidos peJ.a. 
Fazenda Pública", em geral, mas ape
nas a tais pagamentos quando "devi
dos", "em virtude de sentença ju
diciária". Logo dev~ estar no Capi
tulo do Poder Judiciário, Disposições 
Gerais, que abrange os ordenados pe
las Justiças da União e dos Estados. 
Para o caso de não ser atendlda a re
quisição do Poder Judiciário de con
signação de verba no orçamento es
tabdecla o Anteprojeto de Constitui
ção do Inst:tuto, art. 93, 1.0 , § fine, 
a faculdade de penhorar o credor ren
das de bens públicos patrimoniais. 
O Projeto manda "comunicar a omis
são ao poder competente". Quem será. 
êstl~ poder? O povo que el~geu os 
uar!amentares que não votaram a ve~
ba? Se se tratar d~ emissão em aten
der pe:ll:!o da autoridade judiciária 
estadual, ainda poder-se-ia indicar 
como solução a comunicação ao Su
pnmo Tribunal Federal, para que êste 
reqU:sitasse a intervenção federal uo 
Estado, arts. 117, V e, 119, II .. _do 
l?roieto. Mas se se tratar da Umao? 
Se se tratar de entidade autárquica., 
como previu, e bem, o § 3.0 do emen-
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dado art. 186? O único remédio é o 
que consta da emenda proposta, que 
serve, também, para os Estados, para 
os Municípios, para as entidades au
tárquicas e cujo simples enunciado 
obstará negue o poder legislativo fe
deral ou estadual as respectivas ver
bas. 

12. E. Supríllla-se no Capítulo do 
Poder Jud:ciário e Seção vn, Do Mi
nistério Público da União, e no ar
tigo 116, o n.0 XIV, substituindo-se 
êste texto e o sartigos 107, 108 e 
109 pelo seguinte: "Os membros do 
Ministério Público Federal e Estadual 
que sirvam nos Juízos comuns serão 
nomeados mediante concurso de pro
vas e só perderão os cargos, nos têr
mos da lei, nor sentença judiciár!a ou 
proc-esso adininistrativo, no qual lhes 
seja assegurada ampla defesa". Pa-. 
rágrafo único. O Procurador Geral 
da República, Chefe do Ministério 
Público da União, será nomeado pelo 
Presidente da República, dentre ju
ristas com os requisitos do art. . . 
que f!cará nas Disposições Gerais do 
mesmo Capitulo. 

T. A matéria não comporta em Seção 
dada a sua exiguidade e o caráter 
genérico do seu ún:co texto. Foi, as
sim, que ficou compreendida, quanto 
ao ministério público local, sem se
ção autônoma, na Justiça dos Esta
dos, art. 116, n.0 XIV. Os artigos 
107 e 109 são inúteis, trazendo maté
ria exclusivamente de ld ordinária, 
discr:minando sem necessidade, abor
dando até vencimentos e concluindo 
por remeter o ct1Lmento para. a. mes
ma lei ordinária. O que é imprescin
dível é assegurar o bom !Çcrutamen
tc <! conceder reais garantias aos 
membros do ministério 'Público nos 
juizos comuns; é isto o que :faz o 
texto proposto, enquanto o Projeto só 
o fazia, fracamente, só na Justiça dos 
Estados, no inc!so XIV do art. 116, 
cuja supressão se· propõe etn face do 
preceito geral apresentado. 

13) E. Substitua-se o art. 110, 
transferido para as Disposições Ge
rais, do Capítulo do Poder Jud1ciá
rio1 _ pelo seguinte: "As justiças da 
U~ao e a dos Estados, não podem 
rec1procatnente intervir em questões 
submetidas aos tribunais e juizes res
pect!vos, nem lhes anular, alterar ou 
suspender as decisões, ou ordens, sal
vo os casos expressos na Constitui
ção''. 

J. A redação do art. 110 estabele
<:la uma discriminação de tratamen-

to entre as duas Justiças, suba.lterni
zando a dos Estados sem qualquer 
motivo. A forma proposta, qu-e vem 
de 1934, art. 70, é melhor. 

14) E. Acrescente-se nas Disposições 
Gerais do Capítulo do Poder Judiciá
rio, o seguinte artigo: "Os Tr!buna.is 
da União farão executar as suas de
cisões por autoridade judiciária de 
sua designação ou cflciais judiciários 
privativos, devendo, em todos os ca
sos, a fôrça públ!ca fed·eral ou esta
dual prestar o auxilio reauisitado na 
forma da lei". • 

J. E', absolutamente, inexplicável a 
omissão dêsse texto, que vem tam
bém de 1934 e assegura a execução em 
todo o pais das decisões dos tribunais 
federais. 

15. E. Suprima-se o art. 111, e o 
n.0 XV do art. 116. 

J. Trata-se de matéria de organi
zação judiciária, e está redig!do em 
forma inconveniente, podendo admi
tir a correiçãc até quanto a Tribu
naL~ superiores. 

·16) E. Substitua-se em todos os tex
tos do Capitulo do Poder Judici.á.ri.a 
"Tribunais federais" por Tr:bunais 
da União". 

J. O projeto usa ora uma o::-a ou
tra das duas expressões. E conveilien
te unificá-las na que foi proposta e 
consta do Anteprojeto da Comissão 
Especial do Instituto dos Advaga.da5. 

17) E. Substituam-se os arts. 74 e 
75 da Seção n, Do Supremo Tribunal 
Federal, pelo seguinte: "0 Supremo 
Tribunal Federal, com sede na Ca-

. pi.tal da. República e jurisdiç~ ei!l to
do o território nacional, compoe-se de 
onze Ministros nomeados pelo Presi
dente da República, com a aprovação 
do Senado Federal, dentre bra.sileiroo 
natos de notável saber jurídico e re
putação ilibada, no exercício dos di
reitos políticos. não devendo ter me
nos de 35, e, salvo se fôr juiz, ma:is de 
65 anos de idade". "Parágrafo único 
- o número de Ministros é irredutí
vel. podendo, todavia, por proposta do 
Supremo Tribunal Federal, ser eleva
do em lei até quinze". 

J. A matéria não comporta. dois ar
tigos, ficando perfeitamente redigida 
na fonna proposta. A idade tnáltima 
par2. o jurista fixou-se em 65 anos: 
inadmissível baixasse para 60 quando 
a compulsória foi aumentada para 72. 

18) E. Substitua-se o art. 76 pelo 
seguinte: "Nos crimes de responsa
bilidade, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal serão processadD.l! e 
julgados pelo Senado Federal". 
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J. Tradicionalmente, 1891, 57, § 2. 0 ; 

1934, 75. o Senado Federal sàmente 
julga crimes de responsab;Jidade in
clusive dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal. Os crimes comuns 
dêstes cabem ao próprio supremo Tri
bunal Federal, 1934, art. 76, I, a. Não 
há motivo para desconfiar da impar
cialidade dos Ministros do Supremo 
para tal julgamento, quando o próprio 
Projeto, que o atribui ao Senado, de
termina seja êste presidido pelo Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, 
art. 31... · 

19) E. Acrescente-se na letra a do 
art. 77, I, após "República" "e os 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral". 

J. Foi feita ao se propor a suspen
são do art. 76. 

2()) E. Substitua-se na letra b do 
art. 77, I, "os chefes de missão di
plomática" por "os chefes de mis
sões diplomáticas". 

J. A missão diplomática não tem 
mais de um chefe. 

21) E. Substitua-se a letra c do ar
tigo 77, I, peh seguinte: "Os litígios 
entre Estados estrangeiros e a União, 
os Estados, os Municípios ou pessoa 
domidliada ou residente no Brasil": 

J. EVidentemente "Estado estran
geiro" é melhor que "nação estran
geira" e o acréscimo final atende,. 
sinteticamente, e com justiça, dada a 
identidade de rupóteses a um novo 
caso de competência do Supremo que 
o Projeto inclui no art. 77, n, b, 
fine. 

22) E. Substitua-se a letra a do ar
tigo 77, I, pela seguinte: "os conflitos 
de atribuição entre autoridades judi
ciárias e administrativas da União, 
ou entre as judiciárias de um Estado 
e as administrativas de outro, do Dis
trito Federal ou dos Territórios; ou 
entre estas e as da União". 

J. A fórmula proposta é muito pre
ferível, foi a redigida pelo próprio Su
premo Tribunal no seu Regimento In
terno. Querendo melhorá-la caiu o 
Projeto na confusão de ver conflito 
entre "autoridades judiciá:ias locais" 
e •de outro (?) Estado", quando 
o texto ofereci-do diz, precisamente, 
"autoridades judiciárias de um Esta
do"' e "de outro,.,. 

23) E. Acrescente-se na letra i do 
art. 77, r. as palavras "do Supremo 
Tribunal Federal ou do seu Presiden
te,. 

J. Foi ~>missão injustificável, eis que 
o mandado de segurança contra ato 
dG Supremo ou de seu Presidente, ad-

mitido na lei e no Regime:nto interno, 
é de processo e julgamento do pró
pri~> Su.premo. 

24) E. Suprima-se no art. 77, I, a 
letra 7~. passando o seu texto a ser a 
letra a do n.0 n, d~> mesmo artigo. 

J. A emenda retira dG Supremo () 
processo, deixando apenas o julgamen
to -das ações rescisórias de seus acór
dãos, CGmo vem desde 1934. E' aumen
tar, sem razão pia usível, alterand() 
forma aceita pàcificamente, a cGmpe
tência or:ginária d1> Supremo Tribu
nal. 

25l E. Substitua-se a letra a dG 
art. 77, II, pelas seguintes que pas
sarão a ser as letras b e c: "as deci
sões de única ou última instância dos 
tribunais da União sõbre mandadG de 
segurança", "as decisões de único ou 
última instância das justiças locais e 
dos trlbunais da União em matéria de 
habeas-corpus quando denegatórias, e, 
quando concessivas, se a lei o estabe
lecer". 

J. Inadmissível o aumento da com
petência do Supremo Tribunal Fe
deral dando-lhe, em recurso ordiná
rio, 1> julgamento de mandados de se
gurança decididos pelos tribunais dos 
Estadoo. Nesses casos o assunto virá 
ao Supremo Tribunal, qual atualmen
te se faz, sem nenhum inconveniente. 
em recurso extraordinário se fõr o ca.: 
so. Quanto a~>S habeas corpus esque
ceu-se de prever a possibilidade do re
curso das decisões concessivas se 
estabelecido em lei, que d®ende des
sa ressalva constitucional e poderá 
ser muito útil. 

26l E. Suprimam-se as letras b e 
c do art. 77, n. 

J. Sã~> dois casos de competência da 
=tiga Justiça Federal, que eram de
cididos. outrora, pelos juízes federais, 
causas fundadas em contrato ou tra
tado da UniãG, e crimes politicos, ao 
lado de GUtras, questões de direito 
marítimo, de direito internacional 
privado, fundadas diretamente na 
Constituição, etc., 1891, art. 60 e ... 
1934 art. 81. Com o sistema atual, 
aceito pelo Projeto. de ser a justiça 
de 1." instância só Estadual. e de ha
ver criado Tribunal :Federal para os 
rec•.rrsos nas causas civeis e criminais 
em que fõr interessada a União. é ma
nifesto que os dois casos previsti>S, 
entram e devem entrar na competên
cia. implicita ou expressa. do Tribu
nal Federal, e não do Suprem~> Tribu
nal Federal, reservado para dos mes
mos conhecer apenas nos casos de re
curso extraordinário. 
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27) E. Substitua-se o n. 0 m do ar
tigo 77, pelo seguinte: "em recurso 
extraordinário, as causas decididas 
em única ou última instância: a) 
quando se questionar sôbre aplicabi
lidade ou aplicação de qualquer pre
ceito da Constituição Federal; b) 
quando se questionaT sôbre a aplica
ção de lei federal e a decisão for con
tra ela; c) quando se contesta! a va
lidade de lei ou atos dos governos !o
cais em face da Constituição. ou de lei 
Federal, e a decisão do tribunal local 
jUlgar válido o ato ou a lei impugna
dos; dl quando ocorrer diversidade de 
interpretação definitiva de lei federai 
entre dois tr;bunais. ou entre um ãê
les e o Supremo Tribunal FederaL 
Neste caso o recurso Poderá também 
ser interposto pelo Ministério Públi
C() e, uma vez fixada pelo Supremo 
Tribunar Federal a interpretação da 
1ei, pe1a forma e nos têrmos deterlni
nados no Regimento, dela será toma
do ll.SSento que os tribunaiS e juizes 
deverão observar, suprimido o pará
grafo único do mesmo artigo que jã. 
está compreendido no texto da emen
da • 

. J. A letra a "quando se questionar 
sobre aplicabilidade ou aplicação de 
qualquer preceito da Constituição Fe
deral" é preferível por mais precisz. e 
técnica à correspondente do Projeto 
"quando a decisão for contrária a 
qualquer dispositfYo da Const:tuição". 
A letra b mantém a forma de 1891, a, 
melhor que a atual, a. A letra c é 
clássica achando-se em todo;; os textos 
e no Projeto, apenas neste suprilni
da., inefica=ente, qual se verá em 
eme~a sõbre o Tribunal Federal a ex
pressao "ou de lei federal'". Finai.
J?lente, a forma da letra d, proposta, 
e inegua!avelmente superior à letra d 
do texto do Projeto, bastando a, sim
ples comparação, como sfntese com-
preensão e ponderaçã(). ' 

28) E. Suprima-se o n.0 IV do arti
go 77. 

J. E' absolutamente inadmissível 
que no momento de se descongestio
nar o Supremo Tribunal Federal dei
xando-o apenas na sua função nláJd
ma. de cupremo Intérprete e defensor 
da Constituição e das !.eis Federais,. 
se venha, novamente, abarr()tá-lo até 
de questões de prova, dando-lhe com
petência. para o processo e julgamento 
de rev i.sões eliminais. 

29) E. Substituam-se os arts. 79 80 
81, 82 e 83 pelo seguinte: "Além 'dos 
que venham a ser instituídos por lei 
em outros pOntos do território nacio-

nal, é desde já criado um tribunal fe
deral de apelação, com sede na Capi
tal da República, para o julgamento 
em grau de recurso, das ca,usas cfveis 
e criminais em que fôr interessada a 
Uni"'•·. § 1. 0 :tste Tribunal compo!
se-á de 9 Juizes, nomeados pelo Pre
sidente da República, três entre juizes 
três entre advogados e três entre me:m
t:r~ do M. Público, que sejam brasilei
ros natos, de notório saber e reputação 
ilibada com 15 anos de efetiva prática 
forense, D() minim(). § 2.o Para o efei
to dessas nomeações, o Presidente da 
República receberá: a) do Supremo 
Tribunal Federal, para cada vaga de 
Juiz ou de membro do ministério pú
blico, uma lista, de cinco nomes, que 
êste organizará em votação secreta. 
após lhe terem enviado os Tribunais 
de Ape1ação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, uma lista 
dúplice que cada um dêles constituirá 
por escrutínio secreto, com Juizes ou 
membros do Ministério Púb!lco, se
gundo fôr o caso; ;)) do Conselho Fe
dera~ da Ordem dos Advogados do 
Brasil. para cada vaga de advogado 
uma lista de cinco nomes, que êste 
organizarã, em votação secreta, após 
lhes terem enviado os COnselhos Sec
cionais da mesma ordem, uma lista 
dúPlice que cada um dêles constitul.l"á. 
por escrutínio secreto com advogados 
inscritos na respectiva seção. § s.o 
Aplica-se a êste Tribunal o oreceito 
do parágrafo único do a,rtigo podendo 
a lei dividi-lo em Câmaras ou Tur
mas, com ou sem recurso para. o Tri
bu~al Pleno, respeitado o disposto no 
artigo". . 

J. I. O Supremo Tribunal Fe-deral, 
através de seus l\1inistros. o Minis
tério Público Federal, através de seu 
Chefe, os advogados. em conferências 
e artigos. todos já se manifestaram 
abSolutamente contrários à criac§.o 
dt> três '!'ribunais Federais. De fato 
nada o j:ustl!ica:. O sentir geral é 
que se cr1e. 1mecuatamente. um com 
séde = C~pital da República. oo
dendo a lei. posteriormente, instituir 
outros. ~ uma experiência cujos re
sultados devem ser esperados. a ver 
se aprova bem e se merece ser alte
rada, para o que se deu competência 
ao legi.sla_dor ordinário. n. o nú
mero de Juizes proposto, nove é ne
cessário dada a possibilidade 'de di
visão do Tribunal em Câmaras ou 
Turmas. A forma de r~crutamento é 
superior à que consta do Projeto, 
qu~r quanto à distribuição entre 
jwzes, advogados e membros do mi
nistério público, quer sôbre a indica-
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ção dos nomes. A dispensa da apro
vação do Senado e mui justificavel, 
pois tal aprovação deverá ficar ape
nas para o cargo de Ministro do Su
premo Tribunal Federal. m. A com
petência do Tribunal é apenas para 
as causas civeis e crimmais em. que 
for interessada a União. Isto acha
se ài.to, simplesmente, no texto do. 
art. proposto, e de modo prolL'(o, no 
art. 81, a e b, sendo inutil a ressalva 
da justiça eleitoral e militar <e por
que não do trabalho) que têm com
petência constitucional exPressa. IV. 
A competência extra, dada aos Tri
bunais Federais, para reformar acõr
dãcs dos Tribunais de última instân
cia dos Estados, é uma aberração no 
regime federativo. Um Tribunal Fe
deral, intermédio, subordinado ao Su
premo Tribu.nal, não pode jamais ser 
superior ao dos E5tado~. Acima dês
tes últimos só o Supremo Tri!nmal 
Federal. As revisões ~riml.nais não 
precisam, demais, ser deslocadas dos 
Tribunais superiores dos Estados, 
ouando tem provado muito bem o 
seu julgamento por êsses mesmos tri
bunais. o julgamento dos rECursos 
e.;."traordinários dos acórdãos dos tri
bunais dos Estados, retirado do Su
premo Tribtulal Federal para os Tri
bunais Federais, constitue uma ino
vação tumultuária, anti-federativa. 
desnaturadora do próprio recurso ex
traordinário, que não teve qualquer 
apoio nos meios juridieos. O recurso 
extraordinário .é recurso final, re
médio último, e pelo Projeto, artigos 
lÍi. III e 77. III, passa a ser um 
apelo intermédio, prim(:irO para o 
Tribunal Federal e depois para o Su
premo. E' a criação. de_ qua-tro ins
tãncias, com a etermzaçao das cau
sas. Não eJdste em nenhum pais e é 
desconhecida nos paises que adota
ram o recurso extraordinário, como 
os Estados Unidos e a Argentina. A 
distinção para o efeito do recurso 
·extraordinário entre defesa da Cons
tituição Federal, pelo Supremo, e da. 
lei federal, pelos Tribunais Federais, 
também ignorada, nos países que 
tem aquele recurso, é na realidade, 
dificil e impossível. Assim de regra, 
se invocam preceitos constitucionais 
e federais, e teria que haver dois re
cursos e.'(traordinários, um para o 
supremo e outro para o Tribunal. 
Depois a letra c, da contestação da 
validade de lei ou ato de govêrno 
local em face de lei federal, é sempre 
111.atéria constitucional, para saber 
quem se excedeu, se o poder federal 

ou o estadual. Fina,lmente a diversi
dade de interpretação da lei federal 
com que Tribunal Federal se dará, 
se êles são três? Só com o Tribunal 
Federal da região? Ou com qualquer 
ãêles? No último caso um Tribunal 
Federal irá unificar a jurisprudência 
de um Tribunal Estadual com outro 
Tribunal Federal. . . o que é absurdo. 
Tudo conspira contra o disparatado 
es:tabelecimento de recursos extra
ordinários de Tribunais dos Estados 
para os Tribunais Federais. 

30) E. Substitua-se nos arts. 84 e 
segs. Superior por Supremo. 

J. Sempre se chamou o Tribunal 
C;m causa, Supremo Tribunal Militar 
porque de fato êle o é, entre os Tri
bunais Militares. Por que alterar uma 
ci~nominação tradicional e certa.? 
Perigo de confusão com o Supremo 
Tribunal Federal não é admissivel, 
pois, nunca ocorreu há dezenas e de
zenas de anos. A mudança de nomes 
sem necessidade imprescindível é que 
traz confusão prejudicial e, pois, con
denavel. 

31) E. Suprima-se o art. 85. 
J. É perfeitamente inutil. Nunca 

foi preciso tal texto, nem em 1891, 
nem em l!/34, nem em 1937, para que 
a lei ordinária regulasse a composi
ção do Supremo Tribunal Militar. 
Aliás c silêncio da Constituição era 
a autorização expressa para o legis
lador ordinário, runa vez que o Tri
bunal tinha que ser organziado. 

32) E. Substitua-se no art. 86, I e 
n, após "auditor" as palavras de 
(jguerra" por "auditor". 

J. No Código da Justiça Militar 
não se fala mais em "auditor de 
guerra" mas apenas em "auditor". 

33) E. Substitua-se no art. BG nú
mero m pelo seguinte: "A terceira 
por membro do Ministério Público 
Oll advogado, da Justiça Militar, de 
notório saber e ilibada reputação, 
com 15 anos pelo menos de prática 
forense, escolhido em lista tríplice". 

J. Omitiu o texto a condição, exi
gida para os Tribunais Federais de 
Apelação, para os Tribunais de Ape
lação dos Estados, de "notório saber 
e reputação ilibada". 

34) E. Substitua-se o n.0 IV do ar
tigo 86 pelo seguinte: "IV. A quarta, 
por jurista, de notório saber e ilibada. 
reputaçt.o'', 

J. Não há. como exigir os ~esmcs 
requisitos para o Supremo Tribunal 
Federal e tio pouco a aprovação do 
Senado, é novidade extravagante. 
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35) E. Substitua-se o parágrafo 
único do art. 85 pelo seguinte: •o 
Supremo Tribunal :Will.i.tar, nos casos 
dos n.0 s I, II, m fará as indicações 
com observância do disposto no nú
mero IV do art. 116". 

J. o texto sintentisa o que quiz 
dizer o parágrafo emendado. Era 
dispensavel repetir mediante voto se
creto quando isto já consta do texto 
a que se remeteu, de n. 0 rv do ar
tigo 116. 

36) E. Suprima-se o art. 87. 
J. E' matéria de lei ordinária, lm

compreen>ivel na Constituição. refe
rente a vencimentos, e, apesar, para 
os juizes do Supremo Tribunal Mili
tar, esquecidos os auditores. 

37) E. Suprima-se o parágrafo 
único do art. 88. 

J. E' um caso típico de repetição 
ao qual:!rado. Dá competência ao su
premo Tribunal Militar para prati
car um ato. "na conformidade do ar
tigo 68, n.0 II", que dá .a mesma com
petência àquele Tribunal. .. 

38l E. Substitua-se o art. 94 pelo 
seguinte: "Os juizes do Tribunal su
perior Eleitoral e dos Tribunais Re
gionais Eleitorais serão escolhidos, se 
forem magistrados mediante sorteio 
e se forem juristas pelo Presidente 
õa. República de lista tríplice orga
nizada pelo Sunremo Tribunal Fe
deral ou pelo Tribunal de Apelação 
do respectivo Estado." 

J. E' o restabelecimento de dispo
posição de máxima importância que 
veda a intervenção do Presidente da 
República nos órgãos diretamente en
carregados do processo eleitoral. Vem 
da Constituição de 1934, e já vinha 
da própria criação da Justiça Elei
toral, do primeiro Código Eleitoral 
(Decreto n.0 21.706 de 24-2-1932), 
art. 9. 

39) E. Suprima-se o art. Hll. 
.r. Das decisões do Superior Tri

bunal Eleitoral como de qualquer 
outro Tribunal superior, da União ou 
dos Estados, cabe na forma do Pro
jeto, arts. 77, II, a., e III, recurso 
ordinário em matéria de habeas
corpus, e recurso extraordinário no 
caso novamente previsto no texto 
cuja abolição se propõe. para o su
premo Tribunal Federal. ll:, assim, 
perfeitamente inutil, o artigo 101 que 
repete os textos citados. 

4{)) E. Suprima-se o § 2.0 do artigo 
103. 

J. :1!: absolutamente desnecessário, 
importando em excesso condenável de 
despesa, sem qualquer utilidade, 

criar um Tribunal Regional do Tra
balho em cada Território ou Estado 
do Brasil. Os atualmente existentes 
são mais do que suficientes e a !e! 
ordinária atenderá, de futuro, à con
veniência de criar ou ::.uprim.ir os que 
forem precisos. 

E. Suprima-se o art. 104. 
J. O preceito ou pe=ite alterar 

a organização da Justiça do Trabalho 
e é condena vel ou visa algum órgão 
acessório da mesma e é inutil. 

42l E. sunrimam-se o artigo 105 e 
o seu parágrafo único substituindo 
aquele pelo seguinte: "Os memQ:ros 
destes órgãos, salvo se forem Juizes 
de Direito (letra c> , serão nomeados 
pelo Presidente da República, parte 
entre representantes de empregado
res e de empregados e parte entre 
juristas, uns e outros de notória capa
cidade moral e intelectual, indicados 
para cada vaga, em lista. triplice 
organizada pelas respectivas associa
ções de classe e, segundo for o caso, 
pelo . Conselho Federal ou Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 
A Justiça do Trabalho será regulada 
por lei, que fi.'ará o número de Juizes 
para cada órgão, bem como a pro
porção dos representantes dos empre
gadores e empregados e dos juristas. 
com observância, alnda, dos preceitos 
de art. 199 desta Constituição." 

J. o parágrafo únicc é perigoso, 
dando até faculdades legislativas às 
decisões da Justiça do Trabalho. O 
artigo, tal qual está, dá aos juizes do 
trabalho tõdas as garantias gerais dos 
magistrado~. do art. Eis. Todavia tal 
justiça deve continuar a ter, com 
maior ou menor proporção, a repre
sentação de empregadores e empre
gados, através de vogais, que só de
verão gozar, pois, das garantias da 
il~amovibilidade e da vitaliciedade, 
como os juizes eleitorais, art. 99. 

43) E. Substitua-se o art. 106 pelo 
seguinte: "Cabe a Justiça do Traba
lho dirimir as controvérsi.'I.S indivi
duais e coletivas entre empregadores 
e empregados, regidas' pela legislação 
social." 

J. A simples comparação deixa pa
tente que a forma proposta é muito 
mais clara, sintética e precisa. 

44) E. Substituam-se no art. 116, 
II as palavras: "do órgão secional da 
Ordem dos Advogados do Brasil" por 
"do conselho da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seção do respectivo 
Estado". 

J. E' o verdadeiro nome do órgão 
que deve colaborar. 
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45) E. Substitua-se no art. 116 o 
n.o m pelo seguinte: "ill - promõ
çã.o dos juizes de uma entrância p.1ra 
outra, nos Estados que as. tiverem, 
r.lternadamente, por merccunento e 
nor antiguidade, podendo ser re
êusada" .. 

J. E' disposição mais justa e mais 
genérica, não obrigandc os Estados a 
que tenham várias entrâncias. 

46) E. Substitua-se no :::.rt. 116, nú
mero IV as palavras que se iniciam 
em "Quando for de ... •· e terminam 
em "segundo o critério do mereci
mento" pelas seguintes: "No caso de 
promoção por antiguiüade, decidlrâ 
nreliminarmente o TrilJunal de A.pe
iação, se deve ser proposto o juiz 
mais antigo e, se dois têrços dos votos 
dos juizes efetivos forem pela nega
tiva, proceder-se-á à votação relati
vamente ao imediato ~m antiguidade, 
e assim por diante, até se fixar a 
indicação". 

J. Profundamente injusto é o 
texto com os juizes mais antigos. Não 
só diminue o "quorum" de o seu 
efastamento. para simples maioria, 
quando era. desde 1934, de três quar
tos, como no caso de afastamento de 
juiz mais antigo, não segue a escala, 
mas volta para o critério de mereci
mento. 

47) E. Substitua-se no art. 116 o 
n.o VI pelo seguinte: "vencimentos 
dos juizes dos Tribunais de Apelação, 
iguais aos que percebam por qual
quer titulo os secretá::ios de Estado; 
e os dos demail> juizes, com diferença 
não excedente a. trinta por cento de 
uma para outra. categoria. pagando
se aos da categoria mais retribuida 
não menos de dois têrços dos venci
mentos -dos juizes dos Tribunais de 
Apelação". 

J. O texto proposto com as pala
vras "que percebam DOr. qualquer ti
tulo" equipara eficazmente os venci
mentos dos desembargadores aos dos 
Secretârios de Estado''. Calculá.-~vs 
com base nos dos Ministros do Su
premo Tribunal Federal é misturar 
causas heterogêneas. Cada Estado 
tem economia e finanças próprias e 
não pode retribuir seus :::uncionãrios 
com base no orçamento da União. 

48) E. Suprima-se no art. 116 o 
n.o XIII. 

J. E' assunto da economia interna 
cie cada Estado. Estabelecem-se até 
detalhes de organização judiciária 
perfeitamente dispensáveis, 

49) E. Substitua-se no art. 116 nú
mero V "dez anos pelo menos de prá
tica forense" por "quinze anos no 
mínimo de efetiva prática forense". 

J. E' inadmissível o acesso ao 
pôsto final da magistratura estadual, 
ao cargo de desembargador, de um 
D.dvogado ou membro do ministério 
público apenas com de:?: anos de prá
tica forense. No minimo 15 anos, 
qual se exigiu para o Supremo Tri
bunal Militar, c, ainda, de efetiva 
prática forense - é o justo e ra
zoável. 

EMENDAS À DECLAR.4.ÇÃO DE iliREITOS 

1) E. Substitua-S€ o e:mncia.do do 
Titulo "Dos Dir~itos Funã::tmentais" 
pelo seguinte: "Da ~el:1.ração de Di
reitos", subdividido em dois Capítuios, 
o 1.0, "Dos Direitos Políticos" e o 2.0 

"Dos Direitos !ndhiduais e Sooiais". 
J. A Expressão "Dos Direitos Fun

damentais' é amplíssima, devendo 
abranger até direitos q!.le se ac!lam 
noutros Títulos da Constituição ... 

2) E. Suprima-se o Capítulo I, que 
passa a Silr um Titulo, autônomo, o 
Título II, "Dos Brasileiros". 
J. A matéria da "Nacionalidade e Ci
daõania" não só não deve compreender 
as duas coisas, pois, a cidadania é a 
nacionalidade unida ao gôzo dos direi
tos políticos, ficando, assim, a Nacio
nalidade, em Titulo, autônomo, II, no 
início, denominado "Brasileiros", após 
o Titulo I, que trata do Brasil e fi
cando a parte cidadania para o ca
pitulo dos Direitos Políticos. Aliás, os 
artigos daquele Capítulo "Nacionali
dade e Cidadania", 147 e 148, .só tra
tam da nacionalidade, 1ULàa tem sóbre 
cidadania. 

3) E. Reunam-se num só Capítulo 
'll.0, Dos Direitos Políticos"', as Se
ções II, m e IV, do atual Capitulo I. 

J. A matéria não comporta tantas 
e tão inúteis subdivisões, t.endo estado 
sempre numa só divisão. 

4) E. Suprima-se o n.0 II do :trt. 
150, "os que não falam a l!ngua na
ci<:~nal''. 

J. Além da complicação que vai 
trazer ao alistamento eleitoral, no sen
tido de prover ao modo de verificar 
o Juiz se o alistando fala a nossa 
lfngua, irá excluir, injustamente, os 
mudos do alistamento. 

5) E. Acrescente-se no art. 154 a.põ.s 
a. palavra "reaquisição" estas "da na
cionalidade". 

J. A lei deverá regular não .só a 
reaqulsição dos direi tos políticos per
didos mas, també . a da. nacionall-
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dade perdi·da. A razão é a mesma e 
na. maioria dos países é igualmente 
facilitada tal reaqu ;ição, qual se fez 
no Brasil em 1891, art. 71, § 3. 0 • 

6) E. Transfira-se para o novo Tí
tulo IV, da Declaração dos Direitos, 
Capitulo I, Dos Direit;<is Politicos, o 
art. 23 do Projeto. 

J. O art.· 23 do Projeto trata de 
matéria de elegibilidade e de incom
patibilidade eleitoral, em geral, e por
tanto, não pode estar como se acha, 
no Capitulo das Disposições Gerais do 
Poder Legislativo. 

7) E. Supri!I!am-se no art. 153,"' o 
§ 2.o, n, e no art. 159, o § 10. 

J. Desde que a Constituição admite 
tratamento especial para o serviço mi
litar dos eclesiásticos, art. 172, § 2.0 , 

não há mais conveniência em permi
tir a recusa com a perda dos direitos 
politicos. Atualmente é inconcebível 
possa alguém fugir ao serviço militar 
por qualquer pretexto e muito menos 
•por convicção política" que poderia 
até oficializar o quintacolunismo. 

S) E. Substituam-se os Capítulos 
n e m, Dos Direitos Individuais e 
dos Direitos Sociais d<1 Título V, pelo 
seguinte: Capítulo n, Dos Direitos 
Individuais e Sociais, que abrangerá 
além da matéria, clá.l;sica, dos Direi
tos Individuais, a parte referente ao 
Trabalho e aos Novos Direitos, con
tinuando a restante matéria que foi 
incluída pelo Projeto nos Capítulos 2, 
Dos Direitos Sociais, nos locais onde 
sempre estiveram em Títulos autôno
mos, V e VI, . da Ordem Econômica 
e Social e da Familia, da Educação e 
da Cultura. . 

J. E' gravíssimo defeito tomar par
tido em questões altamente doutriná
rias e profundamente controvertidas,. 
da distinção entre Direitos Individuais 
e Direitos Sociais, separando-os em 
dois Capítulos, n e m, afastando-se 
na dassifícação de orientação de es
pecialistas como GUivitch, partindo 
certos direitos para colocá-los num e 
noutro, como a propriedade, etc., sen
do preferível a orientação do Ante
projeto da Comis. Esp. do Instituto 
que fêz num Capitulo só, Dos Direitos 
Individuais e Sociais, onde englobou 
'todos sem discrl..minação, qu.e não tem 
interêsse prático, e deve caber aos 
juristas e não aos Constituintes. Dou
tra parte o desmembramento em tôda 
a Constituição de numerosos textos, 
tradicionalmente unidos, para incluir 
parte dos mesmos nêsse novo Capi
tulo, Dos Direitos Sociais, num con
denável excesso classiflcacion!sta, não 

·encontra, também, qualquer justüi-

cação teórica ou pr-.:.tica. A colocação 
no Capitulo de certos preceitos da 
Ordem Econômica Social ou da Fa
mília, Educação e Cultura, se fêz for
çando conceitos e princípios assente.s 
em matéria de técnica. 

9) E. Substitua-se o caput do art. 
159 pelo seguinte: "A . Constituíçlío 
assegura a brasileiros e a. estrangei
ros residentes no pais a inviolabili
dade dos direitos concernentes à li
berdade, à segurança, à subsistência, 
ao trabalho, e à propriedade, nos se-
guintes têrmos": · 

J. Comparando os dois textos vê-se 
QUE' o proposto está muito mais de 
acõ."do com o momento histórico, 
unindo entre as garantias fundamen
tais, logo após a liberdade e a segu
rança, a subsistência e o trabalho, se
guidos da propriedade. A. Constituiç§.o 
de 1934 aditou à fórmula tríplice de 
1824, art. 179, liberdade, segurança e 
propriedade, repetida em 1891, art. 72, 
um outro direito, social, a subsistim
cia; agora se acrescenta, ainda, o tra
balho, formando todos, sem distínç§.o 
de capitalistas e trabalhadores, o novo 
principio geral com que se deve abrir 
o Capitulo, da Declz.ração dos Direitos 
Individuais e Sociais. ·O texto pro
posto mantém, outrossim, a fórmula 
de 1891 e de 1934, tradicional, útil e 
justa de equipanu os · brasileiros e 
estrangeiros residéntes. A supressão 
da palavra residentes exigiu do Pro
jeto a criação do injusto preceito do 
art. 160 caput que será alterado em 
emenda posterior. 

10) E. Inverta-se a ordem dos §§ 
do art. 159. para vir em primeiro lu
gar o 2.0 • 

J. O 2.o sempre foi o 1.0 , em 1824, 
art.· 179, 1891, art. 72, porque consti
tue a. garantia. básica do -primeiro di
reito. enumerado no caput, ou seja dll 
liberdade. 

11) E. Acrescente-se ao art. 159 
como § 2.o o seguinte: ~Ninguém po
derá ser privado da liberdade, do tra· 
balho, ou da propriedade sem forma 
legal e justa". ' 

J. E' a garantia básica e funda
mental dos três grandes direitos. E' o 
du.e process ot Zaw do velho direito 
inglês, revigorado nos Estados Unidos. 

12) E. SubstU;ua-sc no art. 159 o 
§ 1.0 pelo seguinte que será o § 3.0 : 

"Todos cio i;;r..utis perante a lei. Não 
have..-á. privilégios nem distinções, po;: 
motivo de nascimento, sexo, rs.ça, pro
fissão, classe, fortuna, crenças ou 
idéias". . 

J. E' a redaçlío de 1934, que sinte
tizou e apurou formas anteriores de 
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"lll24 e 1891: a reda.çio afastada é 
;apenas de 1937 ••• 

13) E. Substituam-se os §§ 5.0 e a.o 
-do art. 159, 28, do art. 264 pelo se
:guinte: "Em qualquer assunto é livre 
.a manlfestaçãc dt pensamento, .:sem 
·dependência. de censura, salvo, por 
:motivo de moralidade e bons costumes, 
quanto a espetáculos, representações e 
·diversões públicas de qualquer natu
reza. ou espécie, respondendo cada um. 
_pelos abusos que cometer, nos casos e 
pela. forma que a lei detenn!nar. In
·depende de licença. do Poder Pú.blko a. 
publicação ~e livros ou periódicos, 
:sendo, porém, vedada a propaga.nda de 
guerra. e de processos v!ole.o.tos pa.-a 
·subverter a ordem polit!ca e social. 
~ão é permitido o anon!ma.to. E' as
·segura.do plenamente o direito de res
posta.. As ell:lprêsas jornalistica.s noti
·ciosa.s ou politica.s não podem perten
cer a estra.nge!l'cs ou a. sociedades 
wr ações ao portador, ou a. socieda.
-<l.es que tenham como ac:lonistas aqUê
les, ou quaisquer pessoas jund!cas, ca
bendo a responsabilidade prlru:ipa.l e 
·a orientação !ntelectua: e s.dmlmstra
t!va sõmente a brasileil'os natos". 

J. N!í.o hâ ccmo despedaçar tOda a. 
1Xlatérla. em três §§ e em dois artigos, 
Partido o mesmo direito e seu exer
-efclo em dois, ora. para. ser indiuiã.ual, 
·ora. para. se:t' social • .• 

14) E. 'I'l'ans:f!l'a~se o I 11, do ar
tigo 159, para o novo Titulo, I:la ~-
1nfiia, da Educação e da CU1tlll'8.. 

J. Regular o casamento ciVil e re
ligioso é assunto, eviden~te. 
-alheio à declaração de direitos. 

15) E. Tran.s.fira.-se o § l3, ào ar
tigo 159, para o novo Titulo, 1)a Fsr-
1nfiia, da Educação e da. Culturn. 

J. o texto a. ser transferido regula: 
o ensino re:J.gioso facultativo. 

16) E. Substima~se o § 15, do arti
-go 159, pelo seguinte: "A todos é Uclto 
:se reunirem ou desfl.l.al'em sem armas, 
~ão podendo intervir a autoridade se
~ão para assegura.l' ou !'eSt9-belecer a. 
ordem pública., cabendo-lhe, com êste 
'fim. designar c local da. l'eunião e o 
"itinerário do desfile., desde que os não 
imPo~ibllite ou fruste". 

J. Foi oll:lit!do sem razão o d!l'e!to 
~o desfile. 

17> E. Substituam-se os §§ 16, do 
mt. 159 e 27, do art. 164, pelo se
-guinte: "E' garantida a liberdade de 
associação para fins Iic:ltos, não po
-dendo nenhUIX19. associação ser eom
pulsõriamente dissolvida senão por 
sentença l'Udieiárla. Os s!nd!ca tos e 
ss associações prot.lss1onaJs serão re-

couhecidos de conformidade com a. 
lei, que assegmarã a. sua plura.lidad& 
e completa autonomia.". 

J. Mais Ull:la vez partiu o Projeto 
um direito em doi. textos, pretendeu• 
do llusõrlamente caracterizá-lo como 
individual ou soc:la.l. • • sem qualquer 
ut!lidade prática.. 

18) E.· Substituam-se os §§ 17, do 
a;rt. 159 e 24, n.o XII, do art. 164, 
pelo seguinte: "E' livre o exerclc!o de 
qualquer profissão, observadas as con
dições de capacidade técnica e outras 
que, para :;ua defesa ~ a de evidente 
1nterêsse públlco. a. Ie! estabelecer". 

J. Ainda uma."vez partiu l Projeto 
um direito, espalhando sua essência. 
por dois textos autônomos e em caPi
tules diV'I!rsos A foi'Illa proposta uni
fica e dissipa dúvidas sõbre a. exigên
cia. de outros requisitos que não apenas 
a. capacidade técnica, qual se faz, 
atualmente, :zu. Ordem dos Advoga
dos, no Conselho de Engenhana e 
Al'Qu!Jteturn, etc ..• 

19) E. Substituam~se os §§ 18 e 19, 
do art. 59, o :parágrafo único do artigo 
1tl0 e o § 16, de al't. · 164, pelo se
guinte: "Em tempo de paz qualquer 
pessoa pode entrar no terrltór!o na.
c.loZJ.al, nêle pennanecer, c.!l'cular, ou 
dêle sail', ressalvadas as disposições 
das_ leis sõ_!lre J.nrigração estrangeira. 
Esta.belecera.o estas as restrl~ões exi
gidas pelos tntel'êsses nacionais, sem 
distinções de raça religião ou profis
sli.o, não podendo porém, a corrente 
l.Inlgra tória d" cada país exceder, 
anualmente; o limite de 2% sôbre o 
número total ci,s respectivos nacio
nais t!xa.dos no Brasil durante os lll
timos cinqüenta 9.Ilos. E' vedada a 
concentração de imigrantes em qual
quer ponto do teritórlo ds União, de
vendo a lei regular a seleç§.o, locaU
zac;ão e asstm!lsção do alienígena. 

A lef poderá estabelecer condições 
mais ta:uorávef.s ci entrada, residência 
e natura.lizaçtü. de POrtuguêses; ã. 
União poderá P..xpulsar do temtórlO' 
nacional oz ·estra.nge!l'os perigosos à. 
ordell:l pll:bli.ea "u nocivos aos .!nterês
ses nacionais". 

J. I. outra. vez o Projeto ~des
pedaçou znatérla. que deve estar uni
da : e.ntredli, circulação, ~I'Illa.
nêncla, salda., imigração. expulsão e 
se acha melbor no texto proposto. 
li. Aboliu, contra. o supremo !nterêsse 
nllclonal, a cota emiQTatória, feita 
para defender o Brasil, constitucio

. nalmente, rontra. países imperialistas. 
ontem o Japão, hoje e amanhã, tan-
tos outros, que têm a a.udâcia, atra.-
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vés de seus embaixadores e ministros 
. de exigir que admitamos, dada a nos
sa exto..nsão territorial, n:wi.lhares e, 
quem sabe, milhões de individuas, de 
verdadeiras massas humanas, que os 
interêsses da política internacional dos 
fortes ou dos grandes precisam fazer 
~;secar de qualquer man-eira. A cota 
Imigratória nada tem a ver com a 
õímínu!ção da imigração. decorrente 
esta· de política dos paises de emigra
ção e de criação em nossas leis de 
sub--:-otas por profissão, de exigências 
burocráticas absurdas para o vis
to, até com distinções por motivo de 
raça, ou religião, etc.... O êrro d'l 
política imigracionista de 1938 para 
cá, além das sub-cotas e burocracia 
apontadas, foi· restringir ao máximo 
os direitos dos im1grantes e tornar di
ficllima a naturalização, dai oçorren
do a continua volta de estrangeiros, 
em· espec:al portugues·Es, para os seus 
paises de origem. A cota imigrató
ria ccmstitucional permite a entrada 
no Brasil, por ano, do número. mui 
su/iciente,de 80. 000 imigrantes, dan
do altissimas cotas, há muitos e mui
tos anos não preenchidas, aos melho- · 
r-es elementos, aos ita~anos e portu
gueses. m. Omitiu a ressalva .l ta
ver dos portugueses, q1l!Lnto à respec
tiva entrada, residência e · natura!iza
ção, únicas e restritas mas relevan
tes matérias em que deve ser cor..ce
dida, e se não o fôr, s-erá inconstitu
cional qualquer lei que o faça, ;JOr 
implicar no estabelecimento de privi
légio. IV. O estabelecim-ento no tex
to constitucional de exceções ao di
reito· de expulsão de estrangeiros. do 
parãgrafo único a ser supresso, do ar
tigo 160, é matéria de le! ordiaária, 
que !oi mal repetida no referido tex
to, devendo, pois, ficar onde sempre 
estev-e, na referida ·lei ordinária. V. 
O livre trânsito de mercadorias, pre
visto no § 19, que se propõe suprimir, 
não cabe, evidentemente, no Capitulo 
da DeClaração de Direitos. 

20) E. Substituam-se o § 21 do ar
tigo 59 e o § 4. 0 do art. 164 pelo se
guinte: "E' garantido o direito de 
propriedade; não poderã, todavia, ser 
exercido de forma contrária ao in
teresse social ou coletivo fixado em 
lei. A desapropriação por necessidade 
ou u~dade pública far-se-á nos têr
mos da lei. mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro. Em caso de 
perigo iminente. como guerra ou in
surreição armada, poderão as auto
ridades competentes usar da proprie-

dade particular até onde o bem pú
blico o exig!r, ressalvado o direito à 
rápida indeniZação ulterior". 

J. E' ainda a técnica despedaça
dera, de dividir a essência do direito 
de propriedade, em dois principies, 
um !ndividual, outro social, de valor 
teórico duvidoso, e efeito prático 
nulo. 

21) E. Suprimam-se os §§ 22, 23 e 
24 do art. 159. 

J. :S:sses principias, vindos de 1891, 
art. 72, § § 25, 26 e 27, destinaram
se a garantir uma forma especial de 
propriedade, cientifica, literária, in
dustrial, em época de sua expansão, 
em período a!nda d-e dúvidas. Hoje 
tal momento foi ultrapassado, não ha
vendo mais controvérsias que justifi
quem sua inclusão no texto constitu-
cional. . 

22) E. Substitua-se o § 26 do ar
tigo 159 pelo seguinte: "Ningliém po
derá ser conservado em prisão sem 
culpa formada, salvo as exceções es
pecificadas em lei, nem levado à pri
são, ou nela detido, se prestar f:an
ça idônea, nos casos em que a. lei o 
admitir'' .. 

J. E' a redação de 1891, merecledo
r~ de conservação, por muito melhor 
que a do Projeto. 

23) E. Substitua-se o § 28 do ar
tigo 159 pelo seguinte: "Dar-se-á ha
beas-corpus sempre que alguém so
frer, ou se /achar ameaçado de so
frer violência ou coação em sua li
berdade, por ilegalidade ou abuso de 
poder. Nas transgressões disciplina
res não cabe "habeas-corpus>'. 

J. A emenda propõe a. redação clás
sica do texto sóbre o habeas-corpus, 
V:nda de 1891, art. 72, § 22, aperfei
çoada em 1934, art. 113, § 23, objeto 
de interpretação assente do Supremo 
Tribunal, e que não deve ser inova
da, qual foi no Projeto, a gerar con· 
fusão em assunto relevantissimo. 

24) E. Sul:;;titua-se o § 29 pelo se
guinte: "Dar-se-á mandado de segu
rança para & defesa: de direito certo 
e incontestável, ameaçado ou violado 
por ato manifestamente inconstitu
cional ou ilegal de ; qualquer autori
dade. O processo será o mesmo do 
habeas-corpus, devendo ser sempre 
ouvida a pessoa de d!reito público 
interessada. O mandado não prejudi
ca as ações petitórias compet-entes". 

J. A mesma. observação da emenda 
quanto ao habeas-corpus, significado 
apenas que vem de 1934, n.0 33, ar
tigo 113, e não de 1891. A alteração 
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com o fim de distinguir o mandado de 
segurança do habeas-corpus é, con
cedida, ainda desnecessária, porque a 
redação clássica, de 1934, jamais le
vantou na jurisprudência confusão en
tre os dois grandes remédios judiciais, 
e a inovação é que irá gerar dúvidas 
e controvérsias. 

25) E. Substitua-se o § 30 do ar
tigo 159 pelo seguinte: "A instrução 
criminal será contraditória, asseguran
do a lei aos acusados, antes e depois 
da formação da culpa, ampla defesa. 
com os meios e recursos que lhe são 

·essenciais". 
J. O simples cotejo mostra a supe

riodidade do que se propõe, onde a. 
defesa está assegurada mais eficaz
mente. 

26) E. Substitua-se o § 31 do artigo 
159 pelo seguinte: "Não haverá fôro 
privilegiado nem tribunais de exce-
ção.,, 

J. Admitir a instituição de juízos 
especiais é sempre perigoso. Exemplo: 
o extinto Tribunal de Segurança Na
cional. 

27) E. Substitua-se o § 35 do ar
tigo 159 pelo seguinte: "Não haverá 
pena de banimento, morte, confisco 
ou de caráter perpétuo, ressalvadas, 
quanto à pena de morte. as disposi
ções da legislação militar, em tempo 
de guerra externa, e quanto ao con
fisco, o caso de enriquecimento illcito, 
por influência ou com abuso de cargo 
ou função pública, ou de emprêgo em 
entidade autárquica ou para-estatal". 

J. E' a redação àe maior efica.cla, 
pescrevendo o ótimo prece1to estab~le
cido para o confisco em caso de en.."i
q~'!cimento ilfcito, dispensao'!. a r<Jte
rêncla nos térnws e na forma que a lei 
prescrever, desnecessária e entorp~ce
dora de disposição auto-executfvel. 

28) E. Transfiram-se os §§ 37 e 38 
para o Titulo da Organização Federal, 
no artigo que estabelece as proibições 
à União, aos Estados, aos Municfpios 
e ao Distrito Federal. 

J. E' no texto apontado que sem
pre estiveram e convém permanecer 
as proibições referentes a tributos, 
constantes dos §§ ora emendados. 

29) E. Substitua-se o § 39, do ar
tigo 159 :;>elo seguinte: "Não ·será con
cedida a Estado estrangeiro extradição 
Por crime político ou de o;:~inião. A ex
tradição de brasileiro só será. conce
dida nos crimes comuns e em caso de 
reciprocidade assegurada em tratado". 

J. A concessão de extradição de 
nacional; no caso, de brasileiro, por 

crime comum, nos casos de reciproci
dade assegurada em tratado, é prin
cípio tão .aESente nos paises ame.-ica
nos, que Sá Vianna chamou-o prin
cípio americano de direito intemaclo

. nal, e, mais, é principio que o Brasil 
adotou desde sua primeira lei de ex
tradição, 2.416, de 1941, com apoio 
da quase totalidade de nossos inter
nacionalistas, e criminalistas. Rodrigo 
Octavio, Mendes Pimentel, Estevão 
Lobo, Clovis Bevilaqua, Muniz Bar
reto. citados por Haroldo Vallad.ão <Da 
cooperação Internacional nos Recursos 
Criminais, págs. 13 e Rev. Tribunal 
de São Paulo. vol. 87-471) . O texto 
emendado foi aprovado, em 1934, con
tra o parecer de Levi Carneiro, por 
<l.Ois ar~.umentc;; absolutamente im
prccé<:entes, o prime~. de que se 
::!.enava na Consthuiç'\c de Weimar, 
j lt<t!fi-..ado na A;emanha pela ~ua Tra
àiç&o e pela tm<lição eurvpéhl. cor.c.
bat,do no Bras!i ~ n!ls Arr.érkas per 
tradição oposta; c segundo de que um 
b~~nl:lro poderia ficar sujeito, no es
t:;-anr,tiro. a pena c!·e mo:-te, ? rtue re
velou ciesconhecl.,tento de tõ~as as 
nr.."Sas leis e tr 1:~dos sôbr~ ('Xtradi
çãcl. que nunca .;. ·,_tor!za.m pars bra
sil( i" cs cu estra.ngei:r-os,. s. ,.." "'l..:c:.i$â ·J u3. 
e"Ct-:-arl.ç!i.o se v rois requer~n~e r.ã() 
assUJD!r o com;Jl'~n:isso de comutar 
>~:< l'' n~ de mor• e ou ccrr;.orais por
ve!:tl.ra €Xfsten'.•· no me:;mc pais. 

30) E. Substitua-se o ~ 40 do artig:> 
!5~ '."'..::.lC .s.eg-..:.inte: ".A res1d~nc1:t p:-6-
pria, a alimentação sadia, a instru
c;iio. l\ ";lreserv9.çao da saúc!~ e a de
fesa judicial serão facultadas pela lei 
mediante providências e meios apro
:priadr s• • 

J. O i..P.xt.., p~or:-~s~..o é tn.:Iit::t :"'la!:s 
&mp:o P não po:l'l ser ornitlO() numa 
C<.ns:I:uição de :&,;6. 

31) E. Substitua-se no § 41, a ~x
pressão "a bexn de interês:>as indivl~ 

duais" por "para defesa de direitos 
individuais e sociais". 

J. O texto proposto, vind:) de 1934, 
é muito superior. 

32) E. Acrescente-se no ~ 43 do ar
tigo 159 - "A instrução, a proteção 
da saúde. e a defesa judicial serão fa~ 
cilitadas pela lei, mediante providên~ 
cias e meios apropriados". 

J. ]1;: para :facilitar completamente 
o exercício do direito dec!3.l:ado. 

33) E. Suprimam-se no ~ 45 do ar
tlgo 159, as palavras "ii::lp!!zita ou ex~ 
pllcitamenre". 
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J. São expressões que alteram a. 
concepção tradicional da. Inconstitu
cionalidade, gerando confusões e in
certezas em assunto impo:tantfssimo. 

34) E. Inclua-se no art. 159 como 
§, substitutivo do § 23 do art. 164, o 
seguinte: "A todos cabe o direito e o 
dever de prover à própria subsistência. 
e à de sua :fa~P!Jla, mecfum!;e traba
lho honesto". • 

J. A simples comparação mostta. a. 
superioridade do texto proposto. 

35) E. Inclua-se no art. 159 como 
§, o seguinte, que substituirá o n.• XI 
do art .164: "A lei providencia.:rá. para 
que cada um possa viver do seu tra
balho, recompensando os diligentes e 
punindo os que, por vadiagem, ocio
sidade e outros expedient.."S, faltem, 
fujam, ou se furtem ao devar de tra
balhar,.. 

J. E' um complemento n.ooessá.rlo da. 
emenda. ànterior, pois não é pos;;;ivel 
encher de vantagell$ sem ex1g:!r as 
obrigações correlatas. A experiência. 
tem demonstrado a. necessidade de 
atingir eni. cheio o grande maJ. nacio
nal, da. vadiagem, da. ociosidade, ou 
melh<;r, "da. malandragem". l!: o que 
faz a. emenda. 

36) E. Incluam-se como ~ do artigo 
159, os números I e n do § 24 d<> ar
tigo 164, subtituidos pelo seguinte 
"Haverá. sa.lá...'"io mínimo, fixado am 
lei, de acOrdo com a. na.turem da tra
balho, as condições de cada região, e 
as necessidades normais do trabalha
dor. A trabalh<> igual correo-ponderá. 
.salário igual". 

J. A fórmula. proposta. ntende no 
sa!á.rio m!n!mo, também, à natureza. 
do trabalho. A igualdade está. regu
lada mais sinteticamente. 

37) E. Inclua-se como § do artigo 
159 o n.0 m do § 24 do art. 164. com 
esta redação: "A participação nos pro
ventos da indústria. e comércio será 
assegurada mediante a destinação de 
uma parte dos lucros liq!lidos para. 
fundações nacionais que visem prover 
ao bem estar, à sallde, à educação e ao 
:recreio dos trabalhadores e su:ts :fa
mruas. A lei. reservando precipua
mente o razoável provento do capital. 
determinará, conforme o objeto e oS 
riscos da emprêsa, a. cota dos lucros 
remanescentes que ~ entregues às 
:fundações••. 

J. E' o texto do Anteprojeto da Co
missão Especial do Instituto dos Advo.
gados, de maior alcançe social. 

38) E. I:nc!uam-se como n· de> a.r
tigo 159 os números v. IX, XIII, ~ 
26 do art. 164. 

J. conseqüência. da lllli:f1cação oos 
Capítulos I e n e da passagem das ga. 
rantias do trabalho para 0 mesmo ar
tigo em que se ac1ul.m as !Ia Ziber
d4de, segurança, propriedtule, subsis
tência. 

39) E. Inclua-se como .§ do art. 159, 
o n.0 IV do § 24 do art. 164 com esta. 
:redação: "E' assegm"S.do o repOuso 
hebdomadário, de p:re!erêncla. aos do-

. mlngos, bem como nos feriados civis 
e religiosos, de acôrdo com a tradição 
local, respeitadas as exigêncis.s técm
ca.s das emprêsas e estabelecimentos 
ou as necessidades do interêsse pú
blico". 

J. Omitiu-se, inexplicàvelmente, no 
texto ora emendado, a. ressalva bá
sica: "ou as necessidades do interêsse 
público". 

40) E. Incluam-se como § do artigo 
159 os nllmeros vn e vm do § 24 
do art. !64 com a seguinte redação: 
"O trabalhador terá, nas condições 
fixadas em lei, estabUidade no em
prego, férias anuais remuneradas e 
indeniZação no caso de dispensa sem 
justa causa". 

J. Mais sintético e preciso, inclu
indo expressamente a dispensa sem 
justa. causa. · 

41) E. Inclua-se como § do art. 159 
o n.0 X do § 24 do art. 164 com esta 
redação: "A previdência: social será 
organizada mediante contribuição da. 
União, dos empregadores e dos em
pregados". 

J. A remuneração dos casos de pre
vidência. social, é preferível a forma. 

. ampla da emenda. 
42) E. Inclua-se como § do art. 159, 

o § 16~ com esta. redação: "Os traba
lhadores manuais, técnicos e intelec
tuais, tnclusive os que exercem profis
sões liberais, são equipr..rados quanto 
às garantias dos direitos socla.is". 

J. Sintetiza. com clareza. a matéria 
do texto. i 

43) E. Incluam-se como § do ar
tigo 159, os §§ 17, 18 Ei 19 do art. 164 
com esta redação: "0 trabalho e a pro
priedade agrícolas serão organizados 
de modo que liguem o homem à terra 
e lhe facilitem. de par com a aquisi
. ção, conservação e utiliza.ção da pe
quena. propriedade, o recebimento de 
instrução e educação adequadas. As 

·terras públicas serão distribuidas em 
condições de eficiente aproveitamento, 
assegurada a preferência, nessa dis-
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tribuição, ao trabalhador nacional. 
:Medidas fiscais serão estabelecidas em 
relação à propriedade não cultivada. 
A União promoverá, em cooperação 
com os Estados, a organização de co
lônias agrícolas, para onde serão en
caminhadas os habitantes de zonas 
empobrecidas, que o desejarem, e os 
sem-trabalho". 

J. O cotejo dos textos mostra logo a 
sobrelevância do que foi p!'oposto. 

44) E. Substitua-se o art. 160 pelo 
seguinte: "Aos estrangeiros, embora 
residentes no pais, é vedado ilnlscuir
se em atividades pollticas pela. tribu
na., imprensa, rádio, bem como me
diante representações, reuniões, desfi
les, associações ou qualquer outra :for
ma.,. 

J. Mantido no capu.t do art. 159 
após "estrangeiros" a palavra. "resi
dentes no pais" qual se propôs noutra 
emenda, de acôrdo com nossa tradi
ção, na matéria., desde 1891, a. outra e 
única restrição genérica, é a do texto 
proposto que visa cmõi,. qualquer for
ma de intervenãço de estrangeiros em 
nossas ati1Jidaàes públicas. A forma 
ampla. do art. 160, inutiliza a. pompo
sa equiparação do art. 159 e concor
rerá até para diminuir a imigração 
para o Bras!, além de se apartar de 
orientação de 1891, de 1934 e que 
mesmo 1937 não repudiou. 

45) E. Acrescente-se no art. 102 
após "individuais" ~tas palavras "e 
csociais" e após "suprimi-los" esta 
outra "totalmente". · 

J. Não é possível lmpecili' a propa
ganda ou processo visando· alterar ou 
modificar o conteúdo dos direitos in
dividuais e sociais. O que se prolbe 
é a sua abolição total. 
Emendas à ordem eccm6mica e social 

46) E. Suprima-se o Capítulo m 
do Titulo V, DC>S Direitos Sociais, e o 
seu artigo 'llnico, 164, retirados que 
já foram todos os direitos e garantias 
do trabalho para o artigo 'llnico do 
novo Capítulo II, Dos Direitos Indi
'Viduais e Sociais, e passando-se para ·os 
Títulos ClássfcC>S, Da. Ordem Econômi
ca e Social, e Familia. Edccação e 
Cultura, toda a matéria dos mesmos 
que se acha no Capitulo e artigo, c$ 
supressão se propõe. 

J. Foi uma tentativa. impossível a. 
que tez o projeto. de Incluir. ora nos 
Direitos Individuais, ora nos Direitos 
Sociais, toda a matéria dos citados Tí
tulos, da Ordem Econômica. e Social 
e da. Fa míl< a, Educa.ç§.o e CUltura.. 

47) E. Inclua-se no Titulo da Or
dem Econômica e Social _.Jmo artigo 
inicial o seguinte, substituindo o § 1.0 

do art. 164: "A ordem econômica 
será organizada conforme DE princí
pios da justiça. e as necessidades da 
vl:lia. nacional, de modo que possibili• 
te· a todos existência digna. Dentr() 
dêsses limites é garantida a. llberdade 
de iniciativa lndi'Vidual". 

J. O texto emendado diz que a. 
ordem econômica. tem por base, quan
do deve dizer, qual na emenda.. serli 
organizada; o texto omite "as neces
sidades da. vida. nacional" e "os prin
cípios da justiça". A emenda destaca. 
êsses dois elementos fundamentais e 
diz, com equillbrio, que "dentre dêsses 
limites é garantida a liberdade de 
:Iniciativa. individual". 

48) E. Supri.ma.-se o § 2. o do ar
tigo 164. 

J. E' matéria. destacada, inutil
mente, do têxto clássico, do art. 5, 
XIX. I. de 1934, do art. 17, 14. i, do 
Anteprojeto da Ce>missão do Instit!lto 
dos Advogados e que deve voltar a.o 
seu bêrço, no a.tua.l projeto, a.o arti
go 4, n.o XI. 

49) E. Substitua-se o § 3.0 do ar
tigo 164 pelo seguinte. que ficará na. 
Ordem Econômica e Social: "A União, 
:por motive> de interêsse público e au
torizada. em lei especial, poderá mo
nopolizar determinada indústria ou 
atividade ece>nômica, asseguradas as 
indenizações devidas, conforme o ar
tigo 108, n.• 30. e ressalvados os ser
viços diretamente administrados pelos 
poderes locais". 

J. A fórmula emendada restringe 
muito- a faculdade de monopolização 
concedida. à União. 

50) E. Suprima-se o ~ 4.• do ar
tigo 164. 

J. Já. voltou para. o .seu domicflio, 
para o art. 159 n.• 21, em virtude 
de outra emenda. 

51) E. Substitua-se o § s.o do ar
tigo 164, pelo seguinte, onde se inclua 
c011to parágrafo único. o § 11 do mes
mo art. 164. ficando o novo têxto na. 
Ordem Econômica e Social: "A lei 
promoverá a repressão das atividades 
que. sob qualquer f;>rma organizadas, 
especialmente consórcios, convênios, 
alianças. "trusts" e "dumpings". fo
rem prejudiciais à economia. popular 
e aos intere!'ses nacionais". 

J. As dúvidas que pode originar a. 
definição dos trustes, eartéls, a n§.o 
referência. aos dumpings, mostram que 
o têxto emendado :ficaria Incompleto 
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e confuso, o que não acontece com o 
que foi proposto. 

52) E. Substitua-se o § 6.0 do ar
tigo 164 pelo artigo seguinte, da Or
dem Econômica e Social: "Só poderão 
:funcionar no Brasil os banco~ de de
pósito, as emprêsas de seguros e de 
capitalização, quando brasileiros OG 
seus acionistas. Aos bancos de depó
sitos e emprêsas de seguros e de ca.
!Pital!zação atua.lmente autorizados a 
operar" ne> _pais fica marcado o prazo 
de três anos para que se transformem 
de acõrdo ce>m as exigências dêste 
artigo". 

J. Nilo é possfvel recuar na na
cionalização iniciada em 1937, artigo 
117, completada em 1937, art. 145; é 
um recuo condenável o · que faz o 
têxto ora emendado. 
. 53) E. Substitua-se o § 7.0 do artigo 
164, pelo artigo seguinte, da. Ordem 
Econômica. e Social: "A lei regulará 
as concessões dos serviços públicos e 
a fisca.l!zação efetiva. dos respectivos 
contratos de forma a assegurar o 
fornecimento de serviços adequados, 
e determinará, no interêsse coletivo, 
a. revisão periódica das tarifas para 
gnrantlr o financ.!amento efic.!ente 
dêsses serviços, sem prejuízo da justa 
remuneração do capital. A lei podel:á 
estabelecer ·a nacionalização das em
prêsas concessionárias de serviços 
públicos federais, estadUais ou m-u
nicipais. 

J. A redação p;.·oposta é, clara
mente, mais eficaz a.o fim vis:ldo 
no têxto. 

54) E. Transfira-se para as Dis
posições Transitórias, a última alf
nea do § 6.0 com esta redação: "Os 
preceitos do artigo se aplicam a. 
todos os contratos mesmo aos exis
tentes na data desta Con~tituição". 

J. Razão de ordem. 
55) E. Transfiram-se os §§ 8.o. 

11.0 , 1 e 11, 20 29, 30 e 34, do art. 164, 
para a Ordem Econômica e Social, 

como artigos autOnomos. 
J. Razão de ordem já apresentada. 
56) E. Suprimam-se os ns. rn e 

IV do § 9.0 do art. 164. 
J. Não provou bem a faculdade 

conced!da aos Estados pelo n.0 m. 
E o n.0 IV já se compreende no ar
tigo 114. 

57) E. Transfira-se para as Dispo
sições Transitórias o seguinte têxto, 
anteriormente na Ordem Econômica e 
Social: "Os pa.rt!culares ou emprêsas 
Q11e ao tempo da promulgação desta. 

Constituição explorarem a fndúsL"r!a. 

de energia hidro-elétrica ou de mi
neração, ficarão sujeitos às norn:.as 
estabelecidas em lei, procedendo-se, 
para êste efeito, à revisão dos con
tratos existentes". 

· J. E' medida utilfsslma, existente 
em 1934, e suprimida em 1937. 

58) E. Suprimam-se os §§ 10, 12, 
13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 23; 24; 
25, 26, 27, 28, do art. 164.· 

J. O · § 10 pode amarrar a polltica 
internacional aduaneira do Brasil. 

Os §§ 12 e 15 são declarações pró
prias de manifestos e não de têxtos 
constitucionais. O § 13 é matéria 
regulamentar. O § 14 já retomou por 
emenda, ao seu domicilio tradicional, 
ao art. 4.0 , vm, do Projeto, antes de 
1891, art. 13, parágrafo único, 1934, 
5, XIX, e. Os §§ 16, 17, 18, 19, 23, 24; 
25 25, 26, 27, 28, já foram, em outras 
emendas, lnclufdos no artigo 159, ou 
'midos aos têxtos de que !oram 
amputados ou como novos parágrafos 
correspondentes na boa orientação do 
tratamento conjunto na Declaração 
de Direitos, das garantias da pro
priedade e do trabal,-'1.0. 

59) E. Transfira-se para a Ordem 
Econômica e Social, em artigo au
tônomo, o § 20 do art. 164. 

J. Razão de ordem já apresen
tada. 

60) E. Transfira-se para a Ordem 
Econômica e Social, em artigo au
tônomo, o § 21, suprido o último pe
ríodo. 

J. Razão de o!'dem; e quanta ao 
perfodo que se suprime será desneces
sidade, estando a defesa judJ.clal 
gratuita garantida· noutro têxto. 

61) E. Substitua-se o § 22 pelo 
têxto seguinte. na Ordem Econômica. 
e Social: "Serão reduzidos de cin
qüenta por cento os impostos que re
caiam sõbre imóvel rural, de área 
não superior a cinqüenta hectares e 
de valor até 50 nlli cruzeiros, quando 
efetivamente ocupado e explorado 
pelo dono". 

J. A instituição de bem de famflla.. 
dispendiosa e complicada, não de-re 
ser condição, qual se estabelece_u no 
têxto emendado, para a 'redaçao es-
tabelecida. · 

62) E. Transfira-se das Dfspo:;i
ções Gerais. o art. 195, com esta re
dac;ão: "Será respeitada a posse de 
terras de selvfcolas qu-e nelas se 
achem permanentemente localizados, 
sendo-lhes, no entanto. vedado alie
ná-las". 

J. São, ev1dentemente, melhores a. 
redação e o local propostos. 
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63)E. Inclua-se na Ordem Econô· 
·::nica e Social, em artigo autônomo, 
o seguinte: "A vocação para suceder 
-em bens de estrangeiro existentes no 
Brasil será regulada pela lei brasi
leira em benefício do cônjuge e: f!· 
lllos brasileiros, sempre que não lhes 
seja mais favorãvel a lei nacional do 
-de cujus". 

J. E' preceito que estabelece um 
privilégio a javor ào cônjuge e d.o3 
filhos, na sucessão de estrangeiros, .. 
preceito fundamental e tradicional do 
direito internacional privado brasi
leiro, que vem do Império, e precisa. 
ficar na Constituição qual se fêz em 
1934 e 1937, pois, a. lei ordina.-r.a, 
igual para todos, art. 159, 1.0 não 
pode estabelecer tal p::incipio que é 
um privilégio a. favor do cônjuge e 
filhos brasileiros igual aos outros que 
existem na Ordem Econômica e So

ce!al, §§ 21, 24, n.0 XIV, 29, 30, 34; 
etc. do art. 164, principio que não é, 
também, restrição aos estrangeiros 
por motivo de ordem pública ou se
gurança. nacional para caber no ar
tigo 160. O ilustre deputado Doutor 
Adroaldo Mesquita da Costa demons
trou em dois brtlllantes discursos, 
publicados no "Diá.r!o da Assem

"blêia." de 12 e de 19 de junho de 1946, 
a absoluta procedência da emenda. 
acixna, com o apolo do ilustre ju
rista, Deputado Plinlo Barreto. 

64) E. Inclua-se na Ordem Econô
mica e Social, em artigo autônomo, 
o n.0 xrv· do § 24 do art. 164, com 
esta redação: "A lei determinará a 
percentagem de empregados brn.sl
leiros que devam ser mantidos obri

:gatõrtamente nos serviços públicos 
dados em concessão e nos estabeleci-
mentos de determinados ramos de co
mércio e indústria". 

J. E' outro privilégio dos brasilei
ros, dependente de têxto constitu
cional como o do amparo ao cônjuge 
e aos filhos brasileiros na sucessão 
de estrangeiros e que precisa ficar 
na Constituição e no Capitulo da 

.ordem Econômica e Social. 
65) E. Inclua-se na Ordem Eco

nômica e Social, em a..-tigo autôno
mo. o seguinte: "As ·emprêsas con
cessionárias de serviços públicos f e
derais, estaduais, ou municipais de
verão constituir com maioria de bra
sileiros a sua administr:u;ão ou de

'legar a brasUeiros todos os poderes de 
gerência'' .. 

J. E' inadm!ssfvel se suprima em 
.1946 . êsse texto fundamental, que 

vem de 1934, art. 136, repetido em 
1937. art. 146. 

Emenda ao Título VI, Capitulo 1 
<arts. 165 a 166) . 

Suprima-se todo o capitulo. 
Justificação: 
Trata-se de matéria incabivel em 

texto constitucional e que, por .sinal, 
na-da nem a ninguém obriga. 

Emenda ao art. 167 • 

Substitua-se por: 
"As Fôrças Armadas são instituições 

nacionais permanentes e, dentro da 
lei, essencialmente obedientes aos seus 
superiores hierárquicos. Destinam-se 
11 defender a Pátria e a. garantir os 
poderes constitucionais, a ordem e a 
lei". 

Justificação: 
A substituição proposta, alem de re

dig!~a de maneira mais cónc!sa, tem o 
ménto de dar a definição, Por todos 
aceita, das classes armadas. 

Emenda ao art. 169. 

Substitua-se por: 
"É mantido o Conselho de Seguran

ça. Nacional, de que são membros per
manentes os Ministros de Estado e os 
Chefes do Estado Maior da Forças Ar
madas, presidido pelo Presidente da 
República, com organização, funciona
mento e competência que a lei estabe
lecer. Cabe ao mesmo Conselho e aos 
órgãos criados por exigências da mo
bilização, o estudo de questões rela.
tivs.s à segurança nacional. 

Justificação: 
A emenda suprime a diposição re

gulamentar contida no teJ>.-to do pro
leto, e permite que com mais amplitu
de seJam estudados os assuntos rele
vantes da defesa nacional. 

Emenda. ao art. 170, números <. pa
rágrafos. 

Substitua-se por: 
"Dentro de uma faixa de cento e 

cinqüenta quilômetros ao longo das 
fronteiras, nenhuma concesão de ter
ras ou de vias de comunicação poderá. 
efetivar-se sem audiência do Conselho 
de Segurança Nacional, e a lei provi
denciará para que, nas indústrias si
tuadas no interior da referida faixa, 
predominem os capitais e trabalhado
res de origem nacional. 

§ 1.0 - As indústrias que interessam 
à segurança nacional, só poderão Esta
belecer-se na. faixa de cento e cin-
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qüenta quilômetros ao longo das fron
teiras, mediantt audiência do Conse
lho de Segurança Naional, que organi
zará a relação das mesmas, podendo a 
todo tempo revê-la e modificá-la. 

§ 2.0 - O Poder Execuuvo, tendo 
eiL vista as necessidades de ordem sa
nitária, aduaneira e ds defesa nacional, 
regulamentará. com audiência do Con
selho de Segurança Nacional, a utili
zação 'das terras públicas, em região 
de fronteiras, pela União e pelos E>
tados, ficando, porém, a sua alienação 
subordinada à aprovação do Poder Le
gislativo. 

Justificação: 
A emenda proposta melhor acautela 

os interêsses da defesa nacional. tliila 
vez que dá maior amplitude às funções 
do Conselho e impede, ao mesmo tem
po, que se tornem públicas quais as 
zonas "impresc!ndiveis" à nas.;~ de
lesa. 

Emenda ao art. 171. 

Suprima-se. 
Justificação: 
Trata-se de uma repetição de tex

tos, de poderes já outorgados ao Pre
sidente da República no n.0 IX, arti
go 60. 

Emenda ao § 1.0 do art. 172. 

Suprima-se. 
Justificação: 
O parágrafo cuja. Sl:pressão é pro

posta cogita de matéria Já regulada 
no artigo, o qual, como é lógico, ao fa
lar em "brasileiros", abrangeu os de 
ambos os sexos. Além disso, exata
mente para isentar as mulheres e os 
incapazes do serviço militar, obrigan
do-os, porém, à prestação dos compa
tiveis com sexo ou deficiências. é que 
dispôs que aquele serviço poderia ser 
subst:tuido por "outros encargos". 

Emenda ao § 3.o do art. 172. 

Substitua-se por: 
"Nenhum brasileiro poderá exercer 

função pública se não estiver quite com 
as obrigações estabelecidas em lei para. 
com a segurança nacional. 

Justificação: 
A emenda, restabelecendo textos tra

dicionais em nosso direito constitucio
nal, ao mesmo tempo dá mais ampli
tude à ação do GovêrnD, per.m!tindo 
que sôbre o assunto disponha em lei 
ordinária, fac!lmente mod!ficavel e, 
portanto, sempre capaz de atender com 
atualidade às- necessidades P11bl!cas. 

Emenda ao § 4.0 do art. 172. 

Suprima-se. 
Justificação: 
Seria uma excrescência no texto· 

constitucional e que nada significaria, 
pois não há, siquer, um conceito sô
bre o que seja "tiro de guerra" . 

rues têm existido com as mais va
riadas organizações e sido suprimidos. 
de acôrdo com as necessidades da de
fesa nacional. 

Variando continuamente os meios 
de fazer a guerra, é lógico que os de 
para ela preparar também terão de· 
modificar-se. 

Assim, é impossível, na matéria, im
pôr-se ao Govêrno uma orientação 
mesmo e se admitir que a expressão 
"tiro de guerra" signifique algo de po
sitivo e concreto. 

Emenda aos §§ 2.0 e 3.0 do art. 173. 
Suprimam-se: 
Justificação: 
Num caso, trata-se da im~s!ção de

uma regra que nem sempre poderá 
convir aos interêsses públicos, - fato· 
que o proJeto reconhece ao estabelecer 
excessões, - e, no outro, de uma me
dida, que além de altamente onerosa 
aos cofres públicos, ainda impor.tará. na. 
instituição de um privilégio. 

Emenda ao § 5.0 do art. 173. 
Suprima-se: "com as vantagens as

seguradas em lei". 
Justificação: 
O mil! tar, nas condições previstas no

parágrafo, desliga-se definitiva. e vo
luntariamente das Forças Armadas. 

Não >lá, portanto, como permitir que 
a. elas fique ligado exclusivamente ~r
"vanta;:ens" que nenhuma lei, pena de 
institmr privilégio, a. ele poderá ou
torgar. 

Emenda ao art. 182. 
Substitua-se "no caso" por: na Jml

nência. 
Justificação 

Não é possivel negar ao' Poder Exe-
cutivo o d!reitc de agir preventiva
mente, especialmente quanto à co
moção intestina, a. qual poderá até 
ser impedida pelas medidas tomadas
antes de sua eclosão. 

Emenda ao n.o 11, § 1.0 , art. 182. 
Suprima-se: "e que diste, no :mãxi

mo, mil qunometros daquêle em que: 
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se achar a. pessoa. atingida. pela. pro
vidência.". 

Não se justifica a parte cuja su
pressão se propõe ante a. garantia ou
torgada pela. :;~rlmeira. Além disso, 
não existem mapas marcando, com 
precisão, as distâncias dentro do ter
ritório nacional. O texto cuja supres
são se propõe é, portanto, inútil. 

Emenda. ao § 1.0 do art. 182. 
Acrescente-se como n.• 111: 
111 "detenção em estabelecimento ou 

local não destinado a réus de crimes 
comuns". 

Justificação 
Trata-se, evidentemente, de uma. 

omissão do projeto, cujo restabeleci
mento é indispensável, sobretudo pela. 
garantia. que a segunda parte da 
emenda d& aos cidadãos. 

Emenda. ao § 2.0 do art. 182: 

Acrescente-se: 
rv. A circulação de livros, jornais 

ou quaisquer publicações, e o funcio
namento das estações de râdio não 
serão obstados desde que os seus auto
res, editores ou diretores os subme
tam à. censura. 

V. A publicação dos atos de qual
quer dos Poderes Federais, com exce
ção dos que se referem às medidas de 
caráter militar, não serâ censurada. 

Justificaçfio 

Num caso. trata-se da gaM.ntla. à. 
propriedade privada contra os aten
tados de que tem sido vitima à som
bra do estado de sitio - sem que dai 
advenham quaisquer prejuizos para 
as autoridades - e, no outro, de as
segurar a norma constitucional da in
dependência e harmonia. dos poderes, 
a qual seria violada se fOsse ao exe
cutivo licito impedir a publicação dos 
atos do Legislativo e do Judiciário. 

Emenda. ao § 4.0 do art. 182. 

Substitua-se por: 
A Câmara dos Deputados nomeará, 

imediatamente, uma comissão, na 
qual serâ assegurada a representa
ção das minorias, para tomar conhe
cimento das detenções efetuadas du
rante o estado de sitio. 

Justificação 

O desastre que representou a expe
riência de nomeação de um juiz do 
ll!tio, desaconselba a manutenção do 
projeto. E' preferível outorgar ao· Le-

gisla.tivo a faculdade de controlar o
sitio, tanto mais justificável quando 
é o Juiz do Presidente da Repúbli
ca, seu principal executor. · 

Emenda ao § 5.0 do art. 182. 
Substitua-s.: pelo seguinte: 
§... - As pessoas atingidas pelas. 

medidas restritivas da liberdade de 
locomoção serão, dentro de cinco dla.s, 
ouvidas pelas autoridades competen
tes, que tomarão por têrmo as suas 
declarações. 

§ • • • - As declarações assim to
madas e os motivos da detenção dos 
que as prestem serão, dentro de cin-· 
co dlas, comunicadas pelas autorida
des competentes à. Comissão mencio
nada no parágrafo anterior. 

Justiticru;lio 
A emenda acima é o complemento 

da antes apresr::ntada, destinando-se 
ao estabelecimento de um novo siste
ma de contrõle dos atos praticados. 
durante o estado de sitio, sistema que· 
tudo indica será superior aos anterior
mente vigorantas. 

Emenda ao § o." dt. di'~. 182. 
Suprimam-se: "e do Tribunal de 

Contas" e "e os membros dos tribu
nais de contas locais". 

Jmti!icação 
Nada autoriza a que se outorguem 

imunidades durante o sítio aos mem
bros dos tribunais de contas que exer• 
cem funçõas apoliticas. 

Emenda ao art. 183. 
Substitua-se por: 
Art. 183. Se não estiver reunido (). 

Congresso Nacional, poderá o estado 
de sitio ser decretado pelo Presidente· 
da República. Nesse caso se reunirá. 
aquéle dez dias depois, independente
mente de convocação. 

Justificação 

Nada aconselhando a manutençáG
de uma Comissão Permanente e ten
do em vista a indispensabilidade de
funcionamento do Congrasso durante
a vigência. do sitio e, ainda, as atuais 
facilidades de comunicações, impõe
se sua reuniãc. automática, dentro do· 
prazo máximo de dez dias. 

Emenda ao § 1. o do art. 183: 
Suprima-se "e, obrigatoriamente, as. 

declarações referidas no § 5.0 do arti
go anterior". 
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Justificação 
Torna-se desnecessário o envio das 

decla.rações porque, pela.s emendas an
teriores, já é o Executivo obrigado a 
prontamente remetê-la.s. 

Emenda ao § 1.0 do art. 184. 
Suprimam-se "as decla.rações das 

pessoas detidas e" e "outros". 

Justificação 
Pelo sistema estabelecido nas emen
~ anteriores, as decla.rações dos de
tidos já estarão em poder do Legis
lativo. O que o Presidente terá que 
remeter serão, exclusivamente, os do· 
cumentos. 

Emenda ao n.0 11, § 2.0 , art. 182. 
Substitua-se· por: 
11. Suspensão da liberdade de reu

nião e de tribuna. 

Justificação 
Trata a. emenda, num caso, de cor

.rigi· um êrro de impressão ("opinião" 
por reunião) e, no outro, de evitar 
uma repetição do número anterior ao 
mesmo tempo em que se proibe a. úni· 
~ liberdade que pode ser . cerceada e 
na.o o fôra. 

Emenda ao titulo VI, capitulo V. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 185 - A Constituição poderá 

.ser emendada, quando as alterações 
propostas não modifiquem a estrutu1:a 
politica do Estado (arts. 1.0 , 2.•, 6.0 , 

189 e o § 3.0 do art. 155) ; a organiza
ção ou a compecên<:ia dos Poderes da 
.toberania (arts 3 °, 4.0 , 7.0 , a 45, 50 a 
62, 67 a 78, 112 a 115, 117 a 122, 125, 
126 e 193) ; os direitos pol!ticos dos 
bnsileiros e a 1ecla.ração de direitr>s 
(arts. 147 a 164. c 182 a 184) e êste 
mesmo art. :85; e revista no caso 
contrário. 

§ 1.0 - No caso de emenda, a. pri>pos
ta deverá ser formulada de modo pre
dso com indicação dos. dispositivos a 
emendar e será de iniciativa: 

a) de uma quarta parte pelo me~os 
dos membros da Câmara dos Deputa
dos ou do Senado Federal. 

b) de mais de metade dos Estados, 
no decurso de dois anos, manifestando
se cada uma das unidades federativas 
pela maioria dos órgãos legislativos 
respectivos. 

Dar-se-á por aprovada a emenda que 
fôr· aceita, em duas discussões, pela 
maioria absoluta da Câmara dos De
putados e do Senado Federal, em dois 
anos consecutivos. 

Se a. emenda obtiver o voto de doá 
têrços dos membros CQ!Ilponentes de 
uma dessas câmaras deverá ser ime
diatamente submetida ao voto d& 
outra, se estiv:er reunida, ou em casa 
contrário, na primeira. sessão legisla
tiva. entendendo-se aprovada se lograr 
a mesma maioria. 

§ 2.0 - No caso de revisão a. pro
posta será apresentada na. Câmara. 
dos Deputados ou no Senado Fede...-a.l, 
e apoiada pelo menos, por dois quintos 
dos seus membros ou submetido a 
qualquer dessas Câmaras por dois têr
ços dos órgãos legislativos estaduais, 
em virtude de deliberação da maioria 
absoluta de cada um dêstes. Se am
bos, por maioria de votos, aceitarem a 
revisão, proceder-se-á, pela forma que 
determinarem, à elaboração do ante
projeto. 1::ste será submetido. na. legis
latura seguinte, a três discussões -e 
votações numa e outra. Câmara. 

§ 3.0 - A emenda ou revisão será 
promulgada pelas Mesas da Câmara. 
dos Deputados e do Senado Federal. 
A primeira será incorporada e a segun
da anexada, com o respectivo número 
de ordem, ao têxto constitucional, que 
nesta conformidade deverá ser publi
cado com as assinaturas dos membros 
das duas Mesas. 

§ 4.o - Na vigência do estado de 
sitio não poderá a Constituição ser 
emendada ou revista.· 

§ s.o - Não serão admitidos como 
objeto de deliberação projetos de 
emenda ou revisão tendentes a abolir 
à forma republicana. den-<>crática., o 

regime representativo e o sistema :fe
derativo. 

Justificação: 
E' indispensável que o texto cons

titucional preveja e distinga as hipó
teses de reforma e re'Disão, tornando 
privativa da segunda a modificação 
das partes substanciais da constitui
ção. S6 por via. da impossibilidade de 
emer.das as partes citadas no a.."tigo 
185, é que as garantias outorg-.tdas na. 
Constituição ~etivamente ; garantl~o. 
Sobretudo, a revisão, a ser procedida 

. em legisla:tu.ras. rüjerentes. permitirâ. 
que a Nação se manifeste sôbre. sua 
conveniência ou inconveniência e sõ
bre a maneira por que deve ser efe
tuada, o que vale dizer, impedirá que 
venha a ser surpreendida com a. su
pressão, em uma mesma legislatura. 
e sem que seja ouvida, de matéria nu
clear. que por sua própria naturez& 
só pode ser substituida com a con
cordância da maioria dos cidadãos, & 
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ser obtida nas eleiç_ões que sa proces
sarão para renovaçao das Câmaras. 

Emenda ao art. 196. 

Acrescenta-se: 
A justiça eleitoral caberá fiscalizar 

8 observância dêste preceito !: aplicar 
ns sanções previstas em lei. 

Justificação: 
Se se não fixar desde logo o poder 

competente para fiscalizar o cumpri
mento do preceito e aplicar as san
çõe~. o artigo, destinado a moraliz!l.::.
:o.ossos costumes políticos, tomar-se-á 
uma inutilidade. 

Emenda: 
Acrescente-se onde convier: 

o Govêmo reverá, periodicamente, 
os proventos das aposentadorias. re
formas, pensões e montepios, para as
segurar aos respectivos titula1·es o mi
:o.imo indispensável à subsistência. 

Justificação: 
·Trata-se de medida que por s1 só 

se justifica ante as finalidades huma
:o.as que tem. A continua desvaloriza
ção da moeda, que se faz acompanhar 
do encarecimento de tôdas as utili
dades, impõe ao poder público o dever 
de atender à situação de misérh em 
que se veem colocados, rem qualquer 
culpa, seus antigos servidores. 

Abaixo assinados: 
Nunes e outros, encaminhando, de 

Nicodemus, por intermédio do Depu
tado Guaraci Silveira, sugestões à fu
tw·a lei básica. - A Comissão da 
<:onstitulção. 

REQ"O"ERIMEN'XO N. o 244, DE 1946 

Solicita inserção nos Anais da 
Assembléia Constituinte do me
morial do Instituto do Nordeste, 
ao Presidente da República, sô
bre a situação a!Zitivc. dos traba· 
lha.dores da campanha da boT-
rach.ll.. 

Requeiro que seja inserto nos Anais 
da Assembléia Nacional Constituin
te, o memorial que o Instituto do 
Nordeste" dirigiu ao Exmo. Senhor 
Presidente da República, sôbre a afli
tiva situação dos trabalhadores da 
campanha da borracha. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Nacional Constituinte, em 21 de ju
nho de 1946. - Egberto Rodrigues. 

A imprimir. 

REQUEIIDIIEN:rO N.o 246, DE 1946 

Solicita informação do Ministé
rio da Justiça sôbre as providên-

Cia.s toma.d.a.s pelo Govêrno à msta 
da representação feita por ;m.ge
nh.eiro do Conselh.o Nacional de 
Geografia. 

Considerando que, no dia 7 de ma1o 
último, os engenheiros Honório Be
zerra e outros, pertencentes ao Conse
lho Nacional de Geografia, denunc1a
ram ao Sr. Ministro da Justiça ma· 
:o.ifestações de sentido racista verlfi
cadas no sul do Estado de Santa Ca
tarina, compreendenõo os municípios 
de Criciúma, Urussanga, Orleães e 
outros; 

<:onsiderando que como exemplo 
dessas manifestações, foram citados 
fatos concretos ocorridos em Cnciu
ma e Urussanga e nos quais se viu 
envolvido com os seus colegas o en
genheiro Pérides Sales Freire, 2.0 te
nente da Reserva do Exército, que 
ali desempenha atividades geodési
cas, em caráter oficial; 

Considerando que os fatos em. 
aprêço tiveram larga repercussão na. 
imprensa e nos circulas culturais do 
pais, sendo que a Escola de Agro_no
mia do Ceará, por seus professores 
solicitou para o assunto o interêsse 
da bancada cearense, (telegrama. 
anexo); 

Considerando que os pormenores de 
tais ocorrências constam da. carta. 
anexa, endereçada aos dois primei
ros signatários dêste requerimento 
pelo engenheiro Honório Bezerra; 

Considerando que os preconceitos 
de raça e çôr não se con:cllja.m. com 
os -sentimentos dos brasilwos, que. 
nesse particular, segundo a feliz ex
pressão de Gilberto Freyre, devem 
continuar a ser "mestres de democra
cia de outros povos"; 

Considerando que os primeirçs t:a
cistas existentes naqueles mumdp1os 
são alimentados pDr imigrantes es
trangeiros e seus descendentes, o que 
agarava sensiv~=elte as côres do 
Problema; 

Considerando que o Sr. Ministro 
da Justiça, segundo afirma o ~nge
nheiro Honório Bezer:-a, enc::.mmhou 
sua representação ao Sr. ·Interventor 
Federal em Santa Catarina para a. 
necessárias providências; 

Requeremos à Mesa, na conformi
dade do art. 61 § 5.0 do Regimento 
Interno, se dirija ao Sr. Ministro _da 
Justiça solicitando-lhe informaçoes 
sôbre ~ na-tureza e extensão das pro
vidências tomaõas ou a serem toma
das em face da representação. que lhe 
foi dirigida pelos . engenherros do 
Conselho Nacional de Geografia.. 
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Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Paulo Sarasaie. - Hrr.
milton Nogueira. - Gilberto Freyre. 
- Raul Barbosa. - Alencar Araripe. 
- Frota Gentil. - Moreira da Ro-
cha. - Almeida Monte. - Egberto 
Rodrigues. - Fernandes Távora. -
Leão Sampaio. - Osvaldo Studart. 
- .José de Borba. 

Deputado Paulo Sarasate- Regina 
Hotel- Rio: 

Fortaleza - Profes:sôres Escola 
Agronomia apelam seu patriotismo de
mais membros bancada cearense sen
tido denunciar atitude racista humi
lhante povo brasileiro assumida habi
tantes região sul catarinense, onde 
foi negado ingresso duas sociedades 
recreativas engenheiro agrônomo Pé
neles Sales Freire único pretexto não 
possuir mesma. cor descendentes ale
mães, italianos, polonêses povoam re
ferida região. Mesmo sentido tele
grafamos Deputado Raul Barbosa. 
Atenciosas saudações. Renato Bra
ga, Prisco Bezerra, Flávio Prata, 
Válter Sá Cavalcante, Dario Soares, 
Vicente Gondim, Hugo Bastos, Alui
sio Pinheiro, Matem Ventura, Harol
do Pequeno, Davi Felinto, Negreiros 
Bessa, l!:sio Pinheiro, Do Vasconcelos, 
João Quirino, Rugo Mendonça, Amé
rica Gomes, Agenor Ferreira, Fran
cisco Barbosa, Milton Botelho, Osval
do Evandro. 

Excelentissimos Senhores Deputado 
Paulo Sarazate e Senador Hamilton 
Nogueira: 

Confiante no elevado patriotismo e 
comprovada fidelidade de Vossas Ex
celências aos princípios democráticos, 
é que em meu e no nome de meus 
compan..'leiros de atividades profissio
nais, venho, num brado de alerta, 
trazer por seu intermédio, ao conhe
cimento da Nação, u seguinte: 

- No exercício de atividades geo
désicas, em caráter oficial, na zona 
sul do Estado de Santa Catarina, 
comprendendo os municípios de Cri
ciúma, Urussanga, O:rleães e outros, 
onde predomina o elemento italiano, 
além de alemães e polonêses, aí tra
balhávamos desde algum tempo, sem 
qualquer cooperação de seus habitan
tes, para não dizermos, enfrentando 
c:er.ta hostilidade. 

Todavia, o motiYo fundamental des
ta carta. é dar conhecimento do fato 
sumamente doloroso de haver essa 
mesma população alienígena, através 
de sua elite, hnmllha.do brasileiros le
gitimas, proibindo-os de ingressar em 
seus clubes recreativos, por motivo-

exclusivo de discriminação racial, em 
virtude de não possuírem os nossos, 
companheiros, atingidos por tal afron
ta, cabelos loiros e olhos azuis! ... Na
cionais do Nordeste glorioso, técnicos 
federais a serviço do govêrno, viram
se tratados em sua própria terra, hos
tilmente, como se malfeitores fos
sem! ... 

Assim é que, por ocasião de festivi
dades pú.blicas ,alguns de nossos com
panheiros tiveram terminantemente 
vedados seus ingressos nas sedes do 
"Mampituba F. C." e "Esporte Clube
Cocal", onde se congregam as socie
dades de Criciúma e Cocal, respec
tivamente. Convém frizar que tal a-ti
tude não constituiu tra.tamento de 
exceção por parte dessa gente, para 
conosco, e sim, procedimento normal 
das populações coloniais das localida
des, relativamente a brasileiros que 
não se enquadrem em seus "cânones" 
de superioridade racial. 

Em face de tão vexatória ofens& 
aos nossos brios de brasileiros, e ci
dadãos orãeiros, :ncorporados pro
curamos as diretorias dos referidos 
clubes, em busca de uma explicação 
satisfatória para a insóliJta medida. 
Além de nada obter da parte daque
les responsáveis, ainda recebemos. 
para vergonha nossa, intimação da 
autoridade policial para l!lbandonar o 
recinto, onde nos encontrávamos, sob 
alegação de estarmos constituindo mo
tivo de perturbação da ordem! ... 

Nobres constituintes: Em anexo, 
segue tôda a vasta documentação. 
comprobatória do fato, bem com') da 
procedência, de nossa atitude em de
nunciá-lo à Nação através de seu 
Parlamento soberano, convictos que 
estamos dos perigos sem conta que o 
citado fato encerra para a integri
dade e soberania da Pátria. 

Finalizando, cumpre-me informar a 
VV. Excias. que no dia 7 do mês em 
curso, o nustre Ministro da Justiça; 
Senhor Carlos Luz, tomou conheci
mento do assunto de nossa represen
tação a êle dirigida, encamlnbando-a 
imediatamente ao Exmo. sr: Inter
ventor Federal em Santa Catarina 
para as necessárias providências. 

Cer.to de que a presente comunica
ção merecerá o exame que a. gravida
de do caso requer, subscrevo-me aten
ciosamente. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1946. 
- Hcmório Be<:erra. 

A imprimir. 

n!DICAÇÃO N. 0 145, DE 1946 

Sugere à Mesa da Assembléia 
Constituinte o a:PT011eitamento. 
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na sua Secretaria, dos funcioná
rios do Departamento NaJ:iona:l 
do Café, demitidos em virtude 
de sua extinção. 

Considerando que foi extinto o 
D.N.C. ficando ao desamparo servi
dores do Estado sem que culpa algu
ma lhes assista, na mutação da poli
tica cafeeira; 

Considerando que a própria Assem
bléia demonstrou o seu vivo interês
.se por êsses brasileiros inopinadamen• 
te desempregados; 

Considerando que acaba de ser 
criada, no Distrito Federal, a Secre
taria Geral de Agricultura., Indústria 
-e Comércio; 

A Comissão Parlamentar indica· 
sejam aproveitados nessa Secretaria, 
.antes de qualquer outra nomeação os 
servidores do extinto Departamento 
Nacional do Café. 

Sala das Sessões, 21 de junho :le 
1946. - Jurandir Pires. - José .Ro
mero. - Leopoldo Peres. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N. 0 ~46, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
instalação de sub-agências do Ban
co dos Brasil nas cidades de Pau 
dos Ferros e Currais Novos, no 
Estado eo .Rio Grande do Norte. 

Indico que a Mesa sugira à Pre
:;idência do Banco do Brasil S. A. a 
Decessidade da instalação nas cida
des de Pau dos Ferros e CUI'l'ais 
.Novos, no Rio Grande do Norte, de 
sub-agências daquele estabelecimen
to de crédito. 

Sala das Sessões, 19-6-46. - AZuf
$io Alves. 

Justificação 
Os problemas econôn1icos do Pais 

têm sido discutidos largamente da tri
buna desta Casa, e é pensamento 
comum que não será possivel dar às 
possibilidades de cada região o desen
volvimento indispensável sem o alar
gamento da. rêde de crédito bancário. 

O Banco do Brasil S. A. mantém, 
no Rio Grande do Norte, uma agên
cia na capital, e sub-agências em 
.Mossoró, Açu, Ca.icó. com apreciável 
movimento. Poderia., prestando um 
grande serviço ao Estado e incenti
'Vando de maneira conveniente o co· 
mércio, a indústria, a agricultura. de 
duas outraS zonas do Estado, instalar 
duas sub-agências nas cidades :!e 
dos Ferros e Currais Novos, uma no 
oeste, outra na :região do Seridó, am

. bas produtoras de algodão, e onde ..e 
• 

desenvolvem a. criação, a extração de 
minérios, etc. 

Penso mesmo que medidas d!llita 
ordem não exigem justificações m1-
nucill6as, tão evidente são as suas ne
cessidade e utilidade. - Aluizio Al
ves. 

- A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 147, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
necessidade de construção imediata · 
de um vasto sistema de poços tu
bulares nos chapadões de Serra 
Verde, Mossoró, Açu, Apodi, no 
E:<tado do .Rio Grande do Norte. 

:Indico que a Mesa sugira. ao Poder 
Executivo a necessidade de construção 
imediata de um vasto sistema de poços 
tubulares nos chapadões de Serra Ver
de, Mossoró, Açu, Apodi, no Estado do 
Rio Grande do Norte, como única for
ma de criar naquelas regiões núcleos 
agrícolas permanentes. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. 
- Aluisio Alves. 

Justificação 

As grandes áreas de terras de boa 
qualidade que são os chapadões de 
Serra Verde, Mossoró, Açu, Apodi no 
Rio Grande do Norte, não representam 
ainda o mair centro de produção do 
Estado em virtude de carência dágua. 
para alimentação humana. 

Na época invernosa, localizam-se 
ali centenas de plantadores de milho, 
feijão, algodão, amendoim, mas logo 
as abandonaram por falta do precioso 
liquido, impossibilitando-se àest'arte 
a fixação de núcleos agricolas perma
nentes que trariam contingente apre
ciável ao surto econômico do Non'es
te. 

A perfuração de poços tubulares ·em 
sido o remédio para êsse estado de 
.,oisa.s e solução única permitida oela.o; 
condições l!leol.ógicas dos chapadões 
referidos, que não são próprios, à fal
ta de bacias e boqueirões, para constr>.l• 
ção de açudes. 

O Estado mantém um contrato com 
a Inspetoria Federal de Obras Con
tra as Sêcas, desde 1928, para abertun 
de poços e de acOrdo com s.s 
suas cláusulas a repartição fe
deral fornece o pessoal técnico e 
as maquináriHS, cabendo à administra
ção estadual a responsabilidade das 
demais despesas. 

De 1929 a. 1943 foram construidO<;, 
naquelas áreas, 170 poços, merecen
do realce o esfôrço do govêrno Rafael 
Fernandes que conseguiu promover a 
perfuração de 144 dêles • 



-238-

Anuncia-se que é propósito do Go
'Vêrno Federal intensificar ao mâximo 
a produção do Pafs. Dentro dêsse pro
grama não é possivel que continuem 
abandonadas tamanhas e tão excelen
tes porções de terras, quando o Minis
tério da Viação tem recursos para 
transformá-las em consii.lerãveis cen
tros de produção agrícola. Urge, pots, 
que se proceda ao estudo e à constru
ção de um vasto sistema de poços tu
bulares nas áreas indicadas, benefi
ciando-se os municípios de Mossoró, 
Baixa Verde, Angicos, Apodi, Açu e Ita
retama e elevando, de muito, a contri
buição do Rio Grande do Norte na 
campanha de produção ora empreen
dida. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. 
- Auisio Alves. 

A imprimir. 
INDICAÇÃO N. 0 148, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
construcão imediata de uma es
tação de passageiros da Aéro
náutica Civil e instalação de ilu
minação no campo de aviação de 
Mossoró. 

Indico que a Mesa se dirija ao Po
der Executivo sugerindo a construção 
imediata, de uma estação de passa
geiros •;. Aéronáutica Civil e insta
lação de iluminação no campo de 
aviação de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Sala das Sessões. 18 de junho de 
1946. - Aluizio Alves. 

Justificação 
Na cidade de Mossoró, a maior e a 

mais importante de interior do Rio 
Grande do Norte, existe um excelen
te campo de a•iação, de que se ser
vem atualmente, em serviço semanal, 
duas linhas comerciais - a da Pa
nair do Brasil e a. da. Cruzeiro do 
Sul. 

Falta completar a.quêle grande me
lhoramento. realizado sob a adminis
tração do brigadeiro Edua.:Tdo Gomes, 
com a construção, pela Aeronáutica 
Civil, de uma estação de passageiros 
e instalação de apropriados serviços 
de iluminação elétrica, obras que exi
gem diminutos recursos financeiros, 
com resultados inestlmá.ve!s que, de 
tão evidentes, dispensam que os en
careçamos. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Aluizio Alves. 

- A- imprimir. 
Reo_uerimento do Deputa<io Gua.racl 

Silveira, ped!ndo transcrição em ata 

de docume:ntos referentes à Emenda. 
n.• 1.534 ao projeto da futura Carta 
Magna. - A Comissão de Policia. 

O Sr. PRESIDENTE: - Está finda 
a leitura do expediente. 

O Senhor Guaraci Silveira envia à 
Mesa o seguinte discurso para ser· da-
do como lido: · 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente. Srs. Constituintes. Na 
CoDStituinte de 1934 bati-me, intransi
gentemente. contra as emendas reli
glosas. Ele i to de no v o para .a Cons
tituinte de 1946, outra tem sido a mi
nha posição. Concordei com mui~ 
delas e já. expliquei os motivos OU'! 
me levaram a essa posição. São "cte 
duas naturezas. A primeira reside no 
fato _de existir hoje maior respeito à 
minoria--evangélica. respeito que. tn
contestávelmente sempre existiu nos 
pa1ses protestantes para com os cató
licos, conforme adiante ficará prova
ao. A segunda é porque cheguei à con
clusão de que o pais marcha para o 
agnosticismo, incredulidade, correndo 
<t perigo de uma degenerescência mo
ral que seria o nosso sui-cídio, o qu-e 
nos obriga, tan·to por cristianismo, 
como por patrioti.>mo, a cooperar 
com tod-os quantos desejam a vitória 
dos princípios cristães sôbre tõdas as 
coisas. 

Entretanto, Sr. Presidente, quero 
deixar patente que confio de modo ab
soluto no cidadão integro que 
ocupa a presidêncic da República, e 
em todos os brasileiros, no sentido de 
que as concessões que estão sendo feita.e 
às Igrejas, sem disti:tção de credo, 
visando um.a união de tôdas as !or
ças espirituais, corno aconteceu em to
dos os pafses em guerra, não servlrao 
para enxovalhar o Cristianismo. pelo 
desvirtUamento dessas leis, mas ser
virão para unir o povo, como sem
pre esteve unido o povo norte-ame
ricano, on:le o respeito às igrejas tem 
sido padrão e motivo do seu engran
decimento. 

Como fo~ dito Que minha 111titude 
de hoje era uma antítese de minha 
atuação de ontem, cumpre-me escla
recer o assunto, com a publicação dOS 
meus discursos então proferidos sôbre 
a. matéria. Por êles verão IJS ilustres 
Constituintes de 1946, a. tremenda in
transigência que se manifestava nesta 
casa. a ponto de, Im minha primeira 
oração, às primeiras palavras. Si!%' 
aparteado c=. os ma!s temve~ do,.s
tos, numa atitude de impedir no Par-
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lamento a voz da minoria religiosa. 
Mas estudados os meus argumen

tos. excluídas as referências a que me 
arrastaram, pois a imprensa disse que 

JSe tratava de uma ovelh"' devorada 
por lobos, o meu pensamento era o 
de hoje, pois, afinal. termine! assi
nando e votanào dlspostivos religio
~. redigidos de modo a evitar, como 
tem evitado, as lutas confessionais que 
r;ó poderiam trazer a infelicidade de 
nossa pátria. 

Confesso-me feliz com a modifica
ção do ambiente nacional, quanto àS 
religiões, e hoje, de cabelos brancos, 
com maiores experiências da vida, 
:acredito que é possível, como nos Es
tados Unidos, a maior união entre os 
diversos ramos ·do Cristianismo, no 
serviço da humanidade, ma.lormente 
depois que exércitos de protestantes e. 
católicos lutaram, ombro a ombro, 
:pela salvação dos povos, como ainda 
pod·rão ter necessidade de lutar, em 
ou.tra qualquer ocasião, porque as 
~ôrças do mal nunca adorxnecerarn, 
nem jamais adormecerão. 

Os documentos que seguem deporão 
em favor de minhas afirmativas: 
Sr. Presidente, nobres constituintes. 
o assunto que me traz à tribuna é de 
interêsse de tôda a Nação. Podemos 
dizer, mesmo, ·que está em jôgo a 
felicidade do Brasll, dependendo da 
maneira inteligente porque se resolva 
nesta Casa a auestão religiosa. 

Constam do· anteprojeto de Consti
tuição três medidas que visam a ques
tão religiosa: o ensino f~ul.tativo aa 
religião nas escolas: a asSlStêncla e~
:piritual às tropas e a reallzação do 
casa menta religioso com valiclnde 
civil. 

Venho a esta Casa, distintos cole~as. 
trazendo grande responsabllldade. :!:W
presento, aqUi, o sentimento da Cons
tituinte de 91, tendo a meu lado, u::u-s. 
defender tais principias sôbre a qu..,s
tão religiosa. os dois venerandos Depu
tados que tomaram parte naquela me
morável assembléia. Traduzo, :;a:n
bém, o pensamento dos republica:r>.)S 
paulistas de 89. a luta que êles tnv"-
:ram para inscrever em nossa Co:t!iri
tuiçãc o art. 72, impedindo que a IgT"e
ja se imiscuísse nos negócios do Esta'io 
- principio triunfante naquêle tem1;0 
e que hoje parece per!clitar. 

O Sr. Luís Sucupira - O orador é 
ch minoria e. portanto. não pode !alar
eD1 nome do povo paulista. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Também creio representar o senti· 
menta do povo paulista. 

O Sr. Luís Sucupira - Não apoiado. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
e quero lemb~ar :i'.Os meus ilustres co
legas ... 

O Sr. Luis Sucupira - V. Ex. é da. 
minoria e, portanto. não pe>de repre
sentar o povo paulista. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
que, na assembleia do Partido Demo
crático, êsse nobre Partido, que pre
parou o advento das liberdades políti
cas do B~asil, assembléia realizada em 
a de julho, ficou resolvido, por trezen
tos votos contra seis, que do seu pro
grama fõsse afastada a. questão reli
giosa. 

O Sr. Anes Dias - O Partido Demo
crático tem representantes que figu
ram na Chapa única. e o nobre orador 
não ignora o pensamento da mesma 
C!lapa, nêsse sentido. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Estou relatando um fato. e ""'''pete 
ao Partido ex.p,licar por que motivo a 
resolução do seu congresw amua não 
foi mod!!icada por outro Congresso. 

O Sr. Correia Q.e Oliveira - Ne
nhum de nós, aqui, tem autoridade 
para chamar a contas o Partido De
mocrático. Apenas peço atenção para 
a circunstância de me estar referindo 
a fato mais rece1,te do que o Con
gresso. E', portanto, a expressão mais 
autê~tica do pensamento do Partido. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Represento também, sellilo1·es, o pen
samento politico do P.R.P. antigo. 

O Sr. Luis Sucupira- V. Ex. quer 
antiguidade e nós queremos moderni
dade ... 

O S& GUARACI SILVEIRA -
Sabemos que no seu program.J. ainda 
figurava a manutenção int gral da se
paração da Igreja do Estado, e tra· 
duzo, creio, o sentimento do Dr. Was
hington Luis, que foi intransigente 
nesse sentido. 

o Sr. Luis Sucupira - Mas a revo
lução derrubou tudo isso. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Mais ainda: represento aqui - e pe~ 
licença para essa referência pessoal -
alguem da minha família - meu pai, 
que sofreu, como vereador da memo
rável Cã.mara de Sli.o Simão, secun
dando a moção contra o Império, roi 
processado, como repub:icano históri
co, e propugnou êsse principio pelo 
qual me venho batendo diante desta. 
Assembléia. 

O Sr. Correia de Olitleira - V. Ex. 
provou que representa o passa:!o e não 
o presente. 
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O SR. GUARAC! SILVEIRA·- Fa-
larei a respeito do passado. 

O Sr. Marais Andrade- V. Ex. po
dia dizer, pura e simplesmente, que 
representa a sua opinião, representa 
a opinião de correligionários seus, de 
São Paulo e de fora de São Paulo, sem 
-chamar em seu apoio o partido A, B 
ou c, porque os partidos de São Paulo, 
que entraram para a !ormação da 
Chapa única, adotaram todos o pro
grama minimo dessa Chapa, o qual é 
por todos conhecido, programa dentro 
do qual V. Ex. não tem razão al
guma. 

O SR. GUAR.AC! SILVEIRA - O 
nobre r~putado por São Paulo não 
pode, entretanto, negar que represento 
o sentimento do Congresso de 8 de 
julho •.. 

O Sr. Morais Andrade- O dos seus 
correl1gionârios. 

O SR. GUARACI Sll.VEIRA -
Congresso que não foi ainda convo
cado para modificar os seus prlnci· 
pios. 

Um Sr. Deputado - Os fatos pos
teriores vieram desmanchar tudo. 

O SR. GUARACI Sll.VEIRA -
Desejo, agora, senhores, entrar ime· 
diatamente no assunto ..• 

O Sr. Marais Andrade - Muito 
bem. Isto sim; vamos vêr. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
sem, todavia, retirar a afirmação que 
t!z, de representar, não o P2.rtido De
mocrático, mas o sentimento que pre
dominou no Congresso de 8 de julho. 

O Sr. Marais Andrade- Nem mell
mo isso V. El~. pode dizer, porque o 
sentimento do Partido Democrático 
aderiu inteiramente ao pro~ama ca 
Chapa única, que é contrário às con
siderações de V. Ex •. V. Ex. repre
senta a sua op1n!ão, a opinião de sens 
correligionários. Não traga, porém, a 
êste plenário a opinião de partido a 

-que V. Ex.• não pertence. 
O SR. GUARACI Sll.VEIRA -

Represento - repito - o sentimento 
do Congr.sso de 8 de ,!alho, enquanto 
lllil novo congresso não modifique a 
decis§.o a que aludi. 

O Sr. Correia de Oliveira - V. Ex., 
-quando muito, pode reproduzi· f'.sse 
pensamento, mas não tem autoridade 
para representá-lo. 

O Sr. Anes Dias - O nobre orador 
diz representar a opinião d~ um Co~
gresso. Sucede, porém, qu~. depois 
dêsse Congresso, o povo foi chamado a 
:falar e mandou para cá seus re;Jre
sentantes, a fim de lhe defenderem as 
aspirações. 

O Sr. Correia de Oliveira - O Uus
tre Deputado riograndense observa 
muito bem e coloca a questão nos seus 
devidos têrmos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Para responder ao aparte do no'lre 
Deputado, teria de estudar a questão 
pol!tica de meu Estado, e não esv.~n 
aqui, mantido pela Nação, para tratar 
de questões politicas. 

O Sr. Anes Dias - E' desnecessá
rio, porque, acima da autoridade aesta 
Assembléia, está a soberania popular. 
que falou pelas eleições. 

O SR. GUARACI Sll.VEIRA -
A :fim de compreender a natureza das 
emendas religiosas e o beneficio que 
poderão trazer, ou não, à nossa nacio
nalidade, importa lancemos. por poll'::o 
tempo, um olhar ao passado. 

Em primeiro lugar, Srs. Constitu:n
tes, quero, para--estudar o assunto com 
bastante serenidade, dar a minha opi
nião pessoal a respeito da religião dos 
nobres Constituintes. 

O Sr. Luis Sucupira - Opinião sus
peit:J., porque V. Ex., é socialista -:!. 
portanto, contra a ordem civil; é pro
testante, e, por conseguinte, contra a 
ordem religiosa. · 

O Sr. Correia de Olit7eiTa - Prefiro 
ouvir V. Ex. dar a sua opinião pessoal 
a exprimir opinião que não representa. 

O SR. GUARACI Sll.VEIRA -
Todos quantos me conhecem sabem. 
perfeitam·nte, que tenho o má.x!mo 
respeito pelos católicos romanos sin
ceros e praticantes. Reconheço neles a 
sinceridade, a lealdad~. Os que não 
illOSSO, porém tolerar são aqueles que. 
a despeito da vida corrupta, tencio
nam representar um cr1st!anismo. 
dêste ou daquêle crtdo. 

Um Sr. Deputado - E' V. Ex. que 
vem atirar a primeira pedra? ••• 

O Sr. Correia de OUveira - O no
bre orador faz alusão? Não posso aei
xar de enxergá-la nessa referência. 

O SR. GUARACI Sll.VEIRA -
Digo, simplesmente, que todos os ca
tólicos romanos sinceros merecem o 
xneu acatamento. 

O Sr. Costa. Fernandes -E V. Ell.. 
sabe distinguir, neste xnomento, quais 
or sinceros? < Cruzam-se inúmeros 
apartes. O Sr. presidente faz soar os 
tímpanos, reclamando atern;ão) • 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Dirijo-me, agora, particularmente, ao 
Sr. Presidente. E' hábito do nosso 
povo dizer que fazemos leis e somos os 
primeiros a não cumpri-las. Aprová
mos, aqui, Regimento que manda se 
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peça l.!oença para dar aparte ao ora
dor. 

O Sr. Costa Fernandes - V. Ex. 
parece que está com medo dos apar-
tes .•. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
A fim de que não sejamos. porém, 
acusados perante o público de fazer 
leis e aprová-las por unanimidade 
pa..'"a não as respeitar, dou licença. a 
todos os nobres colegas :p.ara me apar
tearem sem tal formalidade. (Hi!arie
daàe. Palmas.) 

E' preciso, ilustres colegas. q14e lan
cemos um olhar sõbre o passado; de
vemos partir dês te principio: as 
emendas religios!ls não são tão ino
centes quanto parecem à primeira 
vista.. 

O Sr. Correia de Oliveira - Não 
são simplesmente inocentes, isto é, 
inócuas: são benéficas. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Há uma declaração terminant~ do 
bispo de Pernambuco, CQnforme tele
grama divulgado pela im:prensa, e 
pelo qu.a.l se verlflca qu.e o qu.e dese
jam os católicos é a religião do Es
tado. 

O Sr. Lufs Sucuptra - E' o ideal 
de todos os católicos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
E' o mínimo que querem. Dese.io. por
tanto, fazer sentir a esta nobre As
sembléia que estamos a'l)enas no 
principio da luta. 

O Sr. Correia àe Oliveira - Julgo 
representar bem o pensamento ca
tólico. E posso afirmar a V. Exc!a. 
que o episcopado brasileiro não de
seja, absolutamente, a restaumção da 
união da Igreja. so Estado, pelo sim
ples motivo de que, sendo uma. si
tuação, em tese, ideal, porquanto re
conhece à Igreja verdadeira os di
reitos que tem, em virtude de seu 
mandato divino, é, no entsnto, l!mS. 
.situação de !ato que provou mal na 
experiência que tivemo:; · durante o 
Império. Pode ser que o respettável 
episcopado pernambucano tenha feito 
decla.raçãc no mesmo sentido da que 
fiz agora e que o nobre Deputado 
não tenha entendido na sua iegíti
ma. expressão. 

O Sr. Fernando de Magalhães -
Nli.o há necessidade de que a religião 
seja. do Estado, porque é da Nação. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Voltando, Senhores. ao estudo da 
questão que temos diante ue nós, 
quero chamar a preciosa atenção dos 
ilustres colegas para as três fases da 
Igreja., fases que ficaram bem . claras 

na história dos povos. A primeira. !oi 
a da expansão do Cristianismo Nessa. 
época a Igreja. viveu s•m o Estado e 
a despeito da perseguição do Estado. 
Fci a fase turea. do crizti::nlsmo: os 
apósto:os não tinham ouro n,;m prata, 
COlllD dizia Pedro; mas, tinbam o po
der da fé e a '<ISSistência dir'"ta de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

Nesse tempo, o Cristianismo pro
grediu, destruiu a superstição, a. ido
latria, e se impôs. Baseando-me na 
Ü'8 se de grande teólogo, direi que, 
então. os cálices eram ·je madeira. e 
os hoinens eram de ouro... Era a 
fase gloriosa do Cr'.stianismo. 

O Sr. Correia de Oliveira - Não 
posso deixar sem um apa:-te a 1 e:re
rência aos cálices de madeirs. Pen
so, que, na Constituinte, devemos dls
cutir, não questões propriamen~ re
ligiosas, mas apenas assuntoJs que se 
prendam às relações entre o Estado 
e a Igreja. Qualquer discussão sóbre 
matéria propriamente teológica, será 
descabida aqui. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Peço licença para não aten<!er ao 
aparte de:> ilustre colega. No exercí
cio do meu mandato de Constituinte, 
tenho liberdade para me cli.-igir à 
Assembléia como entender, respeitan
do tão somente as observações do Se
nbor Presidente, quando acaso achar 
inconvenient~ o que eu disser. 

Velo depois, Sr. Presidente, a se
gunda fase do Cristianismo. Nesse 
periodo, que teve início em Constan
ti:r;.~. o poder secular, sabendo que a. 
Igreja era forte instrumento em suas 
mãos, para oprimir a.s consciências 
(não apoiados), a. ela se uruu. 

O Sr. Costa Fernande$ - A Egreja. 
nunca foi instrumento de opressão de 
ninguém. 

O Sr. Correia de Oliveira - Peço 
permissão para contraditar o concei
to do orador. apresentando-lhe a opi
nião de Augusto Comte, que disse 
que a distinção entre os poderes es
piritual e temporal foi fei~ exata
mente pela Igreja. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
A opressão a que aludo veio recair 
sõbre a própria Igreja Católica. Nes
se periodo, viram-se imperadores, co
mo Constantino, que nem sequer 
eram batizs.dos, presidindo concflios; 
vimos papas encarcerados; vimos o 
poder secular intrometendo-se na 
Igreja. Até nas leis do Império ire
mos encontrar o poder secular re
servando-se o direito de unpedir 
bulas e de fazer nomeações de bls
p. 
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O Sr. Correta de Olitleira - O que 
provocou a reação de D. Vital. ex
pressão do heroismo da nação bra
sileira. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Depois dessa fase, em que o poder 
secular dominou, de fato, ::1 Igreja, 
veio a tentativa desta para se sobre
por ao poder secular. 

O Sr. Correio ele Oliveira - E' ab
solutamente mexato. 

O Sr. Costa Fernandes - Nunca 
houve semelhante tentativa. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Ai está o SyJ.labus, que poderá dizê
lo a VV. Excias 

O Sr. Correia de Oliveira - Co
nheço o Syl!abus e poderei examlné
lo juntamente com V. Excia., para 
provar o contráno. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Nesse pérlodo, em que· a· IgreJa so
freu opressão do Estado, foi t.-emen
da a catástrofe espiritual. 

Basta dizer, citando Monsenhor 
Cauly, em obra aprovada ;Jor Leão 
xrn, que. em um lapso de 50 anos, 
três meretrizes deram o ;papado s. 
quem lhes aprouve. 

O Sr. Oli~ra Castro - Protesto 
energicamente. V Excia. está dize!l
do uma inverdade. 

O Sr. Correia de Oliveira - Que 
deduz o orador disso? 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Tal ocorreu, Sr Presidente, no mo
mento preciso em que o poder secular 
dominava o poder religioso. 

O Sr. Correia de Oliveirc - Aliás, 
não estamos aqui para aaminar a 
lb.istória da Santa Sé e l&im pa:m. 
elaborar a Constituição. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Ponho à disposição dos nobres cole
gas os livros que aqui citar. 

O Sr. Magalhães Neto - P2rgun
taria a V. Exc1a se combate os dis
positivos religiosos do ante-projat:>, ou 
se tem por escopo combater a reli
gião católica. 

O Sr. Correia ele Olitleira - Se a 
atacar, repeliremos. 

O SR. GUARACI SIL'\"EERA -
Não se perturbe o nobre colega, por
que chegarei ao fim. 

O Sr. Barreto Campêlo - V. Exc!a. 
terá resposta cabal. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Espero ser respondido, conforme me 
promete o ilustre colega, Sr. Barreto 
Campêlo. 

Finalmente, vem um perfodo em: 
que a Igreja tenta sobrepor-se ao 
Estado. Foi no Inicio dêsse e&fõrço 
que os Estados começaram a se ma
nifestar contra a Igreja. E' a His
tória que o refere. 

O Sr. Correta ele Olitleira - Isso 
tudo é fantasia. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Os apartes de V. Excia. não destrui
rão a verdade hlstó&..a. -- .. 

O Sr. Correta ele Oli11e'.ra - E'' 
história de protestantes. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
A êsse tempo foi que a França, filha. 
dileta da Igreja Romana, dela se se
parou. 

As nações sul-americanas separa-
ram-se ... 

O Sr..-C()TT~ ele Oliveira - Nt.o
se separaram tal:- · 

O Sr. Oliveira Castro -- Conser
varam, durante muito tempo, a in
transigência religiosa. <Troca~- se
numerosos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Aten~ol 
Está com a palavra o sr. Guaracy 
Silveira. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Deixem-me falar os nobres colega.a e
responderei aos apartes. 

O Sr. Oliveira Castro ·- Não es
tamos aqui para fazer critica das re
ligiões. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Tenho em meu poder tõda.s as cons
tituições da Amértca do 3ul .•• 

O Sr. Costa Fernandes - Mas pa..
rece que não as leu. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
. . . e por elas vejo que as naÇ(íes 
unidas à Igreja Romana chegam aet 
extremo de proibir que bispos, art'e
bispos e padres atinjam a Presidê!l
cia da República e os cargos públi
cos. 

O Sr. Correia de Olivetra - Ao· 
contrário das nações ;Jrote:;tantes, 
que davam a chefia da Igreja ao rei, 
unindo-se ao Estado e '•Prim!ndo o 
pensamento católico. 

O Sr. Oliveira Castro - Durant.e· 
muito tempo, na Inglaterr::~., os cn
tólicos sofriam, até, incapacidade ele.t-. 
tora!. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Espero que a lntoleránda dos !lus
tres colegas não perturoe a minha 
exposição. · 

O Sr. Luis Sucupira - V. Excia. 
deve tratar das emendas e não de· 
história protestante. 
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O SR. GUARACI SILVEIRA -
V. Excia. não pode ditar normas aos 
colegas. 

O Sr. Costa Fernandes - Não es
tamos ditando normas. O nobre ora
dor está apenas tendo a prova ae 
que se acha no meio de '!m13 soCie
dade católica. <Trocam-se varias 
apartes.> 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Está com a palavra o Sr. Guaraci 
Silveira. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Lastimo não ouvir os apartes que os 
nobres colegas estão danlio, todos ao 
mesmo tempo. 

O Sr. Fernando Magalhã.es - Vos
sa Excia. está prestando grande ser
viço à religião católica ~- por isso, 
desejo que continue .•. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Peço ao ilustre Deputado cons!nta 
que seu companheiro fale com ~e
renidade. 

O Sr. Lufs Sucupira - Não pode
mos ouvir o orador contar história 
errada. 

Um Sr. Deputado - Diante de uma 
maioria católica, estando o orador em 
::ninaria, a impertinência dos <Lpartes 
constitui séria perturbação ao de
senvolvimento da tese que S. Excia. 
defende •.• 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Agora, senhores, depois que quase 
tôdas as nações resolveram quebrar 
a sua união com a Igreja e adotar 
o principio da separação, há uma 
nova tentativa em todos os .povos 
para restabelecer o estado prinutivo. 

O Sr. Lufs Sucupira - Reconhe
ceram seu êrro. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
E' preciso. senhores, compreender que 
a separação foi determinada per mi
lhares de incidentes desenrolados por 
tôdas as partes do mundo entre o 
poder civil e o religioso. 

O Sr. Barreto Campêlo - Por que 
V. Excia. não vai fazer a propagan
da, nos paises protestantes, em prol 
da separação, do Estado leigo? 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Chegarel. lá. . 

O Sr. Barreto Campêlo - Para ser 
coerente, deVl.a agir assim. 

O Sr. Fernando Magalhães- Quem 
estava com a razão. nessa luta - o 
Estado ou a religião? 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
E' assunto que deixo aos historia
dores. 

Direi, entretanto, a v. Excia., que 
a religião nunca teve razão quando 
pretendeu subjugar a consciencia dos 
povos. <Protestos. Trocam-se nume
rosos apartes ) 

O Sr. Correia de Oliveira - A re
ligião católica nunca usou de violên
cia. 

O Sr. Leandro Pinheiro -Ao con
trário: sempre foi perseguida. 

O SR. GUARACI SILVE!P...A -
Mesmo no tempo da Inquisição. 
quando levantava fogueiras para 
queimar inocentes na. praça públi
ca?. . . <Aplausos., 

Não! A IgreJa nunca usou de vio
lência!. . . A Inquisição nunca usou 
de violência! ... 

Dispenso-me de responder, porque 
isto está na consciência dos povos. 

Sr. Presidente, estamos de novo no 
momento em que a religião preten
de, outra vez, toma:::- o lugar que,. 
outrora, ocupou e veio a perder. 

O Sr. Correia àe Oliveira - A re
ligião, apenas, deseja reivindicar os. 
seus direitos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Agora.,, senhores, é que vamos, de 
fato, entrar nas nossas emendas Fi3 
êste preâmbulo, em que desejana. ser
mais longo. se mo oermitissem os 
companheiros de representação na
cional. 

O Sr. Barreto Campêlo - Seja.. E• 
o que pedimos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Verifico, porém, que se há despra
zer da parte de seis ou sete cole
gas que não pretendem ouvir-me, 
muitos outros existem que, respeJ.to
samente, acatam as minhas palavras. 
(Palmas nas galerias.> 

o Sr. Costa FeTPa.ndes - Todos 
respeitamos as palavras de V. Excia. 

Apenas combatemos as heresias que 

~r3e:i,:. Luís Su.c:u.pira - J?rova de 
que respeitamos é o fato de o apar
tearmos. 

O Sr. Morafs Andrade - Ouvimos 
o orador com todo o respeito e acata
mento. 

O Sr. Carlos Reis - Até mesmo sa
cramentalmente ... 

O Sr. Morais Anàrcv.Ze - Apenas 
S. Ex." contraria a verdade nistõrica. 
e em defesa dessa verdade nos aba
lançamos a algumas retificaçõas. 

O SR. GUARACI SIL'VEIRA -
Pode V. Ex.• indicar em que ponto 
fui contrário à. Bk"tórla? 
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O Sr. Luís Sucupira - Teriamos de 
fazer novo discurso em tomo ao de 
V. Ex." para explicar. 

O Sr. Costa Fernandes - Foi con
trário em quase tudo quanta disse. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao 
nobre orador que está finda a hora 
do expediente. Como, porém, nada há. 
a tratar na ordem do dia, S. Ex." po
derá continuar com a palavra. para 
explicação pessoal. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, é um tanto desagra
davel falar para uma explicação pêll
soal, . quando não tenho explicação 
pessoal alguma a dar. . . (Riso. ·, 

O Sr. Fernando Magalhães- Vossa 
Ex." pode dar uma explicação impes
soal. 

O Sr. Morais A1Ul.rade - O orador 
não devia jUstificar suas emendas? 

O SR. GUARACI SILVEIRA · -
Sim. 

O Sr. Morais Andrade - Pois, é 
uma explicação pessoal. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Se os nobres colegas concordam em 
que respond.er a apartes é uma expli
cação pessoal, peço nêsse caso, a pa
lavra para uma. explicação pessoal. 
(Muito bem; muito bem.) 

Durante o discurso do Sr. Gua
raci Silveira, o Sr. Antônio Carlos, 
Presidente, deixa a cadei'ra da 
presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cristóvão Barcelos, 2.o VIce
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - E>tá finda 
a hora destinada ao expediente. 

Vai-se passar à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE- Constando 
a. ordem do dia de Trabalho de Co
missão, continúa com a palaYra o Se
nhor Guaraci Silveira. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Deputado para explica
ção pessoal. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
(para explicação pessoal) - Senho
res, é preciso que compreencla.is a 
minha posição aqui. Já o disse a 
muitos companheiros de reprçsenta
ção: tudo quanto se faça, para que o 
Bra.sil, povo católico romano, odeie a 
mentira, abomine a injustiça, ame a 
verdade, pratique a fidelidade con
jugal, não viva em camav9.is, como 
aqui temos contemplado; tudo quanto 
seja pa:ra êsse fim, encomrará em 

mim apoio, dado de todo o coração. 
O Sr.. Correia de Oliveira - E' 

muito nobre. 
O SR. GUARACI SILVEIRA -

No que discordo dos companheiros 
que me aparteiam, é no método que 
está sendo usado para alcançar essa 
finalidade. 

O Sr. Costa Fernandes - Qual é o 
método? 

O Sr. Ireneu Jojili - Permita. .. o. 
orador um aparte: A discipiina da 
Igreja Católica deve ser pautada pelo 
que S. Ex.". pastor protestante, diz 
da tribuna, ou pelos seus eleva.ct::~s ér
gãos? Quer traçar limites para a di
ciplina e para a moral católica. Quem 
deve traçá-los? S. Ex." ou os bispos? 

O SR. GUARACI SILVEIRA ·
Jesus Cristo. --NingUém mais. 

o Sr. Irineu Jotizr-·:=...·-ou o Papa, 
a quem todos os católicos obedecem. 

o Sr. Costa Fernandes - O orador 
diz-se ministro de Deus e quer o povo 
leigo.· , 

O Sr. Irineu Jofili - Não se oüd~ 
admitir que Sua Ex." queira oriei1tar 
a moral católica, do mesmo modo que 
os católicos não se aventm·ariar.a a 
subir a essa tribuna para '&raçar U
mites à moral orotestante ou justifi
car os erros e crimes de Lut~ro e de 
Calvino. 

O Sr. Costa Fernandes - Muito 
bem! Bravíssimo! 

O SR. GUARACI SILVEIRA. 
O aparteante terminou? 

O Sr. Irineu Jofili - Terminei. 

O SR. GUARACI SILVEIRA. -
Não estou traçando normas a ni!l
guém. 

O Sr. Irineu Jotili - Mesmo por
que a Igreja Católica não pode seguir 

·os rumos que V. Ex." deseja. · 

O SR. GUARACI SIL\"EtRA -
Se não segue, a culpa não é minha. 

O Sr. Irineu Jofili - N» pode 
guiar-se por um protestante. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Mesmo porque o caminho do protes
tante é honesto e justo. 

O Sr. Costa Fernandes - V. Ex." 
não pode traçar normas. 

O SR. GUARACI SILV".aRA -
Sr. Presidente, a primeira questão 
que desejo debater perante :1 Assem
bléia diz respeito ao ensino religioso 
facultativo. E' um dispositivo que 
apareceu muito inocentemente, na 
n= ccnstit'l.'l'ão coo:no resolvendo 
uma grande necessidade do pais. 
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o Sr. Correia de Oliveira - Per
feitamente. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Nós, porém, que falamos pela expe
riência e que podemos trazer a esta 
Casa fatos concretos, afirmamos que 
êste e':lSino, como já. foi executado em 
São Paulo, é uma forma de opressão à 
cons:iência das crianças. (Palmas nas 
galerias) . 

O Sr. Correia de Oliveira - Protesto, 
!ol'I!lalmente! 

O Sr. Costa Fernandes - Permite 
o orador um aparte? 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Peço aos nobres colegas permissão 
para citar desta tribuna, um fato que 

. não pode seT contestado. 
O Sr. Costa Fernandes -Pode citá

lo. Os fatos trazidos por V. Ex<:ia. se
rão contestados formalmente, dessa 
mesma tribuna. Acho extraordinário · 
que um pastor protestante venha re
belar-se contra o ensino facultativo. 
E' prova que não tem eleme:J.to algum 
pe.ra orientar seus adeptos. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
iNão tenham os nobres Deputados 
medo de mi.'lhas palavras. D<>..ixem
me falar. 

O Sr. Correia de Oliveira - Quem 
tem medo de Vossa. Excia.? 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Durante a interventorta do Dr. Laudo 
Camargo, em São Paulo, foi regula
mentado o ensino religioso nas esco
las. Lendo a regulamentação, que era 
magistral, nenhum protesta.:J.te teria 
receio do ensino religioso. Dizia a lei 
regulamentador!!. que o ensino seria 
facultativo; que· nenhum professor, na 
cl!ISl;e, poderia falar em religl.ão; que 
as aulas religiosas seriam dadas a 
requerimento dos pais, com firmas re
conhecidas; que o ensino seria feito 
fora do periodo escolar; e que os pro
fessores seriam enviados pelas autori
dades eclesiásticas. 

Bravos, diriamos todos nós. Ai es
tava uma fórmula que não opr1m1ria a 
quem quer que fôsse. 

O Sr. Barros Penteado - E', exa
tamente, o que todos queremos. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Pois bem, Senhores. No Estado de São 
Paulo, al,"11DS dias depois, o que se 
verificava? Não havia mais necessi
dade de requerimento: as professôras 
distribuíam fichas e exigiam dos alu
nos que trouxessem a resposta! 

O Sr. Oorreia de Oliveira - Não é 
exato. As cédulas eram buscadas em 

casa por alguns representantes das as-
sociações católicas, extranhos ao pro
fessorado. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Não havia mais oficios diri:;idos à Di-· 
reteria do Ensino . 

O Sr. Lea:nàro Pinto - V. Exce
lên~ia não poderá. argument~ com 
abusos que, porventura, se tenham 
dado. 

O Sr. Costa Fernandes - Um abu
so não justificaria a critica. 

O Sr. Fernando Magalhães - Per · 
mita o orador uma pequena pergunta: 
V. Excia. acredita em Deus? 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Piamente . 

O Sr. Fernando :Magalhães - En
tão, como quer impedir que lhe ouçam 
a palavra? 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Não sei em que. 

O Sr. Almeida Camargo - Não de
sejo e':ltrar no debate religioso, mas 
como servi no Govêrno Laudo Camar
go, devo dizer ac nobre Deputado que 
es!!a lei a que aludiu, foi promulgada, 
e não tive conhecimento algum de que 
houvesse sido burlada. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
V. Excia., então, não leu os artigos 
que publiquei no "Diár!o de São Pau
lo", e creio aue o progenitor de Vossa 
Excia. também dêles não teve conhe
cimento. 

O Sr. Costa Fernandes - Falou ~ 
pal2.vra oficial, pela bôca de um cole
ga que muito nos merece. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
O que é fato é que as aulas religiosas, 
co"J:tra a lei, passaram a ser dadas na 
cl!~Sl;e jJelas professoras. O nobre De
putado não pode negar Isso. 

O Sr. Alnieid'a Camargo - Já. dis8e 
a V. Excia.. : fiz parte do govêmo 
paulista e afirmo que o govêrno não 
teve conhecimento disso. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
Foi publicado por ru.im no "Diário de 
São Paulo". 

O Sr. Correia de Oliveira - Publi
cado por V. Excia., mas contestado 
pelo vigário geral de São Paulo. Aliás. 
o depoimento do Dr. Almeida CR.
ma.rgo, então Secretário da Interven
toria, tem o valor da palavra oficial. 

O SR. GUARACI Sll..VEIRA -
O Diretor do Grupo Escolar Campos 
Sales veio pela. imprensa contar o que 
ali se passava. 
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O Sr. Fernando Mc.galh.ães O 
nobre orador, porque não tem auditó
rio, está protestando. E' o ciúme da 
competição. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
SeJa. Continuo. 

Procurei o diretor do ensino para 
reclamar contra o fato. V~jam, Se
nhores, a que foi reduzida a lei. O 
bispo de· Campinas, em pastoral pú
blica, anunciou que tinha conseguido 
aquelas modifil!ações na lei, para 
atender às "J.ecessidades da sua re
ligião. Deu-se isto, Sr. Presidente, no 
Estado de São Paulo, embOra. os meus 
opositores o neguem. Afirmo que é 
a verdade. 

O Sr. Correia. de Oliveira. - Peço 
permissão para contestar. V Excia. 
naquela ocasião, pelos jornais, teve 
uma. troca de opiniões com o vigário 
de São Paulo e êste negou formal
mente tais fatos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Contestou, porque permitiu as pro!es .. 
saras lecionassem mesmo em classe. 

O Sr. Correia. de Oliveira. - Não me 
consta que a lei proibisse que as pro
fessoras lecionassem ... 

O SR. GU.A:RACI SILVEIRA -
Então, V. Excia. não co'-hoce a lei. 

Sr. Presidente. a emenda que tive. 
a. oportunidade d~ apresentar a res
peito do assunto ... 

O Sr. Correia. de Oliveira. ~ Muito 
bem; vamos discutir as emendas. Isto 
sim. 

O SR. GU.A:RACI SILVEIRA -
. . . dizia que a educação moral e ci
vica. devéria ser matéria obrigatória 
nas escolas. 

O Sr. Costa. Fernandes - Moral? 
Sem religião, não há moral. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Num pais que se d1z cristão, é óbvia 
a pergunta. 

O Sr. Correia. de Oliveira - O pais 
é católico. A maioria dos brasileiros é 
católica e a expressão genuina do cris
tianismo é o catolicismo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Não concordo com V. Excia. Essa 
maioria. vamos ver, daqui a poucos 
dias, no c~aval. 

O Sr. Barreto Campelo - Porque 
alude V. Excia. ao carnaval? Não há 
es!ândalos em paises protestantes? 

O Sr. Leandro Pinheiro - A Igreja 
Os.tólica, nos dias de carnaval, pro
cura congregar o povo nas Igrejas, em 
adoração. 

O Sr. Barreto Campelo - E que diz 
o orador das colônias de nudismo, em 
paises protestantes? 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Prossigo, Sr Presidente. 
- O ..;r. Correia de Oliveira. - Vossa. 
Excia. devia responder ao aparte do 
Sr. Deputado Barreto Campelo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Uma minoria insig'llficante ficará nos 
templos e o ilustre colega disse que a 
maioria ~ católica. 

O Sr. Lea.11idor Pi-nJz.eiro-- Na Ale
manha, na Inglaterra, onde a quase 
totalidade é protestante, não se come
tem abusos? 

O $r. Correia. de Oliveira - O ora
dor não quer ouvir ésses apartes. 

O SR. GUARACI SILVE!RA. -
Sr. Presidente, depois de ter sido 
apresentada a minha emenda ao ple
nário,r~bi:--o-.tratado de João Bar
balho, comenta"lda as constituições 
de diversos países. Nessa obra há um 
trecho a respeito do Est,ado de Massa
chussets, nos Estado~ ,n:::os, decla· 
rando qu-e, na Comtituição daquele 
Estado, o estudo é inteiramentE leigo, 
não havendo o ensino confessional. 
DiZ-se, ent.retanto. ali o seguinte: ~os 
professôres s õ esforçarão por incutir 
"J.O ánimo da mocidade, confiada aos 
seus cuidados, não só a piedade" ... 

O Sr. Fernando JYiagalll.ães - Por
. que V. Excia. não recorda, que, na 
América do Norte, os protestantes 
condenaram um professor porque en
sinava le1 de Darw:in? Os católicos 
nunca fizeram isso. 

O SR. GU.A:RACI SILVEIRA -
E' intolerãnc:ia permitir que alguém, 
sustentado pelo Estado, ensine coisas 
contrárias ao espírito do povo? 

O Sr. Correia de Oliveira - Na in
glaterr:> alguém propôs na Cãma:a 
dos Comuns a separação da Igreja do 
Estado e respondeu um protestante 
que era preciso manter essa ligação 
porque, do contrário, em pouco tempo, 
o catolicismo teria dominado a In
glaterra. 

O Sr. Carlos Reis - Não lastimo 
tanto o orador, quanto a História, que 
tem 'lido deturpada. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Quero continuar a leitura a que vinha 
procedendo, se os -nobres colegas, que 
se mostram tão i"'ltransigentes, per
mitirem que eu prossiga. 

O Sr. Luis Sucupira - Intransi
gentes? Não apoiado. 
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O Sr. Oli'Deira Castro - Estamos 
-ouvindo atentamente o orador. Sim
plesmente, nos permitimos protestar, 
i:!.uando discordamos do seu ponto da 
vista.. 

O Sr. Leanriro Pinheiro - Estamos 
na. defesa de nossos ideais e de nossa 
religião. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Quero, Srs. Deputados, que escuteis 
a leitura dos dispositivos da Consti
.tuição daquele Esta'Cio: 

(Lendo): - "Os .p,rofessôres se 
esforçarão por i-:J.cutir no ânimo 
da mocidade, confiada ao seu es
tudo, não só a piedade, a jus
tiça ... " 

O Sr. L1tis Sucupira - Pode !á ha
~er piedade sem religião? 

O SR. GUAiRACI SILVEIRA -
í.continuarzdo a leitura) : 

" . . e o respeito à verdade, como 
o amor à Pátria, a benevolência 
para com todos os homens, a so
briedade, o amor ao trabalho, à 
castidade, a moderação, à tem
perança e tõdas as virtudes que 
podem servir de base à repúbüza 
ou de ornamento à sociedade". 

:E:ste é o papel da escola no seu am
biente. O papel da igreja é ensinar 
'O dogma, seja de que natureza fôr. 

O Sr. Correia de Oliveira - Ensi
nar piedade sem ensinar religião é 
coisa que se não concebe. 

O SR. GUAiRACI SILVEIRA 
Permito-me lembrar aos ilustres co
legas que o Dr. Hélio Lobo escreveu 
há pouco tempo que a religiosidade 
nos Estados Unidos é tão grande que 
ninguém, ali, se assenta à mesa sem 
dar primeiro graças a Deus pelo pão 
de cada dia. 

O Sr. Jose de Sã - Mas, lá, não 
existe dissolução de cost=es? 

• 
O SR. GUAR.ACI SILv~mA -

A dissolução é geral, em todo o mundo. 
O Sr. Fernando l'riagalhães - Haja 

vista o cinema. V. Excia. vai a ci
nema? 

O SR. GUA.R'ACI SILVEIRA -
a:ã 18 anos não vou. 

O Sr. Fernando Magalhães - De
via. ir ... 

O Sr. Luis Sucupira - O cinema é 
produto, principalmente dos norte
americanos. 

O SR. GUAR.ACI SILI.'EIRA -
Não apoiado. E' de gente que emigrou 
para. lá.. Os mmores artistas são es
.trangeiros, judeus, !dos da Europa. 

O Sr. Correia de Oliveira - Nos Es
tados Unidos é que o cinema encontra 
o público mais rendoso. E se V. Ex
celência apresentar emenda proibindo 
o ciJ.ema no Brasil. terá o meu voto. 

O SR. GUARACI SILVEmA -
VV.EEx., que são a maioria, é que 
devem apresentá-la. Virei para a tri
buna sustentá-la. Se tiverem forças 
para tal, eu os apoiarei. 

O Sr. Correia de Oliveira - Vossd 
Excia. acha que a proibição pura e 
simples do cinema não é antiliberal, 
mas o é a que se refere ao en~ino re
ligioso! Veja o que é seu liberalismo! 

O SR. GUARl\CI SILVEmA -
Não condenaria o ensino facultativo 
se fõsse realmente facultativo com•l 
quis estabelecer o Govêrno quando o 
instituiu; mas foi, apenas instrumen
t.o de opressão para os que tinham 
credo contrário. 

O Sr. Fernando Magalhães - Peçe 
licença para mais uma pequena ob
sen•ação. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Tenho muito interêsse em ouvir os 
apartes, mas não posso, evide':ltemen
te. responder a três ou quatro a = 
tempo. 

O Sr. Fernando Magalhães - Pro
meto não apartear mais daqui por 
diante. 

O SR. GU!\:RACI SILVEIRA -
Ouvirei V. Excia. com muita atenção. 

O Sr. Fernando Magalhães - E' 
lamentável que V; Excia.. com sua 
autoridade, não tenha atitude segur'l, 
pois, ministro de Deus, não quer que 
se escut-e a palavra divina. E' coJ.
trassenso. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Teríamos, para responder ao apart~ 

do nobre Deputado. de debater aqui 
uma q11estão teológica, saber se a. 
Igreja Católica, nos 430 anos de exis
tência no Brasil. tem ensinado ao seu 
povo a verdadeira doutrina de Jesus 
Cristo. 

O Sr. Luis Sucupira - Tem ensi-~ 
nado. (Apoiados). 

O Sr. Leandro Pinheiro - O que 
não tem feito é ensinar o evangelho 
adulterado ... 

O Sr. Correia de Oliveira- O ora
dor fugiu ao aparte do Dr. Fernando 
Magalhães, que não falou propria
mente na palavra de Jesus Cristo. 

O Sr. Luís Sucupira -·Eu me ad
miro de que o orador, socialista, pre
gue a rellgião. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Se V. Exc!a. se admirasse de que um 
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pastor protestante fôsse comUDista. eu 
(iaria razão ao digno colega. 

O Sr. Costa Fernandes - Carlos 
Marx, que é autor socialista, condena 
a religião. 

O SR. GUARACI SILVEm.A -
V. Excia. deve saber que a palavra 
uso~1alismo", que evoluiu, não tem q. 
significação que V. Excia. lhe está 
empt"estando. 

O Sr. Fer-rwndo Magalhães - De
sejo que o nobre orador possa pregar 
as suas doutrinas. Penso, porém, qu~ 
não poderá fazê-lo por não ter au
ditório. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Mais uma vez, Senhores, peço o privi
J.Q~o de poder falar, comprometendo
me a responder os apartes dos ilustres 
colegas. -. 

A minhz. emenda, Sr. Presidente, 
foi no sentido de se ensinar a. moral 
e o civismo. 

O Sr. Costa Fernandes - Mo~al 
sem religião !lác existe. 

O Sr. Luis Sucupira - Trarei, aqui, 
depoimentos de pastores protestantes, 
afirmando que a moral sem Deus não 
e:xiste. 

O Sr. Anes Dias - O orador não 
considera a religião como digna de 
ser ensinada nas escolas? 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Considero a religião como neceõsidade 
absoluta para o homem; mas deve 
ser ministrada no lar e no templo. 

O Sr. Correia de Olive~ra - Deve
mos s.et religi<>SOS em tôda parte. _ 

O Sr. Lui..• TiTelli - Como católico, 
não tenho co"JStrang1mento em dizer 
que a tese que V . .;Excia. defende está 
Vltortosa., pois a ddende entre católi
cos que pregam, diàri2lll.ente, a liber
dade de .pensamento, e, entretanto, 
estão sendo intolerantes com Vossa 
Excia. 

O SR. GUARACI SILVE!RA -
Muito obrigado pelo auxilio que me 
presta o Uustre Deputado amazo
nense. 

O Sr. Costa Fernandes - Não há 
intolerã. "J.Cia. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Vim à tribuna, senhores, arrastado 
por asserções contidas no discurso do 
senhor Deputado Cristóvão Barcelos, 
e estareis lembrados, senhores, que. 
nesse discurso, citando a França, Sua 
Excia. nos apresentou um quadro edi . 
flca.nte -'- os soldados a.::ompsnhados 
pelos capelães milltares e prestando 
culto a. Deus. 

o Sr. Anes Dias - A França ex
pulsou mais de vinte mil sacerdotes. 
que, !lO momento em que a guerra es
talou, entraram na. França. e acom
panharam o exército francês, apesa:-
dessa proibição. -

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sabe o distinto colega que nunca a. 
Igreja, na França, cresceu e se de
senvolveu ma.is nos teus principias do
que nesse tempo. 

O Sr. Luis Sucupira - Porque é a 
verdadeira Ig:r~ja. 

O Sr. Acir Medeiros - Não apoia
do. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Pergunto aos nobres colegas, que são 
católicos, apostólicos e romanos, se 
terão a tolerância, a i!ldulgência de 
me deixar falar. 

O Sr. Leandro · Pinheiro - Cmn 
tan t!>_ que não nos ofenci.il. 

o SR~ . GUARACI SILVEIRA -
Estou acostumado, Senhores, quando
prego a religião nas praças, a ser 
aparteado a ponto de não poder 1alar, 
ma.s não esperava que semelhante 
coisa aqui se reproduzisse. 

O Sr. Luis Sucupira - E' prova que 
v. Excia. nunca. fala. com acêrto.. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
São dois ou três colegas que está~) 

aparteando ... 
O Sr. Anes Dias - V. Excla. é o 

ú:tico orador que se queixa de apartes. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Não me queixo das apartes, mas, sim, 
da multidão de apartes, simultâneos, 
que me impedem de falar. 

O Sr. Correia de Oliveira - Por
que V. Excia. se atirou contra. uma 
enorme multidão de brasileiros. 

O Sr. Acir Medeiros - Não a;poia
do. 

O Sr. Leandro Pinh.eiro - Por que? 
O Sr. Acir Medeiros - Porque a 

religião não está sómente com Vossa. 
Excia. : está divid1da. 

O Sr. Leandro Pinheiro - O Brasil 
é católico. 

O Sr. Acír Medeiros - A mentali
dade brasileira. é representada. por nós 
outros (apoiados e protestos> que te
mos o direito de manifestar o noss" 
pensamento pró ou contra.. 

O Sr. Tomás Lobo - Se a religião 
é a da quase totalidade, !lão há mo
tivo para se querer impô-lo à minoria. 
Aqui se quer sacrificar s. liberdade em 
nome de uma religião e se chega ao 
extremo de declarar que a moral só 
existe entre os povos católicos. QUe-
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:remos o resime de plena liberdade de 
crenças. 

Invoco. nesse sentido, o testemunho 
de Santo Agostinho, mestre da religião 
c111tólica. o qual, pugnando pela libzr
dadi'l religiosa, iançou o princípio de 
que só de livre vontade o homem pode 
crêr, o que exclui qualquer imposição 
em m.s.téria .:-o.ligiosa, como pretende 
a. maioria. acidental desta casa. O 
que noo. que rtlpresenta.mos o pensa
mento hostil a qualquer imposição re7 
ligiosa, queremos é conservar as con
lquisUis !ibe'ra!is da C:onstituYção de 
91: Estado leigo e ensino leigo. (TrO
cam-se numerosos apartes) • 

O SR. PRESIDENTE <fazendo soar 
deTncrrtJIÜimente os tímpanos> - Aten
ção! Peço aos Srs. Deputados que não 
interrompam o orador, estabelecendo 
tumulto no recinto, porque, do con
trário, terei o desprazer de suspender 
a. sessão. 

O SR. GU.ARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente neste momento em que 
se discute fora da tribuna, tenho con
sultado a. consciência. para. saber se 
sou culpado dêste incidente. Ela., po
rém, me responde que tenho agido 
oom o máximo respeito para com os 
meus ilustres colegas. <Mutto bem) . 

O Sr. Lem Carneiro - Embora di
vergindo de V. Ex."', respeito a sua 
atitude. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, estou apenas trazendo 
questões de fato e expondo e.qu!lo que 
estou pronto a e.firm:Lr e a provar com 
e. b1stória., em qualquer tempo. Prefi
ro levar o = logo para a questão 
constitucional. Há atualmente duas 
tendências entre os povos pa.ra resol
ver esta questão religiosa. 

Uma, o regime das concordatas: a. 
outn;., o do respeito ao direito dos ho
mens, sem qualquer dlspos!tivo cons
t!tuclone.l. O primeiro regime, das 
concordatas, tem s!dc praticado por 
diversas nações: mas sabeis n que te
nho descoberto ali? Que, neste regi
me, o Govêrno tem receio da. Igreja ... 

O Sr. Costa :Ferna114es - Não 
apoiado. 

O SR. GUA..~CI SILVEIRA -
. . . e submete as questões a uma reci
procidade de poderes. Em tOdas essas 
concordatas os govêmos exigem que a. 
nomea!;á.o das autoridades religiosas 
não seja. feita sem sua aueiência.. e 
determina que os padres não possam 
ocupar a presidência de Estados, ou · 
em Repó.'bllca. 

Nalturalmente. como disse o ilustre 
Oon!JUtumte, êsse regime não poderla. 

ser praticado no Brasil. O que o povo, 
aqui, exige. é o respeito ao direito d011 
homens. <Palmas nas galerias.> 

:E: isso que está afirmado em muitas 
Constituições do mundo. 

NIOS Estados Unidos para que os 
capelães militares acompanhem as tro
pas católicas ou protestantes, não é 
necessário dispositivo especial na lei. 
O· mesmo se verifica na Franç21. 

Seria eu o último dos homens se 
negasse o direito que tem o soldado, 
católico ou protestante, de, marchan
do para a gu€rra, ser acompanhado 
pelos capelães de sua Igreja. (Muito 
bem>. 

Também fui capelão militar evan
gélico vivendo ao lado de companhi'l1-
ros padres. durante a Revolução de 
32. na mais perfeita cordialidade e 
compreensão dos e.Itos deveres que ali 
cumpria.mos. <Palmas.) 

Para que saibais até onde foi o nos
so respeito pela liberdade de consciên
cia., quero citar um fato, que se desen
rolou na cidade de Juiz de Fora, no 
Granbery, colégio evangélico. Adoe
cendo um moço católico romano, em 
perigo de morte, o reitor do colégio, 
ministro evangélico como eu, foi per
guntar-lhe se queria. um padre para 
a.ss!sti-lo, e, ante sua resposta afir
mativa, tomou o seu automóvel e foi 
buscar o sacerdote, para confessar 
aquele jovem. 

Respeitamos, assim, a consciência. 
dos nossos semelhantes. <Apoiados> . 

O Sr. Barreto Campelo - Também 
nós. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
que não queremos é que leis de res
peito aos direitos de uns homens ve
nham, de qualquer maneira, como vi
mos, servir para ::oa.gir a consciência. 
dos outros. 

O Sr. Barreto Campelo - E' o que 
os católicos querem também. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Venho, Sr. Presidente, trazer a e;;ta 
tribuna o meu depoimento pessoal. 
Temos mais de dez igrejas evangéli
cas queimadas, no Brasil, pela into
lerân<:ia dos nossos adversários reli
giosos. 

O Sr. Barreto Campelo - Onde ? 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Poderei citar, imediatamente, a de 
Aparecida, em São Paulo. 

O Sr. Barreto Campelo - Temos, 
também, igrejas católicas que!ma.das 
pelos protestantes. 

O Sr. Acir de Medeiros - Lanço 
um repto ao nobre Deputado, que aca.-
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"ba de apartear, a fim de que prove o 
~ue afirma. 

O SR. GUAR.ACI Sn..VEIRA -
:E', porem, preciso diz~r que não que
remos desrespeito à consciência de 
ninguém; que não seja negadc, a 
quem quer que seja, o direito da 
cren;a. 

O que não queremos é que figurem 
na constituição coi~as que pertencem 
w direito dos homens e que a nacio
nalidade já está respeitando e respei
tará sempre. 

Na Revolução ae 30 vieram capelães 
protestantes e católicos; na Revolu
ção de 32 vieram também de ambcs 
os credos. 

Eu queria citar o testemunho de 
um nobre colega. re-presentante da 
Chapa única da bancada paulista, sa
lientando o serviço que um capelão 
protestante prestou aos moços, esque
cido da sua divergência religiosa para 
servir aos homens naquela emergência. 

Se alguma coisa pudéssemos querer 
seria que o direito da minoria, que 
mmos nós. fi-guras~e na Constituição; 
o direito da maioria não precisa ser 
consignado, porque, como disse o 
Sr. Deputado pelo Estado do Rio, 
Dr. Fernando Magalhães, a maioria é 
católica.· Nós, porém, que somos a mi
noria, repito, preferimos confiar no 
respeito ao direito dos homens por 
parte de nossos adversários. lPalmas 
nas galerias. ) 

Por que deixar na Constituição um 
texto que amanhã pode ser desvirtua
do para oprimir a consciência dos 
crentes? 

O Sr. Oliveira Castro - :G:sse texto 
é przcisamente para assegurar o direito 
de todos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
V. Ex•. sabe o que srw os direitos 
alheios quando estão nas mãos da 
maioria ... 

Senhores, não quero abusar da vossa 
preciosa atenção. <Não apoiados). 

Falei apenas sôbre a questão do en
sino religioso c sôbre assistência reli
giosa no Exército. 

Ainda ocuparei a tribuna, se a bon
dade de meus colegas católicos roma
nos o permitir. Bem compreendereis, 
no entanto, com que dificuldade al
guem, que traz idéias concatenadas 
para apresentar ao estudo da Assem
bléia, pode falar, diante da atitude 
assumida por alguns ilustres colegas. 

Agradeço a todos os que me ajuda
ram e p.restigi&.ram com seus apartes, 
e prometo voltar à. tribuna em outra 

oportunidade, para continuar a tratar 
do assunto. 

Faço, entretanto, um apêlo aos Se
nhores Constituintes: não despertem 
a reação do povo brasileiro I <Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador 
é vivamente cumprimentado.) 

O SR. GU.A.RACI SILVEIRA 
(Para explicação pessoal) - Senhor 
Presidente, nobres Constituintes, não 
era mniha intenção acu;par a tribuna. 
neste momento, em que se encontram 
afastados da Casa muitos dos que de
v :iam receber a resposta que trago a 
alguns dos apartes com que me hon
raram. 

Comõ~-entretanto, meu ilustre Cole
ga, Sr. Plínio Correia de Oliveira, no
me que declino com respeito ... 

O Sr. Correia de Oliveira - Muito 
obrigado a V.Excia. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
deseja ausentar-se do Rio e quer que 
eu fale antes de se retirar, vou, ape
nas, nesta hora - pois tenho de 
ocupar, mais ta:rde, a tribuna - res
ponder aos apartes com que fui dis
tinguido na sessão de 13 do c:>rren
te. 

Antes do mais, Sr. Presidente, cum
pre-me dar à Assembléia uma explica
ção; não era minha intenção, naquele 
dia, abordar certos pontos históricos 
que abordei. 

Trouxe à. Casa um estudo, simples
mente histórico. das três fases primi
tivas do cristianismo e da última, em 
a qual nos encontramos. em nosso país 
há mais de quarenta anos. 

Apenas enunciei da tribuna que o 
primeiro período abrangeu o tempo em 
que o Cristianismo foi perseguido pe
lo Estarlo e se fizeram milhares de 
mártires, periodo êsse que foi o mais 
glorioso de sua história. 

Falei, depois, no segundo período. 
que apontei como aquele em que o 
poder civil se intrometeu na direção 
da Igreja e trouxe para esta malé
ficas conseqüê:;.cias. 

E, em último lugar. tratei do tercei
ro período, em que a Igreja pretendeu 
dominar o govêrno civil. 

Senhores, acusado de ter falseado 
a história, trouxe agora a documen
tação. Naquele momento, fiz citações 
de memória; mas, nesta ocasião. tra
go-a consubstanciads. e a lerei. se os 
meus colegas ins!stirem na argüição. 

O Sr. Correia de Oliveira - Per
mita V. Excia. um pequeno aparte. 
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Quanto a mim, não quero dizer que 
V. Excia., tenha falsificado a histó
ria; quero fr!zar apenas que o modo 
porque a escola protestant~ concebe 
e mu!tas vêzes descreve os aconte
cimentos históricos não corresponde 
à realidade. Não tenho a intenção de 
afinnar que seja V. Ex." o adulterador. 
o envcncnador da história: V. Ex." 
apenas bebe as águas envenenadas da 
dout~.na protestante. 

Um Sr. Deputado - O nobre orador 
é uma vítima d::. ~istór!a ... 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Responderei ao nobre colega que a 
doc=entação qu~ trago é, tô:'la ela, 
de auto:::-idades católicns romanas. 

O Sr. Adroaldo Costa - Então, 
dizem a verdade. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -· 
Se o;; ilustres companheiros insistem 
- repito - documentarei tudo quan
to afirme!; mas. se de tal me dis
pensam, crendo que eu não ser!a ca
paz de ap:::-esentar aqui documentação 
inidônea, não tomarei tempo à Ca
sa com essa leitura. 

O Sr. Correia de Oliveira - Hon
ro-me de ser o mais obscuro dos De
putados católicos à Constituinte ... 

O SR. GUP.RACI SILVEIRA -
V. Excia. honra a bancada. 

O Sr. Correia de Oliveira - ... 
tendo auenas sôbre os demais, a pre
emlnênda de volume ... (Risos). Em 
nome dessa p::-eeminência, ao menos, 
seja-me dado dizer, mais uma vez, 
que n!i.o houve a intenção de afir
mar que V. Excia. falseou a história. 
Nem 1"esmo acredito que o nobre co
lega viesse trazer ao nosso conhecimen
to documentação católica Que não fôs
se real. 

Em nome do elemento católico da 
Assembléia, tomo a li·berdade de afir
mar a V. E:l(cia. que as asserções 
acaso menos favoráveis à administra
ção, ao govêrno, ao pontificado do 
Papa A ou do Papa B. que V. Excia. 
bebeu nos próprios autores católicos, 
são prava da imparcialidade com que 
êsses autores consideram a história. 
Mais, c.!nd:1.: se me fôsse permitido, 
eu acrescentaria, num inciso ligeiro, 
que essas · fraquezas humanas, que se 
not~m. realmente, na histó::-ia da Igrc
já Católic:L, constituem, a nosso ver, 
uma demonstração bem viva da sua 
dignidade, porque el:-. mantém sua 
doutrina incorrupta. 

O SR. GUARACI SIL\o"EERA -
O nobre co!ega, entra, agora., em as-

sunto que S. Ex". mesmo não me ;::~Cr
mit!u abordar da tribuna. Aceito a. 
primeira parte, mas continúo a. afir
mar que não discutia. de maneira al
guma, se houve ou não culpa da Igre
ja. Queria, apenas, documentar mi
nha tese histórica, de que houve épo
poca em que o govêrno civil dominou, 
com braço de !erro, a. Igreja, para. in
felicidade da própria Igreja. Se o ilus
tre colega aceita essa afirmativa como 
uma verdade histórica, eu me dispen
so de documentá-la. 

O Sr. Correia de Oliveira - Não 
queria entrar aqui em debate própria
mente histórico. Se V. Excia. per
mite que acrescente, repito, mesmo. 
que a nossa discussão em tõrno dos 
a" .. :ntos religiosos se ricve manter ex
clusivamente dentro do campo jurídi
co. Como suspendi minha argumenta
ção no momento em que por um im
pulso de sinceridade. entrava no ter
reno prõpriamente apologético, não 
podendo conter- .1.e às po:-tas de nm 
argumento para tirar a premissa, em.. 
bora me contivesse diante da ponde
ração de V. Excia, também lembra
rei que não posso acompanhá-lo nu
ma argument~-"~ :llstõrica, que es
capa ao objeto de nossas discu~sões, 

aqui. 
Ouvirei o nobre cole:;:\ . ,m todo res

peito. mas não poderei acompanhá-lo, 
nem para negar nem para afirmar, 
porquanto estamos no propósito fir
me e deliberado de manter o debate, 
torno a dizer, apenas dentro do cam
po estrito e rigorosamente juridico. 

O Sr. Zoroastro Gouveia - A As
sembléia liberal aceitará, entrttanto. 
naturalmente qualquer indagação, em 
todos os aspectos. pelos quais se possa 
encarar a matéria sob o ponte· de vist:t 
sociológico ou histórico. Não é pos
sil dividir em compartimentos estan
ques, assunto desta ordem. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Acredito, como V. Excia., que a As
sembléia estaria pronta a isso, mas 
dolorosa experiência já me mostrou 
que ela. muitas vêzes, pertubada por 
uns poucos ... 

o Sr. Zoroastro Gouveia - A As
sembléia está, porém, reagindo: não 
se deixa perturbar pelos exaltados ... 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
e, como desejo mais ~arde tratar de 
questões de fato, permitir-me-e! dei
xar de documenta~ as observações his
tóricas que fiz. se meus companhei
ros de representação popular acharem 
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que não faltei com a verdade em mi
nhas citações. 

O Sr. Luiz Sucupira - Apenas pro
testamos, aqui, certa ocasião, contra 
o têrmo "meretrizes', que V. Exce
lência empregou da tribuna. 

O Sr. Zoroa.stro Ckluveia - O fato 
é histõrico. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Se querem que leià.. provarei e farei 
que a dccumenta.ção seja exibida; :não 
lhes permitirei mais o direito, quan:lo 
apresentá-la, de declaxar que :não é 
matéria para esta Ca.sa. VV. Excias., 
então. terão de ouvir e dizer se isto é 
ou não verdade, e estarei pronto a re
nunciar o meu mandato se :não trou
xer todos os livros que citar da tri-
buna. . 

O Sr. Correia de Oliveira - V. Ex- · 
celência permite a observação que não 
será mais um aparte lnternúnável? 

O Sr. Presidente - P"ço aos nobres 
Deputados permitam que o orador 
continue suas considerações. 

O Sr. Correia de Oliveira - Sus
pendo minhas considerações, em vis
ta da lembrança do Sr. Presidente, 
aliá.s, muito procedente. 

O SR. GU.ARACI SILVEIRA- Se
nhor Presidente, o orador que me an- . 
tecedeu na tribuna, a quem desejo 
render meu prêito de admiração pelo 
tom respeitoso com que usou da pala
vra, acusou-me de ter tTazido para 
esta Assembléia questões que não esta
vam dentro <io assunto, quando, na 
realidade, como disse, vim para aqui 
estabelecer três fases do Cristianismo, 
da Igreja Católica, para chegar a es
ta última, de 40 e poucos anos na Re
pública, em que temos desfruta<io 
grande paz e concórdia em nossO pais. · 

Não me cabe culpa alguma por ter 
de abordar, navamente, o mesmo as
sunto e trazer a documentação histó
rica que prometi. 

Em primeiro lugar, respondo a uma 
objeção do nobre colega, Sr. A..'Tilda 
Câmam, e qu~ro, re::;peitosamente, re
ferir-me a S. Excia., louvando-o pe
la atenção com que ouviu as minhas 
considerações do dia 13. 

Sei, perfeitamente, que S. Exce
lência reservo11-se o direito. aliás de 
todo o parlamentar que se preza da 
su~ representação, de vir, depois, da 
tribuna, rebater aqueles argumentos 
dos quais discordou. 

S. Excia. leu um telegrama do Se
nhor Arcebispo de Olinda, a respeito 
da declaração que aqui fiz sObre o 

máximo que desejavam os bispos de 
Pernambuco. Disse S. Excia., com to
do o respeito, que não a-::reditava !ôs
se eu forjar um telegrama para exibi
lo a esta Assembléia. Não me atribuiu, 
portanto, uma informação inveriõica, 
nus apenas entendeu que talvez eu 
não a tivesse colhido em fonte !ldedig-
na. .. 

O telegrama a que me-referi :!oi 
publicado em março de 1932 no Esta
do de São Paulo, nos seguintes têr
mos: 

Recife, 7 - o arcebispo de O!liL
da reuniu todos os bispos pernam
bucanos, combinando com todos a 
maneira de sugerir ao Govêrno 
Provisório, seja a futura Constitui
ção __ J~.romul,gada em nome de 
Deus; ou, -pelo menos, que se con
sidere o catolicismo como a .reJ1g1Ao 
oficial do Brasil ... 

Publicado êsse programa o ór
gão oficial da diocese acrescenta: 

E' o mfnimo que se :pode e%1gll'. 
:E:sse telegrama figura no livro "ca

tolicismo Romano", da lavra. do Dr. 
Elieser Santos Sarah" do InstitUto 
Histórico e Geogm:!ico de Santa oa
tarina, e no livro "Roma, O Jesuitismo 
e a. Constituinte", do Dr. Pedro Tar
sier, do Rio Grande do Sul - ambos 
em meu poder. 

O Sr. Arruda Câmara - DlQie eu 
que não supunha terem sido forj!ldaa 
as declarações de V. Excia. , :nas que, 
certamente, seriam baseadas em fon
te insegura. Relativamente àquela 
reunfão, a ela compareceu o meu pre
lado, Dr. José de Oliveira Lopes, e, 
no diário oficial da diocese, "A Tri
buna", foi publicado o que pJel.tea
vam os católicos, isto é, os quatro pon
tos que defendiam. 

Posteriormente, tivemos informa
ÇÕes oficiais de que continuavam fir
mes e inabalâveis êstes pontos de vis
ta. Como disse, as informações co
lhidas por V. Excia. não foram !1-
dedfgnas e às palavras oficiais de
veriam ser contrapostas outras pa
lavras o!ic!ais. · 

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA -
Mas, pelo que V. Exc!a. &cab3. de di
zer. verifica-se ter havido uma de
liberação anterior, modificada. ülti
mamente, para um programa mini
mo. 

O Sr. Arruda Cttmc.ra - A deli
beração anterior estã incluída naqueles 
quatro pontos que figuram no progra
ma mfnlmo da Liga Eleitoral Cató-
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lica.. Substancialmente não hã dife
rença. 

O SR. GUAR.ACI SIL"VEIRA -
V. Ex. poderia citã-1os? 

O Sr. Arruda Camara -Pois .:J.ão: 
o ensino religioso, assistência nas clas
ses :liiila.das, casamento indissolúvel 
e casamento religioso, registrado ci
vilmente e produzindo todos os efei
tos legais. 

O SR. GUAR.AOI SU.VErRA -
Sr. Presidente, costumamos tomar, 
como passadas = julgado, tôdas as 
publicações que se fazem nas gran
des C<llpitais e que não são contesta
das por aqueles que tenham a.utori
dalde para fazê-lo. Aceito a palavra 
oficia.! do arcebispo de Olinda, mas 
aqui flca a documentação de que me 
vali: a de um grande jornal de alta 
responsabilidade em meu Estado. 

O Sr. Anes Dias - Aliás, V. Ex. 
devia· ter posto em dúvida o telegra
ma.. Diz êle que os bispos pleiteavam 
que a Constituição fôsse feita em no
me de Deus, ou pelo menos, que fôsSe 

considerada, do Estado, a religião 
isto seria para fazer desconfiar. 

O SR.. GUARAC! SILVEIRA 
Sr. Presidente, ninguém ignora que o 
Diário Popular, de S Paulo, é jornal 
tido como inforlll31dor consciencioso da 
opinião pública, e, principalmente, 
que o seu colaborador, que assina pe
quenas notas com um X, é tido como 
jornalista dos mais sérios e honestos, 
muito embora eu não o possa iden
ti:ficar. 

No dia s de junho de 1931, publica.va 
o Diário Popular o seguinte: 

"Ouvimos, ·há pouco, pessoa que 
representa o pensamento de 
D. l..eme, declarar o seguinte: O 
decreto sôbre ensino religioso não 
deve ser considerado senão como 
uma. etapa, a primeira. o que 
precisamos é colooar a Igreja ca
tólica no lugar que lhe compete 
:os !utura Constituinte, rest!l.
belecermos a religião do Estado; 
faremos do Catolicismo religião 
oficial ensinando nas escolas, pro
clamando nas repartições; tolera
remos todos os cultos que serão 
permitidos, mas a. religião oficial 
será a Católica. Podemos impOr 
e. nossa vontade ... " 

O Sr. Ferreira ele Sousa - V. Ex:a. 
dá licença para ~ aparte? 

O SR.. GUAR.AOI SILVEIRA -
Não sendo longo ... 

O Sr. Ferreira ele Sousa- V. Exa. 
está se deixando levar por um jor
nalista. Entretanto, melhores infor
mações poderia obter, aqui, entre os 
católicos da Assembléia. Se essa fãs
se a vontade dos bispos, os represen
tantes católicos, por certo, já teriam 
pleiteado em emendas essas medidas. 

O SR. GU.A&ACI SILVEIRA -
Estou dando nesta tribuna as infor
mações que tiv-e para acreditar que 
êste dispositivo do ensino religioso é 
apenas um passo para ·maiores con
quistas que a Igreja Romana pre
tende ... 
. O Sr. Ferreira de Sousa - Só numa 

outra Constituição. 
O SR. GU.A&ACI SILVEIRA -

Tive, em meu apoio, um aparte do 
nobre Deputado, Sr. Luis Sucupira, 
que, na ocasião, disse ser essa a von
tade de. todos os católicos. 

O Sr. Luis Sucupira - Digo que é 
um ideal de todos os católicos. Mas 
V. Exa. pelo que estou vendo só 
traz, como provas, telegramas de JOr
nais e artigos assinados por X. 

O SR. GU.A&ACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, e Srr. Constltw.ntes, 
os motivos que tenho pa!l"a crer que as 
emendas religiosas, aqui trasidas a 
plenário, não são mais que o inicio 
da luta psra conseguir o máximo. 

O Sr. Luis Sucupira - Na próxi
ma Con:.t.ituYção talvez consdgnam 
tudo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Antes de passar à documentação <!e 
outras afirmativas que fiz desta tn
buna, devo lembrar aos nobres Cons
tituintes que a Revolução de 1922 
ainda nã.o terminou. . 

O Sr. Zoroastro Cunha - Faz falta 
um Plutarco Calles. 

o Sr. AdroaUlo Costa- Abrenuntio! 

O SR. GUARACI SILVEIRA -· 
Quando aqueles millt:l.res, ql!-anqo 
aqueles civis viram que os seus 1de::.lS 
estavam sos.~obrando e não encontra
vam o éco de que precisava!!l no seio 
de outras classes, caminharam impávi
dos por aquela avenida para receber 
nos seus peitos as balas dos adver
sários. Iniciaram, assim, a Revolução, 
que não era de politicos nem das al
tas patentes militares, mas do povo, 
que anseava por um regime melhor, 
:!::sse povo pedia justiça e representa
ção; pedia que a sua vontade fôsse 
auscultada. 

Senhores Constituintes: na elabora
ção da nossa Carta Magna é neces-
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sário que procuremos sondar a opi
nião do povo. (Muito bem>. 

O Sr. Luís Su.cu.pira - Não fare
mos outra coisa. 

O SR. GU.A.RACI SILVEIRA -
Há dias escreveu-me um sociólogo 
estrangeiro, mas homem que ama a 
nossa Pã tria ... 

O Sr. Anes Dias - Com certeza é 
um protestante.-. 

O SR. GUA.R.o\CI SILVEIRA -
que aqui tem estudado nossas impor
tantes questões. Diz-me êsse soció
logo que falta atualmente em nossa 
grande pãtria um instituto àe pes
quisas sociais, para que as leis sejam 
dadas de acõrdo com a necessidade 
do povo, e não com as cogitações de 
gabinete de alguns politicos. 

Senhores, quando aqui, no Rio de 
Janeiro, se reuniu um Congresso de 
educadores para estudar o problema 
educacional do pais, ficou resolvido 
pleitear-se contra a introdução em 
nossas escolas do ensino religioso fa
cultativo. E ainda hã pouco, em SãO 
Paulo. assumindo a diretoria do en
sino um homem católico praticante, 
e respeitãvel por todos os títulos, fêz 
declarações .púb:t.:cas à imprensa d.e 
que não haveria ensino religioso fa
cultativo nas escolas durante a sua 
direção. 

O Sr. Morais Andrade - V. Ex:a. 
pode dizer qual foi êsse católico pra
ticante que assumiu os negócios da 
educação, em São Paulo? 

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA -
Pois não: o professor Francisco Azzi. 

O Sr. Morais Andrade - Católico 
praticante? 

O Sr. Correia àe Oliveira - Posso 
informar ao nobre Deputado Sr. Mo
rais Andrade que de fato se trata de 
católico praticante, e que realmente 
não instituíra o ensino facultativo em 
virtude de ter havido, aliãs, por meu 
intermédio, um acõrdo entre a Liga 
Católica e as altas autoridades de São 
Paulo. 

O Sr. Carlos Re'.s - Os católicos 
praticantes só são· conhecidos pelos 
calos nos joelhos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Cr-eio que esta Constitui:ção terã um 
grande privilégio, o privilégio de fechar 
o· ciclo das revoluções no Brasil; mas, 
também, si ela não auscultar as ver
dadeiras necessidades do povo, terã o 
privilégio de deixar aberto o ciclo da 
revolução de 1922. 

E' por isso. Srs. Constituintes, que 
venho a esta tribuna. para deixar o 

meu depoimento contra as emendas. 
religiosas, por motivos que claramente 
explicarei quando chegar a ocasião 
de tratar-se propriamente do assunto. 

Quando entrei, Srs. Constituintes, na 
questão histórica, disse que o cristia
nismo teve fase gloriosa nos seus três 
primeiros séculos. Não hã necessida
de de se documentar essa afirmação. 

Depois, Srs. ,,. véiu a fase. em que o 
poder civil dominou a igreja. Para 
que fiquem documentadas as minha& 
afirmações e não me diga o meu no
bre colega, Sr. Morais· Andrade. que 
eu tenho desviado ôs fatos da histó
ria vou lêr - e digo Srs., com tôda 
a sinceridade de minha alma - vou 
lêr com tristeza um trecho. Não era 
minha intenção fazê-lo no dia 13 de 
dezembro; ·· mas fui arrastado pelos 
apartes que deram ao meu discurso 
direção diferente daquela que eu tra
zia ao subir à tribuna, e ainda uma 
vez si os meus dignos colegas retiras
sem a expressão de que falsifiquei a 
verdade quando afirmei que na se
gunda fase do Cristianismo foi êle 
dominado pelo poder civil, eu me dis
pensaria dessa leitura. Vou fazê-la, 
porém. 

Se houve inverdade, Srs. Consti
tuintes, na minha primeira afirma
ção. contestada pelos llustres colegas 
desta Assembléia, ela pertence a lll[on.
senhor Cauly sacerdote católico, sen
do essa verdade endossada por um 
Breve egpecial de Leão XIII e com 
a aprovação de D. Duarte Leopoldo. 
Lere! o que se encontra na página 
442 do livro "Instrução Religiosa". 

O Sr. Morais Andrade - Eu gos
taria que V. Ex. citasse .. exatamente, 
o trecho de seu discurso em que dei 
o meu aparte, para verificarmos por 
que foi êle proferido. Não tr..e ocorre 
no momento o que tenha sido. Eu 
não disse que V. Exa. falseava a ver
dade, quando afirmou que a igreja 
católica tivesse ficado algum tempo 
subordinada ao poder civ!l. Seria 
preciso Ignorar tôdas as guerras de in
vestidura. para nf!rmar semelhante 
despropósito histórico. que V. Ex:a. 
não me pode atribuir. 

O SR. GUAR.ACI SILVEIRA -
Só poderei responder. si V. Exa. ficar 
sossegado por um momento... (Riso>· 

o a'Oarte com que o nobre Deputad() 
me hónrou foi no final ·do meu diS
curso. Disse que se permitia dá.-lo por
que aludi à história de modo que a 
S. Exa. não parec:a razoãvel. 



-255-

O Sr. Morais Andrade - Perfeita
mente, e V. Exa. não está respon
dendo a coisa alguma. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
O Dr. Morais Andrade, meu ilustre co
lega, com o seu primeiro aparte, me 
dispensa da leitura? 

O Sr. Morais Andrade - Não dis
penso coisa alguma; não quero m
tervir no discurso de V. Exa.; não 
admito, porém que V. Exa. venha 
asseverar que eu dei um a.parte a cer
ta coisa, que não foi absolutamente 
o que eu disse. 

O SR. G'OARACI SILVEIRA -
E ,quem disse isso que V. Ex", está 
afirmando? 

O Sr. Morais Andrade - V. Exa. 
afirmou que, quando disse que a igre
ja católica, em certa part;e da sua his
tória ficára subordinada ao poder Cl
vil eu declarára ser isso uma inver
dade histórica. Quem não conhece 
as lutas da investidura na Alemanha, 
na França e, até, no Brasil? V. Exa. 
não me quererá passar um atestado 
de ignorante, em matéria de história 
universal. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -s. Ex ... vc,rá amanhã no órgão oficial 
da Casa que eu nada disse do que 
v. Ex". está afirmando. 

Continuo a leitura: 
Diz Monsenhor Gauly: 

"Durante esta primeira metade 
do século X o papado se tomou 
vítima dos partidos que dispu
tavam Roma e o cetro imperisl. 
Três mulheres, poderosas pelas 
alianças que haviam formado e 
afamadas por suas desordens, a 
condessa Teodora e suas duas fi
lhas Teodora e Marosia, deram a 
tiara a quem lhes aprouve segundo 
os seus caprichos. Doze pa.pas 
sucederam-se em menos de ses
senta anos, a maior parte dos 
queis não tinha preparo nenhum 
para o cargo do govêmo da Igre
ja. Alguns dêles até sem virtude 
nem costumes." 

Mais adiante: 
"Os imperadores de Constanti

nopla, sem fé nem costume am
paravam a ortodoxia ou o cisma, 
consoante as exigências de suas 
'ambições. No trcmco !l)a.tria:rcal de 
Constantinopla sentou-se um pre
lado qt:e só contava 16 anos, ven
dia bisp:W.os em leilão e nas ce
rimônias santas Intrometia jogos, 
dansas e espetáculos profanos". 

Sr. Presidente, não quis, com esta 
citação, menosprezar a igreja, porque 
apresentei êsse tempo como aquele em 
que a igreja lutava contra o poder 
civil. 

Mas ouçamos outro testemunho: 
Bergier, autor do Dicionário Teoló

gico e reputado católico romano. As
sim escreve êle em tê=o "Simonia": 

"Durante o 10.0 e 11.0 séculos a 
igreja foi deshonrada pela audá
cia com que reinava a simonia 
(negócio das coisas espintua!Sl 
na Europa inteira; não se enver
gonhavam de comprar e vender 
publlcamente, por atos solenes, os
bispados, as abadias e outros be
neficios eclesiásticos, etc. 

O Sr. Morais Andrade - Eu dlris 
que a simples leitura de . algunS cano
nes do Código de D1re1to ._;anomco 
mostra que a igreja condena, ~~mo 
sempre condenou, essa fase da SliDO
nia, ou seja a venda dos cargos re
ligiosos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Ninguem contesta isso. 

O Sr. Morais Andrade - Com o Di
reito Canônico V. Exa. ia muito 
mais depressa. 

O SR. GUAiR.ACI SU.VEIRA -
Apenas estou documentando a segun
da fase do Cristianismo, em que o· 
poder civil estava dominando a Igreja. 

O Sr. Morais Andrade - Em tOdas 
as épocas. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Foi a segunda fase do Cristianismo 
que aqui trouxe, para depois con
cluir mostrando q:Ie a terceira !oi 
aquela em que o poder religioso, psra 
se libertar do poder civU, foi mais 
longe do que era razoável e passou, 
êle mesmo, a dirigir as naçôes. 

O Sr. Morais Andrade - E' uma 
invenção protestante. luterana. assim 
como a celeberrima teórla do direito
divino, que é invenção de Melanchton 
e outros teólogos da religião que V. 
Exa. professa. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Não é como diz V.Ex". Vou trazer a 
documentação católica. não protes
tant~, dessa verdade que afirmei. 

Leio na História Universal do Aba
de Millot, - de 1812. obra de mais 
de um séçulo, esgotada. com licença 
das autoridades. da Tipografia Ro
landiano. e que, por telicidade. tenho 
em meu poder. para oferecer aos ilus
tres Constituintes que, porventura du
vidarem da minha citação. 
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Ali ~ncontra:nos o seguinte: 
"Somos aqui chegados ao tempo 

em que os papas, esquecidos dos 
limites e obrigações · de seu mi
nistério de paz, hão de atear o in
cêndio das guerras civis, armar os 
vassalos contra os principes e· ar
ruinar a Europa tôda com os ter
rores da superstição. O célebre 
Gregório Vll foi propriamente o 
autor dêsses males". 

Em seguida faz o autor a descri
ção dos males cometidos pelos papas 
que precipitaram os acontecimentos, e, 
depois: 

"No ano de 1050 um concilio de 
Paris condenou a Berengário e 
seus seguidores e declarou que, 
se êles não viessem a cair na 
conta dos seus êrros, tõdas as tro
pas do reino, capitaneadas pelG 
clero em hábitos sacerdotais, iriam 
ao seu alcance até que êles se 
submetessem ao dogma ou !ôssem 
punidos de morte." 

Sôbre Hildebrando, que foi papa, 
sob o nome de Gregório VII. 
diz Millot: 

"Não será fácil crer que um 
monge, o qual chegou a ser cabeça 
da igreja, pretendesse a monar
quia universal, que contemplasse 
todos os reis cristãos cpmo seus 
vassalos, e que legitimamente in
tentasse submetê-los como tais ao 
seu poder. Todavia suas próprias 
cartas o demonstram". 

Continua o historiador, aprovado 
pelas autoridades portuguêsas, a con
tar tudo quanto fêz o papa para S":lb
meter os reis ao seu poder e culmina 
na excomunhão de Henrique IV, que 
foi ao Castelo de Canossa., da. con
dessa Matilde, que então hospe<lava o 
papa, e ali ficou três dias, no gêlo, do 
lado de fóra sem séquito até que o 
papa o atendesse para lhe suspender 
& excomunhão e render os vassalos 
à. obediência. 

São a!i=açõcs de Millot, n.0 6. 0 vo
lume, páginas 5, 6 e 17, da História 
Universal. 

Rui Barbosa escreve páginas magis
trais sôbre êsse período que culminou 
no Sylabus, que marcou a derrocada 
do poder eclesiástico sôbre o civil, 
porque as nações <:Iespertaram e rea
gjram. 

Creiam Senhores que essas duas 
fases sérias, que citei de relance, no 
meu discurso, - ~ que não pretendia 
documentar, se a tanto não me arras
tassem - foram aqui trazidas sem o 

intuito de entristecer o coração de 
quem quer que seja, mas, simples
mente, para mostrar que depois dês
ses três períodos, veio um qum-to -
a fase em que se estabeleceu a. sepa-

. ração completa entre os poderes tem
poral e espiritual. 

O Sr. Morais Anàra.àe - São pala
vras de Cristo - "Dai a C.ésar o que 
é de César." Está-no E~~elho. 

O SR. GUA:RACI SILVEIRA -
Tinl1a por objetivo, imicamente, mos
trar que essa fase de paz, de ha=o
nia, de concórdia, de desenvolvimen... 
to da Igreja católica, em todos os pai
ses onde a separação se deu - e onde 
a união nunca existiu, como nos Es
tados Unidos - essa fase está sendo 
ameaçada por emeniias que, introdu
zidas -na;;-CollStitui:ção, no dl.rer do no
bre Deputado, Sr. ·Luis Sucupira. 
constituem a porta para novas rei
vindicações em futura ,onstltuinte, 
que será, se não tivermos juizo, em 
1938 ou em 1940. 

<Trocam:..se apartes entre os Senho
res Morais Anàra.de e Zoroastro Gou.-
lleia..) . 

O Sr. Presidente - (Fazendo soar 
demoradamente os tímpanos) 
Atenção! Está com a palavra o Sr. 
Guaraci Silveira. 

O SR. GUA:RACI SILVEIRA 
Senhor Presidente, eu só quero que 
fique bem frisado que não sou cul
pado da discussão havida entre um 
comunista e um católico romano. (Ri
so.) (Trocam-se novos e veementea 
apartes entre os Srs. Morais Andrade 
e Z<n!oastro Gouveia.. ) 

O Sr. Presidente - PeÇ(l aos no
bres Deputados que não perturbem o 
orador. 

O Sr. Zoroastro Gouveia - Obedeço 
com prazer à. observação de V. Ell:. • 

O SR. GUA:RACI SILVEIRA -
Senhor Presidente, desejava respon
der um aparte do nobre Deputado, Se
nhor Fernando Ma,'"a.lhães, que lasti
mo não estar presente. o nobre 
Deputado ao qual me refiro, é uma. 
d:as figuras que mais admiro e prezo 
nesta Assembléia.. Conhéça o Dr. Fer
nando Magalhães não sómente como 
Constituinte mas também pelas hon
rosas referências que tenho ouvido a 
seu respeito. Ainda há aiguns dias, 
uma s::nhora de minhas relações con
tava como o Dr. Ferna:ndo Magalhães 
atendia as senhorz.s pobres des'"ta cid2..
de com tanta dedicação e carinho, co
mo se fóssem das mais ricas e das 
mais importantes. Quero responde a.o 



-257-

~u aparte, de coração, porque ::e 
trata de homem de sentimentos cris
tãos e s-entimentos elevados. S. Ex." 
lamentou que eu não tives•e aprova
do que nas escolas se fala.::se em no
me de Deus e S. Ex.a, com a sua 
pe:rgunta, parecia pôr dúvidas a res
peito das minhas convicções r·~ligio
sa.s, embora, talvez, não fÕSSt~ ê; te 
o seu intento. 

Sr. Presidente, tive a felicidade de 
dizer a esta Assembléia que hi ~2 
-anos me esforço para seguir a Je
sus Cristo, e que neste esfôrço leal, 
lutando contra mim mesmo, reconhe
cendo a minha fraqueza, eu tenho es
tado aos pés do Mestre, pedindo fôr
-ças para vencer o fumo, o jOgo, a be
bida, os bailes e os maus teatros, 
para honrar, tanto quanto possivel, 
na minha fragilidade, aquêle que, na 
cruz do Calvário, estendendo os seus 
braços, aerramou o seu sangue precio
so para a minha salvação. Não é o 
receio do ensino religioso nas escolas, 
Lem tampouco receio de que êsse en
sino, no sentido católico, vá contri
buir para catalizar mais os meus pa
trícios. Eu dizia desta tribuna, que o 
decreto que foi regulamentado em São 
Paulo, qualquer protestante o assina
ria nos têrmos em que êle foi apre
sentado. 

O Sr. Almeida Camargo - E' uma 
atitude multo coerente. 

O SR.. GU.o\RACI SILVEIRA -
Entretanto, devo dizer - que é ago
ra para m.!m. uma questão de honra 
- que não sei qual a extensão que 
diz respeito ao decreto do Govêrno 
paulista, mas de uma coisa eu sei, 
por experiência dos meus próprios 
a.migos: o decreto proibia que os pro
fessOres falassem em religião nas clas
:oes e que lecionassem matéria reli
giosa. 

O Sr. Almeida Camargo - O de
creto do Govêrno Provisório não prol
be; permite o ensino facultativo. 

O SR.. GUAiRACI SILVEIRA -
O decreto que regulamentou o l'nslno 
religioso em S. Paulo proibia qüe os 
professOres !alassem em matéria reli
glosa, para estabelecer uma completa 
separação. Ora, se estavam proibidos 
os professOres de falar em religião 
ou de . tocar nesses assuntos, a ques
tão estava resolvida pelo decreto, di
zendo que os professOres de religião 
.seriam de fora. 

O Sr. Almeida Camargo - O de
•reto não dizia isso. 

O SR.. GUAiRACI SILVEIRA -
Eu pedL."'ia a S. Excia. qu~ me for-

necesse o decreto, porque eu o leria 
da tribuna. 

O Sr. Al1r..eida. Camargo - O de
creto c:~td. r:.:r' .. ü; po~so lornecê-lo a 
V. Excia. 

0 SR. GUl!RACI SIL'\i~'IRA -
Queira ter n bondade de mo enviar. 
CO ora.dor é atendido> • 

O Sr. Almeida Camargo - Se ti
ver tempo, ainda hoje darei tõdas as 
expllcaçõ;:s relativas ao meu aparte. 

O SR. GUA:RACI SILVE".LRA -
Diz o art. 6.0 : 

wNão é permitido aos professô
r~s de outras disciplinas impug
nar os ensinamentos religiosos ou. 
de qualquer outro modo, ofender 
os direitos de consc;ência doa 
alunos que lhe são confiados; as
sim como não é dado aos encar
regados do ensino religioso esta
belecer debate sõbre conclusões de 
matéria científica". 

O Sr. Almeida Camargo - Perfei
tamente, para manter a serenidade 
nas ·scolas. 

O SR. GU.ll.LRACI SILVEIRA -
E o art. 7.0 reza: 

~Aos professõres do Estado é 
expressamente vedado fazer, den
tro das oocolas, propaganda de 
qualquer credo religioso, no senti
do de influir que seus alunos acei
tem o ensino da doutrina e culto 
respectivos, assim como externar 
ou manifestar suas convicções e 
preferências, diante dos alunos". 

O Sr. Almeida Camargo - Exata
mente. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Agora, apelo para a cultura do Sr. 
Presidente: Se é proibido, aos profes
sõres do Estado como reza o artigo 
7.0 , até externar ou manifestar suas 
convicções ~ preferências diante dos 
alunos, como é possivel ·admitir, den
tro dêsse artigo, que os professOres 
dém, de!ltro da sua própria classe, as 
aulas de religião? 

Cometem ou não cometem uma 
contravenção? 

· O Sr. Correia de Oliveira - Abso
lutamente; nos têrmos do decreto, não 
com-entem. 

O Sr. Barreto Campelo- O ensino 
é faculta ti v o; os que não concorda
rem, podem retirar-se da sala. 

O SR. GUAR.~CI SILVEIRA -
Podereis vós compreender, Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes. a humi
lhação de um aluno, de um pequenl
no brasileiro que merece tõda a aten
ção de seus maiores, no ter de se re
ti.r:lr da sala onde a professõra dêle 
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irá ensinar religião, afrontando a có
lera da mesma pxofessõrã e adversi
dade dcs alUllos do credo da maio
ria. 

Creio que não estava na mente do 
legislador, quando elaborou o decre
to, permitir que as professôras ens!
ne.ssem matéria religiosa na sua pró
pria classe. 

O Sr. Luis Sucupira - Depois de 
terminadas as aulas ordinárias, tan
to r·oecm e::!sinar grego e latrm, por 
exemplo, como re.ligião. · 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Conheço a lógica de V. Excia., que 
é a mesma de todos os católicos ... 

O · Sr. Barreto Campelo - Protesto! 
V. Excia. nao pode deprimir a re
ligião católica. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Continuo respondendo ao nobre Depu
tado Sr. Fernando Magalhães. 

Não seria contra o ensino católico, 
ou de qualquer seita nas escolas, se 
não fôra a certeza absoluta que te
nho de que constituirá instrumento de 
opressão para as crianças oP credos 
difere·ntes. 

Embe>ra me contestem. o povo brasi
leiro, testemunha ocular de tais opres
sõzs, sabe que digo a verdade. 

O Sr. Demétrio Xavier - V. Exc!a. 
está sofismando. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, tinha ainda diversos 
apa:::tes a responc!er, nlio tão impor
tantes. como êstes quanto à sua na-· 
tureza; mas a minha presença na tri
buna explica-se por uma concessão 
que fiz ao ilustre colega; Sr. Correia 
ae Oliv~ira. o qual deve se[!'•ir hoje. 
para São Paulo, e, se .ne alongasse, 
a concessão redundaria inútil. Já pro
C.ul"i a àocumentaç~o histórica e res
pon'di aos apartes do dia 13. 

O Sr. Correia. de Oliveira - Quero 
agradecer, publicamente, a gentileza 
com que V. Exci;; procedeu comigo 
neste particular, mostrando perfeita 
delicadeza, perfeita toleráncia em re
lação ao desejo que tenho de defen
der a doutrina católica. 

Embora possua esta, aqui, patronos 
brilhantissimos, querla defendê-la 
pessoalmente. 

'-.;sse emoenho, entretanto. nem de 
longe s!gn!íica que meus colegas não 
sejam capazes de· empreender defe
sa mais eficiente do que a que tenho 
p:ocurado realizar. 

O SR. GU.A.RACI SILVETRA -
Gastarei apenas mais cinco minutos 
:~-ara deixar os 10 minutos restantes 
ao ilustre colega que deseja. ocupar a. 
tribtma.. 

Alguém, nesta Casa, me acusou de· 
vir aqui para defender o protestan
tismo. Chegou-se mesmo a citar no
mes de reformadores. Eu vos direi. se
nhores, que j~n1~Lis subiriz. a uma 
tribuna para defender homens, nem. 
sequer atribui à igreja romana res
ponsabilidade pelos homens. 

Apenas ?3tudei o lado histórico da 
questão, e quero declarar· aqui, àque... 
l1:s que me perg'untaram pelas re
lações da igreja luterana e anglicana 
com o Estado, quero dizer que as 
condeno, de todo o co.raçã_o; e. se nã!> 
fôsse essa união, não esta:fiãmos ven
do, hoje, o clero luterano alemão u
gando-se a Hitler para atacar uma 
raça que de maneira alguma merece 
ser perseguida. 

Também não defenderia a união da. 
igreja anglicana com o Estado ... 

O Sr. Presidente - Advirto ao no
bre orador que faltam apenas 15 mi
nutos-·para a terminação da hora. ·- ···-- . 

O SR. GUARACI S!IJVE!P.A -
Vou terminar, Sr. Presidente, afir
mando que aqui não ·v:mho defender
homens, nem condenar os erros histó;.. 
ricos de quem quer que seja. Também· 
quero dizer que uesejava para o Bra
sil o regime de tolerância. de respeito 
à consciência católica ou protestante 
c~ de outros credos. regime praticado 
pelo ;ovêrno americano, aqui tantas 
vêzes citado. Entretanto. nada tem a 
const:tt:'íção daqu·,le n.ai; €-ID I'E>fe
rência à união da Igreja com o Esta
do. Concor jo com tudo quanto disse 
o ilustre Depurado que me antecedeu· 
na tribuna a respeito désse critério, 
pois, ali, católicos e protestantes têm 
os direito• que agora estão querendo 
introduzir, sem necessidade, em nossa 
Constitt:Içãc·, pois pc-ê.em ser p=atica
dos sem qu<J.lquer dispositivo consti
tucional. .. "; 

O Sr. Adroaldo Co;;ta - Pois, ~ 
Rio Grande do Sul, do govêrno de 
Júlio de Castilhcs. para cá, sempre 
foi assim. 

O SR. GUAR.ACI SI!iVEIP.A -
Agora, quero ler um trecho ci<> pas
toral dos bispos ca tóliccs aos fiéis da 
igreja no Brasil, publicada em 1890: 

"Ah! quem vos dera ver os es
tadistas nossos, muitos rlo~ qu::üs 
se desvanecem de católicos, tra
tar o Catolicismo com o mesmo 
respeito, acatamento e deferência 
com que é tratado pelos estadistas 
protestantes da União Norte-Ame
ricana. 

Deixemos de acanhamentos mi
seráveis, próprios da nossa raca, 
os. mesquinhos ciúmes e descon-
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fianças, a atrof!ante mania de 
querer o govêrno regular tudo, 
até a Religião. . . Imitemos o res
peito ao Cristianismo de que 
aquêle estupendo povo tem ofere
cido nobilis:oimo exemplo à admi
ração dos outros povos". 

Isto, Srs. , c o quE queremos; o res
peito ao direito dos homens, o respei
to aos direitos dos católicos, aos direi
tos dos protesta~tes, aos direitos dos 
outro3 cl~~uos, moculaaos pela r~!igiá.o 
do ~:ovo no coração dos seus fiihos c 
no coração dos seus governantes, sem 
que haj:~. necessidade d·e estarmos re
gulando estas q~restões em ·dispositivos 
constitucionais. 

O r. Medeiro:: Neto - E' o que 
querem os ca tó!icos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Peco que se registre o aparte ao no
bré colega Sr. Medeiros Neto. Era _o 
que tinha a dize!. O!tdto bem; mut
to bem. O ora.dor é cumvrimentadol. 

O SR. GUARACI SILVEIRA- Se
nhor Pre~idente meus nobres coleg::s, 
era meu deve ocupar a tribuna p::ra 
de!€·nd.er d.iV·E:rsos pontos do praga
ma do P~.· t,idc que me elegeu a ao 
mesmo temp, defender algumas em•n
das que recciJeram minlla assinatura. 

Nlo tOCJ.uei em qualquer p<Jnto do 
int:;;rêsse do Estado de S. Paulo, por
que confiei aos De-putados da. ba::lC!J:da 
paulista o estudo dos altos e JUStos m
terê;ses da mli:ha terra. Tenho a c.:m
fessar que a minha confiança. não foi 
vã. 

Os Deputados ps.ulista.s, esquecidos 
do partidarismo, cuidaram com todo 
o zêlo dos interêsses do meu Estado. 
Empre~tanclo-lhes a minha solidari~ 

dade, creio que tenho nesse pon:o 
cumprido inteiramente o meu dever. 
Qualquer que seja a opinião em Si\o 
Paulo sõbre os Deputados paulistas, 
depois de acompanhar os seus estud'ls 
e os seus esforços ~xàustivos, pcsso 
afirmar que êles defenv.era.m os il:.te
r•-- -- <in _" .. "'•tado. <ientro dos in
teresses do Brasil. 

Também, Srs. Depu;ados, deveria 
me ocupar dos direll.l•S da mulher. 
Tive dúvidas, muit.'\s v!':.es, com r~!:l
ção ao voto feminino. tantas quantas 
tive e ainda tenho no que se refere a;> 
voto fios próprios homens. 

A presença. da nossa nobre co!ega. 
Dra. Ca.rlota 'de Queirós, em nosso 
meio, seus trabalhos, seus estudos pelos 
problemas nacionais, vieram, entre
tanto, tirar qualquer dúvida. que eu 
ainda pudesse manter. E os dreitos 
da mulher brasileua. foram de:endidos 

pela nobre colega. como ninguém me
lhor o pudesse faze!'. 

Havia abordado, num tr9.tla!ho um 
tanto menos ligeiro. diversos assum:-os, 
sabendo embora que a. exigüidade e10 
tempo não me permitiria encara-los 
toõ.os, convenient<!mente desta trilm
na. Resolvi, pois, apontà-los ligeira
mente nesta meia hora em que ocupo 
a tribuna. 

Em primeiro lugar - o preü.mbUlo 
ã.s .1-~.::..a vo.n.:: tit l.üção. 

Neguei minha assinatura 10 rec;.ue
r\mento que mandava colocar uma de
c:aração de confiança em D~us em 
noss!l Magna Carta, não ob.sts.nte 
confiar sempre no auxíl!o do Altís
simo. Coni!uanto, nos trabalhes c:Ie;;ta. 
Câmara, esteja constant~mente pe
dindo as luzes de Deus, entendo q;;.e 
numa Carta Constit~,;cional, num cs
tz..t,·to pclít!co é ;p.e-rú·citam·ent-e desne
cess!i.ria qualquer declaração da co!l
fiança intima em Deus, por pa:rt~ 
daqueles que o confeccionarem. A 
confiança em Deus é uma questão 
L'ltima e sõmente o próprio Deus 
sa.be se os que elabora!'am a Ccns
t;L::içao c"n11a:am c·u não conifia:am 
n'~l-e. 

O Sr. Correia de Oliveira - E' o la. 
do doloroso da po8lção de · Vossa 
l!.J<cele.,c.a que, dizenao-se :!1/llnistr:l ae 
Deus, coloca-se ao lado de ;.odes o• 
ati'us da <\ssembléia. 

O Sr. Barreto Campelo - E' uma 
contradição. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
O resu.oado -uu:; .uossos traoa:nos será 
a máxima prova da nossa confiança 
no .'lltissimo. 

Também ialei sô·bre a !:lande!:-a bra
siieua. Existe emenda ':J"C: pretende 
deL'{ar uma po:-ta aberta para futuras 
modif!cações no símbolo nacional. N:i,o 
me interessaria por :jUJ.!~uer acréscl
mo à nossa oande1ra Ali Len<os re
presentado o Cruzeiro, que lembra a 
fase da nossa colonização, os esforços 
quF foram feitos pelo~ r~vresent:mtes 
ãa religião para .evar o :c.ome de J~sus 
Cristo ao conhe,.•men~o do:; noss'ls· 
aborígenes e a.o o:-.:Jspeno dos nos~os co
lcnizadores. 

Entretanto, eu ná!l que:erla que se 
tirasse da bandeu-a :, !:<\se - ~o:dem 

e Progresso", comu deseJam muitos. 
embora seja uma s~n;;~nça de certt' 
credo. E' poré:n, sentença que ex
prime um caminho verdadeiro: e a 
ordem lá está precon!zarla. numa Carta 
de São Paulo como coisa necessária 
para o progresso. O proe~;resso foi apre
sentado pelo apóstolo São Pedro aos 
crentes, como necessário até à vida 
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religiosa. Ordem €' Progresl'c devem 
constituir, pois, uma inspiração para. 
toot>s os brasileiros. 

Falarei a. respeito· dos símbolos. E• 
justo que todos os Estatios u:;'"m os 
simbolos adotados pelo govêrno da 
União, mas não é justa qc!e s~ proíba 
aos Estado.s cultivarem seu simbolis
mo. Hã Estados, t>m ~t·tros paises, que 
têm f!ôres, !rases, sentenças pec:ulla
res a êles, e até com o:; Mumcipios 
isto sucede. Si viermos a proibir o 
ll.SO dêss~' símbolos - co.no quer uma 
das emendas - serão êlzs então mais 
usados :io que no pre-;t>:nt'!. 

Desejo tamoém me .-~Perir à legação 
janto à Santa Sé. E:' atualmente. a 
Santa Sé, um Estado que se denomina 
Vaticano. Se tencionamo~ manter urna 
le~ação j=to ao Vatica:c.() coma Esta
do, nada há que o proíba em nossas 
leis. Se entretanto, queremos ter uma 
legação junto à Santa Sé, que repre
senta Igreja e não Estado. es~aremos 
então em contraposição com a~ pró
prias leis por nós estabel~~!das ... 

O Sr. Correia de Oliveira - Esta
ríamos na mesma situação da lll
glaterra, protestante, quE ma::.t!.nna 
embaixador junto à. Santa Sé. 

O SR. GUAiRACI SILVEffiA -
declarando que não há alünça com a 
Igreja ·e, ao mesmo tem'J)O, determi
nando que haja essa aliança. 

o Sr. Correia. de Oliveira - Os 
f1ntema.cicnali'tas clist.1nguem E:ntre 
"aliança" e "relaçães diptcmáticas". 

O SR. GUAiRACI SILVEIRA -
Tomando o Vaticano como Eõtado, não 
há necessidade de se estabe!ecer n;. 
Carta Constitucional a existência d.essa 
legação. 

Há, do mesmo modo, uma emenda. 
atinente à colaboração da !gl'eja com 
o Estado. como já declarou um ilus
tre colega, essa emenda é uma port.a. 
aberta para as concordatas. Se a 
Igreja é brasileira, se a Igreja sente 
a brasilidade no seio de seus membros, 
ela será uma colaboração necessária 
no trabalho de moralização do povo, e 
o governo. que pertence a !'ssa Igreja 
(como todos os nossos govêrnos têm 
pertencido) , não terá dificuida.de em 
aceitar a sua cooperação. onde quer 
que ela se tome precisa. 

As classes e sua •epresentação nesta 
Assembléia constituem om;::-o assunto 
que merece a nossa at-enção. Creio, 
Srs. Constituintes, que a representa
ção de classe nesta Casa foi uma ver
dadeira revelação. Outrora. c:>s repre
sentantes dos trabalhado::-es, que aqui 
Tinllam, eram intelectuais, não pc.-

diam sentir com o operano, não co
nh-.x:L'l.m a sua vida, nem o.s seus inte
rêsses. Agora. a Assembléia pode ouvir 
os anseios das suas almas. São êles 
mesmos, os que os sent-em, c:ue aqui 
trazem suas ::.spirações e a;>;:ntam suas 
dificuldades. 

E posso dizer, pois minha experiên
cia o afirma, que a represe:1taçiio de 
classes foi uma revelação. Quando o:.tvi
mos os belíssimos disctl!'so.s dos em
pregadores pronunciados desta tribu
na, colocando diante do Povo brasi
leiro os seus. pontos de vLsta. e quan
do escutamos as . ponderadas orações 
dos empregados, dos trabalhadores. 
apresentando à ~sembléia suas rei
vindicações, que p:recisam e uevem ser 
atendidas - não .podemos deixar de 
concluir que foi de grande felicidade 
a presença dos representantes de clas
se na Assembléia Nacional Consti
tuinte. 
--.'ª-..eleição ão Presidente da Repúbli
ca peJa.·· Assembléia é um outro ponto 
do programa de meu Partido e ponto 
de programa que abracei com tôdas 
as veras de minha alma. Dizem que 
essas eleições agitavam o Bras!! de 
modo a sanear o seu civismo, mas· o 
que a História nos mostra é que essas 
ag~tações foram tôdas prejudiciais, e, 
até hoje, sentimos o efeito das cam
panhas presidenciais, as lutas que 
provocavam e o conseqü2nte derra
mamento de sangue com que debilita
ram o pafs e provocaram odio.sidades 
entre os brasileiros. 

A Assembléia é o mais alto senso 
de eleitores que podemos ter; portan
to. seria de vant.agem que a ela con
fiáss=os a. eleição do Presidente, evL 
tando tanto quanto posslvel as agi
tações politicas, pois t preciso que 
saíbamo.s que o nosso Povo chega a 
odiar, em nossos dias, a política de 
"p" minúsculo que temos adotado. E. 
sendo o Presidente o nosso mais ::.lto 
magistrado, o que deve, sem partidos, 
fazer executar as leis, importava agir 
sem as influências pa."1:idárias, no má
Ximo possivel, para g1l.!SLtia. da exis
tência e desenvolvimento de todos os 
partidos. 

Apresentei também, Srs. Constituin· 
tes, uma emenda sôbre o crime dos 
funcionários públicos. Digo "crime" 
porque como tal considero a nli.o ob
servân-cia de uma lei, para ela de quem 
quer que seja, e ê1se crime está de 
alguma forma vinculado ao no.sso fun
cionalismo público que quase não ha 
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mais confiança na ação que podemos 
e devemos esperar dêle. 

Existe emenda mais ou menos neste 
sentido, l:sto é, dando dir:ito a. qual
quer pessoa de representaz: contra. o 
funcionário. Sabemos, porem, que o 
direito de representação, consignado 
na Carta constitucional, é inócuo. 

Temos, evidentemente, uma anoma
lia a corrigir: o crime dos funcioná
rios na , observância da.s leis. Sendo 
ê!es agentes do Executivo, não podem 
ser julgados pelo próprio Executivo, 
e as com!s.sões administrativas não 
passam de mand·a.tária.s do próprio 
Executivo. E' por êsse motivo que 
jamais se consegue, no Brasil, respon
sabilizar um serventuário público por 
falta do cumprimento de leis ou por 

. ll.bUSO de POder. 
E' pr-eciso, pois, que a Constituição 

firme ê:ste principio: que a quebra de 
uma lei, parta ela de onde partir, só 
deve ser julgadg, pelo Judiciário, e não 
pelo Executivo, pois do Executivo os 
funcionários .:ão agentes diretos. 

Há outro ponto, em nosso Pa.ctofun
dament:l.l, que necessita ser ventilado 
desta. tribuna: o da naturalização. 

O projeto de Con.:tituYção deixava 
ao Executivo o direito de cassar as 
naturalizações; mas, lJOr uma emenda. 
que ofereci, tornava-se exigivel a ma
nife2tação dos tribunais. Essa emenda 
foi aceita em parte. Em lugar dos 
tribu:1ais, porém, pediu-se a m::mifes
tação de comissões administrativas. 

Caímos no mesmo êrro que denun
ciei há pouco: as comissões adminis
trativas agem de acõrdo com a von
tade do Executivo. Nenhum cidadão, 
naturaiizado no Brasil, terá garantias 
.se vingar o dispositivo do projeto. A 
qualquer momento. o homem que tro
cou a sua pátria pela nessa perderá 
esta e também ficará sem a sua, de 
or<.gem. Não sei, assim, se qualquer 
estrangeiro inteligente aceitará, em 
:race dê'SSe perigo, a. nossa naciona
lidade. E' preciso que o Judiciário ou 
a A.ssembléia Nacional se pronuncie 
sõbre a. cassaçli.o das naturalizações. 

Hi'. uma emenda pretendendo resta
belecer o voto de>s religiosos. Deve ela 
merecer a consideração da Assembléia. 
O religioõo, que tem voto de obediên
cia, deve sempre seguir as ordens dos 
se:.Is super!ores. 

O Sr. Correia de Oliveira- Em ma
téria política .não é exato. 

O SR. GUA..'q,ACI SILVEIRA -
V. E.'t. se engana, porque não teve 

a experiência que tive, estando até a06õ 
22 anos em meios relig!osoc. 

Para o religioso, a voz ao superior 
é quase a voz de Deus, e nas . coisas 

mfnimas êle obedece, e pela vontade 
dos seus superiores se inspira.. 

Se negamos c voto às praças de 
pré, porque têm superiores que podem 
exercer coação, devemos também ne
gá-lo a qualquer pessoa que faça .> 
voto de obediência. 

O voto dos sargentos, que não é per
mitido por dispositivo de nosso pro
jeto, também deve ser considerado. 
Atualmente, os sargentos formam uma. 
classe e não são mais praças que 
passem apenas um a.no nas fileiras. 
Ficam no Exército ·dezenas de anos, 
tendo direitos adquiridos no põsto, re
forma e pensões. E' uma c:r,.sse. 

Eis um fato interessante: a" espõsa.s 
dê.>ses sargentos terão direito do voto 
que a êles a Constituição está ne
gando. Os sargentos são os homens 
que trabalham junto aos soldados. c;ue 
vão para as trincheiras nos lugares 
ma:S perigosos, quando a Pátria exige 
o sacrifício das suas vidas. Não de
vemos negar-lhe$ o direito de esco
lherem os dir!ge:J.tes ::!c Pais. 

O Sr. Correia de Oliveira - Há con
tradição de V. E.x.", negando o direito 
de voto aos rellgicsos e concedendo-o 
aos sargentos. Não posso ccmpreender 
êsse opnto de vista. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Devo Cizer qo nobre colega que a. 
exigüidade do tempo não me permite 
responder aos aparte;, que. entretanto, 
aceHo agradecido pela distinção que 
V. Ex."' me está concedendo 

A CcnstituYção - e devo falar li
geiramente para tccar em todos os 
pontes necessários pa:-a mim - manda. 
respeitar os direitos :adquiridos. A re
volt:ção de 1930 encontrou muitos di
reitos ilegitimamente adquiridos, e a 
Ccnstitui'rão d·e 1934 v.ai encontrar 
mu!tGs oútros em !guais condições. 

o Sr. Acir Medeiros- E, no entan
to, foram êles que suscitaram a revo
lução ... 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Consignar em :1ossa Carta Magna. v 
respeito acs direito.:> adquiridos sem 
dcterm!nar qual a natureza dêsses di
reitos nos obrigará, mais tarde, a res-
02it.ar os direitos que foram ilegal ou 
ilegit!ma.mente concedidos a protegi
dos pollticos, pelos E.>tado" e pela 
União. 



-262-

O Sr. Acir Uedeiros - A R-evo
lução foi feita. em beneficio da bur
>Uêj;ia clerical. 

O SR. GUARA.Cí SILVEIRA - Já 
peài licEnça a um colega, de outra 
corrente, ... 

O Sr. Acir Medeiros -Não pertenço 
s. correntes. 

O SR. GU.P...RACI SILVEIRA -
... para não responder aos seus apz.r
tes, pelo exigü.:dade do tempo 

Penso ser nece:.sário acrescentar an
tes de ~adquLiàos" a palav!a "le
gitimamente", para. deixar aos trl
b:J.!lais porta aberta a fi:n d-e pode
rem julg:u- os pi"oc;;ssos iníquos e ilí
citos que possam ter lugar na 1<ida 
politica do Pais. 

O capital e o trabalho constituem 
outro ponto que quero abordar ràPida.
mente. creio que a estada, nesta As
sembléia, de representantes do capital 
e do trabalho deu-nos uma visão da 
harmonia que pode existir entre um e 
outro. 

Precisamos do capital à proporção 
que se desenvolva o nosso País, pois 
possuímos milhares de braços à espe
ra do trabalho, e é necessário que o 
capital tenha certa proteção, pa-:a que 
seja atraído para o Brasil. Ao mesmo 
tem-po, é p~eciso que o Go\~ê!'no con
trole os lucros abusivos do capital, de 
sorte que uma parte dêles venha a be
neficiar o próprio trabalhador. O de 
que o Oj}erariado brasileiro, na sua in
dele cr'...stã e pacífica, est4 precisando 
é por parte do Govêrno a garantia de 
sua subsistência, de j}ensões em sua 
velhice, seguro contra a falta de tra
balho, cuiàa.dc com ó. saúde sua e de 
seus filhos, habitação conveniente. 
Compete ao Govêrnt. estabelecer, ain
da, o "cca.trôle'' sôbre o capital, de 
tal man,eira. que o braço seja pres
tigiado e as suas reivindic~.ções sejam 
ate·a.didas. 

Pouca coisa tenho a dizer a respeito 
do divórcio. Apenas quereria respon
der a uma objeção do ilustre colega 
professor Anes Dias. Na questão reli
giosa do CJvó:cio, al~gou S. Ex.• que, 
de a.côrdo com as normas da exegese, 
um texto difícil só pode ser interpre
tado em confronto com outros trechos: 
O que S. Ex.a dlZ é uma grande ver
dade, mas não se trata de um trecho 
dificil, mas simnlesm,nte de um ~xto 
de exceção. Ail:ida que haja 99 textos 
de lei proibindo o homicídio e um ape.. 
n~ estabeleça exceção para a legiti
ma defesa, essa exceção não entrará 
em conflito com os 99 outros textos. 

A questão de ensino é outro assun
to muito sério. A Assembléia tentou 
resolvê-la, mas é matéria mais de le-

gislaçf.o ol"'dl.nária do que constitucio
nal. .~.5 normas propostz.s pela As
sembléia n:?.o resolvem o assunte. 
iPor = ls.do, dão ao estudante o 
direitc cie formar a sua mentalidade 
onde quiser, de estuda::- onde lhe !õr 
conveniente e prestar exame nos 1n5-
titutos oficiais, medida esta que 
deve ser mantida. Por outro la<lo. 
porém tentou resolver sem o con
s e:; ui r a questão do mercan
tilli.mo do ensino. O sistema de fisca
lização é falho. A fiscalização por ba
charéis que visitam o colégio uma vez 
por mês, quando multo, é inteiramente 
ineficiente. Era preciso _q_ue fôsse fel te. 
por prc·f~l:l:Õres. pessoas col"!heoedoras 
do mister, e não por homens que fa
zem dessa missão apenas um meio de 
rendimento. · 

O Sr. Soares Filho - Conheci, aqui, 
na Capital, inspetores fiscais de colé
gios que não iam ao interivr fiscalizá
los. Apenas assinavam autos que lhes 
eram trazidos. Autos feitos )?elos pró
prios..eüreto!:es. 

O SR. GUAJRACI SIL"'iE!RA -
Obrigado a v. Ex.a pela informação, O 
Govêrno da União adotou para a Es
cola de Fa.=ác!a e Odoa.tologla um 
processo que me parece eficiente: a 
nomeação dos diretores dêsses estabe
l;:cim-entos. Sàmente ncme:J.n.:io o Go
vêmo prof~ssõ:re.s coe o exc~:cicio n0s 
seus Estados afastados temporária
mente do magistério estadual, para di
retores técnicos dos ginásios equipara
dos resolverá a questão, E' verdade 
que, ainda aí, dependerá do homem; 
porém, mais se pode esperar do ho
mem que exerce o magistério já há al
guns anos do que daqueles que nunca 
o exerceram. 

Sêb:-e o e~sh1o religioso, tenho a di
ze: aos meus nob:·es colegas s.lgumas 
coisas qt;·e me uareçem importantes-. O 
artigo 171 é gràndemente ambiguo, di 
ll!gar a tõdas as explorações, quer con
tra o ensino religioso de um credo. quer 
a favor. Alguns Deputados da bancada 
paulista apresentaram uma emenda 
que resc!ve melhor a situação. d.ete::
minando que o ensino seja facultativo 
e ministrado por pessoas estranhas ao 
estabelecimento. 

R te dispositivo vem evitar grandes 
dificuldades. Não creio, nem posso 
cr-er de maneira alguma, que os 
meus nobr-::s colegas pretendam que 
o ensino religioso seja ministrado 
pelos próprios professores nas suas 
classes. 

0 Sr. Correia de Oliveira - Eu pre
&endo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA ·
Isso seria uma coação tão revoltante 
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à conciência. dos clunos que não v.osso 
admitir tenhJl. guarida na mente de 
homens qu' representam os ideais da 
República de 1889. 

O Sr. Barreto Campelo - Essa é 
defunta. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Defunta para os mcnarqUJ.Stas e para 
os L."l.tegralistas. Para nós, está viva, 
muito viva, e esperamos vê-la me
lhorada. 

Senhores, tenho auscultado a opi
nião de ilustres colegas desta Casa 
e tenho encontrado, nos mais fer
vorosos Católicos, naqueles que não 
.se envergonham de ser praticantes 
e manifestam a sua condição de 
católicos praticantes, tenho encon
trado apôio integral a essa emen
da de alguns De·putacos da Ban
cada Paulista, d~larando que o 
ensino deve ser facultativo e min1stra
dú por pessoas estranhes ao estabele
cimento. De um dos mais lidimos re
presentantes nesta Casa, ouvi que da
ria o seu voto a essa emenda, não obs
~nte as suas ligações muito sinceras 
com a Igreja, de que é filho praticante. 

O Sr. Correia de Oliveira - Será 
um católico de valor relativo. 

· O SR. GU~...IRACI SIL\'EIR.."'- -
Relativo?! Não quero dizer-lhe o no
.m.e porque s·eria a maior ofensa que V. 
Ex". faxia a um dos católicos mais 
dignos desta Assembléia. 

O Sr. Correia de Oliveira - O cató
lico que faz restrições ao ensino de 
sua cr-ença é um católico de valor 
muito relativo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Pr.?.si:l 1nte. não tr..uac oe opinião. 
.como diz um dos meus nobres colegas; 
estou escoL.'J.endo entre uma emenda 
.amb!gua, cuja aprovação se pretende 
para transformar as nossas escolas 
nwn lugar de contendas, de dissenções. 
Estou fazendo o contraste entre essa 
emenda e uma outra, apresentada por 
.alguns Deputados da Bancada Paulis
ta., com o fim de estabelecer apenas o 
principio do ensino religioso, sem pro
-vocar a luta dentro das escolas e sem 
negar o princípio da laic:idade do en
.sino. 

O Sr. Zoroastro Gouveia - A dou
trina sustenbda pelo orador é uma 
-espécie de jesuitismo protestante, pois 
que finge comb~ter pela liberdade do 
ensino, quando. de fato, serve aos in
terêsses da Chapa única. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Eu só desejaria, Sr. Presidente, que 
tosse feita à emenda uma pequena 
modificação. 

A restrição que eu deseJava se fi
zesse é que o ensino não fosse feJto 
vagamente dentro do período escolar, 
mas na primeira ou na última hora 
dêsse período. E êsse meu desejo visa 
evitar que os alunos sc1am vaiados ao 
sair e ao voltar às suas classes, como 
Já tem acont~ido. Preciso frisar que 
não estou defendendo a emenda, mas 
mostrando, num côtejo, que ela é mui
to mais razoável, está muito mais de 
acôrdo com as necessidades do nosso 
país do que aquela que vem sendo plei
tea.d9. pelos reacionários, que querem · 
transformar as nossas escolas num lu
gar de contendas, perturbando a vida 
escclar. 

O Sr. Ferreira .de Sousa - Não 
apoiado. V. Ex." não pode atribuir tal.l! 
intuito;; aos tieus colegas. 

O SR. GUAR.ACI SILI!EIR.A -
O que êle.s qw~rem é evitar s~Ja de
clarado que o ensino não pocie ser 
ministrado pelos professôres das clas
ses; qu-e=em usar dos ;prOfesEôres pa
gos ,:.J.Clo Governo para ministrar o 
ensino religioso. (Não apoiado.) Por 
êsse motivo, não querem que se faça a 
rest.riçf!o. 

l1: preciso fique bem claro que é i.3to 
o que desejam: evitar que restrições 
apareçam. para que se valham •lma
nhã dos professôres pagos pelo Estado, 
.:~. fim de oprimirem a consciência das 
crianças brasileiras. 

Sr. Presidente. peco licença par~ en
tregar, escrito, ..neu discurso, onde abor
do todos éstes pontos e mais outro, que 
faltam, tais cc.mo: o ensino religioso; 
os padres no Exército, que eu, de acôr
dc com certa emenda. c!eseJ o nunca 
tomem arm:as., n::as f-açam trabalhos 
que e.s1tejarm em con:f.cu-mll-dad·e com 
sua prcfi:osão religiosa; o ca' amento; 
o mandato prorrogado da Constituin
te, d·e que wu Dartidário ao menos 
,quanoo .ao temop-c n-eoe.::sário para 
mam.teTmos as ::eivindicaçõ~s p::ole.tá
ri.as alcançadas n.esta As'.eJLblé.W.; e, 
finalmente, o julgamento dcs a to-s. do 
govêrno, que e·QJe:-o seja. f·eito com 
o máximo <rigor, :;. fim d.e qu~ não 
fique prejudicadc. o direito de nin
guém. quando seja direito v.erds.dejro. 

No meu discurso escrito os nobres 
colegas que se derem ao trabalho de o 
lêr encontrarão as referências sõbre 
tais assuntos. (.1!-Iuito bem; muito bem. 
Palm.as. O orador é cumprimentado.) 

O SR. GUAR.!I.CI SI!.I.''EIRA -
(Discurso escrito, enviado à Mesa> -
"Sr. Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, S:r. Deputados: 
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AI; incertezas do momento, os anseios 
do Povo pela rápida reconstitucionali
zaçZ.o do Pais. a imperiosa nEcessiaaàe 
do rcg'...r:le legal, onde o presidente con
tasse com o legislativo para a solução 
dt problemas que afet:;m a todos os 
continentes, nos obrigaram, conscien
temente, a adotar um regimento que 
não nos permite a discussão mais efi
ciente das emendas, que é, precisa
mente, no encaminhamento das vo
tações. 

.Ficou, portanto, entregue às corren
tes da maioria o encargo, tanto quan
to a responsabilidade da confecção 
e votação de nessa Magna Carta. 

Não devem, porém, os represent.an
tes das maiorias, que formam ponde
rável corrente em nossa Assembléia, 
calar as ~uas reivindicações, quando 
mais não ~eja ao menos para &e de
sobrigarem de res.ponsabilids.des pe
rante o tribunal da opinião pública, 
no presente e na posterida'C!e. 

Na exígua meia hora concedida a 
cada orador no periodo desinteressan
te das discussões sem objetivo imediato 
de votação, e por êsse mesmo motivo 
sem o interêsse da Casa, estando au
sentes, em trabalhos especiais, os qu-9, 
pelo Regimento, são os juízes das dis
cussões, impossível e imp:roficuo seria 
abordar, ainda que ligeiramente, os 
pontos de programa partidário que me 
importa defender neste recinto. 

Tendo ocupado muitas vêzes a tri
buna, no ardor de du:-as refregas, pre
tiro agora falar da serenidade do 
escritório à se-renidade dos gabinetes 
onde, porventura, me ouvirão aque
les que não se julgam iluminados 
a ponto de desprezar a voz das 
necessidades do Povo· brasileiro. 
Sem o colorido da frase rebus
cada, e sem a opinião de doutos 
estrangeiros, falarei com a sinceridade 
de quem deseja cumprir o seu dever. 

Isto pósto, S:::. Presidente, trarei 
aos Srs. Constituintes minha mo
desta cc-ntribuYção sõb:e o projeto da 
ConstituYção brasilei.."":l.. 

O preâmbulo 
causou espécie a muitos que um 

cristão confesso recusasse assinat.ura 
à emen-da que incluia confissão de con
fiança em Deus no preâmbulo da 
Constitui'çãoO. Para alguns es'a. n-e
gativa beirava às raias do incidente 
evangélico que se desenrolou ao can
tar significativo dos g~Jos. 

Embora cristão, pondo a cada mo
mento minha confiança em Deus, não 
!ui eleito para um sínodo ou concilio 
eclesiástico 

Os códigos, os estatutos, os regula
mentos e as ordenações, nada lhes im
porta quanto à crença dos que a con
feccionam, ou daqueles que por êles 
se regerão. 

A Nação Brasileira. em nada in
teressa saber em quem confiaram 06 
seus representantes, contanto que fa
çam obra digna, mana.ndal de jus
tiça, de prote-ção inteira aos direitos 
de todos, principalmente dos fraco& 
e oprimidos. 

A Deus também pouco importam de
clarações, verdadeiras embora, porque 
êle conhecE: os coraçõeb t sabe muito 
bem o que existe nos corações dos ho
mens. 

O que Deus requer de nós são obrs.s 
e não _pa!avre.s. Amanhã, se a Consti
tuição falhar, como ansiommente • 
ó:'>...sejam impatrióticos adversários -
triste dilema nos caberia por sorte: 
ou Deus terá desdenhado a confiança 
dos senhores Deputados ou os Senho
res Deputados terão alardea.do -t:ma. 
confiança que não correspondia à 
:realidaâe ;-:-; · -· ·· -. _ 

Não podia concordar com o método 
da emenda. Assunto que afeta o fôro 
intimo, confiança em Deus, é um .>entl
mento de profunda religiosidade. Não 
existe sem o sentimento correlato de 
submissão inteira à vontade divma. 
Jámais deveria ser solicitada a assi
natura de quem quer que seja parA 
uma declaração de sentimentos inti
mas. Colocada à disposição dos que 
•p:-etendessem assiná-la, a emen•da deve
ria ter exclusivamente as assinaturas 
dos que a procurassem espontânea
mente. 

Assim não seria licito aos de fora 
suporem que uns a assinaram para 
evitar as iras dos panfletos setari ;tas 
e que outros, finalmente. porque a re
conheciam inócua e inútil. 

lVJ:elhor fóra que emenda dessa mon
ta e significação não precisasse de 
instàncias e pedidos, pois a Deus, tanto 
quanto sabemos pelo Evangelho, re
pugna tudo quanto não parte livre e· 
espontâneamente do coração. 

De resto, lógica e filolõgicamente, n. 
ex;p!'essão - "cós, pondo nossa con
fiança em Deus" - ou então esta:, 
•"os repre<;entantes do Povo cem a. 
sua confianç:~. posta em Deus" ou
qualquer outra eqüival:ente, só seria. 
'Verdadeira. ~·e abrangesse a. totalida
de dos Senhores rep.resen-ts.ntes do 
Povo. · 

Na votação de leis, moções, reque
rimentos, nas eleições, a maioria d~ 
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termina e a minoria se submete. Não 
é justo, porém, não é licito, não é 
certo, que a maioria faça declarações 
em matéria de fôro intimo. em nome 
da totalidade. Nem é honesto forçar a 
minoria a se submeter ou então, tã
cita ou expressamente, em pleno regi
me de liberdade de crença, manifes
tar o que se passa no fôro intimo de 
sua consc:ência. 

Nossa Carta Magna vai ser iniciada 
com uma declaração em nome da to
talidade que é verd2.deira a respeito 
de uma parte e falsa a respeito da to
talic!atle! Lucra. apenas, a lógica 
pelo método confuso : - "Em }Ues
tões de fôro intimo a declaração em 
nome da totalidade não significa o 
todo mas apenas uma parte". Mas 
perde a respeitabilidade de nosso do
cumento histórico cujas primeiras li
nhns - além do método pelo qual a 
emenda foi conseguida - encerram, 
lógica e filolbgicamente, uma decla
racão inverídica. 

Aliás, essa argumentação que sem
pre apresentei aos que me solicitaram 
assinatura parn a emenda, que a par
te não pode::-ia falar em nome do todo, 
em questão de fôro Í!ltimo, já era, 
como mais tarde f o! ouvido pela As-· 
sembléia. argumentacã.o do notável 
constituinte Dr. Raul Fernandes. 

Bem lembrado foi. nelo ilustre ju
risconsulto Denutado Carlos Maximi
li:-mo, aue o próprio Paoa não pôs o 
nome de DPns no preâmbulo da Cons
tituicão do Vaticano. A imo~.e-!mt at::-i
bniu ao nobre Denutado oadre Arruda. 
Câmara a afirmativa de· que o papa, 
como renresent.ante de Deus na terra, 
não nreci~f!va invocar o nome de Deus 
na Con•tituYção do Vatic~no. 

Não está certo. A não ser que êle se 
jul,.ne inc:J."n~ciio de Deus na terra, 
o plPniootcnciário. nor mais plenino
tencil'i rio aue se.ia. fala. age e resolve 
em nnme ele seu sobernno. 

Soul:>e o Pana discernir o limite en
tre o temno"!ll e o esoilitual. Com
preencl~u int<>ligent,.mente aue as de
clarl'!<'Õ<>s !"Oliticns são estatutos. e que 
o P~tRr!o de alma de ouem os comnôem 
não cPoenc'!e. para a~adar a Deus e 
f!:3,.,,.,tir sabedoria, de extemooràneas. 
solicit~dns e concedidas declarações 
preambulares. 

A Bandeira 
O parágrafo único do artigo 6.0 re

vela a oreocupscil.o sectália contra o 
lema "Ordem e Progresso". Só arrai
gados monnrquistas podem negar o 
bPnPfício ff'lto ao Bras!! pelo insigne 
Benjamih Constant. Já que não lhes 

é possível destruir a obra feita pelo· 
patriarca procuram apagar da ban
deira a lembrança c!aquele que !êz &. 
República. 

O ódio sectário não deixa reconhe
cer o bem quando parte de adversá
rios. Cristão (e por isso mesmo) re
conheço com justiça e gratidão, que 
homens sem religião fizeram, contra a 
escravatura. contra o despotismo. con
tra a opressão do pobre, pela humani
zaçílo do direito e pela fraternidade· 
U.'livcrsal, campanhas que homens re
ligiosos não quiseram nem o soube
ram fazer, ao mesmo tempo em que 
nuxiliavam. por outro lado, o ~orte 

contra o fraco, o rico contra o pobre, 
os nobres, os potentados contra o· 
p<JVo, alimentando guerras e favore
cendo conquistas. 

E quando os magnatas venciam, e 
os mártires subiam à forca. ou à fo
gueira, lá estavam os que consentiam., 
enco:-ajavam e aplaudiam o despotis
mo a proclamar : 

"Nem por pensamento tráias o teu 
rei. .. " 

Hinos, arm~ e escudos 

A obrigatoriedade das armas nacio
nais é uma necessidade em todo o ter
ritório. A proibição de escudos. armas 
e h!nos estadt:.ais e municipais é _Jue
ril e não encontra justificativa nas 
!':lzõcs em que se apeia. 

Nos Estados Unidos há flores. côr-es 
lege!ldas e escudos r.ara cada Est2.do, 
e até pa:-a as cidades. É uma emula
ção justa. 

A odiosidade entre os Estados não 
dccrm·e desses usos tmdicionais que 
se tornarão mais significativos quando 
profu!dos. 

E!a nasce e se desenvolve nos sen
timentos de inveja, de opressão, no 
abuso de poder, quando indivíduos sem: 
cultura moral e sem patriotismo. pro
curam hUir..ilhar os filhos de outras 
regiões. 

Sou de um Estado onde, ao contrá
rio de outros, todos os seus po•tos ele
tivos foram ocuPados por filhos de 
outros Estados do Brasil, ao mesmo 
tempo oue se cultivava o uso da ban
deira, símbolos e brazões. 

ne;xemos os símbolos e procuremos 
estreitar as relacões interestaduais, 
pela permuta de alunos nas univers!
d~des. pela' caravanas de estudantes, 
pela permuta de funcion2:rios federais, 
procurando-se o rn:e haia de melhor 
quanto à educacão. cultura e moral 
para se mandar de um a outro Es~o. 
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Colaboração religiosa 

O artigo lO, letra b, tratando da 
laicidace do Estado, faz exceção da 
Leg::..cão diplom&tlca junto à Santa 
Sé. . . 

Cm1siderando o Vaticano como um 
Estalõ.o é licita a €Xistência ::la Lega
ção, tr:Ías é a expressão "Santa Sé" 
que ~e torna i!nprópria e incoerente. 
Deve ser "junto ao Vaticano", o Es
tado. e não junto à Santa Sé - a 
i~P.ia. · 

M~ts, se o Vat!cano é um Estado, é 
inútil a declaração ou então teríamos 
que declarar também todos os Esta
do> cnde o rei tem govêmo eclesiás
tico como ·a Inglaterra. para que ali 

.se ix:nnitiss~m legações brasileiras. 
M:as. se não se trata do Vaticano 

corno Estado. mas mêramente de San
ta Sé. como sede de uma religião, 
então o texto é uma verdaõeira mis
tificac5o; nfto pode haver aliança. reza 
o artigo 10, letra b. ma~ pode haver 
alia n c::~. afirma o mesm!ssimo artié':O 
10, letra b. 

Cc!:tou-me notá\'"el jurista que, en'i 
1926, tendo que se r.:~~ar ao :-on'!.anis
mo qnas-c tuGo de snas nretensões, con
cede::-am essa disrosição com<• ficha 
consclat6rl::: .. 
· F;:,.z lembrar o jes!!!ts que. chegando 
a certa cr:sa. solicitou um pr2go na sa
Ia cJ~ v!~;t~s oa:-~ n.Pndutar a~nas o 
surrado chapéu. Dentro em pouco, po
rém, era senha!" absoluto de tucio e de 
t.Qdos. Em 1925. o ;Jre~o. En: 1924: .. 

P..s três emi?Tlrl:-!S relig-iosa~. eH1 t~L

mos gerais. declarou um nobre Deo•I
tado, era quanto desejavam, por en
quanto. nesta Cons~ituinte. €ntreta:_l
t.Q, com a boa vontade -'a C:!sa, _Já na.o 
é auenas o lugar para o ch~peu que 
desejou... . 

A colaboração reciproca das ig:->;Jas 
com o Estado. estabelecida no mesmo 
artigo e letra. é porta aberta _.il.:; con
cessões, às concordatas, ao !maneia
mente de trabalhos espirituais e !>li
tros priVilégios. A história fala· altis
sonantemente a respeito d&ssr.s priVi
légios. que levaram os reis a .x tor
narem vassalos dos Papas. Velo a rea
ção violenta. quando os govêmos le
vantaram a cerviz e expulsaram o cle
ro de S€us àonú:t:os 

Representação de classe, 
Pela primeira vez no Bras!l a As

sembléia experlmen:a a representa
ção de classes. O fenômeno social 
mais interessante no momento é en
contrarmos entre os empregadores ho
mens que se batem pelas relVlnd!~-

ções operárias. Nota-se também uma 
aproY.imação de mútl.!os interesse:; en
tre os representantes do capital e o& 
representantes do tr.<':lalho. 

Em confronto co:n as legi.•bçõcs 
passadas podemos ~r que lu:;ramos 
ouvindo a voz do oper>trio, o úmco Qtle 
nos uode dizer o que sente, o l!Ue sofre, 
e o 'de que precisa. A s1:1a contribui
ção !o! moderada e eflcrente. Pude
mos aquilatar das suas condições e 
~oubemos que o operár!o bratileiro é 
cordato, inteligente e prvbo. Em hi
gar de 1eixarmos que os demagogos os 
representem na Assembléia, é me!hor 
que êles mesmo se represente~. Força 
viva nacional, as classes precisam te!." 
bem delimitado o seu lugar nas fl.S
seml>léias que vão legislar especlal
mente para elas, que constituel:l! a 
fôrça constn1tora do pais, e_m tõmo 
das ouais gravita a vida nac10nal. 

o govêrno d!scricion:lr!o leva ao seu 
crédito a proteçã.o às classes proletá
rias, fazendo ouvir-lhes a voz outrora 
aba.fada a patas de cavalos quando 
buscãVam- reclama~ os seus dire~tos 
sagrados. E' uma c:.mqmsta paci!.lca 
que jamais deve ser postergada. 

A eleição da Presi:ient:: d<t República 
Foi desprezada a emenda que dava 

ao presidente seis a11o.> para sua ges
tão, vingando o dispositivo que ~he ou
torga quatro anos, apenas, e unpede 
que seja reeleito. 

Nacia mais justific.'lda que a reelei
ção de um presidente q,u~ bem gover
nou o Pl:.ís e alcançou a corurança ctc;>s 
seus concidadãos. Entretanto, o recelO 
do abuso de poder por parte de uns, 
e de subserviência, por parte de ou
tros aconselha que se evitem as ree
leiçbe>. N és te caso se Impunha. que o 
períoào governamental fosse ae s~ 
a:ws, tempo bast~..nte para um gover
no, sem inspirar cuidados. restringidas 
como se encontram noje as possibili
dades de um regime aiscr!cicn:i.rlo em 
plf;na vigência da Cc-nstitu1ção, como 
em tempos idos, na primeira Repúbli
ca. 

A criação, entretll.nto. do <'Olégio es
pecial para eleição dll presidente vem 
complicar grandemente o nosso já. 
complexo sistema polftico. 

A eleição do presidente pelo Con
gresso, acrescido de um número consi
derável de prEsidentes de assCJCiações 
científicas de lentes ae escolas supe
riores de 'representantes sindicais de 
outru pessoas de re$p!.>nsabilidade na 
administração públicd., tornr..ria mais 
fácil a escolha, mais conc!ente, mais 
desapaixonada e menos !J')litica. 
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Mau grado estarmos em uma As
sembléia política, convém não nos es
{!Uecermos de que o Povo brasilei.!'o 
odeia a política poqne apenas a tem 
conhecido utilitarista, me~quinha, ne
pótica, capaz de sufoca:: tôdas as con
quistas populares, Je postergar Lõaas 
as leis, em beneficio de seus grupos e 
de seus interêsses. Não seria demais, 
portanto, que a esc<>lha. do PresidEn
te da República, verdacleir:l magistra
do, a quem compete garantir o cum
primento de tôdas .1s lei3. f(•sse ma1s 
independente, tanto quanto possível, 
dos partidos, até que estes se impuses
sem no conceito do Povo, pela obser
vância honesta das leis e pela ausên
cia de atos indecorc:>sos. dP IOPsquinha 
politicagem, de que o passado exem
p!CJS abundantes nos oferecP. 

Infelizmente, a preocupação vrlxima 
dos oartidos é a escal.a..i.t ao 't'IJ1E""!'. 
muitas vêzes com desprêzo manifesto 
do bom senso, da .iustiç.• e do amm 
à Pátria. 

A eleição do primeiro Presidente 
da República, em sua nov:;. fase po
derá ser feita pela Assembléia <.:ons
tituinte, sem desdouro "ie qualquer es
pécie. 

Eleição livre, voto absolutamente se
creto, os representantes dos Estados 
são a expressão exata da vontade po
pular. Se ~ submer.eren: às inti!ca:
ções dos governos ~egJ.cna1s se _se del
xarem ludibriar pelas explomçoes sen
timentais, se acreditarem erradamen~e 
nas promessas de .::andid~~os <: partl
dos, não é pos-s!vel " ver1f1~ac.qo. Es
tão na Assembléia os legitlmos re
presentantes do Pov'J e c: os partidos. 

O eleito pela Assemblé;a será. m:J,is 
do que em qualquer outn eleiçi!.o que 
tivemos no passado. o ~e~ritlm•J repre
sentante da soberania popular. 

As incomuatibilidades, necesárias 
numa eleiçãÔ pelo sufrágio popular, 
onde a opressão pode desviar os elei
tores do cumprimento d<' um dever, 
n: J poderão ser invGCad.as num prélio 
onde o voto é secreto e os e1eito!"es são 
os escolhidos do Povo entre os l.!omells 
de maiores responsabilidades em seus 
partidos. O voto se::·:eto na Assem
bléia e o censo altis~Jm"J dos eleitores 
núo justificam o temor das coaç1ies. 

Se fôsse feita sempre a eleição do 
Presidente da RepúbLica por êsse tã'J 
elevado censo, aqui eu estaria n tra
balhar em favor da reeleição dos pre
sidentes que bem servirem e a me ba
ter contra todas as incompatibillaa
des. 

Devo chamar a ~tencilo dos nobres 
Constituintes para o art. 68, onde se 

determina que o pre3idente não PO
derá ser reeleito senJ.o quatro sncs 
depois de cessar sua !unção presiden
cial. 

O presidente, terminado o seu perio
do, que chamaremos primeiro. Tião po
derá ser reeleito, isto i', ocupar a pre
sidência no segundo ;:~erio:ic. Está bem. 
M:as como a eleição p'ln o terceiro 
periodo. se dará antes de terminados 
os quatro anos de seu afastamento do 
cargo, e como êle não pode ser reeleito 
'lntes dêsses quatro anos, conclui-se 
que êle só podem ocupar de novo a 
presidência depois de oito anos de 
afastamento! 

A re:iaç§.o devera ser esta, para o 
afasta!llento de qu2.tro anos apenas: 

"0 Presidente governará por um 
quatriênio, nüo podendo ser reeleito 
para o quatriênio seguinte, qualquer 
que renha sido a duração d-e seu gQ
v.funo. '' 

Os crimes de ad.rni"/li.stração 
Tive oportunidade de apresentar 

emendas sõbre a responsabilidade àe 
funcionários e autoridades qu:mto a 
abuso de pod-er e inobservância das 
leis. 

Ve.ril~ica-se na vida pública uma. 
anomalia interessante: o ü.l:>isl:l.tivo 
legisla, o E;:ecutivo executa e o Ju
diciârio julga as infrações e pune os 
cul))a.dos. Quando, porém, o crime de 
inobservância da lei. ou o de abuso 
de poder, é praticado por agentes do 
E:.:ecutivo. o ,Tuàiclario é substituído 
uor comissões administrativas, com
postas de agentes do prÓ",t}rio Ex-scuti
vo, sem nenhuma ef!cá.cia e garantia 
para as pn.rtes. 

As port:J.s c' a · Justiça só pode b~ter 
que:n é dire·tamente Drejudicado e 
êste, muitas vêzcs, teni que calar o 
seu direito po!"quê a reclamação LlJ.e 
criaria urna sttu2.ção incômoda no 
seio da repartição. 

Vejamos um caso típico: esta.belece 
a lei, !JOl" exemplo, que a compra de 
ma t2riais de v~ ser por concorrêr.da 
púbiica. O diretor c!a repartição, para 
proteger certa firma, não obserYa a 
~~~da :az as comp:-as sem concor-

Em juízo 'seria f&cil a punição, mas 
por meio de comissões administrati
vas é impossível. principalmente quan
do o diretor é protegido pela política 
dominante. 

Outro exemulo: determina uma lei 
que certos cargos sejam providos por 
co:::v.:urso, ou que a altura ne-cessária. 
para p-ertencer a uma corporação mi
litari::ada seja de tantos ccntimetros, 
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e os encarregados de nomeação deso
bede~m aos dispositivos legais. 

Para tais crimes, pois e crime deso
bede~r aos dispositivos legais, não 
pode dar remédio o Judiciário. Não 
há prejudicados definidos. São pre
judicados aquêles que estavam dentro 
das exigências e que teriam sido no
meados numa prova que não se rea
lizou! 

A emenda, que tive a honra de 
apresentar à Assembléia, permitia a 
qualquer cidadão apresentar ao juiz 
documentadamente a prova dêsse cri
me de inobservância das leis - a 
maior chaga e a mais prejudicial prá
tica que tem levado nosso Povo a des
crer d:il. honestidade de nossos ho
mens públicos. 

Apoiada particulannente por êsse 
notável jurista, que é Carlos Maximi
liano, com ':!Xceção do último artigo 
apresentado, alheio à matéria, apoia
da por Levi Carneiro, cuja leitura e 
~rudição, a par de interêsse patrió
tico pelo nosso futuro, são conhecidas, 
arivogada por êsse notável jurista de 
São Paulo, conhecedor de nossas ne
cessidades, que é Henrique Bayma, a 
sorte dessa emenda depende hoje ape
nas c!e um estudo por parte dos se
nhores Constituintes, pois se fôr exa
min::da certamente irá figurar em 
nossa Constituição. 

A um nobre colega, que se referia a 
essa emenda convencido da necessi
dade de sua aprovação, eu apenas 
perguntei: l\fas os colegas se darão ao 
trabalho de estudá-la? 

A naturalização 
O artigo 135 do p:rojeto de Cons

tituição permite a naturalização de 
estrangeiros. Deverá ser o processo 
cerca do de todos os cuidados a fim 
de não se conceder direitos de bra
s'Jeiros a pessoas indesejáveis. 

Entretanto, concedida a naturaliza
ção, seria iníquo submeter o naturali
zado à prepotência das autoridades 
que, por cr:n:es inexistentes, poderiam 
fazer de um homem que se acolheu 
à sombra de nossa ban-deira, um pária, 
sem direitos e sem pátri::.. 

Dispunha o Anteprojeto a C:l.Ssação 
de naturalização sem estabelecer qual 
a autoridade competente" para fazê
lo. Ofereci emenda e;;:igindo . que o 
prejuíso à ordem social e politica 
!õsse provada em juizo. Foi aceita a 
emenda em parte, mas o processo es
colhido pela ilustre Comissão de Cons
tituição foi o processo administrativo, 
quase sempre sem garantias e à mer
cê das ordens do Executivo. 

Se essa disposição não :ror modifica
da, nenhum estrangeiro desejará a. ci
dadania brasileira, ~to como fi
cará, por mero processo administrati
vo, a perder a pátria de adoção, de
pois de haver perdido a pátria de 
origem. 

De qualquer maneira, e pela me
lhor forma de direito, é necessário que 
tribunais, especiais que sejam, jul
güem do C:l.nceiamento de nacionali
zação, ou então que a. Assembléia. 
tome conhecimento, por apeiação ex
officio, de todos os cancelamentos de 
naturalização determinados por essas
perigosas comissões administrativas. 
· Voto dos religiosos. 

Uma sim:ples leitura dos livros de 
piedade, confeccionados para uso dos 
membros das ordens religiosas, mostra 
que o superior dos padres deve ser ou
vido e obedecido como se fôsse a Deus. 

O voto de obediência não permite ao 
religioso discutir as ordens superio
res, a não ser que elas induzam ao
pecado. 

"Portanto. ainda que o voto seja. se
creto, êle jamais será livre para um 
membro de congregações religiosas 
onde haja o voto de obediência. 

Proibir o voto às praças de pré, cuja 
liberdade é assegurada pelo voto se
creto, e cuja consciência não está 
prêsa a qualquer preceito religioso que 
o iniba de votar livremente, e con
cedê-los aos religiosos que por um de
ver estão sujei tos às ordens de supe
riores, por questão de consciência, b 
verdadeiro absurdo! 

Entretanto, há uma emenda neste 
sentido que deve ser votada com mui
to escrúpulo. 

O voto dos sargentos 
Nenhuma aspiração de classe é tão 

justa quanto a dos sargentos que de
sejam o direito de influir na escolha 
dos representantes do Povo. 

Sujeitos a longos curses e estágios. 
tendo obtido garantias e privilégios. 
obrigados, em tempo de guerra; aos lu
gares mais perigosos com a tropa, 
exereendo suas atividades benéficas, 
dia após dia, ao lado dos soldados, não 
se compreende que se lhes negue o 
direito de escolher, como qualquer ci
dadão, os seus patr!cios para os car
gos elevados. 

Homens que já adquiriram pos1cão 
definida na sociedade, suas espOsas 
terão direito, a voto e êles estarão ori-
vados desse privilégio! · 

Certamente a A~semblêia não OP.!
mitirâ que essa. l.njust:ça se consume. 

Não procede a alegação de que a 
mesma situação exigiria o direito :ie 
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voto para as praças de pré, pois o .sol
dado, conscrito por lei, passará um 
sno, apenas, na caserna, ao passo que 
o sargentado é atualmente uma .;ar
reira com garantias e reforma. 

Tão justa reclamação não pode ser 
desatendida. 

O direito adquirido 

A voz da experiência imuorta às vê·· 
.zes ser ouvida com mais· acatame!lto 
d._o que a voz do própr_io direito, e-::;:er
cldc segundo as normas. conhec;r;,,_;. 

A revolução de 1930 velo encontrar 
direitos adquiridos de modo desonesto 
e ilegal. 

O Brasil constitucional de 1934 t.am
bém encontrará direitos adquiridos ci.e. 
tal maneira que seria um crime res
peitá-los. 

Ao n.O 6 do artigo 6.0 deveria se 
.acrescentar uma palavra que definisse 
qual o direito adquirido que se dev~ 

respeitar: o direito legitimamente ad
quirido, merece todo o respeito, -.nas 
ao ilegítimo seria um crime proteger. 
Harmonia en.tre o capital e o trabalho 

Embora trabalhado por elementos 
estranhos, o operário brasileiro é ci
dadão pacato e ordeiro. 

Embora em sua grande maioria n:i.o 
seja submisso a qualquer credo rel!
gloso, o operário brasileil·o é cristão 
por fndole e tradição. 

Nestes últimos vint<' anos, com o de
senvolvimento de nossas atividades 
necessárias, os operários, oprimidos e 
abandonados, ensaiaram as suas re
clamações. 

Repelidos a pata de cavalo, por au
toridades at:rablliárlas a serviço indi
reto de; capitalismo explorador, e quase 
sempre estrangeiro, o Brasil este·;e 
ameaçado, a despeito de suas condi
ções naturais, de se tornar campo de 
experiência para os agitadores C:e ou
tras plagas e para os que, em nosso 
melo, tentavam escalar as posições à 
custa do apóio e sacri!ício dêles. 

O idealismo do regime comunista, 
cuja prática se tentou na Igreja Apos
tólica, mas que foi logo sbandonado 
pela falta de convicção entre os falsos 
.adeptos do cristianismo, não encontra 
terreno propicio em nossa pátria. 

Seria, como qualquer outro regime, 
ou melhor do que qualquer outro, pra
ticável se a massa estivesse comoene
trada de que a felicidade humanã. de
pende do altruísmo de cada individuo, 
não em beneficio próprio, mas em be
neficio da comunidade. 

Na falta désse idealismo, somente a 
fome poderia determinar o regime co-

mur.ista, mas no Brasil não há prô
p:riamente fome. 

De resto, para que êle existn, é pre
ciso que se elimine n ambição. Não 
~ndc possível eli:niná-le. só existe um 
recurso para melhorar a condição dos 
que lutam e se esforçam: reconhecê-la 
como fator ponderável de trab:.lhos e 
sacrifício que beneficiam o progresso 
dos povos . 

No Brasil o operário de hoje tem 
imensas probabilidades de ser o bur
guês de amanhã. Os grandes capitais 
passam de indivíduos para indivíduos 
com relativlsslma facUldade. 

Bem comprendeu êsse asoecto de 
noss:~ vida o inteligente ouerârio bra
sileiro ~ por isso lhe repugna o regime 
comumsta. 

Por outro lado, só o Cristhnismo 
bem interpretado soube comureender 
e praticar o verdadeiro idealismo. Só 
êle, pois, teria fôrça, quando se tor
nasse compreendido, libertado das tre
vas dn idade média, para tornar rea
lizável êsse regime no mundo. 

A síntese do comunismo é: "0· que 
é teu é meu". A sfntese do Cristia
nismo é: "0 que é meu é teu". o 
fundo é o mesmo, mas o método de 
realização é outro. 

Mas, o comunismo que nos veio de 
importação é o comunismo sem Deus 
e inimigo de Deus. 

Não veio co-mo doutrina evangea
zadora, mas como ameaça de uma di
tadura de fntdectuais contra a bur
guesia e tentando fazer do proletaria
do o braço explorado para a sua vi
tória. 

Não será esta a solução de nosso 
problema econômico e social. 

Precisamos s. trair capitais, incenti
va-: o comércio, a lavoura e· a indús
tria. Precisamos armncar com fôrça 
hercúlea as riquezas de nosso solo e 
sub-solo. 

Sem capitais, não teremos trabalho 
p,ara os braços, que superabundar2o 
de dia P·<ra dia, e os capitais não se
rã~ atraídos num regime em que não 
haja garantias e vantagens. 
Nos~o problema atual é harmonia 

ent1e o capital e o trabalho. E' o con
trOle do capital para que não sejam 
excessivos os lucro~. 

Precisamos da ambição do capital 
em benefício nos próprios trabalhado
-es. Essa ambição, que se pode trans
formar em milhar~s de fábricas, para 
milhares de braços, deve ser contro
lada de modo a garantir-se ao operá
rio o salário suficiente, c> descanço 
necessário, a habitação confortável, a 
oportunidade da máxima instrução 
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p:J:a os filhos, o tratamento em casos 
d: enfermidades, o amparo na velhice, 
o seguro cc:ltra acidentes, e falta de 
trabalhos e outras garantias que preci
sam gozar aquêles que ecificam a 
no~a nacicnalià.ad..e com o trabalho 
ma!s penoso e menos rem11nerado. 

A revolução de 1930 teve seus êrros 
e su:.s falh:.s, ~2s no qt:e diz respeito 
:iCS :·~-~•tcs (ro:: a•1e t~'='"b:~~'"'~M rn'"'..,ria 
a lealdade confessar que ela fêz avan
çs.r _ .:..: ...... : ~·· :..:_ :-LI· .• .:. .... "" .::..:.;ulo 
adiante. Em lugar de patas de cava
lo. o ove:ár!o tem à1reitos o.efinldos, 
em que· pese aos que prHe::tdem mul
ti~·l!c:rr os seus bens sem sent!r 2. ne
cêssidade de sju:i:.r 2.os que com éles 
cooperam, o;::=:ll'..idos e famintos. 
Te~ho. por dev-e!" d~ ofício e rehções 

de familia, pmetrado em muitos dos 
:nz.::.~ :.eo.s ;_.;.:..:...:.c·.:.t..:.:: t;.t rn.u . .~.~ te::·a 
e tenho ccn tem,la do as crianças en
iênr..as cerc:uias de todo o confôrto 
que 2-s :::quez2..s poC..~m oferecer. 

Também tenho me curvs.do pa~a en
tra:- nos inr~ctos .tJo::-ões onde os pais 
CO::ltemp!.3m C~ f:!!lCS r:ue mo::-:-em a 
míngua de alimentação conveniente, 
onde a raça se aniquila e a fé nos 
homens se dissipa. 

Tenho visto trabalhadores que es
gotam a vida no rude trabalho diário 
para na velhice viver à custa de pa
rentes ou estendendo a mão à c!lri
dade pública. 

A questão social no projeto, se não 
.p-~. inte-!ramente resc1v1aa. ao menos:: 
ro1 considerada em seus mais impor
tantes aspectos. 

Importa que o novo regime exerça 
urn contrôle. inteligente e sistemá
tico sôbre os lucros de. capital cie 
modo a contemplar com parte dêles 
JS c:JOperadores naturais do mesmo 
capital, que são os proletários. 

O diVórcio e a família 

Tendo tratado dêste assunto demo
radamente em outras ocasiões ape:J~ 
quero declarar que as discussões mais 
avolumaram em meu espírito a ccn
vicçã.o de que o atual desquite é iniquo 
e imoral. 

O último baluarte contra o divórcio 
a vínculo era a questão religiosa. 
Ficou demonstrado, sem contestação, 
que o Evangelho não o proibe em caso 
de · adultério, o mais doloroso dos 
casos. 

Uma única objeção exegética de va
lor na ocasião de meu àiscurso foi a 
do nobre Deputado Professor Anes 
Dias. Segundo sua justa apreciação, 
os· textos difíceis das Sagradas Escri
~ só podem ser compreendidos por 

um confronto com outros textos cor
relatos. 

Entretanto. cumpre-me dizer que 
não se trata de um texto difícil, nem 
em contradição com qualquer outro. 
A dificuldade eXiste apenas para os 
que desejam interpretá-lo de acôrdo 
com a doutrin::! errada estabelecida: 
por uma sei ta cristã . 

O Evangelho condena em diversos 
lugares o novo casamento dos cõniu
ges separados. Quanto a isto não -hã. 
dúvida. Faz uma exceção .. clara, gri
tante, carido~· e justa, para o caso 
de adultério. 

Ninguém pode afirmar que seja m
compreensivel um texto de lei que 
permite o homicídio em legitima de
fesa porque eXistam noventa e nove 
textos c:ue c proibam. st:m estaoele
cer a · e:"-cecao. 

~.-ê não fôra essa P.~!'ada exezesP. 
nada-impediria o divórcio - remédio 
para milhares ·de ·infelizes. 

Urge. também, seguindo a corrente 
universal de humanização do clireiõo, 
que se libertem os filhcs inocentes da 
pecha de ilegítimos, espúrios, naturais 
e a::iulterinos. 

Quando a religião, divorciada de 
Cristo, permitiu e incentivou as castas, 
sancionou a opressão, estigmatizou os 
inocentes pelos crimes dos pais, já 
havia ni.uito se fizera noite sôbre os. 
ensinos purissimos de Jesus. 

Agora, que sôbre essa noite de tre
vas densas fêz-se a aurora da renas
cença, que a igualdade e fraternidade 
pregads,s por Cristo vão se realizando 
socialmente como nas catacumbas de 
Roma, onde as nobres patricias dav'lm. 
o ósculo santo nas faces das escravas 
cristãs. cumpre que não nos afaste
mos da estmda luminosa da huma
nização do direito. 

As trevas da Idade Média, com suas 
fogueiras e suplícios, com a legislaçii.o 
civil inspirada por um cristianisme> 
sem Cristo, com os tribunais eclesiAs
t!cos, aos qualS aborrecia o sang-ue, 
mas que, entregavam a vitima jâ con
denada ao braço secular <como os 
judeus cujas leis não permitiam cru
cificar a Jesus, mas que pediil.!Il a. 
crucificação ao tribunal romano> , as 
trevas da Idade Média não nos permi
tirão essa vitória por enquanto. 

Esperemos. Mil a.nos são em face da 
eternidade como o dia que se perdeu 
na noite dos tempos. 

o ensino 

Temos visto o caos do ensino se
cundário e supenor nestes últimO& 
tempos de reformas sôbre re!ormaa. 
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O ensino secundârio tem sido mer
cantilizado por todos os recantos do 
Pais. 

O regime das bancas e.=minadoras, 
quando a politica teve influência nas 
nomeações, foi um doloroso desapon
tam~nto. 

iJm ano serv1 em comissões exa
minadoras e dois anos como inspetor. 
No último apenas para ve:rificar fre
qüência visto que um decreto mãgico, 
como em outros tempos, dispensou c<e 
exames os alunos matriculados legi
tima ou ilegitimamente. 

A falência do ensino secundãrio se 
notava em dezenas e dezenas de colé
gios. E as bancas, adotando criterio 
difzrente em ca:ia circunstância, per
mitiram a aprovação de alunos ..:om
pletamente nulos c até anormais. 

O regime de fiscalização perm:u::en
te seria ótimo se em cada inspetor 
se encontrasse um apóstolo e não um 
mercenário; um educador e não um 
protegido politico que faz jus ao or
<i-Ens.c.o, vis.:. t2.n..;,o o colégio uma v~z 

per mês. q~:a::::o mu!to. 
Tudo depende do diretor do colé!;io. 

Se é ê!e um educador, o colégio st>rã 
um estabelecimento útil e honesto. se 
é êle um mercenário, o colégio será 
um balcão de exames· e de certificados. 

O art. 170 resolve a questão quant.o 
ao direito que deve ter todo o alnnL 
de ser auto-didata ou de estud9.x com 
o professor que lhe convier. 

Poderá prestar exames nos insti~u
t.os oficiais ou reconhecidos. 

Mas na::!a resolve quanto à eficiên
cia do ensino. Continuam os ginásios 
equiparados, continuam os inspetores 
em boa parte mercenãrios, continuam 
os colégios que mercail tilizam o ensino. 

O único recurso viável para ,)er
mitir e incentivar o ensino partiCUla!.", 
sem perigo, seria o Govêrno nomear 
o diretor técnico do estabelecimento 
equiparado, usando para êsses cargos 
professôres públicos estaduais afd.Sta
dos temporàriamente dos seus c~os, 
sem ónus para o Estado, mediante 
concurso, em lugar de ba~haréis leigos 
em matéria de ensino. Também é de 
necessidade garantir estabilidade aos 
professôres, de modo a liberá-los da 
tutela dos proprietários mercantiliza.
dores do ensino. 

A função -de diretor técnico, o cargo 
exe!."cido por membros do magist.ério, 
a EXigê:Jc!a de sua presença diária no 
estabelecimento, tudo isso viria :iar ao 
ensino secundário um carãter de uni
dade. 

Importa, também, est::.belecer fac!-· 
iidades maiores para os auto-didatas 
e para os estudantes que já Pass3---am·· 

da idade normal para estudos sec-:ln
d&rios. Tudo isto, entretanto, pertence 
à. legis!ação ordin:L.-ia. Só o recei::> de 
não ser contemplado c:.tidaàcsan1ente 
o ru>sunto !la próxima Assembléia é 
qu~ nos obriga a trat:i-lo na Cons
tituinte. 

Ensino religioso 

Matéria deba~da muit.J.s vêzes no 
recinto, contra o ensino religi:Jso, 
aind:l que em caráter facultativo, já 
se pronunciaram as m..1.is alta-s auto
ridad2s do magistt!!."i~, os mais respei
tavei.;. juristas, as ordens de advoga
dos, tudo ele acôrdo com os part:do:s 
politicos qne vicejar.1m até 1930, e 
ainda depois. 

A nzcessidade de uma transfo=a
ção mor:Jl do Povo fez sentir a talta 
de ensino religioso nas escolas. 

Surgir-1m duas perguntas: a reli
gião da maiória, o cristian.smo tal 
qual existe aqui e em outros p:Jl.>~:;. 

com sua corillecidn intolzráncia e ..:o:::n 
um cléro, em grande parte estr . .m
g~iro, poderã imprimir uma ctireçao 
religiosa tolerante, p:edosa, altruís
tica, de sacrifício pelas grandes cau
sas, de s..tdio patriotismo, conforme 
a necessidade premente do Povo? 

Terá êle a sabedona que não t<vc 
em meio de outros povos, e tão co
nhecida e confeFsada em países de 
outro crédo, para evitar a luta, a cdio
s..dade entre brasileiros, pela diferença 
de reug1ao, cr.anao um novo prob1<:ma 
em nossa tão infelicitada Pán:m? 

Um serviço honesto, patriótico 8 
<les.J.pa.xonado de pesqUlSa soc.!al 
mosuana que o nosso terrei!o é p:ro
plcio à luta religiosa de~enfreada, nao 
provocad.1 pelos protestantes, mas =
IJU.ts.onada pela grand·e corrente ma
termlista que se apresta para a ... ,_ 
ação, como temos percebido ne~tes 

últimos t~mpos. 

Por outro lado, o estudo dos !atos 
históricos mostrará que a intolerância 
clerical ex!st..u sempre, e ainda existe, 
em nosso Pais como em todo c mundo. 
No Brasil são inúmeros os casos, ià 
documentados em minhas emend.ls, 
de ataques à propriedade, persegui
ções, a.i.lapida.ções, incêna.ios cr_mi

nosos. alguns com requirltes de per
versidade, dinamltações e que:ma de 
móveis em pra~ pública, de modo 
revoltante, em plena c1vlliZação. Nao 
quero alongar êste tópico, mas aqU1 
me comprometo a dar a qualquer 
tempo a list.l numerosa e dolorosa. 
dêstes fatos. pela imprensa do Rio e 
de S. Paulo, se isto fõr reclamado 
palas autoridades ecleslástlcas. 
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E o mais doloroso é descobrir-se 
que nem sequer uma p::.storal, do mals 
modesto dos bispos, apareceu conde
nando êsses crimes revoltantes, pre
-vistos no Código Penal. EmbOra cons
tatados, jama.ís a pollcla. se deu ao 
trabalho de descobrir os cr:mtnosos. 

Só uma vez - e isso no Imperto -
o govêrno agiu desassombradamente. 
condenando os abusos de autoridades 
fradesca~ contra os adversários reli
·gioros. 

O sen'iço militar e os clérigos 
Existe uma emenda mandando con-

tar aos clérigos. de qualquer religião, 
já se deve concluir, o serviço prestado 
ás tropas, em caráter religioso ou hos
pitalar, como tempo de serviço mlli
tar. 

Caminhamos, sem dúvida, para o. 
eJ .. :t:nção das guerras. Nossa Const1-
tui'cão de 18S.l, não ob::tante ser ta
xada de agnóstica, é profundamente 
cristã na proibição da guerra de con
quista e na adoção da arbltragem. 
Não tem o cristianismo exterior das 
declarações imprescrutáveis; mas é 

. cristã em seus dispositivos, embora 
não. acar~classe a pretenção de toca.r 
tromb~tas e anunciar, urbt et orbe, os 
sentimentos íntimos de seus signa
tários. 

Conservemos e aumentemos êsse 
aspecto cristão em favõr da pa.z. 

Não se obrigue a um padre, ou a um 
pregador do Evangelho, a tor.mr ar
mas pa.ra a matança de seus semelhan
tes. 

Há trabalhos que êles podem ra
zcr sem manchar suas mãos com 
.10angue e seus corações com remo:--· 
sos. :E:les precisam iru;pirar a paz, 
a verdade, a justiça e a santidade. 
:E:les deverão, se é verdacieiro o cris
tianismo de sua.s almas, ser os pre
goe~os da paz. Se o Cristla.nismo 
não vencer a guerra e não inspirar 
a paz será por não o termos com-
preendido. · 

Casamento religioso com efeitos 
civís 

Já tive opo:::tunidade de me ma
nifestar a resp~to da inovação pe
rlgosfssim.a estabelecida em o pro
jeto a respeito do casamento reli
giosa com efeitos civis. Concedendo 
ao casamento religioso efeitos civis, 
a disposição amblgua não determina 
com clareza o que deve ser estabele
cido na. lei ordinária, dando lugar á 
Talidad~ futura, não sómente do · ato 
como também do processo religioso do 
eesamento. Não obriga outrossim, o 

' 
oelebrante a registrar os casamentos 
efetuados com participação civil. 

Dando privilégia.s à lgreJa ná.o exige 
dela que cesse de uma vez para sem
pre com os casamentos feitos sem as 
garantias da lei, que infelicitam mi
lhares de brasileiros, Criando um caso 
sui generis de bigamia. 

N.enhuma recipr~dade e ao mesmo 
tempo um doloroso atentado contra a 
família brasileira 1 

Mais uma . vez, embora minha voz 
esteja clamando no deserto, é pre
ciso pedir em nome dõ "Povo brasileiro 
aos Srs. Constituintes que resolvam 
com cuidado bastante êste perigoso 
problema. 

Prorrogação do mandato da Assem
bléia Constituinte 

Uma simples leitura do projeto de 
Constituição revela a necessidade de 
certas-leis_ e regulamentações que não 
podem, nem devem deixar de ser in
terpretação autêntica da Constitui
ção que votarmos e promulgarmos. 

Como cristão evangélico não sou e 
jamais serei um revolucionário. Como 
brasileiro não pude deixar de sentir, 
em ~924, um grande desejo de vitória 
da revolução. 

Em 1930, porém, eu aue jamaiS 
apoiei, de leve que fôsse, os govêrnos 
divorciados do Povo, fui contra a re
volução. Temia que ela. não repre
sentasse o idealismo de 1922 e 1924. 

V~toriosa, porém é preciso que ela. 
honre os ideais dos que morreram, e 
os faça triunfarem. 

A Assembléia Constituinte é, sem 
dúvida alguma, lidima representante 
da vitória dé 1930. Os que foram 
eleitos pelas correntes reválucioná
rlas. por êsse mesmo motivo. Os que 
foram eleitos pelas correntes oposicio
nistas devem reconhecer com leal
dade e sinceridade que essa eleição 
seria impossivel no passado regime, 
como o atestam os lamentáveis e do
lorosos casos da Paraíba, de Minas e 
do Distrito Federal, para citar ape
nas os últimos. 

A revolução teve falhas, mas teve 
vitór:as incontestáveis, como no que 
diZ ro..speito âs reivindicações traba
lhistas. 

Tódas essas reivindicações, entre
tanto, poderão ser sacrificadas se o 
demagogismo, escondendo as vitórias 
e explorando as fall::.s, trouxer para 
a próxima Assembléia. uma corrente 
capitalista e reacioná~ia. 

. Eleitos pelo Povo, na mais honesta 
-eleição da história da República, es-
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tamos aqui para fazer a obra constitu
cional e não devemos dá-la por ter
minada .enquanto não houvermos re
gulamentado, por leis especiais, <;odos 
os novos aspectos de nossa Constitui
ção. 

Interpelado pela imprensa, sem 
receio das opiniões em contrário, afir
mei que ao menos até o final de 
1935 deveríamos ficar aqui, tendo a 
próxima Assembléia o período de três 
anos, por uma disposição transitória, 

Naturalmente isto não será do agra
do daqueles que pretendem uma opor
tunidade para prejudicar as reivindi
cações operárias e outras disposições 
alcançadas nesta Assembléia Consti
tuinte. quando legislarem sub.sidiària
mente. Nem será do agrado daque-
1('6 que, em pleito livre, não lograram 
eleger-se, mas é do interêsse da Pá
tria e mui especialmente. do interêsse 
dos operários. _ 

Já foi dito que êsse mandato !!.ao 
nos foi concedido pelo Povo, pela for
ça do decreto que o convocou. TC?õ.a
via, convém lembrar que o gove~o 
ditatorial, desejando pas.>ar a Naçao 
ao regime constitucion~!. só tinha 
uma coisa a fazer: convocar o Povo 
para eleger os representante: de sua 
soberania. 

Tudo mais não poderia passar de 
meras sugestões, sem o que essa s~ 
berania estaria jugulada ao própno 
govêmo discricionário. 

Compete, pois, à Assembléia não 
sbmente estabelecer as leis que ela 
pode e deve confeccionar, em bene
fício do novo regi.l!le e no espírito 
da. nova. Constituição, como determi
nltr um modo diferente da eleição 
do Presidente Ja República, co!ltrá
rio ao decreto. Embora eu deseje 
essa eleição pela Assembléia, reconhe
ço que lhe assistia o direito de deter
minar outro processo, tanto qua.nto 
l11e assiste direito de se prolongar 
para confeccionar as leis e regula
mentos que afetam a Constituição. 

Embora não revolucionário em 1930. 
desejo à revolução vitoriosa que faça 
ao Brasil o maior bem que puder. 
Reconheço ~rr:..nde benefício no · Có
digo Eléitoral e nas disposições cons
titucionais em vias de aprovação fi
nal, a respeito do proletariado. 

Esta Assembléia, entretanto, precisa 
solidüicar as suas conquistas. 

Reconheço nests. Assembléia a mais 
livre das que temos tido, como se 
verifica pelo número de Srs. Depu-

tados que constantemente divergem 
de seus próprios lideres. 

A ninguém ela deve entregar o tra
balho que lhe pertence. 

Os atos do Govêrno Provisório 
A Assembléia Nacional não pode, 

nem deve deixar de examinar os atos 
do Govêrno Provisório. Seria um ato 
de requintada injustiça no que diz 
respeito aos interêsses de terceiros. 

O bem público pode sacrificar o 
interêsse particular, mas é necessll.
rio que fique perfeitamente provado 
que _se trata de reconhecido bem pú
blico. 

Duzentos e • cinqüenta e quatro 
Deputados poderão formar vinte e 
cinco comissões para receberem re
clamações de interessados. 

Os atos administrativos, complexos 
e de düfcil julgamento, poderão ser 
aprovados se contra qualquer dêles não 
houver denúncia documentada, reve
lando desonestidade. 

Com trinta dias de prazo para as 
reclamações de direitos prejudicados 
:poder-se-á iniciar, por meio de co
missões, o estudo dos documentos 
apresentados. E nesses trinta dia.s 
a Assembléia continuará os seus tra
balhos de legislação especial. 

:e bem possível que poucos sejam 
os prejudicados, com direitos legiti
mamente aàquiridos. Recebamos as 
suas reclamações. Os próprios revo
lucionários não quererão ver a histó
ria de sua atuação empanada pela 
aprovação de todos os seus atos sem 
prévio exame, em prejuízo de tercei
ros. Eis ai, Srs. Deputados. os di
versos pontos do projeto de Constitui
ção em que eu desejaria tocar, no 
encaminhamento das v·otações, se isso 
fôs.se permitido. 

Não o sendo, preferi deixar minha 
desvaliosa opinião aqui consignad~. 

Qualquer que seja o vosso interêsse 
pelo meu ponto de vista tenho a sa
tisfação de haver cumprido o meu 
dever. 

O SR. AGRíCOLA DE BARROS 
- Sr. Presidente, peço a palavra, · 
pela ordem. 

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

O SR. AGR:tCOLA DE BARROS 
(pela ordem) - Sr. Presidente -
Em nome de setenta patrícios, venho, 
por intermédio da Assembléia Nacio
nal Constituinte, trazer o meu apê
lo ao Sr. Prefeito de Corumbá, Mato 
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Grosso, :para que auxilie as fammas 
que se julgam prejudicadas, com a de
sapropriação da zona suburbana, onde 
vão construir o J oquei Clube dac;uela 
Cidade. 

A desapropr:ação dessa grande zona 
veiú atirar à miséria inúmeras · famí
lias que ali possuem s·eus casebre:;, 
seus quinto.!~ onde plantam hortali
ças e fazem pequena creação. 

Não é justo que os moradores da
quela zona sejam postos à rua. sem 
teto e sem pão. 

Famílias que ali habitam há 10, 15 
e 20 anos não pod·em ser ex;mlsas, 
de um dia para o outro, com cn:m
ças de tôdas as idades, até rece:n
nascidos, sem que recebam terras e a 
devida indenização. 

Apelo. por intermédio da Assemcléia 
Nacional Constituinte, ao Sr. Prefei
to de Corumbá, para que, em nome 
das crianças, nossas patrícias. auxilie 
os moradores dessa zona desapro
priada. (Muito bem) . 

O orador envia à Mesa os se·· 
guintes: 

REQ"UEP.IMEXTO N. 0 -241, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre os motivos da de
misséú;J sumária do Dr. Aloisio 
Neiva Filho do cargo de Técnico 
em Cirurgia Experimental do Ins
tituto Osvaldo Cruz; por que não 
toi aberto inquérito administra
tivo; qual a forma por que pode
rá ser readmitiélo. 

Considerando que o Dr. Aloísio 
Neiva. Pilho foi demitido sumaria
mente do Instituto Osvaldo Cruz, on
de exercia função de Técnico em Ci
rúrgia Experimental, pelo disposto no 
item II, do art. 239, do Decreto-lei 
n. 0 1.713, de 28 de outubro de 1939, 
que diz: 

Será aplicada a pena de demissão 
a bem de serviço público, ao fun
cionário que: 

item II: 
Praticar crime contra a boa ordem e 

a administração pública, a fé pública 
e a Fazenda Nacional, ou previsto nas 
leis relativas à segurança e a defesa 
do Estado. 

Considerando que sua demissão 
ocorreu após ter socorrido as vítimas 
do Largo da Carioca, na noite de 23 
de maio p.p., tendo sido preso no 
dia 27 do. mesmo mês quando aten
dia a sua clinica em seu cor>sultório. 

Considerando que sua demissão, pe-

lo que se infere dos motivos acima 
assinalados, não decorreu de falha téc
nica ou profissional, mas sim, foi ca
racterizada como cr.me contra a se
gurança e a defesa do Estado; 

Considerando que desta forma a de
missão constitui coação ao livre exer
cício da profissão médica, a que não 
:faltou o aludido clrurg!ão que, em 
meio a fuzilaria, atendeu aos feridos, 
embora com risco da própria vída, 
dignificando o juramento que prestou · 
ao ser graduado: 

Considerando que- · sua demissão 
constitui precedente que, se a tem
po não fôr corrigido, impliC!!rá em 
novas arbitrariedades; 

Considerando que o atingido, Téc
nico em Cirurgia Experimental do 
Instituto Osvaldo Cruz, cientista ain
da jovem, possui renome nacional e 
internacional, tendo mesmo represen. 
taee-a .sua Pátria em Congressos In· 
ternacioiüiís; 

Considerando que, pela prime~ 

vêz. a nossa mais alta instituic2.o ci
êntifica assiste, por motivos de- ordem 
política, a demiss2.o de um de seus 
membros; 

Requer seja a Assembléia Consti
tuinte informad:l: 

1.0 - Quais os crimes atribuídos ae 
Dr. Aloisio Neiva Pilho; 

2.• - Porque não foi aberto in
quérito administrativo que pudessa 
comprovar os crime saludidos; 

3. 0 - Qual a forma porque, caso 
os dois pr.meiros quesitos não pos
sam justificadamente ser respondidos 
c, fazendo Justiça, poderá ser o Dou
tor Aloisio Neiva Pilho readmitido. 

Sala de Sessões, 21 de junho de 
1946. - Dr. Agrícola Paes de Barros. 

A imprimir. · 

REQUERIMENTO N. 0 242, DE 1945 

Solicita injormacões do Poder 
Executivo s6õre oS motivos qtte 
levaram o Prefeito do Distrito 
Federal a proibir o jun.."ionamen
to da única escola primária par
ticular existente no morro !!e 
Santo Antônio; c quais os requi
sitos exigidos para que ela seja 
reaberta. 

Requeiro que a Mesa da Assem
bléia Constituinte solicite do Se
nhor Prefe~to Municipal as. informa
çes segumtes: 

l. o - Quais os motivo.s que leva
ram, o Prefeito do Distrito Federal, 
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a proi·bir o funcionamento da escola 
;:dmária particular do morro de San
to Antônio; 

2. 0 - Que perigos poderão SU!'gir 
com a permanência da única escola 
existente naquêle morro; 

3.o - Não havendo perigo algum, 
auais as condições ou requisitos exi
gidos pelo Prefeito, para que seja 
reaberta aquela escola. 

Em agõsto de 1945 o Comité Lapa
E~olanada do Senado, a exemplo do 
quê vinham fazendo out:-os Comités 
Populares em diversos morros, fun
dou um curso para alfabetizaçãc com 
a matricula inicial de 27 alunos. com
preendendo adultos e crianças de am
bos os sexos. Para s·eu funciona
mento o Comité obteve de um antigo 
e digno morador do morro, Sr. José 
GaldLno, a cessão de s:Ja sala de 
jantar. Com um corpo de cinco pro
fessores voluntários, associados do 
Comité, passou o curso a funcionar 
:õdas as noites, exceto aos sábados. 
1::sses professores obtiveram doação 
de quadros negros, mapas, livros, giz, 
etc., feita por diver~as pessoas, da. 
Cruzada. Nacional de Educação, ins
tituição de que é presidente o Dou
tor Gustavo Armbrust, fornecimento 
permanente de cadernos, lápis e car
~ilhas para. crianças e adultos. 

A freqüência da escola foi aumen
tando sensivelmente, a. ponto do Co
mité solicitar do referido morador do 
morro cessão de outra. sala.. na qual 
!oram colocados alguns bancos for
necidos pelo Comité. Quando a es
cola atingiu a matricula de 50 alu
nos, os professores resolveram r.ão 
receber mais alunos por ialta de es
paço, aguardando a construção de 
um barracão onde mais confortàvel
mente pudesse instalar-se a escola, 
atendendo a quantos a procurassem. 

Era objetivo do Comité utiliza:: 
êsse barracão não sàmente para al
fabetiz::.ção, mas, também. para pôsto 
médico e outras finalidade.~ de cará
~er educativo e social, como exibi<:ão 
de filmes, organização de uma. bi
blioteca, rea.lizaçãc de festas e, fu
:uramente. de acôrdo com as uossibí
:idades econômicas, pôsto dêntã!'lo, 
ambulatório, etc. 

Em dezembro a. escola promoveu a 
exibição de um filme e a realização 
de uma festa em que os próprios 
:nora.dores do morro se encarregaram 
da parte musical. 

Cumpre notar que além da escola 
o Comité providenciou a. construção 
de uma ponte, em substituição a ou
tra, muita antiga e precá!'la., passa
gem obrigatória dos moradores nn. 
sua faina de transportar latas dágua 
noite e dia, pondo, assim, têrmo aos 
constantes acidentes que vitimavam, 
com especialidade, as crianças. 

Tendo em vista a construção do 
barracão, começou c Comité a. coletar 
:reocurws em dinheiro ou em espécie. 
Seria uma construção :-ú.stica, como 
as demais localizadas no morro, de 
madeira, coberta de telha, chão de 
terra batida inicialmente, constituin
do apenas um local onde a. escola. 
pudesse ser ampliada e um pôsto mé
dico tinsse possibilidade de funcio
nar. 

Un1 n.sso~~.iado, conl1c~cndo as dl!l
culdndea do Comité, fêz uril contr.1t0 
de 2.::-r~!1dar:1ento de um terreno ·10 
mo:·ro, pró}:im0 à, ::ua do Lz..vr2.dio, ~c 
pro~:-ü:d:tc!e do D:r. Genésio .j0 Lim?.. 
Ct.m:i!".:l, e o pô:5 à disposição do Co
mité para a con:;truç~.o do batracii .. :J. 
E:sse loc::tl const-8. da rela<;ão los ter
renos a serem desapropriados peb. ?re
feltu:a para d~smonte do morr'J, n~o 
tendo sido, parém, efetivada ~zsa de
sapropriaGB.o. 

Não obs~antz o propósito, por parte 
da.s autm·icta:les municipais, ,-:e rler
rubada d·o r:-()rro. c Comité contir.uou 
a tr~ tn.~ da c0nztyução, tendo ~m vjs
ta: 1) que o processo de desmonte 
se~.·ia demor~::'lo pe1o menos àe um z.no 
pelos trabaH1os a que se havia. de NO
ceder; 2) que a constrn~ão seria nni
to prccá:-ia e fàcilmentê d!?smontá ,.:·el 
no momento em que as autoridadeG 
assim o exi'!issem; 3) que, tendo êm 
Vista o interêsse da. população do mor
ro pela csc;ola, seu :runcionamento n:':o 
deveria ter solução de continuidade. 
Até que se levasse a efeito o desmonte 
do morro. o Comité teria conseguido 
outro local e condições econômica-; 
suficientes para localizar melhor a 
escola. 

Assi:r:-n. c Co::nité co!'!.vidou r.:lOl'adores 
do mor~o par:? .. i:liciarenl cs trs.ba1h~s 
de :tpl;:i::amento do terrcTio o que 
foi 1-evad~ a efeito quase -compi'etamei'
te no dla 6 de abril, domingo, .::em 
assistência. de elementos do Co:mit.é. 
Esta•;a em meio a tarefa quando apa
receu um ::epresentante da Policia 
Espeeial. Dizendo-~re er.carregado do 
morro, interpelou ~;rosseiramente um 
associado do Comité, procurando im
pedir a continu::tção do trabalho. Di
ante das ponder::tç~ do associ::tdo, o 
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aplainamento prosseguiu. O trabalho 
prolongou-se das 8 horas até as 14 
horas, ficando resolvido o prossegui
mento no domingo imediato. No dia 
seguinte, o sub-comandante da Po
licia Especial procurou informar-se 
de alguns mc.radores sôbre o ocorrido 
na véspera, declarando que êsse tril.
balho não continuaria porque era obra 
de elemen~os comunistas. Terça-fei
ra êsse mesmo sub-comandante pro
curou o arrendatário do terreno, :xr.o
raC:or do morro, para que compar,;:
cesse à presença do comandante, fa
zendo as me:;mas afirmativas ante
riores. ~sse convite foi atendido na 
quarta-feira, 9 de abril, por uma co
missão composta dêsse arrendatário e 
mais dois outros associados do Comi
té. O comandante estranhou não se 
terem os fundadores da escola diri
gido aquela corporação antes de sua 
fundação, porquanto todo o morro se 
acha sob a jurisdiçllo da Policia Es
pecial. Declarou que se tratava de 
uma praça de gu~rra e a construr;fio 
do barracão iria prejudicar a vigilân
cia que era necessário manter em to
do o morro, tanto mais quanto nêsse 
mesmo local a Policia Especial pre
tendia instalar uma guarita. Apre
sentou ainda outros inconvenien:es 
que os representantes do Comité :Jro
curaram contestar, tendo em vista que 
a própria Policia Especial teria meios 
de assistir às aulas e garantir séu fun
cionamento em condições legais, acres
centando que a escola, por suas fina
lidades educativas, só poderia cola
borar nrs objetivos de ordem e tran
qüilidade no morro a que se prol)õe a 
Policia Especial por meios repres.;i
vos. O comandante declarou que iria 
ter um entendimento com o Chefe de 
Policia e nos transmitiria o resultado. 

Essa solução não nos fci comum
cada. Ao contrário, na sexta-feir-a, 
11, a aula já não poude funcionar :JO•
que .elementos da Policia Especial ha
viam intimado o proprietário do ba::
racão a não p-ermitir o funcionamen
to das aulas, alegando que se tratJ.va 
de propaganc!a comunista. 

Diante dêsses fatos, o Comité pro
cu::·ou conseguir uma audiência do 
Preieito pa~a expôr-lhe a situação ae 
algumas dezenas de alunos que ii~'l

vam prejudicados com aquela m-=d!da. 
Diversas circunstâncias retardaram a 
obtenção da 2Udiência. Enquanto !s<o, 
a escola contL'1U?.va fechada e os alu
nos não podiam cursar escolas púoli
cas porque as ':Ilatriculas estavar1 
trancadas. FL'1a':nente foi marcada 
uma audiência para o dia 21 de ::naío 

a que o Prefeito não compareceu, 
marcando uma segunda para o dia :n, 
a qual teve o mesmo resultado. o 
Prefeito não recebeu os representan
tes do Comité e a.té esta data não foi 
conseguida outra andiência. 

Enquanto isso, os jornais publiC3..'ll 
noticias a respeito da criação de Cen
tros Populares nos morros, com esc:~
las e postos de saúde e transcreve:n 
palavras do Prefeito em uma ent-re
vista concedida aos jornalistas acre
ditados em seu gabinete: "A Prefei
tura fêz um convênio com a . Ação 
Sccial Arquidiocesana, órgão imediato 
das atividades sociais do Cardeal Ar
cebispo do Rio de Janeiro, oferecen
do-lhe os meios ·mate:riais e financei
ros necessários à montagem e fun
cionamento de uma larga rêde de assis
tência social em vários dos nossos 
morros." 

Louvamos as providências do Pre
feito relativamente à Ação Social Ar
quidiocesana. Entretanto, lamenta
mos que não sejam concedidas faclli-

-dades. __idênticas aos Comités Popula
res, cujos· objetivos são também criar 
melhores condições de vida para -a po
pulação dos morros. 

Sala das S€ssões, 21 de junho ~ 
1946. - Agrícola Paes de Barros. 

A imp:rimir. 
O SR. ARTUR BERNARDES 

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

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

O SR. ARTUR BER.J..._ARDES (pe
la ordem) - Sr. Presidente, vinha. 
me esquivando de subir à tribllllJI, 
para formular protestos contra vio
lências, perseguições. espancamentos. 
e. até, assassinatos no meu Estado 
natal, em virtude de já o haverem 
feito vários de meus coestaduanoa 
com assento. nesta Assemblêia. 

Agora, porém, acabo de receber do 
importante municioio de Teófilo 
Otoni telegrama cujos signatários me 
pedem que dê à Constituinte conhe
cimento de seu conteúdo.. E• a ra
zão por que tomo alguns momentos 
à Casa, tão poucos quantos bastem 
para a leitura do despacho. 

Diz o telegrama: 
"Teófilo Otoni, 17 - Está em 

Teófilo Otoni, reco]hido ao lei
to, por motivo de sevicias, o nDl!
so amigo e corre legionário, Dr. 
Caio da Rocha, engenheiro agrô
nomo, vitima de atentado no 
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município de Ataléia. Prêso em 
~;ua barraca de lavrista, sob o 
pretexto de ser candidato à Pre
feitura do município, foi condu
zido a pé, num percurso de cin
co léguas, diante de um desta
camento policial. a cavalo. até 
Ataléia. Telegrafamos ao chefe 
de policia de Minas e ao Minis
tro da Justiça, solic~tando a aber
tura de rigoroso inquérito a fim 
de apurar a respons~\bilidade dos 
mandantes. Aguardamos. confi
antes, sua interferência no sen
tido de fazer chegar conhecimen
to da Assembléia Constituinte 
êsse nefando atent&do. Sauda
ções cordiais. <al Rui Ca:npo?. 
.Geraldo Landi, Nerval de Figuei
redo Nagib Ganem, Petroni Men
des,' Joel de Sousa e João Cor
deiro". 

Está assinado por seis pesosas cate
gorizadas no município, a maioria 
das quais é de homens formados. 

Sr. Presidente, não venho formu
lar protesto contra mais essa vio
ll:ncia cometida no meu Estado por 
motivo tão fútil, como o próprio te
legrama o diz, isto é, por . ha'-:er a 
vitima manifestado o seu aeseJo de 
ser candidato a prefeito local. Não 
venho com êsse propósito. porque ou
tros que daqui têm sido feitos, con
tra o que se passa em Minas Gerais. 
de nada têm valido at.:: agor:'.. A 
prova está nas suLcssivas repetições 
dêsses atentados contra o ·direito. a 
liberdade individual e a dignidade 
da pessoa humana. Tenho, então, de 
vez que nw venho protestar, de pre
,;alecer-me desta tribuna, para diri
gir apêlo ao Sr. Presidente da Repú
blica. 

O Sr. Barreto Pinto - Os respon
sáveis pelas violências que estão sen
do praticadas são o Sr. Presidente da 
República e o Sr. Ministro da Jus
tiça. O Sr. João Beraldo, conquanto 
bom meço, é, entretanto, mero pre
posto, como todos os Interventores. -

O SR. ARTUR BERNARDES -
Se dirijo a pêlo ao Sr. Presictente da 
República é porque meu Estado não 
s~ acha ainda constitucionalmente 
organiza.do, está sob a a-dministração 
de S. Ex.a, através de preposto de sua 
livre nomeação e de sua confiança 
pessoal. ll:sse preposto é o Interven
tor em Minas Gerais e os demais são 
os prefeitos, C.elegados do mesmo In
terventor. 

Sr. Presidente, se. achando-nos tão 
distanciados das eleições, se cometem 

atentados, de tal natureza, contra um 
homem entregue a seus labores diu
turnos, poderemos avaliar o que não 
será o prélio eleitoral, quando dêle 
x:.os avizinl1armos. 

Dirijo-me ao Sr. Presidente da 
República, solicitando sua interven
cão no caso, porque S. Ex.a, medi
ánte reclamações per mim recebidas 
nos primeiros dias de funcionamen
tc desta Constituinte, tomou provi
dências em relação a Minas Gerais, 
para que cessassem ali as violências, 
tendo-me feito mesmo a gentileza de 
mandar tranquilizar-me a respeito. 
Entretanto, o que se verifica é que 
as ordens do Sr. Presidente da Re
pública estão sendo menoscabadas pe
lf. Interventoria, que lhes não tem 
prestado a devida att>nção. 

O Sr. Alfredo Sá - Permita o 
eminente amigo: pediria a fineza de 
deixar bem ressalvado que não se tra
ta do mun!cioio de Teófilo Otoni, mas 
do de Ataléià, nas divisas com o Es
tado do Esuirito Santo, precisamente 
na zona litigiosa entre os dois Esta
dos. .A taléia não tem telégrafo: dai, 
a razão de se socorrerem de Teófilo 
Otoni, que apenas figura ·como ponto 
de proced&ncia do telegrama. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
V. Ex.a tem tód?. razão. 

O Sr. Lopes Cançado - De qual
quer forma, é uma cidade de Minas. 

'o SR. ARTUR BERNARDES -
Eu ia fazer essa justiça ao município 
do ilustre C')lega, Sr. Alfredo Sá.. 

l::sse moço, ferido em Ataléia, é :fi
Ll-J.o de família conceituada nesta ca
pital. Logo que o telegrama a mim 
dirigido foi divulgado = imprensa, a 
senhora sua mãe, aflita, telefonou
me pedindo noticias do filho, sem que 
eu as pudesse dar. 

Cumpre-nos ter em vista que aqui 
estamos em nome da Naçã'J, para ela
borar uma Constituição democrática 
assecuratória de todos cs direitos in
dividuais. E de que vale esfalfarmo
no; na feitura de uma boa Constitui
ção se, !".a prática, vai ela ser anula
lada? 

Parece indispensável que as auto
ridades superiores chamem as infe
riores ao estrito cumprimel!to do seu 
dever por não ser possivel que o nosso 
esforço constitucional seja anulad:) 
antes de estar, siquer, concluída a nos
sa tarefa. 

Isso indica quanto a lei eleitoral 
deve merec-er os nossos cuidados, por
que pode também anular nos seus 
efeitos a lei má:tima que aqui estamos 
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elaborando. Os direitos individuais, a 
liberdade de pensar, sobretudo a àe 
emítir pensamento politico, não exis
te em Minas Gerais, de vez que o sim
ples fato de um cidadão cii.Zer que vai 
se candid2.tar à Presidência do Muni
cipio é motivo para ser espancado e, 
ao que parece, pela fôrça pública. 

O SR. PRESIDENTE - Lembm 
ao nobre orador que seu tempo esti 
a findar. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Concluirei já, Sr. Presidente. 

Temos noticias de vários a1?-ntados 
de semelhante natureza e sabemos· 
que as pesquisas dêsses crimes são 
solicitadas, exatamente, ao criminoso. 

Ora, Sanhores, é a maior das iro
nias dizer ao c!imincso que colha êle, 
as provas do próprio crime ... 

De V·eZ estou na tribuna, quero dei
:xa.r sôbre a mesa requerimento atinen
te às próximas futuras eleições no 
:meu Estado, já que as autoridades 
aqui apontadas se mostram alertas 
para a eleição e, tão cedo, estão com 
ela preocups.das. Peço ao Poder Exe
cutivo as illfo;rmações coilstantes do 
:requerimento que passo à Mesa. 

Era, Sr. ?reSidente, pOJ; hoje, o que 
tinha a clizer. ·~Muito bem, Palmas; 
o orador é cumprimentado) .• 

O orador envia. à. Mesa. o seguin
te: 

REQtl'ERI:MENl'O N.O 240, !)E 1946 

Solicita informações detalhadas 
do Poder Ezecutivo sôbre a arre
cadação em cada uma das Prefe'
turas do Estados d.e Minas Gerais; 
qual o saldo e:r:istente no Tesouro, 
e em que pagamentos aplicou, 
cada Prefeito, a diferença entre a 
arrecadaÇão e o sa.ldo ezistente. 

Requeiro que, por intermédio aa 
Mesa, o G<:lvêrno informe, com urgên
cia: 

a) quanto tem êle arrecadado no 
Estado de Minas, através do s-eu pre
pôsto - o Interventor, qual o saldo, 
no Tesom'o, e em QU2 pagamentos 
aplicou a d:ferença. entre a arrecaua
ção e o saldo existente; 

b) quanto arrecadou cada um dos 
Pref-eitos na sua Prefeitura e qual o 
saldo existente em corre e, detalha
damente, em que despesas aplicou a 
diferença entre a arrecadação e o 
.saldo. 

c) em vL.""tude de que leis cobrou as 
os ditos impostos. 

Sala. das sessões, 21 de junho de 
1946. - Arthur Berncrdes. 

- A imprimir. 
O SR. JOSE' .ALKMIM - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a ?a· 

lavra o nobre Representante. 
O SR. JOSE' ALKMIM - Pela cr

dem), Sr. Presidente. na sessão de 14 
do corrente, o Sr. Deputado Leri San
tos, referindo-se ao govêrno de Minas, 
em oração que proferiu desta tribuna, 
disse que "0 govêrno de Minas está 
iavo:recendo. o câmbio negro da. fa
rinha de trigo" e que iria "justificar" 
esta afi-rmativa. -- -

S. Ex.a informou ainda, à Casa, que 
havia procurado a representação da 
Secretaria da Agricultura do Estado, 
nesta capital e que lá. não encontrou 
o encarregador do serviço, a quem pe
diria os esclar~cimentos necessários. 

Venho, Sr. Presidente. devidamente 
informado pelo funcionário a. que se 

-referi li_ o Sr. Deputado Leri Santos, 
esclarecer ·a Casa. sõbre o assunto e 
restabelecer a verdade (muito bem), 
que .foi aqui obscurecida. O Gov«!rno 
do eminente Sr. João Beraldo nil-da 
tem a ver com o comércio de trigo, s:>
bido, como é, que existe uma Comissão 
nacional. nomeada "Pelo Presidente da. 

. :R.epública e presi:lida pe,.J honr9.do 
· titular da pasta das Relaç"les :gxte:r!o
res. 1t qual incTTmbe. privativamente, a 
distribuição dês5e nroduto em todo o 
país, cfrcunstá.m,:a. que o S:::-. Deput:tdo 
Leri. Santos não Ignora. 
· Aq'fi1_ mesmo no recinto, em aparte 

do meu distinto colega de b:mcada. e 
prezado amigo Sr · Deoutado Weilln
gton Brandão, o Sr. Le:·i Sar.tos foi 
a visado de que a Ass:•mbléia seria es
clarecida com d~talhes que viriam in
firmar as assertivas de S. Ex.". 

O Sr. Leri Santos deu conhecimento 
à Casa de visita que fez à Secretaria. 
do Interior do Distrito F'ederal, cujo 
titular, o ilustre Sr. Ernani Cardoso 
lhe teria assegurado que ao "govêrno 
do Estado de Minas estava atribu!da a 
tarefa de distribuir as quotas para dis
tribuição do trigo". , 

O Sr. Leri Santos afirmou, ainda, 
ter ouvido "de um membro da Co
missão Nacional do Trigo (o que ;Jrc
va que S. Ex."' tinna conhecimento 
anterior do órgão a que me referil a 
declaração de que o Sr. João '13eraldo 
havia mais de um mês recebera sollc!
t:::.<;ão para indicar as quotas de cada 
municipio mineiro e até aquela data 
nenhuma resposta havia dado". 
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Ora, Sr. Presidente, a acusação do 
ilustre representante do Partido Tra
balhista não poderia ficar sem re
paros. 

E', pois, para restabelecer a verdade, 
que passo a ler uma carta do Sr. .Tosé 
Geraldo Gomes Teixeira, representan
te da Secretaria da Agricultura, em 
que .presta todos os esclarecimentos 
SÕbro o comércio do trigo, objeto da 
oração do Sr. Leri Santos. 

"Exmo. Sr. Deputado Dr. José 
Maria le Alkmim. Respeitosas 
saudações: 

Tendo o Correio da ll!anhã do 
dia. 15 de Junho corrente publi
cado o discurso pronunciado na 
.Assembléia Nacional Constituinte 
pelo Deputado Leri Santos, com 
referência à distribuição de fari
nha de trigo para o Estado de Mi
nas, que estaria sendo dificultada 
pelo ilustre Interventor Dr. João 
:Seraldo e também aqui pela Re
presentação da Secretaria da 
Agricultura de Minas, sob a mi

. nha chefia, sinto-me no dever de 
levar ao seu conhecimento o que 
eXiste, realmente, sôbre o assunto. 

De início, devo dizer-lhe que 
ninguem do govêrno de Minas tem 
a menor participação ou qualquer 
coisa sôbre farinha de trigo, nem 
está autorizado a tomar parte em 
qualquer deliberação sôbre o as
sunto. 

Como é do conhecimento geral, 
existe, criada pelo Govêmo Fe
deral, a Comissão Nacional do 
Trigo, composta dos Srs. Ministro 
das Relações Exteriores e dos Di
retores dos Moinhos desta Capital. 

Sômente, pois, & Comissão Na
cional do Trigo cabe distribuir a 
:farinha obtida em virtude de 
acordos com o Govêmo Argentino, 
o que, também, tem sido publica
do fartamente pelos jornais. 

Quanto t.. alegação de que há = mês foi solicitado ao Govêrno 
, de· Minas uma relação das cotas 

de cada município, o que tenho 
a informar é que os representan
tes dos Moi· .hos desta Capital em 
:Belo Horizonte pediram, sim, uma 
relação dos municípios minel.Ms e 
sua população, tendo lhes sido en
tregue, conforme as cópias dos 
ofícios, em meu poder, expedidos 
en1 25 de Maio p. passado. 

Embora o que atrás ficou dito, 
cumpre-me acrescentar que venho 
pessoalmente solicitando das au
toridades federais que permitam a 

saída de farinha para Minas, 
atendendo, assim, aos interêsses 
dos nossos coestaduanos que aqui 
têm vindo solicitar o meu con
curso, aliás, facil será verificar 
de acôrdo com as cópias dos ofí
cios dirigidos ao Serviço Eepecial 
de Abastecimento da Prefeitura 
do Distrito Federal, àquela época 
encarregado da distribuição. 

Posteriormente foi publicada 
pelo Prefeito do Distrito Federal 
uma ordem proibindo a salda de 
qualquer gênero alimentício do 
Distrito Federal e submetido ao 
visto do Dr. Ernani Cardoso, Se
cretário Geral da Prefeitura, qual
quer embarque para o interior . 

Nesta oportunidade fui solicita
do a pedir ao Dr. Ernani Cardoso 
que permitisse a saída para diver
sos municípios do Sul de Minas 
da quantidade de 5.220 sacos de 
farinha, que aqui tinham sido de
sembarcados e foram apreendidos 
pela Prefeitura, embora tivessem 
guias já visadas para o embarque, 
conforme prov:. o ofício do Ser
viço de Abastecimento do Estado 
de São Paulo, dirigido à Comissão 
de Abastecimento de Minas. 

Relativamente ao fato de não 
estar pre;ente na sede do Serviço 
argüido pelo Deputado Leri San
tos, prende-se ainda e tão somen
te à necessidade que senti de pres
tar à Comissão Nacional do Trigo 
os melhJres elementos para a. dis
tribuição, os quais fui buscar na 
Secretaria da Agrii:ultura do Es
tado, em Belo Horizonte. 

Aí está, Sr. Deputado José Ma
ria de Alkmim, exata e compro
vadamente o inverso do que foi 
alegado pelo Deputado Leri San• 
tos e o que em verdade se passa 
no assur.to.' 

Devo agora, Sr. Presidente, - e 1!:
norava que esta tribuna seria ocupa
da pelo eminente represe!ltante de 
Minas; Sr. I:'eputado Artur Bernar
des - declarar que oportunamente a 
bancada. mineira, pelo seu hon.ra.do li· 
der ou por outro representante do 
Partido Social Democrático da Se
ção de Minas Gerais, fornecerá à 
Assemb!é:, informações nrecisas sõ
bre o telegrama que aca.l:ia de ser lido 

o Sr. Jo_; Bonifácio - Seria me
lhor que V. Ex." dissesse que a As
sembléia vai receber as informações 
pedidas no requerimento. 
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O SR. JOSlt ALKMIM - Só me 
referi ao telegrama, porque está. con
tido no requerimento, e V. Ex." ouviu 
o Sr. Artur Bernardes e V. Ex." não 
deixaria de parte o objeto principal 
do seu discurso no requerimento que, 
afinal, é a síntese de tudo quanto S. 
Ex ... proferiu nesta tribuna. 

Direi a V. Ex.", Sr. Presidente, e 
à Casa, que a Assembléia será mais 
uma vez informada de tudo quanto se 
passa em Minas Gerais. 

Com o propósito de prevenir os se
nhores Representantes, direi que o 
Município de Ataléia, aqui menciona
do há pcmcos minutos, está, precisa
mente, compreendido naquela área 
onde freqüentemente se verificam li
geiros distúrbios, causados pela con
dição mesma de ser uma zona onde 
se pretende estabelecer. um litígio. 

N:. é possível que o Gavêrno do 
Estado de Minas Gerais seja respon
sabilizado por fatos ocorrentes na
quela região, como também não se 
poderá imputar ao Govêrno do Es
pírito Santo tal responsabilidade. 

Com êste primeiro esclarecimento 
e anunciando outros mais comple
tos, que serão aqui prestados, decla
ro, Sr. Presidente, que o Govêrno do 
meu Estado não pode ser diàriamente 
exposto a acusações, como verifica
mos da oração proferida pelo Senhor 
Deputada Leri Santos. acusações que 
não têm assento nos fatos. . 

Era a informação que me ·cabia 
prestar à Casa, em nome de minha 
bancada. (Muito bem; muito bem .. 
Palmas>. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Re;,Jresentante. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, Se
nhores Representantes, é realmente 
~timável que até à presente data o 
Gavên:.o Federal não tenha tomado 
atitude compatível com os fatos ocor
ridos, em terreno litigioso, nos limi
tes de Minas Gerais como o Espírito 
Santo. 

A policia mineira, a mando do seu 
govêrno, invade território espíritossan
tense e comete desatinos. Temos a 
prova disso na assassínio de um la
nadar e do cabo Eliseu de Lima -

e o Govêrno Federal não toma pro
vidências. 

Tudo isso continua a acontecer, Se
nhor Presidente, apesar dêsse litigío 
ter sido resolvido, definitivamente, 
pelo Serviço Geográfico e Histórico do
Exército. 

O Sr. José Alkmim- V. Ex". per
mite um aparte? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Pois não. 

O Sr. José Alkmim - A questão 
não está resolvida, pois o Serviço 
Geográfico e Histório_do_ Exército não . 
pode invalidar uma sentença arbitral, 
já transitada em julgado, a que os 
dois Estaàos se submeteram, e a cuja 
irrevogabilidade deram assentimento 
pleno em Convênio celebrado. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
V. Exa. não desconhece que a Cons
tituição de 1937 atribuiu ao Serviço 
_Geográfico e História do Exército a 
fiinÇão-de dirimir os litígios entre Es
tados. A Comissão designada por êsse 
Serviço foi ao local e procedeu à de
marcação. 

O Sr. José Alkmím - Pediria a 
V. Ex". permissão para mais um 
aparte. A Constituição de 1937 não 
atribui a essa Comissão a função de 
dirimir tais questões, que ficaram en
cerradas pelo artigo constitucional -
constante do texto que V. Ex". tem em 
mãos - chegando mesmo a declarar 
não serem permitidas quaisquer rei
vindicacões entre os EStados da 
União. -Agora, no parágrafo dêsse ar
tigo, a Constituição atribuí à Comis
são da Serviço Geográfico e Históri
co do E-xército competência para a 
delimitação tie fronteiras, de acôrdo 
com as jurisdições de cada Estado. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
A Comissão foi ao local e, juntamen
te com os Srs. Benedito Quíntíno e 
Cícero Morais, examinou a situação 
in loco, tendo constatado que Minas 
Gerais já estava ocupando território 
na vertente leste da Serra dos Ai
morés, <'.tribuindo êsse trecho a Minas 
Gerais e fêz a demarcação de acõrdo 
com êsse parágrafo. 

O Sr. José Alkmim - Peço a Vos
sa E.xcelêncía mais uma vez licença 
para dar um aparte. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
V. Ex•. está falando mais do que eu 
mas pode dar os apartes que quizer. 

O Sr. José Alkmim - .É preci
samente porque tive de me dedicar 
ao estudo da questão que levou Vossa. 
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Excelência à tribuna, que me valho 
da sua generosidade a fim de prestar 
mais um esclarecimento nessa caso. A 
Comissão confundiu jurisdição com 

posse, quando Jurisdição tem conceito 
muito diferente e distinto do de pos
se, que é outro instituto e envolve, 
inclusive, un: fato, sem o que não 

se carecteriza, enquanto que, Jurisdi
ção dispensa o fato material. To
mando para exemplo o Estado de Mato 
Grosso, vemos que sua jur..sdição vai 
a pontos remotos e desabitados, embo
ra não haja posse de tóda sua super
fície do Estado. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
Agradeço a lição de direito que Vos
sa. Excelência acaba de dar; mas deve 
saber que em Gabriel Emilio que 
V. Ex". batiZou de lV...antena ..... 

O Sr. José Alkmim - O batismo 
não é meu. 

O Sr. Eurico Sales - O Estado de 
Minas Gerais fêz perante o tribunal 
eleitoral as declarações sõbre sua 
jurisdição. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, o Sr. Ministro da 
Guerra transmitiu ac Ministro da 
Justiça informes sôbre a atuação do 
Serviço Geográfico e Histórico do 

Exército, na Exposição de Motivos 
n. 0 216, que peço a V. Ex". seja 
transcrita no Diário da Assembléia, 
concebidos nos seguintes têrmos. 

"Dando CUliiiPrimento a uma 
determinação verbal de Vossa Ex
celência, foi o Serviço Geográfico 
e Histórico do Exército incumbi
do por Nota Ministerial n. 0 494, 
de 18 de setembro de 1940, e de 
a.cõrdo com o que preceitua a 'Vigen
te Constituição Federal, em seu ar
tigo 184 - de estudar e dirimir 
a questão de J..:rnites entre os Es
tados de Minas Gerais e do Espí
rito Santo, desde muito pendente 
de uma solução definitiva. 

Para o desempenho de tão im
portante incumbência, foi organi
EUia uma Comissão composta de 
oficiais do l:;erviço Geográfico, a 
saber: Major Lincoln de Carvallw, 
Major Benjamin Arcoverde de Al
buquerque Cavalcanti e Capitão 
José Fortes Castelo Branco, ten
do, na mesma ocasião, sugerido 
aos Govérnos de Minas Gerais e 
Espírito Santo a indicação de re
presentantes próprios té<:nicamente 
idôneoo, conhecedores da região 
em litlgio e do aspecto jurídico da 

questão para acompanharem, como 
informantes, o curso dos reccnhe
cimentos que, ''in loco", deveriam 
ser efetuados. Pelo Estado de 
ser efetuados. Pelo Estado de 
lVIinas Gerais foram designados o 
engenheiro civil Dr. Benedito 
Quintino dos Santos e o juriscon
sulto Dr. Milton Soares Carnpos e 
pelo Estado do Espírito Santo o 
engenheiro ci11il e bacharel em 
Direito Dr. Cícero llf orais. 

. Após meticuloso exame de far
ta documentação que foi posta à 
sua disposição pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, pelo 
Arquivo N2.cional e pelos Govêr
nos mineiro e espiritossantense, a 
atenção da Comissão se voltou, 
desde logo, e judiciosamente, para 
a situação geográfica que, no terri
tório litigioso, ocupa singularmen
te, como elementos determinan
te, a Serra do Souza, segundo uns, 
ou Dos Aimorés, segundo outros. 

Tal Serra é o divisor natural e 
ca.racteristico das águas dos rios 
Dôce e S. Mateus; e sua linha de 
curniadas, por fôrça do auto de 
demarcação de limites de 8 de ou
tubr-o de 1800, firmado no Quartel 
do Pôrto d, Souza, à margem di
reita do rio Dôce, e aprovado pela 
carta régia dP 4 de dezembro de 
1816, deveria constituir, no norte 
dêsse citado rio, a divisória entre 
os dois Estados. 

A discordância, atê hoje existen
te, sôbre :;. determinação desse 
trecho da J.in.'1.a !irnitrofe, não pro
vém verdadeiramente de qualquer 
relutância na aceltação do que fi
cou expresso no texto do mencio
nado suto, maE, apenas. da manei
ra de definir e de identificar no 
terreno o acidente orográfico: -
Serra do Souza ou Dos Airr.orés. 

Empreendeu a Comissão um re
conhecimento minucioso da maior 
parte da regiãc- em Iit!gio para es
clarecer e compietar conceitos que 
de inicio formara e, aqui particu
larmente, para observar com segu
rança o seu aspecto fisiográfico 
e o desdobramento real que apre
sentam a Serrrz Dos Aimorés e 
seus caprichosos contrafortes prin
cipais, pois ressalta claramente da 
interpretação do auto de demar
cação de 1800 que era intenção dos 
demarcadores e, em seguida, da 
Corôa, que o tr:>.çado da divisória 
seguisse o da linha de curniadas 
de =a serra. 



-282-

Ao ana.ltzar o aspecto jurisdicional aqueles que !Qtam rc:~or.hecidos co-
da questão. para definir, de con- mo de jurisdição de Minas Gerais. 
fotmidade com o disposto no ar- a que deverão ser definitivam.ente 
tigo 184 da Çonstituição de 10 de incorporados. 
novembro de 1937, a jurisdição de E para atender a tôdas as cir-
um ou d.e outrc- dos Estados litigan- cunstãnc1as acima :referidas, fica. 
tes sôbre certos trechos de zona estabelecida entre os dois Este.dos, 
contestada, a Comissão foi condu- ao norte do rio Doce, uma linha 
zida a só reconhecer como carac- divisória- que: "partindo da extre-
terizando .:> exe,-cicio pleno da ju- midade norte da linha czue dl)llne 
risdição, os atos a.clmi.nistrativos os limites ao sul do rio Doce, se-
realizados "in loco" e que, de cer- gue por êste rio, para leste, até 
to modo. Oenefic!em a população defrontar a serra do Sousa, à mar-
lindeira, tai~ como: assistência po- gem esquerda do mesmo rio; atin-
licial-judiciária, sanitária ou esco- gida ·lll serra do Sousa, pela sua 
lar; çonstru~áo de estradas; me- linha de cum1adas até o seu en-
dições de terras e respectivas con- troncamento com a serra dos Ai-
cessões; estabelecimento de servi- morês, para noroeste, até atingir 
ços fiscais: instituição de normas o divisor entre os córregos da 
que orientem e projetem a econo- Floresta e o da Barra Alegre e por 
mia regionaL êsse divisor a:té alcançar o bra-

Os atos de cará.ter ex~:lusiva- ÇO sul do rio São Mateus, a mon-
mente fiscal, praticados sem con- tante da localidade de Vargem 
tinuidade por funcionáa:ios de re- Grande; a seguir pelo contraforte 
partições sediadas fora da ZQDa li- da margem esquerda do córrego 
tiglosa, :1ão acompanhados dos be.---- ·-Itabira até o seu entroncamento 
neficios referidos, não foram con- na- S;erra do Norte; pela linha·· de 
sideradQs como caracterizando o curmada~ dessa serra até encon-
Pxercicio pleno de jurisdição. trar o porto onde nasce o contra-

Em conseqüência dos estudos forte que acompanha . a margem 
procedidos sôbre a questão de li- esquerda do rio do PeiXe Branco; 
mites entre os Estados de Mins.s segue por êste contraf~rte até o 
Gerais e do Espírito Santo, chegou braço norte d<! rio Sao Mateus; 
a comissão its conclusões <l.Ue se se- atravessa êste no e segue pelo con-
guem. traforte que acompanha a mar~ 

1." :_ A serra dos Aimorés é o gem direita do. santa Cruz, até 
divisor de águas entre as bacias encont~r o diVlS<fr das águas en-
dos rios Doce e s. Mateus; tre _os nos ~ucun, por um lado, e 

2." - a linha divisória entre cs ItStunas e Sao M:tteus, por outro 
dois Estados, ll.O norte do rio Doce, lado ~Serra. ';lo Map-Map-Cra_ck.) 
segue pela serra do Sousa, e, de- e por este diVIso_r at~ às cabeceiras 
pois, pela Serra dos AimoréS, de do c~:rego do Limoerro, ou córrego 
que a primeira é um contrafor- Gua.Iba, nomes do curso alto do 
te; c~rrego Ba.rreado; segue por ~ste 

3." - o Estado de Minas Gerais co!Tego até .à fo~ do córrego Pal~ 
exerceu, até 10 de novembro de m1tal o~d~ Já. eXIste um marco da 
1937, jurisdição sôbre determina- llnha ~IVlSóna entre os Est~dos 
das partes da bacia, do rio São da Bahia e do Espírito Santo . 
Mateus sõbre a bacia do rlo Mu- ll:ste é o resumo do bem funda-
curi, ná região lindeira com o Es- mentado !J:t~cio arbitral proferido 
tado do Espirito Santo, .:: nas ca- pela Conussao nomeada por Or-
beceiras de alguns formadores do d!!m de Vossa ~xcelência: a fim de 
braço norte do rio ltaúnas, caben- di.."1mir a questao. de ll:nite_s entre 
do-lhe, de conformidade com o ar- os E~tados de Minas GeraiS e do 
tigo 184 da Constituição Federal, o Espirito 5!a.nto. e d~ acôrdo "'om o 
direito à posse dos respectivos ter- q;re d!spoe o art. 184 da Constltui-
rltórios çaQ Federal de 10 de no-vembro de 

. 1937. 
Conforme essas conclusões. são Nessas condicões tenho a honra 

pertencentes ao Estado do Espirl- de passar às mãos de Vossa Exce-
to Santo os territórios situados a lência de trê..q vias do mencionado 
leste das Se:::ras do Sousa e dos Ai- laudo, solicitando a Vossa E:xce-
morés. abrangendo as bac!a:s dos lência se di=e aprcová-lo e re-
rl.os Mutum, Pancas, São José, São metê-lo ao Ministério da Justiço. 
Mateus e Itaúnas, ressalvados a fim de que por aquela Secretaria. 
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de Estado seja lavrado o decreto 
que definirá a nova divisória ent:'e 
os Estados de Minas Gerais e do 
Esoírito Santo. ::om fundamento 
no- laudo em questão. 

Sirvo-me do ensejo para apre
sentar a Vossa Excelência: os pro
testos do meu alto apreço, consi
deração e respelto. 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 
1941. - GEN. EuRico GASPAR DUTRA. 

Como meu tempo já foi tomado pe
los apartes do nobre deputado de Mi
nas Gerais, peço a V. Ex.", Sr. Pre
sidente, seja feita a tra·nscrição de tõ
da a exposição do Sr. Ministro Eurico 
Gaspar Dutra, hoje Presidente da 
República, bem como da exposição pú
blicada no matutino "Resistência", no 
dia 13, e, mais ainda, do decreto que 
devia ter sido publicado na Imprensa 
Nacional e que a atuação dos pollti
cos de Minas Gerais susteve. 

Portanto, uma vez que um decreto, 
por injunções politicas, na ocasião de 
ir para o prelo, foi sustado, peço a 
V. Ex." que o Diário da Assembléia 
transcreva êsse decreto, para que os fu
turos brasileiros, as gerações vindou
ras, vejam a maneira pela qual esta
mos sendo dirigidos. (Muito bem; 
Muito bem. Palmas) • 

O SR. JOS~ ROMERO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O S..'Ct. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JOS:t RO:MERO (pela. or
dem) ( •) - Sr. Presidente, recebi, 
ante-ontem, telegrama de ferroviários 
da Leopoldina R:J.ilway, solicitando o 
apóio da bancada pessedista à expo
sição feita ao Ministério do Traba
lho, no sentido de serem aumentados 
os salários dêsses f erro viários. 

Diz o seguinte êsse despacho: (lê) 

"Ferroviários Leopoldina con
fiando espfrito justiça Vossência, 
solicitam patriótica cooperação 
sua bancada Assembléia Consti
tuinte sôbre aumento salários 
pleiteam desde outubro passado 
Justiça Trabalho beneficio 14.000 
lares at~mlmente sob rigorosa mi
séria. Saudações." <Seguem-se 
várias assinaturas. ) 

A êsse respeito, Sr. Presidente, a 
bancada pessedista do Distrito Fe-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

deral resolveu apresentar o seguinte 
requerimento: 

"Considerando que os atuais 
empregados da Estrada de Ferro 
Leopoldina Railway percebem or
denados muito abaixo das exigên
cias do minimo necessário para 
a manutenção da vida; 

Considerando que êsses empre
gados não pactuam com os ex
tremistas agitadores que tenta
ram perturbar o normal abaste
cimento da Capital Federal, por 
meio de greve, o que seria mais 
prejudicial ao povo que ao pró
prio Govêrno; 

Considerando que o Govêrno já 
nomeou uma comissão para in
vestigar a escrita da emprêsa; 

"Considerando ser de plena jus
tiça o aumento de salários dos 
empregados dessa estrada de 
ferro; 

Requeremos seja comunicado 
ao Exrno. Sr. Presidente da Repú
blica, General de Divisão Eurico 
Gaspar Dutra, que a Assembléia 
Nacional Constituinte aguarda 
com simpatia a ação do Govêr
no no sentido de serem satisfei
tas as aspirações dos . funcioná
rios dessa ferrovia." 

Sr. Presidente, aproveitando o en
sejo de en::ontrar-me nesta tribuna, 
desejo também apresentar à Casa 
uma indicação formulada pela Co
missão parlamentar nomeada para 
resolver o caso dos empregados do 
extinto Departamento Nacional· do 
Café, e concebida nos seguintes têr
mos: (lê) 

"Considerando que foi extinto 
o Departamento Nacional do 
Café, ficando ao desamparo ser
vidores do Estado sem que culpa 
alguma lhes assista na mutação 
da política cafeeira; 

Considerando que a própria 
Assembléia demonstrou seu vivo 
interêsse por êsses brasileiros 
inopinadamente desempregados; 

Considerando que acaba de ser 
criada, no Distrito Federal, a Se
cretaria Geral de Agricultura, 
Indústria e Comércio; 

a Comissão Parlamentar indi
ca sejam aproveitados nessa Se
cretaria, antes de qualquer outra 
nomeação, os servidores do ex
tintç> Departamento Nacional do 
Cafe." 
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Essa indicação de iniciativa do 
eminente e ilustre colega Sr. R~pre
sentante Jurandir Pires, merece, sem 
dúvida, a s\mpati.a. da Assembléia 
Constituinte que, naturalmente, tem 
interêsse em auxiliar êsses brasilei
ros que, de uma hora para outra, se 
viram desempregados sem que, como 
acentuei de início, culpa alguma ti
vessem na mutação da política ca
fef'.ira. Espero seja aprovada a re
ferida indicação. (Muito bem; muito 
bem.) 

O orador envia à Mesa a. se
guinte: 

=ICAÇÃO N.0 149, DE 1946 

Sugere à Assembléia. Constituin
te dirigir-se ao Sr. Presidente àa 
República comunicando-lhe que 
aguarda a a~;ão do Govêrno no 
sentião de satisfazer as aspiracóes 
dos funcionários àa Estrada· de 
Ferro Leopolài'IUL Railway. 

Considerando que os atuais empre
gados na Estrada de Ferro Leopoldi
na RaUway pereebem ordenados mui
to abaixo das exigências do mínimo 
necessário para a manutenção da 
vida; 

Considerando que êsses empregados 
não pactuam com os extremistas agi
tadores que tentaram perturbar o 
normal abastecimento da Capital Fe
deral, por meio de greve, que seria 
mais prejudicial ao povo que ao pró
prio govêrno; 

Considerando que o govêrno já no
meou uma comissão para investigar 
a escrita da emprêsa; 

Considerando ser de plena justiça o 
aumento de salário dos empregados 
dessa estrada de ferro: 

Requeremos seja comunicado ao 
Exmo. Sr. Presidente da República, 
General de Divisão Eu."i.co Gaspar 
Dutra. que a ASsembléia Nacional 
Constituinte aguarda, com simpatia, 
a ação do govêrno no sentido de se
rem satisfeitas as aspirações dos fun
cionários dessa ferrovia. 

Sa:la das sessões, em 21 de junho de 
1946. - José Fontes Roméro. -Jo= Correia.. 

A imprimir. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa

lavra o Senhor Jales Machado, orador 
inscrito. 

O SR. JALES MACHADO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes: mostrei, da 
última vez que usei da palavra, que o 
Senador Pedro Ludovico. presidente do 
PSD de Goiás, continua mandando na
quele Estado, uma vez que conseguiu 

fazer i sua vontade o Secretariado e 
Prefeituras ali. 

O Sr. José Bonijacio - De mal 
idêntico também Minas Gerais sofre. 

O SR. JALES MACHADO- .i\.ntes, 
entretanto, quero fazer uma advertên
cia ao ilustre Senador Pedro Ludonco. 
Quando discursava da última vez, S. 
Ex. a afirmou que renunciaria seu man
da to se dissesse aqui uma inverda.de. 
Em aparte quando eu proferia a pri
meira parte dêste discurso declarou hll.
verem comprado terras de pequenos 
lavradores - 2. 990 alqueir-es--·· 

O Sr. Pedro Ludovico - O que a.fir
mei foi que deixaria o cargo de Se
nador se não estivesse dizendo verda
des sôbre a parte referente à situa
ção econômica e financeira do Esta-
do. · 

O SR. JALES MACHADO -
pela quantia de oito mil cruzeiros. e, 
mais que....a :usina e pontes que eu ha
via éonstruídô.cairam na primeira en
chente. 

O Sr. Pedro Ludovico - Não dis..<e 
que as pontes tinham caído, mas que 
a barragem da usina tinha sido des
truída logo depois de inaugurada. es.ea 
usina. Aliás meu aparte não saiu 
com exatidão no Diário àa Assembleia. 

O SR. JALES MACHADO - Se .o 
Sr. Pedro Ludovico não consegw.r 
provar as suas afirmações, estará mo
ràlmente obrigado a renunciar o seu 
manda te. 

Desejo. porém, Sr. Presiden~. de
clarar, desde logo, à AssemJ?lelllo que 
as terras adquiridas por num, em 
Goiás não o foram na quantidade e 
importância referidas por s .. Ex.a 
Comprei-as a um dos maiores mdus
triais, que vive em Jaraguá. 

o Sr. Galeno Paranhos - V. Ex."' 
nega haver adquirido a fazenda "Po
roroca!", de Jaraguá? 

O SE. JALES MACHADO - Flt'?-, 
pois, emprazado o Sr. P~1r.o Ludor.
co a provar, aqui, o seu ultuno a.par
te; e, se não o fizer, deverá renun
ciar seu mandato, como se compro-
meteu. v Exa o Sr. Galena Paranhos - . . 
fez, até, o registro Torrens. Nega tam
bém? 

O SR. JALES MAC:S:.illO - Nego 
haver adquirido essas terras pela fo::
ma que aqui descreveu o Sr. Pedro 
Ludovico. Comprei-as, não de peque
nos lavradores, mas a metade da Fa
zenda de propriedade do Sr. Dioni 
C-Qmes Pereira da Silva, grande in-
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dustrial em Jaraguá. Postas as terras 
à venda em 1930, eu as adquiri, quan
do nada produziam. Hoje, dão -::êrca 
de cinco mil sacas de arroz, lá plan
tado e colhido por várias famílias, ~ 
sem que paguem um centavo, sequer, 
de arrendamento. Convém salientar 
que a produção das referidas terras 
rende milhares de cruzeiros pa:::-a os 
corres do Estado. Essa a verdade. 

O Sr. Pedro Ludovico - Afirmei 
que V. Ex." adquiriu as terras pela 
importância lnfima de Cr$ 8.000,00, 
lesando pobres camponeses. Essas 
terras valem atualmente mais de 4 
milhões de cruzeiros. 

O SR. JALES MACHADO -'- Pe
diria a V. Ex." que lesse desta tribuna 
a escritura . 

O Sr. Diogenes Magalhães - V. Ex." 
descobriu o negócio quando era Se
cretário das Obras Públicas de Goiás 
no govêrno do sr. Alfredo Morais. 
Não remoeu com o partido do Sr. 
Caiado, âté quando se assenhoreou 
das terras. 

O SR. JALES MACHADO - Vou, 
Sr. Presidente, dizer à Assemb~éia al
gumas coisa sõbre as garantias aos 
direitos e pessoas, que o ex-ditador 
goiano oferecia no seu go•:êrno. 

Assumindo a interventoria de G~iás 
em nome da revolução de 30 espe
rava-se um govêmo de paz e congra-
çamento. . o Sr. Dario Cardoso - Fo1, de_ fato, 
'llill govêmo de paz e prospendade 
:para todo o Estado. 

O SR. JALES MACHADO - A 
ânsia de vingança recal~ad~ fa~ou 
mais alto. Comissões de smdicânCI!I?• 
prisões, demissões, persegulçõ_es assi
nalaram desde logo o governo de 
S. Ex.". A justiça goiana figurava 
entre as primeiras vítimas. O ca
minho dos desmandos e violências 
precisava ser limpo de tropeços. Qua
tro dos mais ilustres magistrados fo
ram alijados do Tribunal de ~pe
Iação e cujos nomes eu vou declinar 
em sinal de homenagem: Celso Cal
mon Nogueira da Gama, Odorico <?cn:: 
zaga de Siqueira, Henrique Itlbere 
e Benjamim da Luz Vieira. 

o Tribunal que contava nove. passou 
a ter ao seu serviço, apenas. 5 mem-: 
bras. Tempos depois êsse número fOl 
elavado para 7 Mas. dos 4 membros 
em disponibilidade remunerada, ne
nhum voltou ! Eram suspeitos. Veio 
o famoso 177, e veio ao encoD;tro dos 
desejos do Sr. Pedro Ludov1co. _A 
consciência jurídica do Tribunal nao 

estava ainda de tõda abafada. Sob os 
golpes da nova arma, da forja do Es
tado Novo, caíram mais do:s magistra
dos: os desembargadores Rodolfo da 
Luz Vieira e Antônio Perilo. Trt!s 
·dessas vitimas já não pertencem a 
êste mundo, mas o mesmo motivo que 
lhes deve ter enchido o c~ração de 
tristeza e nõjo, há de ser o maio: mo
tivo de sua honra e glória porqu!', 
maior titulo de honra e glória. não 
poderá haver nesta aurora de liberda
de, do que ter sido vitima da d:tadura 
que durante ~uinze anos conspurcou 
o Brasil. e especialmente o E~tado de 
Goiás. Honra e Glória, pois, aos no
bres magistrados que não pllcterP.m ser 
tolerados pelo usufrutuário de uma di
tadura tão mesquinha. 

Honra e Glória aos demais serven
tuários da justiça goiana que sofreram 
castigos do ct:tador Pedro LudC'Vico, 
entre os quais, e em homenagem a 
todos, eu citarei José Gomes de Fa
rias, modêlo de honestidade funcional 
e de altivez de caráter, verdadeiro pa
trono daqueles que, menos cultos pro
curavam os serviços do seu canócio. 

O Sr. Pedro Ludovico - :G:sses de
sembargadores estavam estabelecendo 
desharmonia entre o Poder Judiciário 
e o Executivo estadual, por questões 
de mudança da Cap:tal. 

O Sr. Dario· Cardoso - O Sr. Pedro 
Ludovico foi o maior defensor da jus
tiça goiana. Colocuu-a numa posição 
em que nunca antes havia estado. 

O SR. JALES MACHADO - Vossa 
Excelência é suspeito para dar êsse 
testemunho, porque foi dos que ocupa
ram o lugar de um dos desembarga
dores demitidos. 

O Sr. Dario Cardoso- E' uma in
verdade. Não fui nomeado para substi
tuir desembargador nenhum dem:tido; 
entrei para o Tribunal, em 1934, como 
advogado, quando se aposentou o fa
lecido Desembargador Vicente Migl!ele 
de Abreu. 

O SR. JALES MACHADO - Vossa 
Excelência é magistrado aposentado 
por invalidez absoluta e, no entanto, 
mostra, aqui, essa vivacidade ao de· 
fender o Govêrno do Sr. Pedro Lu
dovico. 

o Sr. Dario Cardoso - Se Vossa 
Excelência se insurge co::1tra a minha 
aposentador:a, deverá promover . _a 
anulação da mesma ·e a responsablli
clade dos médicos que me inspeciona
ram. 

O SR. JALES MACHADO - Se 
vv. Ex."s, Srs. Constituintes, dese-
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jarem saber da Vida do Sr. Dario 
Cardoso, como juiz, deverão ler o livro 
intitulado "O Caso Michel". 

O Sr. Dario Cardoso - Vossa Exce
lência deverá argumentar com do
cumentos ~ fatos e não com injúr!as 
aos seus colegas de representação. Sô
bre o caso Michel manifestou-se o 
Supremo Tribunal, que deu integral 
razão ao Tribunal Goiano, a quem 
V. Ex."' está injuriando, pois o caso 
Michel foi . julgado pelo Tribunal e 
não por mim. 

(Trocam-se veementes apartes. 
O Sr. Presidente reclama aten
ção.) 

O SR. JALES MACHADO - Vêem 
os nobres Constituintes que não é 
oossível dizer. as verdades a respe!.to 
da política de Goiás. Não me deixam 
falar. 

O Sr. Dario Cardoso - Nesta As
sembléía têm assento o ex-Presidente 
da República e o ex-Ministro da Jus
tiça, aos quais, quando se discutiu a 
questão Michel, requeri devassa em 
tôrno da mesma, colocando meu car
go nas mãos do Govêrno, caso se apu
rasse qualquer ·deslise contra mim. 

O Sr. Galeno Paranhos - As pr!.
meiras demissões a que V. Ex."' se 
refere atingem também o sr. Domin
gos Velasco, então Secretário do Se
nhor Pedro LudoVico ~ a cuja sombra 
V. Ex."' se elegeu deputado por Goiás; 
e agora quer tirar-lhe a chefía do 
partido oposicionista nêsse Estado. 

O SR. JALES MACHADO - O po
der legislativo, que incomodou o Se
nhor Pedro LudoVico apenas durante 
alguns meses, foi logo desrespeitado 
por S. Ex.", que à revelia dêle legis
lava, abria créditos, lavrava contra
tos, fazía empréstimos e, não raras 
vêzes, transgredindo textos claros da 
Constituição. 

Doc. 10 <Intervenção Feaera! em 
Goiás, pg. 10 e seguintes) . 

Aí estão cs decretos increpados. 
O Sr. Galeno Parcr.nhos - E que diz 

V Ex." quanto à mudança da Capital, 
grande obra do Sr. Pedro Ludovico? 

O SR. JALES MACHADO - Che
garei lá. 

O Sr. José Bonifácio - O nobra 
orador aludiu à aposentadoria, por in
validez, de um nobre Senador. Per
gunto: essa aposentadoria foi conce
dida" antes ou de;vis de S. Ex." ter 
sido eleito Senador? 

O SR. JALES MACHADO - De
pois, e os médicos de Goiânia, sede do 

Tribunal, não lhe deram o atestado 
necessário que êle conseguiu em Aná
polis. 

O Sr. Lopes Cançado - Parece que 
os inválidos de Goiâs passam muito 
bem de saúd~. (Riso). 

O Sr. Dario Cardoso - Ninguém 
pode ser aposentado mediante simples 
atestado. Para tanto é necessário um 
laudo-. lavrado por junta de três médi
cos. A junta que me inSpecionou foi 
noineada pelo Presidente do Tribunal, 
de acôrdo com a Leí.Judiciária do Es
tado. Se o laudo proferido é falso, 
convém se prove isso, processando-se 
os médicos que o subscreveram. 

O SR. JALES MACHADO- Reve
lou-se a minoría ... 

O Sr. Pedro Ludovico - Minoria in
significante. 

---O_S_:Ft. JALES MACHADO - ... 
essa brilhante minoría que, insurgin
do-se contra os desmandos e os depri~ 
mentes processos administrativos rei
nantes, soube resguardar as verdadei
ras tradições de intrepidez do povo 
goiano, através de uma atividade tão 
cintilante, que jamais se apagará da. 
história parlamentar goiana. Vou ci
tar os nomes dos que a integravam 
para que os Anais desta Assembléia 
os recolham como homenagem às ge
nuínas virtudes de luta do povo gota
no, que, naquela emergência, tão bem 
souberam encarnar: Hermógenes Fer
reira Coelho, João José Coutinho, Al
fredo Nasser, Genserico Gonzaga Jai
me, José da Costa Paranhos, Joaquim 
Rufino Jubé Júnior, Luis Confúcio da 
Cunha Bastos, Jaci de Assis, Salomão 
C!eme:ntino de Faria. 

Em fim de Setembro de 1936, ao 
findar a legislatura dêsse ano, a opo
sição já acrescida de vários elementos, 
discordantes dos processos então pos
tos em prática pelo Sr. Pedro Ludo
Vico, atravessou o seu momento crí
tico tal o ambiente de coação policial 
e absoluta falta de garantias. 

O Sr. Pedro Ludovico - V. Ex.• se 
refere a ·elementos que afastei do meu 
govêrno como imorais e corruptos. 

O SR. JALES MACHADO - "A 
prete:~.'to de campanha contra o Co

munismo, foi prêso o lider · Jaci de 
Assis, e, ameaçados os demais. asila
ram-se no quartel da fôrça. federal". 
(Doc. n.0 31.) 

O Sr. Galena Paranhos - V. Ex
celência está fazendo injustiça; Goiás, 
no Govêrno Pedro Ludovico, sempre 
foi asilo de todos os perseguidos do 
país. 
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O SR. JALES MACHADO -~qui 
nêste livro que tenho em maos, 
v. Ex.. s poderá ver a fotog.-afia. de 
elementos da minoria da Assembléia 
Legislativa de Goiãs asilados no 
Quartel General. Tais fatos tiveram 
ressonância nesta Casa. 

O ,Sr. Pedro Ludovico - Era uma 
praxe ridícula a daquela época: que
rerem ocultar-se nos quarteis para 
dizer que não estavam garantidos. 

O SR. JALES MACHADO - ~ses 
:fatos tiveram ressonância nesta As
sembléia. Vamos repetir o que disse 
um oradori naquela ocasião, no seio 
da Assemb éia. 

"ll:ste, então, vem mostrar 
a que ponto estão reduzindo o 
Brasil alguns sobas protegidos 
pelo estado de guerra, que a 
Câmara dos Deputados conce
deu contra o meu voto e os dos 
meus companheiros das . oposi-

ções coligadas". 
E, mais adiante: 

"Não sei, Sr. Presidente, se 
andarão bem aquêles que, no 3 
de outubro de 1936, não arre
pendidos do que deram ao Bra
sil, possam entoar loas àquele 
movimento, que êles podiam ter 
como regenerador e necessário 
à nossa pátria, mas que, a ser 
praticado como, nêste instante, 
o faz o governador de Goiás, 
só terá servido e há de servir 
para maior desmoralização do 
regime e, mesmo, para maior 
desgraça do Brasil e do seu 
povo". 

O Sr. Lopes Cançado - De quem 
são êsses conceitos? 

O SR. JALES MACHADO - Do 
Sr. Representante Acúrcio Tôrres, 
hoje Vice-líder da maioria. 

O Sr. Lopes Cançado - É realmen
te de pasmar sejam do Sr. Acúrclo 
Tôrres! 

O SR. JALES MACHADO -Nessa 
emergência, os deputados governistas, 
em número de 13, sem quorum legal, 
que era de 15, destituíram, como nas 
farsas, o presidente, Hermógenes Coe
lho. 

O Sr. Pedro Ludovico - É direi
to da maioria eleger e destituir o 
Presidente da Assembléia Legislati
va. 

O SR. JALES MACHADO - Só 
haveria quorum com 15 membros, e 
apenas 13 estavam presentes. 

O Sr. Pedro Ludo1nco - A Assem
bléia compunha-se de 2~ Deputados. 
Treze votos constituíram, portanto, a 
maioria. 

O SR. JALES MACHADO - Se
nhores Representantes, o golpe se 
justificava. Os deputados da mino
ria, não tendo consegUido a prorro
gação da sessão ordinária, só possível 
com aquiecência da maioria, consti
tucionalmente, haviam requerido ao 
Presidente Hermógenes Coelho, que a 
deferiu, a convocação de uma sessão 
extraordinária, para pedir contas não 
prestadas, ao govemador Ludovico c 
processá-lo por· crime de responsabi
lidade, diante dos abusos já cometi
dos. Consumada a farça da distribui
ção, o próprio governador foi quem 
se encarregou de telegrafar · ao Pre
sidente da Assembléia que estava des
tituído, c m::.ito bem, do mandato ele
tivo. O prédio da Assembléia foi 
ocupado militarmente por fôrça po
licial, armada com metralhadoras. 

o Sr. Pedro Lw:lovico - Não é ver
dade. 

O Sr. Dario Cardoso - E' mais 
uma das muitas inverdades do ora
dor. 

o Sr. Galena Par anhos - E' mais 
uma inverdade. Quando o Sr. Pedro 
Ludovico deL'!:oU o Govêrno, saiu nos 
braços do povo. S. Ex.n esquece os 
grandes fatos. 

O Sr. Diogenes Magalhães O 
orador é o mesmo homem de sem
pre. 

O SR. JALES MACHADO- Peço 
que não me obriguem a repetir aqui 
como saiu do palácio o Sr. Pedro Lu
dovico. Poupem-me êsse trabalho. 

o Sr. Pedro Lndovico - Como !oi? 
Queira dizer à Assembléia. 

o Sr. :Vario Cardoso - Não tenha 
receio. PC!de dizer. 

O SR. JALES MACHADO - Para. 
preservar a Constituição e os direitos 
do povo goiano havia uma última es
perança - a intervenção federal. Foi 
pleiteada. Mas nêsse tempo já se pre
parava a usurpação de idênticas 
prerrogativas do povo brasileiro -
o golpe de 10 de novembro. 

E assim o grande ditador, de mãos 
dadas com o ditador-mirim, continua
ram tripudiando sôbre a nação e o 
povo goiano. 
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E hoje, do alto das . suas cadeiras 
senatoriais, assistem, de palanque, 
antegozando, a colheita dos ventos 
que semearam. · 

O Sr. Diogenes MagaJ.hães - No 
campo das atividades públicas no 
govêrno Pedro Ludovico, não houve 
quem o tivesse atravessado sem antes 
ter sacrificad( no altar de S. Ex." a 
própria personalidade e, não raras 
vêzes, a própria dignidade. Em con
seqüência disso, nos cargos mais ele
vados da administração, iniciou-se 
desde logo um verciadeiro rotativismo. 
O eixo dessa espécie de frigideira hu
mana, dos ·parques de diversões era 
a subserviência e a bajulação abso
lutas. A rod~> girava sempre, e quem 
não estivesse no eixo ou muito pró
xlln.o dêle era logo projetado longe. 
E assim Domingos Velasco, Stelita 
Campos, Amphrisio Rocha I,ima, pa
ra só citar alguns, foram postos à 
margem. Mas os Solons, os Abel de 
Cast:ro e outros, êsses sim, atravessa
ram todo o período Ludoviqueano, 
formavam a sua córte, tudo podiam e 
a mesa era farta para t:.dos. A maior 
oligarquia brasileira assolava impla
càvelmente o Estado de Goiás. Em 
1945 ela já se compunha de 200 pa-· 
rentes diretos ou a fins do Sr. Inter
ventor. 

O Sr. Galena Paran'h.os - V. Ex.a 
é = espírito apaixonado. 

O. Sr. Lopes CançcukJ - Foi um 
dos maiores escândalos da Repiíbllca! 

O SR. JALES MACHADO O 
nobre colega Sr. Diogenes Magalhães 
disse que na lista de 200 nomes, al
guns não são parentes. A lista está 
aqui. Vamos que não sejam todos os 
200. 

O Sr. Lopes Cançado - O Sr. Da
rio Cardoso foi ekto Senador, por
que era Desembargador e foi nomea
do Desembargador, porque era poli
tico. 
. O Sr. Guilherme Xav!er - Não é 

verdade. o Sr. Dario Cardoso entrou 
para o Tribunal, em 1934, oor indica
ção unânime dos membros dessa 
Côrte de Justiça. preenchendo ali o 
quinto lugar rese.-vado aos advogados 
pela Constituição J."ederal. E foi, com 
a sua cultura e probidade, por todos 
reconhecida, um dos juízes que melhor 
sen>iram a justiça e o direito em nosso 
Estado. 

O Sr. Dario Cardoso - O nobre 
Representante mineiro não me conhe
ce nem ao meu Estado. Não tem, 
portanto, qualidade nem autoridade 
pars. fazer apreciações em tôrno de 

meu nome. Aliás, não me interessam 
os conceitos impensados e infundado~ 
de pessoas estranhas ao Estado de 
Goiás. 

O Sr. Peã.ro Ludovico - O Senhor 
Dario Cardoso foi candidato do P. 
S. D. de Goiás, porque os seus prin
cipais elementos o julgaram capaz de 
representar o Estado no Senado Fe
deral. 

O Sr. Galeno Paranhos - O Se
nhor Dario Cardoso honra o Estado 
de Goiás. · 

(Troca~-se nu~erosos e ~e~

mentes apartes entre os Srs. Pe
dro L?Ldcvico; Dcrrio- Carã.oso, Ga
Zeno Paranhos e Lopes Cançado.) 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tf~panos) - Atenção! Peço 
aos ilustres Srs. Representantes, se
renidade nos debates. 

O SR. JALES MACHADO- Mas 
a intolerância do Sr. Pedro Ludovico, 
Sr. Presidente, não ficava circunscrita 

ãos-quadros do seu funcionalismo. 
Em qualquer campo· de atividade .onde 
S. Ex." previsse um prurido de liber
dade de ação, que pudesse de longe 
ferir o seu profundo egocentrismo, 
ou mesmo que não pudesse nada, 
mas que agradasse ao seu capricho, lá 
estava a policia de S. Ex.a. Casos de:~
sa natureza houve às centenas e im
possível seria a sua. enumeração aqui. 
Vou mostrar apenas um, c.om os do
cumentos na mão. 

O médico, Dr. Albecir Netuno llcl:ar
ques, vindo da humildade de seus pa~. 
conseguiu, através de um esfôrço 
imenso, diplomar-se em medicina, 
nesta. Capital. :?or concurso, foi Inter
no do Hospital de Alienados. Em São 
Paulo foi médico assistente do Ho:s
pitr.. Municipal, quando fêz curso de 
especialização de Profilaxia da le
pra. 

O Sr. Peã.ro Ludovico - Ainda bem 
que V. Ex. a reconhece que êsse mé
dico esteve num hospital de aliena
dos, em SP.o Paulo. 

O SR. JALES MACHADO - .... 
(Lê): 

Tudo para ser útil ao seu Estado, 
para onde seguiu em 1938, fundando 
em Goiâ.Dia um tiro de Guerra que 
deu mais de 3.000 reservistas ao 
Exército. Na Cii:lade de Trindade fun
dou a Santa Casa .. Passou depois a 
residir em Anicuns, onde, além de mé
dico, era agricultor e criador. Fêz e!l
tágio para o oficialato de reserva no 
H:>.spital Di visionário de São Paulo. 
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E' sócio da. · Sociedade de Biotipolo
gia de. Buenos Aires. 

Em terreno de sua propriedade, 
agrupou os leprosos da circunvizinhan
ça, aos quais ministrava cuidados mé
dicos e remédios que conseguia do De
partamento de S. Paulo. Era repre
sentante doM. da Educação, em Ani
cuns, onde em sua casa, e sem remu
neração, manteve um pOsto de Vice
rotomia. Elogiado pela Diretoria do 
setor de febre amarela, " ::~r ter de
monstrado que larga zona tida como 
infestada de febre amarela, era ape
nas zona maleitosa. 

Mas. ao lado disso tudo, tinha U.'ll 
grav, defeito: não rezava pela car
tilha do EX-interventor e insurgiu
se contra os desmandos das autori
dades locais. Começaram as persegui
ções. Em ., de dezembro o delegado 
de polícia invadiu sua residência, dei
xando-o no xadrez da cadeia por do!s 
dias. SOlto, foi a Goiânia pedir pro
Vidências ao Chefe de Policia. :este 
prometeu sob condição do Dr. Albec!r 
custear a viagem do delegad.:J es
pecial, ausente em Goiás. O a1.1to
móvel especial foi, mas o delegado rui.o 
aparéCeU. Fêz então representaçii.o ao 
J,.róprio Interventor. Confiado na 
promessa dêste voltou a ~nicuns. 

Diante da inércia do govêrno, nova 
Violência; da. sua própria fazenda para 
0 nde se retirara com a famllia, é ar
rastado à cadeia. Nova reclamação 
a, Interventor e novas promessas 
inúteis. Veio a esta Capital, suplicar 
proVidências ao Sr. Getúlio Vargas. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
do o tempo de que V. Ex." dispunha. 

O SR. JALES MACHADO - Se
nhor Presidente, atendendo à ponde
ração de V. Ex. a interrompo aqui as 
minhas considerações, para continuar 
em momento oportuno. (ld'uito bem; 
miLito bem.> 

O SR. PRESIDENTE·- Está fin
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA • 

Comparecem mais 169 Senhores Re
presentantes: 

Partfdo SocfDl Democrático 

Acre: 
.Castelo Branco. 

Amazonas: 
.:".1 varo Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Pereo:.:a da Silva. 
Cosmo Fcrrei;:a.. 

Pará.: 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lamei.ra Eitte!lcourt. 
Carlos Nor;uei.ra. 
Moura Ca1·valho. 

Maranhão: 
Clodoml!' Cardoso. 
Vitor1no Freire~ 
Odilon Soares. 
Luís Carvalho. 

Piauí: 
Renault Leite. 
Sigefreclo Pacheco. 

Ceará.: 

:r.l[oreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Rs.ul Barbos:J.. 

Paraiba: 

Janduf Carneiro. 
Pernambuco: 

EtelVino Lin.;. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Oscar Carneiro. 
Barbosa Lima. 

Alagôas: 
Teb:eira de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Silvestre Péricl:?S. 

Sergipe: 

Gra.co Cardoso. 
Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. 
Regis Pacheco. 
Vieira de Melo. 
P.ltamtrando Requião. 
Eunáp!o de Queirós. 
Luis Barreto. 

Espirito SantQ; 
Atillo V!vaqua. 
Henrique de Nova.ú;. 

Ar1 Viana . 
Asdrubal Soares. 



Distrito Federal: 
Jonas Correia. 
José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Carlos Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Acúrcio Tôrr-es. 
Brígida Tinoco. 

Minas Germs: 
Ben!!dito Valadares. 
Juscelino Kubitschek. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
Cristiano Machado. 
Augusto Viegas 
Gustavo Capanema.. 
Celso Machado. 
Ollnto Fonseca. 
Lair Tostes. 

Sãc Paulo: 

Go!redo Teles. 
Co<ta Neto. 
Lopes Ferraz. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Calado Gado!. 
Guilherme Xavie!' .. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruda.. 
Arge:niro Fia.iho. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
l/Iunhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 

Santa Catarina: 

Altamira. Guimarães. 
Otacllio Costa. 
Roberto .:irossemba.cher. 

Rio Grande do Sul: 

Getúlio Vargas. 
Ernesto Domeles. 
Gastcn Englen. 
Brochado da. Rocha. 
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Elói Rocha. 
Daniel Faraco. 
Antero Leivas. 

·Manuel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério ,.A.lves. 
Mércio· íeixeira. 
Hero!Uo Aza:nbuja.. 
Bayard Lima. 

União Democrática Nacior..al> 

Pará: 

Agostinho Montehoo;
Epílogo Campos. 

Piauí: 

Esmeragdo de Freitas. 
José Cândido. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Paulo __ Sarasatc. 
Beni carV-alho. 
Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 

Rio Grande do Norte:. 

Ferreira de Sousa. 
José Augusto. 

Paraiba.: 

Adalberto Rib-eiro. 
João úrsulo. 
Fernandes Nóbrega. 
Osmar Aqili.no. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti •. 
Alde Sampaio. 
João Cleo!as. 
Gilb~rto Freire. 

Alagõas: 

Freitas Cavalcanti. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho •. 
Luis Viana. 
Clemente Mariani~ 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurã.. 
Nestor Duarte. 
Allomar Baleeiro. 
João Menae:>. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal~ 
·Hamilton Nogueir&. 
Hermes Lima. 
Euclides F:lgueir~o-•. 
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Rio de Janeiro: 
Prado Kelly. 
José Leomll. 

Minas Gera!s: 

Monteiro de Castro. 
Gabriel Passo~. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 

Mato Grosso: 

Vespasiano Ma.rtins. 
Dolor de AndradE:. 

Santa Catarina; 

Tavares d'Amaral. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiutl. 

Partido Trabalhista Brtl$iletro 

Bahla: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
BenJanun Farah. 
Vargas Neto. 
Segadas Viana. . 
Ben!cio Fontenele. 
Antônio SUva. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 
Abelardo Mata. 

São Paulo: 
Hugl.l Borghi. 
Romeu Flori. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 
Artur F1scher. 

Partido Comun~ do Brasa 

Pe.rnambuco: 

Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Grábo1s. 

Rio de Janeiro: 
Claudlno SUvr.. 

São Paulo: 
José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

R!o Grande do Sul: 

Trifino Corrêa. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gera!!>. 

Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Popular Sindicall~a 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Alves L!nhares. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Denwcrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Víto1 . 

Partido Republicano Progressista 

Sãc. Paulo: 

Campo~ Verg:;.l. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Sr. ?residente, peço a palavra., pela 
ore. em. 

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

O SR. AURELIANO LEITE -
(•) (pela ordem> Sr. Presidente, pedi 
a palavra para. endereçar à Me.;a. 
requerimento em que solicito a in
serção. nos Anais da Assembléia Cons
tituinte, do tópico de 1liXl jornal desta 
Capital, não daqueles injustamente 
"chamados" demagógicos, como o 
•correio da Manhã", "D!ários de No
ticias", "0 Jornal", "Diário Carlo-

( • > Não foi reVisto pelo orador. 
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ca.", "Estado de São Paulo" e outros 
tantos, mas do circunspecto e con
servador "Jornal do Brasil". 

Eis o tópico a que· faço <eferência.: 
"A tragédia dos "soldados da 

borracha" 

A ditadura cavilosa. e desuma-
na arrancou dcs seus labores ru
rais, em plena guerra., 50.000 nor
destinos, e fê-los marchar para. 
a fome e para. a morte. com a 
legenda negacea.dora de - solda
dos da borracha - seduzin·do-os 
com léria.s de patriotismo e fal
sas promessas às regiões inóspi
tas da Amazõnia, onde os aban
donou de maneira impiedosa.. 
Cem mil braços foram subtraídos 
dos trabalhos campestres da Pa
raíba, do Rio GranC:.e do Norte, 
do Cear{., do Maranhão, sob o 
pretexto da intensificaçã,; da pro
dução de borracha, material es
tratégico de que tanto necessita
vam os Estados Unidos, concor
rendo, desta."'te, o Govêrno despó
tico de então para o declinio da. 
noss'll. produção de cereais e de -
outras gêneros alimentícios que 
nos dão a terra.. Agravou con
sideràvelmente a crise de braçoo 
em que já Vinham se debatendo 
os lavradores .iaquela região do 
País. O DIP, que era o reino 
da mentira, entupia as colunas 
da imprensa com uma publicida
de rica de grosseiras fantasias, 
acêrca daquela providência fala
c:osa do Chefe Nacional, que pro
curava, com tanta demagogia, es
perteza e passes de mágica. rea
bilitar-se perante o Brasil e a.s 
nações aliadas, depois de um noi
va.do prolongado com os chefes 
crim.ino!os do Eixo, que esteve a 
pique de identificar a sorte da 
nossa Pátria ao destino trágico 
da Alemanha, da Itália e do Ja
pão. Isso está na consciência 
de todos nós e consta. dos servi
çoo de documentação dos axiais 
e dos anglo-americanos, já ha
vendo surgido certas revelaç5e.r 
indiscretas que foram detidas em 
homenagem ao Brasil. 

Daqueles 50. 000 :>rasileiros, in
gênuos e rudes, que viviam ma.l 
em seus pagos, porém, não eram 
desgraçados, não eram enfermos 
e não sofriam fome. dêles, 23.000 
apodreceram na lama. sem pão, 
sem assistência médica, sem re-

médios para atenuar o febrão, a 
avitaminose, o assalto de parasl
tas. Lá ficaram sepultas naqueles 
desertos, vítimas de um mau Go
vêmo e das suas ilusões pela vi
tória das armas das Nações Uni
-das. Os outl·os 27. 000 que sob~e
viveram àquela batalha sem g!ó
ria;, que não tiveram sequer as 
passagens de retômo para os seus 
Estados de origem, empreend~

ram as longas caminhadas, ven
ceram (nem todos) distãnc1as 
imensas, fugmdo ___ à _desolação e 
à miséria dos seringais, onde fo
ram despejados como prisioneiros 
dos nazistas em ca.mpos de Da
chau, Belsen ... 

Os caminhões de alimentos que 
chegavam aos acampamentos :!as 
•soldados da borracha", após uma 
distribuição de migalhas no curso 
~ um dia, à noite de;aparecia.m 

como ··13or- -encanto. . Era que o~ 

gêneros destinados àqueles infe
lizes !lusos das clarinadas pérfi
das do DIP e das falas do frígido 
ditador, aqueles gêneros eram 
desViados para nutrir o "merc>J.
do negro" do interior da. Ama
zônia, assolado pela fome. Essa· 
gente vai reaparecendo, nos Esta
dos do Nordeste, nesta Capital, 
ostentando' as cicat."iZes da luta. 
desesperada que dirigia o instinto 
de conservação, vendo-se nesses 
trapos humanos um doo peque
nos episódios de um Govêmo 
malvado e impieau..~t'. Muitos 
deles estendem a. mão à caridade 
pública, enquanto os · profitfnl.rs 
das orgl~ dionislaca:; do infla.
cionismo continuam gozando a. 
vida como os mais felizes dos mor
tais. Essa tropilha getuliana não 
é inconsciente, mas, por certo,· 
apresenta um indice de sadismo 
larvado. Frente à desgraca in
finita dos brasileiros, êles- deli
ram na euforia da existência mar
cada de egolsmo e ao preço da 
calamidade econônuca e !inan
ce!ra que legaram ao Pais." 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes 
quero especialmente dedicar esta edi.: 
!!cante página ao "pai dos pobres", 
que, por acaso, está presente, nesta. 
hora, na gloriosa Assembléia Nacional 
Constituinte. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) · 

O SR. PLíNIO LEMOS- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. PLíNIO LEMOS (pela ordem, 
Zê o seguinte discurso> - Falo pela 
ordem, Sr. Presidente,_para denunciar 
à Nação, vicies administrativos que 
precisam ser estirpados, mazelas que 
precisam ser reveladas, maus costumes 
que precisam ser abolidos, inüecorosos 
privilégios que necessitam ser elimi
nados sem contemporizações, para res
guardo e d·ecóro dos que têm sóbre os 
hombros a responsabilidade direta, pels. 
defesa da Fazenda Pública. 

Quem se der ao trabalho de uma. 
investigação paciente e bem orientada, 
no que tange a certas e injustificáveis 
concessões feitas em detrimento do in
terêsse geral, e com graves danos para 
o Tesouro; concesooes mascaradas de 
legitimidade, apresentando-se como de 
interêsse público, poderá. ver, estarre
cido, que os panamás de grandes pro
porções, continuam a eXistir e sorra
teiramente aurem do tesouro nacional 
o quanto conseguem, quando o povo 
exausto, em completo estado de mi
séria. dorme sob a esperança de que 
o Govêrno, cumprindo as suas pro
messas, expulse do Tem!JIO os ven
dilhões. 

Com o tempo, e agora que êle mu
dou, hão de vir a público na sua dura 
realidade para os que vivem diuturna
mente nas filas a tocaia de um pedaço 
de pão falsificado e de algumas gotas 
de leite para mitigar a fcme dos filhos 
pre-tuberculosos - as páginas desco
nhecidas dessa história, triste e ver
gonhosa história, de um indecoroso 
privilégio, cujos beneficiários recorrem 
aos m:tis sórdidos recursos pa::-a con
servá-lo como prêsa. 

Não tardará o dia em que a Nação 
tomará conhecimento dêsses f a tos e 
terá oportunidade de verificar que o 
contrato da Revista do Supremo, a 
célebre manobra do financiamento do 
algodão, Dahne & Conceição e tantos 
outros, descerão a plano secundário 
diante dêste caso de que nos ocupamos 
e que talvez ninguém, excP.Ção feita 
do honrado ex-Ministro da Fazenda 
Sr. Sousa Costa, conheça esta As
sembléia. 

O Decreto~lei n.0 4.791, de 5 de ou
tubro de 1942, instituiu o "cruzeiro" 
como unidade monetária brasileira, 
(note-se bem outub~o de 1942) e o seu 
art. 7.0 , manda que o Ministério da 
Fazenda, p:ovidencie a aquisição ou 
impressão de cédulas na importância. 
e proporção necessárias ao meio cir
culante. 

Para aquisição dessas céduls.s o 
usurpador do poder autorizou uma. 
vultosa encomenda de emergência (sem 
concorrência) a American Bank Note 
Company e determinou a abertura de 
concorrência para. os subseqüentes for~ 
neci.Inentos. 

A compra de cédulas do papel
moeda, tem-se processado sempre cer
cado de todo sigilo sendo, assim, a. 
matéria relacionada direta ou indire
tamente, com êsses fornecimentos, 
conservada fora do conhecimento pú
blico, como se fõsse preciso revestir o 
ato de caráter de clandestinidade. 
Mas, de quando em vez, fortuitas no
tícias de jornal, que a muitos passam 
despercebidas; um dec:reto-lei abrindo 
crédito para pagamento ao felizardo 
fornecedor de notas de papel-moeda. 
e ainda um ou outro despacho do 
Chefe do Govêrno, publicado no 
Diário Oficial, permitem o conheci
mento, por alto, de que houve ou deve 
ter havido. concorrência para forneci
mento e oue vários interessados acor
reram aos· convites, apresentando pro
postas, além de outros elementos que 
servem de base a deduções sóbre o 
seu processamen•o. · 

Temos. por exemplo. uma exposição 
datada de 22 de novembro de 1945, do 
Ministro da Fazenda, Pires do Rio, 
e:1 tS.o titular da Pasta, comunicando 
ao Pres!dente que na concorrência para. 
o fo::-necimento de notas de papel
moeda, houvera sido vitpriosa a firma. 
Thomas De La Rue & Co., dona da. 
p~oposta mais J:-ara tl, e a declaração 
de qu2 o contrato f!rmado haVia sido 
aprovado pelo Presidente com a de
term.:.nação de que se prosseguisse na. 
tra:nitacã<> no:-maL 

Não obstante o Diário Oficial, vez 
por out~a. publica um decreto-lei 
abrindo créditos especiais, para aten
der ao pagamento de despesas prove
nientes de fornecimentos de notas efe
tuadas pela firma American Bank 
Note Company, CDecre·tos ns. 9.150 
e 9 .345, de S-4~46 e 10-6-46) fatos que 
não têm justifics.tiva e que suscitam 
dúvidas que precisam ser devidamente 
esclarecid3.S. 

Fo:rtes razões devem ter contribuído 
para êsse procedimento do atual Mi
nistro da Fazenda, em desacórdo com 
as determinaç-ões emanadas do Pre
sidente da República e à margem da. 
concor~ência para que fôsse American 
Bank Note Company fornecedora das 
notas quando d2via tê-lo sido pela 
fi:rma De La Rue, classificada em pri
meiro lugar na concorrência legal
mente aberta. 



-294.-

Dai, Sr. Presitlente, a razão do re
querimento que passo a ler solicitando 
ao Govêmo, informações que visam 
sobretudo esclare<:er e orientar o Po
der Públioo. (Muito bem; muito bem.) 

O orador entria à Mesa o se
guinte: 

I!EQtlElln&:NTO N.o 245, DE 1945 

Solicita informação ao Mir.isté
ri:l:i da Fazenda sõbre se créditos 
a.bert.os ao America.n Ba.nk Note 
Company o j(Jram em conseqziê;;
<."'ia. de compras decorrentes de 
conC(JTTência pública. 

Requeiro sejam solicitadas, ao Po
der Executivo <Ministério da Fazen
da), por intermédio da Mesa da As
sembléia, na forma do Regimento in
terno, com a possivel urgência, as 
informações seguintes: 

a.) Se os créditos especiais abertos 
pelos Decretos-leis ns. 9.150 e 9.345, 
respectivamente de 8-4-46 e 10-6-46, 
para pagamento à Amer!can Bank 
Note Company, pelos forne-cimentos 
de 33.300.000 e 22.200.()(){) de notas de 
papel-moeda, sendo o primeiro = im
portància de Cr$ 5.3!?2.012,60 e o se
gundo na de Cr$ 3.733.809,20, foram 
em conseqüência de compras decor
l"entes de concorrêru:ia pú:blica. 

bl Se êsse mesmo fornecedor tem 
mais de um fornecimento feito sem 
concorrência <: no caso afirmativo, de 
19-38 até esta da.ta quais as im·portàn
cias que lhe foram pagas. 

e) Quem é, atualmente. no Brasil 
o representante do American Bank 
Note Company? 

d) Se há concorrência aberta na 
Csixa de Amortizaçã.o para o for
necimento de cédulas do novo padrão 
(Cruzeiro) e no caso afirmativo, qual 
a classificaçã.o das concorrentes, quan
tidades de notas pelas espécies ou va
lores de cada cédula, preços, etc. 

e) Qual a data em que foi aberta. 
essa concorrência, caso exista, e quan
do foram aberta~ as respectivas pro
postas de fomecunento. 

/l Qual o parec·er sõbre idoneidade 
das firmas concorrentes, papel apre
sentado e condições técnicas de im
pressão? 

g) Qual a fase em que está a re
ferida concorrência? 
-'h.) Qual o lucro que teria ~ Govêmo 
adquirindo as referidas cédul!!.s ao 
"fendedor na aludidz. concorrência, 
isto é, qual a diferença de preço entre 
o que o'bteve o primeiro lugar e o que 
·tem fornecido a despeito da concor
réDcla. em tela. 

i) Quais os n=es dos concorren
tes inscritos e a respectiva classifica
ção e se algum dos licitantes foi ex
cluido e no caso afirmativo qual o 
motivo? 

Em 21 de junho de 1946. - Plínio 
Lemos. 

A imprimir. 
O SR.. LINO MACHADO - Sr. 

Presiõ.ente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR.. LINO MACRADo (Pela or
dem) - Sr. Presidente, quando, há 
mais dé um quarto de século - e já. 
vai longe o tempo, - deL"Qlva os ban
cos da Faculdade-de .Medicina, ouvi 
do príncipe da ciência de Hipocrates 
daquela éuoca, o ~a udoso professor 
Miguel cõuto, palavras que guardo 
como lema. palavras que trago como 
oandeira, palavras que des-ejo repe
tir perante esta Assembléia Constitu
inte de 1946. 

Dirigindo-se à minh:t tu..""mS, dizia 
têxtualmente Miguel Couto: "Vossa 

-missão __ é correr pelos outros e a to
dos os instantes." -

Na verdsde •. Sr. ·Presidente, a mis
são do médico - o nosso sacerdócio -
é precisamente essa: atender a quem 
quer que reclame os nossos serviços, 
indistintamente; a atender amigos e a 
adversários; atender a inimigos; aten
der a bons e maus; atender a todos 
que, porventura, precisem dos prés
timos de nossa profissão. 

Creio cue só no século XVI, se me 
não falha a memoria ,na época de 
3aime II, foram fusilados os médicos· 
que, no cumprimento de sua missão, 
atenderam aos adversários do Rei. 

Na última reunião, fili procurado, 
neste Parlamento, por uma comissão 
de médicos que me denunciou fato que 
se me apresenta de muit. gravidade. 

Tenho a impressão de que ainda 
estamos a viver naquela época da di
tadura, nos tempos de escuridão do 
Estado Novo. ,m que se nãc. podia fa
lar nem protestar, e em que todos os 
atos que demonstravam siquer certa 
rebeldia longínqua contra o ditador 
eram punidos com a demissão e com 
a prisão. 

O Sr. Adelmar .Rocha - V. Ex.& 
está profligando um ato vergonhoso 
para a civilização brasileira. 

O SR. LINO MACHADO - Muito 
agradecido a V. Ex.". 

(
0

) Não !oi revisto pelo orador. 
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Médico que é, e dos ms1s eminen
·tes, afeito ao exercido da nossa ma.g
..llifica profissão, V. Ex." (dirigindo-se 
-ao Sr. Aàel77ULT Rocha> há de ter ti
do conhecimento, como eu. de que em 
:plena. capital da República, n(l ano 
de 1946, demite-se das suas funções 
no Instituto Osvaldo Cruz um jovem 
i! notável cientista, que tem repre
sentado o Brasil em congressos inter
nacionais, com grande brilho - e 

.aqui lhe vou declinar o nome: Dr. 
Aloisio Nelva :Fllh(l - apenas porque 
atendeu às vítimas do conflito do Lar
go da Carioca. 

Nada hâ, Sr. Presidente, contra o 
Dr. Aloisio Nelva Filho. Naturalmen
-te, a esta hora lhe estão a emprestar 
1deologias, da esquerda ou da direita 
-pouco importa. Na verdade, o jovem 
dentista há oito anos vem exercendo 
.suas funções com dignidade, com pro
bidade, com inteligência, com vivaci
dade intelectual e uma grande cul
tura, e só agora é que este o a descobrir 
.ideologias que o arrastariam, assim, a 
atender a vitimas de um conflito, ví
timas de um lado e de outro, porque, 
-como sabe V. Ex.", Sr. Presidente, 
ninguem conhece ao certo como de
-correram aquêles acontecimentos la
mentáveis de 23 de maio, nesta Ca.-
pital. -

Ao cabo destas ligeiras considera
ções, Sr. Presidente, envio à Mesa um 
requerimento, para que, por intermé
dio de V. Ex.3 , à Poder Executivo 
informe se ainda estamos sob as leis 
-do famigerado Tribunal de Seguran-

ça() Sr .. Jandui Carneiro - A situa~ 
çiiD é quasi a mesma. 

O SR. LINO MACHADO- Então, 
"Sr. Presidente, se estivermos, ainda, 
com a dit:l.dura, tal qual se m::mifes
tou durante 15 anos, onde ficará esta 
tribuna qu-e, na verdade, é livre, e de 
onde se tem ms.nlfestado tooos os Re
;:res-entantes do Brasil, em favor das 
-<:a usas da Justiça e da Liberdade?! 

Estou certo de que o requerimento 
que envio a V. Ex." se!"á aprovado 
-pela Casa, por!sso c;ue se trata, ape
nas, de assegurar ao médico a li';>er~ 

dade de exercer seu magnífico sacer
,dócio. (Muito bem; muito bem; Pal-
mas>. . 

O orador envia à Mesa o segmn
te: 

BEQtl"I!:I!Ilo!J!lO N.o 2~3, DE 1946 

Solicit4 in/OT"ITUU;ões do Poder 
Executivo sõbre a vigência de lei 
.de segu.raru;a naciOnal, uma vez 

ter siao ela invocada para f~ 
ficar o Govêrno a demissão do 
Dr. Aloisio Neiva Filho, mediCO 
do Instituto de Manguinhos. 

Considerando que o Dr. Aloisio 
Ne!va Filho, médico do Instituto de 
:Manguinhos e conhecido cientista bra
sile:ro, foi demitido de suas funções, 
sem nenhuma formalidade legal, e sob 
pretêxto de ter Infringido a lei de 
Segurança. Nacional por ter prestado 
serviços médicos às vítimas do con
flito do Largo da Carioca do dia 23 
de maio, requeiro, por intermédio da. 
Mesa, seja informado pelo Poder 
Executivo se se encontra a:Ilda em 
vigor, a citada Lei. 

Sala das Sessões, em · 21 de junho 
de 1945. - Lino Machado. 

- A imprimir. 

O SR.. JOSE' V ARELA Se-
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. JOSE' VARELA - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes. O mele única de conseguir 
falar hoje foi apresentar um requeri
mento no sentido de saber se fora 
:Cc•meada tlllla Comissão para receber 
o embaixador da República Soviética. 
Devo, entretanto, efetivamente decl:l.
r:J.r que o motivo precípuo foi o de
ver que se me ir..:põe de prestar es
clarecimentos, sem núvida, necessá
rios a respeito de algumas indicações 
apresentadas a esta Assembléia. oor 
um representante do Rio Grande do 
Norte, o Deputado Alofzio Alves. 

Li, num jornal que se edita na ca
pital do meu Estado, pertencent~ A 
União Democrá~:.:a Nacional, o se
guinte: 

"Rio, 1 - O Deputado AlUJZ1o 
Alves apresentou indicação à Me
sa da Assembléia no sentida de z. 
mesma sugerir ao Govêrno ';;l..J
deral a possibilidade de reallzf.'r, 
em cooperação com o govêrno <l<> 
Rio Grande do Norte, os serviço' 
de saneamento e água das c!<!a
des de Mossorõ e ~acau; e ou~~a 
indicação do mesmo Deputad.o. 
que trata da necessidade da í'ons
trução de urna. ponte sõbre o rio 
Açu, no Rio Grande do Norte, es
tabelecendo a ligação def!.ni;;i va. 
entre Natal e outras regiões do 
Ests.do com a zona oeste." 

.!'.. p!"c;:;ósito, Sr. Prestdente, tenho 
um telegrama do Prefeito expedido 
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em março, sol.!citandc os v~>lioscs s~r
viços do Senador Georgtno Avellno, n:> 
sentido de conseguir empréstimo de 
do!s ou três m!L"J.ões de cruzeiroo. n~ 
Caixa Econômica ou Banco do Brasil, 
para o serviço dágll:l daquela -:ldade, 
com põrto maritlmo e gran':ie ~ol!l~r
cio, cuja população atinge a cerc~ de 
vinte mil habitantes. 

O início das o))ras foi :pleitea'io há 
mals de dois anos e somente, há pou
cos meses, a Comissão de E>tudos das 
Negócios Estadll:lis aprovou o respec
tivo projeto de decreto-lei. Desde mar. 
c;o estamos, conseqüentemente. tr:;.tan. 
do do empréstimo, estudando um~ mo. 
dalidade que menos onere o empreen
dJ.mento em questão. 

O Sr. Dioclecio Duarte Vossa 
Ex.a. está dizendo a absoluta ver
dade e êsse esforço mereceu de torlos 
os vossos conterrâneos interessados 
s!nceran:ente no progresso de nossa 
terra os maiores aplausos. 

O SR. JOSE' VARELA_- Outro te. 
legrama, de igual procedência, Se
nhor Presidente, noticia haver o s~
nhor Aloízio Alves. solicitado que o 
serviço do SAPS fôsse instelado no 
Rio Grande do Norte. 

Devo inf::-rmar que desüe o mês de 
janeiro, nosso louvado colega de ban
cada, o Deputado Meta Neto entrou 
c.•m entenr.1mcr.to com a D!ret.oria do 
SAPS sôbrc ser instalado ~er\·i~o em 
Na tal, e o diretor a tua! daquele De-
partamento já. conseguiu o ~erreno, 
doado pelo govérno de meu 'Estado 
para tal fim, havendo par'l isso in~ 
cumbido . o v;:~sso ilustre cont<>rrãneCJ 
Dr. Aderson Dutra -.para encaminhar 
o processo respectivo. 

O Sr. Dioclecio "Duarte - Não há 
dúvidro alguma, V. Ex." tem tôdn ra
zão. 

O SR. JOSE' VARELA- Nomes
mo jornal, lemos o seguinte trecho 
no serviço telegráfico: 

"Lavoura e pecuária no nor
deste. Rio, 1. 

Os constituintes Aluisio Alves, 
José Augusto, Café Filho e Fer
reira de Souza apresentaram uma 
indica<;ão na Assembléia Consti
tuinte solicitando medidas urgen
tes de amparo à lavoura e à pe
cuária do Nordeste, quer através 
da ampliação do prazo e diminui
ção dos juros fixados pela Car
teira Agro-Pecuária do Banco do 
Brasil, quer através de outras 
medidas que, ouvidos os órgãos re-

presenta.ttvos das classes interes
sadas, possam concorrer para 
atender a grave situação que atra
vessam. os lavradores pecuaristas 
do Nordeste do pais, premidos pela 
retração do crédito bancário." 

Estas medidas, foram tomadas pelo 
Senador Georgmo Avelino, com o 
maior interêsse, desde o princípio de 
abril. 

O Sr. Mota Neto - Os requerimen
tos do Deputado Aluizio Alves não 
têm outras finalidade senão tentar ar
mar efeito politico, porque êle nã.o 
tem prestígio, assim como os seus co
legas de bancada, pois os norte-rio
grandenses já. demonstraram nas úl
timas eleições que perderam a con
fiança nos antigos lideres, cuja fal
sidade está. evidenciada. 

O SR. JOSE' VARE:L..~ - V.. Ex
celência tem razão. Requerimentos 
desta ordem só têm efeito confusio
nista na cidade, porquanto o Depu
tado Aluizio Alves, que foi o dirP.tor 

-.da S.E.R.A.S. e da Legião Brasi
Iefra·,-durante todo. o govêrno do Ge
neral D-antas, nunca mandou pãr~.- a 
cidade de Macau um só :::.uxílio, ape
sa,r de minhas const::~ntes reclama
ções. 

A 12 déste mês, Sr. Presidente, a; 
bancada do P. S. D. foi à. Fundação 
da casa Popular pleitear :.. cor.s.tru
cão da casa orolet:á.ria no Rio Gran
de do Norte ê o Deputa,do Mata Ne-t.o, 
pouco depois, assinava contrato refe
rente a 300 casas em :Mossoró e 100 
em Areia Branca. 

O Sr. Mota Neto - No di:t 3 do 
corrente, e o requerimento do Se
nhor Aluizio Alves a esta Assembléia 
traz a data de 16 dêste, redigido cer
tamente por insinuação dos derrct3.
dos undenistas de minha terra. co:no 
censura à sua proclamada lnath"i.
daàe. 

O SR. JOSE' VARELA - Periei
tamente. Além das providências em 
relação a Mossoró e Areia Branca, 
procuramos atender às necessidaces 
dos tr<J.balhadores de outros Muni
ci?ios, como Natal, Macau, Angita, 
Caicó, Currais Noves, Saicuinha, S<l.o
José, Papara!, Açu, Cangua.reta.ma, etc. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
nobre orador que seu tempo está 
findo. 

O SR. JOSE' VARELA - O jor
nal que tenho em mãos, Sr. Presi
dente. é de 15 d.o corrente mês, e, 
no c....a 16, o Deputae.o Aluízio AI-
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ves s:pre~ntava reque=emto sObre 
a construção de casas PO'l>Uln.res no 
Rio Grande do Norte. 

O Sr. Tol$.o Piza - V. E.,.a L! e-; iA 
congratular-se com seu colega. 

O SR. JOSE' VARELA - V. Ex." 
me dará razão, quando souber que tu
do isso é feito, exclusivamente, para 
fim meramente partidário. 

O Sr. Mota Neto - E nil.o ex1ste 
sincer.aaae nos requenmcnto~ üo 
sim, que o Deputado Oluí:;!o Alves 
fizesse uma declaraç:i.o sccundnc.lo o 
vosso reouerimento no senticlo d:: en
campar ã estrada de fen·o de Mo:;:;or6, 
cujos operários soü-em o despotismo do. 
atual Diretoria. 

O SR. JOSE' VARELA- Nii.o com
preendo como tais requerimentos pu3-
sam ser fcrmul:l.dos, peran;.e cst.:l Cn~a. 
apenas para publicidade, pois, nli•m <.lu 
causarem grande transtorno, n un;cn
tam consideràvelmente o trabalho tta 
Me~a da Constituinte. 

Tinha outras causas n dl7.t't, ftt. 
Presidente mas, sempre db:lplln:tCo, 
atendo à obsen·ação de V. E)(." c d<!l· 
xo de ler os dem:l.ls tclcgr:11naa c,uc 
possuo. Não quero concluir, Sr, Pn:
sidente, sem me referir ctlmla n ou
tras interessantes lndicaçôt·.~ '""·:naJ:>a 
pelo nobre deputado uctc nl~L:\, ~·•mo 

as que tratam da p~rh:rar;;,u de poço3 
tubulares, p~o~rogaçõcs das •·•n~·r<:stl

mos agro-pecui:rios, agéncln ,1 J B~ nco 
do Brasil em' Canais Novo~ ~ P~ u c~os 
Fe:rros, e uma estaQáo da QU" .m:mt!c:l. 
militar em Moosoró. provlclC:nc•J.> t;u~ 
a bancada pessedist:~. tomou. Pcn:;o 
assim, Sr. Presidente. ter <·fi~larcc!clo 
à Assembléia que as ml:;tl!icu.çOes '>J· 
liticas de um parlamcn ta r u ns!cso nc 
fz.lsas glórias nznhurna rcprrctu~s.\o l!n
contra no espirito do povo noc·t·~·rl~

grandense: Urtuito bem. ll1utto bem. 
Palmas.) 

0 orador cr.vla a M t'Na o .•c· 
gv.inte requerimc11to: 

Requeiro ao Ex.0 Sr. Prrnltl"nl<' dn. 
Assembléia Nacional Ccm~.ltulntc llllt' 
informe se foi nome:..dn um:t Comlss~o 
para receber o Sr. Embaixador d:• 
Rússia. 

Assim o faço porque um Jorn~l tlo 
Rio Grande, not!clou c:sa hcm•·n~lr."lll 
a" Representant~ da ltcpúbl!c.'\ S. 
Soviética. 

Sala das Sessões, 2\ de junho de 
1946. -José Varella. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Car· 
los Lindemberg envia. à Mesa o se
guinte discurso para. ser dado como. 
lido: · 

Sr. Presidente, trazendo ao conhe
cimento desta Assemblé:a a questão 
de limites entre Minas e Espirito 
anto, discutindo matéria Constitucio
nal, tivemos o único intuito de escb.
reeer a Nação sõbre o assunto, provo
cando o pronunciamento de nosso 
pcderoso contender territcrir.l. a i:im 
de que o caso nSão passasse para o 
rol dos fatos consumados e, além 
dlliso, n:i.o fossemos julgados como au· 
t.or<)s de uma aventura perigosa. 

Tendo em mães a resposta. que eu 
núo pod:a deixar de dar ao nobre e 
estim:do colega José Maria Alkmim. 

Acontece que fazendo os cii.lculo~ 

da.s inscrições, verifiquei que a minha 
vez de falar está muito longe, não ca
lhando certamente essa oportunidade 
n<~~ dias que ncs restam antes da en
trada. do projeto de ConstitU:ção em 
neva discussão. Iniciada r.. votação 
estarão canceladas tôdas as inscrições 
conforme expiicou V. Ex.• perdendo 
D.SN'm cportu.'lidade, o meu discurso, 
csto.ndo a pendência para solução fi
nal. Por isso resolvi usar o que nos 
rn.culta o regim-ento, requerendo a. 
V. Ex.• a publicação do meu tl'aba
lho no Diário da Assembléia, a. fim 
de que dêle conehçam os d:gnos mem
bros desta Casa e cs interessados. in
clusive os demais poderes públicos. 

B2Seados r.a inteiresa moral e es
oírito de justiç::. de . Exns. o em:
nente Presidente General Eurico Gas
par Dutra. e Ministro da Justiça o 
integro Dr. Carlos Luz, estamos certos 
de que a solução almejada virá sem 
demora e norteada unicamente nos. 
elevados interêsses da Pátria brasi
lelr::.. 

Passando às mãos de V. Ex."' o meu 
discurso, peço sua publicação, ncs têr
mos regimentais. 

Sr. Presidente, Srs. Rep:.-esentan.tes. 
- Da matér:a pràpriamente const\
tttcional, o que mais interessa. aos re
presentantes do Estado do Espiri•o 
Santo, é, sem dúvida, no que toca aos 
limites entre os Est::dcs. pois. nos de
mais assuntos. as nessas necessidades 
particulares como os nossos deejos 
pela ;;ranàeza da Pátria.. co!ncidem, 
perfeitamente. com a ação patriótica. 
dos nesses pares. 

Relativamente a l:mites, entretan
to, a questão é das que se pedem cha
mar - de vida ou morte - tendo-se 
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-em vista. a. lllllea.ça. que pesa. sObre o 
·nosso Estado de ver reduzido o seu 
·território, de 44.000. quilômetros qua
drados para. 34.000, em favor de ouno 
Estado que pozsundo 594.000 quilô

.metrO& quzdrados. pretende aument!l.l" 
PSSa vastisslm3. ãrea. para. 604.000, e.:n 
números redondos. A!nda, o que é 
.Pior, a. densidade demogrjfica de Mi
na~ Gera!s, é de 11,5 habitantes por 
qcilômetro quadrado, quando a. do ~
Jllnto Santo é de 17,8 demonstrarr!r. 
inquestionàvelmente, s. necess:da.de e 
bom aproveitamento da.s terras, em 
benefício do .Brasil. 

Não fosse o caso, da. mais alta rele
vfulcia. para. a. vida de nosso F.stado e 
alicerçado nc.s mais sólidos princ1pio.s 
históricos, de direito, de just:ça, le
E< is, em face dos convênios, dos lau
dos arb:trais e da realidade. não t>.s
õa!famos a insistir no assunto. cpenas 
por abrogação, como alguém pode!'á 
supor, wrque conforme temos ciecla.
rado reiteradas vêzes, acim:1. de tudo 
e:nno.s brasileiros e tudo é Br::.sil. 

o i lustre deputa.d{) José Ma::'i:J. 
Alkm:m, cuja simpatia. irradianr.e me 
prendeu, desde a. constituinte de 1934, 
·vem à tribuna para tentar justí!:car 
o Govêrno de Minas Gerais, das vio
lênc!as que tem praticz do na região 
limítrofe cem o Espírito S.mb, qne 
õesta mesma tribuna fomos obrigados 
:?.. denunciar à Nação depois de e.'C'5D
tados todos ns recursos sua.sót ios. para. 
ch"--Il.ar à razão aqueles governantes. 
E, se assim não tivéssemcs prc-::::-jlco, 
tudo está demonstr::.do. o ass:mto pa.s
sarla ao rol do:; tatos cons-rLmt!dos, 
com a predominânc'a da fôrça. <"Ontra. 
o aireito, apenas pela lei do ma.is po
deroso. 

Alinhou o nobre deputado, uma sé
rie de arguments em favor de sn:1 
tese, entre os quais z!guns totalmente 
.inverídicos outros procurando desv!a.r 
o debate para pont..~s que ignora es
tarem perfeitamente esclarecidos. 
Mas. Snhores torcer a realidade do
cumentada., empanar a clareza das 
decisões lega:s. mudar caracterlstic:lS 
geográficas, transferi!' r:os e serras in
teiras, são ações que as fôrç2.S hu
·manas não podem rez.lizar a menos 
ainda encobrir porque a verdade a 
razão, a justiça sempre aparecem, 
quando os fatores materiais não se 
podem extin!!uir. E. é só isso o qt:e 
·pretende o Serviço Geom-áfico de M1-
na.s Gerais. que ousso afirmar, não in
forma com s'nceridade os ilustres re
presentantes dêsse ~tado nesta As
:~;embléia, como prova a. res.lidade 

que pessca.lmente conheço e. mais do 
que isto, as conclusões do Serviço Geo
~áfico do Exército, órgão insuspeito. 
composto de homess especializados na 
matéria, oficiais do Exército Nacional. 
imbuídos do mais alto espír:to de bra
silidade, corporação que em tôdas R'> 
épocas tem sido garantidora da inte
gridade e unidade da. Pátria. Negar a 
verdade de tais conclusões, julgá-las 
llUSPeitas, seri::. at!rar sõbre o Exército 
o labéo de fa.cciotidade, cometendo-se 
a. mais grave e repugnante injustiça.. 
o maior de todos os pecados mori:ais. 

Estou certo e afirmo, .que se os ilus
tres representantes mineiros, não es
tivessem assim mal informados, se
riam os primeiros a fa?.~r justiça, a 
dar a César o que é de César, po'.s, 
sempre deram prova do mais alto es
pírito p&tliót'co, de união nacional e 
verdadeiro civismo. 

Dito isto. passemos a provar que o 
nobre deputado .Alkrnim, não sô está. 
mar--infurXJUdo, como a sua. causa. é 
indefensável. · 

Irrevogabilidade e irrecornõiülaãe 
do laudo de 1914 

.Afirmou êle por três vêzes, que os 
Estados do Espírito Santo e Minar. 
Gerais f'rmaram um Convênio, em 18 
de dezembro de 1911, do qual cons
tava, entre outras cláusulas que "am
bas as partes teri~m por irrecorrível 
e irrevogável a decisão arbitral". Com 
Isso procurar apresentar o Espírito 
Santo, como tendo faltado a um com
promisso solene. ·em que a sua pala
vra estava ·empenh~da. 

Basta ler o Convênio de 1911 para 
verificar a falsidade de tal afirma
tiva. A Cláusula IX do referido con
vênio, única. que trata do assunto. diz 
c tenho à d'sposição de qu::lquer ln
gará, para todos os efeitos. logo que 
comunicada aos governos dos Estados 
pactuantes". Não hâ outra referên
cia.. Não transcrevo aqui o document 1 
na integra por ser longo entretanto. 
o tenho à. disposição de qualquer in
teressado. 

O Govêrno de Minas, por vá.rlas 
Têzes tem insistido no ponto tludido. 
A principio devilllllos julgar tratar-se 
de um equívoco, ma.s, hoje, depois que 
Ruy Barbosa esclareceu o assunto e 
depois que o Govêrno do Espírito 
Santo te mfocal'zado detalhadamente 
êsses esclarecimentos, já. não é possf
Tel admitir-se que se repita três vêzes 
num só discurso. a insustentâvel a!ir
m:õ.t!va., para con:fundl:ra. opinião Na-
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.cional. SObre o assunto disse Ruy 
.Barbosa: "Nos casos de limites em 
que se a.dm1te a renúncia ao direito 
Q.e recorrer das sentenças a.rb.tra!s. 
-essa renúncia nunca se presume ou 
subentende. Para se ter por existente, 
·deve ser formalmente expressa. E td 
é o principio declaradamente adotado 
na legislação brasileira, como nas ex
tranhas . Ora, ta.l renúncia, (a qual 
4liás não vale nunca em relação aos 
casos de violação da ordem pública 
por sentença arbitral ou pelo compro
misso) não existe no convênio do ar
bitramento sôbre que versa esta lide. 

Existia, sim, na convenção celebra
da, em 18 de agôsto de 1908. entre 
<>.s dois Estados, convenção onde se 
declarava sob o n.0 3âa) "Que d:> 
compromisso deve constar: Que am
bas as partes terão por irrecorrível e 
mevogável a decisão do arbitro". 
.Mas. a própria Convenção de 18 de 
agôsto de 1908, declara ccmo se está. 
vendo: 1.0 ) que ela não era compro
misso e que êste lhe seria posterior; 
2) que a estipulação de irrecorribili
-dade havia de constar do compro
misso. Ora, o compromisso está. n() 
Convênio de 18 de dezembro de 1911, 
aceito como compromisso e como tal 
-designado pelos árbitros nas palavras 
introdutórias do seu !ando; e nesse 
-compromisso não se encontra "a cláu
sula de seu recurso" a que se refere 
tôda a legislação concemente ao as
sunto" <Ruy Barbosa, Ação de nul'
'<lades, págs. 41, 42) . 

Ação de nuliãaãe 

O nobre colega, por cinco vêzes, re
teriu-se, a uma Ação Rescisória que 
teria sido proposta pelo Espfrito San
to para mva.J.:dar o laudo arbitral de 
1914. 

Em uma dessas referências assevera.: 
"'Quando o Espírito Santo. não con
cordando com o laudo, propoz ação 
:rescJsótia, sob o patrocin.io de Rui 
Bs.rbosa, mostrou qual o remédio ju
rídico escolhido para a solução pro
curada por êle próprio, pois não se 
propõe ação recisórla. senão contrn. 
coioa julgada". 

Não seria razoável supor que o no~ 
bre representante, ao discutir o as~ 

sunto, desconheça tão completamente 
cs documentos por êle próprio refe
ridos. F:ca-nos r. liberdade de supor 
que tenha. em mira confundir e não 
esclarecer. 

O Espfrito Santo propoz ·"Ação de 
Nulidade" e não "Ação Rescisória", 

repito mais uma vez. (Rui Bar!>os&, 
Ação de Nulidade. págs. 3 a. 30). 

O Espírito Santo pleiteav:a a decla
ração de nulidade do laudo e não a 
sua rescisão. 

Um laudo nulo não constitue coisa 
Julgada, <:omo pretende o nobre depu
tado, que muito bem sabe disso. 

O laudo de 1914 

O pro..zado deputado José Maria. 
Alkm'm, desenvolve brilhante argu
mentação para sustentar a validade 
do laudo dispensável todo esfôrço des
pendido. 

O Espírito Santo intentou, como já. 
dissemos, uma ação de nulidade de 
arbitramento. 

Durante 22 anos a ação dormiu no 
Supremo Tribuna.! Federa.!. Em 1937, 
a. ConstitU:ção extinguiu as questões 
de limites entre Estados, ainda que 
pendentes de Sentença do Supremo 
Tribunal Federal ou em Juizo Ar-

:'l bitral. 
Sôbre o assunto eis como se ex

pressa um dos co-autores do art:go 
184 da cark constitucional de 1937: 

"Tenho autoridade bastante para. 
me pronunciar, como acabo de fazer 
no item acima, pois com Prudente de 
Morais Filho, colaborei com o Ministro 
Francisco Campos para extinção das 
questões de limites inter-Estadoais, 
pelo respeito a jurisd'ção ou uti-pos
sedetis, sendo os reconhecimento no 
terreno e a demarcação feitos pelo 
Serviço Geoóráfico do Exército. 
(Thiers Fleming, carta de 27 de agôs
to de 1945, dirigida ao Engenheiro Dr. 
Cícero Moraes) . 

Nós do Espírito Santo, não temos 
mais dúvidas em aceitar, em f::ce aa. 
Constituição de 1937. o laudo de 1914. 
A ação de nul:dade proposta. sabem 
muito bem os nobres representante'> 
mineiros, tinha em mira a parte terri
toria !ao sul do Rio Dôce, pois, que 
ao Norte dêsse Rio não havia dúVida. 
que o limite .era pelas cumiadas da 
Serra dcs Aimorés. Nesta parte re
pito, não havia dúvidas, porém, o 
laudo só poderia ser nulo, no todo. 
como S. Ex.a sabe. 

Contestamcs o laudo de 1914 en
quanto isso era perm'tido pela Lei. 
Sabemos respeitar a Constituição em 
vez de tentar prosseguir na ação, 
submetemo-nos sem vacilações. às no
vas disposições do já citado art. 184 
da Constituição Vigente. 
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Limites ao Norte do Rio Doce 

No caso dos limites ao Norte do 
Rio Doce, então deixa de ter sentido 
a. va.l.êàade do la.udo de 1914, a.gora. 
que existe uma planta da região, su
ficientemente exata para determina
ção dos acidentes de importã.ncia. 

O limite nessa região não vem do 
laudo de 1814. E é anterior a êle. Vem 
do Convênio de 1911, assinado no Pa
lácio d~ Liberdade, pelos grandes es
tadistas presidentes Jeromrmo Mon
teiro e Bueno Brandão. Ai se declara 
textualmente: "ll - Fica msuje~tos 
à decisão arbitral; b) os limites ao 
ncrte do Rio Doce unicamente nos lu
gares onde houver solucão de conti
nuidade na serra do Souza ou dos 
Aymorés. pois que, onde essa serra for 
continua, pela linha de suas cumia
das correrão os limites até o Rio Mu
curi". a. 
· Ccmo se vê, o limite pela linha de 

cumia.das da Serra do Souza ou dos 
AYmcrés. onde esta serra for conti
nua, não é uma conseqüênc:a do laudo 
de 1914. Para reconhecê-lo não im
porta aceitar ou não o laudo. O laudo 
apen:;.s det=inou, a forma de resol
ver as dúvidas, nos lugares onde hou
ver solução de continuidade, pois, nos 
demais continuou firmado que era pela 
linha de cum!adas. . 

O Tribunal Arbitral. o Estado do 
Espírito Sanb e o Estado de Minas 
não afirmaram a existência de solu
ção de continu'dade. Não havia carta. 
da. região, suficientemente precisa; 
não se sabia se a. serra nas suas 
cumiáàas se partia, tanto que se con
vencionou uma condic!om.l - onde 
houver solução de continuidade. Nes
sas condições, como afirmar naque!a 
época, que a serra se partia aos pe
daços? 

Havia a hipótese das soluções de 
continuidade. 

!?ar<. essa h'põtese, o Estado de Mi
nas propoz uma fórmula, o Espírito 
Santo propoz outra.. Foi vencedora a 
fórmula mineira. conforme a. ata la
vrada a 15 de dezembro de 1911, já 
em plenos trabalhos par<. o convê
nio que se ria assinado a 18 do mesmo 
mês e que :l.iz o seguinte: uos limi
tes ao norte do Rio Doce correm pela. 
Unha de fastígio ou de culminâncias 
àa serra do Sousa ou dos Aimoré> até 

· o Rio Mucuri, e onde êsse acidente 
Geográfico se interromper, pela I:nha. 
mais curta e mais natural que ligue 
os pontos de culminâncias". Como se 
vê, sempre a conàicional. O nobre 

presidente Bueno Brandão, para me-· 
lhor esclarecer, uzou ainda as pala.
vras linha de fastígio ou cumiádas I 

Fastígio no dicionário de Laudellno
Freire, quer d :zer: ornato que se co
loc&. no remate dos templos; cume, 
auge, cimo, o ponto mais elevado. 

Nada mais claro do que isso. 
Hoje, entretanto, a serra deixou de 

ser "matas pouco conhecidas habita
das peles indígenas" como reza o 
mapa de 1878, cit<.do pelo nobre depu
tado Alkmim, cuja legenda muitos au
tores usaram até nos nossos dias de 
infância. . • ', 

Minas e Espú1to- Santo -levantaram. 
CZU"tas da região. Não existem solu
ções de continu:dade. A serrs. é ele
vada, perfeitamente distinta, alta e 
Inconfundível. Parece um verdadeiro 
paredão, que a natureza erigiu, mos
trando que ali seriam limites. Deixa. 
assim de ter imPOrtância o modo de 
preencher "as solu~ões de continui
d<.de" que não existem, que não se 
etrco:ltram. .por mais que se que:ra. 

Para preencher vazio.S qU:e ·não exis
tem. qualquer material serve, mes
mo as linhas retas do laudo de 1914. 

. O nobre colega deixou entnder: 
a) que as linhas "'retas eram obriga
tórias ncs têrmos do laudo .de 1914; 
b) que uma serra não se eleva de re
pente mas, começa num lugar e vai 
alteando; v) que as lln..>tas retas alu
didas desde que passem em algum 
lugar da serra, está cumprido o laudo
de 1914. 

l) Como ficou p:rov<.do, a Consti
tuição do Tribunal Arbitral, autor do 
laudo de 1914, foi precedida por um. 
ccnvên'o (o de 18 de dezembro de 
1911) . Portanto êste convênio faz pa::-
te integrante do laudo citad<J pa.'<l. 
esclarecer qualquer dúvida. Lidos os 
dois. ninguém, em boa mente. terá 
dúvidas sôbre o direito do Espírito 
Santo. . 

2) .Uma serre- começa realmente em 
determinado lugar e aí se chama pé 
da sena. base, raiz da serra. e. nunca. 
cumiaà:as. A serra tem os ::eus ccn
trafortes, que formam muitas vêzes 
divisores de águas, e divers<.s ra.tniti
cações. Porém, a serra pr:ncipal, a 
base de um sistema orográfico, é, 
sempre, a parte mais alta, mais ele
vada e contínua. como a serra dos 
Orgãos, a serra da Mantiqueira, a. 
serra dos Aimorés, já agora conJ:e
c!da. Se disséssemos "pelas cumla.
das da serra dos órgãos" não iríamos. 
por certo, ligar os morros de São Gon-
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-çs.lo e Santa Rosa em Niterói com· os 
-existentes em Magé ou no lugar co-
nhecido como Raiz da Serra.; a ca!ni
nllo de Pet.."6polis I 

As linhas retas a que aludem o 
Laudo de 1914 e o Convên:o de 1911, 
nao é de mais repetir, seriam pela 
linhas de cumiaàas e só ·onde houvesse 

• soluções de continu.idade, pois, onde 
-não houvesse tais soluções, a linha 
divisória seria continua pela linha ãe 
cumiadas. Nunca liga-ndo contra
fortes, na base da serra, e muito me
nos morros absolutamente isolados nas 
p1an!cles de São MatellS, cLstantes 40 
a 60 quliômetros uns dos outros, z.tra
·vés chapadões, ainda porque, naquela 
epoca - (1911 a 1914) - já os lu
gares em que Minas pretende tais li
nhas eram habitados e conhecidos, 
exlStindo mesmo fazendas capichabz.s. 
ainda do tempo do impétio. Náo é 
possivel convencer a ninguém. que li
gar serrotes ou morros isolados, é li
gar a linha de cu.miadas de uma. serra 
<las ma.'s importantes do nosso sistema 
orográíico. · 

AdemE.is, eu desafio qu~ o Serviço 
Geográfico de Minas, possa nos aDre
:;entar uma só carta Geográfica (que 
não tenha sido feita sob sua inspira
ção, depois de 1910) mostrando o Rio 
São MJI.teus do Sul, nasceztdo em Mi
nas Gerais. Nem um só apresentará 
mesmo daqueles que dão e, região 
... como desconhecida", habitada por 
botocudos". O mesmo acontece eom 
os J:ios São José, Rio Novo. São Do
zzülgos, Itaúnas e outros. Todos êles 
descem das cu.mia.das, da. serra do:r 
Aimorés. fazendo todo se up~r.::urso 
pelas terras do Espírito Santo, de 
acôrdo com tôdas as ~as geográfi
cas. :1!: lógico. que só se pode saber o 
lugar exato por onde passa uma serra, 
quando se procede ao seu levanta
mento. Querer, porém. mudar de lu
gar uma serra, como pretendem al
guns dirigentes mineiros, porque a. sua. 
direção não ·é bem a que desejavam 
ou supunham, é gue não ê possível. 

O próprio mapa oficial de Minas 
Gerais, de 1910, organizado pelo pro
fessor Benedito Quintino dos Santos, 
atUal Chefe do Serviço Geográfico de 
M':nas, não consigna de forma dife
:rente, nem a serra dos Aimorés e nem 
os rios aludidos. sendo que, na. época, 
era êsse, o mais completo mapa. da
quele Estado. 

Os cartógrafos ou organizadores de 
mapas de 1854, 1856, 1862, 1856, 1878, 
1882, 1908, 1922, 1937, respectlvammte, 

Pedro Torquato Xavier de Brito 1,0 

Ten'!nte João José Sepulveda de Vas
concelcs. Henrique Gerber, C. Krauss, 
H. Laemert & C!z..., Gentil de Assis 
Moura (Sêrviço Geográfico de São 
Paulo) , Clube de Engenharia do R1o 
de Janefro <maps. do Centenário) e 
Inspetoria Federal de Estradas figu
raram a serra do Souza. ou dos Ai
morés pela mesma forma, bem como 
os rios clt~:.dos integralmente dentro 
do território espiritosantense. 

Não é demais esclarecer. entretanto, 
que o Serviço Geográfico sob a dire
ção do ilustre professor Benedito 
Quintino dos Santos, em 1930, não 
trepidou em lançar um novo mapa, 
figurando a serra dos Aimorés nas 
planlcies de Sãõ Mateus, cortando to
dos os cursos dágua que pelo caminho 
encontra, despreocupzdamente ... Que 
jUlgamento se poderá fn.zer de tal 
art:ficio ? ! 

Os mapas de 1866 e 1878 

Pretende o deputado Alkmim, para 
sustentar a sua tese, apolar-se na an
tiga czrtografia da região. 

É a reedição das alegaçl5es do re
presentante de seu Estado na Comi:;
são de U:n!tes. 

Mas êsse ponto também já. foi es
clarecido pelo F.spirito Santo, em sua 
li:xposição apresentada, em 1939. ao 
Ministério ds. Justiça, em cumprJmen
to ao ut. 43 do Decreto-lei n.0 1.202. 

(Lim:tes, págs. 107 a 109) • 
Como se vê, os mapas de 1866 e 1878 

que o nobre deputado cita em seu 
favor, são citados também em favor 
do Espírito Santo. Exemplifiquemos. 

O mapa de 1878 registra a serra do 
Espigão ao .sul do rio Doce. A parttr 
dêsse rio para o norte. registra. a serra 
do Sousa até as cabeceiras do rio São 
Mateus do Sul, e ãa.i para o norte a. 
serra dos Aimorés. 

A divisa., do norte para o sUl, está 
assim consignada nesse mapa. Parte 
a e Santa Clara em direção leste-<lllste. 
:Passa pelas c.abece!ras do rio Itaúnas. 
corta. o São Mateus do Norte, con
torna as cabeceiras do São Mateus do 
Sul e segue pelo divisor de ll.guas da 
:margem direita do rio Mutum até o 
rio Doce. 

O nobre representante José Maria 
Alkm1n pretender9. dizer que é essa a 
lJnlla divisória. pleiteada. por Minas 
Gerais ? Não parece, E..O contrário que 
a descrição feita co:ncide, estranhs.
m.ente para Minas, com o Laudo do 
Serviço Geográfico do Exército ? 
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o mapa. não representa. bem a. re
gião e nem poderia. fazê-lo numa zona 
em que traz a. seguinte legendz,: "Ma
tas pouco conhecidas habitadas pelos 
indígenas", aliás, já citada. 

Mas essa representação imperfeita, 
nem assim, favorece as pretensões de 
Minas Gerais. · 

Isto mesmo se dá cem tõda. a carto
grafia ant·ga, como já demon.s1;ramos, 
principalmente porque, o Rio Sao Ma
teus do Sul está sempre todo êle den
tro do Espirito Santo, como ficou bem 
esclarecido. 

E em se tratando de cartogra!1a, 
por'que pretender o EStado de n4lnas 
Gerais com o seu excele::1te S~rvi:;o 
Geográfico, abandonar a cartografia 
atuàl, certa e- representando realmente 
o terreno, para escudar-se em mapas 
já dec:arados deficientes pelos seus 
próprios representantes ? · 

O Convênio de 1928 
Diz o ilustre deputado que no Con

vênio ass"nado em 1928 existe "a con
dição expressão de inteiro respeito às 
linh~s retas da sentença arbitral". 

Temos em mão o Convênio (J1m1-
tes, págs. 65 a 68) . Poderá o digno 
co!ega ler essa condiç~ o eXllres•a ? 
Nós afirmamos que não hã essa •con
dição expressa•:. Só o própriC? Co~
vênio pode dec1dir entre as af=at:
vas contraditórias. Temo-lo à mão e 
o - apresentamos, para quem qU:Zer 
examiná-tl.o. 

Conceito de jurlsd~ção 
Testemunha êsse conceito um dcs 

co-• utores do art. 184 da Constituição, 
t> Comandante Thiers Fleming. em 
!ra.seoque já citamos: · 

"Tenho autoridade bastante para 
me pronunciar, como acabo de faze-r 
no :tem acima pois, como Prudente de 
M·Tais Filho colaborei com o Minis
tro Francisco Campos p~ ra. a. extin
çãG das quo..st6es de limites inter-es
taduais pelo respeito à jurisdição ou 
trti-possidetis sendo os reconhecimen
to~ no terreno e dema.rcacão fe:tos 
pelo Serv'ço Gi!~ico do Exército'·. 
<Carta jli citada) • 

O nobre colega porém nos apresen
tou uma nova e surpreendente forma. 
ele interpretar a Constituição que diz 
textualmente:· 

• A..'"t. 18~. Os estados cont!nurra.o 
na posse dos territórios em que atual
mente exercem jurisdição, vedadas en-

tre êles quaisquer re!Vind!cações terr!
tcria!s" .. 

Para o ilustre deputado mine'ro, 
para que Minas exercesse jur:.Sdição 
no território atualmente contestado 
por êsse Estado, bast~va que o seu 
Govêrno houvesse declarado que a re
gião pertencia a. Minas Gerais. . . O 
exercício da. jurisdição exigido pela. 
ConstitU:çáo de 1937 não era o reco
nhecimentó de um fato, como atesta 
o Sr. Thiers Fleming, aliás um dos 
mais ardorosos defensores das preten
sões mineir~s e ··um dos co-auto:::-es do. 
art. 184 da Constituição, como êle se 
declara. Para êle, a jurisdição a que 
se refere o disposit:vo citado "é no
ção de imper;"um compreendendo tcdos
os dire·tos de-~posse·". Uma espécie 
de dominio a longo--ã1cánce· ..• 

O Espúito Santo infelizmente, não 
pode aceitar essa tese. Dizemos infe
lizmente, porque, se fosse ela vence
dora. seria espirltosr ntense tcdo o 
territór'o da bacia do ·rio São Ma
teus, não só na parte que o Serviço 
Geográfico do Exército atr'buiu a Mi
nas Gerais. mas ainda tôda. a zona 
sôbl:e_a qual o ESpírito Stnto· deixou 
de diociitir·na ·fase atual.. Itia.mos até 
a.<~ · cabeceiras d<> rio Cota.xé ou ·SãO: 
Mateus do Norte. a oeste do meridia
no de Teó!ilo OtOni. 

A1'li~ o conceito de jurisdição est1. 
plenamente justif'cado no prómio. 
laudo do Serviço Geográfico do Exér
cit<', pub~icado no Diário da Assem
bléi~ em 23 de abril de 1946 (página 
1.151). 

O Serviço Geográfico do Exército 

O ilmtre representante diz que re
conhece "o Serviço Geográfico do
Exérc:to competente para precisar 1:
mites, mas que o conhecimento técni
co dêsses a.s<untos não é exclusividade 
do Servipç Geográfico do Exército". 

Ora no caso vertente, podemos afir
mar que o conhecimento técnico do as
sunto deve ser considerado exclu;ivi
dade do Serviço Geográf:co do Exér-
cito. . 

Pr:meiro, porque é o único órgão
competente prra decidir sôbre o caso. 
ll: uma atribuição constitucional, pri
vativa e indeclinável. 

Segundo, porque, afeTa os técnicos 
dos Estados interessados, naturalmen
te Interessados -em defender os seus 
pontos de v"sta.. além da Com'ssão de 
Limites do Serviço Geográf!co do 
Exército, nenhum outro técnico per
ccn:eu a região, nenhum estudou & 



zona limitro!e. quer pa.t-a ext.minar a. 
sua topografia, quer para elfamina.r 
a jurisdição ali existente. 

A palavra do Serviço Geográfico do 
Exército, além de sua qualidade de ser 
a únic:;.. que deve ser ouv·da e acatada 
para que seja ouv!da e acatada ~ 
própria Constituição Federal, é ainde~ 

a única que representa um relato im
parcial de quem conhece a região. 

Tudo mais é agitação. 
O Serviço Geográfico do Exército 

não poderia pretender invalidar o 
laudo de 1914 e nem o pretendeu. Ba
seou-se nêle, como está. perfeitamente 
claro do contexto do seu trabalho 
(Diá-rio rifl. As.•eT""Téia, de 23 de abril 
de 1936, pãg. 1.149) . 

o laudo de 1941. proferido nos têr
mos da C<'nstituição de 1937, não é 
senão o laudo de 1914 com ::s modi
ficações que trouxe a êste a nova 
Carta Constitucional no seu art. 184. 
E tõdas essas modifkações são em 
prejuízo do Espírito Santo que aí perde 
área superior a 4. 000 metros quadra.
dos. 

A C<"missão do Serviço Geográfico 
do Exército não modificou o laude>. 
Respe!tou-o na põrte em que nãe> 
hqvia s'de> me>1lflcado pela Constitui
ção. E a Constituir.ão alterou o laudo 
c<ntra o Espírito Santo ... 

Aoui nos defrontamos com uma afir
mativa insustentável do i!ustre Depu
tado A'kmin. Informa que "o relató
rio da Comissão Militar E tribu'u ao 
E~oíri tt> Santo mais do oue o Espírito 
Santo pleiteava em 1928". 

Ora aqu' temos e àpresentamos o 
Convên'o de 1928. O laudo do Serviço 
Geom~ico do Exército foi pub'lcado 
no DMri? da A.~.~·mõléia de 23 de 
abril dêste ano. Peço que confrontem 
ambos cs documentos e apontem o 
excesso a que se refe~. 

Note-se Einds. a insistência em cha
mar de relatório o laudo do Serviço 
Ce<)jrráf!co do Exército. O Ministro 
da Guerra, em Nota n.o 494, de 18 
de sPtembro de 1940. por ordem do 
Sr. Pres'dente da República deter
minou a designação de uma C<-mlssão 
de Oficiais do Servlco Geogrâf!co do 
Exército para proferir um laudo ar
bitral. def!n!ndo a divisória entre os 
dois Estados. (Palavras do Laudo) • 

Ao apresentar êsse laudo à consi
deração do Sr. Presidente da Repú
blica. com a Expos'ção de MotiY:s 
n.0 216, de 30 de outubro de 1941, 
assim se expressa o Ministro da. Guer
ra: 

M:ll:ste é o :resumo do bem :fun
damentado laudo arbitral profe-· 
:rido pela Comissão nomeada por 
ordem de V. Ex." :o,. fim de dirimir· 
a questão de linútes entre os Es
tados de M!nas Gerais "' do Es
·Pírito Santo, e de acôrdo com o· 
que dispõe o art. 184 da Consti
tuição Federal de 10 de novembro · 
de 1937". 

Não é um simples relator:o. :e um 
laudo arbitral. 

O Ministro da. Guerra é o atual 
Presidente da República. 

Talvez o nobre Deput< do quizesse 
:referir-se a 1938 em vez de 1928. 

Nesse caso teríamos a dizer: 
Na ata assinada em Belo Hor:zonte, 

e!!: 17 de outubro de 1938 não se· 
tratou senão do levantamento de uma 
área àa qual não havia m<pa sufi
cientemente preciso. Não houve a: ne
nhuma · referência às pretensões de 
ambós os Estados. Nesse documento· 
se declara que os limites da faixa. a. 
levantar nem ao menos foram r·x<d05 
definitivamente, podendo ser modifi
cados ~e houvesse conveniência. 

Aí não :ficou d&crlta a divisa pre
tendida pelo Espírito Sant;<'. po's ainda 
não chegara o momento de sua apre- · 
sentação, porque falt~ vam. dados para. 
descrevê-Ia exatamente. Por isso é 
que se convencionava o levantamento
da carta da zona. Também êsse do
cumento tenho para ser examinado· 
peles interessados a qualquer mo
mento. 

Com referência à competênc'& do 
Serviço Geogrã:!!éo do Exáreito para.· 
derimír definitivamente a questão, r.ão 
quero me furtar à oportunidade de 
citar a opinião do Govêrno e do Ser
V:()(' Geogrâfico de Minas Gerais. Em· 
oficio de 10 de agôsto de 1939. dizia 
o. Governador Bened'to Valadares. s.o · 
Interventor do Espirito SEnto: •Por 
isso, insisto em terminarmos o levan
tamento na zona lindel.ra. da faixa a. 
quP. se refere a. aludida ata de 17 de 
outubr<'. O meu govêrno continuará a. 
facilitar aos· engenheiros espirito-c•n-· 
tenses aquêle levantamento nos trê
chos sob ,url.<dição mineira na cer- · 
teza de que êsse é o único me·o de· 
se poder estudar uma llnha de concn
lie.cão que mediante concessões reci
procas atenda aos le[dtimos !nterês
ses dos dds El'tados e às altzs conve.
niências nacionais. 

Se encareço a necessidade de pros- · 
eeguimento dêsse trabalho é porque, 
:u. pior hipótese, servirá êle como sub-· 
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.sitiio para :1. solução que ti1'er de dar Geográ.fico do Exército já procedeu 
ao caso o Seroiço Geográfico do E:&ér- às diligências de reconhecimento e 
cit.:::, acertaãcmente inc-umbido pel.z. descrição dos limites sUjeitos a dúvidas 
C;;nstituição de prt>cedei à demarcação ou litigio entre os Estados de Minas 
dcs limitE:S ii1ter-estaduais. Gerais e Espírito Santo. 

Ao encerrar estas Hnhas, mais uma Resta apenas a. demarcação. 
vez ;::-eço venia. para. sugerir a. V. Ex.a Srs. Representantes. Como VV .EEx.'" 
q~:z os representantes do.s dois Estados presenciaram não foi fâcil obrigar o 
prwsigam nos entendiinentos iniciados nosso poderoso contendor terr~torial a 
dé que, com o levantamento da faixa expender seus argumentos. E isso pelo 
.co~b!nada.. se encontre a solução con- simples motivo da inconsistência. e 
ciliatór:a que ambos desejamos, ou, fragilidade dos argumentos e provas, 
caso contrário, se sujeite a contro'Oér- de quem não tem direito, não tem ra

. s;a, de'Oidamente esclarecida, a patrió- :zão, senão aquêle direito, aquela rz.zão 
tica. decisão do poder CDmpetente". que se estrtbam .. n.!L _ ~ do mais forte. 
Pois bem: Foi justamente o que se Como verificam VV. EEx."', não ficou 
fez. E o mesmo signatário dêsse cffcio pedra. sõbre pedra.. Foram destruidos 
resolveu. pre:feru o caromho tortuoso todos os argumentos, com . provas !r
que já tive oportunidade de denunciar refutáveis e documentos dos próprlos 
.à Assemblé:a, sem contestação aJ.gu- defensores. 
ma, até hoje, nem mesmo do meu Não nutriinos a menor dúvida de que 
nobre amigo, o Deputado AJkm!n. os representantes dos poderes públicos~ 

O Sr. Benecüto Quintino dos San- farão justiça. neste caso, visando os 
to~. notá7el eno-enheiro chefe do Ser- altos interêsses da. Pátria e o direito 
viço Geográfic~ de Minas, em ofício ~..de.Ye.~velar no mesmo plano todos 
de 5 de setembro de 1939, dirigido· ao os Es~do~, a. fim de que se ~t~ 
engenheiro Cfcero Morais. Chefe do o equillbno federativo, a. uniao e a. 

. Serviço Geográfico do spirito Santo, amizade sincera. entre os brasileiros, 
a.ss!m se expressava: "Apenas não pos- com o ún!co intuito, de grande e !arte, 
so concordar quanto a. fazer-se a .de- fazermos apenas o Brasil. 
=c:.ção defin:tiva. do paralelo. c~n- o SR. PRESIDENTE - Em dis
forme o ponto de vista. Já expendido cussão 0 projeto da. Constituição. 
pelo Sr. Gcv~or deste EstadS' e Tem a. palavra 0 Senhor Ernani 
·.de seu conhec!Dlento. A demarcaçao é Sátiro 
hoje competência do SeT'Oiço Geográ- • 
fico ào Exército". Mais adiante ainda O SR. ERNANI SATIRO - Senhor 
declara: "Assim, entendo que na zona Presidente, Srs. Constituintes, quando 
slll da. fronteira, como na zon:?.. nor- tive oportunidade de ocupar, pela prl
te, devemos ncs limitar a. estudos que meira vez, esta tribuna, em fevereiro, 
possibilitem o encontro de uma linh3. antes mesmo de se haver designado a. 
concll!a.tórla que os dois Estados indi- Comissão incumbida de redigir o Pro-

. carão ao SeT'Oiço competente, como co- jeto da Constituição, chamei a atenção 
laboração". Repito, foi justamente o da Casa sõbre alguns assun~os que 
que se tez. Julguem agora. os bra- considerava da. maior impor..ã.ncia para 
sileiros, ante o já conhecido procedi- a Magna Carta, ora em elaboração. 
menta, apõs hs.ver. êsse mesmo Serviço Iniciei, então, campanha em :favor 
Geográfico do Exército clirim.!do a do Município, cuja discriminação de 
quzstão. rendas, na história da RepúJJlica, não 

Um. probrema. Técnico 
Diz o deputado Alknllm: o que ain

da existe é tão sômente o problema 
técnico da. descrição dos J:mites jã 
declarados por uma. sentenção, hoje. 
:irrecusàvelmente passada em julgado". 

Gostarlamos de concordar afinal ce>m 
ess!:. afirmát!va. Mas ainda. desta vez, 
não pcdemos subscrevê-la, infeliZmen
te. Porque hoje não resta. mais o pro
blema técnico da descrição dos lim1tes. 
E.'-!:a já foi :feita pelo único meio pôs
to à disposição dos Estados pela Cons

·t!t>.llção Federal em vigor. O Serviço 

lhe dava possibilidades de desfrutar 
emancipaÇão econômica sem a qual · 
considero ficção a autonomia politico
jurldica que lhe reservavam as Consti
tuições anteriores. 

Quanto a. êsse ponto, não tenho mui
to a insistir, pois o projeto elaborado, 
se ainda não coloca o Municipio em 
uosição compatível com os direitos de 
célula da Federação, encerra, entre
tanto, d!gposições que resolvem quasl 
totalmente, a situação anômala em que 
vivemos. 

Tocava eu, tembém, na questão co
mumente, chamada de técnica do con-
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!teiído constitucional e pedi a atenção 
<dos Srs. Constituintes para não se 
insistir e reinsistir no propósito de con

·templar em dispositivos constitucionais 
tanta matéria estranha, pertencente 
·aos vários ramos do direito. 

Sôbre isto, porém, já. não existem es
peranças: a nossa Constituição, mais 

. do que a de 34, terá. cará. ter de regula

.mento. Assim, quando fenômenos pal
pitantes estiverem a exigir do Congres
:so Nacional a modificação de determi
nadas normas, teremos de parar, por
:que, ou faremos, constantemente, re
·visão constitucional, ou não atendere
·mos às exigências dos fatos que, numa 
•expressão clássica, continuam a revol
tar-se contra os códigos. 

Tive oportunidade, também, de .apre
·-sentar emenda a respeito do instituto 
"<lo veto. Pela Constituição de 91, só 
·se conhecia em nosso direito o veto 
;-total. Se o Presidente da República 
julgava que o projeto remetido à sua 
·sanção contrariava, no todo ou em 
;»arte, dispositivos constitucionais ou 
·fundamentais interêsses da Nação, só 
l>Oderia vetá-lo totalmente. Ao projeto 
;atual, se admitiu, claramente, o direita 
de yeto total ou paJ:cial. Ora, essa. 
·inovação buscava desde a reforma de 
~926, com antecedentes nos direitos 
:argentino e de algumas constituições 
estaduais americanas, não é aconselhá
-vel com a !mlPlitude que agora se prevê 
no projeto de Constituição. 

ll: conhecida, na histórla do nosso 
direito con.stitucional. a luta que o 
pres'dente Epitácio Pessoa sustentou 
contra o Congresso, a propósito do 
que se chamava, caUda orçamentária 
- criação de cargos novos, contagem 
de tempo, favores pessoais, tõda sorte 
de matérias estranhas à elaboração 
orçamentária, mas que, por essa ou 
aquela ra:z:ão, eram contempladas nos 
orçamentos, e, como tal enviadas à 
sanção do Presidente da República. 
O presidente Epitá.cio Pessoa teve 
oportunidade, então, de vetar inteira
mente um orçamento, pois julgava não 
ter remé-dio para extirpar da lei de 
me:os êsses dispositivos que conside
rava daninhos aos interesses nacio
nais. Veio, então, a reforma de 26. e 
ninguém põe em dtlvida os elevados 
propósitos com que se incluiu o veto 
parcial, porque a Constituição, não 
prevendo a Proposta do Executivo para 
o~ orçamento?, nem contendo proibi
çao de matér1a estranha às leis orça
mentárias, de:xava o govêrno na con
tlngénc!a de, ou aceitar tõc:!as as 
disposições anexas ao orçamento ou. 

então, de vetàr, na sua totalidade, essa 
lei. Atualmente, porém, Sr. Pre
sidente o projeto ora. em discussão 
proibe categoricamente, que seja con
templado na lei orçalllentária qual
quer dispositivo, obrigação ou despesa. 
não resultantes de serviço criado por 
lei anterior. 

Quer direr, Sr. Presidente, que nem 
o perig<> das caudas orçamentárias, 
que constituiam realmente anomalia 
no nosso Direito Constitucional - di
gamos mesmo Administrativo - e que 
gerava verda-deiros. distúrb:os de or
dem econômica financeira, nem isto 
seria possível com a orientação to
mada pelo projeto - repito, para que 
fique bem frisado êsse ponto - hoje. 
não poderemos contemplar no projeto 
de orçamento quaJquer despesa, qual
q:uer favor pessoal, qualquer disposi
tivo de legislação ordinária, que não 
venha como decorrência de lei ante
r:orme:nte promulgada e sôbre serviço 
também anteriormente criado. 

O veto parcial, nos têrmos em que 
está. previsto no projeto, constitui 
.aberração. Suponhamos Ulll projeto 
de Có:l.igo ou Lei Civil, Penal ou Co
mercial remetido para sanção. O Pre
sidente da República pode amputar 
êste projeto, tirando-lhe a essência 
fazendo c:om que r:que um verdadeirÓ 
.aleijão, em que desapareçam parágra-· 
fos e artigos, de modo a que, pôsto 
em execução, não haja, no fôro, nas 
esfer~U~ administrativas, nas reparti
ções públicas, meio de executá-lo com 
inteligência e dignidade. Isso porque 
até mesmo a seriação de requisitos le
gais e muitas vêzes até a sanção para 
determinado dispositivo, a hnposição 
para qualquer matéria. que a proíba, 
qualquer exigência pode ter sido cor
tada pelo veto do Executivo. 
. No direito argentino, que tem sido 
mvccado pelos pregceiros do veto par
cial, tal veto já caiu em verdadeiro 
d~uso. como afirma Calderon com 
sua autoridade de comentarista; e 
mesm~ quando aplicado, na sua prá
t·ca ele apenas permite que sejam 
Postos em execução aquêles disposi
tivos não -:etados, àepois que todo o 
projeto seja àevolvido pelo Congresso 
Nacional. 

Prà.ticamente, DOrtanto, o veto par
cial não existe, porque a parte do pro
jeto aproveitada pelo Executivo não 
é posta em execução senão quando 
tôda a matéria fOr aprovada pelo 
Congresso. 

Na história do direito americano. al
guns presidentes, que tentaram por 
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assim diZer, realizar a hipertrofia do 
Executivo, procuraram, insistente
mente, em meDSagens, conseguir ado
ção do veto pareial pelo Congresso, 
mas êste jamais eonsentiu em que 
essa monstruosidade jurídico-consti
tuciona.l figurasse na. lei americana. 

O Presidente Grant, como esclare
ce o comentador Watson, chegou a 
dizer que essa exigência. era. uma. ne
cessidade do govêmo e · o Congresso 
respondeu que se êle não pudesse go
-vernar sem ela que deixasse o poder, 
porque não era possível contemp:iar 
anomalia dessa. natureza.. 

Invoca-se, porém, em favor do pon
to de vista· contrário, o que dispõem 
algumas Constituições estaduais ame
ricanas, que permitem o veto par
cla.l também disposições estranhas em 
assunto exclusivamente orçamentário. 

E' o que esclarece o Juris.ta Osvaldo 
Figueiredo. 

Vê-se daí que não tem procedência. 
a invocação, uorque a elasticidade com 
que está previsto o veto parcial no 
projeto não encontra s1m1lar em Cons. 
tltu1ção alguma. do mundo. O direi
to europeu ignora., por absoluto, o 
-veto parcial e a. não ser êsses exem
plos raros que apontei, mas ainda. com 
essa restrição fundamental, ninguém 
poderá, em ooa técnica constitucio
lla.l, admitir que o Poder Executivo 
:possa usar dessa arma. contra o Le
gislativo, afetando a lei, deturpando
lhe, muitas vêzes, o sentido. 

O Sr. Vergniauã Vanderlef - O 
-veto será, entretanto, submetido, 
oporttillamente, ao conhecimento do 
Legislativo. 

O SR. ERNANI SATIRO- Sim, mas 
é necessário obedecer à boa técnica; 
e, além disso, deve-se evitar, que por 
mn capricho pessoal de momento, 
atingindo um só dispositivo, seja sa
crificada tôda uma lei, uma vez que 
o Congresso não se conforme com a 
amputação. . · 

Pa.-te v. Ex". do pressuposto de 
que só o Executivo zela. pelo interês
se ,Público. Sustento princípio opos
to: somos, aqui, uma comunidade, 
onde os cs.prlchos não podem vingar 
e, com maior razão, faremos tudo 
para. não votar lei contrária aos in
teresses nacionais. 

O Sr. José Augusto - No regime 
presidencial o Congresso é que ela
bora a lei e vetá-la significa legislar._ 

O SR. ERNANI SATIRO - Diz 
muito bem o ilustre Representan~. 
Sl:. José Augusto, que a função espe-

cfflca do Legislativo é elaborar a lel 
e sàmente por uma exceção, isto é. 
em casos extraordinários é que se dâ 
por assim dizer, essa interpenetração 
de funções, em virtude da qual, inter
vindo na elaboração das leis, o Exe
cutivo veta o dispositivo. 

Senhores, vetar parcialmente é o 
mesmo que legisiar. 

Posso invocar, aqui, o exemplo da 
legislação do Sr. Getúlio Vargas, en
tre 1935 e 1937, em que, diante de 
uma lei S. Ex•. disse nas razões do 
veto: "suprima-se o art. 1.0 • Supri
ma-se o art, 2. 0 " E surgiu a lei· para 
as esferas jurídicas, como verdadei
ro aleijão sem poder -sem posta em 
execução por nenhum intérprete. 

O Sr. Barreto Pinto - E a Câ
mara aprovou o veto. 

O SR. ERNANI SATIRO - Par& 
que não fiquemos sujeitos por injun
ções politicas, em circunstância se
melhante, a proceder do mesmo modo, 
.é _ _gue queremos, de uma vez para 
sen1pre;--preservar os .destinos do fu
turo parlamento. 

O Sr. José AugUSto -No regime 
presidencial, a .Cã.n:;!ara vive~ de ab
dicação em abdicaçao. Isto nao só no
Brasil, como em muitos outros países 
sula.mericanos. 

O SR. ERNANI SATIRO - De ab
dicação em abdicação viveu a Câmara 
-diz v. Ex". muito bem. Para que 
não continuemos a abdicar, preveja
mos, logo, dentro da Constituição, re
médio que corte o mal pela raiz. 

o grande comentador que foi João
Ba.rba.lho, es::revendo sllbre a maté
ria disse o seguinte: 

"Com efeito, o poder que a Cons
tituição deu ao Presidente da. 
República foi o de sancionar ou 
vetar os projetos votados pelas 
Câmaras, mas não o de emen
dá-las, que é coisa diversa. - e 
o 11eto parcla.l seria uma verdade!·· 
ra emenda supressiva, de algumas. 
disposições. Fõra uma lmlssiio 
nas funções p:-óprias e exclusivas 
do Congresso e completo desvir
tuamento do caráter de interfe
rência do Presidente da. República 
na formação da lei. 

"A lei é e deve ser, em sua con
testura, um todo sistemático, 
coêso, . harmônico; a elimlnação. 
ao arbítrio do Govêmo, de alguns 
artigos, a desconcertaria e desfi
guraria. Por outro lado, o Govêr
no teria assim a escolha das d!s-
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posições que lhe agradassem e, 
afinal, só prevaleceriam as que 
êle preferisse; a lei seria então, 
não o que o legislador tivesse es
tabelecido, mas o que quisesse o 
Executivo." 

Invoca-se, em sentido contrário, a 
opinião de Rui Barbosa, quando, no 
manifesto do Partido Liberal, previu 
também. o veto parcial. Mas, Senho
res, digo e insisto, porque essa maté
ria precisa fica:: suficientemente es
el.arecida: Rui Barbosa apenas admi
tia, como os tratadistas • as Constit
tuições já invocadas, o veto parcial 
para O· fim de evitar caudas orçamen
tárias, e somente na lei de meios o que 
hoje é terminantemente proibido pelo 
projeto em elaboração. . 

O Sr. José Augusto - Desde a re
forma constitucional de 1926 desapa
receram as caudas orçamentárias. 

O SR. ER.NANI SATIR.O - Diz 
V. Ex.• muito bem; e, agora, com 
maioria de razões, porque o projeto 
pro í b e, terminantemente, qualquer 
despeza, qualquer serviço que não te
nha sido criado anteriormente, sem 
ser pela lei de meios especifica, que é 
o orçamento, o qual, pela sua natu
reza financeira, não pode mais abso
lutamente ter ingerência em atribui
ções próprias de outras leis ordiná
rias. 

Além. dos inconvenientes citados, 
outros têm sido discutidos a propósito 
do veto parcial, como, por exemplo, 
a hipertrofia do Executivo. Por mais 
que seja pronunciada e repetida esta 
expressão - hipertrofia do Executivo 
- ninguém pode fugir à. realidade 
tremenda que ela continua a ser para 
tôd.as as politicas, para todos os go
v!rnos do Brasil. 

O Sr. José Augusto - E a.lnda lu\ 
4ttem ache pouco. 

O SR. ER.NANI SATIR.O- Exata
mente, mas como V. Ex.• sabe, há. 
quem ache pouco tudo quanto há de 
mal no mundo. 

Além disso, o veto parcial equivale a 
uma emenda supressiva; é, por assim 
dizer, uma Invasão do Executivo no 
processo de elaboração das leis, elabo
ração esta que, como nos laboratórios, 
tem de se· submeter a. por assim dizer, 
verdadeiras le' ~ cientificas. a pontos 
de vista pré-estabelecidos. que não 
podem ,absolutamente, ser subvertidos, 
sob pena de vermos falhar t6da a 
missão legislativa dos Parlamentos. 
dâ margem abusos, dificulta a pro
mulgação de boas leis exigidas pelo 

interêsse nacional e, além de tudo, 
contraria os melhores principias que 
sempre, no tempo e no espaço, têm 
presidido à formação -e tõda essa ma
téria constitucionaL 

Estou seguramente informado de 
que inda agora deu entrada nesta As
sembléia uma sugestão do Instituro 
dos Advogados do Brasil, pedindo por 
tudo que não se contemple no projeto 
tamanha monstruosidade . jurídica. 
Folgo com isso, porque há muitos 
dias que a minha emenda foi apre
se~-tada. e vejo ,agora, como coincide 
o meu pensamento,com o dos eminen
tes juristas daquela instituição, que 
não tem no caso interêsse político, 
mas que colabora doutrinàriamente 
com o intuito único de prestar servi
ços à. feitura da Constituição do 
Brasil. 

Suponhamos, por exemplo, que na 
e!aboração de uma lei civil se trate 
de vocação hereditária. Como está na 
projeto, são herdeiros: I -. os descen
dentes: n ·- os ascendentes. O Exe
cutivo pode suprimir um dêsses incisos· 
.e assim, a lei ficará um monstrengo. 

Suponhamos, agora, que numa re
gra proibitiva se diga que determina
da autoridade não pode praticar certo 
ato e no parágrafo único que a pena 
será. a perda do cargo. Vem o Exe
cutivo e tira a pena, ficando o dis
positivo sem sanção e, portanto, sem 
atingir sua finalidade. 

:1!: para eVitar males desta natureza 
e irregula.rldp,des tão tremendas e pro
fundas que devemos extirpar esta ano
malia da Constituição de 46, qiJal seja 
o veto parcial, que atenta contra a 
tradição do nosso direito, contra todos 
os bons princípios constitucionais que 
têm norteado a matéria até boje. 

O Sr. José Nicolas Matienzo, comen
tando a Constituição Argentina, diz 
que o veto, embors. com as restrições 
previstas, já se encontra ali em plena 
decadência. E Joaquim Gonzalez es
creve: " O veto parcial é raríssimo; 
foi um êrro da Constituição e está 
revogado pelo desuso". Arturo M. Ba.s 
acrescenta: "0 veto parcial é cienti
ficamente enado, porque trunca a 
lei, quase sempre desnaturando-a em 
seu propósito fundamental." 

Nestas condições, Sr. Presidente, 
VllJl!OS procurar reviver, na Consti
tuição do Brasil, o êrro cometido pela 
Constituição argentina, êrro que os 
mais autorizados constitucionalistas 
daquel• pais tudo fazem para reme
dla.r. Não. Devemos marchar para a. 
frente em todos os setores: para a. 
frente, diante da boa técnica; para a. 
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frente, atendendo aos fenômenos que 
exigem novas normas; para a frente, 
distribuindo a justiça social; para a 
frentt., fazendo com que a lei retrate 
a evolução do povo e não o regresso 
de determinados institutos, que apenas 
farão enfeiar a estrutura juridica 
dos povos. 

Explanada, assim, esta primeira par
te de meu discurso, a respeito da qual 
redigimos emenda que já. se encontra 
sôbre a mesa, proibindo terminante
mente o veto parcial, quero aproveitar 
a oportunidade para ferir, em rápidas 
palavras, outro ponto, que já. consti
tuiu objeto de oração minha e de 
emenda. oferecida ao projeto de cons-
tituição. . . 

O Sr. Paulo Sarasate - Ainda. a. 
propósito do veto e para demonstrar, 
ainda mais, a procedência dos argu
mentos de V. Ex.a, é de lembrar que 
o veto só será. rejeitado pela Câmara. 
iniciadora por maioria. absoluta. da 
mesma Câmara e não pela maioria. dos 
Deputados presentes, o que dá. mais 
fôrça ao Poder Executivo, em detri
n.ento da Câmara.. 

O SR. ERNANI SATIRO- Registro 
com agrado o aparte de V. Ex.a, que 
traz contribuição valiosa às minhas 
considerações. 

Quero, portanto, tocar em matéria. 
que como salientei, foi objeto de dis
curso meu e que se refere ao direito 
do proprietário do solo, quanto à. 
preferência para explorar o subsolo, 
tôda vez que esteja em condições 
<L fazê-lo. 

Defendi, desta tribuna, Sr. Presi
dente, o principio da nacionalização 
das minas. Sempre que a União en
tender de explorar uma jazida, que 
já lhe pertence, por fôrça de disposi
tivos constituci..onais anteriores: sem
pre que ela entender de incorporar de 
feto ao seu patrimônio, porque já o 
está :ie direito. essa reserva do subsolo, 
julgo que não existe discussão nem· 
conflito de interêsses, uma vez que 
entr~ o interesse da Nação e o parti.: 
culru. prevalece o primeiro, indiscuti
velmente. Tõda ·vez, porém, que es
tiver em jôgo interêsse de terceiros, 
isto é, tôda vez que o proprietário do 
solo quiser explorar uma jazida. e 

· um terceiro, ao mesmo tempo, preten
de.. fazê-lo, deve. prevalecer o interêsse 
d< superficiá.rio. porque já não foi 
pouco, embora tenha sido justo se 
lhe a..-rebata.sse tôda a. reserva' do 
subsolo. 

O Sr. Oscar Ca.r.zefro - V Ex. • 
poderia. incluir, também, o direito dos 
ribeirinhos, quanto ao aproveitamento 
das quedas d'água. 

O SR. ERNANI SATIRO - Apoia
rei qualquer emenda de V. Ex. a nesse 
s2ntido. 

Sr. Presidente, embora o projeto 
constitucional já. a tenha previsto, essa. 
preferência, nos têrmos em que nêle 
está inscrita, apenas se refere a faze 
de exploração que .mais técnicamente 
se chama la.vra.. .Ass1m; -a- pesquisa. 
ficou excluída, e é at,.ávés dela que 
um terceiro qualquer muitas vêzes si
mula a. existência de uma jazida e 
procura explorá-la no terreno alheio, 
prejudica.ndo os direitos do preprie
tário. 

A minha. emenda; por conseguinte, 
de a.côrdo com o projeto, quando dá 
preferência .. ao proprietário do solo 
para explorar·,,.- subsolo, considera essa 
preferência. desde a pesquisa, que, 
muitas vêzes, pode a.nteceder de dois 
a trés anos a lavra, em virtude de 
prorrogações sucessivas. Se não pre
virmos essa preferência desde a pes
quisa, será burlada a Constituição, 
como foram as anteriores, que, no 
entanto, já continham o dispositivo. 

O Código de Minas, do modo por 
~ue está redigido, vem arrebatando 
essa. preferência do proprietário. 

O Sr. Olinto Fonseca - E' preciso 
que &. lei na questão da exploração 
do subsolo, estabeleça um prazo. por
que pode acontecer que o proprietá
r· não tenha capacidade financeira 
para fazer a exploração. Se a. lei não 
fixar um prazo, ficr..-rá a exploração 
adiada indefinidamente. · 

O SR. ER.NANI SA'!'IRO - Vou 
provar a V. Ex. a que não há. neces
sidade de prazo. Desde que alguém 
pretenda explorar a jazida, o proprie
tário será notificado; se não usar do 
direito de preferê:ccia.. perde-lo-P,. 
Qualquer requerente que apresente as 
condições exigidas pelo Código de Mi
na.s poderá otter l'~ença para a ex
ploração. O prazo datará. portanto. 
dêsse requerimento de terceiro. 

O Sr. Olinto Fonseca. - Para que 
o proprietário perca o direito de ex
ploração, é preciso que se fL'te 1Ilil 
prazo. 

O SR.. ERNANl SATIRO - A lei 
ordinária · que há de prever a e~· 
gência que V. Ex.• está apontandc.. 
Quando se diz preferência, está .claro 
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que se afasta a idéia da exclusividade. 
Quando se diz preferência, esta é con
cedida se fôr usado o direito em deter
minadas condições de tempo e espaço. 
Isso é da boa técnica juridica. Do 
contrário, não seria preferência, lllas 
direito exclusivo, que na hipótese, per
tenceria à União. 

O "'r. Fernando Nobrega - Prefe
rência não é privilégio. 

O Sr. Olinto Fonseca - Acho que 
V. &.8 devia se pronunciar no sen
tido ;.e que essa preferência fôsse 
posltivada num Prazo razoável. Se 
o Proprietário não tiver capacidade 
tina:c:ceira Para a exploração e gozar 
·da Preferência indefinidamente, a ex
ploração do sub-solo jamails será rea
lizada. 

O SR. ll:RNAN! SA'rl:aO - Na 
prática, não se pode estabelecer prazo 
à p1iori e vau dizer porque. Em todo 
o território nacional, ninguém sabe, 
antes· de ser requerida a concessão 
onde existe uma jazida. As áreas são 
imensas e não seri&. passível exigir que 
todas os proprietários requeressem logo 
o direito de pesqutsa.. O prazo deve 
ser contado da éJ;loca em que fõr 
apontada a jazi®, por qualquer in
teressado elll sua pesquisa. 

O SR. Pl:l.ESID:E:NTE - ComUiúco 
ao nobre orador que está findo o ~m
po de que dispunha. 

O SR. l!:RNAN! SA'rl:aO - \Tou 
descer da tribuna, Sr. President~. e 
peç() a atenção da Casa em benefício 
também da emancipação econôlllica. 
dos Municfl;l!os. 

Desejo qlle não \T!ngue a onda -rea
cionária que. dentro desta Assembléia. 
quer retirar do projeto constitucional 
os Preceitos que estabelecem uma. dis
crilllinação de rendas mais equita.ti
va. para essas células da nacionali
dade. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. o orador é cu.mprimentcdo). 

<Durante o discurso do Sr. Er
niini Sátiro, assume a PTesiclén
cia, o Sr. RUi il.Zmeiàa, 4.0 Se
cretário) • 

O SR. PRESIDl!:NTE ~ Tem a pa• 
hvra o Sr. Segadas Viana. 

O SR. SEGADAS VIANA - Se
%lhor Presidente, pOdemos afirmar sem 
11. menor sombra de dllvida, que atra
vessamos o !inal de IUll ciclo 1;1<11i
t!co e econOmlco, no qual a huma.
:nl.clade, eill busca da paz e da se-

gurança. para cada um e para todos, 
procura um térmo de equilíbrio, ten
do em vista. os exemplos do Passado 
e as dolorosas lições do presente. 

v:vemos. indiscutivelmente, em uma 
época. semelhan~ àquela em que Ala
rico saqueava. Roma; e se talvez mui
tos de nossos contemporâneos pen
sam, coma então escrevia Santo Agos
tinho, que Rema não está morren
do, que l'l.oma não perecerá, que está, 
apenas, sendo castigada, é certo que 
Z21t épaca <'ttual s.ssistl.z:nos aos últi
ro.os dias do capitalismo, do indivi
dualismo, do privati!smo liberal. 
dur.lismo. do pr:va.tivismo liberal. 
:Níio podemos, e:otretanto, porque não 
sabemos o papel que estamos desti
nados a desemepenhar, pretender vol
t:!.r ao passado, porque as experién
Clas da. .rotina já demonst:-aram o 
seu fracasso. Não podemos, também, 
tentar as soluções extremadas, por
que elas seriam perigosas e talvez não 
satisfizessem às reais necessidades. 
~ão podemos ainda nos apegar a um 
conservadorismo que comprovou, em 
cem anos de eJtperiéncia, não aten
der aos problemas da maioria. da hu
ro.a.nidade. 

Temos necessidade de coragelll para 
traçar rumos largos. para fazer uma 
C::onstitu:ção que, sem admitir expe
riências arriscadas, dei:.:e à democra
cia possibil!dac'el; de evolução normal, 
sem violências, mas também sem as 
l'estriçõe.s que as CoilStituições do 
passado apresentavam. 

Não vou proceder a uma. anális~ 
de todo o projeto constitucional. Para. 
isso, faltam-me capacidade e cultu
ra. (Não apoiaf!os gerais) . E. mes
mo que as tivesse, o tempo regimen
tal não o permitiria.. Outros ilustres 
companne!ros de bancada aqUi virão 
deíenàer os pontos de vista e os ob
jetivos Visados pelas emendas apre
sentadas pelo Partido Trabalhista.. 
l.imitar-me-ei, portanto, a · estudar 
algumas dltS e.uzends.s por nós subs• 
Cri tas. 

A primeira delas. Sr. Prestdenta, 
-refere-se ao art. 2.0 do projeto, que 
esta.ãefece : 

• Os Este dos Unidos do Brasil 
mantêm, como forma de govér
no, a república.. Todo o poder 
emana do povo e em seu nome 
é exercido". 

Parece-nos !Inpossível, Srs. :Repre
sentantes, q11e, nesta hora. em que 
o conceito e o conteúdo da democra
c:!a foram defendidos nos campos de 
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batalha e custaram a v.lda de ml· 
lhões de homens, a nossa Constitui· 
ção procure, de maneira tão simples 
e tão pouco clara, fixar como norma 
de govêrno a república. 

República, no dizer de Xelsen, é 
apenas um conceito negativo, de não 
monarquia; república é a forma de 
govêrno da aristocracia; república é a 
União Socialista das Repúblicas Sovié
ticas, com a ditadura do proletaria
do; república é o govêrno franquista 
-da Espanha, contra o qual se levan· 
tam tOdas as nações democrá.ticas do 
mundo. · 

O Sr. José Augusto - V. Ex. a. con· 
z!:dera republicano o govêno fra.nqU1s
.m? •• 

O SR. SEGADAS VIANA - "Deno
mina-se" república, digo eu. 

República era também o Terceiro 
R.eich. E se fôrmos um pouco atrãs 
na história, veremos que a Polô:::lla 
era república., não obstante governa.aa 
por um rei eleito pelos principes; ve
remos que no século XVIII o Império 
Germà.nico era também chamado repú 
blica de príncipes; veremos que Ve· 
neza. era igualmente uma npúbllca.. 

Propuzemos, por isso, Sr. Presidente, 
.que o pro~to constitucional fosse al
,terado de modo a. fixar que o Br!I.Stl 
será uma república democrática e fe
derativa. Assim fazendo, est:1mos se
guindo, aliás, não só a tradição das 
.Constituições anteriores - porque a 
Constituição de 91 e a de 34 fixavam 
êsse caráter de república .democratl
ca-como também a de todos os países 
americanos, que estabelecem em suas 
Cartas o regime democrático repre· 
sentativo. 

Isso verificamos na Constituição do 
Equador, art. 4; na de Guatemala, 
art. 3; na do Haitl, art. 14; na de 
Honduras. art. 36; na do México, art. 
4; na de Nicarágua, art. 9; na do Pa
namá, art. 7.0 ; na do Paraguai, ar
tiro. 1.0 ; na do Perú, art. 1.o; na do 
Salvador, art. 1.0 ; na do Uruguai; ar
tigo 72. 

:E:sse mesmo cuidado de fixar na 
Constituição as êondições de democra
cia e _de regime representativo foi 
observado pelos constituintes frPnce
ses. Os três projetos apresentados na 
Assembléia Constituinte, o dos socia
listas, o dos comunistas e o do movt
mento de resistência, todos fixavam a · 
condição de república democrat:~.,. 

O Sr. Oscar Carneiro - V. Ex. • 
também não verifica que o conceito 
de democracia tem sido interpretado 
de modo dii'erente nos diversos palses 
que citou? . 

O SR. SEGADAS VIANA- Sem dll
vida. Em todos os tempos, a maioria. 
das democracias têm sido apenas de
mocracia de rótulo. 

Mas, se fixarmos numa constituição 
de repllblica democrática e represen
tativa, por- certo estaremos asseguran
do muito mais o conteúdo democrá
tico do que se apenas fiY.armos a con
dição de govêrno como república. 

Como dizia. o Sr. Presidente, os 
três projetos apresentados à Assembléia 
C<>nstituinte da França estabeleciam 
a república democrática e represen
tativa. A Constituição. .aprovada tam
bém assim determinava. Pouco impor
ta que tenha sido repUdiada pela povo. 
porque os três partidos que concor
reram à.s eleições e votaram o referen
dum estatuiam em seus projetos aquela 
condição. 

E já, Sr. Presidente, outros ilustres. 
Constituintes também têm aqui, em 
plenário, defendido a necessidade de se 
estabelecer definição mais complêt:J. 
mais perfeita para -·evitar qualquer 
desvirtuamento da democracia. En.; 
tre êles, posso citar. com prazer, Ma
nuel Duarte, que apresentou a emen
da n.• 930, .com <> mesmo sentida e o 
mesmo conteúdo da que tive a honra de 
subscrever. 

Outro aspecto Sr. Presidente, que 
me cumpre, em nome da banca.d.a, '3.q1l1 
defender, é aquêle que motivou a e=
da supressiva do parágrafo único do 
art. 150 do projeto. Estabelece êsse 
parágraf{) restrição ao direito de voto 
dos militares, concedendo-o, apenas, 
aos oficiais, aos aspirantes a oflcial 
e aos alunos das escolas militares de 
grau superior. Posteriormente a essa 
emenda da bancada trabalhista. tam
bém en<'am!nharam com emendas 
com o mesmo sentido os ilustres depu
tados Deodoro de Mendonça, Teódulo 
de Albuquerque. José Alves Llnhares. 
Café Filho, Campos Verga! e Ç>utros. 
Realmente, não seria concebivel ne
gássemos, a esta hora, direito de voto 
aos soldados e aos sargentos das fôr
ças armadas, principalmente depois 
que desempenharam papel sellente na 
defesa da democracia, lutando nos 
campos de batalha da Europa. 

Não poderemos negar o direito de 
voto a todos os militares, quando ado
tamos o regime de serviço militar .Jbrl
gatório, quando as fôrças armadas são 
compostas por individues de tôdas &.s 
classes sociais, de todos os fndices de 
cultura e justamente quando, na ~da
de de frequ~:>tar as escolas superio
::-es, já possuinc'o grau de cultura ele
v;;da. são nossos moços chamados para 
as fileiras do EJ>::rclto. 
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O Sr. Lino Machado - A emenda 
de V. Ex .... é no sentido de estender 
o direito de voto até o soldado? 

O SR. SEGADAS VIANA - Per
feitamente. 

O Sr. Lino Machado - Apresentei 
emenda e:;tendendo o direito de voto 
.sté os sargentos. Estou, entretanto de 
pleno acôrdo com V. Ex. a. em estender 
êsse direito até os soldados, se a As
sembléia assim o entender. Acho a. me
-dida muito justa.. 

O SR. SEGADAS VIANA - Negar 
o direito de voto aos soldados e aos 
sargentos seria pôr em dúvida o alto 
espírito democrático, o elevado senti
do de patriotismo das nossas fôrças 
armadas, que ainda há POUCOS dias . 
foi proclamado pela. Assembléia. Cons
tituinte. 

o Sr. Lino Machado - Muito bem. 
Negar êsse direito de voto aos sargentos 
é retroagir, "porque a Constituição de 
34 jâ o assegurava.. 

O Sr. Aureliano Leite - Em tese, 
sou contra. a extensão do voto à pra
.ça. de pré. Uma vez, todavia. que 
() projeto concede êsse direito aos 
:frades e às freiras, a ordens monás
ticas, sujeita, tanto quanto o soldado, 
.ao voto de obediência eu o concedo 
também à. praça de pré. 

O Sr. Hermes Lima. -~e. o ver
dadeiro argumento. 

O SR. SEGADAS VIANA - O 
nobre colega por São Paulo vem, com 
-o brilhante aparte, a.o encontro dos 
argumentos que tivemOE ocasião de 
expender na justificativa da emenda 

.apresentada. Em verdade, não se 
pode compreender seja negado o di
reito de voto aos soldados e sargen
-tos, quando a. lei assegura êsse di
:reito aos membros das ordens reli
giosas, sujeitos a. voto de obediência 
muito mais severc. 

A razão da disciplina não pode 
ser impeditiva para a concessão. dês
se direito, porque disciplina existe 
em tõdas as organizações, (juer ci
vis, quer militares. Conceder direi
·t.J de voto aos soldados e sargentos 
será, até, na. verdade - mesmo que 
pareça paradoxal - criar allcérces 
mais seguros para essa discipllna, 
porque dará. a .todos os militares. in
clusive soldados e sargentos, maior 
noção de responsabilidade quanto à 
estabilidade das instituições e aos 
destinos da pátria. 

O Sr. Lino Machado - Neste pcn
:to, ainda me permito fazer uma per-

gunta a V. Ex.": a. disciplina para 
no sargento, ou é geral? 

O SR. SEGADAS VIANA ...:.. O 
argumento- de V. Ex... vem confirmar 
plenamente as razões que acabo de 
expor. 

Sr. Presidente, sinto-me. satisfeito 
ao verificar que grande maioria de 
ilustres Constituintes adota, desde já, 
essas emendas, assegurando, assim, 
sua aprovação em plenário e a certe
za de que agimos de acõrdo com os 
interêsses e anseios do povo. Sinto
me satisfeito, igualmente, por verifi
car que o pensamento da Assembléia, 
manifestado por diversos dos ilustres 
Representantes, pertencentes a vá
rias correntes políticas é no sentido 
de dar ao povo · brasUeno uma cons
tituição que venha atender à.s reali
dades de nosso meio e de nossa épo
ca. 

Passare!, agora, a. examinar, em li
nhas gerais, dada a escassês de té-m
po, alguns outros dispositivos. 

Os parágrafos 1.0 , 2 .. e 3.0 do ar
tigo 164 são pouco claros e t!midos 
em suas afirmações. Fi:=aram no te
mor de avançar para a socialização 
e procuraram encobrir o pensamento 
individualista e privativista que do
minou em seus autores. Se Maynard 
Keynes que se confessava conserva
dor moderado, fôsse o autor do uosso 
projeto constitucional, teria ido além 
da timidez dos autores dos disposi
tivos contidos no referido artigo- e 
seus parágrafos 1.0 , 2.o e 3. 0 • 

Aliás, essa timidez foi acentuada 
da tribuna, com grande brilhantis
mo, pelos Srs. Nestor Duarte e Gil
berto Freyre, e também deu causa a 
uma emenda do ilustre Sr. Deputado 
Gustavo Capanema. 

Ainda os parágrafos 6. 0 , 7. 0 e 8. 0 

C!o :inesmo artigo, ao estabelecerem 
as condições para a nacionalização 
de certas atividades e certos ramos 
da economia nàcional, fixaram um 
cúnteúdo jacobino e não social. Na:
cionallzar é passar ao Estado os di
reitos de propriedade, de exploração, 
uso ou prestação de serviços. subtra
l.ndc-os à economia privada. Nacio
nalizar é investir o Est:l.do de poderes 
bastante para considerar-se, não só 
dono iminente, senão direto e único 
de um ou vários ramos da riqueza 
nacional. 

Não foi com êsse sentido, entretan
to, Sr. Presidente, que empregamos a 
pala:vra "nacionalizar". Estaremos, 
com semelhante d!spositivo na Consti-
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tmção, pregando uma verdadeira na
cionalização sem s~ntido social, !a.zen-. 
do uma nacionalização que apenas 
vem interessar ao capitalismo nacio
nal, e não tirar o povo do pengo da 
compressão dêsse mesmo capitalismo. 
Entretanto a Inglaterra ~onservadc't'a, 
passando por um surto de renovação 
política e econômica, estabelece a na
c:onalização de suas indústrias. com o 
sentido de favorecer o povo, tra!Ja.
lhandc; para. êle, nós, no projeto cons
titucional, mantemos ainda como sig
nificado de naeionalizar apenas J de 
enriquecer o capitalismo brasileiro. 

No mesmo art. 164, Sr. Presi~nte, 
encontra-se o § 24, que apresentando 
uma redação que não pode, na ver
dade, corresponder ao conteúdo de 
todos os seus incisos. E' necessário 
f:.XS.r-se, na Constituição, que a pro
teção ao trabalho e ao trabalhador 
não é dada com o caráter de car!:ia
de do Estado, mas com o sentido mui
to mais elevado - o de dignificação 
do homem, o de elevação de; traba
lhador no meio econômico, para que 
êle possa bem cumprir todos os seus 
deveres no meio político. Formula
mos, por isso, a seguinte emenda: 

"0 Estado não se limita a re
conhecer a liberdade po!ftica do 
indivíduo; cumpre-lhe criar o mi
nimo de condições necessárias e. 
garantir a sua independência so
cial e econômica. Para isso, a le
gislação do trabalho observará os 
seguintes preceitos, sem prejuizo 
de outros que visem melhorar as 
condições dos trabalhadores". 

O texto proposto estabelece um prin
cípio e fixa o rumo. Define, perfe:
tamente, o sentido da nossa demo
cracia, que não será, apenas. uma de
mocracia po!ftica, mas econômica e 
social, procurando nivelar todoo os 
homens no mesmo plano, com os mes
mos direitos, sejam êles po!fticos ou 
sociais, porque êsses direitos não po
derão ser bem exercidos se não houver 
a necessár!a independência econômica. 

Sr. Presidente, ainda no art. 164, 
figura o dispositivo contido no § 24, 
que não satisfaz, absolutamente, os 
anseios dos trabalhadores brasileiros. 
Além disso, êsse dispositivo, se apro
vado, constituirá motivo permanente 
de d!ssídios e desconfianças entre o 
capital e o trabalho. 

A participação dos trabalhadores 
apenas nos lucros da emprêsa, sem a 
participação na gestão, será, como 

afirmei, motivo para essas descon
fianças. lutas e dissídios. Parecerá a• 
alguns que o participar na geRtão re-· 
presenta uma subversão de todos os. 
princípios que têm regido. até hoje •. 
as relações entre empregados e em
pregadores. Na verdade, porém, Se
nhor Pres~dente, não se trata de ino
vação perigosa. . 

A participação· ·dos .. ..trabalhadores
nos lucros e na gestão das empresas. 
já vem desde 1865, na Inglaterra. Inú
meras organizações britânicas estabe-
lec-eram, desde aquela data, tal siste
ma, com esplêndidos resultados. 

O Sr. Olinto Fonseca - Como Vos
sa Excelência, sou pela participação 
dos operários nos lucros das empresas. 
Enten_dO, porém, que essa participação 
deve ser· ·atribuida não em espécie, e, 
s:m, através da. habitação, dà assistên
cia. hospitalar, II:~édica., dentária., etc-

O SR. SEGADAS VIANA - O que 
V. Ex.8 deseja. não é participação nos 
lucros, mas, sim, a.ssistêneia, previ
dência social, que compete a.o Estado
organizar. 

Isso não poderá ser feito pelo sis
tema da. economia pr:vada, conforme 
a. proposta de V. Ex.8 , tirando-se dos: 
próprios trabalhadores uma parte de 
seus lucros pa.ra empregar em a.ssis-· 
tência.. 

O Sr. Olir..to Fons(U:a - Mas, em. 
face da realidade brasileira., Vossa. Ex
celência acha prudente entregar ao-. 
próprio trabalhador, em espéci-e, o lu
cro auferido pela emprê:o:a em conse
qüência de serviço dêle ? 

O SR. SEGADAS VIANA - Evi
dentemente. Dentro da. realidade 
brasile:ra, isso é possível. 

O Sr. Olinto Fonseca - Não seria. 
muito mais prudente instituir-se umc 
órgão controlador, por parte dos pró
prios trabalhadores, da. aplicação dês
se resultado em assistência hospitalar 
ou habitação ? Parece-me muito mais
inteligente. 

O SR. SEGADAS VIANA - Não
entendo ass:m, pois que estaria desvir
tuada. a finalidade da. participação nos
lucros. Seria o Estado subtraindo-se 
ao dever de prestar assistêncl3. aos
trabalhadores, para. ••dêles tirar um.a 
parte de seus salários, recebido como-. 
participação nos lucros, e a.plicã-la. 
com tal finalidade. 

·o Sr. Daniel Faraco - De acOrdo, 
com a. sugestão do nobre a.parteante,. 
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estaria !mpeãída uma futura pa.rtic.!
pação do trabalhador nos lucros, ..• 
· O SR. SEGADAS VIANA - Per
feitamente. 

O Sr. Daniel Fa.ra.co - • • . e nada. 
Dos garante que essa falta de prepa
ração do nosso operário se eterniz-e, 
como sustenta o Sr. Deputado Olinto 
Fonseca. Aliás, o que se impõe é mo
dificação substancial no contrato de 
trabalho. Assim está colocada a ques
tão. 

O SR. SEGADAS VIANA - A 
prova de que essa participação produ
ziu os melhores resultados €Stá em 
que, existindo, em 1880, na Inglater
ra., cêrca de 47 empresas nas quais se 
assegurava a part:cipação nós lucros 
e na gestão, em 1936 tal número se 
elevou a 462, s-endo beneficiados 260 
mil trabalhadores. 

Não se pode alegar que o trabalha
dor, sentindo-se um qu:;.se associado 
da emprêsa, se desinteressaria do tra
balho. considerando-se um pequeno 
patrão. As próprias €statisticas ing!e
~as comprovam que tal politica pro
duziu os melhores frutos e que de ano· 
a ano subiu a percentagem dos lucros 
distribuídos aos trabalhadores. 

No prime:ro ano, segundo reveJam ar 
estatísticas realizadas em empresas 
que agremiavam onze mil traba!hado
tes, a média de distribuição relativa
mente aos salários toi de 6,1 por cent~ 
dos lucros, passando. no segundo ano. 
para 6,7% e, no terceiro, para 10,3%. 
Isso comprova, perfeitamente, que a 
participação nos lucros foi incentivo 
a maior trabalho e melhor produção, 
dond-: resultou lucro mais .compensg.
dor para s.s empresas. 

Ainda com respelto ao assunto. po
demos salientar que. mesmo em nos
so Pais, já tem havido tal participa
ção, se bem que em o~quenos moldes, 
por parte de Empresas e estabelec.l
mentos desta Capital. com os melhores 
resultados, especialmente no comércio. 
Muitas empresas estabelecem, para os 
en::pregados. cotas fiXas. r-ela t: vas ai> 
seu volume de vendas no balcão, e 
cotas variáveis, distribuídas .Igualmen
te entre os empregados, inclusive de 
escritório. ·N&o devemos temer, por 
isso, a participação nos lucros. Bem 
ao contrário, devemos de!endê-la com 
tôda energia, para que se não 'torne 
motivo de cleseon!iaDça ou de d'ssidio 
entre trabalhadores e empregadores 

Sr. PresideDte, dentro do prazo re
gimental, procurei. em Unhas rápidas, 
sl.:l.teticame:Dte, esclarecer as razões 

porque a bancada do Partido Traba
lhista apr~sentou algumas emendas ao
projeto constitucional. E como afir
mei, de inic' o, que assistimos ao Iii.:.al 
de um ciclo político e econômico. cor.
seqüente da crise que afetou a reli
gião. a política, a economia, a ciência. 
e a cultura. não podemos pensar e!XJ. 
voltar ao passado. 

T-mhamos. pois, a coragem de reco
nhecer o fracasso das soluções de ro
tina, que havíamos :;.dotado. de ac6r
do com as circ=stâ.ncias e o ambie!lte 
das épocas em que toram elabcraàas. 
as outras Constituições. 

Tenhamos a coragem de adotar d~s
positivos que, conquanto venham, tal
vez, pr·~juãícar e a ferir interêsses da· 
alguns, na verdade, satisfarão aos an
seios de tõda a população. 

Procuremos elaborar Uilla Constitui-· 
ção que atenda a êsses anseios ~ d~

sejos, senão ela será. apenas. !.l'.o';i vo· 
de instabilidad-e e inquietação S(,::ial. 
Procuremos fazer uma Constitu:c;:ãa 
que vibre no coração do povo, seja 
compreendida e amada. Tenhamos a. 
coragem de abrir caminhos .:argo.> 
para que a democrada evolua. e nã.~o 

nos esqueçamos da lição do pensador 
inglês, &;gundo o qual as naçõe~ :o
lhem na tarmen ta aquilo que sem e a
ram mal durante os periodos de cal• 
maria. (Muito õem, mu.ito bem. Peü• 
ma.s.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem :1. pa
lavra o· Sr. Deputado Dantas Júnior. 

O SR. DANTAS JUNIOR - Venho, 
Srs. Representantes, eJCPor a ~sta As
sembléia, tanto quanto possivel, algu
mas observações em tórno do projeto 
de Constituição, ass4D como justifi
car algumas 1 das emendas que tive 
oportunidade de oferecer, solicitando, 
como ora solicito, para tõdas elas, não 
somente a atenção da douta Comis
são, como, igualmente. a dos meus 
dignos pares, p.edindo-lhes suas opi
niões e suas illm. agora ou em ou
tra ocasião, por isso mesmo que tal
vez possa. ocorrer a hipótese das
"emendas serem piores que o so
neto" e ... 

Todavia quero, prellmlns.rmente, 
congratular-me com a ilustrada Co
missão Constitucional pela inserção 
do nome de Deus no preâmbulo da 
ll05Sa Carta Magna, em elaboração. 

Homem de fé, que me prezo de ser, 
colocando sempre êsse sentimento· 
acima. de todos os atos da minha Vida., 
guer pública, quer J,;!{:da.. não me 
podia furtar de exp a sa.tisfaçãa· 
que domina meu espfrito, ante o pro-
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cedor da. nobre Co:missão de 1946, a. 
qual, a.o contrário da. reta. seguida. 
pela. Comissão de 1934, soube, no par
ticular, bem e fielmente, interpretar 
os anseios J.a quase unanimidade do 
povo brasileiro. 

O Sr. Hermes Lima - Na Comis
.são de Constituição, apesar de não 
ter religião alguma, não me opus a 
que figurasse, no preâmbulo, o nome 
·de Deus. Afirmaram-me, e parece cer
to, que a Constituiço do Vaticano não 
invoca o nome de Deus. 

O SR. DANTAS JUNIOR - Esta 
objeção levantada por V. Ex.•, já o 
foi em 1935, quando eu, na Assembléia 
Constituinte da. Bahia, defendia a ln
.clusão da Invocação divina no preâm
bulo da Constituição de meu Estado; 
tendo eu respondido cabalmente, acen
tuando que não sõmente a Constitui
ção Sintética. do Vaticano continha o 
.nome de Deus, como as constituições 
apostólicas, podendo, no momento, 
mencionar: (Lê> 

"Constítutio Apostolicae, Orego
nopolitana. De Archidiocesis Ti
tuli E a Sedis Cath.edralis Muta
tione. Pius Episcopus, servus Ser
VOTUm Dei Ad Perpetuam .Rei Me-
71Wriam" V. Ex." é contra o pre
âmbulo? 

O Sr. Hermes Lima - Absoluta
.mente, não. 

O SR. DANTAS JUNIOR - Então, 
se estamos de acôrdo, permita. V. Ex.• 
que eu prossiga, porque se entrarmos 
nessa matéria, do preâmbulo, terei 
que repetir tudo quanto disse na Ba
hia, em 1935, no modesto discurso que 
aqui tenho em mãos. 

O Sr. Hermes Lima- O que quero 
dizer é que a Constituição do Vati
-cano tem um preâmbulo técnico e a. 
orga.n!.zação do poder constitucional 
do Vaticano não podia ser de outra 
maneira. No entanto, no seu Preâm
bulo não há invocação do nome de 
Deus. Sabe V. Ex." por que? Porque 
são mais modestos do que nós e estão 
mais perto de Deus. Não acha que é 
isso? 

O . SR. DAJ.""TAS JUNIOR - Não 
·estou de acôrdo com V. Ex."' porque a. 
Constituição do Vaticano contém a in
vocação divina. 

O Sr. Hermes Lima - Desde que a 
'Constituição assegure ao individuo o 
·direito de ser ateu, é indiferente. Foi 
por isso que não propus emenda su
pressiva. Desde que a Constituição 
me assegure o direito de não acredi
tar em Deus, parece-me indiferente 
.que invoque seu nome. 

O SR. DANTAS JUNIOR - Real
mente, para o ateu tanto faz Inscre
ver-se o nome de Deus, como não. 

Mas, Sr. :!?residentl:, não me podia, 
como não me posso esquivar de ma.
nifestar o júbilo de que me encontro 
dominado, porquanto vejo triunfante 
a mesma idéia pelb. qual me bati e, 
afinal, saiu vitoriosa em .1935, na As
sembléia Constituinte da Bahia, com 
a Inscrição da. invocação divina no 
pórtico da Constituição de meu que
rido torrão natal. 

Não me podia, oomo·não me posso, 
eximir de expressar essa minha gran~ 
de alegria, porque da. proteção de 
Deus necessita, mais do que nunca, 
o Brasil, na hora presente e nos dias 
porvindouros: - para que me inspire 
o~ homens de govêrno, no dirigir a 
coisa pública, no respeitar e garan
tir a liberdade Individual, no reco
nhecer e a.ssegurar os direitos do povo, 
no ãmparf!.l'-e _proteger os menos fa
vorecidos da. fortuna, no defender e 
fortalecer a. democracia contra os seus 
inimigos, ostensivar os embuçados, no 
encaminhar e dirigir, enfim, a nossa 
Pátria pela estrada. da. paz, elo pro
gresso e da. prosperidade sempre cres
centes; para, que me jamais deilte de 
velar pelos destinos do povo brasilei
ro, desviando-o do mau ('amlnho do 
desrespeito à lei e do desa.catamento 
às autorid-ades livrando-o sobretudo 
da. influência danosa das falsas, ideo
logias e das erradas doutrinas, que 
nos chegam de outras plagas, com os 
selos, as ef!gies ou os moóelos de 
Hitler, Mussollnl, Franco, Sta.lin, ou 
de qualquer outro totalitarista, em
bora travestido de democrata; para 
que rue conceda melhor sorte à Cons
tituição, que ora esta.mos elaborando, 
com tanto esfôrço e tão boa vontade, 
preservando-a de ser conspurcada, vi
lipendiada e, finalmente, atassalhada. 
e rasgada, como tristemente ocorreu 
com a Carta. de lõ de julho de 1934! 

Ainda. desejo, Srs. Constituintes, 
louvar, num preito de merecida jus
tiça, os distintos colegas, componen
tes da Comissão dos 37, pelo que, de 
trabalho e de patriotismo, representa 
a. obra que ofereceram a plenãrlo e 
que, já hâ dias, estâ passanao pelo 
crivo da cxítica da imprensa, dos ju
rivtas, dos brasileiros que se interes
sam pelos destinos da. Pátria e, espe
cialmente, de nós outros, critica. ora. 
severa, ora branda e leve, de acôrdo 
com a natureza do assunto apreciado 
e com o modo porque é encarado, de 
conformida.de, ta.mbém, com o feitio e 
o temperamento de cada um, IJlliS. 
Sr. Presidente, proclamemos a ver-
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<lade, crítica. sempre e invariàvelmente 
construtiva. 

Ao 1~ o Projeto confesso aos meus 
dl.gnos pares, que tive a mesma im
pressão sentida pelo nobre deputado 
Sr. Fernando Nóbrega - deparei, di
gamos assim, com uma Constituição 
quilométrica: 100 artigos, afora as dis
posições transitórias! 

Mais onze dispositivos do que a mal
fadada Carta de 16 de Julho, mais 
cento e cinco artigos do que a nossa. 
primeira Constituição republicana. e 
mais deressete do que a Constituição 
do Império I 

Sou daqueles, Sr. Presidente, que, 
em principio, entendem como o emi
nente jurisconsulto Carlos Ma.xlmilla
no, de que "um estatuto fundam,en
tal encerra. apenas, o núcleo das Cria
ções jurídicas e principias básicos", 
ficando "o desenvolvimento da idéia. 
al! resumida a ser feito, depois, em 
leis orgâ.nicas, leis ordlnárlas, regula
mentos e illstruções". 

Entretanto não sou tão radical, 
como o ilustre constitucionalista ci
tado ,porque a. evidência dos fatos me 
obriga a certa transigência. 

Conheoen'Clo a chamada realidade 
brasileira e· considerando que estamos 
preparando uma Constituição para. o 
Brasil, admito, até certo ponto, a in
corporação ao texto constitucional de 
algumas matérias de legislação ordi
nária, isso no sentido da fixação de 
normas e dire~. das quais o legis
lador comum não se poderá afastar. 

Mas, notem bem os senhores repre
sentantes, · essa minha condescendên
cia não atinge à amplitude de con
cordar que uma Constituição desça a 
n:únudências, vindo, afinal, trans!or
ma.r-ee no uamontoado de regr!nhas'•, 
d~ que nos fala Maximiliano. 

E' mister que sejam supressos dis
positivos dêsse jaez, assim como mui
tos outros que, embora envolvendo 
belas idéias, jamais serão cumpridos, 
não passando de lindas utopias, ser
vindo, apenas, para o aumento dos 
artigos da Lei Básica. 

Dentre os primeiros estão, por 
exemplo, o § 38 do artigo 164, que en
cerra matéria estritamente processúal 
e o art. 86, do qual me ocuparei mais 
adiante. 

Diz o art. 164 § 38: · 

"Haverá sempre recurso ex-o/fi
cio, com efe:to suspensivo da se::J.
tença que declarar o desquite ou 
a anulação d~ casamento". 

Tem-se admitido que o Direito 
Constitucional invada a área de ou
tros ramos do Direito, em :face da evo-

lução mesma do Direito e das Trans
formações sociais por que tem passado 
o mundo, porém que uma Consti
tuição vá ao ponto d-e incluir no seu 
texto assunto de ordem objetiva ou 
formal, não é possível que se concor
de, sob pena de se com-eter um grave 
êrro de técnica constitucional, êrro 
com o qual, eu, na qualidade de mo
desto advogado, obscuro professor de 
Direito Processual e autor dl!. Consoli
dação das Leis do Processo do Estado 
da Bahia, que Vigorou até 1939, não 
compactao. 

Dai a emenc!a supressiva que apre
sentei. 

O Sr. João Mendes- O nobre ora
dor é notável advogado no Fôro 
baiano. 

O SR. DANTAS JúNIOR - E' bon
dade de V. Ex. a. Dentre os dispositi
vos, Sr. Presidente, que eu considero 
letra morta na Carta Constitucional 
- relevem-me os ilustres Represen
tantes de Goiás - ponho em desta
que o que determina a mudança da 
Capital Cio Pais, que eu quali!ico de 
um sonho, há mais de melo século 
allmentaCio, e que jamais será rea
lizado. 

A Constituição de 1891 dispunha no 
art. 3.0 , que, oportunamente, seria 
demarc.aCia uma área de 14.400 qui
lômetros quadradr..s no planalto cen
tral de Goiás, para nela estabelecer-se 
a futura Capital FederaL 

Essa oportunidade, entretanto, du
rante os trinta e novP. anos de Vigên
cia da dita Constituição jamais che
gou, havendo, apenas, um ensaio no 
govêrno do saudoso Epitácio Pessoa. 

A Constituição de 1934 foi taxativa, 
estatuindo, no artigo 4.0 das Disposi
ções Transitórias que o Presidente da 
República, logo que entrasse em vigor 
essa constituição, providenciasse sõ
bre a ~olha do locai para onde de
veria ser transferida a capital do 
Pais, no entanto, êsse dispositivo, em
bora de caráter obrigatório, não foi 
levado em conta. 

E' bem verdade que a "pobrezinha" 
de 1934, viveu, aos trancos e barran
cos, apenas três anos, não atingindo 
sequer à puerlcia ! 

Deixando de parte, Sr. Presidente, 
uma série de dispositivos, que consti
tuem a "Caixa. dos Desejos", .a que se 
referiu o nobre colega Sr. Deputado 
Hermes Lima, dispositivos platônicos 
como, por exemplo, "a lei disporá", a. 
"lei fará", a lei regulará", o "govêr
no providenciará", o "govêrno deter-
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minará", etc., etc., quero solicitar a 
atenção da Casa para uma curiosida
de, que talvez não se encontre em 
Constituição algmna do mundo. 

Pelos arts. 138. 139 e 140, respecti
vamente, manda · o Projeto que a 
Uuião aplique, no 'minimo, 10% na 
manutenção e d-esenvolvimento do en
sino; 3% na execução do plano de de
fesa contra a sêca, 4% na execução 
do plano de defesa da Aznazõnia, ou 
.sejam 17% da receita anual. 

Se forem aprovadas as em-endas que 
mandac aplicar 10% no desenvolvi
mento da rêde rodoviária; 4% nas 
obras do São Francisco; 1% para pro
teção à maternidade e a infãncia e 
10% para manutenção e custeio dos 
JServiços de saúde, teremos a percen
tagem total de 42% sõbre a renda 
anual da União, já comprometida des
de a data da Vigência da Constitui
ção I 

O Sr . .Rui Santos - De fato, essas 
emendas vêm aumentar a percenta
g-em de aplicação obrigatória do orça
mento, mas trata-se de serViços nor
mais. 

O SR. DANTAS J'úl,"'OR - Além 
de sabermos, de ante-mão, que êsses 
dispositivos não poderão ser cumpri
dos e nem poderemos exigir êsse cum
primento d-z parte do Govêrno. o que 
está a olhos vistos, trata-se eviden
temente de · outro êrro de técnica. 
constitucional. 

O Sr. Rui Santos - Ai estou de 
.acõrdo com V. Ex. a 

O SR. DANTAS JúNIOR- Vossa. 
Excelência ficará, estou certo, de acOr
do comigo em todos os meus argu
mentos. ·Basta dizer a V. Ex.8 que, 
tomando-se por base a receita orçada. 
para o corrente exercício, que foi de 
mais ou menos nove bilhões e meio de 
cruzeiros, já no orçamento para 1947 
:figuraria a. d-:spesa obrigatória de 
quase quatro bilhões de cruzeiros ! 

Não tenho idéia de COnstltuic.ão 
alguma que contenha dlsposição de 
natureza orçamentária. 

Continuando, Sr. Presidente, na 
minha jornada vou passar ao capitulo 
do Poder Judiciário, ao qual dediquei 
mais demorada atenção. N-esse capi
tulo deparei com três .variedades de 
critério, que vieram afear o Projeto: 
de referência à org!l!lização e compo
&ção dos Tribunais; de referência à 
aprovação das nomeaçõ-es de membros 
de alguns Tribunais e de referência à 
promoção dos juizes. 

Pelo Projeto são mantidos, ou cria
dos, o Supremo Tribunal, os Tribunais 
de Recursos. o Supremo Tribunal Mi
lltar, o Tribunal Superior Eleitoral e o 
Tribunal Superior do Trabalho, mas, 
enquanto o Projeto dispõe sõbre o 
modo de organização dos dois primei
ros, deixa para a lei ordinária a orga
nização do Supremo Tribunal Militar 
e do Tribunal Superior do Trabalho. 
E quanto ao Tribunal Eleitoral diz 
como será composto, mas deixa para 
a lei ordinária a fixação do número e 
o processo da escolha dOIS respectivos 
juiz-=s. 

De modo _ que isto me parece, se
gundo os parcos- --conhecimentos de 
direito constitucional que possuo mais 
um êrro do Projeto. Ou a Constitui
ção fixa a maneira por que devem 
ser compostos e formados todos os
tribunais ou delega à lei ordinária, 
exceção apenas do Supremo Tribu
nal Federal, porque é a cúpula do 
Poder Judiciário não podendo, por 
isso mesmo, deixar de ser organiza-

-da--pela -Constituição. 
Sõbre o Supremo Tribunal Mlll

tar, ainda há uma particularidade, 
talvez únic,lj. no campo constitucio
nal, para a qual peço a atenção 
dos nobres colegas. 

Diz o art. 85: 

"A lei disporá sôbre o núme
ro e a forma da escolha dos juí
zes do Superior Tribunal Mili
tar" .. 

Até aí está certc. 
O S-:-. Luis Viana - Tenho emen

da nesse sentido. que vai ao encon
tro do pt-nsamento de V. Ex.a. Alu
de à questão dos juizes togados. 

O SR. DANTAS JúNIOR - Des
conheço a emenda do meu distinto 
colega. 

Mas no art. 86, o projeto estabe
lece uma das chamadas regrinhas, 
quanto à nomeação dos juizes toga
dos. Como não ignora a Assembléia 
o Supremo Tribunal Jl.filitar é com
posto de juízes oficiais generais do 
Exército, da Marinha e Aeronáutica, 
e de juizes togados. Quanto aos 
membros militares, do Tribunal, o 
Projeto Dão especlfica.; porém a pro
pósito dos togados, lá vem a regri
nha- que sõmente poderá, dentro 
da técnica, figurar na lei ordinária 
e nunca na COnstituição - deter
mJnando: 
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"I - A primeira. (vaga) , pelo 
suditor de guerra mais antigo. 

n - ·A segunda, por auditor 
de guerra escolhido em lista trí
plice organizada segundo o prin
cipio de merecimento. 

m - A terceira, por advogado 
ou membro do Ministério Pú
blico Militar, com dez anos pelo 
menos de prática forense, esco
lhido em lista triplice. 

IV - A quarta, por jurista com 
os requisitos indicados no art. 75, 
nomeado com aprovação do Se
nado Federal". 

Ora., Sr. Presidente, não é pos
sível a Constituição ir a tanta mi
núcia, pelo que ofereci emenda su
pressiva dêsse artigo. 

Outra diversidade de critério no
ta-se entre os arts. 75 e 80 e o ar
tigo 86 n.0 rv. Enquanto o prlmel
XO e o segundo exigem aprovação da 
maioria absoluta do Senado, para as 
nomeações dos Ministros do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribu
nais de Recursos, que o art. 86 exi
ge a aprovação do Senado, para a 
nomeação de jurista para o Supre
mo Triounal Militar! De modo que 
no último caso o Senado terá que 
se manifestar pela sua totalidade, 
<> que c.onstitui um verdadeiro absur
do. Parece-me que há uma emen
da do Deputado Cincurá sôbre o as-
sunto. . 

Mas ainda há outra variedade de 
critério, no que diz respeito à pro
moção dos juízes. 

o Sr. Rui Sa.nros - A1 o caso é 
mais sério. 

O SR. DANTAS J(!NIOR. - O ar
tigo 116, n.• m, dispõe: 

"Far-se-á a promoção dos jui
zes à segunda entrância, por an
tiguidade; à terceira, por anti
guidade e por merecimento al
ternadamente; e às dem:Us, por 
mt:rectniento". 

Ora. ou a Constituição af.ota .una 
norma geral ou deixa o assunto para 
a lei ordinária. Estabelecer um re
gime eclético é que não pode ser. 
Acredito entretanto que o mais acer
tado será flv.ar-se que as promo
ções, em tôdas as entrâncias far
se-ão por merecimento e ant!gulda
de, alternadamente, o que ~ allãs, 
objeto de emenda que ofereci. 

Ci Sr. João Mendes - V. Ex." tra
tou do critério. Pois bem c proje
to dt: Constituição, tratancio de pro-

n.~ões, veladamente reduz-se a um 
único critério. 

O SR. DANTAS JúNIOR - Con
tmuando, Sr. Presidente, quero me 
refertx a outro dispositivo do qual 
dizendo: é o parágrafo único do ar
tigo 111, que estatui: 

"Do órgão de mais elevada ca
tegoria participarão um advoga
do e um membro do ministério 
público da União, ambos com os 
requisitos indicados no art. 75". 

Trata-se de órgão disciplinador da 
magistratura. Não compreendo que 
se inclua nesse órgão um advogado 
e um membro do ministério públi
co, pessoas estranhas à magistratu
ra· e sou i.D5uspeito para falar, por
que pertenço ao ministério público e 
ao Conselho da Ordem dos Advoga
dos da Bahia. Assim como os advo
gados, não estão sujeitos à discipli
na dos juizes, assim como os mem
bros do Ministério Público possuem 
seu órgão disciplinar, dos quais não 
fazem parte juízes, como irão Inte
grar conselhos para disciplinar os 
juizes? Não me parece certo, dai a 
minha emenda supressiva. 

Agora, Sr. Presidente, tratarei dos 
Tribunais Regionais de Recursos. 

A Constituição de 91 previa a hi
pótese da criação de tribunais fe
derais quando necessária. No Go
vêrno do Sr. Epitá.clo Pessoa, o De
creto n.o 4.381, de 5 de dezembro de 
1921 autorizou a criação dos chama
dos 'Tribunais de Circuito, com sede 
em Recüe, no Distrito Federal e em 
São Paulo. :E:sses tribunais, porém, 
teriam atribuições restritas e teriam 
alçada. A grita de juristas foi gran
de e os inconvelenntes apontados fo
:ram tais que o Presidente Epltácio 
Pessoa não pôs o Decreto em exe
cução. 

Renova-se no momento a idéia. da. 
criação dêsses Tribunais. 

O Sr. Ferreira de Sousa. - Essa 
grita parece que não foi prõpria
mente contra a forma de projetar 
os tribunais. mas no tocante à cons
titucionalidade. O Supremc Tribu
nal Federal chegou mesmo a prejul
gar a questão numa reforma regi
mental e creio que o Govêrno re
cuou. por causa dlo;so. Dal a oposi
ção generalizada à criação dos Tri
bunais Regionais. 

O SR. DANTAS JUNIOR - C!elo 
até que o eminente constitucionalista 
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João Manga~!ra manifestou-se en
tão, sôbre o assunto. não me reéordo 
bem se em dis<:urso na Câmara. dos 
Deputados. 

Dizia eu: de novo surge a idéia da 
criação dêsses Tr1buna!s, devido ao 
grande acúmulo de serviço do Supre
mo Tribunal Federal. 

Como sabem os juristas da casa 
êsse acúmulo. de serviço acentuou-se 
depois da vigência do Código do Pro
cesso, o qual restringindo o recurso 
de embargos, 111briu válvula para o re
curso extraordinário, ao qual se ape
gam sempre as partes, muito embora 
na maioria dos casos não tenha. cabi
mento. 

Confesso que estou inteiramente de 
acõrclo com a criação de um Tribu
nal de Recursos, somente, com sede 
nesta Capital e com as atribuições 
constantes do ar.t. 81 ns. I e n do 
Projeto, porque, francamente, não vejo 
necessidade de três, como quer o Pro
jeto, nem da grande soma de atribui
ções que são conferidas, inclusive o 
julgamento em recurso extraordinário 
o que seria uma fonte de con!litoS 
com o Supremo Tribunal Federal. 

Esposo Inteiramente as opiniões de 
Haroldo Valadão e Tem!stocles Ca
valcanti, dois eminentes juristas pá
trios, sendo que êste, em entrevista 
com~edida ao "O Jornal", e que não 
reio por falta de tempo, classificou 
muito bem a criação dêsses Tribu
nais, tal como quer o Projeto, de 
"caro, desnecessário e prejudicial aos 
!nterêsses das partes e da justiça". 
Caro por que sabemos quanto custa
riam ao erário público êsses Tribu
nais; desneussár!o, porque as esta
tlst!cas demonstram que um Tribu
nal somente dará conta do trabalho; 
e prejudicial, pela desun!dade de ju
rlsprudt!nda e os conrutos de atribui
çõe!l com o Supremo Tribunal Fe· 
dera!. 

O Sr. Rui Santc8 - Pode ser que 
o Sr. Temlstocles Cavalcanti tenha 
razão, e::n face da situação atual, mas 
pode ser também que não a tenha, 
bã. necessidade de mais de um tribu· 
nal. Dai haver eu II!Presentado uma 
emenda, dizendo que os tribunais de 
recursos serii.o tantos e com tal juris
diçfi.o, quantos forem julgados neces
SI!.rios. 

O SR. DANTAS JUNIOR - Isto 
ocorrerá segundo as necessidades do 
serviço, ficando a cargo da lei ordi
nária. 

No Capítu!o "Do Poder Judiciário" 
dk-põe o art. 116, n.0 10, quanto à or
gan!zaç§.o da justiça dos Estados: 

"Poderá ser instituida a justiça 
d~ .P!\Z eletiva, com atribuição ju
r!diclár!a de substituição exceto 
para julgamentos finais ou recor
ríveis, e com competência para a 
habilitação e celebração de casa
mento e ollltros atos que a lei in
dic"l.r." 

Ora, Sr. Presidente, - aqui ~stá 
uma incongruência: .se o .Estado não 
oode, de maneira alguma, legislar sõ
bre matérla eleitoral, e:r:-m do art 4 
n.0 ~ do Projeto, que dá. essa comi>e.: 
tênc1a privativa à União, como val 
legislar para a eleição dos juizes de 
paz? Sabemos que no Império e na 
República êsses juizes foram se~re 
eleitos juntamente com os Vereado
res, mas a situação era diversa da 
a<tual-. -Ou a Constituição dispõe sôbre 
o modo da realização dessas eleições, 
ou não se poderá por em ex:ecuçao o 
preceito, porque o Estado não tem 
C!>IDPftêncla. absolutamente como já 
VllllOS, para legislar em matéria elei
toral. 

Preferiria que êsses juizes fôssem 
nomeados pelo Executivo, de confor
midade com emenda. que apresentei. 

Saindo do Capitulo do Poder Ju
diciárlo Sr. Presidente, passarei ao 
Tribunal de Contas. 

Pelo disposit:vo constante do pro
jeto, como já tive ocasião de dizer 
em aparte ao discu..-so do llustre co
lega Sr. Brochado da Rocha, con
sultor jurídico, o funel.onário públi
co, o professor de Faculdade de Di
reito que não fõr advogado ou mem
bro do Mln!stério Público, não po
derá ingressar absolutamente no Tri
bunal de Contas. :SSSe dispositivo é 
o seguinte: 

"Art. 142, § 1.0 - As condições 
de !nvest!tdura dos Ministros do 
Tribunal de contas são as mes
mas da. dos juizes ãos Trlbunals 
Federais de Recursos." 

E o art. 30 reza: 
· "Cada Tribunal Federal de Re

cursos compor-se-á de seis juizes, 
nom-:!ados pelo Presidente da 
República., com aprovação da 
maioria absoluta do Senado Fe
deral dentre juristas com os re
qu!sltos indicados no art. '15, sen
do dois têrços escolhldos dentre 
juizes e desembargadores, e um 
têrço dentre advogados e mem
l:ros do Minist~tio Público Fe
deral ou dos ministérios públi
cos locais ... 
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Como se vê quer o projeto consti
tucional qae o Tribunal de Contas 
.seja formado da mesma maneira, que 
cs Tribunais de Recursos, o que não 
me parece razoável, pelos motivos ex
postos. 

Aqui mesmo, no Rio, temos um 
exemplo: o Professor Bernardino de 
Sousa, da Faculdade da Bahia, jamais 
fol advogado ou membro do Minis
tério Público ou Juiz, mas nem por 
lSSo deixou de ser acertada a sua. 
nomeação para o Tribunal de Con-. 
tas da União, por isso mesmo que se 
trata de um jurista. Se, entretanto, 
prevalecer o critério do projeto não 
poderá recair nomeação em outro 
nas condições do Dr. Bernardino. 

Ao artigo ofereci a seguinte emen
da: "Os membros do Tribunal de 
Contas serão nomeados pelo Presi
dente da República, com apuração da 
Senado Federal. dentre brasileiros 
natos alistados eleitores, doutores ou 
bacharéis em direito, de reputação li
bada, não podendo ter menos de trln
ta e cinco e, salvo os funcioná-rios 
públicos, mais de sessenta. a.nos de 
:Idade." 

Não compreendo, Sr. Presidente, 
porque se fixou o dia 7 de abrll para. 
a abertura das Câmaras, despresan
do-se a data tradicional - 3 de maio. 

Bem sei que o 7 de abril repro::sen
ta a reação contra o absolutismo de 
Pedro I. mas não posso concordar 
que se altere a data da instalação da 
sessão legislativa, que representa umd. 
tradição para 9 Poder Legisla ti v o, 
pois, fel nesse dia. que, em 1823, o povo 
brasileiro veiu conhecer êsse órgão 
da soberania nacional. · 

Sou pela tradição enquanto ela. não 
entrava a. marcha do progresso e da. 
evolução do mundo, da.i pleite~~.r R. 
Jlla.llutenção do dia 3 de maio, como 
data inicial dos trabalhos legislati
VO& anuais. E espero que a Assem
blel& esteja. comigo no· particular. 

Ainda tinha muitos out:r<ls punto:: 
a tratar, . notadamente; Ministério 
Plíblico, I)h:crfmlnaçlio das Rendas. 
Nacionalidade e Cidadania.. mas o 
nobre Sr. Presidente já me advertiu 
do término da minha meio hora e 
eu não desejo a.bustJ.r da liberalidade 
de S. Ex&. 

Mas não desejo concluir meu dis
curso sem me referir às barreiras al
fandegárias, que precisam desapare
cer, pois não lm];led!r a. livre clrcula
~o da riqueza. 

Do que são essas barrel.ras. dev~ 

à Assembléia. o meu testemunho pes-

soai, com a. existência das célebres. 
correntes que o fisco mantém de.;de a. 
vizinha cidade de Tobías Barreto, em 
a. outra terá que parar nas barreiras 
numa. distAncia de Vinte e seis lé
guas 

Qualquer veículo de mercadoria que 
se destine da primeira dessa~ cidades 
a outra terá que parar nas barreiras 
de Lagoa Redonda, Sambaiba, Itapi
curú, Olindina <onde existem duas 
correntes> . Inhambupe e finalmente. 
Alagoinha, o que constitui um verda
deiro absurdo! 

E para ten:linar não posso deixar 
de estranhar que o Projeto, que en
trou em tantos minúcias, tivesse se 
esquecido de proteger o pequeno la
vrador, isentando-o do pagamento de 
quaisquer Impostos para os produtos 
de sua raça. 

Que paguem Impostos os capitalis
tas, os indústriár!os, os comerciantes. 
os ricos, enfim e aquêles que recebam 
heranças, está mais do que certo, ma:; 
que se cobre impôsto, seja a que ti
tulo fôr, do lavrador que leva à feira 
o feijão, a farinha, o cêsto de frutas 
e outros produtos de sua raça é, se
nhores Constituintes, uma iniquidade
revolta.nte. 

O Sr. Nestor Duarte - Acho que 
Se V. Ex". apresentasse emencb 
isentando de tributo o gênero ali
mentar p'!'OduzidJ pelo pequeno la
vrador, teria atingido o mesmo fim, 
isto é, isent&.r a produção do peque
no lavrador de n1.1ssa zona rural. 

O SR. DANTAS JúNIOR - Agra
deço a sugestão de V. Ex~. e é bem 
possível que a. aproveite no prezo que 
resta.. 

Eram est88, Sr. Presidente, as ob
servações e considerações que pude 
!azer sõbre o projeto de constituiçiiG 
o que ofereço a meus dignos pares para 

·que as estudem e Vt'Jam se merecem 
ou não o apoio da Nsembléia. (Muito 
bem; muito bem. Przlmas.> 

(Durante o discurso do Senhor 
Dantas Júnior, !'eassume a pre
sidência, o Sr. Melo Viana, Pre
sidente>. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o seguinte requeri
mento, assinado pelo Sr. :Sa.rbooa. 
Lima e outros: 

Requeremos que a. Mesa. da. As· 
sembléia Nacional Constituinte tele
~afe ao g,.. Pre<::!dl'nte d:~. Repft
brca. e ao Sr. Ministro da Educação, 
assim como· ao· Sr. Interventor Fe-
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dera.! em Pernambuco, apresentando 
a.s congratulações desta. Cl:.Sa pela. 
assinatura do Decreto que, criando 
a. Universidade do Recife, reconhece 
e exalta os luminosos serviços, pres
tados à. cultura do pais pelos tradl
donais estabelecimentos de ensino 
da capiU.l pernambucana. Solicita
mos ainda que, no mesmo sentido, 
.se telegrafe ao Professor Antônio 
Amazona.s, para. que receba. e trans
mita. aos seus colegas do Rec:.fe .as 
felicitações desta. Assembléia, com as 
hcmem.gens que rendemos a. todos 
os que, pelo exercício do magistério, 
ou através da imprensa e do livro, 
no presente ou no passado. colabora
ram para a. realização dessa medida, 
de tanto alcance e projeção na. vida 
espiritual de nossa. pátria.. 

E que nos seja permitido, para que 
conste da ata de nossos trabalhos, 
recordar os núcleos in:cia.is, que por 
assim dizer formaram as fundações 
dessa nova universidade, como o Se
minário de Azeredo Coutinho e o 

. Curso de Ciências Jurídicas e Sociais 
de Olinda, pioneiros gloriosos e ines
quecíveis, numa. conquista. que hoje 
se completa. 

Em nossa. pr'.meira. Assembléia. 
Constituinte, a. 19 de agôsto de 1823, 
cinco deputados subscreviam projeto 
de lei. criando no Brasil duas univer
sidades, uma na cidade de São Paulo 
e cutra. na de Olinda, para. o ensino 
de tôdas a.s ciências e belas letras. 
Eram autores do projeto um ba
charel em matemáticas, o insigne 
Martim Francisco, o desembargador 
oRdrigues Veloso, o padre Belch:or 
Pinheiro de Oliveira., o médico An
tônio Gonçalves Gomide e outro ba
charel em matemáticas, Nogueira. da. 
Gama, futuro Marquês de Baependi. 
Eram representantes · de três Esta
dos: São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Ja:1eiro. 

A Universidade de São Paulo já 
existe e com uma fama que só não 
super::. o vulto dos beneficios que lhe 
são devidos. .Cabe agora, à. quarta 
Assemblé ~a Constituinte . aplaudir a. 
conclusão de um projeto da. primeira. 
Constituinte do Brasil. 

A antiguidade da. proposta vale 
-como um novo louvor à. justiça e 
à beneerância do Decreto, que on
tem foi assinado pelo Sr. Presidente 
da. República, a bem da cultura. de 
nossa pátria. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Barbosa Lima Sobrinh.o. 

DiocZécio Du.arl.e. - Ferreira Lima. 
- Oscar Carneiro. - José Varela. -
Gercino d.e Pontes. 

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

Está aprovado. 
'Iiem a. palavra o Senhor Aloisio de 

Castro sôbre o projeto em discussão • 
------ --· 

O SR. AL01SIO DE CASTRO -
Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
o projeto constitucional, ora. submeti
do aos debates desta. Assembléia.. re
clam~:; realmente, largo e amadureci
do exame dos que para. aqui vieram 
pelQ voto da. Nação, com o encargo de 
elaborar um diploma. que atenda. as 
suas aspirações máximas, pa.ra. fellci

Cllfcte -da.-.própria comunhão brasilen. 
A nossa. obra, entretanto, tem · de 

situar-se no ámbito das objetividades, 
porque será até ridiculo admitir que, 
no desempenho da nossa ta.refa, nos 
seja. permitido, sem grandes reparos 
dos que nos ouvem e dos que nos 
lêem, estabelecer, neste plenário, dis
cussões puramente doutrinárias ou 
empL."icas, em torno dos nossos pro
blemas politicos e sociais, que devem 
ser resolvidos, com o senso das real:
dade nacional, em co!lformida.de com 
os princípios que hão de ficar consig
nados nesse diploma.. 

De nossa parte, a. todo poder que 
possamos, cuidaremos da feitura. de 
uma ela.bcra.ção constitucional de sen
tido pura e salutarmente democrático. 
mas despido de preocupações que. por
ventura., pudessem parecer simples
mente tendências particulares de 
nosso entendimento, sem consonância 
ou a.f:nidade com as inclinações, os 
anelos e a vontade mesma. do povo 
brasileiro. Vale dizer que, no exerci
cio do mandato de que nos achamos 
investido, não suscitaremos, nem acir
raremos por exemplo, neste recinto, 
debates derredor do regime parla
mentar. porque. sôbre convicto de que 
muito nos falta , ainda. de educação 
politica para praticá-lo, não consti
tui, efetivamente, êle aspiração do 
povo nem das elites escla.rec:das, para 
que o cnosideremos solução instante, 
de que não nos devêssemos alhear. 
Por igual, não ncs ha.via.mos de em
penha• aqui, nesta ou em qualquer 
oportunidade subseqüente, no comba
te ao ensino religioso nàS escolas. se
jam de que grau forem, uma vez que 
se lhe imprima o caráter facultativo; 
nem, do mesmo passo, nos propore
mos a. invetivar o saudável principio 
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da indissolubilidade · do casamento, 
certo de que êsse princípio se impõe 
à luz de todos os racioc!nios para 
salvaguardar da instituição da fa
mília, notadamente da família bra
sileira dos nossos dias, ainda não su
ficientemente educada para compre
ender o divórcio, na rudeza das suas 
dolorosas conseqüências. 

A final, jamais, quaisquer sentimen
tos facciosos nos propelirão a ação e 

· o pensamento em desfavor do projeto 
ou das emendas que se lhe oferecem, 
porque, só o espírito público nos dita 
e orienta as iniciativas no tratar Cios 
problemas nacionais. 

Senhores Constituintes: 
O projeto constitucional que exa

minamos nesta hora não corresponde, 
digamo-lo sem rodeios, ao que deve
ramos esperar da douta. Comissão que 
o elabora. NÓ fundo, como na forma, 
apresenta-se-nos êle _ gravemente de
feituoso. Não somos os primeiros a 
afirmá-lo, nem se-lo-emos os últi
mos. Desta tribuna. mesmo já o asse
veraram vários parlamentares. O que 
talvez não se terá dito ainda foi a 
cifra de seus erros.- de seus desacer
tos. de suas imperfeições, que são 
tantos e tamanhos, e de tal gravi
dade muitos dêles, que faremos obra 
contra. a Un~ão, os Estados e os Mu
nicípios, se não nos propousermos a 
corrigi-los convenientemente, sob a.s 
inspirações do patriotismo, que não 
conhece matizes partidários nem con
veniências subalternas. 

Sem n€gar o esfôrço e a boa von
tade dos que o fizeram, vencendo a. 
insuficnência do prazo presta.belecido 
na. letra. do nosso Regimento, pode-se 
dizer-se mesmo que o projeto não 
satisfaz. E de semelhante pecha não 
escapará a.o estudo de quem observe 
que nêle se claudicou a redação, se 
desrespeitou a técnica. terminológica., 
se desatendeu aos mais comes!nhos 
ensin!lllientos do Direito Público. Mas 
não foi só. A soberania da. Nação, as 
colunas mestras da. sua estrutura. po
litica., os pontos altos da sua. organi
zação deixaram-se expostos a uma 
insegurança quamanha, c:ue nínçuem 
pode duvidar, com sinceridade, da. ne
cessidade impreterível- de uma revisão 
total, visando, precipuamente, pou
par o Estado Brasileiro de uma posi
ção que lhe ponha em perigo a inde
pendência, que lhe ameace a. estabi
lidade dos poderes governamentais 
que lhe desordene, afinal o todo or
gânico, mercê de desequilibrios fi-

nanceiros, provocado por substâncias 
modificações no sistema fiscal a.tê aqui 
adotado. 

Não vekam os nobres constituintes, 
em nossas palavras, demasias de um 
medó enfundado, tampouco excessos 
de temor pela fantasia de uma. colu
milida.de fácil. l!:sse nosso juizo de
corre. sim, da. compreensão de diver
sos preceitos constantes do projeto, 
para cUjo sentido queremos voltada a 
atenção desta Assembléia, a. fim de 
que não subsistam quaisquer dubie
dades em tomo da justa. procedência. 
de nossos receios à sorte do Pais e de 
República. 

Vejamos, primeiramente, a.s pers
pectivas que o trabalho da Comissão 
dos 37 desdobra. as nossas vistas. 

No que tange à soberania nacional. 
Se considerei a. princípio .que o as
sunto não podia passar despercebido 
da Comissão dos 37, foi com verda
deiro estarrecimento que compreendi 
depois o disposto no inciso V do ar
tigo 3.•, do projeto constitucional. 
Diz êsse dispositivo : 

"Art. 3.o - Compete privati
vamente à únião: 

·v: · i>ermifu.' Q:ti~ 'iõ;Çã5 ·~tnm.: 
geiras transitem pelo território do 
país, ou nêle permaneçam". 

Quis, repito, a. principio, considerar 
que a essa. disposição deverá seguir
se advérbio "temporàr!amente", que, 
por simples omissão no trabalho, ai 
não se continha. 

Mas, quando, no decorrer doe de
bates desta Casa, ouvi o Deputado 
Ataliba Nogueira nos acenar com o 
super-Estado internacional, tive, en
tão. a impressão segura. de que se 
omltira. deliberadamente aquêle ad
vérbio, vale dizer que a Comissão 
admitia, por êsse dispositivo, que 
fôrças estrangeiras permanecessem no 
território nacional, e que essa permis
são derivasse da Constituição elabora
da pela Assembléia Constituinte de 
1946. 

Eu, Sr. Presidente, que nunca. che
guei, tio chego e jamais pretendo 
chegar aos extremos de zêlo, aqui 
ma.nífestados pela. bancada comunis
ta, quando. tantas vêzes, está a. in
daga.r de nós outros, do Chefe do 
Govêrno da. República e de todos 
quantos têm, neste momento, a. res
pons!llbilidade dos nossos destinos. 
pela permanência, ainda a estas ho
ras, de fôrças norte-americanas no 
território nacional; eu, repito, que 
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não tenho tamanho zêlo, fiquei a. 
esperar, como ainda nêste momento 
estou, que a bancada comunista rei~ 
tere, então, com razão, aquelas per~ 
gun·tas, declarando que o faz, já 
agora, inspirada nêsse dispositivo do 
projeto, ora em debate. 

A Assembléia constituinte bra.silet~ 
ra de 1945 não pode votar o di::pc;;i~ 
tive como está; e não o pode p.Jrque 
seria, ela mesma, ·negar nos~-'t inde
pendência; seria a maneir:t de sd
mitir que perdessemos a. nossa eman
cipação poli ti c a; seria, ela mesma, a. 
armar o braço de quem quer que, 
amanhã, para so!uçãC> de nossos pro
blemas internos, buscasse fôrças es
trangeiras e aqui as fiXasse. 

sr. Presidente, a convJCção que se 
fo=ou no meu espírito, de que êsse 
dispositivo foi proposit~iamente as
sim redigido, decorreu também do 
disposto no inciso IU do art. 35, 
quando se diz que é da competência 
exclusiva do congresso Nacional "au
torizar o Presidente da República a 
conceder permissão para que fôrças 
estrangeiras transitem pelo território 
do pais ou nêle permaneçam". Não! 
A Assembléia Consdtuinte de 46 não 
deve confiar, na deliberação. amanhã, 
do Congresso Nacional a êsse respeüo, 
porque quem governa o pais, no âm
bito legislativo, é a maioria parla~ 

menta.r, e a maioria parlamentar é 
o próprio chefe do Poder Executivo. 
Conseqüentemente, os Oonstituintes 
de 46, que não podem ficar em plano 
inferior aos de 91, nem aos de 34, 
outra atitude não têm a assumir senão 
elaborar uma emenda aditiva de . um 
simples advérbio: temporàriamente. 
Temporà.riamen.te, sim, Sr. Presiden
te, os Constituintes d€ 46 p'odem 
permitir permaneç:;m no territó!'io 
naeioua! fôrças estrangeiras; mas 
que aqui estacionem indefinida ou 
definitivamente, não. Devemos, por~ 

-tanto, formar uma linha de frente 
contra a permanência qt;e não seja 
temporária. 

Mas não é só nisso que p~ca. o 
projeto no respeitante à €Strutura 
:política que estamos elabora11do. 

No seu texto institue-se = ca-oi~ 
tulo consagrado à política exterior 
coisa de que nunca anteriormente sé 
cuidara. · 

Rui, o grande. o notável elaborad.o::
da Carta de 91, que acompanhava 
como poucos a política internacional, 
enc!Lminhou os Il!áximos problemas 
nac1onais, no âmb!to dessa política 
Rui nunca deu pela necessidade de: 
no texto constitucional, se prever 
matéria dessa natureza. Querem fa~ 

zê~lo, entretanto, os Constituint.:s de 
4õ, mas o querem desastradamente, 
de modo a deixar que se s1:pur;:.ha 
que êles admitem que se transa.cione 
com a liberdade e a inpooen<iência 
da nação. 

O cap!tuio da Política Exterio~. a 
meu ver, deve ser varrido do texto 
por absolutamente desnecess:i:io, 
como passarei a demonstrar ê.aqui a 
nada. - --

Foi êle lembrado e acolhido no ;eio 
da Comissão Constitucional. Pergunt<> 
eu: para que? Para que dispus2sse isso 
que passo a ler: 

"Art. 165. A União poderá par~ 
ticipar: 

I. De órgão que represen~e a. 
vontade e os interêsses da comu
nida.de.Jntemacional, e não os de 
seus memtiros-em particular, e que 
seja ca.paz de pôr em prát:ca as 
suas próprias decisões. 

II. De órgão :t:egional de potên~ 
elas, formado por vínculos ne:tu
rais de solidariedade e de in terês~ 
ses comuns" .. 

Seria de indagar~se, Sr. Presideme. 
- Se acaso, nessa elaboração consti~ 
tucional, omitíssemos semelhante ca
pitulo e suas disposições, o 13rasil não 
continuaria a firmar tratados inte=
cionais, como até aqui; não continua~ 
ria a participar da socied!lide das na
ções americanas; não continuaria a 
responder por tudo que no âmbito in~ 
ternacional temos convencionado? Par
ticiparia, sim, Srs. Representantes, 
autorizado pelo próprio texto consti~ 

tucional de 91, de 34, de 37. e, ainda, 
do Projeto atual, porque êste também 
prescreve no inciso I do seu art. 3.0 

"Compete prímitivame1:te à 
União: 

"I. Manter relações com as na
ções estra:ngeiras e com elas ce
lebrar tratados e convenções". 

Temos, ai, portanto, preestab~lee:do 
tudo quanto o Brasil poderia e poderá 
fazer na esfera internacional, de mo
do que se torna desnecessário estabele~ 
cer um capitulo e nele inscrever pre
ceitos que não dilatam nem rc<:':~in~ 

gam tais iniciativas, ou sejam as i'!!i
ciativas compatíveis com a nossa con~ 
dição de Estado soberano. 

O Sr. João Mendes -Platônico;;. 
O SR. ALOISIO DE CASTRO - ..• 

platônicos, como bem acentua o Se
nhor Deputado João Mendes. 

Mas, Sr. Presidente, não é o que 
de mais grave há neste capítulo do 
Projeto. Muito mais grave é, lncontes-
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tã.velmente, o previsto pelo pa!"ágra
fo 1." do mesmo artigo 165. 

"A independência e a liberdade 
da Nação são inalienáveis". 

Que grande descoberta! O Brasil, po
liticamente emancipado, e ora repre
sentado por esta Assembléia, para ela
boração de seu estatuto magno, pre
cisa. dizer. nêste Projeto, ao tratar de 
sua própria organização politic", que a 
independência e a liberdade da nação 
são inalienáveis. 

Tal afirmativa autoriza pressupor 
que a independência e a liberdade do 
Brasil pudessem ser susceptíveis de 
alienação por aqueles que viessem a 
governá-lc· daqui por diante. Não. Se
nhor Presidente; não podemos admitir 
tal diS'POSitivo. quando é veras que 
essa inalienabilidade está implicita
mente contida na razão de ser de 
nossa existência dentro desta Casa. 

Mas, nã{) é só. 
Mais adiante, Sr. Presidente. encon

tramos no projeto, coisas, mais ou 
menos deste jaez • 

Se necessário, entretanto, fôsse in
cluir tais disposições no texto consti
tucional, haveríamos de a~Irmar tam .. 
bém aqui que, se estivéssemos ainda 
vivendo sob o império da Constitui
ção de g.1 ou de 34. teríamos de nos 
~eunir como Congresso Constituinte 
para a reforma daquêles textos ou dis-

. posições, e a Nação norte-ame:-icanz. 
devera estar fazendo uma revisão 
constitucional: enfim todos os povcs 
ào· mundo, neste mo:nento. estariam 
e!!lpenhados nessa ob~~, pa~a pa~ti

cipar disso que. por euqu:.!l to, nio 
constitui senão um anhelo da humani
;jade: o tal Super-EI.3t:tdo :nterr.a
cioruJ.l. 

Estas ligeiras considerações a oue 
outras não quero ac-esc<::ntJr-. ::~st;m 
pare, avivar à consciência dos Senho
res Constituintes a razão de ser de 
uma emenda que retira do Proje;o o 
capitulo concernente à Polftica Ex
terior. 

Mas, no tocante ainda a maté::!a 
a_!!r.ente à. estrntura po:itica da na
çao, poderei lembrar aqui outros erros 
da Comissão, quando fez a enumeracão 
dos casos de impeach.ment, ou se.iám 
casos de res-ponsabilidade do Presiden
te da República. 

Como todos sabemos. impeach.ment 
é matéria a respeito da qual todo ju
rista poderá falar horas a fio. Na 
estreiteza, do tempo, porém que me 
resta quero fixar aspectos diante dos 
qua.!s a Assembléia tôda concluirá, co-

mo eu, pelo desacêrto do Proj~to. 
Basta ler-se o art. 62: 

"São crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da Repúbli
ca que atentarem contra: 

I - A Constituição Federal. 
n - O regime democrático. 
m - A existência da União. 
IV - O livre exercício do Poder 

Legislativl> e do Poder Judiciário 
assim como dos Poderes Constitu~ 
cionais dos Estados". 

Até ai mu:to bem. Y..as determina 
o inciso V. o exercício dos direi tos po
liticos, individuais e s<Y.:lais". 

Fôsse qual fôsse a nossa educanão 
Po,l·.;.· • ..::I • 'S" .. ~.~1ca. J:J,m.ms '""'"cveriamos consign:tr 
no texto constitudonal, como crime de 
re.sp'?nsabilidade do Presi-dente da Re
publica, o desrespeito aos direitos so
cia}s e indiv!dpais, P!?rque êstes, por 
ou,ras d1spos1çoes, estão e ficarão, co
II_lO. sabemos todos os advogados bra
SlleJros, perfeitamente amparados pe
la, ação judicial comum, e aqueles os 
direitos sociais dariam lugar a que 
por qualquer infração dêsses direitos' 
que está() declinados mais adiante em 
capitulo à parte do projeto. ' 

O Sr. João Mendes - Transforma
riamos. assim, a Constituição em Có
digo Penal. 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
... se estabelecesse para o Chefe do 
P!?der Exe~uti~o uma situação tal, gue 
nao haver1a runguém que nele se nio 
considerasse sempre ameaçado. 

Exe:npllfiquemo~: bastaria que o 
vendeiro da esquma desrespeitasse o 
tab.elamsn to. e o Poder Executivo não 
estivesse em condições de, a tcn•.:'~ 
e .a hora. remediar aquela infração il. 
1~1 socl::tl. para que, contra o seu ti
tular, se suscitasse o debate do "Em
peachment", em conseqüência da
quela inobservância. 
. O Sr_. Fer:nanf!.o ?obrega. - O pro
Jeto cr1ou, llllprop:namente. os di•eitos 
indiviciuais e sociais e os m!sturoa 
numa confusão tal que ninguém en
tende. 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
Sr. Presider.te, parece imnossivcl 
pois, que a Comissão dos 37, êm cujo 
seio encontro figuras de alto V' .. tlor in
telect-oal e elevada cultura, dentre os 
quais algüiJS co-estaduanos, se hou
vesse detido, por um instante que !ôs
se, no exame dêsse dispositivo, a não 
ser q.ue outros sentimentos, que não 
:JS do patriot!smo. estivessem a scmço 
dessa elaboração. · 

Prosseguindo, Sr. Presidente. quero'· 
entrar em cheio no exame de um dos 
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problemas de maior relevância e para. 
cujo estudo não quis ccm!i.a.r na mi
nha memória; e, da.í, a razão pela 
q <Jal trouxe esc!"! ta esta parte do m.eu 
d.tscurso. En::a.n t·o. entretanto, a. aten
çáCI dos nobres Constituintes de todos 
os Estados, porque vou focalizar, real
mente matéria a.ssás interessa:J.te e 
que cliz respeito à discriminação das 
rendas tributárias. 

Talvez nos seja licito afirmar, sem 
receio de contradita, que nenhum dos 
Srs. Re'Dresentantes haja trazido pa
ra esta -Ar mbléia mais do que nós o 
propósito firme, acentuado e decidido 
de modificar a discriminação de rendas 
que até então vigia no País, objeti
vando melhorar, sem dúvida, a situa
ção de penúria em que viveram .e ~
vem até hoje quase todos os munizl
pios brasileiros, em conseqüência, :;e
guramente, da deficiência de recursos, 
para levar avante um programa ad
ministrativo capaz de satisfazer as 
mais mínimas necessidades da.s popu
lações do interior. A maior parte àas 
comunas, em nosso Pais, sem excluir 
mesmo as do adiantado Estado de São 
Paulo, onde bem apreciável núme.ro 
dela.s em verdade já. alcançou uma 
arrecadação que lbes possibilita e>m
preendimentos de maior vulto mt>rcê 
de desenvolvimento da sua ·avoura e 
das suas indústrias, - mal arrecada 
anualmente,· para satisfazer as dos
pesas do seu funcionalismo, ou me
lbor, da sua máquina administrativ:J., 
de um irregular serviço de ilumina,;ão 
e de limpeza pública, da construção 
de uma ponte ou do calçaml!nto de 
uma rua e pequena.s obras outras, que 
nada representam, enfim, frente às 
muitas iniciativas que cidades, villls 
e florescentes povoados e::.tão a recla
mar, pela boca dos que ai residem 
e trabalbam, em busca de melhores 
condições para viver e prosperar, li
vres do tüo, da malária, do impalu
dismo, da tuberculose e de tantos :~u
tros males que definham e matam as 
populações citadinas e rurais. Não vai 
exagero em declarar-se que se pode 
contar p.elos dedns das mãos o núm:?ro 
de cidades do interlo:.- br>~.•ileiro que 
dispõem de um ~errico de abaste-:1-
:nento dágua canalizado e de uma re· 
de de esgotos. capazes de atender ás 
sua.s necessidades, e lbes assegurarem 
uma boa situação sanitária. Grande 
parte delas não dispõe de um nem de 
outro serviços. como, por igual. não 
tem iluminação elétrica, e ainda se 
serve dos velhos lampeões de azeite. 
Tudo isto, que tem contribuidc. in
questionà.velmente, para. o abandono 

das cidadl!S e dos campos por pal"M 
das populações que aí se deveriam u
xar, porque ai é que se há rle promo
ver o engrandecimento da Nação. me
diante a exploração das suas imensas 
riquezas potenciais, esta v a e está. a 
nos aconselbar que modifiquemos • 
injusto critério· da. distribuição de ren
das estabelecido pel::ts- -constituiÇôes 
anteriores, visando propiciar aos mu
nicípios outras fontes tril>u tárias que 
não simplesmente aquelas ~ue ~e
nà.riamente lhes deram até hoJe a 
União e os Estados, esquecidos . 08 
constituintes e os legisladores ordiná
rios de que no progresso e no deseJI.
vo!vimento econômico dessas uni(iadea 
administrativas hão de residir a gra.u
deZã-e.t--fOI'tuna do Brasil. 

A Comissão elabcradora do pro:l':to· 
realmente não passou despercebrda 
essa necessidade, que primeiro sobre
nadou no espirito dos ilustres mem':lroo 
da sub-comissão encarregada do c:l>
pitulo· relativo à discrimina9ão ~ 
rendas. Os velbos quadros tnbutál'lv.> 
sofreram, é de assinalar-se, alteraÇõe5 
substanciais. A União, que jámais l5e 
privara de qualquer parcela dos seus 
tributos, obrigou-se a transferir aos 
municípios 10% do impôsto sôbre a. 
renda e proventos de qualquer natu
reza como também a dar-lhes 1lilllP. 
cota' parte proporcional do impôsw 
sôbre a produção, o comércio, a dis
tribuição e o consumo, bem assim sô
bre a importação e a exportação, de 
lubrificantes e de combustíveis líql!l.
dos ou gasosos. Mas, apesar de ser a 
entidade mais absorsora das rendas 
públicas, porque chegara mesmo a ca
nalizar para os seus cofres nada menos 
de 54.9% da receita tributária brasi
leira no exercício de 1'944, consoante 
os dados estatísticos conr;tantes do re
latório da Sub-Comisso entre alud!ds. 
- infelizmente e lamentá.V4lmente não 
foi em direção do polvo fiscal da União 
que caminharam os organizadore5 do 
projeto, em debate, como era de esll'!
rar que se orientassem, a fim de ~'.1~. 

cerceando determinados tentáculos da. 
hodra absorvente, pudessem galardoar 
os mun.!cípios com mais ampla eap:.~.
cidade tributante. 

Havendo, porém. que acudir à. pre
mente pobreza das comunas. arrasta
dos à deplorável situação dos exhan
ridos, e tendo, provà.velmente, de en
frentar as resistências irremovlveis dos 
que, nu seu seio, se bateram ou se ba
teriam pela.s preferências do poder t.r!
butá.rio da União, - a Comissão vo~
veu as suas vistas para o fisco d~ 
Estados, e os colocou em posição de ., 



-325-

quase absoluta impossibilidade de so
breVivência, porque os dessangrou em 
lArgas medidas, privando-os das ·me
lhores rendas tributárias, como fácil 
é de demonstrar, através de ligei.:"a, 
!DAS, precisa análise dos dispositivos 
do projeto que cuidam da discrimlna
çé.o de rendas. 

Vejamos, Sxs. constituintes, o qne, 
a propósito, estatui o projeto, objeti
Y&ndo melhoria de rendas para os mu-
.aicipios. _ 

De parte da União, ficarão êles a 
receber, apenas, uma cota parte do 
que couber aos Estados, no rateio dos 
10% do impôsto sôbre a renda e quais
quer proventos. os quais lhes serão re
partidos · em partes iguais. outra co
ta parte, ainda menor. poré!D- não _f!
xs.da, oriunda da arrecadaçao do !ID
pôsto sôbre os lubrificantes e combus
tíveis liquides e gasosos <arts. 128. nú
mero TII, § 4.0 ) • Só isto e nada mais. 
Vale dizer, pois, que pequena. peque
niss!ma mesma será a renda que ~n
~ para os co-fres munkipais, em 
troca do muito. do quase tudo arreca
dado pela União, em todos os mu.."li
cípios brasileiros para benefício e gõz-:~ 

dos que vivem na metrópole. 
Contra os Estados. entretanto. a po

da tributária excedeu a tôdas as pre
Yisões. ·· Estabelece o projeto que ca
berã aos Municípios: 
a) o !mpôsto de licenças. 
b) os impostos predial e territorial 

urbanos; 
c) o impôsto sôbre diversões públi

c&~;·· 

ai o impôsto de indústrias e profis
sões· 

e)' m~tade da arrecadação tributá-· 
ria estadual, feita no respectivo ter
ritório. calculados na base do 1;1.ue ex
ceder a renda municipal; 

/) 50% do impôsto de transmiss.ão 
causa-mortis; 

a> 40% da renda de outros quaisquf'r 
impostos que venham a ser criados 
pelos Estados. 

Terá meditado e ponc!erado a Cc
missão a que limites chega a trans
ferência de rendas do Estado para 
as comunas? Terá considerado a Co
missão, que, promulgada a Constitui
ção, nos têrmos em que nela se est-a
beleceu a discriminação de rendas. itr!
possível será aos Estados suportar 
os encargos que lhe são peculiares, no 
â.Inbito de sua autonomia? Terá ob
servado a Comissão que, nem sequer 
cOID. a criação de novos tributos, con
seguirão, os Estados. fàcilmente, re
parar o desfalque sofrido na sua recel-

ta tributária, uma vez que 40% dêl~ 
se destinarão aos municípios, inteira
mente livres das despesas que decor
rerão do lançamento e arrecadação? 

Não, Senhores Constituintes. não é 
crível que o nobre e ilustre deputado 
prof. Aliomar Baleeiro e demais emi
nentes Srs. Membros da Comissão te
nham aferido, com segurança, das re
sultantes prejudiciais de uma tal dis
minação de rendas, para com os Es
tados, tomando como ponto de parti
da as cifras das estatisticas que se' im
punham consultadas e observadas co
mo as que, efetivamente, foram incor
poradas ao trabalho da Subcomissão. 

A propósito, Sr. Presidente, devo 
dizer a V. Ex." e aos nobres colegas 
que tive o cu· dado de estudar o rela
tório da Subcomissão, encarregada do 
estudo do ca,pitulo "Da discriminação 
de Rendas" e pude, desde logo, veri
ficar que o eminente Sr. Aliomar 
Baleeiro, relator da matéria, começou 
incidindo em êrro, que se comprova, 
mediante o confronto entre o. quadro 
que ê1e ap=esenta no seu trabalho e 
o Bolet·m do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

Nêste se diz, por exemplo, que a 
renda do Estado da Bahia, em 1944, 
foi de duzentos e trinta e cinco mi
lhões de cruzeiros e mais alguma coisa. 

No trabalho do Sr. Aliomar Ba
leeiro. afirma-se que a Bahia arreca
dou, apenas, CrS 173.354.521, diferença 
de nada menos de sessenta e tantos 
milhões de cruzeiros, o que, sõbre não 
enobrecer. a Bah'a, conc!uziu, de fato, 
a Comissão a grave êrro, na fixação 
das percentagens. 

E não é preciso ir muito longe para 
evidenciá-lo. Conquanto indiscutlvel
men te errados os quadros esta tísticog 
insertos no mencionado trabalho, con
forme se apurará do confronto entre 
êle~ e os que se contêm no Boletim 
n.0 13, ano VI, meses de janeiro a 
marco de 1946, página 94, do Instituto 
Brasile:ro de Geografia e Estatlst'ca, 
- verificaremos, apoiados nos referi
dos quadros. que, por exemplo, ha
vendo os Estados arrecadado, no teT-
ritório dos municípios Cr$ ......... . 
3.164.234.808.00, enquanto os muni
cipws. todos êles reuni-dos arrecadaram. 
apenas, Cr$ 856.832.033,00, à renda da
quêles sobrepujou a dêstes em nada 
menos de Cr$ 2.307.4112.775,00. Pois 
bem, na conformidade do disposto no 
inciso VIII do art. 127 do projeto, 
essa d!ferença a mais será repartida, 
em partes iguais, entre os Estados e 
os municípios. Dai, é de se concluir, 
sem hesitação, que o que fêz o projeto 
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foi estabelecer uma renda igual para 
os Estados e os mun~c!pios, de vez que 
os primeiros não têm onde arrecadar, 
seja a que título e rubrica fôr, senão 
nos territórios dos municípios, de que 
se com-põem. Isso importaria, como se 
poderá verificar, em alterar bru.sca
mente as percentagens atuais da ar
recadação, em relação ao total da 
arrecadação nacional, de 36,8% para 
os Estados e 8,3% pa.ra os municípios, 
percentagens que passariam a ser de 
22,5% para cada grupo, de modo que 
os municípios, em globo, te:iam quase 
200% de aUW:ento na sua arrecadação, 
e os Estados perderiam quase 40% • 

:1!: diante de uma tal perspectiva, que 
se converterá em amarga realidad·e 
se o projeto não sofrer as alterações: 
a que contluzem as nossas emendas é 
tliante de uma tal perspectiva que não 
titubearemos afL-mar que os brilhantes 
componentes 9-a Comissão, inspirados 
no JUSto proposito de propiciar situa
ção mais lisonjeira às finanças muni
cipais. esqueceram-se de que, na sua 
tarefa reformadora, lhes cumpria tam
bém acautelar a posição dos Estados 
a fi.m de que não se lhes ret:rassem' 
et!l desmedidos coeficientes, as renda~ 
tributárias indispensáveis à realização 
dos seus encargos e dos seus empre
endimentos. 

Saída qüê seja dêste plenário a dis
tribuição de rendas, tal como contida 
no projeto, verificar-se-á, tomando 
como base, a renda de 1944, em todos 
os Estados, esta coisa verdadeiramente 
espantosa e estarrecedora para a qual 
chamamos a atenção dos Srs. Repre
-sentantes: o Estado de São Paulo 
perd~z:í. •. de chõfre, em favor de seus 
mun1clp1os, natla menos de soo· mi
lhões. de cruzeiros; o Estado de Minas 
Gera1s, cêrca de 150 milhões de cru
zeiros; o Estado do Rio Grande do 
_Sul, mais de 100 milhões de cruzeiros: 
o Estado de Pernambuco acima de 50 
milr.ões de cruzeiros; e o nosso Estado 
-_a Bahia -muito mais de.60 mi
lhoes de cruzeiros. 

O Sr. Dolor de Andrade - Qual o 
remédio que V. Ex." a-ponta então? 

O SR. ALOíSIO DE CASTRO -
Não tenho mais tempo para responder 
.a V. Ex.4 e p~.o a atenção do nobre 
colega pa.ra as minhas emendas. 

E' o caso, por conseguinte, de inda
garmos: Como sã-o Paulo, Minas, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Bahia 
e os demais Estados poderão reparar 
essa desproporcio.nada redução de 
suas rendas atuais, rendas que, efeti
vamente, não bastam à satisfação de 

suas de~.pesas, de cujo desequilibrie 
advém os conhecidos "deficits" orça
mentários? Como? insistimos. 

Nem se diga que a futura Constitui
ção não fêcha a p.:;rt.a. à criação de 
outros tributos, além dos que nela se 
enunciam, porque se é c~no que um 
tal princípio veda'tório não será ~;:;.
sagrado, menos certo não é o.ae, ao 
menos neste instante, i11teiramente 
desaconselhável afigura-se aumentar 
a sangria fiscal; e, aind:3 qu-~ novos 
gravames sejam instituid•1S par parte 
dos Estados, da res-pecttva·:tWcadação 
só se poderiam aproveitar na porção 
de 40 %, de vez que assim, também 
descomoassadamente, dispõe o inciso 
III do ·artigo 127 do mesmo projeto. 

Não, Srs. Constituintes; não con
sulta à realidade de nossos dias o pro
jeto constitucional no que tange à 
discriminação de rendas. Se a União 
não tem por que contra essa discri
mmlrÇão--se-insurg!r, têm-no, sem dú
v:i da, os Estados, e nós, Representan
tes. sim, da Nação, mas, também. 
particularmente representantes ·.dos 
Estados, cujo eleitorado nos elegeu. 
não nos devemos esquecer de que, se 
não nos é dado reduzir a elevada 
percentagem da renda da União, em 
relação à arrecadação nacional, corre
nos, entretanto o dever de não con
sentir que os Estados camin.>tem para 
uma situação insustentável de preca
riedade financeira, para que, em fu
turo bem próximo, não venham a so
üer. entre outros males, o da inter
venÇ1'.o federal prevista no inciso vn 
do artigo 117 do projeto ora debatido. 

Concitamos, pois, os nobres Srs. Re
presentantes a estudar d€tidamente o 
titulo IV, Ca'J)ítulo I do projeto, no
tadamente os ilustrados membros da 
Comissão que o elaborou, exortando 
que o façam, não envolvido: pelas ins
porações do teérico apaixonz.do, mas 
aDalpando a realidade das estatfsti
câs que não iludem, por menos exa
tas que sejam ou que pareçam, e fim 
de que, de futuro, não lamentemos 
os êrros da nossa própria obra. 

tnsp!rado em tudo que acabamos 
de expor, tomamos a iniciativa de 
formular diversas emendas, das quais 
resultarão a seguinte descriminação de 
rendas para os munipios: 

Primeiro - As que lhe são priva
tivas, produzidas pelos: 

a) impõsto de licenças; 
b) impostos predial e territorial ur

banos; 
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c) impôsto sôbre diversões públicas. 
Segundo - As que se subdividem 

com o Estado, oriundas de: 
a) !mpôsto de inüústriall eprO'fis

sôes, em partes iguais; 
b) 50% üo impôsto de transmissão 

ca'U3a-m0Ttis, relativo aos bens situa
dos no território dQs respectivos mu
nicipios; 

c) 20 % do que a arrecadação tri
butâ.ria. estadual, feita no respectivo 
território, exceder a renda mUni
cipal. 

Terceiro - As que se subdividem 
com a União, provenientes de: 

a) 10 % do que se arrecadar pelo lm
pôsto sõbre a renda; 

b) 10 % do que se arrecadar pelo 
imPõsto sõbre outros proventos, entre 
os quais já se pode incluir o recente
mente criado sôbre a diferença entre 
o prêço de aquisição e o de vendas de 
Imóveis. 

Quarto - As que se subdividem com 
a União e os Estados: 

a) quota parte propo!'cional do lm
põato de produção, comércio, distri
buição, consumo, e bem assim a Im
portação e a exportação, de lubrifican
tes e de combustíveis líquidos e gaso
sos e de carvão mineral. 

b) 20 o/o da renda resultante de 
Quaisquer novos i:inpostos criados pela 
União e pelos Estados. 

Essas, as rendas que ficarão reser
vadas aos municípios em razão de nos
sas emendas, que, como já. visto, mais 
não fizeram do que estabelecer peque
nos cortes na distribuição estipulada 
no projeto, pela nec6ssidade de ampa
rar a situação dos Estados, que não 
poderiam perder inteiramente a renda 
do !mpôsto de indústrias e profissões, 
nem também metade do que excedesse 
a sua arrecadação feita no tirritório de 
-::ada um dos municípios, uma vez que 
outra procedência não tem tôda essa 
arrecadação. 

Somos sinceramente dos que reco
nhecem a precariedade de recursos em 
que têm vivido até aqui as comunas, 
todavia possível não é dar-lhes, de cho
fre, tôdas as rendas tributárias dos Es
tados, ou grande parte delas, com es
quecimento dos suprimentos destes úl
timos,. cujos enca::-gos são, realmente, 
muito mais amplos e mais pesados. 

••• 
Ao lado do que já sublinhamos, pro

pomos outras emendas, visando: 

1.0 ) melhorar as rendas dos Estados, 
com o lhes dar de 10 a 20 % da ar
recadação do lmpõsto de consumo que 
o projeto destinou exclusivamente à. 
União; 

2.•) limitar a 20 % a maJoração 
de qualquer tributo a cargo da União, 
dos Estados e dos Municípios. 

O nobre Deputado Alde Sampaio pro
pós que a renda do impôsto de consu
mo e o de vendas mercantis se divi
disse em partes iguais entre a União e 
os Estados e não estaríamos longe de 
abraçar essa proposta se não tivesse
mos, antes de tudo, que dai resultaria 
grande diminuição das rendas tributá
rias da União, criando-lhe dificuldades 
insuperáveis que a obrigariam a buscar 
outros gravames, para fazer face ao 
desequilíbrio entre a sua receita e a sua 
despesa. 

Refugindo, portanto, a êsse possível 
desequilíbrio, e convencido de que será 
d~ má política criar, presentemente, 
situações que exijam a criação de novos 
tributos, - redigimos na emenda, para 
ir ao encontro dos Estados, que pas
sarão a ficar prviados de certas rendas 
que hoje lhe cabem, atribuindo-lhe 
direito de 10 a 20 % do arrecadado 
pelo lmpõsto de consumo. Com essa 
quota, talvez possam os Estados reme
diar o decrésciMo· das suas rendas 
d.eco:rrente do que dá aos municí
pios: 

a) do lmpôsto de transmissão causa
mortis; 

b) do !mpõsto de indústrias e profis
sões; 

c) pela diferença do que excede en
tre a sua arrecadação global de tõdas 
as comunas; 

d) pelo que arrecadar de novos Im
postos que venham a ser criados. 

* •• 
Quanto à limitação estabelecida para 

o aumento dos Impostos, endendemos 
que não é de núste:c muito dizer, para 
encarecê-la. 

Era o que desejava dizer, no exíguo 
espaço ·de tempo de que dispunha, em 
defesa das minhas emendas, para as 
.quais, estou certo, contarei com o 
(lpoio da Assmebléla. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado.) 

São enviadas à Mesa as seguin
tes emendas oferecidas cw projeto 
da Constituição. 
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EXENDAS AO PROJE'I:O DE CO~UIÇÃO 

<Décima Quarta Sessão) 

N.O 1.638 

Ao preâmbulo e títulos I e E: do 
projeto: 

Substituir por: 
O povo brasileiro, pelos seus re

presentantes, reunido em Assembléia 
Constituinte, invocando a proteção 
de Deus, estatui e promulga a se
guinte 

CONSTiru!ÇAO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL 

'J:i:roLO I 

Dos fundamentos elo Estado 

Art. 1.• - Os "Estados Unidos do 
Brasil", constituídos pelo união fe
dexal, soberana, indissolúvel e per
pétua dos seus "Estados", do "Dis
trito Federal" e "Territórios", man
tém a República como forma de go
vêmo e a Democracia como sistema 
politico. 

Pa.rá.graio único - O "Distrito Fe
deral" é a capital da União. 
· Art. 2. 0 Todo poder politico 
emana do povo e é em nome dês•e 
exercido para o bem comum. 

'Xi:rULo n: 
Da organização Federal 

Art. 3.0 - A soberania nacional 
será. exercida por três poderes, in
dependentes mas harmônicos entre 
si: o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciá.rio. 

Pará.g:raio único - São órgãos mã
ximos dos três poderes, respectiva
mente: o Congresso Nacional, o Pre
sidente da República. e o SUpremo 
Tribunal F€deral. 

Art. 4.0 - Não podem os Poderes 
delegar as suas atribuições; 'i) ao 
ci<iadão investido na função de um 
dos Poderes é vedado o exercício de 
.:>utro, salvo quando expressamente o 
permitir esta Constituição. 

Art; 5.0 
- Cabe a cada Estado 

fixar a sua própria organl.zação, 
respeitada esta Constitu:~ão bem 
como os principias em que ela !e 
baseJ.a. 

Art. 6.• - E' facultado aos Es
tados todo e qualquer direito ou 
iniciativa que não contrarie expli
cita ou implicitamente as normas 
ou princípios desta Constitu:ção. 

Art. 7.o - A União Fede:·al con
cederã, de modo equitativo e por 
acõrdo o auxilio que os Estados ne
cessitarem, nos casos e condições que 
a lei estabelecer. 

Art. 8.0 - Os Estados podem se 
reunir, subdividir ou desmembrar, 
anexando-se ou formando novos 
Estados federados, mediante delibe
ração das suas assembléias legisla
tivas, em duas legislaturas sucessi
vas, plebiscito das respectivas po
pulações e aprovação-.. _do Congresso 
Nacional. - · ---. 

Nota: Caso aproveita.das as emen
das acima, fazer as emendas decor
rentes no restante do Projeto. 

Rio de Janeiro, Assembléia. Na
cional Constituinte, 21 de junho de 
1946. - Manuel Vitor. 

:I'!TOLO I --------
Art. 1.0 Suprima-se o § 1.0 e re

dija-se assim o art. 1.0: 
"A Nação Brasileira pela união per

pétua e indissolúvel de seus Estados, 
Territórios e do Distrito Federal, cons
titui uma Fedexação, sob a denomi
nação de Estados Un!dos do Brasil". 

Justificativa 
Desde que assim se redija o art. 1.0 , 

toma-se evidente a desnecessidaiie <lo 
§ l.o. . 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Bernardes Filho. - A!tino 
Arantes. 

N.O 1.640 

PllEÂMIIULO 

Substitutiva. 

O preâmbulo deve ser redigido dessa 
forma: 

"Nós, representantes do povo brasi
leiro, reunidos em Assembléia Consti
tuinte, para organizar um reg!me de
mocrãtico, que assegure, à Nação, uni
dade, liberdade, ordem, ,iustiçs. e bem 
estar social e econômico, aprovamos e. 
pondo nossa confiança em Deus, pro
mulgamos a seguinte Constituição da. 
República dos Estados Unidos do 
Brasil". 

Justificação 

Ao contrãrio do que dispõe o texto 
do projeto, a. Assembléia não se reu
niu apenas para organizar um regime 
democrâtico. o regime é somente uma 
parte do Estatuto e êste também esta
belece a fo=a de Estado, de Govêmo 
etc. A redação proposta. inspira-se no 
preâmbulo da Constituição Norte-
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Americana. e no da. nossa Constitui
ção de 1934, conformando-os com o 
nosso pensamento atu?.l. - Beneàito 
Corta Neto. -Horácio Later. - Ho-
11Õri0 Monteiro. - Cirilo Júnior. -
Céslzr Costa.- Alves Palma.- Mar
Um: Filho. - Novelli Júnior. -Lopes 
Ferraz. 

N.o 1.641 
Como convier: 
Suprima-se o preãmbulo. 
Sala. 48.5 Sessões, em 19 de junho 

de 11146. - Cajé Fill:o. 

N.0 1.542 
Bmenda substitutiva. 
PreAmbulo. 
Em lugar de "estatuimos" diga-se 

"aprovamos''. 

Justiticaçii.o 
Constituição e Estatuto são pala

vras de signüicação equiv!ll~nte (V. 
Aulete) . A emenda evita a expressão 
redundante: estatuir constituição. 
Essa emenda. ficará prejudicada se 
fOr aprovada a antecedente. 

Sala. das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Beneàito Costa Neto. -
Lopes Ferraz. - Novelli Júnior. -
Martins Filho. - Cirilo Júnior. -
Hon6rio Monteiro. - Horácio Later. 

N.O 1.643 
Redija-se, do seguinte modo, o item 

XIV do art. 3.o: 
Explorar ou dar em concessão os 

.serviços de telégrafos, de radiocomu
cicação e de navegação. aérea, assim 
oomo os de viação integrantes do pla
no nacional a que se refere o núme
ro XII. 

Justificação 
A notória. insuficnência dos meios 

de transporte no Brasll, sério entrave 
à. produção e circulação das riquezas, 
é e. ca.usa principal das dificuldades 
de abastecimento que afligem a popu
lação do pak;. Deveria, po:S, a nova 
Constituição conter disposições que 
assegurassem o desenvolvimento dos 
meios de transporte, ou, l>('lo m~os. 
refletissem êsse anseio unànimemente 
sentido. O que, a respeitJ, se encon
tre.. no Projeto da Constituiçi!o parece 
pouco e talvez inadequado, ::obretudo 
em. relação à.s estradas de rodagem, 
que, mais acessíveis à fraqueza flnan
celra do Brasil, por suscetíveis de pri
meira abertura modesta e a.perfei
ÇOII.III.ento progressivo, são o recurso 

de que podemos lançar mão mais ime
diatamente para vltalizaçã:> econômica. 
da. nossa hínterlând!a e criação das 
condições nec:essãrias ao aperfeiçoa
mento e desenvolvimento do sistema 
ferroviário, só pa.ssivtl de substituir 
econômicamente quando constituido 
de linhas tecnicamente perfeitas e 
caras lançadas em regiões que ofe
reçam grande colume de tráfego. 

Diz o Projeto, e bem, art. 3. XII, 
que compete privativamPnte à União 
estabelecer o plano nacional de via.· 
ção. E' claro que êsse plano constará 
de linhas férreas, rodovias, linhas de 
navegação maríti!Ila, fluvial e lacus
tre e linhas aéreas. No entanto, o ar
tigo 3, XIV, ao estabelecer a compe
ténc:a privativa da União pua explo
rar ou dar em concessão serviços re
ferentes a comll!licações e viação, li
mita-a. quanto à aviação, às linhas de 
navegação aérea e a estradas de ferro 
que liguem portos maritimos a. fron
teiras nacionais, ou transponham os 
limites de algum Estaco. Quer dizer 
que a União fica. sem competência. 
:privativa para d!spor a respeito de li
nhas de navegação f:uvial e lacustre 
e sôbre rodovias consta!ltes do plano 
nacional de viação, e até, me;;mo, sô
bre vias férreas constantes do mesmo 
plano, mas que não liguem portos ma
rítimos a fronteiras ou se situem den
tro de um Estado apnns. 

Sala. das Sessões. 14 de junho de 
1946. - Amaral Peixoto. - Brígida 
Tinoco. - Attilio Vivaqua.·- Heitor 
Collet. - Etelvino Lins. - Miguet 
Couto. -José Pereira Pinto. - Ger
cino de Pontes. - Alfredo Neves. -
Agamemnon Magalhães. - Dioclécio 
Duarte. - Barbosa Lima Sobrinho. 
- Ferreira Lima. - Getulio Moura. 
- Vieira de Mello. - Pedro Luão-
vico. - Agostinho Monteiro. - Ala
rico Pacheco. - Medeiros Neto. 
Acurcio Tõrres. - Rmnão Júnior. -
Toledo Piza. - Antenor Bogéa. -
Paulo Fernandes. - Daniel Faraco. 
- Abelardo Mata. - Osório Tuyuty. 
- Lino Machado. - Gaston Er.r;letr. 
- Souza Leão. - Jcsé Leomil. -
Carlos Pinto Filho. 

N.0 1.644 
Ao n.0 V do art. 3: 
Onde se lê - "nele permaneçam" 

- diga-se: "nele permaneçam tempo
ràr:amente". 
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Justificação 

Parece· curial que a :permanência. em 
earãter definitivo, de fôrças estrangei
ras nc território nacional, nada mais 
seria do que a ocupação· do mesmo. 
Dai a n·ecess:dade de melhor ser es
clarecido o ~"'xto constitucional, a. fim 
de que ,a autorização de que trata o 
dispositivo apenas possa ser dada em 
caráter t"emnorário. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946 - Luís Viana. 

NO 1.644-A 

Acreséente-se, onde couber, no ca
pitulo IV do Titulo VI: 

"No perfodo que mediar entre a so
licitação do Presidente da República 

·e a deliberação do Congresso Nacional 
ou da Comissão Permanente sôbre a 
declaração de estado de sítio, poderã o 
Presidente da República determinar 
as medidM -previstas no § 2° do artigo 
182". 

· Justificação 

Por certo poderão ocorrer casos em 
que seja imprescindível. para a ma
nutenção da ordem, tomar imediata
mente medidas de exceção como as 
previstas no § 2o do art. 182. Dai a 
necessidade de ser permitido pela 
Constituição que tais medidas sejam 
tomadas de plano, antes mesmo do 
pronunciamento do poder legislativo, 
po:s somente assim evitaremos o dolo
roso dilema em que se verã o Presi
dente da República ao ter que optar 
entre violar a Constituição ou ficar 
impotente diante dos perigos que po
derão ameaçar a ordem pública, e até 
as próprias instituições. 

aSla das Sessões, 21 . de junho de 
1946. - Lufe Viana. 

Emendas e artigos do pr.:.jeto. 

NO 1.645 

Art. 3°, no VII, substituir: "Auto
rizar" por "Produzir', autorizar, etc." 

NO 1.646 

Art. 3.0, n.o XIV, substituir por: 
"Explorar ou dar em concessão os 

serviços de telégrafos, de radiocomu
nicação e de navegação aérea, assim 
como os de aviação constantes do pla
no nacional, neste incluídas as vias 
que liguem portos maritimos afrontei
ras nacionais ou transponham os li
mites de algum Estado. 

N.0 1.647 

Art. 4.0 n-0 IX, acrescenta!': 
"e regras gerais de circulação rodo
viária para todo o Pais". 

N.O 1.648 
Art. 4.0 , n.0 XI, acrescentar: "e pre

vidência". 
N.O 1.649 

Art. 5.0 , texto principal, substitu:r 
a expressão "velar na guarda". por 
"velar pela observância". 

N.O '1.6.50 
Art. 5.0 , n.O m. substituir por: 
"Promover a. execução de obras de 

viação e saneamento". 
N.O 1.651 

Art. 9.o, § 1.0, acrescentar: "a que 
se refere a seção sexra dêste Capi
tulo". 

N.O 1.562 

Art --1-1°···, .... 1..,. n" n subsü~uir .. , :;: ., . , 
por: 

n - Organizar os seus serviÇOS e 
prover, na forma da lei, os respeettvos 
cargos e funções". 

N.O 1.653 
Art. 27 - Substituir por: 
"O número dos deputados será :ti:sa

do por lei na. proporção de mn para. 
duzentos ::nil habitantes". 

N.O 1.654 

Art. 29, § 4.0 , substituir o periode 
final por:· 

"Cada Estado elegerá. três suplen
tes'. 

N.O 1.655 

Art. 39, § 1.0, substituir "dentro de 
10 dias úteis daquele" por "dentro de 
30 dias a contar daquele" e a. parte 
final, substituir "onde êle se houver 
iniciado" por "de onde o houver 
recebido". 

N.0 1.656 

Art. 39, § 4.0 , substituir "decênd:o" 
por "depois de 30 dias". 

N.O 1.657 
Art. 39, § 5 O• 

Substitua-se "da câmara iniciadora" 
por "do Senado". 
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N.0 1.G58 

Art. 40: 
Substitua-se "da câmara inic!adora" 

por "do Senado". 

N.0 1.659 

Art. 42: 

SUbstitua-se "da câmara iniciadora" 
por "do Senado". 

N.0 1.660 

Art. 42, na parte final: substitua.·-se 
"presidente de uma das câmaras" por 
"Presidente do Senado". 

N.O 1.661 

Art. 56. Substitua-se "de doença" 
por "de fôrça maior": 

N.0 1.662 

Art. 74: Substituir onze" por "quin
ze" e suprimir o periodo que se.gue. 

N.O 1.663 

Art. 81, n.0 II, letra "a", acrescen
te-se depois de "União": "ou suas au
tarquias, mudando-se o primeiro verbo 
para "forem". 

N.0 1.664 

Art. 163, § 3.0 , substitua-se pelo se
guinte: 

"Junto aos juizes e tribunais de con
ciliação e julgamento, funcionarão 
acessares paritários especializados. de 
csxáter consultivo nos · julgamentos 
dos dissfdlos individuais do trabalho 
e dos coletivos de natureza juridica; 
e vogais paritários especializados, com 
voto decisôrio nos julgamentos dos 
dissídios de natureza econômica". 

N.o 1.665 

Art. 103, acrescentar: "§ 4.0 - Nas 
comarcas onde não estiverem consti
tuídos juizes e tribunais de concilia
ção e julgamento, exercerão suas fun
ções os juizes de direito". 

N.0 1.666 

Art. 106, substitua-se pelo seguinte: 
"Compete à justiça do Trabalho con
ciliar e julgar as controvérsias oriun
das das relações de trabalho reguladas 
pela legislação social. 

N_O 1.657 

Art. 127, n.O V, letra "a", acrescen
tar: "ou de suas autarquias". 

N.O 1.668 
Art. 127, n.O VIn, acrescente-se no 

final: "salvo quando houver culpa da 
admin:straçãc do Município". 

N.0 1.669 

Art. 128, § 2.0 , substituir por: 
"A tributação de que trata o nú

mero m terá a forma de impôsto úni
co, incidindo sôbre cada €spécie de 
produto. A renda resultante dos tri
butos sôbre combustíveis e lubrifican
tes "líquidos minerais terá aplicação 
exclus:va na conse::vação, melhora
;:nento e expansão das estradas de ro
dagem, s-endo a metade dela, pelo me
nos, distribuída aos Estados, Territó
rios e Distrito Federal, proporcional
mente aos respectivos consumos, áreas 
territoriais e populações, mediante 
condições que a lei estabelecer para 
assegurar aquela aplicação exclusiva". 

N.0 1.670 

Arts. 130 e 131: Suprim!r a refe
rência ao "§ 2.0 do art. 128". 

N.0 1.671 

Art. 148, § 1.0 , onde se diz: "poderá 
qualquer vereador", diga-se: "poderá 
qualquer vereador ou partido". 

N.0 1.672 
Art. 164, § 14.0, acrescentar: "Em 

caso de n~cessidade ou calamidade pú
blica, ou guerra, o Presidente da Re
pública poderá autorizar, com prévia 
aauiescência do Poder Legislativo ou 
da Comissão Permanente, a navegação 
de cabotagem de mercadorias por na
vios estrang-eiros". 

N.0 1.873 

Art. 164, § 18, substituir por: "As 
terras aproveitáveis, para e.'Ct)loração 
agrícola, pecuária ou industrial ou 
para a construção de núcleos residen
ciais, não aproveitadas até três ano~ 
deDois de beneficiadas por obras de 
aviação, irrigação ou de saneamento, 
pod-erão ser desapropr!adas, para a 
sua divisão, revenda ou aproveitamen
to, nos têrmos da lei especial que au
torizar a desapropriação,. e pelos va
lores anteriores à obra pública que as 
beneficiou, acres-cidos apenas das con
tribuições de melhoria que os proprie
tários provem ter pago". 
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N.0 1.674 
Art. 170, n.0 II, suprimir a expressão 

restritiva "de ferro": 

N.0 1.675 · 
Art. 187, n.0 m, substituir "estra

das de ferro federais" por "estradas 
federais" ou por "estradas de ferro e 
de rodagem federais". 

N.0 1.676 
Disposições Transitórias, art. 1.0 , 

acrescentar onde convier: 
"A aplicação exclusiva do i.mpôsto 

único sõbre combustíveis e lubr'.fican
tes liquides minerais prescrita no 
§ 2.0 do art. 128, se fará gradativa
mente, em cinco anos, na forma pre
vista no Decreto-lei n.o "8.463, de 27 
de dezembro de 1945. 

Justificação 
No que concerne às estradas de ro

dagem, serão fetias verbalmente, em 
plenário, as justificativas. 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1946 
- Manuel Vitor. 

N.0 1.677 
Art. 3.° Funda-se os números: 
"IV - Organizar a segurança das 

fronteiras e defesa externa ·•. 
e 

"VI - Organizar as fôrças arma
das" .. 
l\um só número, com esta redação: 

"Organizar a segurança nacional". 
Justificação 

No capítulo Das Fôrças Armadas, 
que no anteprojeto se denomina Da 
Segurança Nacional, se ·dispõe, no ar
tigo inicial sôbre as fôrças armadas 
e, no seguinte, sôbre a segurança na
cioru~.L Nessa última expressão se 
abrange, fora ·de dúvida, o problema 
das fôças armadas da Nação. Parece 
pois, excusada, a divisão das atribui
ções da União em organizar a segu
rança das fronteiras e a defesa ex
terna. e em organizar as fôrças arma
das, quando a organização da segu
rança nacional não só abrange as or
ganizações anteriores, como ainda é 
mais ampla do que a conjunção das 
crga::li.zações previstas nos números IV 
e VI do projeto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 1.678 
Art. 3.0 Suprima-se o n.0 XIX do 

art. 3.0 e inclua-se entre os números 
do art. 4.0, após o atual m: 

IV - Organização administrativa da 
União e dos Territórios". 

Justificação 
Não compete à União organiz!ll" a 

administração do Distrito Federal, 
mas à sua assembléia. legislativa. 
Ainda mesmo com Prefeito nomeado 
pelo Presidente da República, a. sua 
administração não é organizada pela 
União, pois uma cousa. é organizar a 
administração e outra é pô-la em 
funcionamento, é realizar essa admi
nistração. Alêm disso. a organização 
administrativa.-·da-União -do Territó
rio deflui da legislação do Congresso 
Nacional, devendo, pois, figur!ll" em 
propriedade, no art. 4.0 • 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

. N.0 1.679 

Art. 3.0 Acrescente-se como núme
ro~ finais: 
~---~--Suspender, temporarià
mente, as garantias de direitos"-. · 

"N. - Intervir nos Estados". 
"N. . -Mudar temporariamente 

a sua sede". 
Justificação 

E' evidente a falta dessas atribui
ções privativas da União, entre as 
enumeradas no art. 3.o. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.O 1.680 

Art. 3.0 
- Transferir o n.0 "XII 

- Estabelecer o plano nacional de 
viação" - para o art. 4.0 , .com esta 
redação: 

"N. - Plano nacional de viação". 
Justijícação 

O plano nacional de viação deve 
ser estabelecido por lei. 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 11146. 
- Bias Fortes. 

N.0 1.681 
Art. 3.o - Redija-se o n. 
IX - Cunhar e emitir moeda. e 

instituir banco de emissão" e trans
fira-se para o art. ·4_o, como número 
s. mais, a competénc!a. para legislar 
sôbre". 

"n - Sistema monetário". 
Justificação 

A fixação do sistema monetário é 
feita por lei, não sendo ato do Poder 
Executivo. 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 
1946. - Bias fortes. 
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N. 0 1.682 

Substitutiva 

Art. 3. 0 n.• XI 
Redija-se o art. 3. 0 , n.• XI: 
•Fiscalizar operações de seguros, de 

bancos e de institutos de crédito par
ticulares em geral''. 

Justificação 

A Constituição de 1934, em lugar 
de uinstitutos dE' crédito particula
res" referia-se a "caixas econômicas 
particulares". 

Em razão da proibição, aos parti
culares, de usar a denominação "caixa 
econômica" o projeto, avisadamente, 
adotou a denominação genérica "ins
titutos de crédito particulares." 

Acontece, porém. que "institutos de 
crédito" sendo gênero. do qual "ban
co" é espécie, não se pode, na enu
meração, antepor o gênero à. espécie, 
sob pena de excluir do gênero a es
pécie, sempre que a enumeração não 
seja exemplificativa, qual ocorre no 
caso. 

Corrige-se o inconveniente adotan
do a emenda. 

Sala das Sessões, em 29 de junho 
de 1946. - Honório Monteiro. 
Ataliõa Nogueira. - Benedito CoKta. 
Neto. - Gofreào Teles. - Lopes 
Lafer. César Costa. - João Mar
tim. 

N. 0 1.683 

Emenda àe redação 

Art. 3. 0 , n.• IV: 
:este inciso está assim redigido: 

uorganizar a segurança das frontei
ras e a defesa externa". E' preferí
vel essa !:edação: u organizar a de
feSa externa e a segurança das fron
teiras''. 

Justificação 

O Principal deve estar em primei
ro lugar. 

Ntn;elli Junior. - HoraeW La ter. 

N. 0 1.684 

Art. 3. 0 , n.• vm. 
Emenda. Substitutiva. 

:aste inciso deverá ser redigido da 
seguinte forma: 

"Orientar, em todo o território na
cional, os serviços de policia marí
tima, aérea e de fronteiras". 

Justi/ic:z,ção 

Será feita em plenário. 

N.0 1.685 

(Ampliativa) 

Título ll - Da União - Capitulo I 
- Das atribuições e poderes Se-
ção I: 

Art. 4.•. n.• xvm: 
Redija-se assim: 
XVIII - Forma e apresentação dos 

símbolos nacionais e feriados. (Acres
centou-se a expressão: "e feriados") . 

Justificação 

O n.• XI do mesmo artigo declara 
que compete privativamente à União 
legislar sôbre "trabalho, produção e 
consumo". isto é, procurou conservar 
ao poder central o direito de legislar 
sõbre trabalho, produção e consumo. 
Condicão inerente do trabalho e da 
produção é o funcionamento das ati
vidades. Até há POUCO - e O Projeto, 
no art. 164. n.0 VI, pretender revigo
rar a danosa disposição - em virtude 
do art. da Constituição de 1937, re
petido no Decreto-lei n.0 2.308 e no 
art. 70 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, vedava-se o trabalho em dias 
feriados nachnais e air 'ia nos dias 
!criados religiosos, segundo os usos 
locais. E a disposição ainda está em 
vigor. 

Compreende-se, facilmente, o senti- · 
do da emenda, centralizando em po
der da União o direito de legislar sô
bre feriados porque essa é uma medida 
complementar à legislação do traba
lho e da produção. Se os Estados e 
os Munic!pios ficarem com a faculdade 
concorrente de também decretar fe
riados, o trabalho e a produção muito 
virão a sofrer, tendo-se em vista a 
errada praxe de determinar-se a pa
ralização de tõdas as atividades pri
vadas nos dias feriados. O trabalho 
sofre porque o empregado, sendo dia
rista, horista ou tarefeiro, fica privado 
do seu salário: se for mensalista, per
cebe o salário sem dúvida alguma, mas 
ai a produção fica onerada pelo paga
mento de um dia de salário e, além 
disso, o empregado fica estimulado 
para o esp!rito de ociosidade. 

o slogan do momento é produzir 
mais, aumentar a produÇão. Possivel
mente, em breve, tudo estará restabe
lecido e os povos poderão voltar aos 
seus hábitos interrompidos pela guer-
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ra.. O fato, porém, é que o Mundo, 
depois da guerra, está submetido a 
uma nova orientação, e nunca o tra
balho intenso se tomou tão necessário 
e -Imperioso. As exigências do progres
so já não toleram tantas interrupções 
do trabalho com desfalques na prcr. 
dução. 

Esta emenda guarda coerência com 
uma outra oferecida em relação ao 
n.o VI do art. 164. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -Magalhães Pinto. 

N.0 1.686 

Ao art. 4.0 , acrescente-se, como 
inciso: 

X - Legislar sôbre as normas ge
rais do regime penitenciário. 

Justificativa 
O projeto não se referiu a regime 

penitenciário, como haviam feito a 
Constituição de 1934 e o Projeto do 
Instituto da Ordem dos Advogados. 
E' uma lacuna que precisa ser pre
enchida. Naquela Constituição revo
gada, competia privativamente à 
União dispor sôbre tal matéria. E' 
uma atribuição, que deve caber neces
sàriamente ao Congresso Nac!ons.l, 
fixar as normas gerais do reg'...mc a 
que fiquem submetidos os que vão ter 
às prisões e cumprir pena, assim como 
quanto aos aspectos sociais do pro
blema criado pela rec!usão dos que 
recá.em sob a ação da lei penal. Há 
que ter em vista que essa matéria 
não deve ser compreendid;1 na at.ri
buição de legislar sõbre direito e pro
cesso penais. O regime pen!timciário 
é hoje objeto de um .-amo diferen
ciado da ciência pens.l, que se indi
vidualiza por caracteres próprios e 
princípios disciplinares, que se não 
adstrl.ngem someme ao cam·,;;o do di-
reito criminal, compreendendo, fora 
dos limites dêsre um complexo de 
doutrinas e normas do mais alto al
cance soc!s.l. Nos regimes peniten
ciários e na sociologia criminal, há si
tuações de ordem juridica, ou não, 
que fogem à ação especffica da lei pe
n:J.l propriamente e a sua aplicação, na 
defesa da sociedaõe ou em tôrno da fi
gura do criminoso. O poder de legis
lar sôbre o crime e suas conseqüências 
não atenderia às conveniênci~ sociais 
se não se levassem e:n conta a vida 
nas prisões e estabelecimentos peni
tenciários, o trabalho, a reeüucação e 
reforma do crim1noso, para uma me
lhor adaptação ·ao meio, a. recupero-

ção pela sociedade do lndividuo ó.til 
e o aproveitamento das suas athida
des, a sua preparação psicológ!ca para 
a volta ao convivia social depois da 
egressão e condições desta, a situação 
da famflla do delinqüente e as suas 
relações com esta, notadamente a edu
cação e assistência aos filhos como 
meio de prevenção do crime, o pro
blema sexual nas prisões, além de ou
tros e '!:ariados, que, nesta ordem de 
idé~, n~o podel:!l'ficar __ c_o!p.preendidos 
no amb1to estrlto do dire1to penal 
a~esar da correlação que têm com Ó 
crnne, como fonte originária dessas 
situações a. que o legislador deve 
prover. 

A competência da União deve, no 
entanto, ficar restrita a estabelecer 
normas gerais de regime penitenciá· 
rio, para ficar aos Estad~s ã ação su-· 
pleti.v.a.._q:!l!l~to aos métodos a adotar, 
tendo em viSta-as necessidades e pe
cU!iaridades locais~ os recu.-sos pró
pnos e a extensao das m~~üas a 
tomar na defesa da sociedade. 

O silêncio da ConstitUição a respei
to poderia importar em reconhecer 
aos Estados, privativamente, um poder 
que não tenha sido atrib!lido expres
samente à União, nu:n sistema de po
deres enumerados, quanto a esta, 
como é o do nosso consti~uctonalismo. 
Há porém, nos regimes penitenciá
rios, normas de direito público, penal 
ou não, inclusive restritivas da liber
dade, e mesmo de direito privado, as
sim como outras que atendem com & 
assistência social. que não podem dei
xar de ficar compreendidas, pela sua 
própria natureza, na competência fe
deral. 

Sala das sessões da Assembléia 
Constituinte, em 21 de .1unho de 1946. 
-Alvaro Adolpho. - Moura Ca.ron.
lho. - Ma!]alhães Barata. - Lamei
ra Bitt_encourt. - Moura Carou.l'lw. 
- Jose Alkmim. - Christia.no Ma
chado. - Crepory Franco. -Duarte 
de Oliveira. - João Botelho. 

N.O 1.687 

Suprima-se, no item IX do art. 4.o, 
o restritivo interestadual. 

Justificação 
No art. 4, IX, o Projeto estatui a 

competência privativa da União para 
legislar o trá.f ego rodoviário in teres
tadual. Ora, num trecho· de rodovia 

. (estrada propriamente dita, ou rual 
opera-se ao mesmo tempo tráfego in
termunicipal int-raestadual, e interes
tadual (por exemplo: numa rua de 
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Lorena pode haver simultaneamente 
veículos que se dirigem circulando so
mente dentro da cidade, veículos que 
se dirijam de Silveiras a Jacareí, e 
veículos que estejam transitando do 
Rio de Janeiro para São Paulo). Co
mo admitir, então, que os Estados e 
Municipios possam legislar sõbre o 
tráfego redoviário de maneira dife
rente da União? No tocante às regras 
de clrculação - sinalização; gabari
tos, caracteristicos e requisitos de se
gurança. dos veículos; mão; regras de 
passagem à frente e de cruzamento, 
etc. - é evidente a necessidade im
perativa de uma uniformidade abso
luta. Nem mesmo se pode conceber 
que .as regras de circulação possam 
variar de cidade para cidade. A me
nos que só se admitissem em cada 
Município veículos guiados por con
dutores locais conhecedores perfeitos 
do regulamento Ga circulação a êle pe
culiar - o que seria um gritante ab
surdo - as regras fundamentais de 
cin:ulaçã.o têm de ser forçosamente as 
mesmas em todo Brasil. O contrário 
seria a balbúrdia e a insegurança. A 
diversidade nesta matéria, que houve 
em todos os paises no início da era 
do veículo automotor, é uma fase já 
superada. Nos Estados Unidos, pela 
facilidade com que os governos esta
duais e locais se puseram de acôrdo; 
no Brasil, pelo Código Nacional do 
Trê.nsito, um dos poucos resultados 
apreciáveis do regime de centra
lização administrativa que atravessa
mos. Essa uniformidade tende a tor
nar-se até internacional nesse senti
do, e que a República Argentina alte
ro~ no ano passado a "mão", pas
sando-a da esquerda para direita 
tendo em vista, como diz a respectivi 
lei, facilitar o tráfego internacbnal 
sul-a.nwricano. O número IX do a~
tigo 4 carece, pois da presente emen
da. 

Sala das Sessões, 14-6-946. - Ama
ral Pei:r:cto. - Brígida Tinoco. - Al
fredo Neves. - Heitor Collet. - Mi
guel Couto. - José Carlos Pereira 
Pinto. - Gercino Pontes. - Abe
'!ll.rdo Mata. - Barbosa Lima Sobri
nho. - Ferreira Lima. - Romão Jú
nior. - Acúrcio Tórres. - Getulio 
Moura. - Toledo Piza. - Antenor 
Bogéa. - Juscelino Kubtischek. -
Paulo Fernandes. - Agostinho Mon
teiro. - Osório Tuyuty.- Magalhães 
Barata. - Alvaro Adolph.o. - João 
Botelho. - Lino llfachado. - Alarico 
Pacheco. - Medeiros Neto. - Viei
ra de Melo. - Pedro Duarte. - Sou-

za Leão. - Dioclécio Duarte. - Car
los Pinto Filho. - José Leomil. -
Atilio Vivaqua. 

N.0 1.688 

Art. 4.0 : 

Emenda aditiva 
Inclua-se, depois da enumeração que 

consta dêste artigo, um parágrafo as
sim redigido: 

"Parágrafo único. A competência 
federal para legislar sôbre as maté
rias dos númêros II, VI, VII, IX, X, 
XI, XII, XV, XVI, e sôbre emigração 
e imigração não exclui a legislação 
estadual supletiva ou complementar. 
As leis estaduais, nesses casos, oode
rão, atendendo às peculiàridades lo-· 
cais, suprir as lacunas ou deficiências 
da. legislação federal, sem dispenS::~!' as 
exigências desta". 

Justificação 

E' a reprodução, mutatis mutandis, 
de um preceito da Constituição de 
1934 (art. 5.0 § 3.0 ) que somente por 
inadvertência teria escapado ao legis
lador. constituinte de 1946. - Marti:u; · 
Filh.o. - Beneclito Costa Netto. -
Ataliba Nogueira. - Lopes Ferra=. -
Novelli Júnior. - César Costa. -
Alves Palma. - Cirilo Júnior. - Ho
rácio Lefer~ 

N.0 1.689 

Aditiva 

Artigo 4: 
Acrescente-se uma alinea com a se

guinte redação: 
"alimentação pública". 

Justificação 
Essa alinea se torna necessar1a 

para possibilitar a elaboração do Có
digo Nacional de Alimentação· men
cionado em outra emenda, no 'l'ltUJo 
Especial (Disposições Gerais) . 

Sala das Sessões, em 19 de junno 
de 1946. - Ciríllo Júnior. - Benedicto 
Costa Netto. Lopes Ferraz. -
Martins Flho. César Costa. -
Novelli Júnior. - Honórío Mont~iro. 
- Alves Palma. 

N.0 1.690 

Artigo XVI: 
Aditiva 

Acrescente-se ao :final do n.0 XVI 
art. 4·: 

"e comercial em todoo os graos". 
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Justijicru;ão 

Há conveniência em· que seja rean
tido o sistema de legislação uniforme 
para o ensino comercial. 

Em 1923 o Congresso Nacio1J.!Il cricu 
a fiscalização dos estabelecimentos de. 
ensino comercial e recomendou a fi
xação de um padrão para os seus c'.lr
sos. O Decreto n.0 17 .3!9. cie 29 de 
maio de 1926 deu, então, org-ar.iZaçãc 
uniforme a êsse ensino, tomando como 

• J)adrão o que o Decreto .n." 1. ::139. de 
9 de janeiro de. 1905, havia. estabei~
cido para a Academia de Comércio do 
Rio de Janeiro. 

A reforma de 1931 procurou dar ao 
ensino comercial, sentido mais condi
zente com as exigências modernas e 
discriminou os cursos, objetivando 
orientação profissional. 

Os resultados foram os seguintes, 
segundo expõe o Ministro Gustavo 
Capanema: existiam, em 1931, 83 e"
tabelecimentos de ensino comercial 
reconhecidos e em 1943 êsse núm~ro 
era 304. As 12.500 matriculas em 
1931, correspoderam, em 1943, em 
cêrca de 70. 000. 

Sala das sessões, . . . . de junho a~ 
1946. - Honéri.o Monteiro. ~ Bene
dicto Costa Netto. - Lopes FeTTaz. 
César Costa. - Gofrerlo Telles Jú· 
nior. - João Martins. 

N.0 1.691 

Artigo 4, n.o VI: 

Substitutiva 
Em lugàr de desapropriações 1eia.· 

se: "desapropriação". 

JustificaÇão 

'O artigo 4 diz: 
"Compete privativamente à 

União legislar sõbre: 

VI. ·.:.: · Dé;ãproprtic;ões". 
O enunciado, em sua síntese, md•l.

l!irá confusão no terreno prático . .!?Ode 
ser entendido em duplo sentido:- a• à 
União compete legislar sõbre o ms~.!
tuto da desapropriação,o que é cerro, 
b) à. União compete legislar sõl>"ê 
tôdas as desapropriações, que .se •.oz
na.rem necessárias no Brasil, o que é 
errado. 

Errado, porque os Estados e os Mu
nicípios legislam sõbre desaprop..."ia· 
ções do seu :interêsse. 
~e equivoco vem da Constituição 

de 1934, artigo 15, n. 0 XIX. letra d, 

corrigido na Constituição de 1931, :{lle 
consolidou no seu artigo l6, n. 0 XVl, a 
competência legislativa federal. 

Para obviar inconveniências, basi&
rá pôr a expressão nõ singular -
"Desapropriação" - indicando 3SS1W. 
que se trata do instituto de dll'eno 
administrativo. 

A lei, que regulamenta êste l!ISU
tuto - Decreto-lei n.0 3.365, de 1941 
- estabelece a competência erpr., • 
priatória das autarquias territorlail,, 
isto é, da União, dos Estados, do; 
Municipios. 

Parece, aliás> que_hl\, a. êste P<o
pósi.to, no projeto, um: êrrõ de co~
posição tipográfica pois se diz "~
propriação" e não "Desapropri!IÇÕ>:ls", 
na última publicação do anteprojeto 
elaborado pela 1.a Subcolnissão. 

Erros assim se repetem no proje..o. 
No artigo 9, por exemplo, fala-se 

em "Conselho" Nacional, em ve2 d~ 
"Congusso_. __ Nacional. - C&a:r 
Costa. - LoPes Ferraz.- - N011em 
Júnior. - Horácio La/er. - Bene
dicto Costa Neto. - Atahõa No(lll.ci
ra. -. Hcmóri.o Monteiro. - Gojred.o 
Telles Júnior. - João Martins. 

N.0 1.692 
Emenda.. Substitutiva 

:S:SSe nmnero deve ser desdobr&dG 
em três números sucessivos ass•m :re--
digidos: · 

I. Direito eleitoral, :inclusive ~
nalidade, organização e funcionamento 
aos partidos politicos; 

n. Direito penal e processual, ci
vil ou penal. 

ID. Direito privado. 

Ju.sti!icação 
:e necessário que a criação, organ"• 

ção e funcionamento dos partidos pe
liticos seja regulada, como ocorre com 
as outras pessoas juridicas, com a 
maior cautela, a f.!In de impedir ss la
tas de caréter pessoal dentro dos pró
prios partidos e possibilitar a !arma
çãc de grandes correntes partidár!as 
de um modo mais racional. - Be7Ut
d.icto Costa Netto. - Horacio Later. 
- Honório Monteiro. - Cirillo JW:ior. 
- César Costa. - Alves Palma. - Ne-
ve11.i Júnior. - Lopes FeTTaz. 

N.0 1.693 
Redija-se 0 D.0 m dO art. 4: 
"Organização judiciâria.". 
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Justificação 
o art. 4, n.o m, do projeto atribui 

competência privativa à União para 
legislar sôbre organização judiciária 
da União, assim como do Distrito Fe
deral e dos..Territórios. A emenda eli
mina essa restrição, passando à União 
a competência para legislar sôbre orga
nização judiciári2., de modo geral. 1!: con
seqüência da orientação adotada em 
outra emenda. sôbre a unificação do 
Poder Judicifu'io, organizado e man-
tido pela União. . 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
194t:. ·- Raul Barbosa. - Almeida 
Monte. - Frota Gentil. - Osvaldo 
Stud.art. - Argemiro Fialho. - Egber
to Rodrigues. - Gentil Barreira. -
Crepory Franco. - José Borba. -
Fernandes Telles. -Eurico de Aguiar 
Salles. 

N.0 1.694 

Substitua-se no art. n.0 4, inciso 
n.0 XVI: 

"A expressão secundário por de se
gundo grau". 

Justificação 
Trata-se de retificar uma improprie 

dade de e~ressão do projeto em de
bate, que, nesse engano, aliás se con
formou com o ante-projeto do Insti
tuto da Ordem dos Advogados do Bra
sil, que. também incidiu no mesmo 
equivoco. 

Em verdade, a emenda proposta visa 
incluir na redação do inciso uma deno
minação mais apropr1ada e am~la que 
a de ensino secundano, como seJa a de 
.ensino de segundo grau", de maneira 
a não ficar excluído da esfera da com
petênciP. f<>deral, a naturalmente in
dicada para a matéria, o ensino de 
formação comercial e industrial. 

Tanto assim é, tanto o projeto dei
xou !ora ésse ensino que o conhecimen
to da redação ora emendada causoü. 
grande alarme ·e pânico no seio das 
escolas e academias de comércio, sendo 
que as do Estado de Pará se apressa
ram, pelos seus corpos docentes, a in
vocar o auxilio dos representantes pa
raenses. 

Simples detalhe de terminologia téc
nica, mas de largo alcance prático, 
pos a sua não observância colocaria 
os estabelecimentos de ensino comer
cial e técnico profissional, e seus alu
nos e diplomados, em situação jurí
dica pouco compatível com seus legíti
mos interesses. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Lameira Bittencourt. - MQ:galhães 

Barata. Álvaro Adolpho. -.Moura 
Carvalho. 

N.0 1.695 

Ao art. 5.0 : 

Acrescente-se, como inciso: 
IX - Dispôr sõbre regime estatís

tico de interêsse nacional. 

Justijica.tiva 

Não se alude à estatística no Projeto. 
Certamente pela circunstância de tra
tar-se de matéria que deva ser consi
derada como de competência implíci
ta, compreendida, tanto quanto à Uni
ão como aos Estados, na faculdade de 
legislar sôbre todos os meios necessá
rios ao exercício dos poderes consti
tucionais respectivos. e o regime es
tatístico seja um dêsses meios. En
tretanto, tratando-se de serviço de tal 
importância para a vida do país, não 
veja como a Constituiçãc possa si
lenciar sôbre o mesmo, quando mais 
não seja para emprestar-lhe a realce 
que merece na organização nacional 
A Constituição de 1934 dava compe
tência privativa à União para legis
lar sóbre normas fundamentais das 
estatísticas de interêsse coletivo, no 
art. 5.0 , n.0 XIX, letra C) e o Pro
jeta do Instituto da Ordem dos Ad
vogados, no art. 17, n.0 14, letra m, 

. consen·a a mesma competência ex
clusiva da União para êsse fim. 

Realmente não se deve reservar so
ment-e ã União competência de tal 
ordem, para deixar que os Estados 
possam legislar t! dispôr sôbre as nor
mas reguladoras do sistema ou mé
tado estatístico que adotarem, tendo 
em vista as suas condições peculia
res e necessidades. 

É conveniente, porém, que fique ex
pressa na Constituição a atribuição 
de competência da União para dis
pôr sôbre regime esta tistico, tendo
se em vista que, pelo nosso sistema 
federativa, os poderes desta devem 
ser sempre declarados, quando não 
resultem implícitos dos prór>rios prin
cipias informativos da Constituição. 
Isto, para se não originarem duvidas 
na aplicação dos preceitos constitu
cionais, sobretudo em matéria que, 
excluída hoje do Projeto, havia fi
gurado em Constituição anterior co
ma da competência privativa da 
União. Poderia parecer ao intérpre
te de amanhã que. não vindo decla
rada exoressamente no têxto do novo 
estatuto· em elaboração, tivesse ficado 
reservado sômente aos Estac!.os clispôr 
sôbre êsse regime. Não é demais ob
servar que aos Estadl'lS cabem todos os 
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poderes que não foram reservados ex
pr:assamente à União, ou que resul
tem implicitamente das cláusulas 
enumeradas na. Constituição ou dos 
princípios que dela decorrem. 

O princípio estabelecido no artigo 
65, n.0 2, da Constituição de 1891, e 
repetido nas Constituições de 1934 e 
1937 e no Projeto da Comissão Cons
titucional, pelo qual cabe aos Esta
dos todv e qualquer poder ou direi
to que lh~s não fôr negado por cláu
sula expressa ou implicitamente con
tida nas cláusulas expressas da Cons
titpição, constitui na expressão de 
JoAo BAI'.BALIIo, a chave-xnestra da 
federação e a regra áurea da discri
minação de competências. 

Sala de Sessões da Assembléia 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Alvaro Adolpko. - .Amaral Pei'
xoto. - La.1neira Bi:ttencourt. 
Moura Caroalko. - Leopoldo Péres. 
- Alvaro Maia. - Crepory Franco. 
- Duarte de Oliveira. - João Bote-
lho. 

N. 0 1.696 

Redija-se, por esta forma, o item 
m do artigo 5. 0 : 

"Promover a execucão de obras de 
viação e saneamentÕ". 

Justificação 

O artigo 5. 0 do Projeto indigita à 
União várias atividades, embora não 
privativas. Omite, todavia, referên-

. cia ao desenvolvimento dos transpor
tes, sem o qual não será possível de
senvolver a colonização, animar '3. 
agricultura. a indústria e o comér
cio, cuidar da saúde, difundir o en-
sino, etc. · 

A emenda, por conseguinte, é in
dispensável. 

Sa.la das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Amaral Peixoto.- Medeiros 
Netto. - Etelvino Lins. - Erigido 
Tinoco. - Alfredo Neves. - Heitor 
Collet. - Attilio Vivacqua. - Miguel 
Couto. - José Carlos Pereira Pinto. 
- Gercinio de Pontes. - Dioclécib 
Duarte. - Agammenon Magalhli.es. -
Barbos.a Lima Sobrinho. - Agostinho 
Montetro.- Ferreira Lima. - Alari
co Pacheco. - Paulo Fernandes. -

. Abez:trdo Mata. - Acúrcio Tórres
Daniel Faraco. - Gtúlio Moura . -
Toled~ Pisa. - Antenor Bogéa.' -
JlfScelino Kubitschek. - Romii.o Jú
mor. -Sousa 'Leão. - Osório Tuyuty, 
- MIVJalh.ães Barata. - Awaro .,4.dol-· 

phc -- João Botelho. - Lino M~
chado. - X. Vieira de Mello. - Gas
ton En.glerd. - Pedro Oliveira. -
Carlos Pinto Filho. - José Leomil~ 

Art. 5. 
Supri.ma,-se. 

:N.• 1.69'7 

J'U3tijicaçáo 
,. 

Ca:be à União, como ao Estado, ve
lar pela guarda das leis; isso decorre 
da própria natureza do regime que 
adotamo-;, sendo, portan·:.O, indispen
sável que o expressemos __ em artigo 
da Constituição. 

Se esta regúla. a forma. de govêmo
adotada pela União, julgamo.s que 
essa entidade, só por isso, está eri
gindo em tutela. de sua vigência, tor
nando-se, por isso, intuitiva a desne
cessidade de . plasmar em um disposi
tivo tal incumbência. 

O.s incisivos llicorporados ao arti
go (ns:-r·-a-vm> ,odes versam atri
buições comuns a.c poder público, que 
não convém incorporar ao têxto cons
titucional. 

Hoje se admite que as Constitui
ções deixem de ser concisas, em face 
da contlngente . dever de adaptá-las 
às necessidades, às teorias e a.os sen
ti:nentos dolninantes, mas, ainda. as
sim, não se concébe que sejam incluí
das no têxto constitucional matérias
cuja efetividade não se torne impres
ci::l.divel assegurar no pactc. funda.-· 
mental da Nação. 

SP formos arrolar tudo o que se 
a.ch- na possibilidade da esfera dos 
cuidados da União, aí, realmente, da
remos à Lei Suprema d<.. Pais o ca
r.ite:. de um regulamento comum, com 
extensão considerável. 

Sala das Sessões, 21 de junho de: 
1946. - Alencar Araripe. 

N.• -1.698 

Ao art. 5. 0 , n. 0 III: 
Acrescente-se ao in<:Ü\.O :ui do a.rti

go 5. •: 
"Inclusive realiZar o saneamento da. 

.A:mazõnia" 
J?l.$ti/icaçã0 

1 - A emenda a.o a.rl. 11. 0 , inci
so m. do projeto. tem o objetivo de· 
a.t:'ibuir à União, não privativamente, 
o encargo permanente de promover e: 
r.ea.liza.r. o saneamento da região ama-
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zõni~a. Não privativamente, como 
está previsto no inciso XVI do a.r
tigr 4. •, quanto à valorização eco
nômica da Amazônia, pa.re que os 
Estados diretamente interessados =
te grande problema nacional não fi
quem dispensa.dos de continuar, já. 
então concorrentemente com a União, 
os serviços que vêm desenvolvendo 
pa.ra a defesa sanitária des respec
tives circunscrições territoriais com 
que integram a federação brasileira.. 

A ação dos .&tados amazônicos, na 
obra saneadora, terá de ser suplemen
tar, ao lado do plano geral que a. 
União tiver de adotar, para tornar 
nossível o aproveitamento e a recupe
,..;;ão, pelo povoamento, daquela 
imensa ma.ssa. territorial, que, com
preendendo os territórios anexos cria
dos, representa quese a metade de 
tôda a área territorial de nosso País 
e, por certo, a sua parcela mais rica 
e de produção mais variada. ~ de 
tal natureza e vulto a obra :;. empre
ender e realizar que excede à ca,paci
dade orçamentária dês&es bstados e 
aos seus recursos disponíveis. Daí o 
imperativo dêsse encargo que a Cons
tituição deve atribuir à Jnião, tendo 
e: vista o caráte;: nadonal do pro
blema amazônico na unidade brasi
leira, como um daquêles que mais 
de perto afetam o futuro de nossa. 
nacionalidade e mais urgente solução 
estão a exigir. 

2 - A justificativa. C.a presente 
emenda !oi feita, com certa extensão, 
no discurso que pronunciei a 28 de 
maio Próximo passado, publicado no 
Diário da Assembléia; de 29, em que 
examinei a importância do problema 
de aproveitamento .e recuperação do 
Grande Vale equatoria! em função 
dos destinos nacionais, além de ou, 
tra, razões ponderáveis para a. uni, 
dade nacional, como a responsabili, 
d.a~e que cabe às atuais gerl">.çóes bra, 
srlerras de preservar e desenvolver 
aquêle incomparável patrimônio, que 
temos de guardar, num mundo ávido 
de espaço para conter os excedentes 
de populações que se desenvolvem em 
progressão crescente. 

O problema sanitário é fundamen~ 
tal e precípua, tendo em Vista que 
acêrvo de riquezas em estado potencial 
~ó pode ser obtido pelo povoamento, 
rsto é, por uma colonização conveni
ente, tendo em vista as cond•-*s 
peculiares de meic e de ecalogiâ, e 
por Uilla técnica apropriada. A valori, 

zação da terra e do trabalho terá. de 
ser obtida ali pela defesa do homem, 
em luta consta-nte com es endemi~U> 

remantes, que tanto afetam a sua 
capacidade de produção e o próprio 
desenvolvimento de populações que 
vên.. realizando a ocupação ecc.nôllli.
ca e avolumando a riqueza nacional, 
em tão alto índice, per cctpitct, gra
ç: às sues admirá. v eis qualidades de 
adaptação e resistência. 

Não será. demais insistir sôbre a 
importância de recuperação da bacia 
amazônica, na ordem dos mais vitais 
interêsses do Brasil. tendo-se em con
ta o que aquela m~a territorial, sem 
corrtraste em todo o mundo, pela 
st:z. ·extensão, exub~rãnci.a geográfica 
e pelo seu potencial econômico, re-= 
pre;;enta _na equação d· ~egurança. 

do continente americano, come aca.
ban;.os de ver, mal refeitos que esta
mos do cataclismo universal de que 
sai::nos e em qu., tivemos de colabo
ra.r, pa.ra a ca~a comum que defen
díamos, com a matéria prim:~. estra
tégica sem a qual não teria sido pos
sível a vitárl..a, que nos veio salvar 
e ao mundo de uma derrocada total 
se!T' precedentes na história. 

Quaisquer que sejam as circunstân
cias em que se tenha de processar a. 
nova ordem de coisas, que venha a. 
regular o destino das nações. o Vale 
Alr.azônico é fato1 de integração da 
defesa do Continente. No plano dos 
innterêsses nacionais, terá de se:: ne
cessàriamente a fonte perene que há 
de alimentar a nossa indústria de ma
inte:rêsses nacionais, terá de ser ne
balança de contes, :pela incontável va
riedade de produtos àvidamente pro
curados nos mercados de exportação. 
Nenhuma outra região do globo ofe
rece tais possibilidades quanto a essa. 
variedade de produtos de troca, o 
que nos assegura, pela lei des deõou
chées, uma situação privilegiada para 
o futuro no intercâmbio internacio
nal. com os refleJtos mais salutares 
s~bre a economia nacional, valoriza
çao da nossa moeda e ele·;ação do 
nivel de. vi'ia de nosso País. O pro
blema de mais grave •olução que 
es-tamos enfrentando, . qual o de ele
var a nossa produção a níveis ne
cessários a um mais alto padrão 
de vida de nosso povo, encontraria 
na recuperaç!i.o do Vale Amazônico 

_ a. solução mais segura e mais cons
tante. Qualquer dos seus principais 
produtos, explorado em condições ec~ 
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nômicas, oferece possibilidade de con
tribuir decisivamente para sustentar 
a nossa bala.nça de contas e suprir 
as possíveis insuficiências dos nossos 
produtos de expo)."tação, em declínio, 
na produção e na concorrência dos 
mercados, como está ccorrendo com 
o café, pela perspectiva sombria que 
vem apresentando o principal susten
tãculo de nosso câmbio. Só a Ama
zônia, pela extraordinária gama de 
sua produção nativa, oferece possibi
lidades que facultam =~ rápida re
cuperação nas fontes de nossa eco
nomia. 

Para isso, porém, é preciso manter 
a salubridsde do Vale. Todo e qual
quer plano de aproveitamento tem 
de repousar nessa solução primária. 
Não há mais lugar para o pessimis
mo dos que à distância· maldizem das 
condições climatéricas daquêle imen
so ricão. Muito embora, sendo uma 
região que se alonga nas proximida
des do equador geográfico, por mi
lhares de quilômetros, não participa 
êsse clima dos rigores que. em re
gra, se observam nos climas equato
riais. o que tem permitido perfeita
mente a adaptação da colonização 
branca àquelas paragens de maravi
vilhosa exuberância e de pasmosa. 
variedade de meios de existência para 
.populações numerosas. Isso devido 
a circunstâncias peculiares a todo o 
Vale e à própria situação geográfica, 
notadamente a de não coincidir o 
equador geográfico com o térmico, 
ficando êstc deslocado alguns graus 
para o norte, e devido às correntes 
eólias de Leste e de Norte, que atra
vessam o Vale e a massas de ar frio 
que descem dos Andes para refrescar 
tôda a bacia. 

Todos os homens de ciência que 
têm perlustrado aquelas paragens ou 
ali vivido confirmam a existência de 
um clima ameno e agradável. 

F..ã, porém, que combater as en
demias que. vindo de fora, invadiram 
a região. sobretudo o impaludismo, 
a entidade responsável pelo estado de 
insalubridade, que tanto vem empe
cendo o desenvolvimento econômico 
do grande ecúmeno equinocial. A 
extirpação do impaludismo, dari!l. a. 
solução do problema sanitário e im
portaria na ressurreição do Vale. 
OsvALDo CRuz formulou o primeiro 
plano de saneamento. fundado nM 
observações que fêz in loco. :t::sse pla
no ainda constitui hoje uma orien-

tação segura para a campanha sani
tária, como um imperativo da Fe
derD.çáo, a bem da nossa integração 
econômica e política, para que não 
nos confessemos incapazes de conser
var e desenvolver o grande patrimô
nio que nos foi legado. O nosso 
grande profilata não só tinha con
fiança na possibilidade dêsse sanea
mento. como via nêle a redenção da 
planície exuberante e mira()ulosa. 

Outros planos vieram, tendo em 
vista os dados novos do sa.nitarismo 
científico c os mais modernos pro
ces..•QS de combate às endemias tropi
cais. Na emergência da guerra, a 
cooperação emericana, para animar 
11. produção da borra()ha amazônica, 
que era matéria prima substancial 
com que concorrlnmos para a vitória 
da causa a!l!l.d!l., levou o govêrno bra
sileiro n nceltnr a organização de um 
órgão misto de Intervenção sanitária, 
com nçiw nmpl!l. nos dois Estados 
Amazlln!cc.' e nos Territórios do Acre. 
Amapá, Rio Branco e Guaporé, em 
um plano de grande envergadura. 
Dal o Serviço Especial de Saúde Pú
bllctl rs. E. S. P.) que, vem reali
zando uma obra de largas propor
ções no ecntldo de melhorar as con
dlçül',, Mlllltl'n1ns do Vale e estimular 
a proc.luçiio re~;ionnl. Mas, êsse Ser
\'lço tem prazo fixo de duração, pelo 
nos.-o convênio com o govêrno. ame
ricano, c terminará em 1948. 

Pnrn que não haja solução de con
l!nuldade na campanha saneadora, 
a cnrgo então da União. paralela
ment-e no que possam fazer os Es
tados vlscernlmente interessados no 
problema, por intermédio dos respec
ti\'OS c!epnrtnmentos de saúde públi
c:t, nprc.~entamos a emenda aditiva 
no Inciso rn do art. 5. o do projeto. 
n fim dt' qu~. por fôrça do imperativo 
con.,Lit uc!unnl. sej.a realizada a obra 
salvadora. 

No mal.<, r"porto-me ao discurso de 
~R clt• m:•ln, .lá referido, que deve ser 
cnu:.ldt•rndo parte integrante e com
pll'nll'nlur ún prc.>ente justificativa. 

!:laia rl;w St•.ssõcs, 21 de junho de 
1D4ti. - A/l>aro Adolfo. - Magalh.áes 
I: ara ta. ·- Lameira Bittencourt. -
1lf ou r a Carvalho. Pereira da 
Stlrm. · - f,eopoldo Peres. - Crepory 
F' rem('(). -- Duarte de Oliveira. 
tts·<\1• "·'"lnnturr .. , Ueg!veis). 
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N.• 1.699 

c· Emenda de Redação. 

Art. 6. 0 - Capítulo e parâgratos. 
:esse artigo e seus parágrafos devem 

passar para o Título primeiro, em se
guida ao art. 2. 0 

·Justificação 

A enumeração dos poderes deve 
preceder à matéria de competência. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Benedicto Costa Netto. 
- Lopes Ferraz. - Novelli Júnior. 
- Martins Filho. - Honorio Mon-
teiro. - - Omar Costa. - Atali
ba Nogueira. - Cirilo Júnior. 

N.o 1.700 

Art. 7. o - Substituir as palavras 
''2 ramos" por "2 Câmaras" e assim 
redigi-lo: 

"0 Poder Legislativo é exercido 
pelo Congresso Nacional que se com
põe de duas câmaras: - o Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados." 

Justificativa 

A expressão "duas câmaras" é clas
sica e é a usada no próprio projeto 
sempre que se refere à Câmara e ao 
Senado, como acontece nos arts. 11 e 
13 § 1. 0 

Sala das Sessões, 21 de junho ;ie 
1946. - Berna.rdes Filho. - A!!ir.o 
Arantes. 

N. 0 1.701 

Ao art. 8. 0 do Projeto. 
Acrescente-se no fi:1al do art. 8. 0 : 

"com a do "Presidente da República." 

Justificaçc'io 

Eé de tóda conveniência a coinci
dência das eleições do Presidente d:t 
Renúblic- com a dos mcmh·- elo 
Poder Legislativo, não só no ponto 
de vista político, como no do interês-

-se da administração pública. 
Sala das Sessões, 21 de junho de 

1946. - P. Dutra. 

N. 0 1.';02 

DO PODER LEGISLATIVO 

Art. 8. 0 - Parágrafo único- "São 
condições de elegibilidade para o Con
gresso N acionai: 

Acrescente-se, in fine: 
IV - "Ter domicilio eleitoral n\l 

circunscrição por que se candidata.'.' 

Justificação 

Julgamos oportuno a inclusão :io 
inciso IV, tendo em vista a própria 
sistemâtica do Código Eleitoral, (De
creto·n.0 7.586, de 28 de maio de 
1945) . A formação dos partidos na
cionais e a disciplina no registro dos 
candidatos, prefixado o prazo até 15 
dias do pleito, merecem louvores. De
sapareceram os chamados candida
tos avulsos, que seriam vozes isoladas. 
na hipótese de sua vitória, ou teria.n 
de formar ao lado da minoria parla
mentar. 

O registro foi estabelecido, obriga
toriamente, perante os Tribunais Re-
gionais. Os candidatos inscritos. por 
sua vez, ficaram com o prazo de 10 
dias, para o cancelamento. Portanto, 
ao que parece, o candidato sõ poderá. 
ser registrado perante um dos Tri
bunais Regionais, ou seja naquele em 
que tem a sua residência, ou melhor, 
o seu domicílio eleitoral. 

Outrossim, desde que a lei ·'-"o .. 
ral proiba que o nome de um candi
dato figure em mais de uma legenda, 
quando não seja a requerimento de 
dois ou mais partidos. é de supor-se 
que também não per~ta o regis~n 
perante mais de um Tnbunal Regio
nal, obedecendo a sistemática ado-
tada. . . 

Por outro lado, o fato do Codigo 
Eleitoral não estabelecer a condição 
acima sugerida, nem por esta circuns
tância, a lei bâsica estaria ou estará. 
impedida de fazê-lo. 

Sala das Sessões,. 21 de junho de 
1946. - Dolor de Andrade. 

N.0 1.7(}3 

R~-àija-se o art. 9. 0: 
"o Con,"''esso Nacional se reunirá 

n. 15 de março. prolongando-se suas 
sessões até 15 de dezembro." 

Justificação 

Fundamentos da emenda: 1.0 ) A 
temporada legislativa não se deve ex
tender além de 15 de dezembro, o que, 
sem prejuízo da causa públic:>, p~
sibilita.rá. aos congressistas, que resJ
dem em pontos afastados do pais. go
zarem em companh:a da familia as 
datas tradicionais do Natal e do Ano 
Bom. 2.0 ) A adjunção "na Capital 
Federal" nos parece supérflua. pois 
outra sede não poderia ter o Poder 
Legislativo - como, de resto, qual
quer dos dois outros Poderes. - Wel
lington Brandão. 
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N.0 1.704 
Ao art. 24. Supri.ms.-se o parágrafo 

único e redija-se o preceito: 
"A Cã.ma.ra e o Senado criarão co

missões de inquérito sõbre fatos de 
interêsse público, sempre que o re
querer um têrço dos membros de 
cada uma dessas casas legislativas e 
observado o disposto no § 2.0 do ar
tigo 11". 

Justificação 

"Fato determinado" é expressão 
vaga, paradoxal que pareça afirmá-lo. 
Sutilezas da lingua. . . Será melhor re
digir: "fatos de interêsse público". 

A referência "um têrço", como está 
no projeto, pode gerar dúvida, verbi 
gratia: Um têrço das duas casas ... 

N.0 1.708 
Ao art. 66, § 2.0 - Redigir -~além 

"Para a defesa dêsse direito, o poder 
delas'' POr "além disso" . 

Justificação 

Além disso", data vênia, não nos 
parece expressão ajustável ao texto de 
qualquer diploma legal, mormente a. 
Lei das Le:S. "Além delas", no caso, 
prima pela clareza ...e ..não desiustra a 
redaÇão. - Wellington Brandão. 

N.0 1. 705 

Ao art. 30. Onde está "ausências e 
impedimentos", redigir "suas ausên
cias e impedimentos - aliás - "seus 
impedimentos e ausências". 

somadas ! _ _ Justificação 

A eliminação do parágrafo se _justi- . . Pru.=~-ce:.:nos. no caso, indeclinável, o 
:tica pela lei do menor esfôrço, eiS que emprêgo do possessivo. - Wellington 
a exigência se pode conter no próprio Brandão. 
corpo do artigo principal: "observado Justificação o disposto no art. 11, § 2.0 ... " -

Wellington Brandão.· 

N.O 1.705 

A·;) art. 30. Onde está "ausências e 
impedimentos", redigir "suas ausên
cias e impedimentos - al.:ás - "seus 
in;.pedimentos e ausências". 

Justificação 

Parece-nos, no caso, l:hdeclinável, o 
emprêgo do possessivo. - Wellington 
Brandão. 

N.O 1.706 

Ao art. 32, § 1.0 • Redigir: "Aprovar 
ou regeitar, em votação secreta ... " 

Justificação 

E' evidente que compete, privativa
mente, ao Senado, não apenas ain'o
Mr, senão regeitar os atos a que se 
refere o prece;fu. A expressão "em 
-votação secreta" nos pareceu mais 
a.dequada. - Wellington Brandão. 

N.0 1.707 

Ao art. 33 - SUIJrimir a adjunção 
"pelo órgão competente". 

Justificação 

Quando a lei diz "declarados incons
titucionais"- diz tudo. - Wellington 
Branc!iúJ. 

Parece-nos, no caso, indeclinável o 
emprêgo do possessivo. - Wellington 
Brandão. 

N.0 1.710 

Ao art. 95. Substituir "se não ocor
rer motivo justificado" por "salvo mo
tivo justificado" - expressão est& 
derradeira, ma!s concisa e ajustável à. 
técnica de redação. 

Justificação 
Supra, na própria indicação. 

Wellington Brandão. 

N.0 1. 711 

Ao art. 124 - Substitua-se "no que 
· lhe ~ór a-plicã.vei" pela ex!)ressão, gra

matJcalmente - "no que l!les fõrem 
aplicáveis". - Wellington Brandão. 

Justificação 
Su'J}Ta, na própria indicação 

Wellington Brandão. 

N.0 1.712 

Ao art. 159 - Elimine-se a palavra 
"concernentes". Ou, então, que seja 
substituída pela palavra "relativos". 

Justificação 

Concernentes nos parece vocábulo 
pouco elegante nas chamadas reda
ções nobres. Data vênia.- Wellington 
Brandão. 
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N:0 1. 71.S 

Ao art. 164, § 1.0 - On<ie está o 
particípio "conciliando", inserir a ex
pressão "e deve conciliar". 

Justificação 

Conveniência de redação. Data ve-
:nia: faça-se o cotêjo. Wellington 

N.0 1.714 

Ao art. 164, § 21 - Acrescentar -
estrangeiros. Redigir o período final: 
Para a defesa dêsse direito, o poder 
público dispensará <ou dará.) assis
·tência judiciária gratuita ao reque
-rente". 

Justificação 

Não há motivo para negar ao es
.trangeiro radicado no pais o benefício 
.a que se refere o texto. A modificação 
introduzida no período final se justi
fica por si mesma. - Wellington 
Brandão. 

N.0 1. 715 

Ac art. 164, § 30 - Substituir a ex
pressão , . .:).Ue tenl-...a.m prestado serviço 
militar ao pais" por esta outra: "que 
se hajam quitado pelo serviço =
lita.r". 

Justificação 

Não é a prestação do serviço militar, 
em si, a origem da isenção, aliás, .a 
eausa da quitação. Nem sempre pod~ 
êle ser prestado, sem que, por isso, o 
fato constitua infração do dever. Fácü 
a.ceitar o substitutivo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - ·we!lington Brandão. 

N.0 1.716 

Substitutiva 

Ao artigo 10: 
O artigo 10, está redigido da. se

guinte forma: 
"Os membros do Congresso Nacio

nal contrairão, em sessão pública. an
tes de tomar assento, compromisso 
formal de bem c~rmprír seus deveres". 

Parece-nos que se deve preferir esta. 
redação: 

"Os membros das duas Câmaras, 
antes de tomar assento, lerão·, em vóz 
alta, e em seguida assinarão o se
guinte compromisso: "PromeõO cum
prir a. Constituição Federal, promover 
o bem geral àa República.. observar 
$llas leis, sustentar-lhe a. União, a. in
tegridade e a independência. " 

Justificação 

Antes de pleitear um cargo na re
presentação nacional, o candidato de
ve conhecer os deveres que vai assu
mir. O texto ão projeto é vago: não 
faltará quem suponha que o não cum
primento dêsse ou daquêle texto da 
Constituição seja um dever. . 

Sala das Sessões, 19 de junho C.e 
1946. - Alves Palma. - Ber.eilito 
Costa Neto.-= - Lopes Ferraz, No
velli Junior. - Martins Filho. - Ci
rilo Junior. - Honorio Monteiro. 
Cesar Costa. - Ataliba Nogueira. 

N.o 1. 717 

Art. 11, § 20: 
Emenda. supressiva. parcial. 
Suprima-se a palavra "nacionais". 

Justificação 

Desde que a lei só concede registro 
de âmbito nacional, sõmente os par
tidos nacionais poderão ter represen
tação no Parlamento e, por via de 
conseqüência, só êles poderão compor. 
as "comissões das câmaras". 

Ademais, o texto, cancelada a pa
lavra "nacionais", satisfaz, também a 
hipótese de se retornar ao sistema de 
partidos regionais. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Honorio Monteiro. - Gofredo 
Telles Júnior. - Lopes Ferraz. -
Novelli Júnior. - Horácio Lafer. -
César Costa. -João Martins. -Ata
liba Nogueira. - Benedito Costa 
:Neto. 

N.0 1. 718 
Acrescente-se ao art. 12, o seguinte, 

suprimindo-se o § 3.o do art. 39, por 
colidente com esta emenda.: 

IV -Para. rejeitar ou aprovar o veto 
aos projetos de lei. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -Luiz Viana. -Nestor Duarte. 
-Ruy Santos. -João Mend~. 

N.0 1.719 

Ao art. 15, acrescente-se: 
Parágrafo único - Dessa imunidade 

gw..arão o suplente de senado!' e <l 
primeiro suplente de deputad9 de ca.da 
partido político. 

Justificativa 

A cirCunstância de ficarem o suplcn
.te de senador e o priir..eiro de depu-
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t.ião sempre na iminência de serem 
convocados, em substituição aos t!tu~ 
1:11 tS eleitos, em seus i!:lpe-dimen~ 

ou mesmo definitivamente, justifica a 
pruente emenda. que Tisa cercar das 
imunidades constitucionais os cidadãos 
que, ;;mbora ainda não membros do 
Congresso Nacional, gozam d~ espe
ctativa do direito de int.~grá-lo na pn
me-ira oportunidade. Est=os vendo 
como sa-o frequentes as convocaçõe:
de suplentes de deputado na Ass'!m
blé:a Nacional. em cast:s tie :IcencJ.a
mt'nto permitido pela lei. E."!.tretanto, 
"-'»l> prerrogative, em virtude de razões 
obnas, deve caber apenas ao !)rlmeiro 
sl.!pl~nte. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -·- Juracy Magalhães. 

N.0 1. 720 

' número 16 do titulo 2.0 cap. 1.0 

passa a ser azsim rcdijido: organizar 
e executar o plano de valorização eco
n "ica da Amazônia e do Rio São 
Francisco. 

Justijicp.ção 

Para justificar esta emenda basta 
apenas que se diga que é uma ques
t~ ' de equidade. pois não seria ló
gico que a União organizasse plano 
de aproveitar. _.nto apenas da Ama
zônia. esQuecendo~se de outra região 
t~ necessitada, como a do Rio São 
Francisco, do amparo dos Poderes Pú
blico::.. E a emend:. apresentada pelo 
Depuh::!co Manuel Novais, comprova 
realmente a necessidade da extensão 
do plano de aproveitamento do Rio São 
Francis' •. 

Sala das SE~sões, 21 de junho de 
1946. - Teodulo Albuqw.raue. -Ma
noel Novaes. - Raphael Sincurá. -
Ol::vc Oliveira. - Nestor Duarte. -
João Mendes. -Rui Santos. - Dan
tas Junior. 

N.0 L 721 
Ao art. 16. Redija-se assim: "Em 

caso de guerra a incorporação de 
membros do Congresso Nacional às 
fôrças armadas dependerá de licença 
da Cãmara que pertencerem. Con
cc.:ida a licença fica sujeito à legisla-
ção militar. " ' 

Justificação 

No caso trata-se de simoles emenda. 
de redação. Por isso mêsmo a. -sua 

just. ,ação :á no confronto entre 
o têxto prop~ ;to e o do Projeto. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Luiz Viana. 

1. 721-A 

Ao § 16 de n.0 IV do art. 164: 
. Suprima-se a expressão final "com 

os de naturalizaçae> de -~~!~ngeiros." 

Justificação 

Além de pleonástica a expressão, pois 
não .abemos de naturalização de bra
sileiros, .é eVidente que o serviço de 
naturalização, pela sua natureza, nada 
poderá ter de comum com os demais 
a que se refere o parágrafo, motivo por 
que il!l.gamos acertada a supressão-. 

--------

N.0 1. 721-B 

Ao art. 168. 
Redija-se assim o art. 168: 
"As fôrças armadas destinam-se a 

defender a pátria no exterior e manter 
as leis no interior." 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -Luiz Viana. 

Justificação 

Por que não preferirmos a fórmula 
de 1891, sem dúVida mais simples 
e melhor do que a do projeto atual? 

N.' 1. 722 

Ao. Capítulo n. 
Redija-se assim o art. 17-. 
Os Deputados e Senadores vence

rão, anualmente, ajuda de custo e 
subsidio, que se comporá duma parte 
fixa, paga em todo o pe:riodo do man
dato, e outra correspondente ao com
parecimento às sessões".·. 

Parágrafo único. o subsidio será es
tipulado, no fim de cada legislatura, 
para. a seguinte, por iniciativa da Câ
mara dos DeputadO&". 

Redija-se assim a letra a do n.o n do 
art. 18: 

"Ser proprietário ou diretor de em
prêsa que ,goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de 
direito público; bem como ter qual
quer função em emprêsa nessas con
dições". 

N.• 1. 723 

ReC1ija-se assim o parágrafo único 
da letra d do n.0 II do art. 18: 

"A infração do disposto neste ar
tigo importa perda do mandato, decla-
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rada pela câmara. a. que pertencer o 
Deputado ou Senador. mediante re
presentação de qualquer membro do 
Congresso Nacional. de partido poli
tico, <lU de Procurador Geral da Re
pública". 

N.0 1. 724 
Redija-se assim o art. 19: 

"E' permitido ao Deputado e ao 
Senador, com prévia licença da sua 
câmara, desempenhar missão diplomá
tica. A licença, entretanto, não po
derá ser dada por prazo superior a seis 
meses, nem poderá ser renovada den
tro do mesmo período legislativo." 

Redija-se assim o art. 21: 

"O Deputado investido na função de 
Ministro de Estado, não perde o man-
dato." · 

N.0 1. 725 

Redija-se assim o art. 22: 
"Os Deputados, no caso de vaga, e 

nos casos previstos nos artigos 19 e 
21 serão substituídos pelo suplente 
respectivo." 

N.o 1. 726 
Redija-se assim o art. 23: 
"A lei poderá estabelecer condições 

de elegibilidade e casos de incompa-· 
tibilidade além dos previstos na Cons
tituição". 

N.0 "1.727 
Redija-se assim o parágrafo único 

do art. 22: 
"Se verificada a vaga de deputado, 

não houver s11>:>lente, ou em caso de 
vaga de senador, {) presidente da 
Câmara respectiva comunicará o fato 
ao Tribunal Superior Eleitoral, que 
determinará se proceda à eleição, salvo 
se faltar menos de nove meses para 
o término do mandato". 

N.0 1.128 
§ 4.0 do art. 2!>: 
"Suprima-se". 

N.• 1. 729 
Acrescente-se ao art. 44: 
"IX. Transferir temporàriamente a 

sede do Govêrno Federal". 

N.0 1. 730 
Acrescente-se onde couber: 
"O senador investido nas funções 

de Ministro de Estado não perde o 
mandato, e será substituído, dnrante 

o impedimento, por um sup!ente para 
ésse fim eleito pela as;~mbléia le
gisla.tiva do Estado pelo qual tiver 
assento no Senado Federal". 

Justificação 

Das emendas ora oferecidas ao ca
pitulo referente ao Poder Legislativo. 
se uma visam dar melhor expressãQ 
8() pensamento do legislador cons
tituinte, por vêzes preenchendo la
cunas, como é o caso do aditamento 
proposto ao art. 44, na sua mruc>=ia 
versam sõbre dois pontos, que se nos 
afiguram perniciosas inovações do 
legislador constitucional: a) possi
bilidade do senador ou deputado 
ex.ercer missão diplomática, mediante 
prévia lirença da câmara respec
tiva; b) criação da figura do su
plenve de senador. 

Missão diplomática 

Dentro da sistemática do próprio 
projeto de Constituição, que reitera
damente dispõe sôbre a separação,. 
que deve existir entre os três pode
res, não se poderá admitir senão 
como excessão apenas aconselhada. 
em momentos delicados da vida in
ternacional do p:..is, o desempenho 
de missão diplomática po~ membro · 
do Congresso Nacional. A história 
do !mpéri<l, por exemplo, está. cheia 
de ca,os em que membros do par
lamento tiveram sob a sua respor..
sabilidadt! dirigir ou encaminh:u 
importantes negociações internacio
:J.ais, principalinente no Prat:J.. Tam
bém na Primeira República encon
traremos exemplos idênticos. Entre
tanto, se bem os detivermos na apre
ciação de tais fatos, não custará 
verificar-se · que apenas em ocasiões 
exce;x:ionais tal prática existiu. En
uetan to, entre fazer-se do exercício 
de missão diplomática uma excessão, 
e permitir-lhes caráter normal, como 
se prete:J.de no Projeto, vai um abis
mo, que nada aconselha nos dispo
nhamos a transpor, pois poderá tet"· 
as piores conseqüências sõbre a vida 
republicana e a indenpendência dos 
poderes, que ta.."lto busoa resguardar 
o próprio Projeto. 

Dai acreditarmos que, embora deva 
ser permitido aos membros do Con
gresso Nacional o des~mpenho de 
missão diplomática, a fim de não 
privar o pais do concurso de quem 
lhe possa prestar bons serviços, ne..:n 
uor isso se deve~á deixar de cercear 
"os abusos. E ê o que pretende a emenda. 
ora apresentada ao restringir o de
sempenho apenas às missões di!)lo-· 
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mátlcas de caráte: temporário, fi
·xando-lhes um prazo máximo de &eis 
meses. Conceder, porém, aos mem
bros do Congresso Nacional a facul
dade de desempenharem missão di
plomática em caráter permanente, ou 
pelo menos normal, é prática que 
refoge inteiramente à nossa tradição, 
ao mesmo tempo em que com·pro
mete profundamente as melhores 
normas pertinentes à independência 
dos três poderes. Deve ~r evitad9. 
!Pois, do contrário, não se ta:rdati. 
e. fazer sentir sõbre o Congresso 
Nacional o efeito nocivo, que pode 
ter, e talvez venha a ter em futuro 
não Inuito remoto. 

Suplente de Senador 

Outra novidade introduzida :110 
Projeto é a figura do suplente ~ 
senador. Possivelmente, terá sid<> 
criada sob a inspiração dos suplentes 
de deputado. Bastará, porém, Ter-se 
as profundas diferenças existe.n;:es 
entre as eleições de uns e outros 
para se. compreender quanto se::-ão 
diversos na sua origem. Realmente, 
enquanto o suplí!nte de deputado . é 
um candidato, que embora não lc.
grando a eleição, se propuzera a de

.sempenha: o mandato em caráter 
· permanente e definitivo, o suplente 
de senador será alguém préviamente 
indicado para concorrer tão sõmente 
à suplência. Isto é, .Já nasce como 
corvo, cujo destino será ficar nas 
ll.nte-salas à espera duma vaga. E 
é Q caso de perguntar-se: quem de
sejará desempenhar tal papel? Quem 
se proporá a concorrer a tal el~ção? 
·Quem, na vida politica do país, se 
candidatará a um pleito em que a 
sorte do vencedor será J>~nnar.ecer 
sem qualquer função, a,p~r.:1s aguar
dando a eventualidade du'Jla vaga? 
Por certo, tais perguntas não oode.
rão ser tranquilizadoras quanto B. 
·1J.Ualidll!de dos suplentes de sena
dor. 

Mas, no caso dessa esdrúxula fi
g.ura do suplente de se!lador, à qual 
não se deu deveres, diretos, ou va.n
tagens, além dos de esoerar o acaso 
duma vaga, há ainda que consld,.rar 
a posição que têm os renado:res, face 
aos Estados. no sistema brasileira. 
São, es&encialmente, representa.nt.es 
dos Estados, numa câ.mara de nu
mero restrito.. Ora, será de boa 
prática que um Estado venha a s.::r 
representado por quem nem sequer 
.teve ânimo para se candidatar à 
representação normal, e que, por ~e
finição, será um elemento de segundo 

·.team, e&pécle de senador de meia. 

sola? Não nos parece. Sempre vi
vemos sem suplen.tes de ·senador, e 
melhor será que assim continue. A 
invenção não é feliz, pois os males 
que dai advirão serão, em nosso en
tender, bem maiores do que os be
neficios GU motivos, que possam jus
tificar a inovação. 

De fato, esta.-. terá por si a. penas 
três argumentos:- L0 r-Evitar os di5-
fêndics com uma eleição senatoria. 
em caso de vaga; 2.0 ) Permitir que 
o senador em desempenho Je mis
são diplomática seja substitutdo por 
um suplente; 3.0 ) Permi~ir que o 
senador investido na função de Mi
nistro de Estado não perca o man
dato, e seja, no curso do impedi
mento, substituído por um sapl<mte. 

Qu:mto......à. _primeira. é evidente tr..te 
a. economia não ·justificará· os ma.:.es, 
que traria a figura singular do su
plente de senador. Na segunda hi
pótese, de acôrdo com a emenda :Jor 
nós proposta, nã<l poderá a missão 
estender-se por mais de seis meses, 
motivo por que não se tornaria il:n
prescindivel a substituição dnrante o 
impedimento. Apenas na. terceira. 
encontraríamos argumento sério, po!s 
poder-se-ia alegar . que, uma vez 
inexistente o suplente, ficaríamos na 
contigência de ou deixar o Estado 
diminuído na sua representação, 0\4 
coloeariamos os senadores em si
tull!Ção diversa da dos deputados. 
Daí havermos proposto que, em tais 
casos, uma vez verificada a hipótese. 
fôsse eleito pela assembléia legisla
tiva do Estado um suplente, que 
exerceria o mandato enquanto per
durasse o mandato. Teríamos assim, 
acreditamos, contOrnado a única 
dificuldade capaz de justificar a 
criação dessa figura sui-generis e 
esdrú.,mla de suplente de senador, 
por certo uma das piores inovações 
introduzidas no projeto. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
194.6. - Luis Viana. 

N.0 1. 731 
No artigo 18, parágrafo único, sul:ls

titua-se a eJ..}lressão . "representação 
doeumentada de partido pclitico", pur 
"representação doeumentada de qual
quer eleitor". 

Justi!icaçdo 

As hipóteses previstas no artigo 18 
excro-em os limites do interesse po
lítico partidário, para se lnscr·~verem 
na esfera multo mais ampla da ~,,_ 
ralidade pública. Por isto, a qualquer 
cidadão conhecedor da in!ração deve 
ser licito denuncia-la. 
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Demais negar-lhe esta faculdaae 
equivaleria a restringir s~ão a der
rogar o parágrafo 42 do artigo 159, 
que reza: 

"E' permitido a qualquer do povo 
representar, mediante petição, aos po
deres públicos, assim como den•mc1SU' 
abuso das autoridades e promover
lhes a. responsabilidade". - .Ra.:tl 
PiZZa. 

N.0 1.732 

Ao art. 18. Substitua-se a alínea. 
4'a'' do inciso I, pelo seguinte: 

Art. 18. 
I - ... 
a) Celebrar contrato com pessoa ju

rídica de direito público inclusive au
tarquias ou sociedades de -x:ono!Il.la 
mixta, fora das cláusulas padroniza
das para todos os negócios das mes
mas. 

Justificação 

1. Em primeiro lugar; as soc1edades 
de economia mixta :levem ser trata
das no mesmo regime das autarquias 
e, portanto, não se justifica qu~ se
jam prevista na alirlea "b" e escapem 
da alirlea "a", quando a proibição do 
diapositivo se inspira nos mesmos mo
tivos éticos. 

2. O ·disuositivo evidentemente ".lisa 
evitar o tráfico da influência dos de
putados ou a sua corrução, através de 
vantagens especiais, que poderiam 
exigir do govêrno ou de seus ·írgiius 
paraestatais. Mas não pode ter tido 
a intenção de fechar aos deputados e 
senadores a possibilidade de contratar 
no regime geral, uniforme "! rotineiro 
que a administração pública traça aos 
seus contratos, muitos dos quais se 
enquadram na espécie de "contratos 
de adesão" nos quais a outra parte 
aceita em bloco, sem quaisquer modi
ficações, as cláusulas estandartizadas. 

3. Se for aprovado o dispositivo tal 
como o redigiram teremos varias con
seqüências surpreendentes, como, por 
exemplo: nenhum deputado poderá 
viajar em navio. do Lóide Brasileiro 
.ou da Cia. Costeira, porque evidente
mente estará contratando coro autar
quia; nen!J.um senador poderR. cele
brar hipóteca com a Caixa Econõmi
ea, segundo a formula-tipo, nem pror
rogar ou aumentar a hipóteca que 
haja feito; nenhum deputado poderá 
fazer seguro no Instituto de Previ
dência a despeito de exercer pr0flssão 
que lho permite fazê-lo: nenhum dep·:l
tado poderá fazer depósito de C!
nheiro ou remessa pelo Banco do Bra
sil ou pelo correio. 

Bahia, 21 de junho de 1946. - Luit: 
Viana. - Alberico Fraga. - Nes
tor Duarte. Aloisio de Carvalho Fi
lho. - Campos Vergal. - Aliomar 
Baleeiro. - Durval Cruz. - Freitas 
Cavalcanti. - João Cleophas. - Ai
de Sampaio - Clemente Marianv. -
Rui Santos 

N,O 1. 733 

TíTULO II 

CAPÍTULO II 

Ao art. 18, alfnea a acrescente-se 
na parte final: salvo para aquisição 
ou financiamento de casa para a sua 
própria moradia, ficando o citado dis
positivo com a seguinte redação: 

a) celebrar contrato com pessoa ju
ridioa de direito público incluslve 
com entidade autárquica, salvo 1-ara 
aquisição ou financiam;mto de casa pa
ra a sua própria maradia e quando 
já foram inscritos como contribuin
tes. 

J::.stificaçcío 

Dentre os deputados e senadores 
existem muitos que pertencem ao qua
dro do funcionalismo público ou en
tidade autárqui~. tendo assim êsse 
direito assegurado nos respectivos re
gulamentos. 

Não seria justo portanto cercear-lhes 
êsse direito, pela simples razão de 
terem assento no Congresso Nacional. 

Essa assertiva seria o bastante para 
aconselhar a aprovação da emenda, 
se não houves..<:e outro fator de ma1cr 
relevãncia, qual o de existL-.em mui
tos representantes da Nação que, pP.la 
sua pobreza, lutam com.a mesma <ii
ficuld:l.de de qualquer bmsileiro pam 
adquirir um lar, onde possam abrigar 
sua familia . 

Rio de O:aneiro, 20 de jur.ho de 
1946. - Antônio José da Silva. 
Baeta Neves. -Manoel Benicio Fon
tenele. - Francisco Gurgel do Ama
ral Valente. - Segadas Viana. -
Hugo Borghi. - Melo Braga. - Ar
thur Fischer. 

N.0 1.734 
Capitulo II - Do Poder Legisla

tivo: 
Acrescente-se ao parágrafo único 

do art. 18: 
• .1\...'"t. - Cessa automMicamente o 

mandsto do deputado ou senador 
eleito por partido que tiver o seu re
gistro cancelado pelo Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral, por moti
To de percepção de ajuda financel.r& 
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do exterior ou pelo exercício de ativi
dade política orientada de pais ou 
partido estrangeiro e nociva aos in
rêsses nacionais e aos princípios de
moerá tic0'5. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Edmundo Barreto Pinto. 

N.0 ·1. 735 1 

Ao art. 19 do Projeto da Consti
tuição: 

Ao final do artigo 19, acrescente-se: 
"ou c ar~ de administração pública 
federal oü estadual." 

Justificação 

Não há diferença entre o serviço 
público que o deputado presta no 
exercício do cargo de ministro de Es
tado, com o de Secretário, em qual
quer unidade da federação, ou de 
Presidente do Banco do Brasil, do 
Loide Brasileiro, Central do Brasil, 
Diretor dos Correios e Telégrafos ou 
qualquer entidade para-estatal ou au
tárquica. 

Não tem, pois cabimento a restri
ção. Demais, com a convocação do 
suplente, nenhum prejuízo poderá ad
vir ao Poder Legislativo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.736 

Ao ar-t. 20: 
Redija-se assim: 
"Enquanto durar o mandato, o fun

cionário público civil ou militar e 
0'5 oficiais das forças arma-das ficarão 
afastados das funções de seu cargo 
ou pôsto, contando-se~lhes tempo de 
serviço para ·efeito de aposentadoria, 
transferência para a reserva, reforma, 
promoção por antiguidade e percep
ção de qualquer outra vantagem que 
dependa exclusivamente do tempo de 
serviço.'.' 

Ju.stifiooção 

Foi feita da tribuna, em sessão, em 
13 de junho corrente. 

Sala das Sessões, 21 de junno de 
1946.- Brochado da Rocha.- Souza. 
Costa. - Geu>ton Engleri. - Bayarà 
Lima. - Luiz Mercio Teixeira. 

N.0 1. 73'7 
Art'. 21: 
<Emenda substitutiva) : 
"O deputado ou senador. investido 

na :(unção de Ministro de Estado ou 
Secretário dos governos estaduais, não 
perde o mandato". - João Martins 
Filho. - Ben-edicto Costa Netto. -

Lope.s Ferraz. - Cesar Costa. - Ci· 
riUo Junicr. - Gojredo Telles Junior. 
- Horacio Lafer. 

Justificação 

Para certos Estados o cargo de Se
cretário corresponde; com importân
cia, ao de Ministro>~ 

Além disso: a) cria s.··po-ssib1llda
de do aproveitamento dos elementos 
capazes, existentes nas bancadas, em 
beneficio das administrações esta
duais e do bem coletivo; b) estabe
lece a oportunidade de convocação 
dos suplentes, num verdadeiro rodl
sia de valores, evitando a estagnação 
improdutiva das suplencias. 

Em._ __ r~~;umo: dêsse movimento de 
quadros sul'ge;--{:omo. bene.ficiário, o 
regime democrático valórízado·pela 
Sl!Céssão alternada dos distinguidos 
pela escolha partidária. João 
Martins. 

N.0 1.738 

Ao art. 21 - Acrescente-se depois 
de "ministro de Estado" o seguinte: 
"ou outro cargo de administração pú
blica" <art. 19) . 

Justificação 

Essa emenda está justificada com 
a que apresentamos ao art. 19. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1. 730 
Ao art. 23: 
Emenda modüicativa. 
:t::sse artigo deve constituir o § 2.0 

do art. 8.0 • o parágrafo único do 
art. 8.0 deve passar a ser o pri
meiro. 

Justificação 

Identidade de uní dos assuntos é 
correlação do outro. 

Sala das ·Sessões, 19 de junho de 
1946. - Benedito Costa Netto. -
Horácio Lafer. - Alves Palma. -
César Costa. - Gofjredo Telles Jú
nior. - Ataliba Nogueira. 

N.0 1. 740 

Ao art. 20: 
Redija-s.e assim: 
Art. 20 - Quando não compreen

dido nas disposições do art. 18, o 
funcionário público, civil ou militar, 
poderá exercer o mandato legislati
vo. Será, entretanto, afastado do 
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cargo ou põsto, e não se lhe contará 
o tempo, a não ser para a aposen
ta.cJoria, ou reforma. 

Emenda de redação 

Do projeto: 
Art. 20 - Enquanto durar 

o mandato, o funcionário pú
blico, civil ou militar, ficará. 
afastado das funções do seu 
cargo, ou põsto, contando-se
lhe tempo de serviço somente 
para efeito de aposentadoria ou 
reforma. 

Sala das Sessões. 22 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.O 1. 741 

Ao art. 22 - Depois das palavras 
. . . e no de vaga de deputado ou se
nador, . . . acrescente-se: ou de licen
ça conforme estabelecer o regimento. 

Justificação 

E' de tôda a conveniência que o 
text, constitucional consigne a me
dida: ser convocado o suplente no 
caso em que fôr concedida licença 
para ausentar-se do Senado ou da 
Câmara à qualquer de seus membras. 
O Regimento interno estabelecerá as 
condições que deva ser convocado o 
suplente. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Alde Sampaio. - Fernan
des Tavora. 

N.0 1.742 
Capítulo II. Seção I. 
Depois do art. 24: 
Art. . . Qualquer pedido de infor

mação formulado no mínimo por dez 
Deputados ou três Senadores e refe
rente a fato administrativo que im
plique na aplicação dos dinheiros pú
blicos, será encaminhado · ao Poder 
Executivo sem necessidade de apro
vação da Casa. 

Justificação 
Visa a emenda dar à máxima pu

blicidade à aplicação dos dinheiros 
públicos, permitindo aos representan
tes do povo exercer uma efetiva e 
COllStante fiscalização nesse sentido. 
Desde que haja interêsse por parte 
dos representantes de conhecer algu
ma minúcia nesse assunto. tõdas as 
medidas devem ~er fac ·:tadas com 
o fim de obtê-lo. Estabeleceu-se um 
número mínimo de representantes 
-que tenham solicitado o l)l)dido de in
formações a ser encaminhado com 
dispensa de aprovação da Casa, para 

eliminar de tal solic!taçil.o todo o ca
ráter J?essoal. Se algum Representan
te qmzer formular isoladamente o 
seu pedido de informações que o sub
meta preliminarmente à aprovação de 
respectiva Câmara. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Munhoz da Rocha. -
Amando Fontes. - E rasto Gaertner. 

N.0 1. 743 
Art. 26. 
Emenda de redação : 
O texto dêsse artigo deve ser incluí

do no artigo anterior. 
Justificação 

A composição da Câmara e a dura
ç~o da legislatura são assuntos que 
nao se repelem. Assim, não convém 
abrir um artigo para expressar um 
preceito de cinco palavras apenas e 
que pode perfeitamente ser incluído 
em outro. Se essa opinião não for ven
cedora propomos que ~e converta o ar
tigo em parágrafo. -Benedicto Costa 
Netto. -Lopes Ferraz. - Novelli Jú
nior. -Martins Filho. - Cirillo Jtí
nior. - Honório Monteiro. -Horácio 
Lafer. 

N.0 1. 744 
Ao art. 26: 

onde se lê : 
"quatro''. 

Diga-se: 
"seis''. 

Justificação 

O Projeto determina que o mandato 
do Presidente da República tenha a 
duração de seis ancs. O mandato dos 
deputados deve ser também de seis 
anos. porque o Partido que elegeu o 
Presidente elegeu também a Câmara 
que com êle dirigirá os rlestinos da 
Nação. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -P. Dutra. 

N.0 1. 745 
Art. 27. 
Eme.11da Substitutiva. 
f:sse artigo deverá ficar assim redi

gido: 
"0 número dos deputados ser.á fi

xado por lei em propcrção que não 
exceda de um por cento e cinqüenta 
mil habitantes. ·•o que segue deve ser 
suprimido. 

Jusiijicc.çéio 
Tendo sid:J restabelt'Cido o Senado, 

como "ramo do Poder Legislativo" e 
constituído de repr~ntante dos Es
tados e do Distrito Federal" não se 
compreende a restauração do precei-
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to do art. 22 § V da. Constituição de 
1934. Naquela Carta o Senado tinha 
sàmente a função de colaboração <ar
tigo 22) ou a de "coordenação doo 
poderes federais entre si" <art. 88). -
Alves Palma. - Benedicto Costa Net
to. -Lopes Ferraz. ~ Novelli Júnior. 
- Mc:rtins Filho. - Cirillo Júnior. -
Honório Mcmteiro. - César Costa. 
Ataliba Nogueira. 

N.0 1. 746 
Art. 27, § 1.0 • 

Emenda. 
Aditiva 

o § 1.o do art. 27 está assim re
digido: 

"O número minimo de deputados se
rá de 7 por Estado e pelo Distrito Fe
deral, e de um por Ter.itório". 

Propomoo o s~guint" aditivo:- '"de 
mais de vinte mil habii.antes". 

Justificação 

Parece desnecessári~<. - Benedicto 
Costa Netto. - Horácio Lafer. -
Honório Monteiro.- - Cirillo Júnior. 
- César Costa. - Alves Palma. -
Ataliba No!iuef.ra. - Martins Filho. 
- Novelli Júnior. - l.:>pes Ferraz. 

:t:r.o 1.'147 

Ao § 1.0 do art. 27: 
Onde se diz: 

um <deputado) por Território 
Diga-se: 

Do:.S por Território. 
Justificação 

A medida visa. dar melhores condi
ções à representação politlc:~. dos ter
ritórios. 

Sala das Sessões. da. As<embléia Na
cional Constituinte, em 21 de junho 
de 1946. - Fernandes Távora. 

N.o 1. 748 

Substitua-se a cabeça do .art. 27 
pelo seguinte: 

"Art. 27. O número dos deputados 
será fixado por lei, em proporção que 
não exceda. a 'Ulll para. cada. cento e 
cinqüenta mil hab!tantes". 

Justificativa 

Os Estados estão representados, com 
igualdade. no Senado. Na. Câmara., a 
representação é do povo, e não doo 
Estados, pelo que se impõe, na fixação 
do ·número de deputados. o critério 
da simples proporção. 

Estabelecer-se restrição progressiva. 
eomo pretende o a.tua.l art. 27 do pro-

jeto, é coisa profundamente injusta, 
que equivale a criar diferenças, entre 
brasileiros, para. efe!to de representa
ção politica.. 

N""a.o se pode dar mais valor ao voto 
dos habitantes das regiões pouco po
voadas, em detrimento. dos que resi
dem em zonas de- população den.Sa. 

Os núcleos mais densos pagam mais 
impostos, dão maior serviço militar, 
pagam mais avultadas contribuições 
de sangue. Por que hão de ser dimi
nuídas quanto à representação na. Câ
mara.? 

Sala das Sessões, 6 de junho de 
1946. - Mário Masagão. - Cirillo 
Júnior.- Renato Pinto Alei.1:o.- Be
nedito Valladares. - Antônio Felicia
no. .::::-rrotfredo Telles. Júnior. -
Honório Monteiro. - Horácio Lafer,. 
- Celso Machado. - ROdrigues Pe
reira. - Israel Pinheiro. - Alfredo 
Sá.. - Levind.o Coelho. - Joaquim 
Lzõlinio. - Wellington Brandão. -
Benedito Costa Neto. - Toledo Piza. 
·- Romeu Lourenção. - Jacy de Fi-
gueiredo. - Gabriel R. Passos. -
Mário Brant. - José Monteiro de 
Castro. - Novem Júnior • . - João 
Martins. - Campos Vergal. - Dolor 
de Andrade. - Argemiro Fialho. -
Bertho Condé. - Ezequiel Mendes. 
- Lino Machado. - Arthur Fischer. 
- Lery Santos. - Pedroso Júnior. 
- José Bonifácio. - Lycurgo Leite 
Filho. - Magalhães Barata. - Al
'llaro Adolfo. - Augusto Viegas. -
José Maria Alkmim. - Rodrigues 
Seabra. - João Henrique. - Milton 
Prates. - Olyntho Fonseca. - Jus
celino Kubitschek. - Pedro Vergara. 
- Ernesto Dornellesi - Teodomiro 
P6rto da Fonseca. - Luiz Mercia 
Tei:r:eira. - Bayard Lima. - Negrei
ros Falcão. - Francisco Gu.rgel do 
Amaral Valente. - Afonso Carva1JI.o. 
- Medeiros Neto. - Altamirando 
Requião. - Lahyr Tostes. - Duque 
de Mesquita. - Alfredo Neves. -
Bias Fortes. - Magalhães Pinto. -
Aureliano Leite. - Altino Arantes. 
-José Maria Lopes Can.çado. -Mil
ton Campos. - Gabriel R. Passos. 
- Plínio Barreto. - Getulio Moura. 
- João Mendes. - Raul Pilla. -
Arthur Bernardes. - Ata.Ztõa No
g.-eira. - Bernardes ilho. - Ha
milton Nogueira. - João Henrique. 
- Carlos Nogueira. 

N .• AO 749 
Art. 28 - Acrescente-se no núme

ro I!, assim convenientemente redi
gido, os dem8.1S t;asos da competência 
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privativa da. Câmara dos Deputados: 
"ll - A iniciativa: 
aJ das leis sõbre matéria financei

ra (art. 36, § 1. O); 

b) da lei de fixação das !ôrças ar
maQas C art. 36. § 1 O); 

~> da dlScussão de proj~to de lei 
oferecido pelo Presidente da Repú
blica (art. 36. ~ 2.' e 3. 0 ); 

d) da tomada de contas do Presi~n
te da República cart. 35, IX e 6Q, 
XIX>. 

Acrescente-se então êste §: 
"§ • • . Caso as contas do Presiden

te da República não lhe sejam apre
sentadas dentro d~ sessenta dias da 
abertura da sessão legislativa, a Câ
mara dos Deputados designará comis
são especial para promover a sua 
apresentação <Art. 60. XIXl ". 

Justi!icacão 

Não só é evident~ a falta das letrM 
a, b e c, sugeridas no n. 0 n, como é 
notório que cun1prt desdobrar o atual 
n. o n .. a fim de separar as hipóteses 
da tomada de contas do. presidente 
da República e da ausência dessas 
contas. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

~. 0 •• 750 

Transfiram-se ·para o artigo 28, que 
relaciona as atribuições privativas da 
Câmara dos Deputados, as que se ins
crevem no artigo 32, assim numera
das: 

"ll - Decidir, privativamente, o 
veto a projeto de lei, não prevale
cente se contra êl~ se manifestar a 
maioria absoluta dos Deputados. (art. 
39, § 3. O)". 

m - Autonzar: 
a) intervenção federal nos Estados, 

no caso do n. 0 IV do artigo 107; 
b) empréstimo externo ~ Estado, 

do Distrito Federal e de Municlpio 
(art. 127, XIII) , 

cl concessão de terras públicas de 
área superior a dez mil hectares (art. 
164, § 20. 0 ); 

d) aumento, por determlnado tem
po, do impôsto de exportação, até o 
máximo de dez por cento ad valorem 
(art. 130. § 6. O). 

IV - Suspender, a execução da lei, 
decreto, ou ato no todo ou em par
te, declarado i::lconstituc~onal pelo ór
gão competente <art. 190) 

V - Declarar a existência da bi
tributação de impôsto. determinando 
qual dêles deve prevalecer (8.11;. 1'27, 
IVl". 

Alterem-se, conseqüentemente, as; 
disposições correlatas a que se faz re
missão na emenda. 

Justificação 

Não se deve acumular no Senado 
tôdas as o.triibuições que nãc são co
muns às duas câmaras do Congresso 
Nacional. A Câmara dos Deputados 
competindo, constitucionalmente. e 
com justo fundamento, a iniciativa de 
todos os projetos de lei sóbre matéria 
financeira (art 36, § 1. 0 ) , razoável é· 
que se lhe reconheça a competência 
preferencial para L pinar sôbre emprés
timo a Estado, &Q Distrito Fed~ral e a 
Municipio, ps.ra "utorizar aumento do 
impôsto de exportação e para declarar 
a existência de bi-tributaçãc de im
põsto. Por outro lado. devem-lhe, tam
bém, caber as atribuições relativas à 
suspensão ae lEi, decreto, o~· ato, in
constitucional e à aprovação de inter
Yenção em Estadt. por dever se atri
buir à câmara popular a competên
cia privativa para o julgamento de 
-votos presidenciais facilitando a so-. 
lução imediata e definitiva sôbre os 
projetos de !ei a que se recusar, ex
pressamente. sanção. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1946. - J. Gaudencio. 

N.O 1.751 

DO SENADO FEDEP.AL 

Art. 29 - "0 Senado Federal com
põe-re de representantes dos Estados 
e do Distrito Federal, eleitos segun
do o princípio majoritário". <Está no 
Projeto i. 

Acrescente-se: - in fine - "e UI>i
nominal". 

Justificação 

Estabelece o Projeto três renadores,. 
por Estado e pelo Distrito Federal. 
Há emendas, :·eduzindo êsse número 
para dois. Todavia, de qualquer for
ma, desde que se queira estabelecer, 
também,- a ~uplência, eis que a vota
ção pelo princípio uninominal se ajus
ta, no caso. - Sala das Sessões, 21 de 
junho de 1946. - Dolor de Andrade. 

N. 0 1.752 

Art. 29 - Redija-se assim: 
• Art. 29 - O Senado compõe-se 

de três representantes de cada Esta
do e do Distrito Federal". 

Em lugar de aludir, em artigos se
parados, ao sistema de representa
ção proporcional dos deputados e ao 
princípio majoritário da. eleição de 
lole!ladores, suprimam -se tais dispo-
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.s1çoes e acrescente-se no Titulo V, 
no Capítulo I, Dos direitos politicos, 
no art. 152, em parágrafo único: 

"Tôdas as eleições em que o nú
mero de elegendos para uma mesma 
Câmara fõr de três, ou maior, far
se-ão pelo sistema de representação 
proporcional. 

Justificação 

Adotado o s:stema õa representa
ção proporcional, não se compreende 
porque restringi-lo, dêle execetuando 
a eleição de quaisquer representan
tes desde que o número de elegen
dos permita a aplicação dêsse siste
ma. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - José Gaudencio. 

N. 0 1.753 

Ao art·. 29. 
No * 1. 0 • onde se diz "três~', diga-

se "quatro". . 
No § 2. 0 , onde se diz "oito"'', diga

se "doze H. 

Redija-se assim o ;; 3. o: 
"A representação de cada Estado 

e do Distrito Federal renovar-se-á 
pela metade, de seis em "seis anos". 

Justificação 

Na Constituição de 91 o mandato 
dos senadores era de três vêzes o dos 
deputados. A emenda manda que ês
se período seja o dôbro do manaato 
dos deputados. 

Sala das Sessões, 21 de jun!l.o de 
1946. - P. Dutra. 

N. 0 1.754 
Ao art. 30 
Redija-se assim: 
- O Vice-Presidente da República 

preside ao Senado Federal, com voto, 
apenas, de qualidade, sendo substi
tuído, nas ausências e Impedimentos 
paio Vice-Presidente da mesma câ.: 
mara. 

Justificação 

Emenda de redação, no sentido de 
simplificar o dispositiv". Por que 
alongar a referência ao Senado Fe
deral, dito. no final do artiooo "da
quela Câmara do Congresso~ Nacio
nal", quando a expressão "da mes
ma Câmara "não deixa dúvida tra
tar-se do Senado? 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Aloisio de Carvalho Filho. 

N. 0 1.755 

Ao art. 33: Redija-se do seguinte 
.modo: 

Art. 33 - Compete :!.Inda ao Se
nado Feõeral suspender a execução, 
no todo ou em parte, de lei, decre
to ou ato, declarados inconstitucio
nais pelo órgão competente, e os dis
positivos ilegais dos regulamentos 
expedidos pelo Poder Executivo. 

Justificativa 
A Constituição de 1934 atribuía ao 

Senado a competência de suspender 
lei, decreto ou ato, regulamento ou 
deliberação que_ houvessem sido de
clarados inconstítuciollais_ pelo poder 
judiciário e ainda a de suspender os 
dispositivos regulamentares exorbi
tantes, por ilegais, conferindo aquê
le órgão legislativo a função exe
cutiva de rever êsses regulamentos, 
para corregir o defeito de ilegali
dade que tivessem. O Projeto man
teve apenas a primeira atribuição, 
no caso de inconstitucionalidade. En
tretá1Ito,--seria_ da maior releváncia 
que fôsse rcstabelecida ao -Senado a 
competência, que lhe deu a Consti
tuição de 1934, de examinar os regu
lam~ntos expedidos pelo Poder Exe
cutivo. em confronto com as respec
tivas leis, e de suspender os disposi
tivos que estivessem em desacôrdo 
com as mesmas . 

.Já se não trata de inconstituciona
lidade maior. O que é. porém, de 
irrecusável significação, para que as 
normas administrativas e regulamen
tares de execução das leis guardem 
conformidade com estas e sejam evi
tados os abusos e excessos do poder 
de regulamentar, é que ao Senado 
seja dada a atribuição de suspender 
tais dispositivos ilegais. Aí teria o 
Senado uma função de freio ou con
trapeso perfeitamente compatível 
com o sistema presidencial. 

A competência revisora dos regu
lamentos pelo Senado viria impedir 
fôsse burlada a vontade do legisla
dor, na execução da lei e que o po
der regulamentar exorbitasse dos li
mites que a CoÍ!Stituiçãc. lhe demar
ca, como tanta vez teni acontecido 
na República e ocorria no Império, 
pelo abuso das instruções e avisos, 
que chegavam até a alterar e revo
gar leis civis. ou suspender e alterar 
a sua execução, como registra Carlos 
Maximiliano. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, em 21 de junho. de 
1946. - Duarte d.'Oliveira. - Alvaro 
Adolpho. - João Botelho. - Maga
lhães Barata. - CreponJ Franco. · -
Lameira Bitten.court. - Moura Car
valho. 
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N.0 1.756 
Ao art. 33. 
No final do art. 33, ao Invés d'3 

... orgão coxnpetente" diga-se: MSupre
-mo TribUllal Federal. •• 

Justijictu;ão 

Pelo art. 190 do Projeto, só ao su
_premo Tribtmal compete declarar a 
inconstitucionalidade, coxn efeito da 
obrigar o Senado a suspender a exe
.cução da lei, decreto ou ato declara
do mconstitucional. 

Será a razão porque o art. 33 deve 
merir-se ao Supremo Trtbtmal Fe
-deral. 

sala das Sessões, 21 de Junho de 
.1946. - P. Dutra. 

N.0 1.'757 

Acrescente-se ao art. 34: 
"X. Regular a acusação, o proces

so e o julgamento: 
a> do Presidente da República <ar

tigos 61, 52 e 77., I, a) ; 
b> de 114:inistro de Estado< arts. 65, 

-e 77, I, e b) 
c> do Mfn1stro do Supremo Tribu • 

nal (art. '16) ; 
d.J de Ministro do Tribunal de Con

tas <art. 77, I,b> e 142,§ 2. 0 ) ; 

e> de jlliz de trlbtmal superior :te
·deral e de trlbtma.l de justiça de Ea
tado <art. 77, I, b>: 
- /) de Chefe de missão diplomátice 

·<art. 77. l, b) ; 

JU8ti{icação 

E' evidente a falta desta atribuição 
-entre as enumeradas como privativas 
do Congresso Nacional no art. 34, do 
projeto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - 13ia.s Fortes. 

N. 0 1. 758 

Ao art. 34. 
<Relativo à competência do Con

gresso Nacional> • 
Redijam-se nos têrmcs abaixo lS 

itens I a m. v. VI e vm, dê-se il. 
disposição do n.0 IX o n. 0 XI, e 
a.c:-escentem-se dois novos incisos, soo 
os n.Os IX eX; 

I - votar anualmente os orçamen- · 
tos da receita e despesa e autorizar 
a abertura de créditos; 

II - autorizar operações de crédi
to e a em!ssão de papel moeda; 

m - decretar os tributos privati
vos da União. criar os impostos de 
que trat.a o art. 121, m, e regular 
a arrecadação e distribuição das ren
das federais; 

IV - dispor sObre a divida públi
ca, estabelecendo os meios por qua 
deva ser paga; 

V - criar e extinguir os cargos pú
blicos federais, votar o estatuto dos 
respectivos serventuários e fixar-lhes 
os vencimentos; 

vm - transferir, a titulo provisó
rio, a sede do govêrno federal, quan
do o eJtigirem os fnterêsses nacionais; 

IX - estatuir sdbre os bens do 
dominio f~eral; 

X - regular os casos de extradi
ção entre os Estados; 

XI - legislar sõbre as xnatérias da 
competência da União por outras dis· 
posições pelos art. 3, 4 e 5. 

Justificação 
Do projeto: 

l - Votar anualmente o orça· 
mento da receita e despesa. 

n - Autorizar a abertura de 
créditos, a. realização de opera
ções de crédito e as emissões de 
curso forçado. 

m - Votar os tributos próprios 
da União, e regular a arrecada
ção e distribuição de suas rendas. 

lV - Dispor sôbre a divida pú
blica e sôbre os meios de pa
gá~Ia. 

V - Criar e extinguir cargos 
públicos federais, e fixar-lhes \lS 
vencimentos, sempre por lei es
pecial. 

VIII - Tran.si'erir temporàrla
mente a ·sede do Govêmo Fe
detal. 

IX - Legislar sõbre tôdas as 
matérias da competência da 
União <arts. S, 4 e 5), ressalva
do o dispo~tn no artigo spo-·'-
te, assim como sôbre as depen
dentes de lei federal, por fôrç:l. 
desta Constituição. 

Na xnaior parte, a emenda é de re
dação. 

Os incisos IX e X são novos 
Quanto ao IX. o lugar da sua dis• 

posição é êsse, o art. 34, e não o ar
tigo 4. 0 , relativo à competência pri
vativa da União. 

O art. 4. 0 , como tive ensejo de 
ace~tuar noutra emenda, tem por fim 
excluir a competência dos Estados par;~. 
legislar sôbre as matérias nele enu· 
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meradas. Ora, a incompetência dos 
'Estados para legislar sôbre os bens 
do dominio federal resulta. da exclu
sividade do poder que tem a União de 
legislar sôbre o direito civil e da sua 
competência para legislar sObre o di
reito administrativo no que entenda. 
com a sua própria admlnist.ração. 

O .que cumpre, no caso, é dizer que 
a competência para dispor sObre "' 
bens do dominio federal é do Con
gresso e não do Poder Executivo. 
Ora, é o art._ 34 o lugar próprio para 
essa declaraçao. 

Quanto ao n. 0 X, a sua. disposiçãG 
é bem necessária. Encontramo-la, 
aliás, nas Constituições de 1891 e 1894. 

A extradição de que trata o arti• 
go 4. o é a internacional. 

s.s., 22-6-46. - Clod.omir Cardoso. 

N.0 1.759 

Ao art. 35, n.0 vm: 
Redija-se·: 
•vm - AutQJ:iZar o Presidente e o 

VIce-Presidente · aa República a au· 
sentar-se do pafs (art. 58) : 

Justificação . 

:e: evidente a !alta do Vice:.Presiden
te da. República na disposição do pro
jeto, conforme faz certo a remissão 
ao art. 58. '' · 

.. Rio de Janeiro, 16 doe· junho de 1946. 
- Bias Fortes. . 

N.0 1.760 

Ao art.· 35, n.0 X: 

Redija-se ass:m: 
X - Fixar a ajuda de custo e o 

Sllbsidio dos senadores e dos deputados 
e o .subsídio do Presidente e do Vice
Presidente da República. 

· 'Erií;mda de redação. 

Do Projeto: 
Art. 35. E' da competência exclusi

va do Congresso Nacional: 
X - Fixar a ajuda de custo e os 

subsídios dos membros do Congresso 
Naé!onàl e o subsidio do Presidente e 
do Vice-Pl"esidente da Repúbl.:ca.. 

Em· 21 de junho de 1946. - Lufs 
;CaroaZJw. - Crepory Franco. - Odi
lon Soares. - Raul Barbosa. - José 
de Borba. 

N.O 1. 761 
Ao art. 35: 
Acrescente-se: 
N.0 XII: "Exercer o direito de gra.-. 

ça nos crimes contra o patrimônio d8 
União". 

Justificação 

sendo o delito contra o patrim0n1o 
da União, só'o. Con~esso Nacional 
poderá conceder o d!reiío· de graça. 

Sala das Sessões, 21 de junho de· 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.'i62 

A seção V do capitulo n do titu
lo n: 

Inclua-se, na seção V do capítulo 
li.._ do título n, o seguinte a.rt!go: 

".Art:--serão usadas,. para a san
lrão e a promulgação, as seguintes 
fórmulas: 

I - Para a sanção: "Faço saber 
que o Congresso Nacional votou, e eu 
sanciono a seguinte lei". 

n - Para a promulgação: "Faço 
saber qae o Congl"esso Nacional vo
tou, e eu promulgo a seguinte lei". 

Justi!icat;flo 
E' indispensável que a nova Cons

tituição estabeleça as fórmulas da 
sanção e da promulgação das leis, à 
semelhança das Constiv..úções de 1891 
e de 1934. Do contrá.r!o, não haverá. 
na prática, sObre êste ponto, nem 
uniformidade, nem segurança, com 
prejuizo da nossa técnica legislativa. 
- Gustavo Capanema. 

N.o 1.763 
Art. 37, capítulo. 
Emenda substitutiva. 
Diga-se: 
Art. 73. O projeto de lei, a.dotad() 

numa das câmaras, será. reviSto na 
outra. Esta, se o aprovar, envia-lo-é. 
ao Presid-ente da República, que, 
aquiescendo, o sancionará, promulga
rá. a lei e a mandará. publicar. 

Sala das sessões, 18 de junho de 
1946. - Go!redo Teles. - Benedito 
Costa. - Atahõa - Nogueira. - Ci
velli Júnior. - Lopes Ferraz. - César 
Costa. - Ataliba Nogueira. - Jacm
rilo Júnior. - Martins FiUW. 

N.0 1.764 
Art. 38, § 2.0 • 

Emenda substitutiva. 
Diga-se: 
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§ 2.0 • Nos têrmos da. votação final, 
será. o projeto enviado ao Presidente 
da República., para. os efeitos da san
ção. da. promulgação da lei e de sua. 
publicação. . ,J'· 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1946. 
- Gojjredo Telles Júnior. - Benedicto 
Costa Neto. -Horácio Lajer. - No
velli Júnior. -Martins Filho. - Ci
rillo Jú,-;.ior. - César Costa. - Ata
Ziõa Nogueira. - Lopes Ferraz. -
Honório Monteiro. 

N.0 1.765 

Artigo 39 § 1.o. 

Emenda substitutiva. 
Diga-se: 
§ 1.0 Se o Presidente da. Rep1íbllca 

julgar o projeto, no todo ou em par- · 
te, inconstitucional ou contrário aos 
lnterêsses nacionais, o vetará, total 
ou parcialmente, dentro de dez dias 
úteis, a contar daquêle em que o re
cebeu, comunicando, nêsse mesmo pra
zo, à. Câmara onde o projeto foi pro
posto, os motivos do veto. 

Sala. das Sessões, 18 de junho de 1946. 
Go/fredo TeUes Júnior. - Benedicto 
Costa Neto. -Horácio La/er. -No
relli Júnior. -Martins Filho. - Ci
rillo Júnior. - Cesar Costa. - Ata
hôa Nogueira. - Lopes Ferraz. -
Honorio Mrmteiro. 

N.0 1.766 
Artigo 39, capitulo. 
Emenda aditiva.. 
Acrescente-se ao Artigo 39, após "o 

sancionará.": 
"promulgará a. lei e a mandará pu

blicar". 
Sala das Sessões, 18 de junho de 1946. 

Go/!redo Telles Júnior. - Benedicto 
Costa Neto. - Horácio La/er. - No
t>elli Júnior. -Martins Filho. - Ci
ríllo Júnior. - Cesar Costa: - Ata
hôa Nogueira. - Lopes Ferraz. -
Honorio Monteiro. 

Artigo 33. 

Emenda 

N.0 1. 76'7 

Aditi11a 
Acrescente-se: 
§ 6.0 Em caso de necessidade 'II!'

gente, devidamente justificada, e para 
salva~a.rda de interêsses da segura.n
o;a pública e da economia nacional, o 
projeto de lei de Iniciativa do Presi
dente da República, sofrerá uma úni-

ca discussão e votação em sessão con
junta do Senado e Câmara, conside
rando-se aprovado para a sanção se 
obtiver o voto da maioria absoluta dos 
seus membros. 

Justificação 
A urgência com que certos proble

mas referentes a ordem pública e ao 
intercâmbio econômico e financeiro 
se apresentam são incompatíveis com 
o tempo necessário às discussões e vo
tações em duas casas do Legislativo. 
- Horácio Later. - Benedicto Costa 
Netto. - Lopes Ferraz. - Martin:s 
Filho. - Ataliba Nogueira. - Cesar 
Costa. - Cirillo Júnior. - Honorio 
Monteiro. - NCYIJelli Júnior. 

N.0 1.768 

Art. 39: 
§ 1.0 -Substitua-se a expressão fi

nal: 
"à câmara onde ele se houver ini

ciado, os motivos do veto". 
por 

"os motivos do veto à Cá.ma.ra. dos 
Deputados, que se o rejeitar. em dis
cussão única, pelo voto da maioria ab
soluta dos seus membros, enviará o 
projeto ao Presidente da. República 
para a promulgação". 

Suprimam-S'l conseqüentemente, a. 
§§ 2.0 e 3.0 • 

Justijfcação 
A emenda simplifica o complicado 

andamento dos projetos de lei vetados, 
apressando a sua solução e dando à. 
Câm111ra dos Deputados, privativamen
te, a atribuição de decidir em definiti
vo a respeito. Desaparecerá por essa. 
forma a lentidão do processo elabora
tive com que se 111poda. a; legiferação 
pelas cãmaras parlamentares. 

Sala. das Sessões. 21 de junho de 
1946. - José Gauãencio. 

N.0 l. 769 

Emenda substitutiva. 
Diga-se: 
Art. 40. Nos casos do Art. 35, após 

a votação final, a lei, independente de 
sanção, será prolonga.de e mandada 
publicar pelo presidente da cá.ma.ra.,. 
em que foi proposta. 

Sala daiS Sessões, 18 de junho de 
1946. - Gotfredo TeUes Junior. 
Benedicto Costa Netto. - Horacio La
ter. - NCYIJeni Junior. - Martins Fi
lho. - Cirillo Junior. - Cesar CostG. 
- Atabôa Nogueira. -Lopes Ferraz. 
- Honorio Monteiro. 
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Art. 41. 

N.0 1. 770 
Emenda 

Substitua-se a expressão final. 
"de qualquer das câmaraS"· 

por 
"'da Cã.ms.ra dos Deputados". 

JustificaÇão 
Bá pelo Projeto da Constituição, vã

rios projetoS de lei que são de !nicia
tiva privativa da Cã.ma.ra dos Depu
tadOG (art. 36, §§ 1.0 e 3.0 ) • Ora, se 
não compete, originàriamente, essa 
competência ao Senado Federal, ra
zoável será que se !llll:lltenha essa si
tuação no caso do art. 41. Pe}o arti
go 36, §§ 1.0 e· 3.0 o Senado nao pode 
ter a iniciativa que parece lhe con
ferir o artigo 41. 

Sala das ·Sessões, 21 de junho de 
1946. - ,} • GaudenciO. 

N.o 1.771 
A Seção VI - do Cap. n, art. 43 

a 46. 
onde se diz: 

"Ct>m3ssão Pennanente"; 
Diga-se: 

•conselho Permanente" •. 

Justificação 

Comissão é, tecnicamente, novo en
cargo temporário. A expressão Co
missão Permanente ajunta assim dois 
têrmos que, de certa forma, se contra• 
dizem e se repelem. Além disso, ha
vendo nas duas ca&S do Congresso 
Nacional, segundo os respectivos re
gimentos, as comissões ordináriaS pa· 
ra o estudo dos assuntos da sua com
petência, convém melhor distinguir 
delas êsse organismo, que a Consti
tuição de 1934 já havia cr18Go e l:lue o 
Projeto avidamente restabelece, fa
zendo dele uma guarnição que o con
-gresso deixa ocupando o seu lugar, · 
quando entra em interregno legislllti· 
vo, com atribuição da alta relevância, 
entre as quais a de velar pelas prer
rogativas do poder de que é emana
ção. Em falta de melhor designação 
especifica é que, evocando uma tradi
ção respeitável sugerimos "Conselho 
~ermanente". 

S. S., 20 de Junho de 1946. - AI· 
tino Arantes. - Aureliano Leite. -
Z.f110 Mac'll.adc. - Bomeu Lcrurenção. 

N.0 1. 'l72 
Ao art. 44 - Acrescente-se como 

n.o ..X - Dar posse ao Presidente e 
Vice-Presidente da República, se não 
estiver rellilido . o Congresso Nacional. 

Justificat;ão 

Na emenda ao art. 55. 
Sala da Assembléia Nacional Legis

lativa, 21 de junho.de_1946. - Olavo 
Oliveira. 

N.0 1. 773 
Ao art. 35, n.0 8 e ao art. 44, n.0 5. 

n.0 5. 
Acrescentar, depois de "Presidente 

da República" a expressão "Vice
Presidente". 

Justificação --Diz o projeto, ·no· artigo. 58, que. o 
Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública não podem sair do Pais, sob 
pena de perda do cargo, sem permissão 
dr Congresso . Nacional, ou, não es
tàndo êste rellilido, da Comissão Per
manente. 

E', assim, atribuição do Congresso 
Nacional, como da sua Comissão Per
manente conceder licença ao Presi
dente e ao Vice-Presidente da Repú
blica, p:;..-a. se ausentarem do Pais. 
Mas o projeto, quando indica as atri
buições do Congresso Nacional <art. 
35) e as da Comissão Permanente 
(art. 44) consigna, sômente, a autori
zação para a ausência do Presidente 
da República, esquecendo o Vice-Pre
sidente. 

A ~da visa suprir a falta. 
Sala das Sessões, 21 de junho de 

1946. - Aloysio de Carvalho Filho. 

N.0 1.774 
Ao art. 47: 
lteCtlja-se assim: 
Art. 47. Os Ministros de Estado 

são obrigados a comparecer perante 
a Câmara dos Deputados. o Senado, 
ou qualquer das suas comissões, quando 
uma ou outra câmara o convocar para 
prestar pessoalmente iniormações 
acerca de assunto da sua pasta. 

Do projeto: 
Art. 47 - A Câmara dos De

putados e o Senado Federal podem 
convocar qualquer Ministro de Es
tado para lhes prestar informações 
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sõbre questões previamente indi
cadas, atinentes ao seu Ministério. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1. 775 

A Seção VII do Capitulo II, do TI
tulo II: 

1) Transponha-se tôda a matéria 
dos arts. 4 7, 48 e 49 para a. seção 
'IV do C!l.pitulo m, do Titulo II. 

2) Suprima-se o parágrafo únioo 
do art. 47. 

Justificação 

E' sem dúvida. conveniente reunir 
tôdas as matérias que dizem respeito 
aos Ministros de Estado num só lu
gar, isto é, na seção competente do 
capitulo sôbre o Poder Executivo. 

Quanto ao parágrafo único do ar
tigo 47, é dispositivo que não tem 
razão de ser. 

Não há negar que a. recusa. de 
comparecimento à Câmara. dos Depu
tados ou ao Senado Federal, por par
te dos Ministros de Estado, quando 
devidamente convocados, Importará 
crime de responsabilidade. 

Tal crime decorrerá da violação da 
Constituição. O projeto, no art. 47, 
est:.;>elece, de _modo expresso, para os 
Ministros de Estado essa obrigação. 

Se êsse crime sômente pode decor
rer da violação .constitucional não 
há razão para o dispositivo d~ pará
grafo único do art. 47, uma vez que, 
nos térmos do art. 66, os Ministros 
de Estado cometem crime de respon
sabilldade sempre que violarem a 
Constituição. A disposição geral do 
art. 66 toma dispensável dizer a pro
pósito de cada. hipótese de Violação 
constitucional, que esta constitui cri
me de responsabilidade. 

Se, porém, com o parágrafo único 
do art. 47, se quer de um certo mo
do declarar que os Ministros de Es
tado têm responsabilidade perante as 
Câmaras. neste caso, o preceito, além 
de desnecessário, é inconveniente. pois 
vem concorrer. sem nenhum proveito 
prático. para perturbar os ccmceitos 
tm.damentais de nosso direito públi
co. Como se sabe, os nossos autores, 
tanto os antigos Cver Barbalho, como 
Sampaio Dória. Os Direitos dQ Homem, 
p. 419) insistem na. irremediável con
tradição que existe entre a. doutrina 
presidencialista e a responsabilldade 
dos Ministros de Estado perante as 
Càma.ras. Gusta11o Capanema.. 

N.0 1.7'76 
Ao art. 49: 

Redija-se assim: 
A Câmara dos Deputados eo Sena

do Federal, assim como as suas co
missões. designarão dia e hora para 
ouvlr o ML'listro de Estado que lhes 
deva certos esclarecimentos cru que
J.l?.es !IUeira solicitar providências le
giSlativas. 

Justificação 
A emenda nos foi sugerida. pela lei

tura do -lúcido artigo que, sõbre o 
assunto, escreveu o ilustre jornalista. 
Francisco Pati, no "Correio Paulis
tano", de 19 do corrente. 

Se a. Càmara e o Senado podem 
conservar os ministros para lhes pres
tarem informações sõbre questões ati
nentes aos respectivos Ministérios. sob 
pena de incorrerem em responsabill
da.des, - o comparecimento dêles à 
sessão, para a qual forem convoca
dos, não é ato voluntário, mas obri
gatório; não é favor, mas dever. 
, Sala das Sessões, 20 de junho de 

1946. - Altino Arantes. - Aureliano 
Leite. - ~" Lourenção. 

N.0 1.777 
Ao art. ~: 
Redija-se assim: 
Art. 49. Se um Ministro de Es

tado comunicar a uma das câmaras 
que deseja ser ouvido por ela, ou por 
alguma das suas comissões, deverão 
ser-lhe designados diz. e hora para. o 
seu comparecimento. 

E'1nenda de redaçá.o 
Do projeto: 

Art. 49. A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal, assim 
como as comissões, designarão dla. 
e hora para ouvir o Ministro de 
Estado que lhes queira. presta~ 

e&cla.recimentos ou solicitar nrovi-
dência.s legislativas. • 

Sala das Sessões, 2.2 de junho de 
1946. - ClocWmir Carcloso. 

N.O 1.7'l8 
Nos artigos 8.0 , parágrafo único, 00 

e 63, parágrafo único, transforme-se 
o n.0 II em m e o m em II. 

Justificação 
E' curial a. seqüência proposta na. 

emenda. A ~rimeira condição essen
cl.a.l. para. a. eleição, ou a investidura. 
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em funções públicas, é a de ser cida
dão brasileiro. A segunda dessas con
dições é a da. idade. Quando o cida
dão reuna essas duas condições é ne
cessário, então, que esteja no gOzo e 
no exercício dos direitos políticos para 
que não seja inelegível, ou impedido 
de investir-se em função pública. Essa 
terceira condição não é essencial ape
nas para a eleição, ou investidura de 
congressistas, de Presidente da Repú
blica, ou de Ministro de Estado. Quem 
está. incapacitado politicamente não 
pode exercer qualquer função pública 
(projeto, arts. 153 e 154). A não se 
suprimir, pois, por dispensável, o 
n.0 m dos artigos 8.0 , parágrafo úni
co, 52 e 63, parágrafo único, não deve 
êle preceder o n.o II, que torna a ida
de requisito essencial para a eleição 
ou a investidura para determinadas 
funções públicas. 

Seria, talvez, preferível suprimir os 
referidos artigos 8.0 , parágrafo único, 
52 e 63, parágrafo único, reduzindo-os 
a uma só disposição a ser incluida no 
Título V, Dos direitos Ju'TUlamenúti$, 
Capítulo I, Dos direitos politicos, Se
ção IV; que teria por ementa Da ca
pacidade política, abrangendo a elegt
bilida.de, a inelegibilidade e as in-

- compatibilidades, e que se iniclaria 
com êste artigo: 

"E' condição essencial a candidato a 
eleição federal, ou estadual, e à in
vestidut'S. pública correspondente e 
nos lugares de Ministro de Estado, de 
magistrado e de Ministro do Tribunal 
de Contas, ser brasileiro nato. 

Parágrafo único: E' requisito essen
cial de idade: 

a) para Deputado e Ministro de 
Estado, vinte e cinco anos; 

bl para Senador, Presidente e Vice
Presidente da República, Ministro do 
Supremo Tribuna.l, do Tribunal Fe
dera~ ele Recursos e do Tribunal de 
Contas, trinta e cinco anos." 

Caberia, também, na Seção Da ca
pacidade política o art. 23 do pro
jeto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 1. 779 
Seja redigido o artigo 54, nos se

guintes têrmos, caso seja modificado 
de seis para quatro o período presi
dencial: 

O Presidente e o Vice-Presidente 
da República exercerão o cargo por 
quatro anos, podendo ser reeleitos 
para ma1s um período, desde que, por 
dois terços de votos, em cada uma 

das Câmaras, o seja permJ.tido, três 
meses antes das eleições. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1946. - Guaracy Süveira. 

Justificação 
Em 1934 defendi o mandato de seis 

anos, para o Presidente da Repúblka. 
como consta do discurso que farei pu.: 
blicar, para docum~ptaç_ão;_ Preferia, 
mesmo, que as ele1çoes ·aesses altos 
mandatários da nação !ôssem pelo 
Parlamento. 

Os Srs. Representantes terão no
tado que as eleições para o legisla ti
vo são esplêndido testemunho de vi
talidade nacional. Travam-se em re
giões, estimulam os sentimentos cívi
cos, mas as eleições presidenciais tem 
;ido prejudiciais à confiança que o 
põVo-deve--deposi.tar_ nos partidos. 
Nestes quarenta a.nos tã1s eleições 
têm provocado revoltas, soezes ata
ques pessoais, métodos indesejáveis. 
Racional seria que ao mandato de 
legislador também o povo acrescen
tasse o direito de escolher os altos 
mandatários, sem as lutas politicas 
que entristecem e perturbam o pais. 

Nesta Constituinte votei pelos seis 
anos, renovando o voto de 1934, mas 
como parece estar perielitando, apre
sento a emenda supra que será ~uti
da no caso de vencer a coincidência 
dos mandatos, pois, nesse caso, não 
concordaria com o mandado de depu
tados por mais de quatro anos. Ali 
eleições periódicas de deputados con
vém à vida. nacional. o que não con
vém são as lutas que sacodem os Es
ta.dos, e os colocam, infelizmente, al
gumas vêzes, uns contra os ou.tros, 
nas eleições presidenciais. 

Sala da.s Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

N.O 1. 780 

Art. 55, parágrafo único: 
Redija-se assim: 
Parágrafo único. O Presidente e o 

Vice-Presidente da Rep11blica pres
tuão, no ato da posse, o seguinte 
compromisso: "Promoto me.ntez e 
cumprir com lealdade a. ConstitlllçáO 
Federal, promover o bem geral da 
gos de Presidente e de Vice-Presidente 
da. República pelo resto de Um período 
presidenclal. 

A solução que cumpre adotar, a êste 
respeito, é a da Const1t-.J.ição de 1891, 
isto é: 

Primeiro: Os períodos presidenc1BJ3 
se sucedeu num ritmo inalteráveL 
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Segundo: Não se fazem eleições pa.
za. Presidente e Vice-Presidente da. 
:República. nos dois últimos anos do 
período presidencial. Nessa. fase. se
rão chamadas à sucessão as autori
dades para isso indicadas na Cons
tituição. 

Terceiro: O Presidente e o Vice
Presidente da República, eleitos no de
eurso de um periodo presidencial, exer
cem o cargo somente pelo tempo res
tante dêsse período. 

ll: neste sentido que se orienta a 
·presente emenda.. 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - Gu$tavo Capanema. 

N.O 1. 781 

Ao art. 55 - Substitua-se a ex
pressão - "perante o Su'[)Temo Tri
bunal" pela seguinte - "perante a 
<:omissão pernw.nen.te elo Congreuo 
Nacional". 

Justi!icaç(Ü} 

A Comissão Permanente representa 
na verdade o Congressão Nacional, 
cabendo-lhe naturalmente dar posse 
ao Presidente da República, quando 
. aquêle não estiver funcionando. 

Sala das Sessões da Assembléia. Na
-cional Constituinte, em 21 de junho 
de 1946. - Olavo Oliveira. 

N.0 1. '782 
Ao art. 60: 
'Inclua-se, no art. 60, entre as a;;rt· 

·buições do Presidente da República, 
o seguinte: "Decretar a abertura de 
-erédlto especial, suplementar ou ex
traordinário, de conformidade com .:. 
·m-t. 137". 

Justificação 

A atribuição que a emenda confere 
ao Presidente da República está i:m
~licita no art. 137. A emenda tem 
em :mira torná-la expressa. 

Sala das Sessões. 21 de JUDho de 
1.946. - Gu$tavo Capanema. 

N.0 1. 783 

Ao artigo 60, acrescente-se mais am 
·inciso, com a seguinte redação: "Co
mut..ar e perdoar penas crtmmals, 
mediante parecer favorável do Conse-
·iho Penitel!ciárlo". 

Justificação 
A matéria. deve ser privativa do 

l!'residente da República, precedendo
-se de parecer favorável do Con5cJD.o 

Penitenciário do Estado, onde o delin
qüente atentou contra a lei penal O 
silêncio do Projeto. tacitamente. dá 
igualmente, essa competência aos Go
vernadores dos Estados, o que se me 
afigura desaconselhável. 

Sala. das Sessões, 21 de junho <ie 
1~46. - Fernando Nóbrega. - Verg. 
n.zaud Walderley Plínio Lemos. -
José Ribeira. - Acla.lberto de Cas
tro. - Ernani Sátiro. - OS7114T a. 
Aquino. 

N.0 1.784 
Ao art. 60: 

N.• X""VI - Suprimam-se as pala'Vl'8a 
~nos que atentarem "contra o pa~l
mOnio da União". 

Justificação 
Isso é atribuição privativa do Con

gresso Nacional, como salientamos so 
justl!icármos o n.• XII, do art. 35. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946 . ....:. P. Dutra. 

N.0 1.785 

Suprima-se o n.• XVIII do art. 6D. 
e acrescente-se à Seção II do Capítu
lo m o seguinte artigo: . 

Artigo : - uNos casos previstos pe
la Constituição compete ao Presidente 
da República convocar extraordina
riamente o Congresso Nacional. 

Justificação 
Uma. vez que a própria Constitu!ção 

atribui a outros poderes a Convocação 
extraordinária do Cogresso Nacional,. 
é incongruente que o art. 60 coloque 
tal atribuição entre as Privativas do 
Presidente da República". 

S. s. 21 de junho de 1946. - l.u!a 
Viana. 

N.• 1.785-A 

Redija-se assim o n.0 XXI do ar
tigo 60: 

"Apresentar, por ocasião da aber
tura da sessão legislativa, mensagem 
ao Congresso Nacional, dando-llle 
conta da situação do pais e solicitan
do-lhes as medidas que julgue neces
sárias'' .. 

Justificação 

Como está redigido, o !nciso XXI: 
do art. 60, além de não permitir que 
o Presidente ap:::-esente pessoalmente. 
ao Congresso, a mensagem a que se 
refere o dispositivo constitucional, en
cerra um pleonasmo, de vez que as 
sessões legislativas se abrem anual
mente, nos têrmos do art. 9.0 ". 
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S. S. 21 de junho de 1946. - Lttü 
Viana. 

N:o 1.785-B 

Redija-se assim o n.• IV do art!
- go 64: 

"Comparecer à Câmara dos Depll
tados e ao Senado Federal, bem como 
às suas coznissões, nos casos e para os 
fins indicados na Constituição". 

Jrp;ti/icat;ão 

Se a própria Constituição dâ às co
:IIlissões da Câ.Inara dos Deputados e 
do Senado Federal competência para. 
convocar os Ministros de Estado, é ;6-
gicc do !Ilesmo !Ilodo se dispor na se
ção referente aos Ministros de Estado. 

S. S. 21 de junho de 1946. - Lu.iz 
Viana. 

N.0 1.786 

Art. 60 n.• XIX: 
Substitutiva: 
Enviar à Câ.Inara dos Deputados den

tro de 60 dias, a contar da abertura 
do COll€Tesso, a proposta de orçamen-
to. . 

O dispositivo refere-se à obrigação 
d.o Presidente da República de "en-

Envlar · à Càxnara dos · Deputados 
tro do primeiro mês àa sessão !egis
Zati1Ja, a proposta de orçamento". De 
acõrdo com o art. 9.0 do Projeto, o 
primeiro mês da sessão legislativa vai 
de 7/4 a 6/5, é o mês de abril, prAti
camente. 

Mais de . 7 meses são concedidos ao 
Congresso para votar o orçamento, 
pois, nos tê=os do art. 135 do mes
lilo Projeto, pode remetê-lo à sanção 
presidencial até 15. de dezembro. 

O processo de elaboração da pro
post.a orça!Ilentária consome, aprõxi
xnadamente, lO !Ileses. Mas, neste· 
tempo, perto de 900 repartições orga
n!~m suas propostas parcia.is, conve
Ilientemente justificadas; estas pas
sam por 1llllS Primeira revisão da au
toridade a que as repartições propo
nentes estiverem subordinadas e, por 
1:Illl& segllllda revisão, nos órgãos m.l
Ilistel'iais especializados em Pessoal, 
Material, Orça!Ilento e Obras; a pro
posta geral de cada Ministério é ar
ticulada; o órgão central do sistezna 
orçamentârio procede, com a assis
tência de todos os interessados, ao tra
balho final de cooriienação, examinan
do ite!Il por item, subcons1gnaç6es, 
com1gnaç6es e verbas de cada pro
posta PaXdal, Introduzindo as altera-

ç6es que se imponham, preparandet 
relatórios e quadros com dados sinté
ticos e anallticos para fins diversos. 
Esta simples indicação das principais 
fases da elaboração orçamentária no 
âmbito a-dministrativo põe de lado. 
qualquer estudo sôbre a possibilidade 
de reduzir-se aprecià.velmente o re
fer'.do prazo de lO meses. 

Se forem mantidos os dispositivos 
sob comentârio do Projeto constitu
cional, a prepara~. votação e sanção. 
cio orçamento levarão,-portanto, 1 ano. 
e 5 meses. O orçamento de 1948, por 
exemplo, deverá. ser elaborado a par
tir do próximo mês de agõsto do cor
rente C1946) • 

Ocorrem de pronto os inconveni
entes de um tal estado da coisas, da. 
quais o maior parece consistir nas di
ficuldades em que se haverão as re
p8l1;ij:Õe8 para formular programas de
.rabaffio--e·--estimar-lhes o custo com 
tam.anha antecedência. ·es elementos 
básicos de um orçamento estarão ab
aolutamente desatuallza.dos quand~ 

êle entrar a vigorar. 
Considerando que o Congresso apre

cia a proposta orçamentária de
pois de sucessivas e cuidadas revisões. 
de órgãos técnicos, que a proposta lhe· 
é entregue já convenientemente es!a'u
turada e documentada e que suas de
cisões a respeito podem, assim, ser 
to!Iladas com relativo desembaraço. 
afigura-se suficiente o prazo para vo
tação do orçamento. 

Com isto se daria mais tempo ac
Executivo para as tarefas a que con
vem atender, após a votação-do or
çamen';o e antes de sua vigência. -
Horácio Lafer (autor).· - Benedit~ 

Costa Netto. - Lopes Ferraz. - Joa
quim Sampaio Vidal. - Novem 
Júnior. - César Costa. -João ll!ar
tins. - Ataliba Nogueira. - GottreàD · 
Telles Júnior. 

N.• 1.787 
Ao art. 62: 
Redija-s& o pa_rãgra.fo ú.nlco do· ar

tigo 62, do segumte modo: 
"Parágrafo único. Esses crimes se

rão definidos em lei especial. CL.Ue lhe& 
regulará o processo e o julgament.:>". 

Jf!,Stfjica.çéo 

A emenda n.0 002, propõe que, em· 
vez das palavras •acusação,. process~ 
e julga!Ilento", constantes do p!"ojeto, 
apenas se empregue o têrmo •-proces
ao", visto como, com esta última pa
lavra, se diz tudo que as outras s!gni
ficam. 
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A presente subemen::la., propondo que 
sejam empregadas as palavras ~pro

cesso e julgamento", tem em mira uni
formizar a redação do presente tex
to com a dos arts. 65 e 77, n.0 I. 
Gustavo Capanema.. 

. N.0 1. 788 

Substituam-se os dizeres do artigo 
62, pelos seguintes: 

"São crimes de responsabilidade os 
atos do Presidente da República. que 
atentarem contra as obrigações cons
tantes do compromisso do artigo 55, 
pàrâgrafo único". 

Parágrafo único - :esses crimes se
rão definidos em lei especial, que lhes 
regulará a acusação, o processo e o 
julgamento". 

Em seguida, acrescente-se o seguinte 
artigo: 

"Artigo 63 - O Senado somente 
aplicará a pena de perda do c~ngo, 

com Inabilidade até cinco anos oara. 
exercer função pública, sem prejuizo 
das ações civeis e criminais cab1ieia 
na espécie". 

Justificação 

Na exposição da lei os conceitos sim
llles proporcionam mais fácil c:un
preensão. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
de 1946. - Esmaragdo àe FreitaJ • . 

N.0 1. 789 
Ao n.o m. e art. 63: 
Diga-se: Ser ma.:or de 35 anos. 

Justificação 

As graves responsabilidades de um 
:Ministro de Estado impi>E-m ao titular 
maiores reflexões e ma:tatids.de de e5-
p!rito. E' mister, pais, para o desem
penho de tão relevante função, uma 
idade nunca inf-ano:- a ::>5 anos, con
forme é exigida para a investidura de 
determinados cargos, como de Presi
dente e Vice-Presidente da República, 
Senador, Ministro do Supremo Tri
buns.l e de juizes dos Tribunais Fe
derais de Recursos e dos Tribunais Mi
litares. 

1!: êste o fundament-o da: presente 
emenda.. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - José ãe Borba. 

N.O 1. 790 

Ao art. 63, parágrafo muco: 
Substitua-se o parágrafo por êste 

artigo: 

Art. 64 - Sõmente pode ser no
meado Ministro de Estado quem fOr 
brasileiro nata, estiver na gôzo das di
reitos políticos e cantar, pelo menos.. 
vinte e cinco anos de idade. 

Justificação 
Do "projeto: 

Parágrafo único - São con
dições essenciais para a inve~~i

dura no cargo de Ministro de· 
Estada: 

I - ser brasileiro nato; . 
II - estar no exercicio doa

direitas politicos; 
m - ser maior de 25 anos. 

1. Trata-se de um parágrafo :ia ar
tigo 63, segundo o Qll;l.l a Presid~nte· 

da Repú-blica será auxiliado pelos Mi
nistros de Estado. 

A matéris, entretanto, deve cons
tituir objeto de um artigo especial. 

A emenda obedece ao critério adota
do pelo projeto nas arts. 75, 80, 91 e· 
outros. 

2. No art. 8.0 , é certo, as condições 
de elegibilidade dos deputados são, 
enumeradas num parágrafo. Mas a;, 
matéris da cabêça do artigo a que 
êsse parágrafo pertence. tem com a 
dêle a mais estreita conexão. · 

Sala das Sessões, 22 de junho de 
1946. - Clorlomir Cardoso. 

N.O 1.791 
Ao art. 64: 
Suprima-se o n.0 IV e redija-se ass!Jn: 

a cabeça do artigo, o n.0 m e o pará
grafo único: 

Art. 64. Além das atribuições que 
lhes sejam cometidas por lei, compete· 
aos Municípios de Estado: 

"üi: 'E:XPõ~; -~ ·retiitóriõ;· ãõ"J?rei1:.. 
dent-e da República, no começo de cada. 
ano, o estado dos serviços a seu car-
go no ano anterior. 

Parágrafo único - Ao Ministro da 
Fazenda compete mais: 

I. Organizar a proposta·- geral dos
orçamentos da receita e despesa, para 
o que os demais Ministras lhe deverão· 
fornecer os elementos dependentes das· 
respectivas pastas. 

Justificação 

Do projeto: 
Art. 64 - Além das atribuições-. 

que a lei fixar, compete. aos lWnf.s •. 
tros de Estado: m. Apresentar a.o Presidente da 
República relatórios dos serviços. 
da respectivo lWn.lstério no an()o 
anterior. 
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Pa.rágra!o llnico. Ao Mlnistério 
da. Fazenda. compete ainda.: 

I. Organizar a. proposta. geral do 
orçamento da. receita. e despesa, 
pa.ra. o que os demais Ministro de 
Estado lhe fornecerão os elemen
tos indispensáveis. 

A emenda. modifica a. redação da.s 
-disposições nela. substitulda.s e suprime, 
por desnecessário, o n.0 IV do artigo. 

Por êsse número com'!lete aos Minis
tros comparecer às câmaras. 'Ora., a 
matéria. já é suficientemente regulada. 
nos arts. 47 a 49, que constituem uma. 
seção especial do capítulo II do tí
tulo II, atinente ao Poder Legislati
vo. 

Não devemos tirar ao projeto ne
nhum dispositivo levados apenas pela. 
llreocupa.ção de reduzi-lo., prejudica.n
·do-lhe a clareza, ou tomando-o omis
. so acerca de matérias que devam ser 
regidas pela Constituição. 

Cumpre, porém, que lhe suprima
mos tudo quanto for supérfluo. · 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1946. 
- Clodomir CardOso. 

N.O 1.792 

Aos arts. 65 e 66: 
Substituam-se por êstes: 
Art. 65. Os Ministros de Estado se

Tão responsáveis, nos têrmos da lei, 
pelos atos que praticarem, ou deter
minarem, ainda que juntamente com o 
Presidente da República. 

Art. 66. Nos crimes de responsa.bi
:lidade. bem como nos comuns, os Mi
nistros de Estado serão processados e 
julgados pelo Supremo Tribunal Fe
<dera.l. Se, pelo crime de responsabili
da.de, forem acusados juntamente com 
o Presidente da República., será o Se
na.do o órgão competente para o pro-
-cesso e julgamento. -

Justificação 
.Do projeto: 

Art. 65. Os Ministros de Estado 
serão processados e julgados, nos 
crimes comuns e nos de responsab!.
lidade, pelo Supremo Tribunal Fe
deral, e, nos conexos com os do 
Presidente da República, pelos ór
gãos competentes para o proce.."So 
e julgamento dêste. 

Art. 66. São crimes de responsa
-bilidade, além do preVisto no ar
tigo 47, os atos definidos em lei, 
nos têrmos do art. 62, que os Mi
.nistros de Estado praticarem ou 
-ordenarem. 

§ 1.0 Os Ministros de Estado são 
:responsáveis pelos atos que subs-

creverem conjuntamente com o 
Presidente da. República, ou rea
lizarem por ordem dêste. 

§ 2.0 No tocante à 1ei orçamen
tária, cada. Ministro de Estado res
ponderá pelas despesas de seu Mi

. nistério, e o Ministro da Fazenda. 
além disso, pela. a.rrecada.ção da 
receita.. 

A emenda, como convinha, inverteu 
a ordem das disposições dos dois ar
tigos, e suprimiu o § 2.0 , que deverá 
constituir matéria da lei a que o ar
tigo 65 faz referência. · 

Sala das Sessõe5;-ar-de'junho de 1946. 
- CZodomir Cardoso. 

N.0 1.793 
Art. 66 § 2.0 : 

~nda supressiva . 
Suprima-se êsse pa.rágra!o. 

-----J.US.ti/Jctz:ç~ 

o dispositivo além de vagÓ teni'uma 
extensão que não se conforma com oa 
princípios da técnica. legislativa. 

Sala das Sessões, 19 de junho de19411. 
Nerev. Ramos.- Benedito Costa Netto. 
- Benedito Valladares. - Orlando 
Brasil. - Rogério Vieira. - Octac!lto 
Costa. 

N.0 1. 794 
Ao art. 67, n.o m: 
Redija-se assim: 
Art. 67. Com s.s restril;óes expressa:; 

nesta Constituiçã", os juizes gozamo 
das seguintes garantias: 

m. Irredutibilidade dos vencimen
tos, que ficam, entretanto, sujeitos aos 
impostos gerais. 

Emenda de redação. 
Do projeto: 

Art. 68. S9:lvo as restriç6es ex
pressas nesta Constituição, os jui
zes gozarão das garantias seguin
tes: 

m. Irredutibilidade dos venci
mentos, os qua.ts ficam, todavia, 
sujeitos ans Impostos gera's. 

Sala das Ses.~ões. 21 de junho de 
19<16. - CZOàOmir Cardoso. 

N.O 1.'l9S 

CAP1TULO IV 

DO PODER JUDICIÁRIO 

Substitua-se a "Seção I - Dispo
sições gerais" pela seguinte: 
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SEÇÃO I 

Dtsposições gerats 
Art. O Poder Judiciário, estru-

turado e mantido pela ümão, é exer
cido pelos seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Federal. 
n - Tribunais de Justiça. e Juíze.> 

1if Direito. 
m - Juízes e Tribunais m.!l!tares. 
rv - Juízes e Tribunais Eleitorais. 
v- Juízes e Tribunais do trabalho. 
VI - Outroo Juízes e Tribunais que 

a. lei criar. 
§ 1.0 Poderão ser criados juizes com 

investidura limitada a certo tempo e 
competência para julgamento de cau-
sas de qeu Mtj 
sas de pequeno valor, preparo das ex
cedentes da sua alçada e substitUição 
dos juízes vitallcios. 

§ 2.0 A lei poderá. substituir a jus
tiça de paz eletiva, com atribUição 
judiciária de substituição, exceto para 
julgamentos finais, e com competência 
para a ha.bilitação e celebração de ca
samentÇ~ e outros atos que indicar. 

Art. A lei de organização judici
ária, inalterável dentro de cinco anos, 
salvo propoota motivada do Supremo 
Tribunal Federal, obedecerá. aos se
guintes principias: . 

I - A investidura inicial na magis
tratura vitallcia dependerá. de con
i:urso de provas, fazendo-se a clas
sifica-ção dos candidatos, sempre que 
possível, em lista triplice. ·· 

II - O acesso, de entrâ.ncia a en
trância, fár-se-á., alternadamente, por 
antiguidade e por merecimento. 

m - A investidura no Tribunal de 
Justiça, salvo no caso do número se
guinte, dar-se-á. mediante promoção 
de juízes de entrâncla mais elevada, 
por antiguidade e merecimento, alter
nadamente. 

IV - Na composição de qualquer 
tribunal superior, um quinto dos lu
gares será. preenchido por membros do 
Ministério Público, de notório mereci
mento e reputação ilibada, com de: 
anos, pelo menos, de prática forense. 

V - Serão fixados os vencimento.~ 
dos desembargadores em quantia não 
inferior à metade do que percebem os 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral; e os dos demais juizes vitallclos 
com diferença. não excedente a trinta 
por cento de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos da entrância mais 
elevada não menos de dois têrços dos 
Tencimentos dos desembargadores. 

VI - Os juízes, ainda que em dls· 
ponibilidade, não podem exercer qua.l-

quer outra função pública, salvo o 
magistério e os casos previstos nest& 
ConstitUição. A violação dêste pre
ceito importa perda do cargo judici
ário e de tôdas as vantagens corres-
pondentes. . 

vn - Instituir-se-ão órgãos de 
correição e juriSdição disciplinar para 
todos os graus da hierarquia judiciária. 
e membros do Ministério Público. 

§ 1.0 Nos casos de promoção por 
antiguidade, decidirá. preliminarmente 
o tribunal superior competente, em 
e~rutínio secreto, se deve ser pro
posto o juiz mais antigo; e se três 
quartos dos votos dos juízes efetivos 
fõrem pela negativa, proceder-se-á. a 
votação relativamente ao imediato em 
antiguidade, e ass:m por diante, atá 
se fixar a indicação: e os juízes ex
cluídos serão compl!lsôriamente apo
sentados. 

§ 2.0 Para efeito de investidura lni· 
cial e acessos, a lei de divisão e orga
nização judiciária poderá. estabelecer 
a. autonomia dos quadros dos magis
trados, nos Esta~os, Distrito Federal e 
Territórios, sem preju!zo das transfe
rências e remOÇões de uns para outroc 
quadros. 

Art. Salvo as restrições expressaa 
nesta Constituição, os juizes gozarão 
das garantias seguintes: 

I - Vitalicieda~e. não podendo per
der o cargo · se:1ão por sentença ju
dlclal, exoneração a pedido, aposenta
doria ou aceitação de cargo inco~ 
pativel. · 

II - Inamovibilidade, exceto promo
ção aceita, ou remoção, que se fará. a 
pedido ou quando ocorrer motivo de 
lnterêsse público, reconhecido pelo 
voto de dois têrços dos juízes efetiV06 
do tribunal superior competente. 

m - Irredutibilidade de vencimen
tos, os quais ficam, todavia, sUjeitos 
às _J:ontribuiçóes phl'a institutos de 
previdência. 

§ 1.0 A aposentadoria será. compUi
ISÓria aos sessenta e oito anos, ou por 
invalidez comprovada, e facultativa 
SJPós trinta. anos de serviço público, 
contados na forma da lei. O serviço 
público federal, estadual e munici~ 
comput..r-se-á integralmente. 

§ 2.0 A apo~ntadoria compulsórta, 
assim como a facultativa., será. decre
tada com os vencimentos da atividade. 

§ 3.0 . A vitaliciedade não se esten
derá. obrigatõria.mente aos juizes co:n 
funções limitadas ao preparo dos pro
cessos e à substituição de juízes julga
dores. 

Art. Não pode ser nomeado jUiz 
quem tiver mais de sessenta anos de 
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Capítulo VIII - Disposições Diversas, 
arts. 190 e 192. 

ldade, salvo se contar mals de dez 
anos de serviço público em outros 
cargos. 

Art. E' vedado ao Poder Judiciário A questão da unidade da justiça 
1:onheeer de questões exclusivamente vem sendo d·~ba.tida desde a primeira 
políticas; e ao juiz, sob pena de perda constituinte republicana, .sendo defen
do ~rgo, é defeso participar da erga- dida e reclamada pelas maiores ex
nização, direção ou orientação de qual- pressões juridicas da Nação. A práti
quer partido político, bem como. da ca do :reg:me tem avolumado os de
propaganda das suas . idéias e pro- fensot~~s dêsse sistema e, em verdade, 
gramas. temos hoje uma justiça de primeira 

Art. Os juizes e tribunais aprecia- instância unificada, sob a direção dos 
rão os atos dos outros poderes so- Estados, persistindo a dualidade dos 
mente quanto à legalidade, excluídos tribunais superiores. A Constituição 
os aspectos de oportunidade ou con- de 18!11-,a.pretexto de preservar a au
veniência das medidas, e negarão apli- tonomia dos-EScaaõs, adotou a duai!
cação às lels e resoluções contrá.rlas à. dade da justiça, instituindo, na pri-
ConstitUição. meira instância, juízos fo?.derais, para-

Parágrafo ..mico. Entretanto, os tri- lelos à justiça. local, com jurisdição em 
buna.is não poderão declarar a inva- todo território do Estado, atribuindo-
lidade da lei ou ato de outro poder, lhes competência para. o julgamento, 
sem 05 vot05 concordantes da maiona entre outras matér'..as, das causas em 
absoluta da totalidade dos seus mem- que se fazia sentir o interêsse direto 
bros efetivos. ou indireto da União. Muito deixou 

Art. Nenhuma percentagem serã__a desejar o sístema, quanto à eficácia 
atribuída. a magistrados em VirtUde dã-sa1vaguarda-~ d~esa . .dos_direitos 
de cobrança de díVida. Violados, notadamente quanto o litígio 

Art. Em caso de mudança da sea.e não se orig'.nava. nas Capitais dos Es-
do juízo, é facultado ao juiz remover• tados e Territórios ou no Distrito Fe-
se com ela ou pedir disponibilidade deral. Mas é irrecusável que a antiga 
com vencimentos integrais. 1ustic;a. federal prestou re!oevantissimos 

Art. Compete aos tribunais: Servlços à coletiVidade, coibindo e re-
I - Eleger, bienalmente, df'ntre os primindo abusos e excessos dos poderes 

próprios membros, seus presidentes e locais. o valor pessoal dos juízes fe
demais órgãos de direção. derais e o p:restfg:o da investidura 

n - Elaborar seus regimentos in- asseguravam a independência dêsses 
temos, organiZar os sernços de. suas magistrados colocados acima das in
Secretarias, seus cartórios e demais nuênclas e interêsses regiona.1s. A 
serViços aUXiliares, bem como propõr 'Constituição de 1934 conservou êsse 
&o Congresso Nacional a criação ou sistema, a despeito de valiosas opi
supressão de cargos e a. fixação dOI niões em contrário. 
resPectivos venc:mentos. 

m - conceder licença e férias, n05 
têrmos da lei, aos seus membros e aos 
juizes e serventuários que lhes .são 
imediatamente subordinados. 

IV - Pl:over os caxgos e funçôea 
1ias suas secretarias, cartórios e de
mais serviços auxilla.res, na forma da 
lei. 

A emenda tem o duplo objetivo de 
ll:IÚfica.r o a.pa.relhamento judlclàrio 
do pais e sistematizar os dl.sl)ositivos 
gerais concernentes ao Poder Judiciá
rio. Sob êsse 11J.t~o aspecto, o pro
jeto não merece louvores por ter con
templado as diversas normas gerais 
do Poder Judiciário em vários capitu
les e seções: Do Poder Judiciário, Dis
pOSições Gerais, Disposições Finais; 
Da Justiça dos Estados; Do D'.strito 
Federal e dos Territórios (art. 124) ; 

Mas a cr' .se verificada nos serViços 
judiciários avolumou-se, sobretudo em 
relação à demora dos julgamentos, em 
Virtude do acúm'.llo dos feitos ajuiza
dos. A Constituição de 1937 iniciou 
a reforma, extinguindo os juízos fe
derais e unificando a justiça de pri· 
me!ra instê.nc!a, pondo fim à causa. 
que originava o retardam-ento das so
luções dos litígios, possibilitando, sem 
nenhum inconvenient~. melhor distr!
buição de funções entre os vários jui
zos. Mas a crise dos tribunais ainda 
perdura e outros problemas de jus
tiça se proj-Etam, valendo destacar o 
que se :relac!ona com a seleção de 
candidatos aos cargos da magistratura. 
A prática do novo sistema vem de
monstrando QUe a solução indicada 

· lllio é ainda a que a Carta de 1937 
adotou, mas a que, corrigindo os de· 
!eitos estruturais da organização ju
diclária do pais, :nãa anule o .fator de 
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equlllbrlo representado pelo prestigio 
moral e func~onal dos antigos juizes 
federais. Impõe-Se a instituição de 
normas que façam cessar a .crise de
corrente do acúmulo de serviço no 
Supremo Tribunal Federal e qu-e am
pllem as garantias dos magistrados, co
locando-os em posição idêntica à dos 
antigos juizes f~derais, protegendo-os 
contra a intromissão. efetiva ou po
tenc!al, das 1nfiuênc1as estranhas à 
judicatura. A f~derallzação da justi
~a. atravês da unificação do aparelha
mento judic!árlo do pais, satisfaz aos 
dois mencionados objetivos, sem a cria
ção de instâncias intermediárlas entre 
os tr.bUillili: de juStiça e o Supremo 
Tribunal Federal. Em primeiro lu
gar, possibilita-se a d1m1nuição dos 
~cargos do mais elevado tribunal 
brasileiro, já pela restrição dos casos 
de Ncursos extraordinários, já pela 
atribuição aos ~bunais de justiça da 
competência para o julgamento dos 
recursos ordinários das decisões profe
ridas nas causas em que fOr pam a 
União. Em segundo lugar, os magis
trados passam· a gozar das mesmas 
prerrogativas que eram asseguradas 
aos juizes fed.zrals. 

Há, certamente, quem se oponha à 
unificação da justiça, não por negar
lhe os efeitos salutares que produziria, 
mas por temer, de par com uma tran
sigênc~ doutrinária, a hipertrofia dos 
poderes da União pondo em perigo a 
autonomia das unidades federacias. 
Para essa corrente de op1n1ão. as ga
:rantias de vital1cledade, !namovibill
dade, lrredutibl.rdade de vencim~tos 
e tOdas aqudas que se incorporam ao 
nosso patrimônio jurídico são suficien
tes para preservar os juizes das in
fluências já aludidas. E' inegável 

· 11ue êsses dispositivos garantidores da 
judicatura acautelam, nas suas ~nhas 
geral:;, os direitos individuais dos jui
zes, mas não evitam falhas sensiv-eis 
na organização da justiça. Além d!s
so, êss-es pr-eceitos constitucionais re
presentam uma restrição à liberdade 
legislativa dos Estados aos quais se 
deixa quase que exclusivamente a !a
cuidade de prov~r os cargas pois até 
a divisão judiclár.a é inalterável du
ranre cinco anos. Se levar-se em 
conta que o . proV!mento dos cargos é 
pr~ssado pelos próprios tribunais que 
()rgan!zam as listas tripll~s de mere
cimento para promoção e de hablllta
ção em concurso e que apuram a an
tiguidade, chegar-se-á à conclusão de 
que o Executivo estadual também não 
tem autonomia de deliberação o.ésse 

assunto. A adm!n!stração da just.ça 
está confiada, hoje, em grande parte, 
aos próprios tribunais e, com 11 uni
ficação proposta, êles podem contl:lu
ar com as mesmas prerrogativas, tl.es
de ~ue a lei ordiDária organize qu.\
dros autônomos para o pessoal j•~'li

Clário, em cada Unidade da Federa
ção. 

A orientação do projeto agrava pro
blema judiciário, porque, garantin.lo 
,., direito pessoal ·do juiz, não propor
ciona à justiça os meios de recruta.
os magistrados dentre os pro!issionalS 
mais capazes. E não pode haver maior 
inconveniente para a justiça do que o 
ingresso na magistratura de pessoal 
s-em os necessários conhecimentr-s ju
rldicos, garantido pela. vitallzledade. 
Dir-s-e-á que o concurso preenche êsse 
claro. Em tes-e, sim. Na práth!\, en
tretanto, o que se nota é, em muitos 
lugares, as vagas !lcarem s-em preen
chimento, quando não são pNvictas 
por um ou outro candidato que de
seja o cargo, à falta de concorrentes. 
P~ desempenho de !unções de menor 
re..<:ponsabilldade, as outras profis& 'ies 
oferecem vantagens que os julz.ls não 
alcançam nem nos postos !ina!s da. 
carreira. Há no inrerior do Brasil 
Juizes . que percebem estipê..'ldios &De
nores do que os de !unclonári·JS su
balumos de empresas particulares e 
de autarquias. Não deve a Con;tlt::n
ção em preparo manter essa :'ttu.!l.çiio 
cujo pres..""Uposto essencial é o esp:.r!to 
de renúncia e de sacrifício. · 

O projeto ainda torna mais desvan
tajosa a carreira de magistrado, di
minuindo a possibilidade de ,tcesso e 
relegando para plano secundário a an
tiguidade quando esta i!:, tam'Jém, in· 
dice relativo de mer-ecimento. _"\ :e-
derallzação da justiça resolveria ess:u 
dificuldades de ordem econômica e 
poss!bllltarla a reestruturação racio
nal do nosso Poder Judiclário. Basta. 
generalizar a unidade que re!IlOS na. 
primeira instância e atribuir à União 
o Onus de manutenção do Poa;or Ju
diciário, como acontece em relação à 
justiça do trabalho e à justica elei
toral. 

A emenda ainda altera vár'.as 0'1-
tras disposições do projeto, :.ra.t.sf"l• 
rindo-as para as disposições ger:!.ls do 
Capítulo IV - Do Poder Judi·:it:.r!o. 
Prescrevendo o concurse para o :ngres
so na magistratura vitalícia, a etuen
da não lildica a autoridade competen
te para realizar as provas de :;e\.,ção, 
ensejando à lei . ordinária -ttr!c•:ir 
essa competência ao Supremo Trib·ll
nal Federal, s-e admitir a unidade d<•S 
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quadros da. justiça, ou~ aos TrilJur.a!s 
de Justiça, se preferír a autonomia 
dêsses quadros - sistema que ~rece 
mais aconselhável, pelo menos, .ns. b
.se inicial da. unificação. 

possível, na prática. A emenda con
serva a proporção atual. 

A fiXação dos vencimentos dos ma
gistrados foi alterada, na emenda, 
prec!sa.mente porque se pressupõe a 
federalização da justiça e a Unlãa 
pode compensar grande parte dêsse 
novo ônus com a arrecadação de tri
butos que incidam sôbre os processog 
ajuizados. As custas e selos, Inclusi
ve a taxa. judiciária, podem auxilia r 
o custeio dos serviços judiclár!os. O 
ponto in!c!al para a fixação dos ven
cimentos é~ a renumeração dos Minis
tros do Supremo_Tribunal Federal. 
pois fica assegurada, em todo o pais, 
a remuneração mfn!rna uniforme pa
ra todos os magistrados. 

As promoções far-se-ão por antigui
dade e merecimento, alternad9-mente. 
~ é o melhor critério para o ace.•
so. A regra do n.0 m do art. llõ do 
projeto pressupõe a existência ae m::.IS 
de quatro entrâncias, quando pode 
haver menos dêsse nÚIIlero. Por outro 
lado, o merecimento tem mats valor 
do que a antiguidade, quando esta, em 
tese, pressupõe aquêle. O juigamen1o 
do merecimento é contingente e da lu
gar a in!luênc!as pessoais no julga
mento, em prejuízo quase seDlpre dos 
mais capazes. O critério da antigui
dade é mais seguro, sobretudo se o 
tribunal superior competente fiC9. :n- A emenda permite a existência d& 
vestido de poderes para exclu!r do quadros autônomos em cada Estado, 
~~o o juiz mais antigo, ~gunco para efeito da Investidura 1n1c!al e 
d!spoe o parágrafo primeiro da emen- dos acessos. Por essa forma, os juizes 
da. Ainda nesse ponto o projeto deve fa.rla.m ca.rre1ra dentro da mesma. 
ser modificado, _porque o seu têxto --tmida.de_da Federação, como atual
ense_ja a pr~riçao lnde!!nida o.~ an- mente, seiiCprejulzo--das- -transferên
tigmdade, nao apenas em relaçao ao elas e remoções. Nêsse caso, os Trt
ma!s antigo, mas ainda aos subse- bunals de Justiça teria competência 
qüentes. Se o juiz mais antigo não 
reúne os requisitos Indispensáveis à para o provimento de todos os cargos 
promoção, também não estaria em de justiça sob a sua jurisdição. 2 
condições de continuar na sua fun- uma fórmula capaz de harmon!za.r tn
çli.o e dela deve ser afastada pela terêsses regionais preponderantes, co
aposentadoria. Mas a antlgmdade, mo ponto de partida para a unifica
ainda nessa hipótese, deve prevale.:er, ção total dos quadros. 
e o magistrado imediatamente abaixo 
deve ser promoVido se, em relação a. 
êle, não ocorrerem as mesmas razões 
de exclusão. o mesmo critério preva
.lece. segundo a emenda, pau ·a in
vestidura nos Trl:buna!s de Justiça. 

o projeto elevou para um têrço de 
lugares o limite reservado aos advo
gados e membros do :Ministério Pú
blico, na composição dos tribunais su
periores, mandando contemplar de 
modo distinto cada uma daquelas clas
ses. A Inovação é um desestimUlo aos 
magistrados de ca.rreira e não tre.a 
grandes vantagens à justiça: desas
tímUlo, porque reduz a POSSlbidade de 
acesso, e desvantajosa porque nem 
sempre os valores da ~ de advo
gados aceitam a investidura. No pe
quenos Estados, essas vagas 'têm sldc. 
preenchidas pelos membros do Mtn!s
tério Público, titulares de cargos de 
uma carreira paralela à mag]Stratu:a 
e com a mentalidade de jUlgadores. 
Se fôsse possível renovar os quadr<>s 
dos tribunais superiores com o in
gresso de juristas notáveis, haveria 
pelo menos uma compe!ls3Ção bené
fica. Mas v!a de regra iSso não- 6 

Incllli a emenda entre os casos de 
perda do cargo vital1cl.o. a aceitação 
de cargo tncompa.tfvel com· a judica
b.m~o. Essa modiílcação eVita que nes
;;a hipótese a perda do cargo fique 
dependendo de sentença judicial. 
Quanto à lrredutiblllclade de venci
mentos, o projeto admite a lnc1dên
cia SObre êles de impostos, para pos
slbllltar a cobrança do impOsto sô
bre a renda do magistrado. Não pa
rece justa a tolerância, embora se ve
nha fazendo essa exigência., de cerb 
tempo para cá. Os magistrs.dos de
vem ficar suJeitos apenas a contr!

_bulções para Institutos de preVidên
cia soc!al, segundo a emenda suge
re. 

Sala das Sessões, Sl de jtmho de 
1946. - Baul Barbosa. - Alen
car Araripe. - Eurico ãe Aguiar Sal
le$. - Frota Gentil. - Almetda Mon
te. - Argemiro Ffalho. - MIU't!nia
no ãe Araúfo. - José ãe Borba. -
Fernande8 Telles. - Pav.lo Sarasate. 
- Egbert() Rodrigues. - Gentil Bar
TeiTB. - Creporv Franco. 
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N.O 1. 796 
Substitua-se o artigo 67, pelo se

guinte: "0 Poder Judicl.ário será 
exercido por tribunais e juizes distri
bufdcs no pais, e o seu órgão supre
mo terâ por Illissã.o m.anter a unida
de do Direito e ser o intérprete Jilá
xlm.o da Constituição, em todo o ter
ritório brasileiro, sendo constituído 
por uma única magistratura de que 
faze!ll parte os órgãos que se seguem: 

a> o Supremo Tribunal e Tribunal 
de Recursos, na Capital da Repúbli
ca; b) os Tribunais de Apelação na 
Capital Federal e nas Capitais dos 
Estados; c> os juízes de direito nas 
comarcas; d) os juízes de têrmo nas 
respectivas sedes; e> juizes e tribu· 
nats mllitares; f> juízes e tribunais 
eleitorais; g> juízes e tribunais do 
trabalho; i) tribunais e juizes que a 
lei" ordinária criar. 

Justificaçflo 

Para mator prestigio da Justiça, 
esta deve ser federalizada. :e uma 
velha aspiração nacional, defendida 
por autoridades de incontestáveis mé
ritos. No meu discurso de sete de 
junho defendo o principio da unida
de da Justiça, largamente ficando fa
zendo parte integrante desta justi
ficação. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Fernando Nóbrega. -
Vergniand Warderley. - Plínio Le
mos. - J. Gaudencfo. - Adalberto 
Ramos. - Ernani Sátiro. - Osmar 
de AQ'Uino. 

N.0 1.797 
Onde convier em Do Poder Judi

ciário, das Disposições ·Gerais. 
Art. Nã? haverá distinção de pra

oos para a prescrição e para os pra • 
zos proces.lals entre a Fazenda Pú
bllca: e qll!l.lquer pessoa. 

Justificação 
Os que mourejam ao !ôro sentem o 

que há de desigual nas distinções de 
prazos enh"e a Fazen<h', Pública e as 
outras pa!"ocs para a prescrição· e pa
ra os atos processuais. Perante a Jus
tiça todos devem ser iguais, como a 
Constituição vai proclamar que to
dos são !guals perante a leL Coren· 
do tOdas o\5 despesas do processo con· 
tra a Fazer.da Pública per parte d011 
autores, jã tem ela ess:t grande van· 
tageagem também contra os seus ad· 
Versários. Diante da justiça o Estado 

não deve Pfrontas os que com êle li
tigam apr~sentando-se em tôda exube
rê.ncia de 5tu poder. Cumpre-lhe, um 
regime ve:-dadeiramente democrático,. 
igualar-se, perante a lei com todos os 
que prop~Jgnam pelo império da lei. 

Sala das Sesões, 21 de junho de 
1946. - J. Gauàê=io. 

N.0 1.798 

Art. 67 -Redija-se assim: 
"Art. 67 - o poder Judiclári~ 6· 

assim constitufdo: 
I - Supremo Tribunal 
n - Tribunais de Recursoe. 
m - Justiça Eleitoral. 
IV - Justiça Milltar. 
v- Justiça. do Tr!libalho. 
Vl: - Juizes e tribunais que a lll· 

crla.r". 
Justificaçflo 

Esta redação visa slmpll!icar a do 
projeto. Desde que o Capitulo do Po
der JudiciáTio é capitulo do Titulo n, 
Da União, não há necessidade de de-· 
cl.a.rar que são "federais" o Supremo· 
Tribunllll e os Tribunais de Recursos. 
Por outro lado, é preferivel usar SS· 
expressões ccnclsas - Justiça Eleito-· 
ral, Justiça M111tar e Justiça de Tra
balho -a empregar-se as expressões 
mais extensas - Juízes e tribllll8i!s
eleitorats, juízes e tribunais militares 
e juízes e tribunais de trabalho. 

Sala das Sessões, 16 de junho 48· 
1946. - Bfas Fortes. 

N.0 1. 799 

Ao Art. 67, § 1.o. 
No § 1.0 , do a.rt. 67, onde se diz: 
"setenta e dois", 

Diga-se: 
:.sessenta e oito. 

Onde se diz: 
"0 Serviço Público Federal ou es

tedual, computar-se-ão integralmen
te", -: "0 serviço público federal; 
estadual ou municipal computar-se-l!.o·· 
por inteiro". 

Justi!iccu;tro 
Não há razão nenhuma para não 

se computar ao juiz o tempo de servi
ço que êle tenha prestado no munici
pio, em qualquer cargo público. 

Quanto à idade para aposentadoria.· 
compulsória, não há razão para se 
mudar o que já estava. assentado. 

Sala das Sessões, 21 de junho de: 
1946. - P. Dutra. 
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N.0 l.SOG 
Ao art. 67. 
Acrescente-se entre o n..0 IV e o n'll

:mero V, o seguinte; 
"Juizes e Tribllll!l.!s dos stados, Dis· 

:trito Federal "e Territórios". 

Justificaçao 
Evidentemente foi omissão da. Co

. missão Constitucional, porque os jui• 
zes e tribunais de apelação dos Es• 
· tados, Distrito Federal e Territórios 
.são, indubitàvelmente, órgãos do Po
.der Jud:ciârio. 

Sala das Sessões, 21 de jllllho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.801 
Projeta.:ndo nossa futura. Lei Má

.x!ma., a douta. comissão Especial da. 

.Assembléia Constituinte organiza o 

.Poder Judiciário de ma.:neira a suge

.rir. apresentemos alguns reparos. Nos

.sa cool)eração é no sentido de altear 
ainda mais o brilha.:nte esfOrço e profi
~uo labor de nossos eminentes cole
_gE.S daquele órgão e, assim, data 'llênia, 
. suger:mos emendas ao têxto do Pro
jeto a saber: 

Chemos que o art. 68, I e § m, po
-deriam ser condensados numa só diz· 
posição que ficasse redigida da seguin• 
·.te ma.:neira: 

a> Vitaliciedade, não podendo per
der o cargo senão em virtude de sen
tença judiciária. ou aposentadoria, 
-compulsória aos 68 a.:nos de idade, ou 
-em razão de invalidez comprovada, e 
facultat.va nos casos de serviço pú· 
bllco por mais de 30 a.:nos na forma 
da lei, computando-se integralmente, 
naquele serviço, os federais e os es
taduais. 

Desaparecerá todo o § 1.0 atua.! do 
projeto. Convém destacar as modifi
.ca.ções propostas. São apenas duas: 
retirou-se a. previsão de perda do 
.cargo a peãido, por ser desnecessária. 
ou ser ociosa; alterou-se a ida.ie-limi
·te para a aposeí!tadoria compulsória, 
devendo ficar a de 68 anos e não 72. 

A pr'.meira modificação prescinde 
de mais comentários e a segunda' se 
.Justifica dêste modo: 

A Carta de 1937 sancionou a esco
lha dos 68 a.nos. Deve-se conservar 
essa idade-limite, não por ser só da

·quele Documento mas porque, eviden
temente. é a consentãnea com os 
.Principlos da ciência apoiando a.· me
.lhor técnica. 

"Não há a.rbitrio na fixação daquele 
tênno", afirmam dezenas de ilustres 
ma.g!strados bras:leiros em memorf4Z 
divulgado. E argumentam bem: 

"Realmente, qUalquer que seja. 
a tabela. biométrica. que se consul
te nos seus fnnda,mentos (Ameri
ca.:n Experience; :a-unter; · · HeE..lth 
Male; Rentiers Fra.:nçais; Sá Pe
reira; Carvalho de Oliveira, etc.> • 
de referência à duração provável 
da vida humana nos climas tro
picais e subtropicais, nem uma. 
delas assume responsabU!dades su
periores àquele grau de ancia
nldade. Isso não quer dizer que, 
:necessàriamente, nesses climas es
teja o -hom-em irremecUàvelmente 
condenado à morte logo alcance 
essa idade provecta; l'lgn1f!ca., to
davia, que ao cumpri-la sua. ca
pacidade laborativa. em geral, e 
principalmente intelectUal, entra. 
em Use suave e discreta para, em 
breve, atingir o irreparável decll
nio da velhice. A essa. regra há sem 
dúvida alguma., notáveis exceções. 
E' justo, pois que o Estado nesse . 
momento acuda seu servidor pro
porciona.:ndo-lhe o repouso e o con
forto a. que faz jús a. dignidade 
de sua vida e o mérito de sua co
laboração. Não ha.via, parta.:nto, 
porque alterar-se o principio a.:nte• 
riormente consagrado e que vinha. 
preenchendo plenamente essa. fi· 
nalldaded justo ou razoável foi in· 
vocado para ta.:nto". 

Instindo um pouco mais, desta
camos certos pontos substanciais ainda 
mU!ta.:ntes em favor de nossa emenda. 

Costuma-se dizer que ó decrécfmo 
da idade-limite está resultaLdo em 
aposentadorias de homens válidos, de 
boa. capacidade laborativa. Não se 
nega que isso possa. acontecer. Nega
se. porém, que se 06 68 a.:nos represen
tam uma Idade beixa, não menos baixa 
seria aquela ·idade baixa, não menos 
baixa serie. aquela idE.de para o ho
mem de 73 ou 80 a.:ncs em boa forma 
aparente dessarte o pretenso aumento 
se torna.:ndo um artifício. 

QUal a verdade que deve orientar 
aos esclarecidos representantes da. Na
ção! ObViamente. a que mais se fun
damente na realidade ordina.ria e nos 
dados da ciência. 

Assim: 
a> Homens de capacidade labora

t!va. ao atingirem idade ava.:nçada 
constituem a. exceção. A regra é a de-
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cadência. física., o cansaço o decresci
mo senão a perda daquela. capacidade, 
a diminuição de inteTêsse pela. função, 
ó de:sejo de justo repouso o começo de 
morte do núcleo espiritus.l que os ani
mou na "idade adulta" (encerrada aos 
40) e na. do "retomo" que vai até aos 
60 anos, quando se iDl.cia. o chamado 
"periodo da. velhice", entre cujas ca.
racteristica.s variadas se arrolam o en
fraquecimento "das faculdades men
tsisi, sabendo-se que então "tôdas as 
:funções se atrazam progressivamente 
e param". Não se deveria. esperar a 
demasia. da. se nescênc!a avançada, 
com o "•.>frouxa.mento cada vez hais 
marcado da atividade vital". Há exce
ções, repetimos, "conforme a resistên
cia dó individuo e as condições de sua 
existencia", o que, ao la.do daqueles 
pormenores colhidos em especialistas 
de prol, ta.mbem são assinaladas pela 
ciência. Mas, evidentemente, não se le
gisla. para. a. exceção, ou para. poucos 
individuas que a constituem. Legisla
se para. a regra. Por outro lado, é sa
bido que se recomenda a. re novação de 
quadros de servidores públicos após 
tantos anos de idade, raram.:;nte e jus
tificando que assim não se proceda 
depois de 25 anos para. as atividades 
técnicas (v. g. a de professore:s). Fi
quemos nos 30 e, para o caso da idade 
próprimente, não queira.meos ir a.lém 
dos 68 anos, quando o servidor já. che
gou a dar até 8 anos ode sua velhice 
ao serviço público. 

õ) Mas não é só. Já. é tempo de re
fletirmos mais profundamente no se
guinte: Uma aposentadoria. compul
sória. por limeite de idade não devera 
ser encarada. como um só afastamento 
do servidor por invalidez nome triste 
e até pejorativo. Devera antes ser en
tendida como prêmio, sellão a. uma 
maturidade sadia, pelo menos a. uma 
velhice respeitã.vel, a.põs labores e sa
crificios. Velhice que se prolongasse 
e não um bilhete de ingresso para a 
melancolia da morte. Por que não de
sejar que um aposentado viva ainda 
bons anos! Por que mobilizar o ar
gumento de que sua vida até os 75, 
80 ou mais é um atentado ao intere
sse público e ao erá.r!o! E desumano. 
Ademais, o prolongamento da. vida. dos 
que saem do serviço aos 68 anos não 
será ante:s uma provado do beneficio 
re:sultante do merecido repouso do que 
uma ostentação de capacidade labo
rativa? 

c) Fala-se ta.lvez demais na exce
lência da justiça inglesa, que se de-

sejaria como modelo. Pois bem: "de
pois de breve tirocínio pode-se retirar 
o serventuãrio togado, com uma es
plêndida pensão", o que é muito sá
bio; "o membro da Suprema Côrte, 
ou de qualquer dos Tribunais supe
riore:s, pode retirarse à inatividade 
depois de 15 anos de serviÇO e com 
uma pensão de três mil libras anuais" 
como destacava. o insigne CARLos MA
XIMIUANo há anos (Herm. e Ap. do 
Dir., n.0 70 e nota. 2); 

d) Deixe--se que os velhos magis
trados vivam repousados; desconfie-se 
dos que recusam sistemàt!ca.mente o 
afastamento a. que fazem jus, salvas 
exceções. Possibilite-se mais pronta.~ 

mente a promoção dos mais novOs, o 
que é bom e:stímulo ao serviço. Per
mita-se sobretudo que a. ministração 
da justiça tneha. maiores probabili
dade::; de êxito. contando com o con
curso positivo de magistrados mais no
vos, cuja. capacidade laborativa re
pouse na. presunção mui legitima de 
mais vigor. 

Ficamos seguros de que essas ra.
zõe:s e outras naturalmente ocorren
tes aos eminentes Srs. Constituintes, 
preponderem sõbre motivos sentimen
tais, sôbre mterêsses às vêzes legiti
mas mas transitórios. Acima de tudo 
está o interêsse geral e êste, no pro
blema., é inequivocamente o da. ma.
nutenção dos 68 anos atuais para. a 
aposentadoria. compulsória. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 
1046. - Dário Cardoso. - Iiugo Car
neiro. - Daniel Carvalho. - Do
mingos Vellasco. -João ã'Abreu. -
João Villas Bôas. - Jalles Machaão. 
- João Villas Bôas. - Osvaldo Lima. 
- J01UU Correia..- Vergniauà Wan-
derle1J. -Leite Neto. -Luiz Viana. 
- Negrel.ros Falcão. - Ma.thfa3 
OZympio. - Coe'l11.o .Rodrigues. -
Carlos Nogueira.. - Ferna:ndes TA
vara. - José Jojfily. -- Alfredo Ne
ves. - JurandYT Pires. -Lima. Ca
valcanti. - Paulo Sarasate. - Brí
giào Tinoco. - P. Du:tra.. -Leopoldo 
Péres. - Manoel Novaes. - Gabriel 
.R. Passos. - Lah1/T Tostes. - J03é 
Fontes .Rcmero. - Café Fil11o. -
Ataliõa Nogueira.. - Ta1Jares d'Ama
raZ. - Ruy Almeida.. - Hamf!ton 
Nogueira. - José Augusto. - Chrls

·tian.o Mach.a.d(). - Vargas Neto. -
Augusto Viegas. -Benjamim Fa.raJr.. 
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N.O 1.802 

Ao § 1.0 dO art. 68: 
Em lugar de... após trinta anos 

de serviço público. . . diga-se : após 
trinta e cinco anos de serviço .pú
blico. 

Justificação 
A letra do parágrafo estabelece in

validez compulsória aos setenta e dois 
anos e permite-a, com qualquer tem
po de serviço, no caso de invalidez 
comprovada. Sendo assim, porque não 
exigir-se mais tempo de serviço pú
blico para que os ju!zes possam ter 
direito à aposentadoria voluntária., 
tanto mais quanto o mesmo parágra
fo dispõe que serão computados in
tegralmente o serviço público federal 
e estadual? 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -Leão Sampaio. -Fernandes 
Telles. 

N.o 1.803 
Substitua-se "setenta e dois" por 

"setenta" e "trinta" por "trinta e 
cinc", no art. 68, § 1.0 , suprimindo
se a sua parte final. 

Justificação 
Melhor correspondde às conveniên

cias de recomposição dos tribunais e 
aos indices de capacidade fisica em 
nosso meio, a aposentadoria dos juizes 
aos '70 anos em vez de aos 72. A fa
cultativa deve ter um limite mais 
largo. 

A contagem do tempo de serviço, 
não deve ser preceito rfgido de uma 
Carta Política. E' matéria de lei or
dinária, rigorosamente, de lei ordiná
ria, rigorosa. atine de lei ordinária. 

Uma Ce>nstituição não pode descer a 
tamanho detalhe. 
· Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Fernando Nobrega. -
Vergr.iaud Wanderley - Plínio Le
mos. - Emani Satiro. - .Romeu de 
Aquino. 

N.0 1.804 
Art. 68, n.o m, § l.o: 

E~ substitutiva 
O art. 68, n.O m, § l.o, substitue-se 

pelo seguinte: 
"A aposentade>ria será compulsória 

aos 70 anos de idade ou por invalidez 
comprovada, e facultativa após trinta 
anos de serviço público, contados na 
forma. da lei. computando-se. integrai
mente o tempo de serviço federal e 

estadual. As Constituições Estaduais 
poderão, tendo em vista. as condições 
locais, reduzir co tempo da aposentado
ria até 25 anos de serviço". 

Justificação 
Não há razão alguma. de interêsse 

público, que aconselhe a. elevação do 
tempo de apvsentadorla compulsória a. 
72 anos. A preocupaçã..o na magistra
tura, como por exempro-;-·nas-corpo
rações militares, é a renovação dos 
quadros. Há magistrados que com '72 
anos ainda mantém a vivacidade dos 
primeiros tempos; mas essa não é a 
regra da profissão, que sujeita. o in
dividuo a. um esfôrço mental imenso, 
terminando por de:,;gastá-lo e freqüen
temente bm-ocratiZá-lo no comodismo 
dos casos julgados. A experiência. é 
perigosa, t1mto--mais_ que. o projeto 
procura impedir o acesso mediant~ o 
critério. de antiguidade. 

A redução do tempo de aposenta
doria facultativa tem por fim facilitar 
aos Estados a acomodação de certas 
situações especiais como :por exemplo 
Pm São Paulc>. onde o ex::esso de tra
balho sacrif~ca deli'.ais o:; Juizes, no
tadamente das instâncias mais eleva
.~as. justificando um r!"pouso an~i
pado para os que não qulzerem pros
seguir, quase invalid&dos pelas con
dições especia.is em que .servem. Ain· 
da com relação à idade limite para 
a aposentadoria ... observa-se ~ue, pela 
lei atual, a compulsória cios funcio
nários em gera.Ié é aos 68 a..'"los de ida
de. A dos magistrs.dos de e ter por 
limite idade menor e nã.o maior. 

Sala das Sessões, em 21 de junhG 
de 1946. - Lopes Ferraz. - Benedicto 
Coelho Netto. -Horácio l'.fonteiro. -
Goiny Telles Júnim. ·- :X oveUi Jú
nior. -Horácio Lajer. -João l!."ar
tins. - César Costa. - Ataliba No
gueira. 

N.o 1.805 

N.O § 1.0 do número m do n.rt. 68 
da seção I do capítulo IV do Poder 
Judiciário, oTJ.de se lê: aos 72 anos 
de idade, diga.-se: aos 68 anos de 
iãaãe. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1946. - Alvaro Maia. - Cosme Fer
reira. - Séveriano Nunes. - Perefra 
da Sil'Da. - Leopolã.tJ Peres. 

N.0 1.806 

No art. n.o 8nl,o6sic 4 Uà.Solo •• 
No art: n.c 68, inciso m, § l.o. 
Substitua-se "setenta e dois" por 

"sessenta. e cinco". 
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;pustificrr.ção 

Não é fácil apreender as ~s _a. 
que se arrimou a. douta CoiillSSao 
Constitucional para. elevar a. compul
sória do magistrado para ?2 an~, 
ampliando ainda, = o limte, Já 
bem alto,' da apos~ntadoria do fun
cionário em geral. 

Ao contrário seria. de esperar, das 
lições da ciência e dos ensinamentos 
da prática, que, no próprio interês
se da pessoa do juiz e do serviço da 
Justiça, se baixasse o limite da le
gislação atual con~rvando-o apenas 
para os senventuàl'íos públicos em 
geral. li 

Sabido que a vida., máxime nos ~ . -
mas menos temperados e nas atiVl
dades físicas ou mentais, mais ab
sorventes, começa a declinar aos ~o 
anos de idade, num processo, ~ 
constante que lento, de degeneraçao 
dos tecidos e conseqüente involução 
do COrPO e do espírito, não vemos 
como altear-se para. 72 anos a apo
sentadoria compulsória C: o_ juiz, que 
ma.is que ninguem em razao me~o 
do caráter excepciona.í da. sua funça.o 
pública e social. para desempalhâ
la. precisa de plena integridade men
tal e saúde COrPOral. 

Nem se diga que o magistrado. sen
tindo-se doente, fraco, incapaz para. 
enfrentar os encargos dos seus deli
cados misteres, será o primeiro a pe
dir o descanso justo da aposentado
ria voluntária.. Para honra de 'nossa 
Justiça, êle jamais o fará. Por na
tural escrúpulo e nobre pundonor, 
enquanto lhe restarem fôrças, embo
ra limitadas, êle por si não desertará 
o põsto do dever. Será sempre pre
ciso que o imperativo da. lei se so
breponha aos justos melindres da. sua 
dignidade pessoal e orgulho funcio
nal. 

De sua. vez, o Estado, embora co
nhencendo a invalidez. absoluta ou 
relativa, do juiz, freqüentemer.te es
crupulizará em promover a sua apo
sentadoria, para não ser acoimado de 
violento, perseguidor e injusto, fur
tando-se assim aos vexames e escân
dalos que as paixões polit!cas tanto 
facilitam e exploram e alimentam. 

Finalizemos com o depoimento, in
suspeito e autor'.zado, de um magis
trado. 

"Trabalhos de ordem científica, 
atendidos pelas Companhias de segu
ros de vida e pelos serviços públicos 
atuariais. e arestas dos próprios tri
bunais, particula.rmente do Supremo 

Tribunal Federal, têm considerado 
que na maior parte de seu vasto ter
ritó~io, deve estimai-se entre 60 e 
65 anos a média da vida hu=na. 

No entanto, já a lei vigente consi
derava maior limite, qual o de 68 
anos para a aposentadoria compul
sória.' dos magistrados. 

Não é justo que êsse limite se a.m: 
J)lie até 72 anos, idade em que, so 
por exceção, pode um homem conser
var em tõda a sua. integridade, os 
atributos que haja demonstr~o na; 
fase anterior de· sua vida func10nal. 

Se tiver a felicidade de poder usar 
do vasto cabedal de estudos e expe
riências adquiridos no tirocínio de sua 
judicicatura., conservando lúcida a me
mória, e perfeito raciocínio, faltar
lhe-ão as resistências físicas, l'estrin
gir-se-ã ,sua. facilidade de locomoção, 
sem aludir a moléstias, que, embo:t:a 
os não inutilizem. jâ lhes estarão rm
nando, inexoràvelmente, os organis
mos. 

Raro serã aquele que, aos 72 anos 
de idade, possa prestar ao país os ser
viços que lhe pôde prestar aos 59 
ou aos 60 anos. 

Sem a vantagem legal da aposen
tadoria compulsória il.<>S 68 anos · de 
idade, ocultará o magistrado as ··de
ficiências de que se venha ressentin
do, para nço arcar com pr~juízos 
de vencimentos que decorrera.o da 
aposentadoria a pedido, antes do li
mite legal. E com isso, traindo a sua 
própria consciência. servirá me::1os 
bem a apressará a própria morte com 
o apelo a reservas de energias que, 
noutro regime, lhe prolongariam a. 
vida". 

(Carta do Dr. Cordovil :Maurity 
Filho. Juiz de Direito de Petrõpolis, 
endereçada, circularmente, à Assem
bléia Constituinte). 

Sala das Sessões da. Assembléia 
Constituinte, 21 de junho de 1946. -
Lameira Bittencourt. - Magalhães 
Barata. - Alvaro Aàolpho. - Mou
ra. Carvalho. - Pereira ãa Silva. 

N. 0 1.807 
Ao art. 68. 
Redija-se assim o n. 0 I, do art. 68: 
"I. Vitaliciedade, n:l.o pOdendo per

der o cargo, senão por sentenÇa ju,. 
dlci al ou exoneração". 

J'IJ.Stijicação 

A emenda suprime a perda do car
go por aposentadoria.. Há manifes
ta engano_ da Comissão Constitucio-
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nal, pois os Juizes aposentados não 
perdem o cargo e nem podem per
cié-Jo. 

!• aposentade>ria. sendo um direito 
elo magistrado, come> é do funcioná
rio público em geral não deixa tam
bé'll de ser um prêmio. 

·se o juiZ, contando 30 anos de ser
viço público pode .aposentar-se antes 
de €8 anos de idade, não se lhe pode 
r~X:usar o direito de volver à ativida
de e ser nomeado para um cargo 
mais elevado e exercê-lo até atingir 

·os 68 3.llos de !dad~ . .AJi qualquer d!
l'eito ae> exercício do cargo, mas não 
perue êste e nem. cs seus proventos. 
Não havendo proventos .sem car.go, 
porque aqueles só podem ser dêste, 
c'!.arnmente, que não pode haver fun
ci:mário remunerado, sem cargo. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1916. - P. Dutra. 

Emenda 1.808 
Suprima.-se o aTt. 69. 

Justificativa 

. A proibição- ce>ntida no referido in
eis<; herdamo-la. da. Carta para-fas
cista de 37. 

E' verdade que ll. Constituição de 
lft3{ impunha rest.riÇões aos juizes 
quan-to ao exercício de outra. qual
qutr função pública. :Mas não proi
bia. que êles exercessem o magistério 
<:rr.t. 34 daquele instituto). Não vejo 
por que proibir ar> magistrado de 
act,par os latos post · da administra

. ção pública, quando a sua presença. 
neles fôsse reclamada pelo interêsse 
coletivo. 

A prestmção de .s;za. idon-eidade pa
ra o exercício de qualquer funÇão pú
blicg,, decorre da. própria. circunstân
cia de haver merectdo um lugar na. 
:mogistratura.. Ademais, podemos in
vc.<:ar o precedente honroso que está 
no exemplo dos constituintes de 91, 
entre os quais pontificava o gênio de 
Rvl Barbosa.. Ali ninguém se lem
brou da restrição que re pretende 
fazer vingar em nossos dias. o mes
lllt' comportamento tiveram os Cons
titt:intes de 1824 que não v!i-am . 
:!.:;ualmente razões para justificar 
esca restrição ao <ii.:reito dos magis
trr:<'!os. Já. agora, passado o obscu
rantismo da noite ditatorial, que se 

ap_P.lidou de Estado Novo, mal se en
sala vam os primeiros passos para. o 
retôrno do pals ao regime constitu
elE>itoral que permitiu aos juizes • 
exe-rcício mesmo da. função política.. 

Sala. das sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Souza Leão. 

N.0 1:809 ____ --

Cabe acrescentar um § ao art. !59 
de> Projeto, o seguinte: 

- A proibição contida. neste artigo 
nã.o obsta o exercício do magistério, 
nem a participação, dentro ou fora. 
do pais, em missões, conferências, 
congressos ou assembléias culturais cie 
caráter temporário. 

Sem Uiiiã;-d!sposição-assim a. incom
patibilidade estabelecida. no -·artigo é 
excessivamente :rígida. No Memorial de 
nossa referência em mais de um lugar, 
acertaram seus autores: 

- "Trata-se de um princípio que, 
introduzido com certo caráter rela
tivo na Constituição de 1934, pois que 
esta, (art. 65) excetuando, lhes per
mitia. o exerc!cio do magistério, pas
sou, mas com um sentido absoluto, 
para. o art. 92 da Carta. de 1937. Da.f, 
pois. para. o Projeto em discussão. Sua 
fonte outra. não foi senão o objetivo 
de evitar as acumulações prejudiciais 
ao bom desempenho das funções pú
blicas, acumulações que, originària.
mente, o art. 73, in fine, da.· Comti
tuição de 1891, proibia de um modo 
geral. A medida, sob êsse aspecto co
mum, perfeitamente saluts.:r. Toda. via, 
o exercício do magistério, principal
mente de grau superior, nas Pa.eul
dades de Direito, por parte dos :Ma
gistrados, longe de constituir um pre
juizo, quer para suas funções, exer
cidas em horas diferentes, quer para. 
a. Nação, constituis., a~ contrário, ge
neroso beneficio e inestimável ce>n
tribuição para o ensino, dado que é 
irrecusá.vel reconhecer que nem um. 
professor estará. mais apto a. sê-lo do 
que aquêle que, no trato diuturno de 
suas ocupações, lida a. matéria. de seu 
curso, no debate de suas teorias, na. 
exegese de sua. condensação legal e 
no campo de suas aplicações positi
vas. Não deve, pois, ser defeso ao 
Magistrado o exercício do magistério. 
Tampouco, o de missões culturais, em 
conferências ou congressos, dentro ou 
fora do pais. Com efeito, é de todos 
os dias o fato de. serem oonstitufdas 
em missões dessa natureza., as repre-
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sentações culturais de grandes nações 
como os Estados Unidos da. .Amárica. 
do Norte, a França, a Argentina e ou
tras, por grande número de Magis
trados. Assim o foi na recente "Con
ferência. de Direito Público" nesta 
Capital realizada, e assim sempre o 
tem sido segundo se sabe. Por que, 
pois, isolar o Brasil. os seus Magistra
dos dessas representações temporárias, 
de caráter cultural, e às quais pode
rão emprestar o brilho de suas cul
turas, elevando o prestígio da Nação 
no concêrto internacional? Por que ? 
Vê-se bem que nem motivo sério po
derá opor-se a que semelhante omis.
são seja abolida. 

Sala das Sessões, S de junho de 
11146. - Dário Cardoso. - Erigido 
Tinoco. - Daniel Carvalho. - José 
Augusto. - Pedro Vergara. - Celso 
Machado. - João Villas Bôas. -
Osvaldo Lima. - Negreiros Falcão. 
- José AugUSto. - João d'Abreu. -
Domingos Vellasco. -Gabriel R. P.as
sos. - Jurandyr Pires. - Coelho Ro
drigues. - Hugo Carneiro. - Verg
niaud Wanderley. -João Mendes. -
Jonit.s Corrêa. - Jalles Machado. -
Luiz Vi:ma. -Leite Neto. - Mathias 
Olympio. - Carlos Nogueira. - Fer
nandes Távora. - José Joffily. -
Alfredo Neves. - Lima Cavalcanti. 
- Dolor de Andrade. - Leopoldo Pé
res. -·Manoel Novaes. - Raphael 
Cincur.ã. - Lahyr Tostes. - José 
Fontes Sobrinho. - Café Filho. -. 
Gurgel do Amaral. - Christiano Ma
chado. - Ruy Almeida. - Eàgard 
Netto. - Augusto Viegas. - Hamil
ton Nogueira. - Tavares d'Amaral. 

N.0 1.810 
Ao art. 69. 
Redija-se assim: 
Ar'.. 69 - Os magistrados, ainda 

quandO em disponibilidade, não po
derão exeJCÇer nenhuma. função> pú
blica, observadas as exceções cons
titucionais. A violação deste lJreceito 
importa a perda do cargo juàiclário 
e de tôdas as vantagens correspon
dentes". 

Do projeto: 
Art. 69 - Os juízes, ainda 

que em ~onibilidade, não 
podem exercer qualquer outra 
.função pública, salvo os casos 
previstos nesta Constituição. A 
violação dêste preceito importa 
perda do cargo judicl_ário e ·de 

tôdas as vantagens correspon
dentes. 

SB.ls. das SessõeS, 20 de junho <!e 
-946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.811 

Acrescente-se ao art. 69: 
Parágrafo único - Não haverá in

compatibilidade no exercício, simul
tâneo ·OU não, do magistério secun
dário ou ·superior pelos membros da 
ma.gistratura. 

Justificativa 

E' uma exceção, que se impõe, à 
regra que proíbe a acumulação de 
cargos ou funções públicas. a que 
permita aos magistrados exercerem, 
sem prejuízo das que lhe são pró
prias, as funções de magistério. O 
juiz foi sempre o mestre de gerações 
de brasileiros nos mais afastados re
cantos do nosso pais. Nunca ali a 
missão de énsinar prejudicoü a de 
fazer justiça. Ao contrário, o juiz 
ganhava em prestígio e respeito 
quando animava o desenvolvimento 
da cultura local, através de cursos 
de letras, aulas ou colégios que fun
dava, para suprir a falta de profes
sores, onde mal chegava a ação ofi
cial, nas escolas iSoladas ou grupos 
escolares, reduzidas ao ensino primá
rio. As pequenas elites municipais se 
formavam em torno do juiz, que era. 
ao mesmo tempo o professor de hu
manidades. Nas cidades, juízes e 
promotores conorriam · para que se 
podessem manter colégios secundá
rios, oficializados ou não, sem que 
essa concorrência viesse a prejudicar 
aos profissionais do ensino, êste sem
pre a lutar com a. falta de professôres, 
de tõdas as categorias. Mas, o caso 
sobe de importância. quando se trata. 
do ensino superior, notadamente, 
quanto às faculdades de direito, que 
se fundaram em quase tôdas as prin
cipais cidades do Brasil. A compo
sição do quadro de professôres dos 
cursos jurídicos só se tornaria posst
vel, na. maior parte delas, pelo apro
veitamento de juizes e desembargado
res, que passavam a emprestar às 
respectivas congregações os primores 
da. sua cultura. e as luzes de sua. expe
riência.. Em alguns dêsses institutos 
os mais eminentes mestres de direito 
eram as figuras mais ilustres da ma
gistratura local. Com isso só o ensino 
tinha a. lucrar e não perdia a. justiça. 
Antes, o nível de cultura do meio se 



-374:-

elevava, refletindo-se no conhecimento 
do direitC> e na aplicação dêste. Com 
ll lei que proibiu as acumulações re
muneradas, os institutos de ensino su
perior, sobretudo, a.s academias de 
direito dos Estados, sofreram um 
abalo profundo, quase acarretando 
uma verdadeira. desorganização nas 
respectivas congregações, que passa
rem a se integrar de elementos con
tratados, muita vez sem. C> tirocinio 
suficiente, e, em todo o caso, com 
grave prejuízo para a. eficiência. do 
ensino. V ãria.s dessas congregações 
ficaram reduzidas a um têrço dos pro
fessôres catedrãticos. Muitos daqueles 
eram obrigados a. abandonar as suas 
catedras, que haviam conquistado em 
concurso e depois de longos anos de 
ensino. 

o Piojeto, no art. 176, estabelece 
uma .. exceção à regra que veda a. 
acumulação de cargos públicos, per
mitindo quanto ao magistério, o exer
cício conjunto de cargo técnico e ci
entífico, havendo correlação de ma
té!ia.s e compatibilidade de horários. 
Nao deixa de ocorrer uma certa súni
litude entre o caso previsto no Piojeto 
e o da emenda.. Aqui se cogita. de 
acumular o exercício do magistério 
com a magistratura, em que, quando 
se trate de ensino superior, a corre
lação é palpável, entre a. lida do di
reito na aplicação da lei e o ensino 
dêste. 

Assim, a exceção pleiteada. pela 
emendas se justifica em fatos e pre
cedentes que atendem com os mais 
altos interêsses do ensino no Brasil 
sem nenhum inconveniente para. Ó 
exercicio da magitratura. 

Sala das Sessões da. Assembléia. 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Alvaro Adolfo. - Magalhães Ba
rata.-- Lameira Bittencou.rt. - Mou
ra CarvaJJuJ. - Alvaro Maia. - Cre
pory _Franco. - Duarte de Oliveira. 
-JOOo Batelho. 

N.0 1.812 
Ao art. 72: 
Acrescente-se ao art. 72, depois ds. 

:;>alavra "Partidãria" o seguinte: "sal
vo se estiver aposentado ou em dis
ponibilidade não remunerada.". 

Justificação 
O juiz aposentado ou em disponi

]lilidade . não remunerada. nenhuma. 
~uênc1~ poderá ter em qualque: 
pe1to_ ou Junto de qualquer partido, em 
funçao do seu cargo. 

Por isso, não hã razão de se lhe 
proibir atiVidade na. politica. panidã
ria. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra.. 

N.0 1.813 
Ao art. 73, n.0 I. 
No n.• I, do art. 73, suprima-se a. 

palavra. anualmente". 

Justificação 
E' questão que deve-ser :regulada. no 

Regimento Interno dos Ttibuna.ils, e 
não pela Constituição. 

Sala das Sessões, 21 de junho dt 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.814 

Ao art. 73, n.• n e IV. 
Redijá-se assim o número II. do 

art. 'l'S-.-
II - Elabornr"seu5 regimentos in

temos. 
IV - Suprtma.-se o n.0 4, do nrt. 

73, e acrescente-se depois do r~ o n: 
. "Propor ao órgão legislativo comp!l

tente as medidas reclamadas pela. boa 
a.dministração da Justiça". 

Justificação 
O n. 0 II do art. 73, tal como ~tá. 

redigido no projeto, outorga aos Tri
bunais de Apelação dos Estados o di
reito que se confere ao Supremo Tri
bunal Federal, ao Senado, à Câmara 
e a!) Piesidente da República, como as 
malS altas expressões dos três poderes 
da Repú~lica - Legislativo, Judiciário 
e Execut1vo, qual o de organizar as 
suas secretarias e prover os seus car
gos. 

:G:ssf! direito. só a.s constituições t>S· 
te.dualS ou lelS federais poderão ou
torgar, respectivamente, aos Tribunais 
de Apelação dos Estados, do p;.gtrito 
Federal e dos Territórios.~ · 

Aos Tribunais de Apelação no pró
prl? lnterêsse da Justiça, se deve con
feri! o ~eltÇJ expresso de propor- ao 
órgao legJSlativo competente o direito 
de propor qualquer medida que julgar 
no interêsse da Justiça. 

Sala . das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.• 1.815 

ltedija-se assim o art. 73: 
"Art. 73 - A cada tribunal com

pete: 
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I - Elaborar regimento interno. no 
qual disporá ~Obre: 

a) a ~ua secretaria, os seus cartó
rios e demais serviços auxiliares; 

b) a eleição anual, dentre os seus 
!Xlembros, do respectivo presidente, e 
del::Oais órgãos de direção; 

c) a concessão de licença e ferias 
aos seus membros e aos juizes e ser
ventUários que lhe são imediatamente 
subordinados. . 

n - Propor ao Congresso Nacional, 
na conformidade do n. 0 I, letra Cl, a 
criação ou supressão de cargos. 

li:l - Prover, na forma da lei, os 
ce.rgos e funções de todos os seus ser
viços. 

Justificação 
ll:.sta redação parece mais precisa do 

que a do projeto. 
Sala das Sessões, 17 de junho de 

1946. - Bias Fortes. 

N. 0 1.816 

Do SUPREMO TRIB'ON~ FEDERAL 

.Art. 74 - "0 Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital da Re
pública e jurisdição em todo o ter
ritório nacional, compor-se-á de onze 
Jtlinistros. Esse número não será re
d~do, mas, precedendo proposta do 
próprio Supremo Tribuna.! Federal, 
pOderá ser elevado por lei até quin
:te". <Está no Projeto) . 

Substitua-se: "compor-se-á pela. 
eXPressão "compõe-se". · 

Substitua-se: "qutnze" pelo núme
ro "dezesseis". . 

~uprima.-se: a expressão - "por 
Ze&',. . 

Justificaçf!.o 

1 - Opinamos pelo emprêgo da 
eX}:lressão "compõe-se", porque o Su
preJno Tribunal Federal já existe e 
está funcionando com onze minis
tros. Ademais, na. organização do Po
der Legislativo (arts. 7 e 29) o Pro
jeto emprega o verbo "compõe-se". 
E quanto à organização dos Tribu
nais Federais de Recursos. que ainda 
não existem, emprega o verbo "são". 
Vale diZer, ·usa o indicativo· presente, 
para.- casos futuros, e o futuro para. 
casos presentes. 

2 - Quanto ao número de minis
tros, se elevado. sugerimos que seja 
até dezesseis. Estamos apoiados pelo 
Instituto da Ordem dos Advogados 
:eraslleiros, neste ponto. 

3 - Não vemos razões que justifi
quem que o número de ministros se
ja elevado "por lei". Ora, se a pró

. pria Constituição, em estudos, já fi
xa o máximo de juizes, .claro que não 
será. necessário uma lei, neste sen
tido. O poder executivo, fundado no 
art. 60, n. 0 I, do Projeto, poderá ex
pedir um decreto para a fiel exe
cução do preceito constitucional. E' 
o que nos parece exatc. 

Sala das Sessões, Rio 21 de junho 
de 1946. - Dolor de Andrade. 

N.D 1.817 

Emenda aditi'Oa 

Entre a palaV':"a: prover" e a. lo
cução "os cargos", inclua-se a se
guinte cláusula "por seu presidente". 
O inciso ficará assim redigido: 

"IV - Prover, por seu presidente, 
os cargos e funções das suas secre
tarias, cartórios e demais serviços 
auxiliares, na. forma da lei". 

Justificação 

Inteiramente dispensável. 
S.S. 19-6-46. - Benedito Costa Ne

to. - Horácio Lafer. - César Costa. 
- Alves Palma. - Gofredo Tele3. -
Ataliba Nogueira. 

N.o :.818 

Aos arts. 76 e 108 

1) Substitua-se o art. 76 pelo se
guinte: 

"Art. 76. Os Ministros do Supre
mo TribUillil Federal serão processa
dos e julgados, nos orimes de res
ponsabilidade, pelo Senado Federal. 

2) Substitua-se . o § 2. 0 do artigo 
108 pelo se~te: 

.. § 2. o O Procurador Geral da Re
pública será processado e julgado, nos 
crimes comuns, pelo Supremo Tri
bunal Federal, e, nos de responsabili
dade, pelo Senado Federal". 

Justificação 

Ao Senado Federal não deve ser 
dada competência para processar e 
julgar os Ministros do Supremo Tri
bunal Federal e o Procurador Geral 
da República nos crimes comuns. Tal 
competência deve rest!ingir-se aos 
crimes de responsabilidade. Nos cri
mes comuns essas autoridades devem 
ser processadas e julgadas pelo Su
premo Tribunal Federal. Embora não 
declarado na. .Constituição de 1891, 



-376-

êste era o regime consagrado na sua 
vigência. - GustaDO Ca:panem4. 

N.0 1.819 

" Redijar-se o art. 76: 
"Os Ministros do Supremo Tribunal 

serão julgados, nos crimes de respon
sabilidade, pelo Senado Federal". 

Justificat;;ão 
O Projeto SUjeita os Ministros do 

Supremo Tribunal· Federal. e o Pro
curador Geral da República a julga
mento, nos crimes comuns e nos de 
:responsa~llids:d.~, pelo Senado Fede
ral. A inovação não deve ser manti
da., desde que não há. motivo que a 
iust!fiq,ue. O Senado Federal é órgão 
politico e os seus julgamentos não 
perdem êsse caráter, ll: natural, por
tanto, que os seus julgamentos se li
mitem aos crimes de responsabilidade 
que envolvem a.spectos políticos. Ad
mitir o fôro especial para os crimes co
muns praticados pelos Ministros do 
Supremo Tribunal .Feder!IJ ou pelo 
Procurador Geral da República, longe 
de representar uma garantia, é lan
çar essas autoridades na situação an
gustiosa de serem julgadas sem aten
ção à técnica do direito penal comum, 
sem qualquer vantagem compensado
ra. Por outro lado, a coletividade não 
pode ficar segura da justiça do jul
gamento entregue a juizes políticos por 
tua pT6pna natuTeza.. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. -Raul Barbosa. - Alencar 
Ara;ripe. - Frota Gentil. - Almeida 
Monte. - Moreira da Rocha. - 03-
va.l<to St?.l.d.a.rt. - Argemtro Fiatho -
Martinia1t0 de Ara:újo. - Crepory 
Franco. - Egberto Rodrigues. 
Gentil Barreira. - Paulo Sarasate. -
José de Borba. - Fernc.1Ules Teles. -
Eurico de Aguiar Sales. 

N.0 1.820 
Substitlli\.-se o art. 76 :pelo seguinte: 
"Nos crim~ de responsabilidade, os 

Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral serão processados e julgados :pe· 
lo Senado Pederal" 

Justificação 
~ da. nossa. tradição constitucfoiUIJ., 

o Senado processar e jUlglll.' os Mjnts
trQ5 do supremo Tril:nma!, nas cri
mes de responsabilidade. Foi preceito 
das ConstitUições de 1891 (art. 57), de 
193~ (art. 75) • Para. os delitos comuns 

essa missão .sempre foi cometidA ao 
próprio Supremo e não hã razão pon
derável que aconselhe uma. mudan
ça de ox:ientação. 

S. S. em 19 dé junho de 1940. -
Ferna:a.d.o Nobrega. - João Ar;rl1)ilto. 
- Vergnia'l.l.à Wanderley. - Plínio 
Lemos. - José Gaud.êncio. - Adal
õerto Ribeiro. - Emani Satiro. -
Osmar de AqUino. -Alencar Araripe. 
- OSDaldo Studart. - Argemiro Fia
lho. - Martiniano de Araújo. -
Egberlo Rodrigues-;-._= Gentil Bar
reira. - Vergniaud. WamJ.erley• -
Plinio Pereira. - Creporu I!'ranco. -
Paulo Sarasate. - José de Borba. -
Fernandes Teles. - Eurico de Aguiar 
sazes. 

N.0 1.821 
Redijam-Se as letras a e b do n. I 

do art.. 'i'i: 
I -E!QceSS!Il.' e julgar originàrla-

mente: -------- .. __ -- -- _ . 

a) o Presidente da República e os 
M:ini.stros do Sul)remo Tribunal Fe
ders.I, nos crimes comuns; 

b) Os Ministros de Estado, o Pro
curs.dor Geral da República, os juízes 
dos tribunais de justiça ou de outros 
tribunais superiores, OI! Ministros do 
Tribunal de Contas da União e oa 
chefes de missão diplomática, nos cri
mes comuns e nos de responsabilida
de, ressalvado. quanto aos Ministros 
de :E:stad.o, o dis?<~sto no final do ar
tigo 65. 

Justi.ficaç/i.o 
A emenda é cónseqüência de indica

ções anteriores no sentido de modifi
car os arts. 76 e 108, § 2.0 , e de supri
mir a "Seção m - Dos Tribunais Fe
derais de Recursos, arts. 79 s 83". 

Ssla das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Raul Barbosa. - Frota Gen
til. - Almeià4 Monte. - Alencar 
Araripe, -Osvaldo Studart. - Arge
miro Fia111.o. -Martiniano de Arau;o. 
- Egberto Rodrigues. - Gentil Bcr
Teira - Vergniautt WanàerlnJ. 
Plínio Lemos. - CrepOry Franco. -
Paulo Sarasate. - Jose de Borba. -
Fernandes Teles.- NEurico de Aguiar 
Sales. 

N.0 1.822 
0 art. 77, inciso m, letra d, SUb&• · 

titua.-se pelo seguinte: "Quando ocor
:rer diversidade de interpretação de
finitiva de lei federal entre dois tri
buna:is ou entre um dêles e ~ SUpre
mo Tribunal. :Federal". 
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Justificação 

A emenda. tem o destino de dar a.o 
dispositivo uma. forma. mais simples e 
mais cla.ra., sem atentar contra a tra
dição de nosso direito. 

S. S., em 19 de junho de 1946. -
Fernando Nobrega.. - João Agripino. 

N.0 1.823 

Ao a.rt. 77, n.0 I, lerta I: 
Acrescente-se a.o fina.! do a.rt. 77, 

n.0 I, letra. r, o seguinte: "ou ato ad
ministrativo dos Tribunais de recurso, 
Tribuna.! Superior Eleitoral, Superior 
Tribuna.! Militar, Tribunal Superior do 
Trabalho e Tribunais de Justiça dos 
Esb.dos, Distrito Federa.! e Territó
rios" .. 

Justificação 

Não havendo mais dúvida. sôbre o 
cabimento do mandado de segurança 
contra ato administrativo de autori
dade judiciária, e sendo est~. o mais 
alto tribuna.! da jurisdição, só ao Sa
premo Tribuna.! Federal poderá caber 
11. atribuição de conhecer _do pedido. 
E por mais de uma. razão: Porque a 
êle competindo processar e julgar os 
membros dêsses tribunais (a.rt. 77, I, 
b) a. êle cabe conhecer do mandado 
de s~gurança contra atos dessas pes
soas como agentes da. autoridade pú
blica. Assim acontece com o Presi.: 
dente da República e os J:\finiStros de 
Estado (arts. 77, I, a, b e mesmo art. 
i) • Porque não há outra autoridade 
judiciária acima. dêsses Tribunais, se
não o Supremo Tribuna.! Federal. 
Sendo assim, na Constituição, deve fi
gurar tal competência., pois do con
trário não a poderá outorgar a. lei or
dinária. 

Sela das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.824 

Ao art. 77. 
Acrescente-se como n. 0 I, do art. 7'1, 

o seguinte: 
"I. Organizar a sua secretaria e · 

prover, priva.ti-va.mente, na !arma do 
.seu Regimento in.terno, os "seus carg04i 
e funções". · 

J=titicação 

Ao justificarmos a emenda 539, pu
bliCII.da na pá.g. 2.545 do "Diárlo da 
Assembléia", de 14, dêste mês, disse
mos <tUe o v-erbo "prover" tem, em se 
tratando de servidores públicos, uma 
significação genérica. E, no caso da 

organização das secretarias das du:~.s 
casas do Congresso Nacional, do Su
premo Tribunal Federal e do Chefe do 
Poder Executivo, quero dizer, sec!e
taria do Palácio do Catete, o modo de 
prover os seus cargos ou funções, tem 
a significação mais ampla que se po-
derá imaginar. · 

Assim, compete a qualquer dos três 
poderes, organizar privativamente, sem 
interferência de qualquer dos outros, 
as st,.as secretarias, fixar o número 
de seus funcionários, dar-lhes atribui
ções, determinar as suas funções, dis
pensá-los, pó-los em disponibilidade, 
aposentá-los de modo que entender, fi
xar-lhes os vencimentos, comissões ou 
vantagens, etc. 

No caso do Supremo Tribunal F'2-
deral, êle organizará sua. secretaria. e 
flxará os vencimentos de seus funcio
nários. E' ato perfeito e acabado. Só 
cumpre aos outros dois poderes. sem 
discussão, acatar a deliberação do Su
premo, porque esta lhe diz res,l'!ito 
privativamente, e regula assunto do 
seu peculiar interêsse. 

Do mesmo modo agirá o Executivo 
com as deliberações da Câmara e do 
Senado, no que toca às suas Sec:e
tarias. 

E o Senado e a Câmara não poderão 
ter outra atitude senão a de homolo
gar e acatar, sem discussão, a orga
nização, da secretaria do Palácio Pre
sidencial e o modo do Presidente da 
República provêr os seus cargos e 
funções. 

Isso porque, os três poderes ãa Re
pública. sendo harmônicos e inãepen
dentes entre si, (art. 6. 0 ) não se pode 
admitir que um deles se intrometa na 
organização da secretaria de outro, na 
nomeação dos seus funcionários, nas 
su:.s atribuições, deveres, obrigações, 
encargos, comissões, vencimentos, apo
sentadorias e tudo o mais que lhes 
disser respeito. 

Seria, em caso contrário, um dos 
poderes orientado e ·dirigido p~r outro, 
no que con~e à parte mais impor
tante da organização dos seus próprios 
serviços. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.825 

A letra e, do n.0 I, do art. 77. 
Na letra e, do n.0 I, do a.rt. 77, ao 

envês de "juizes ou Tribunais da 
União" diga-se: "juizes ou Tribunais 
Federais". 
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Justificação 
Essa denominação é á usada em 

quasi todos os artigos da Constituit>ão. 
Não hã razão para modiíicâ-la. <Ar
tigos 67, 36, § 2, art. 77, I, b) . 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1~6. - P. Dutra. 

:N. o 1.826 

Art. 77, n. o I, letra. e: 

Emenda substitutiva 
Na primeirs. linha, em lugar de 

"juízes ou ttibunais" leia-se "juízes 
e tribunais" 

Justificação 
Deve haver um êrro de impressão 

no têxto, porquê os conflitos dos juí
zes entre si são julgados pelos tri• 
buna.is de predicamente> superior e 
nãe> pelo Suprem e> Tribunal Federal. 

Sa.Ia. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Benedicto Costa Netto. 
Horacio LaJer. - Cesar Costa. 
Alves Palma: Gojjredo Telles. -
Ataliba Nogueira. 

N.• 1.827 

Art. 77, n. o m, letra. b: 

Emenda substitutiva 

Em lugar de "discutir", dig&-se 
"questionar sôbre". 

Justificação 
Segunde> o têxto da.s nossas Consti

tuições anteriores, o recurso extra.or
dilúrio era. cabível quando a. "lei fe
deral" era. objeto de "questão". o 
Projeto se refere à simples "dis
cussão"; e isto aumenta., além da 
justa medida., os casos de :!:'ecurso ex
traordinário. 

Sa.Ia. das Sessões, 19 de junho de 
19~6. - Ataliba Nogueira. - Bene
dicto Costa Netto. - Horácio Lajer. 
- Cesar Costa. - A?ves Palma. 
Gojjreda Telles • • 

Emenda supressiva 

Suprima-se a palavra "de!i::lit!va". 

Ju.stijicaç(f.o 

Considerada. em seu aspecto literal 
a. locução '"interpretação definitiva" 
é uma. erronia. que jamais se verfica. 
na prática. Aqui, como em outros 
paises; inclusive na América do Nor-

te, <V. Hepburn x Griswold - Supre
me Court) os tribunais modificam 
freqüentemente sua.s próprias inter
pretações. Considerada em seu pen
samento, êsse adjetivo repete o que 
já se encontra enunciado no comêço 
do número:" "decididas em única ou 
última instância." 

Sala. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Ataliba Nogueira. - Bene
dicto Costa Netto. - Horácio Lsfer. 
- Cesar Costa. - Alves Palma. + 
Alves Palma.-,.:::- Goffredo Te!les. 
- Lopes Ferraz>--Cesa.t:· Costa. 

N.0 1.829-

Art. 77, n.• m, letra d : 

Emenda sttbstitutiv~ 

:G:ste inciso deve ser :redigido 4a 
seguinte forma : 

"quando ocorrer diversidade de in
till'pl'etação_..de ~xto de lei federal 
entre qualquer Tribunal- e o Supremo 
Tribunal Federal ou entre os Tribu
nais Federais de Recurso ou entre 
qualquer dêstes e outro Tribunal." 

· Justificação 
o Projeto não previu, por inadver

tência, os casoo de diversidade de in
terpretação de lei federal entre os di
versos tribunais e o Supremo Tribunal 
Federal. 

Sala das Sessões, 19 de junho 1ie 
1946. - Ata.Ztõa. Nogueira. -. Bene
dicto Costa Netto. - Horácio Later. 
- LOPes Ferraz. - Gotfredo Teles. 
- Alt~es Palma. - César costa. 

N.D 1.830 

Art. 77: 
Redil a.m-se assim a.s letra. a e b 

do n.• I: 
"a) em crime comum, o Presidente 

de República (art. 61) ; 
o) em crime comum e no de respon· 

sabilldade: 
1) Ministro de Estado, ressalva.dG 

o disposto no final do art. 65; 
2) Juiz de tribunal superior ou de 

tribunal de justiça do Estado, do 
Distrito Federal ou de Território; 

3) ministro do Tribunal de Contaa 
(art. 142, § 2. •) ; 

4) chefe de missão. diplom:ática." 

Justijieação 
Redação mais clara. 
Sala das Sessões, 12 de junho de 

1946. - Bias Fortes. 
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N.• 1.831 

Al"t. '17 - Redija--se assim a. le
tra. h do n.o I: 

'"~) habeas-corpus, se: 
1) <> paciente ou coator :!or tribu

nal, autoridade ou funcionário cujos 
a.too estejam sujetitos à sua ime
diata. jurisdição;' 

2) tra.tar-se de crime sujeito à sua. 
juriedição privativa.; 

3) houver perigo de se consumar a. 
violênci.e antes que outro juiz ou Tri
bunal dêle possa. conhecer." 

Justiffcação 

A redação aqui sugerida., a.:pesar de 
desdobrada. em três números, é de 
menor número de palavras e mala 
clara do que a. do projeto. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
junho de .1946. - Bias Fortes. 

N. 0 1.832 

Ait. 77 - Redija--se o n. 0 IV: 

"Rever: 
a.) prccesso criminal findo, julgado 

por qualquer tribunal superior da. 
União; 

b) sua própria. decisão, para bene
fício do condenado." 

Justiffcação 

Redação simplificada e, a.ssim, me
lhorada.. 

Sala. das Sessões, 12 de junho de 
junho de 1946. - Bias Fortes. 

N. 0 1.833 

Ait. '17, I, i 
Substitua-se por: 
"i) os mandados de segurança. con

tra. ato aos Ministros de Estado." 

Justiftcação 

A medida visa. a excluir os Sitos 
do Presidente da. República, que de
vem ser resguardados dos julgamen
tos que, pela natureza do processo, 
não comportam mais ampla. discussão 
e prova. As partes dispõem de a.ção, 
na lei, que é bastante para lhes as
segurar os direitos, com mais amplo 
exame. o mandado eJq>áe, desne
ce&sària.mente, o Chefe de Estado. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Benedicto Vallaàares. 
Olyntho Fonseca. 

N.O 1.834 

Art. 77 n.0 I, letra b. 

Emenda substitutiva 

Em lugar de: 
"os juizes dos Tribunais Federa.ls 

de Recursos e dos demais tribuna~l 
superiores federais". 

Diga-se: 
"os juizes dos Tribunais Federais·'. 

Justificação 

Não se compreende que o Supremo 
Tribunal Federal tenha competência. 
para processar e julgar, originà.riamen
te, os juizes dos Tribunais de Justiça. 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, os ministros do Tribunal 
de Contas e não a. tenha em rela.çã.> 
aos juizes dos Tribunais Federais. 

Sala. das Sessões, 19 de maio de 
1946. - Ataliba Nogueira. - Bene
dicto Costa Netto. - Horácio Lafer. 
- César Costa. - Alves Pal1114. ·
Go/redo Telles Júnior. 

N.0 1.835 

Ao art. 77, m, c: 
Substitua-se a alínea c por esta.: 
c) quando se contestar a va.llda.de 

de lei, ou de outro ato de govêruo 
local, em fa.ce da. Constituição, e a 
decisão do tribunal reconhecer que a. 
<:ontesta.ç~o é procedente. 

. Justificação 

Do projeto: 
Art. 77 Ao Supremo Tri

bunal compete: 
............................... 
m - julgar, em recu,-:;o 

extraordinário, as causas decl~li
das em única. ou última ins
tância.: ............................ 

c) quando se · contesJ;a.t a 
validade de lei ou a to dos go
vemos locais, em fa.ce da Cons
tituição, e a. decisão do tribunal 
local julgar vâlida. essa. lei ou 
ato. 

Justificação 

Diz o projeto, repetindo ,aliâs, dis
posição das Constituições anteri.>res: 
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" de lei ou ato dos governos !o-
cais". 

ora a. lei é também um ato, é um 
ato législativo, e o Poder Legislativo 
é parte integrante do Govêrno. 

Daí a modificação dos têrmos lnJ.
cia.is da emenda. Na sua. parte final, 
foi evitada a repetição das palavras 
lei e ato" 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - CZodomir Cardoso. 

N.O 1.836 
Transformando o parágrafo único 

do art. 77 em·§ 1.0 e o art. 78 em 
§ 2.0 , dê-se a êste último, esta reda-
ção: . 

§ 2.o E' da competência privativa 
do Presidente do Supremo Tribunal: 

a) com recurso voluntário para. o 
plenário, conceder exequatur às cartas 
rogatórias das justiças estrangeiras. 

b) presidir o Senado quando fun
cionar como Tribunal de Justiça (ar
tigo 31, :;>a.Iá.grafo único) ". 

Justificação 

E' evidente a. falta da atribuição 
averíguada na letra b 'do parágrafo 
no texto Do Poder Judiciário, do Su
premo Tribunal Federal, do projeto. 

Sala das Sessões, em 17 de junho 
de 1946. - B~as Fortes. 

N.o 1.837 
Ao art. 79. . 
Redija-se assim o art. 79: "Os Tr1-

buna.is Federais de Recurso serão em 
número nunca inferior a três e terão 
a. sua jurisdição territorial determi
nada em lei". 

JÜStificação 
A mesma emenda · apresentada ao 

art. 80. 

Sala dll.S Sessões, 21 de junho de 
19-i6. - P. Dutra. 

N.0 1.838 

Substitua-se o art. 79 pelo seguinte: 
"E' instituído na Capital Federal, 

· com Jurisdição em todo território na
cional, um Tribunal Federal de Re
cursos, composto de seis juízes. Pa
rágrafo único. Mediante proposta do 
Supremo Tribunal Federal poderá a 
lei elevar o número de juízes e CI:ia.r 
outros Tribunais. fixando-lhes a juris
dição territorial". 

Justificação 

Trata-se de uma inovação no nosso 
aparelhamento judiciário, por LssQ 
mesmo deve ser cercada de medidas 
adequada a uma experiência. Basta, 
data venia, a criação logo de um Tri
bunal apenas, deixando-se para. o le
gislador ordinário a conveniânc:a. de se 
aumentar êsse número. O pais atra
vessa instantes de aflitíssima situação 
econômico-financeira, necessitando 
restringir ao mfnimo as despesas pú
blicas. 

S. S., em 19'de-junho de 1946. -
Fernando Nóbrega. ---:Jõão-Rgripino. 
- Vergniau.d Wanderley. -Plínio Le
mos. -José Gaudêncio. - Adalberto 

· Eibeiro. - Ernani Satyro. - Osmar 
de Aquino. 

N.0 1.839 
Substituam-se no ar'..!go 80, as pala

vras "cada Tribunal Federal de Re
cur:;_os compor-se-á de seis ju.ízP..s" por 
"Os ]wzes·do--Tribunal.Federal de Re-
cursos serão ... " - · 

Justificação 

E' para adaptar o texto à enM!nda 
anterior que cria apenas um Tribunal 
Federal de Recursos em vez de três. 

S. S., em 19 de ju..'"lho de 1946. -
Ferna:?.do Nóbrega. - João Agripino. 
- Vergniau.d Wanderley.- Plfnio Le
mos. - José Gaudêncio. - Adalõerto 
Ribeiro. - Ernani Satyro. - OS'TnU 
de Aquino. 

N.0 1.840 

Ac> art. 80. 

No art. 80, onde se diz: "Compor
se-á de seis juizes", diga-se "compor
se-á pelo menos de seis juizes". 

Justificação 

A Constituição nunca deve fixar o 
número de juízes de um tribunal, nem 
o número dêstes, porque as necessida.
does futuras do País podem ex!gir 
maior númt:ro de Tribunais e juizes. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.841 

Artigo 80: 

Emenda substitutiua parcial 

Em lugar de "um terço" diga-se: 
"um quinto". 
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JustiJicat;ao 
O art. 80 do projeto diz: 

"Cada. Tribuna.! Federal de Re
cursos compor-se-á de 6 Juizes 
nomeados pelo Presidente da Re
pública., com aprovação da. maio
ria absoluta do Senado Federal, 
dentre juristas com os requisitos 
indicados no art. 75, sendo dois 
terços escolhidos dentre juízes e 
desembargadores e um terço den
tre advogados e membros do Mi
nistério Público Federal ou dos 
Ministérios Públicos locais". 

A Constituição de São Paulo, de 
1935, fixava em um quinto do número 
total dos membros da Côrte de Ape
lação, o limite para o preenchimento 
de vagas, com a nomeação de advo
gados ou membros do Ministério Pú· 
blico. • 

O Projeto eleva para um terço, es
sa participação. Mas não é justo 'que 
tanto se diminuam as possibilidades 
de chegarem os magistrados ao api
ce de sua carreira. 

NA.o se pode criticar, nas juizes bra
sileiros, a nobre ambição de chega-rem 
aos tribunais de segunda instância 
num coroamento de seus méritos pos.: 
tos em prova em tôda uma vida de 
trabalho, de estudo, de probidade fun
cional, de renúncias e de sacriflcios. 

Iniciada a. sua carreira. em modes
tas comarcas do interior conquistadas 
por concurso, seguida a.t.-avés promo
ções lentas, por mere;:imento ou an
tiguidade, chegados à última entrân
cia., encontram dai em diante multo 
poucas probabilidades de uma promo
ção final, que é para. êles a glória. e a. 
definitiva melhoria econômica., na. ve
lhice. 

Tão mal remunerada. é a nossa ma
gistratura, que o Poder Judiciário dos 
Estados luta coin séria.!: dificuldades 
de recrutamento de juizes !niciais. Di
ficultadas, que sejam as promoções fi
nais, pela restrição de seu número, 
menos tentadora será a. carreira da. 
magistratura. 

Julgar é uma especiall.;l.ação, que se 
aprimora no tiroclnio. Para ser gran
de juiz, não bastam o brilho intelec
tual, a. cultura científica. e as virtudes 
morais. E' preciso também o hábito, 
a. prática., a experiência da !unção. 

Os Tribunais Federais de Recuxsos 
não serão, como o Supremo, tribu
nais politicos, destinados a manter o 
equilibrio dos poderes e a defender o 
preõornfnlo da lei constitucional. Se-

rão, como os tribunais estaduais. ór
gãos técnicos. 

Porque, pois, neles à!m!nuir o nú
mero dos especialistas que se vêm im
pondo numa carreira difícil e meri
tória? 

Se na composlç&o dos Tribunais Fe
derais de Recursos, essa. percentagem 
pouco aparece, não se pode admiti-la 
na. dos Tribunais Estaduais, ~mo 
também quer o Projeto. 

Manda, em verdade, o art. 116, n.o 
V, que: 

"Na composição de qualq•ter tri
bunal superior, um terço dos. lu
gares será preenchido por advo
gados e membros do Ministério 
Público .•. " 

Nos pequenos Estados, onde em ge
ral é de sete ou nove, o número de 
desembargadores, a diferença entre 
um terço e um quinto, importa em di
ferença de mais um, ou menos um b
gar. Mas nos Estados e Distrito Fede
ral, onde as Côrtés são mais ampla!;, 
o número de lugares s-.:tprimidos aos 
juizes profissionais aumenta multo. 

Em São Paulo, há 25 desembarga
dores. O têrço corresponde a oito lu
gares; o quinto, corresponde a cinco. 
A diferença de três lugares, contra. 
os magistrados, ·é altamente desani
madora. 

Além dessas considerações de ordem 
pragmática, há que atender ao aspeto 
moral do · caso. Um número tão ele
vado de cargos à disposição de advo
gados e outros bachareis, conduz in
sensivelmente à idéia. de que os bons 
magistrados de carreira não são mui
to capazes, ou pelo menos não são 
multo encontradiços, para a judicatu
ra superior. 

Não há nenhum motivo para que 
a. Constituição Federal seja. tão cruel 
e tA.o injusta com os juizes 'brasilei
ros. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Benedito Costa N~o. -
Ataliba NogUeira. - Honório Mcmtef
ro. - Goffredo Telles Júnior. - No
velli Júnior. - Lopes Ferraz. - Ho
rácio Laje:r. - João Martins. - Cé
sar Costa. 

N.0 1.842 

Ao art. 80. 
Redija-se assim: 
Art. 80 - Cada Tribuna.! Federal 

de Recursos compor-se-á de seis jui
zes, devendo aplicar-se, quanto à. sua 
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nomeação e aos requisitos que devem 
reunir, o disposto no art. 75. 

Parágrafo único. Dois terços serão 
escolhld.os dentre os desembargado
res e os juizes de <lireito e um têrço 
dentre os advogados e membros do 
Ministério Público, federal ou local. 
Do projeto: 

Art. 80 - Cada Tribunal 
Federal de Recursos compor

. se-á de seis juizes, nomeados 
pelo Presidente da República, 
cam aprova.çá.o da maioria ab
soluta do Senado Federal, den
tre juristas com os requisitos in
dicados no art. 75, sendo dois 
terços escolhidos dentre juízes 
e desembargadores, e um têrço 
dentre advogados e membros do 
Ml.nlstério Público Federal ou 
dos Ministérios .Púlbllcos locais. 

Sala das Se.Ssões, 19 de junho de 
1946. - Cloàomir Cardoso. 

N.0 1.843 

Ao art. 81, IV: 
Redija-se assim: 
c) quando se contestar .a validade 

de lei, (1tl de outro a to de govêrno lo
ca~ em face de lei federal, e a de
cisão do tribunal reconhecer a proce
dência da contestação. 

Do projeto: 
.Art. 81 -Compete aos Tri

bunais Federais de Recursos, 
dentro da sua jurisdição territo
rial: 

IV - julgar, em recurso ex
traordinário, as causas decidi
das em única e última instân
cia pelas justiças locais: 

c> quando se contestar a 
validade de lei ou ato dos go
vêrnos locais, em face de lei fe
deral, e a declsâ.!l do tribunal 
local julgar válida. essa lei ou 
ato. 

Justificação 
Reporto-me, quanto a esta emenda, 

à Justificação da que apresentei ao 
art. 77, m, c. 

Salt. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 • 1.844 

Ao art. 81, n.0 II, letra. a. 
Redija-se a sslm a. primeira parte 

da. letra u., do art. 81, no n.0 II: 

"u.> as causas decididas em primei
ra instância pelos juizes de direito 
locais, quando a União fOr interessada 
em todo e qualquer feito, como auto
ra ou ~. assistente ou opoente; <o 
mais é como está. no projeto)". 

Justf/icu.ção 
A emenda visa atribuir· aos juizes 

de direito, do Distrito Federal, dos 
-Territórios e dos Esta.dos competên
cia para processar e julgar,-em~~pri
melra instância, com recurso para o 
Tribunal Federal de Recurso, todas as 
ações em que a União 10r autora ou 
ré, assistente ou opoente. · 

Já. é tempo de se facilitar às pes
soas que queiram demandar com a 
União, o direito de ajuizar os seu. 
feitos no fOro de seu domicilio. 

Salà das_Sessões, 21 de junho do 
1946. - Ped.rODu.tra. · ~ · . 

N.0 1;845 

Sub.stltua-se o artigo 81 pelo se
guinte: 

"Compete ao Tribunal Federal da 
Recursos: 

D Processar e julgar as ações resci-
sórias de seus acórdãos; · 

II) Rever, em benefício dos conde
nados, nos casos e na forma que a. 
lei determinar, os processos findos 
em matéria julgada pelas justiças lo
cais: 

m> Julgar, em recurso ordiná.rio: 
Oetras u. e b do n.0 II do Projeto) . 

Justificação 
Um Tribunal intermediário nãe 

pode julgar recursos extraordiná.rios. 
E' missão do Supremo, como intér
prete final da Constituição e unifica
dor da jurisprudência nacional. A 
presente emenda suprime essa com
·petênc!a. Depois, é o pior, pelo Pro
Jeto, teriamos uma verdadeira here
sia jurídica: recurso extraordiná.rio de 
recurso extraordinário. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Ferna:rzi!D Nobrega. -
João Agripino. - Vergniauà Wander
ley. -Plínio Lemos.- José Gauden
cto. - Ernu.ni su.tvro. - Osmar à6 
Aqmno. - Aclalberto Ribeiro. 

N.0 1.846 
Art. Sl, n.o V: 

Emenda supressi1Ja 

Suprima-se êsse número. 
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Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Ataliba Nogueira. - Be• 
neclicto Costa Netto. - Honorio Mon
teiro. - Gofjreclo Telles Junior. 
Lopes Ferraz. - Novelli Junior. 
Horacio Lafer. - João Martins. -
Cesar Costa. 

N.o 1.847 

Suprtma-se o art. 83. -

Justificação 

O assunto já foi objeto de outra 
emenda e não se justifica mais. 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Fernando Nobrega. 
João Agripino. - Vergniaucl Wander
ley. -Plínio Lemos. -José Gauclen
cio. - Ern.ani Satyro. - Osmar ele 
Aquin.o. 

N.0 1.848 

Redija-se assim o art. 85: 

"A lei disporá sôbre o número e a 
forma da escolha dos juízes do su
perior Tribunal Militar, que será in
tegrado por metade de juízes . togados 
e metade de juizes militares." 

Justificação 

Uma vêz que o Projeto, no art. 86, 
cuida de preenchimento das "vagas 
dos juízes togados", é natural que 
de logo imponha ao legislador a obri
gatôriedade de juizes dessa categoria 
ou condição, sob pena de tornar ano
dino o cits.do art. pois nada impedi
ria que o leg!slador ordinário exclUisse 
tais juízes do mencionado Tribunal." 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Luiz Viana. 

N.0 1.849 

Emenda supressiva 

Suprima-se o art. 86. 
Sala das Sessões. 18 de junho de 194e 

-Benedicto Costa Netto. - Horacio 
Lafer. - Noveli Júnior. - João Go
mes Martins. - Lopes Ferraz. -
Cesar costa. - Alves Palma. - Ho
nório Monteiro. 

N.o 1.850 

Emenda substitutiva 

Art. 9. 
:e:sse artigo deve ser redigido da ma

neira seguinte: 
"O Tribunal Superior Eleitoral com 

sede na Capital Federal, será com
posto de juízes nomeados pelo Presi
dente da República, e escolhidos: 

a) dois, dentre os Ministros do su
premo Tribunal Federal; 

b) um, dentre os juízes do Tribunal 
Federal de Recursos; 

c) um, dentre os desembargadores 
do Tribunal de Apelação do Distrito 
Federal; 

cl) um dentre juristas de notável 
saber e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Mediante eleição 
dos seus membros, um dos Ministros 
do Supremo será o Presidente e o 
outro o Vice-Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Aceito êsse substitutivo deve ser feita 
a adaptação, ao princípio dos artigos 
seguintes. 

Justificação 

Parece razoável que o número de 
juízes dêsse Tribunal e bem assim as 
suas condições de investidura fiquem 
consignadas no têxto constitucional. 
-Benedicto Costa Netto. -Horácio 
Later.- Honório Monteiro. - Cirillo 
Júnior. - César Costa. - Alves Pal
ma. - Ataliba Nogueira. -Martins 
Filho. - Novelli Júnior. - Lopes 
Ferraz. 

N. 0 1.851 

Suprimam-se o parágrafo único do 
artigo 91, o parágrafo ánico do artigo 
93, o artigo 9S, o artigo 97. 

Justificação 
Francamente, a matéria é mais pró

pria da lei ordinãr:a e até certo pon
to de patente superfluidade. 

Sala das Sessões. em 19 de junho de 
junho de 1946 -Ferna1Ui,(. Nóbrega. 
-João Agripino.- Vergniaucl Wan
derley. - Plínio Lemos. - José Gatt
clencio. - Adalberto .Ribeiro. - Er
n.ani Satiro. - Osmar de Aquin.o. 

N. o 1.85.2 

Ao artigo 95: 
Acrescente-se ao final do artigo 95: 
"os Juizes civis serão nomeados por 

dois anos, podendo ser reconõ.uzidos". 

Justificação 

Fica parecendo pelo artigo 95 do pro
jeto, que os advogados .nomeados juí
zes dos tribunais eleitorais, não pode
rão servir por mais de quatro anos, tal 
como acontecerá coz.n os desembar
gadores e juízes de direito. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - P •. Du:tra. 
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N.0 1.853 

Ao art. 102, n.o m. 
Ao :final do -art. 102, nãq In, acres

cente-se: "e municípios". 
Niio vemos nenhum motivo para se 

Justijicaç(Jo 

excluírem dos recursos -para o Tribu
nal Superior as d.ecisões dos Tribu
nais Regionais sôbre expedi~ões ae 
dip:omas de vereadores e prefeito.s, 
quando os pleitÇ>S para êsses cargo~ 
são as ma.1s renhidas di;;putas eleito
rnis e mais de perto f:l.la.m no reglme 
dcmocrâtlco. 

sala das Sessões, em 21 de junho de 
1946. - P. _Dutra. 

N. 0 1.854 

Ao artigo 103, acrescente-se: ao nú
mero I: "com sede na Capital da Re
públlcn"; ao n: o n: "onde a lei de
terminar"; ao n. 0 m: "nas comarcas 
que a. lei determinar, competindo nas 
dcmn.is o exercício das respectivas fun
ções aos julses de direito". 

Suprimam-se os três parágrafos des
te artigo. Acrescente-se mais um ar
tigo, com a redação seguinte: "Os 
presidentes da Juntas de Conciliação 
e os membros do Tribunal Superior do 
Trabalho dos Conselhos Regionais do 
Trabalho, serão juizes togados, esco
lhidos na. forma. que a. lei deter
minart'. 

Justificação 
o Projeto cria Tribunais de Traba

lho em todos os Estados e Territó
rios da. República. Não é posstvel e.b
aurdo maior. A emenda visa corrigir 
tamatülo excesso. 

Di\, igualmente, à. Justiça do Tra
balho caracterlsticas de melhor con
tinnça. coletiva, tornando Julses to
~:ados os presidentes das Juntas de 
Conciliação e Julgamento e os com
ponentes do Tribunal Superior do Tra
bo.lho e dos Tribunais R~onais. Tem 
cunho altamente moralizador. 

Sada das Sessões, em 19 de junho de 
1946. - Fernanã.o Nóbrega. -
Joflo .Agripino. - Vergniauà Wan
derlet/. - Plínio Lemos. - José Ga1L-
4encto. - Adalberto Ribeiro. Er
nani Satfro. 

N.0 1.855 
Ao art. 104, § 26: 

Emende-se: 

"E' reconhecido o direito de greV>e 
- exceto nos serviços públicOII ou de 
utilidade pública". 

Justificação 

A fórmula. que propomos parece-nos 
mais objetiva e, sobretudo, mai3 cla
ra do que a. do Projeto. Resguarda o 
"bem público" e não comporta a.bwi
vas ampliações. 

S. S., 20 de junho de 1946. - AI
tino Arantes. -'·Aureliano Leite. -
Lino Machado. - Rome'!L Lourenção. 

N.0 1.856 

Ao art. 104, § 22.0 : 

Emende-se: 
"Serão reduzidos de cinqüenta por 

cento os impostos que recaiam 5ôbre 
imóvel rural, de área não superior a 
cem_hectares, instituído em bem de 
íamlliã-n:-------- . 

Justijicaçllo 

O limite· de cinqüenta hectares, es
tabelecido no Projeto para bem de fa
mília, afigurase-nos por demais escas
so. Donde a. sua. ampliação para. cem 
hectares. 

S. S., 20 de junho de 1946.- Altino 
Arantes. - Aureliano Leite. - Lino 
Machado. - Romeu Lonrençiio. 

N.O 1.857 

Ao art. 10-!, § 20. 
Emende-se: 

Nenhuma. alienação ou conceseão 
de terras públicas, de área. superior a. 
dez mil hectares, se fará sem PlêTia 
autorização das Assembléias Legislati
vas dos Estados. 

Justi;F.caçlio 
A disposição do Projeto nAo se toa

duna. com a. autonomia. do.s Estados. 
Só a. êstes cabe ajuizar da. conceaalLo 
de terras públicas dentro dos reapecti-
vos lUnites. · 
s~ s., 20 de junho de 19411. -

Altino Arantes. - AureUano Left•. -
Lino Machado. - Romeu Lonrençclo. - N.0 1.858 

Emenda substftutivll 

nse artigo deve ser assim redigido: 
"A constituição, condições de in

vestidura, garantias, Jurisdição, com
petência. e exercício dos julses e dos 

· órgãos da Just!ça do Trabalho serão 
reguladas pela. lei". 
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JustifiCtJç4o 

Essa emenda, além de outràs modi
ficações, se refere a garantias. Sem 
essa palavra. ficará fixada no projeto 
a vitallciedade de todos os juizes da. 
Justiça. do Trabalho, o que não está 
no pensam-ento dos S>EUil elabora.dores. 

S. s., 19 de junho de 1946. -· Be
nedito Comt. Netto. - Horá.cfo Lafer. 
- Lopez Ferraz. - César Costa. -
Gofredo Telles. - Ataliba Nogueira.. 
- AlveG Palma. 

N.0 1.859 
A sessão 7 ... do Cap. 4.0, Titulo 2.0, 

do projeto . de Constituição Federal, 
substitua-se: 

Do llmiiS:rÉRio PúliLico 

. Art. 107. O ministério público s-erá. 
organizado na União, no Distrito Fe
deral e nos Territórios, por leis fe
derais; nos Estados, por leis locais. 

Art. 108. os -membros do ministé
rio público serão autônomos no exer
cfclo de suas funções próprias, como 
órgãos da lei e fiscais de sua. execução. 
Entretanto, como· representantes do 
Poder Executivo, nas causas ou pro
cedimentos que lhe interessem, ou no 
exercício de sua função social, peran
te o Poder Jud1c1á.rio, incumbe-lhes 
o cumprimento de obrigações com que 
se ligam à atividade gt:ral daquele po
der: 

Art. 109. o ministério público da 
União compreende: 

l. Na justiça. comum, o Ministério 
Público Federal. 

2. Na militar e no do trabalho, res
pectivamente, o Ministério Público 
M1lltar e o Ministério Público do Tra-
balho. . 

Parágrafo 11n.ico. A lei organizará o 
ministério . público ..!ia justiça eleito
ral. 

Art. 110. O Ministério Público Fe
deral tem por chefe o Procurador Ge
ral da República, nomeado pelo Pre
sJdente da República, com aprovação 
do Senado Federal, dentre jUristas que 
reunam os requisitos indicados no ar
tigo 75. 

Parágrafo 11nico. o Procurador Ge
ral da República é demissível aà-nu
tum e terá vencimentos iguais aos de 
ministro do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Será julgado, nos crimes comuns e 
nos de responsabilldade, pelo Senado 
Federal. 

Art. 111. O Ministério Público Fe
deral será repres-entado: 

l. Nas circunscrições jUrisdicionais 
dos Tribunais Federais de Recursos, 
por Procuradores Regionais da Re
pública, livremente nomeados pelo Pre
sidente da República dentre jUristas 
que satisfaçam os requisitos indicados 
no artigo 75. Serão êles demissíveis 
ad-nutum e peréeberão vencimentos 
iguais aos dos juizes do tribunal res
pectivo. 

2. No Distrito Federal, Estados e 
Territórios, por Procuradores da Re
pública, podendo a lei cometer essa 
representação, nas com::u:cas do inte
rior, ao ministério público local. 

Art. 112. Os Procuradores Regionais 
da República. serão julgados nos cri
mes comuns e nos de responsabili
dade, pelo Senado Federal. 

Art. 113. O Ministério Público ~
rante as justiças especiais, o do Dis
trito Federal, os dos Estados e os dos 
Territórios, terão por 'ctlefes os respe
ctivos Procuradores Gerais. nomEiados, 
livremente, os dos Estados·, pelos Go
vernadores, e os demais, pelo Presiden-

, te da República, dentre jUristas que, 
maiores de 30 anos, reunam as outras 
condições do a.rtio 75. Serão êles de
missíveis ad-nutum e terão vencimen
tos iguais aos dos juizes ou tribunais 
perante os quais servirem. 

Art. 114. - Os membros efetivos do 
ministério público em geral, serãG ba..;. 
chareis em Direito, nomeados por con
curso à investidura de primeiro grau 
e classificados por graus ou entrâncias, 
assegurando-se-lhes as seguintes ga
rantias: 

1. Estabilidade, desde a )JOSse, não 
podendo ser destituídos senão nos têr
mos da lei, por sentença. judiciária ou 
processo· administrativo em que se lhes 
assegure plena defesa. 

2. Irredutibilidade dos vencimentos, 
sujeitos a impostos gerais, e iguais, no 
I!linimo, a três qua.rtos do que perce
berem os juizes com quem servirem, 
sem que os vencimentos corresponden
tes a uma outra entrância imediata. 
dif'll'am, entre si, em mais de tr1nta 
por cento. 

3. Inamobllidade, não podendo ser 
transferidos senão para. comarca de 
igual categoria, por motivo de interês
&e público e mediante representação 
fundamentada do Chefe respectivo. 

4. Acesso na carreira., preenchendo
soe uma. vaga por ant!guídade e duas 
por merecimento, alternadamente, me
diante proposta fundamentada do res
pectivo Chefe. 



-386-

Art. 115. As decisões do Supremo 
Tribunal Federal, declaratórias da. In· 
constitucionalidade de lei, ou decre
to ou ato governamental, serão comu
nicadas pelo Procurador Geral da. Re
pública ao Senado Federal, pa.ra os 
fins do artigo 33, e à. autoridad~ leg!slg.
tiva ou executiva de que houver ema
nado a mesma lei, decreto ou ato. 

Art. 116. Os chefes do ministério 
público não poderão exercer, sob pena. 
de perder o cargo, qualquer outra. 
função pública, salvo o Ilillgistério e 
os casos previstos nesta Constituição, 
prevalecendo, todavia, quanto ao mi
nistério público da justiça. eleitoral, 
as incompatibilidades que a lei pres
crever. 

Em conseqüência, suprimam-se: 
No ait. 116 do projeto, o número 14; 
no Art. 178, 1, as expressões - •e o 

ministério público". 
<A emenda. proposta atende ao que 

se dispõe sôbre a matéria, num e ou
tro artigo premenclonados) • 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1946. 
- Bittencourt Azambuia. 

Ju.stijicagão da emenda proposta 4 
sessão 7. o do Cap. 4. 0 , Tít. 2. •, dei 
projeto de Constituição. 

Têm-se frustrado, entre nós, tôdas 
as tentativas no sentido de se insti
tuir e organizar o ministério público, 
em::mcipando-o da influência predo-· 
minante do Govêrno. 

A fôrça conservadora e reacionária 
da tradição insiste em considerar, ain
da, os representantes do ministério 
público "meros procuradores do Esta
do perante a autoridade do juiz" e, 
portanto, subordinados em tudo ao 
Poder E:::ecutivo. 

Isto não obstante. a concepção mo
derna, inspirada nos eDSinamentos co
tidianos da vida do Direito, eleva-os 
à categoria de "órgãos da. lei e da de
fesa social do Estado", subordinados 
Unicamente à. lei, interposto:; ao Poder 
Executivc e ao Poder Judiciário, liga
dos a ambos, mas independentes de 
um e outro. 

Frustrou-se, em 1866, a proposta 
com que o conselheiro Nabuco de 
Araújo tentou reorganizar o minis
tério público, :!ortalecendo-ó, na sua 
estrutura e no seu regime, pela · dila
tação da. esfera de suas atribuições 
e pela. maior eficiência. de sua ativi
dade, obrigatória por indispensável ao 
funcionamento da Justiça.. 

Também se malogrou, em conse
qüência do golpe de 10 de novembro 

de 1937, a obra dos constituintes de 
1934, que haviam instituído o minis
tério público, aliás, em grande gala., 
como "órgão de cooperação nas ati
vidade governamentais", provido de 
garantias que lhe asseguravam, até 
certo grau, uma posição de indepen
dência em :!ace do Estado. 

Na subvenção das instituições cons
titucionais do pais, romperam-se as 
Constituições dos Estados, que re
vestiam o ministério público das ga
rantias da Lei MagDa.,. --umas. _e de 
garantias mais amplas, outras. 

Era uma conquista do Direito que 
desaparecia com o regime. 

Dai por diante, o ministério públi
co, a cuja. organização falecia o sai
nete e o cimento das garantias collS
tltuclonals, passou a ser o que fôra 
no passado: um aparêlho claudican
te, dúctil, e obediente ao arbítrio 
dos goverROS...-- __ 

Promotores operosos, cultos e in
tegres expiavam o crime da inde
pendência em suas atitudes funcio
nais, no esquecimento por dez, doze 
e mais anos em comarcas de inferior 
categoria, enquanto outros, com um 
só mês de efetividade nos cargos, eram 
promovidos a comarcas de terceira.. 
entrância. 

Não só a preterição de valores e o 
"afllhadismo" em plena flcração, mas 
também remoções caprichosas e a 
de ordem de apelar slstemàticamen
te, de tôdas as absolvições em proces
sos-crimes de homicidlo, a par dil 
exceções abertas, aqui e ali, a essa. 
ordem, e impostas em virto:le da po
sição social ou política dos acusados 
- são fatos que atentam contr& a 
wgnidade do ministério público e lhe 
pontilham de negro o quadro geral <:ltt 
sua submissão à vontade pessoal dOIS 
governos. 

"O Governador não pode ordenar. 
como também não o poderia. o Pre
sidente da República, que, em cer
tos casos ou em certas espécies, o mi
nistério público não promova." 

Em tal ambiente de insegurança, 
compressão e desestímulo, em que se 
preterem direitos, conculcam valores 
e premelam vulgaridades, cumpre en
carecer e resguardar a alta missão 
dos membros do ministér1o público, 
"órgãos, que são da lei e do 1nterês
se público em que a lei se aplique." 

Para. obviar a _êsses males, que tão 
profun~ente afetam e prejudicam. 
a justiça, a.té porque, bem não se ca
sando no juiz a faculdade de promo-
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ver e a de julgar, mais restrita se 
faz a esfera dos julgamentos ex-ot
ficio e mais ampla a da atividade 
promotora do ministério público -
é que se querem os órgãos dêsse mi
nistério, livres, independentes e res
ponsáveis. 

Foi esta a edificante compreensão 
dos constituintes de 34, aproximados 
da concepçao moderna do ministério 
público, em vega. entre os mestres do 
Direito. 

E é esta a concepção que nos incum
be corporificar e vitalizar, reinscreven
do-á na Constituição Federal. 81 menos 
que não queiramos regredir no cami
nho andado. 

Araújo Castro, Pontes de Miranda 
e Pedro dos Santos, além de outros no 
Brasil, alinham-se na. boa doutrina, 
segundo a qual os representantes do 
ministério público, ao invés da tão 
afagada demlssibilidade e snbmfsslto 
com que se lhes arrebata a seguran
ça, dignidade e eficiência do cargo, -
devem desfrutar plena independência 
no exercício de · suas funções, deduzi
das não do Poder Executivo, mas da 
lei. 

Manfredini, Zarna.deli, Carlo Lozzl 
e inúmeros outros autores estrangei
ros, preconizam o instituto com os 
sens órgãos dotados de "independên
cia 81bsoluta" e de "inamovibilidade 
no oficio como a magistratura judi
cante". 

E 81 própria Alemanha imperial, diz 
Araújo Castro, dominada pelas duras 
exigênciaS do despotismo militar, que, 
em manifestações irreprimfveis, fazia 
o seu prestigio repercutir em toda a 
parte - na legislação, na administra
ção e na política - dotou o ministé
rio público de superior organização, 
pela qual foi outorgada aos sens mem
bros as mais salutares gara.ntias, sem 
que ninguém visse, af, a menor ofensa 
aos mais altos interêsses do Estado. 

Entretanto, a emenda proposta pre
feriu o critér:lo de uma. solução inter
mediária às duas correntes antagôni
cas, cedendo às reações da tradição e 
lançando-se, ao mesmo tempo, para o 
futuro: nem plena subznl•são nem in
dependência absoluta.. 

O caráter "transicio:nal" da solução 
oferecida à alta consideração da As
sembléia Nacional Constituinte, está 
firmado, especialmente, na. regra do 
artigo 108: 

"Os membros do ministério p11-
blioo são autônomos no exercício 
de suas funQ6es '/1f'Ó117'Ül$; mas, 

· naquilo em que a s:ua atividade es
tá ligada à ação do Govêmo, a.s 

atribuições desses funcionárioo es
capam às suas funções própria$ 
e entram na competência geral da 
Administração". 

Ai, não podem e não devem ser in
dependentes. 

Hão de funcionar, segundo 81 doutr:l
na conservadora, sob "a inspeção do 
Govêmo" e sob "direção disciplinar" 
do Procurador Geral. 

Cabe às leis que organizarem o mi
nistério público, em todos os seus se
tores, definir as relações que o li
gam ao Poder Executivo e a.s obriga
ções que deva cumpr:lr, dentro dos li
mites postas pelas garantias que lhe 
são asseguradas na Constituição. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 
1946. - Bittencourt F. Aza:nibuja. 

N.O 1.860 
Art. 109: 

Emenda aditiva 

Emenda aditiva. 

Acrescente-se a êsse artigo: "e de
signará. o funcionário que deve ter 
assento no Tribunal Federal de Re
cursos, seus vencimentos, atribuições 
e condições de investidura". 

JustificaçéúJ 

O Ministério Público deve estar re
presentado em todos os tribunais. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Benedicto Costa Netto. -
Lopes Ferraz, - NoveUi JunioT. -
Martins Filho. - CiriUo Junior. -
Honorio Monteiro. - Horacio Lafer. 
- Alves Palma. 

N.0 1.861 
Suprima-se a Seção VIII, Capitulo 

!V, Titulo Ir. 

Justi!icaçéúJ 
A unificação da justiça, dispensa 

a regra do art. 110 e a matér:la do 
art. 111 foi transferida para a. Seção 
:L do mesmo Capitulo, de acOrdo com 
emenda. anter:lor. 

Sala. das Sessões, 21· de · junho de-
1946. - Raul Barbosa. - Fruta Gen
tjl. - Almeida Monte. - Osvaltfo. 
Studart. - Argemiro Fiallw. - Mar
tiniano de Araújo. - Crepory Franco. 
- Egberto Bodrlgues. - Gentil Bar
reira. - José de Borba.. - Fem.tliUie3 
TeUes. - Eurico de Aguiar serres. 
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N.0 1.862 

Art. 110. Redi.ia.-se a.ssim: 
"Art. 110 - E' defeso a juiz ou 

tribunal local intervir em questão sub
metida a juiz ou tribunal federal, anu
lar, a.Iterar ou suspender ordem ou 
sentença. dêles, e a êsses, reciproca-. 
mente, intervir, salvo atribuição ex
pressa da Constituição, em ato da
queles. 

Justificação · 

Não se tendo restaurado, pelo pro
jet"l da Constituição, a chamada jus
tiça federal, continuam, porém, a. exis
tir os juizes .e tribunais do poder ju
diciário federa.!. Não existe mais, tam
b-'..m, ao lado da justiça. federal a. jus
tiça. do Estado, embora existam os 
juizes e os tribunais do Estado. A 
redação proposta visa afastar o equi
voco que pudesse resultar de alusões à 
"justiça. federa.!" ao lado das "justiças 
locais", uniformizando-a, além disso, 
com a de outras disposições do projeto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

Art. 110: 

N.0 1.863 

Supressiva 

Suprima-sé o artigo 110. 
Justi.ficação 

Esse artigo restabelece o preceito do 
artigo 62 da Constituição de 1891, re
prOduzido, em substância na. de 34 
(art. 70) . Achando-se perfeitamente 
discriminadas as esferas de competén
' · ' dos juízes e tribunais sõmente por 
êrro da parte ou dificuldade oferecida 
pela 1.·.:p.:tese poderá ocorrer a indé
b:. i=-::··.-vençiio mencionada no Pro
je~-:. i:.':as, êsses casos, a clãusula ora 
impu"::ada., jamais impedirá. Somente 
o conflito da jurisdição poderã ofe
recer reparação. Ademais, a restaura
ção dêsre . 13Jlti&o têxto virâ servir, 
como servm, pa.-a fundamento de re
cursos extraordiná.rios e ações res
cisórias sôbre teses já decididas defi
D;itivamente nos conflitos ac!Ina. re!e
ndos, e, portanto, aumentar, inutil
mente, o trabalho do Supremo Tribu
nal Federal. 

5a.1a das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Benedicto Costa. Netto. -
Lopes Ferraz. - Ncroelli Ju.niDT -
Marti~ Filho. - Ciriilc Junior: -
Honorto Monteiro. - Horacio La.Jer. 

N.0 1.864 
SUprimam-se o artigo 11 e o inciso 

XV do artigo 118. 

Ju.stificaç4o 

E' matéria roeguliment.a!" que um"' 
Constituição nço comporta.. 

Sa.Ia. das Sessões, em 19 de junho df! 
1946. - Fernando Nóbrega. - Joá.o 
Agripino - VergnfaUd Wanderley. -
Plínio Lemos. - José Gau'.iéncto. -
Adalberto Eiõeiro. - Ernani Satiro. 
- 0S7TUI.r de Aqufno. · 

'-N.0 1.865 "'-·-----·. 
Ao art. 111: 
Redija-se assim o art. in" "No 

mais a.Ito tribunal de cada jurisdição. 
O Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor, eleitos anualmente, den
tre os próprios membros, constituirão 
o Conselho de Justiça, órgão de cor
reição e disciplina. da classe, e ao 
qual ficMão sujeitos todos componen
~le...-.... lunto ao Conselho !uncio
na.rá. com pOderes de "'iniciativa -de 
procedimento, o chefe do Ministério 
Público." 

JustifiCação 
Não é possível aceitar o artigo 

emendado tal qual se acha. redigido, 
porque é ofensivo à dignidade do Ju
diciário. Coloca MinistTos, Desembar
gadores e Juizes sob a ação de um 
membro <nem é o chefe) do Minis
tério Público, quando êsse mesmo Mi
nistério há muito foi pôsto fora de 
qualquer sujeição ao poder Judiciá
rio. Na Lei Orgânica da Justiça. do 
Distrito Federal isso se declara ex
pressamente: "Art. 140. A Correição 
dos atos dos órgãos do Min!stério Pú
blico, compere, privativamente ao 
procurador geral, devendo os órgãos 
da. magistTatura. a êle representar 
qualquer omissão, negligência. ou abu
so. por parte daqueles. no desempe
nho de S)lll.S atribuições. E assim já 
era, na VIgência da Lei anterior <De
creto-lei n.0 2. (}35, art. 76) • 

E o Decreto n.0 16.2'73, de 20-12-923 
já declarava: "No exercício de suas 
:funções, há reciproca i'TUZependêncüz. 
emre os 6rgãm do Min.istéric Públi
co e os membros da Magistratura" 
<Art. 126 § um> • • 

Quanto ao Ministério Público . Fe
deral, idêntica é a. situação <Decreto
lei n. 0 986, . de 27-12-38, art. 16) • 

Como, POlS, colocar Juízes, Desem
bargadores, Ministros sob a ação dis
ciplinar de um simples membro do 
Ministério Público? . 
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Quanto aos advosa.dcs, nem neces
sário se toma falar, pois sabemos. to
dos estar a. disciplina. da classe, desde 
1930, entregue à própria Ordem, e por
tanto com exclusão de interferência., 
no assunto, do Judiciário. 

Demais, em que situação ficarão 
Juizes, Desembargadores e Ministros 
suje:Ltos à disciplina. de um órgão de 
que jaz parte um a.d:vogaào, quando 
êsse mesmo advogado perante êles 
dià.ria.mente pleiteia. interesses? 

Nada mais inconveniente à boa ad
nllnistração da .Justiça. 

Em resu.mo - Retirou-se comple
tamente da ação disciplinar da Jus
tiça, o Ministério Público e os advo
gados. Agora se pretende simples
melllte isto; 
co~oca-se, a. ela que ê um dos Po- . 

deres Ccmstituciona.i.s, sob as sanções 
disciplinares do Ministério Público e 
dos advogados. 

Considerando tudo isso, propõe-se 
ao dispositivo nova. redação. Parece, 
nela. atendidos os objetivos v'..stos pela 
Comi•são Constitucional, ·sem os gra- . 
ves inconvenientes acima. apontados. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1M6. --: P. Dutra. 

N.0 1.866 
.Mlt. 111 e §: 

E1Mnàa. su:pressioo 
Suprima-se &se artigo. 

Justificação 

O artigo 4.0 , n.• m, do projeto deu 
à União competência para legislar 
sôbre a. organização judiciária da 
União e ai se encontra compreendida 
a. atribuição do promulgar o ~Regi

mento das Correições", isto é, a. lei 
que regula. a disciplina nos serviços 
da. Justiça.. Não é necessário repe
tir-se de forma casuistica, no texto 
da Constituição, essa atribuição. -
Benedicto Costa Netto. - Atalíba No
guei.Ta. - Lopes Ferraz. - NO'DeUi 
Junior. - Martins FiUu:J. - Cirillo 
Junior- Hcnwrio Montei:ro. - Cesar 
Costa. - .A2ves Pal7114. 

N.0 1.867 
Ao parágrafo único do art. 111: 
Acrescente-se depois da palavra -

"um tul.f1ogado" - em que se porá 
uma virgula, a expressão - escolhiào 
pelo &rgão secdcmal da Ordem dos 
Ad.oogados do Brasil. . 

Justificação 
E' eminentemente · democrático o 

critério apontado para a euolha do 
representante dos advogados, que têm 
o seu órgão de cla.sse, legalmente or
ganizado, em todo o pais, nos apare
lhos juQiciários de correção e disci
plina. 

Sala da Assembléia. Constituinte, 21 
de junho de 1946. - Ola.vo Oli~ra. 

N.0 1.868 

Está. redigido o a.rt. 112: 
"Cada Estado reger-se-á pela. cons

tituição e pelas leis que adotar, res
. peitada a Constituição Federal, assim 
como os princípios consm-ucionals que 
dela decorrerem". 

Justificação para emenda: 
Os grifes acentuam as improprl.eda.

des do preceito. 
A variante nos parece mal posta, 

segundo regra elementar de gra.máti~ 
ca. e imposição da própria eufonia ••• 
data. venia. 

A cláusula. in fine é evidentemente 
redundante, eis que, no respeito à 
Constituição Federal, se inclui forço
samente o dos principias que dela. de
correm... . 

Propomos seja redigido o art. 112: 

ou 

"CadR EStado se regerá pela. 
const!,tuição e pelas leis que ado
tar, respeitados os principies des
ta constituição Federal". 

"respeitada. esta Constituição em 
sua letra e espirito ... " 

se quiserem uma. redundância mais fe
liz ou simplesmente 

· "respeitada esta Constituição Fe
deral". 

Assembléia Nacional Constituinte, 
em 21 c:!e junho de 1946. - Wcllington 
Brandão. 

N.0 1.869 
Ao art. 112: redija-se: 
Art. 112 - Cada Estado reger-se-á. 

pela. constituição e leis que adot.u, 
respeitados os principias constitucio
nais da União. 

Justificativa. 
A emenda visa. restabelecer a. reC:a

ção lapidar do art. 63 da Constituição 
de 1891. Como está o art. 112 do Pro
jeto, com o acréscimo enfâtico de que 
m: Estados se regerão pela. constitui
ção e leis que adotarem, respeitada a 
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Constituição Federal", além dos prin· 
ciplos constitucionais da União, pode 
parecer que se quis dar mais limites 
à autonomia dos membros da federa· 
çli.o, que aquêle d!sposltivo configura
va de uma maneira tão nitida. A au· 
tonomia dos Estados está exatamente, 
em nosso regime federativo, fundado 
com a primeira constituição repu
blicana, na faculdade que têm os Es• 
tados de adotarem a constituição que 
entenderem, uma vez que não contra
riem preceitos fundamentais deflnidos 
na carta federal ou os que impl!clta
mente decorram desta. Não havia ali 
outros limites ao poder de auto-de
terminação dos Estados. Isto mesmo 
era uma das caracteristicas . de nosso 
regime constitucional, em que a União 
devia ter apenas os poderes que lhe 
ficavam reservados expressamente, 
além dos !mplicitos, cabendo aos Es· 
tados todos os dilmais. O campo de 

' expansão dos membros da ·federação 
é sempre mais amplo, em tal matéria 
que o da Un!ão. E' que os Estados 
têm poderes próprios, todos os demais 
que não foram delegados àquela. A 
União, isto é, o Estado Federal, existe 
por fôrça dêsses poderes. 

Na discussão da Constituição de 
1891, como se vê de Barbalho (Co
mentários, pag. 63), suscitou-se ques
tão semelhante e partiu da bancada 
paraense, da autoria de Lauro Sodré, 
a emenda que seria adotada pela 
Constituinte. João Barbalho, no dis
curso que pronunciou, de apolo à 
emenda vencedora, depo!s de deflnfr 
a autonomia dos Estados, conclui: 

"Cs.da Estado, se · organlzsndo de 
modo que não ofenda os direitos e fa
culdades da União, terá a faculdade 
de regular-se e de estabelecer seu re
gime, conforme entender mais conve
niente às suas condições e circunstàn-
cias; , 

"Neste particular me parece que o 
projeto aferrou-se a maus vezos, aten
do-se a antigos moldes, para estabe· 
lecer um sistema uniforme, inflexível, 
61métr!co, a ser adotado em todos os 
Estados, como se fosse licito entrar nas 
prerrogativas dêstes e sequestrar aquilo 
que é da competência dos mesmos" 
(Op. cit. pag. 267). 

No caso da nossa emenda ao artigo 
112 do Projeto da douta comissão 
Constitucional, o que vemos é que a 
declaração de terem os Estados de 
respeitar, nas constituições que ado
tarem, além dos prlnciplos constitu
cionais da Un!ão, a Constituição Fe
deral, pode envolver uma restrição, 

que não esta:rã certamente no pensa
mento dos constltu:ntes de 1946, de 
ficarem os Estados obrigados a mode
larem as suas constituições pela fe
deral, com sacrlficio da sua :>outono
mia, quando pelo estatuto de 1891 
tinham os poderes de se organizar li
vremente, uma vez respeitassem aque
les prlnciplos const:tuclonais, prlnci
p1os êsses, uns expressamente contidos 
em preceitos escritos e outros impli· 
citos e decorrentes do sistema cons
titucional adotado-para-a-Federação. 

Uma cousa é r~eitar os principhs 
constitucionais e entra é respeitar a 
constituiçá'o, distln9áo feita, a11âs, 
pelo próprio projeio. Não é que a 
nossa emenda tenha em vista possível 
desrespeito à Coustituição Federal, 
pelos .Estados, o que não seria admis· 
fi.~Jor subverstvo do regime legal 

do;-Não deixa de ser redun
dante dispor que, além: da -constitui· 
ção, sejam respeitados os principias 

- Constituc!onals, a não ser que se 
queira obrigar os Estados a seguir es
tritamente o modêlo federal, não só 
no domínio dos principias, ms.s ainda 
quanto às normas que não são pro
priamente da essfulcia do regime 
constitucional adotado. O contrário 
.seria uma tautologia desnecessária. O 
Projeto revela. neste passo, como em 
alguns outros, uma certa teDdênela 
unitária, em desacôrdo com os anselos 
gerais, no sentido de restaurar aos 
Esta.dos a autonomia que lhes tinha. 
sido postergada. 

Para o desrespeito à constituição, 
porém, esta prevê as sanções conve
nientes, pela intervenção federal. A 
exigência de consta.r do text-o consti· 
tucional aquela d!eclaração expressa 
pode dar lugar a equivocas, em vez de 
esclarecer o pensamento do legislador 
const!tuinte, importando no sa.crlficlo 
da .autonomia dos Estados. Esta fi
caria perfeitamente deflnida com o 
restabelecimento do dispositivo da 
Constituição de 1891. 

E' a intenção da emenda. 

Sala de Sessões da Assembléia. cons
tituinte, em 21 de jUilb.o de 1946. -
AZt1aro Adolpho. - Benedito Vallada
res. - José Alkmin. - Duarte ele Oli
mra. - Cre'J10f11 Franco. - Maga
lhães Barata. - Lameira BittemotlTt. 
- Moura. de CaroaZho. -Pereira da 
Stlt~a. - João Botelho. - WaldemaT 
Pedrosa. - Leopoldo Pére:J. - .AZt1aro 
Maia. 
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N. 0 1.870 
Título m: 
Se mantida a larga ementa do ti

tulo, dê-se-lhe esta redação: 
"Do Estado, do Distrito Federal 

do Território e do Município". 
Conseqüentemente, retlf!quem-se as 

ementas .do Capitulo I para - "Do 
Estado" - da sua Seção n para -
"Da ill8ti:;a do Estado", do Capitulo 
n para - "Do Distrito Federal e ão 
Território" - e do Capitulo m pa
ra'- "Do Município". 

Justificação 
A referência no singular abrange 

o plural referido. Convém uniform1- · 
mr essa referência no singulsr em 
todo o texto do projeto para dar-lhe 
conveniente uniformidade. 

Sala. das Sessões, 16 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N. 0 1.871 
Ao art. 116. 
No art. 116, suprimam-se ss pala

vras "que regem o Poder Judiclári.o", 
e em substituição diga-se: "os Arti
gos 68 a 73". 

Justificação 

As .flustiçss dos Estados, Distrito 
Federal Cl Territórios são parte in
tegrante do Poder Jud1c1árl.o, conso
ante o declara o próprio projeto nos 
arts. 62, IV e 119 § 1.0 , m e o de
monstramos ao justificar a emenda 
oferecida ao art. 67. Sendo sss1m, 
a referênciil. mandando excluir é des
cabida, pois parece autorizar uma 

.simples equiparação de órgãos, quan
do em verdade se trata de coisas 
idênticas, parte integrante de um 
mesmo todo - o dito Poder Judlclá
rto. 

' 
Sala das Sessões, 21 de junho de 

1946. - P. Dutra. 

N.0 1.872 
Ao n.0 4 do art. 116. 
No n.0 IV, do art. 116, onde se lê: 

•preenchendo-se "duas vagas por 
merecimento e uma por antiguida
de" diga-se: "uma por merecimento 
e outra por "ntiguldade". 

Justi/fcaçfio 

Não vemos razão para. se cansa. 
grar êsse critério, ra.dotado pela. Co-

missão Constitucional. O que .se d<!\"e 
ter em vista. é a sel2ção de capaci
dades e valores, ao se nomearem os 
juízes. Uma vez nomeados. todos êles 
são presumidamente capazes de ln:-
8l"essar no Tribunal de Ape~o. O 
critério do merecimento tem sido na 
maioria dos casos o critério da ami
zade e da proteção. 

Sala. das Sessões. 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.873 
.Art. 116, n. o 13, do Ante-Projeto: 
A Justiça Militar Estadual, o:rgs

nlzada com observância dos precei
tos gerais da lei federal (art. 4. 0 , 

n. o 4> , terá como órgãos de primeira 
1nstADcla, os .Conselhos de .Justiça e, 
como órgão de segunda. instância, um 
tribunal especial ou o Tribunal de 
Justiça. 

Acrescentar à allnea supra do refe
rido arl. 116, o seguinte: 
Os Juizes do Tribunal Especla.l, ci
vis e mllitares, e o Proctlrsdor, per
ceberão vencimentos iguais aos doa 
desembargadores dos Tribunais de 
Justiça. O Auditor perceberá venci
mentos iguais aos dos J~es de en
trância ma.1:s elevada da Justiça co
mum. 

Ju.stificação 

A sugestão acima se justlfica., uma 
vez que, estando prev1sta. no Ante
projeto da Constituição a orga.niza.
ção da Justiça Militar Estadual, c
vi do que dispõe o art. 116, n. o 13, 6 
justo e equitativo se cogite também. 
no Anteprojeto, de estabelecer base 
para a fixação dos vencimentos doa 
magistrados e do Procurador da re
ferida Justl~ Militar Estadual. 
· E' de notar-se que o Anteprojeto, 
em seu art. 116, n. 0 6.o, consigna 
medida semelhante, com relação aos 
vencimentos dos magistrados da Jus
tiça comum. 

O legislador, com êsse dispositivo. 
evidentemente teve em vista garan
tir aos magistrados vencimentos con
dignos e à. altura de suas elevadas 
funções, estabelecendo, para os Es
tados, normas reguladoras da fixaçio 
dos vencimentos de seus Jufzes, ob
servado o mfnimo constitucional. 

A equiparação dos vencimentos doa 
Juizes, clvls e mllitsres, estaduais. 
bem como os do Procurador, aos dos 
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desembMga.dores dos Tribunais de 
.Justiça se impõe pela clrcUnstAncia 
de estarem os mesmos hierárquica
mente equiparados. Semelhantemen
te, ao Auditor da Justiça Mllitar Es
tadual, que tem sua sede :na Capital 
e jurisdição em todo o Estado, a.ssls
te o direito de ter cla.ssificação idên
tica a dos Juizes de entrância ma.1s 
elevada da Justiça ordinária. 

E' de se observar que os Juizes do 
Superior Tribunal Militar, federal, 
civis e militares, conforme dispõe o 
art. 87 do Anteprojeto, perceberão 
vencimentos iguais aos dos Juízes dos 
Tribunais Federais de Recursos, o que 
vem mostrar que, em se tratando de 
Tribunal de igual hlers.rqula, os ven
cimentos devem ser os mesmos. 
Quanto ao Procurador do Tribunal 
Militar Estadual, também se nota, 
no Anteprojeto, idêntico critério, con
forme se vê do art. 108, § 2.0 , que equi
para os vencimentos do Procurador da 
Justiça. Militar, federal, aos dos Mi
nistros do Superior T.ribWJal Militar, 
6rgão equivalente aos TribU:n2Js Mili
tares Estaduais. 

S. S., 20 de junho de 1946. - Celso 
Machado. - .Dllque Mesquita. - WeZ
li11/1Wn Branddo. - BoãrigUea Seaõra. 

N. 0 1.874 
Ao art. 116: 
Redija-se assim o 1nciso XI: 
•J!: mantida a instituição do jOri, 

cujas decis6es 'não poderão ser agra
vadas em grau de recurso". 

. Justí!icat;tio 

Po1 feita da tribuna em sessão de 
13 de j1ttlho . corrente. 

Sala das Sessões, 31 de junho de 
1946. - Brochado da Rocha. - Gly
eéTfo Alt>es. - Gaston Englert. -
· Bayartl Lima. - Luiz Mércfo Tel::ei

. ~c.. - Bfttencourt Azam:buja. 

N.0 1.875 

aejam mantidas a.s denominações 
de Supremo Tribunal Militar e Tri
bunal de Apelação, nos Estados, em 
vez de Superidi- Tribunal M111tar e 
Tribunal de Justiça, como consta do 
Projeto. 

J'!Ulti!icação 

A mnnsnça. de nome é uma no
YBçrio que se não justifica. Só a 
de&Peea para renovar o pa:pelório que 
•e tornarã imprestável, acarreta. llln& 

pessda sangria ao ·erário :público. O 
momento não é para essas liberali
dades. Precisamos nos libertas dêsse 
espfrito de novidade, sobretUdo quaJ:Ido 
êle é IPreJll'dicial aos interêsses do 
pais. 

sala. da.s Sessões, 19 de junho de 
1946. - Fernando N61Jregu.. - João 
Agripino. - Vergni.a.U4 Wanderley. 
- Plinio Lemos.- José Gaudêncio.
Ada1berto .Ribeiro. - Ernani Satiro. 
- OsmaT de Aqui?ro..__ -------· 

N. 0 1.876 
Substituam-se os ns. II e IV do 

artigo 116, pelos seguintes: "II. Os 
membros do Tribunal de Apelação 
serão nomeados pelo Presidente da 
:Repúbllca dentre uma. lista de cinco, 
organizada pelo SUpremo Tribunal, 
um têrço, tirado. dos vinte juiZes mai:l 

· antigos;-tnn--têrço.-por_ iner~ento, 
dentre a magistratura, e um têri;o 
entre advogados de notável saber e 
comprovada reputaç§.o, que tenham 
dez anos, pelo menos, de exereicio 
profissionaL IV. Os juízes de d!rel
to serão nomeados pelo Presidente da 
:Repúbiica, mediante concurso, ,de 
acOrdo com as prescrl.çl5es da le1 or
gânica ou leis ordinár1as". 

Justí/il:tlç4o 

:e uma conseqüência de outra emen
da destinada a federallzar a Justi
~-

Sala da.s 8ess6es, l9 de l1lllho d& 
1946. - Fernando Nóbrega. - JolitJ 
Agripino. - VeTgnia.Uà, Wan4erley. -
Plínio Lemos. - José GfWdênrio. -
Aãalberto Bibeiro. - ET11ani 84t1ro. 
- Osmar de Aqutno. 

N.0 1.8'7'7 

Ao art. 116, n.o m. substitua-se 
:pelo seguinte: "Far-se-á a promoção 
dos juizes de uma entrAntia pa.ra 
outra, nos Estados que as tiverem, at~ 
terna.damente, :por merecimento e :por 
antiguidade, podendo ser recusada.''. 

Justificação 
O critério exclusivo da antigUida

de para a promoção à segunda en
trância é inconveniente: impede o 
aproveitamento oportuno das capad.
dades reveladas no serviço da carrei
ra e enfraquece o estim1llo dos ma
gistrados do 1.0 grau. l!: uma. inova
ção francamente desaconselhável. 
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Sala. das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Fernand.o Nóbrega. - João 
Agripino. - Vergniaud Wanderley. -
Plínio Lemos. - José Gaudêncio. -
Adalberto Ribeiro. - Ernani Satiro. 
-Osmar de Aquino. 

N. 0 1.878 

Suprima-se a. Seção II, Capitulo I, 
Titulo m. 

Justijfca.t;ão 

A indicação é conseqüência de 
emendas anteriores . rela.tivas à. unif1-
ca.çli.o da. justiça.. As disposições cons
tantes dos ns. I a. XV pa.ssa.ra.m a. 
figurar em outros capítulos. Quanto 
à. justiça. mil1ta.r estadual <.n. o XIII> , 
o a.rt. 4. 0 , n.0 IV, do projeto a.tr1-
bú1 competência. à. União para. legls
la.r privativamente sObre a. justiça. . 
das policias mil1ta.res e a. le1 ordiná- . 
r1a. que fôr elaborada. regulará a ins
tituição dos órgãos de julgamento, 
sua jurisdição e competêne1a. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. -.Raul Barbosa.- Frota Gen
til. - Almeida Monte. - Osmldo 
studa.rt. - ArDemlro Fia1ho. - Cre
pory Franco. - EDberto Rodrigues.
Gentil BCU'Teira. - José de Borba. -
Fernandes Telles.-Eurico de Aguiar 
Salles. 

N. 0 1.879 
Tra.nsfJra.-se o n. o XI, do artigo 

116, para. o Capitulo do Poder Judi
ciário, D1spos1ções Gerais, com a. re
dação seguinte: "Fica. resta.belecida. a 

.instituição do juri, com as suas tra
dicionais ca.ra.cterfst1cas democráticas 
e com a organização que lhe der a 
J.el". 

Justi/fca.t;ão 

Na rea11dade dos nossos dias, o jur1 
tem sofrido profundas restrições. Fo1, 
llQrém, a. única. instituição democrá
tica, que mesmo mut11ada, resistiu às 
torrentêsas do poder pessoal emana
do do golpe de 37. me deve ser res
tabelecido porque a carta Polftica do 
"Estado Novo não o manteve em ne
nhum dos seus dispositivos, como o 
fizeram as Constituições de 91 e 34. 
Depois, como justWca.r, a exlstênc1a 
do juri, sômente na justiça das Es
tados? l!:vldentemente, ê1!!' deve exis
tir também na justiça da Umão. 

Sala. das Sess6es, em 19 de· junho 
de 1946. - Fernand.o Nóbrega.. -
Brnani Satfro. - Vergniaud Wa?Wer-

r 

ley. - Plinú> Lemos. - José Gau
iêncio. - Ac!alberto Ribeiro. 

N.0 1.880 
Na seção Iii do ca.:pftulo I titulo 

m entre os números vm e IX, 
acrescente-se: 

"Não poderá ser m-enor de 9 o 
uúmero dos des>embargadores dcxs 
Tribunais de Justiça dos Estados. 

A emenda encontra. justificativa. na 
necessida-de de melhor assegurar a. 
distribuição da. Justiça nos Estados. 

Os Tribunais de Apelação, como 
ora. ocorre nas unidades da. Federa
ção, compostos de 5, 6 e 7 juizes, 
não podem permitir a orga.nizaç!í.o 
de turmas ou cãma.ra.s, pela. ex!glli
dade dos julgadores. deixando, por 
isso. de existir, virtualmente, o re
curso de embargos ao acórdão, ;,ma 
vez que os juizes que neste inter
ferem não têm preponderâ:r.cla em 
número para. modif!ca.r o sentido do 
aresto profe:::!do no recurso de ape
lação. 

E' 6b>1o que maiures garantisa 
oferece às partes pleitea-ntes um 
número de juizes na. a.preclação d811 
razões em que amparam a.s de
mandas. 

Sa:la da.s Sessões, 21 de junho de 
de 1946. - Alvm'o Maia. - Lameira 
Bittencourt. - Cosin.e Ferreira. -
Se:veria.no Nunes. - Pereira S~Wu.. 

- Leopoldo Peres. 

N.o 1.881 

Emende-se também a. enumeração 
V do referido a.rt. 116 do Projeto, 
da. seguinte maneira: 

"Na. composição de qualquer 
Tribunal Superior, um quinto de 
suas vagas, a.té · um quinto de 
seu número total. serão preen
chidas por membros do Minis
tério Público ou advogados de 
notório merecimento e rept."taçáo 
ilibada., êstes com dez anos, pelo 
menos, de prã.tica. forense, esco
lhidos por lista tríplice, organi
zada. pelo Tribunal em escrutínio 
secreto". 

A modificação que se propõe na 
emenda. é a seguinte: 

Ao invés de reservar "um têrço de 
lugares" pa.ra pre-enchimento •por 
advogados e membros do Min1stério 
Público". reserve-se-lhes um quinto 
de vagas dos Tribuna.1s. 

:Magistrados do Brasil, no Memo
Ttal já atrás aludido, fazem as ae-
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galntes considerações fundamentado- vogados, tem sido reivindicado· sob 
:ras da ema.nda: o inexpressivo pretexto de ar-eja.-

"A ilustrada Comissão, aceitan- mento das Instâncias Superiores, 
do o sistema instituído pelo § 6.0 por membros :recolhidos extra. qua-

. do art. 104, da Constituição do dros da magistratura. O argu-
1934, cuja substância, com ou- mento é puramente cerebral. 
tm redação, passou para o texto Com efeito, dada a. exigência de 
do art. 105. da Carta Constitu- um determinado interstício de ti-
cional de 1937, resolveu a. penas rocínio profissional para. que o 
aumentar, na composição dos bacharel em direito se habilite 
Tribunais Superiores de l/5 para a candidatar-se a magistrado, 
1/3, os lugares- a serem preen- certo é que, de há muito, nin-
chidos por advogados ou mem- guém atinge aos quadroS da Ma-
l:lros do Ministério Público. Ora., gistratura sem ter sido, pràtica-
em março último, o Instituto mente.-.advogado militante. Assim, 
dos Advogados Brasileiros o mais do ponto~de--viõta.-prático, não há 
categorizado representante da no- magistrado que não proceda da 
bre classe, por uma. comissão es- nobre classe elos advoga.ãos. No 
pecial composta de eminentes ju- caso, o que se quer, é fazer, che-
:ristas, professOres e brilhantes ga.r diretamente aos Tribunais 
advogados, Raul Fernandes. Levi Superiores advogados, sem passar, 
Carneiro, Ta.rgino Ribeiro, Arnol- como os outros demais advogados 
do Medeiroo, Haroldo Va.la.dão, que interessaram na ma.gisti'a.tura, 
Oto Gil, Miranda Jordão, Sobral pelo longo e indispensável tirocfDio 
PintD, Pedro Calmon e Afonso de julgar adquirido através a pe-
.Pena Júnior elaborou, à título de --xigrmação __ nas entl'âncias infe-
subsidio a.os estudos para o atual riores". · · · ·· · ' 
projeto, um Ante-projeto de Cons
tituição que discutido foi, afinal, 
pelo plenário da classe devida
mente aprovado. 1l:sse ante-pro
jeto estabeleceu, quanto aos luga
res destinados nos Tribunais de 
Apelação aos advogados, a exi
gência. de l/5 das respectivas va
gas. Com efeito, a letra d de eu 
art. 106 é assim concebida: 

"Investidura. nos Tribunais de 
Apelação com a seguinte ordem· 
alternada: A pr.lmeira vaga. por 
merecimento, pa.-a Juizes de Di
retos; a segunda, para advoga
dos de notório saber e ilibada 
reputação; a terceira, por mere
dmento, para JUizes de Direito: 
a quarta, para membros do Mi
nistério Público, de comprovada 
competência e exemplar conduta: 
e a. quinta., por antiguidade, para 
Juízes de Direito". 

Vê-se, pois, que em cinco ve
gas Pleitearam oo advogados uma. 
para sua classe, o que vale dizer 
1/5 de . vagas na. composição iios 
Tribunais. No entanto. a ilus
trada. Comissão Constitucional en
tendeu aumentar para um têrço 
os lugares destinados aos advoga
dos que, todavia. pleiteam pela voz 
autor!za.da de sua representação 
de classe 1/5 das vagas que ali se 
derem. O provimento de cargos, 
nos Tribunais Superiores, por ad-

As cons!de.'"B.ções do Memorial es· 
tão mUito bem lançadas. Apenas ha
verá talvez um ligeiro reparo a fazer, 
o que destacamos para esclarecimentD, 
sem contudo afetar a fundamentação 
tida em conta pelos ilustres magistra
dos autores daquele trabalho: 

1.0) admitindo-se, como. oUVimos. 
que a. proposta de um quinto não par
tiu do Instituto,- como órgão de ctasse, 
ainda assim partiu de advogados em 
grande número e exatamente dos no
mes e:tponenciais da classe; 

2.0 ) tendo-se que aqueles advogados, 
além do . quinto pleitearam outro 
quinto para membros do Ministério 
Público, tem-se que o Merrwrfal está 
exa.t.o, apenas omitindo êsse último 
detalhe por não asta.r em causa. Em 
causa estava e está, isso sim, preten
der-se manter um quinto de lugares 
ou vagas para. advogados ou membros 
do Ministério Público. 

E é justo, como ficou acentuado. Os 
magistrados de menor instância têm 
razão quando pretendem que não se 
obste suas possibilidades de acesso 
aos Tribunais superiores. As promo
ções se tornam mais demoradas, ou 
jmpraticáveis para muitos daqueles 
Juízes. E' pois, humano e correto que 
os interessados façam restri~ a. 
medida do Projeto, menos porque te
nham êles situação jurídica. em curso 
a defender neste momento <a Cons
tituição barra-lhes o intento) do que 
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por não ser a. mesma. medida. co::JSen~ 
tânea. com a. realidade. 

Sem dúvida., a. tese da. douta. Comis~ 
são Especial encontra boa explicação 
teórica.. E' a. verdade. Mas, verdade 
ma.is fla.gra.nte e real é esta.: - Tal 
como se vem praticando desde 1934, 
a providência. constitucional não tem 
preenchido sua precisa. finalidade, 
nem se vislumbra. como po.ssa. alca.n~ 
çâ-la. no futuro. Por que assim? Por
que a magistratura., que exige espírito 
de sacrifício de seus componentes, e 
mesmo voto de pobreza., não a.tra.e 
para. seu seio aos grandes advogados 
de horizonte mental aberto, dos que 
arejariam à prática. do direito aos 
que levariam para. seus qua.Qros, nos 
Tribunais, personalidades capazes de 
injetar vida. nova às decisões daqueles 
colégios judiciários. Pode haver ex~ 
ceção e, felizmente, há. em determi~ 
nados casos, muitos honrosos para. a 
beca. ·e para a toga.. Mas o certo é 
que advogados de alta. cultura. in~ 
1~ e morai, de notável-saber ju
rídico e espírito público ilibado, em 
regra, não se interessam por um 
cargo de magistratura. menos remu~ 
nerado do que a. atividade normal na 
advocacia e ma.1s a.tribula.da por ex~ 
.cesso de serviço e responsabilidades 
sem conta. Resultado: Para. praticar 
a Constituição em todo o vasto ter
ritório nac!ona.I, os Tribunais têm que 
apontar para. preenchimento do seu 
quinto a. advogados que nem sempre 
são expoentes de sua grande ordem ou 
classe, - o que burla. o espírito da. 
providência teOricamente salutar. Já 
é uma. felicidade conseguir que advo
gados interessados na desembarga.to
ria se equiparem aos juízes de carrei
ra.. Nesse ~. e essa é a verdade, 
por que sa.crificar mais intensamente 
a possib!Jidade de juízes qu elegerazn = profissão de sacriffc!os, terem 
acesso ao último grau de sua carreira. 
Não é curlal que para ter desembar
gadores que preencham sua.s funções 
em i{lfialdaãe de cond.iç6es, venham 
de juizados de direito ou de advoga
ela, se deixe a magistrados na. magis
tratura e a. advogados na a.dvogacla ? 

No dia. em que se fizesse da ma
gistratura., uma. carreira mais a.trat!.va, 
n1 sim, o Bra.sll poderta contar com o 
concurso irrestrito de grandes advo
gados em seus quadros. como esta
mos e como se afigura irm.os flcu-, 
não. Nem mesmo o Supremo a.trae 
com a flnalidade que era de esperar 

aos advogados notáveis. Pa.ra. que 
pois, impor ma.is embaraços a. juizes 
de carreira., dificultando ainda. mais, 
por decréscimo de estimulo, que jo
vens de mérito escolham a atividade 
de magistrados ? Não criar embargos 
como o por último assinalado, é olhar 
para o uturo; embaraçar o recruta
mento de novos elementos bons para. 
a. magistratura, é o oposto do que 
deseja. o projeto da eminente comis
são. 

"Diante de quadro assim realistico 
- e nesses assuntos a. realidade go
verna. mais do que as teses abstratas 
- não se aumenta. a aflição ao afll.• 
to. Permita.-se que, ao menos, os rui
.zes de primeira. instância. conservem 
as pequenas vantagens de 1934, não 
retiradas em 1937 I 

E finalmente: Na atualidade, o pro
blema de a.rrejamento dos Tribunais 
não nos parece muito bem situado 
nessa. insistência. em preenchê-los 
com o maior número de advogados. E' 
que juizes e advogados são juristas, ·e 
juristas ·devem ser homens de cultura. 
ampla., mais do que a. especializada.. 
porque, como costuma. relembrar ·úin. 
de nossos juízes desta. Capital, citan
do Colmo. - "hoje que não sabe 
mais do que o direito, nem o direito 
sabe". Ora, o de que se trata. é de 
reeducar nossos juristas em geral, se
jam juizes ou advogados. isto é, lem
brar~lhes sem cessar que, ou êles · se 
renovam, ou desaparecem como ex
pressão cultural. Ai reside a chave 
do problema. de fundo e não no 
dualismo simpiista de outrora. -
juiz e advogado. As vêzes se torna. 
mesmo contraditório falar, come se 
fala. nas leis. que os juízes devem ser 
de reconhecido ou notável saber, ao 
mesmo tempo em que se acha que 
êles se fossl.llzam. E porque o advo
gado saberá. :r:Ws ? Não há. resposta 
adequada.. Culturalmente, há. juize.:; 
e juizes: como há advogados e advo
gados. Nem se argumente dizendo, 
como se costumava outrora, que a 
profissão deforma o horizonte mental 
do magistrado. O.S meios fáceis de no
vas aquisições, como o rádio, etc., o 
afastamento do preconceito do juiz ca
ramujo, e outros fatores da vida. con
temporânea tem obrigado a. que, todos. 
façamos revis§.o de pontos de vista 
e atitudes. Tantos juizes, como advo
gados, salvo maiores rendas dêstea 
emas não se trata de aristocracia. de 
dinheiro) , participam da. vida mo
derna. e dos benefícios da. técnica. con-
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temporânea.. E', portanto, preciso Dão 
insistir demais nesse slogan de arejar 
os Tribunais só com a.dvoga.doo quando 
se sabe que êstes, e 05 juizes, têm 
formação mental verdadeiramente ir
mãs. 

Cremos que se 05 magistrados tives
sem assento no Parlamento deporiam 
em pé de igualdade com os advogados 
que homam a. Constituinte, isto é, 
mostrariam qual a realidade bra.silei
ra. nesse problema. de· arejamento dos 
tribunais. Boa.· providência. teórica, 
prática sem as vantagens esperadas 
de 1934 para. cá. Foi bom que ouvisse
mos a. magistratura a.tra.vés suas rei
vindicações no Memorial que temos 
citado. Afastamos o risco de uma in
justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 
1946. - Dario Cardoso. - Daniel 
Carvalho. - João d/.i!.breu. - Celso 
Machado. - João Villa.s Boas. -
Oswaldo Lima. - Jonas Correia. -
Domingos Vellasco. - Jalles Macha
do. - V ergnia11il Wanderley .. - Leite 
Neto. - Dolor de Andrade. - Bri
gido Tinoco. -Gabriel R. Passos. -
Ruy Almeida. - Hugo Carneiro. -
Luiz Viana. - Negreiros Falcão. -
Mathias Olympio. -Carlos Nogueira. 
- Fernandes Távora.. -José Jotfily. 
- Alfredo Neves. - Lima Cavalcanti. 
- P. Dutra. - Dolor de And.rade. -
Leopoldo Pées. -Manoel Nova.es. -
Raphael Cincurã. - La.hyr Tostes. 
-José Fontes Romero. -Café Filho. 
- Gurgel do Amaral. - Chr.stiano 
Machado. - Vargas Netto. - João 
Mendes. - .Augusto Viegas. - Ben
jamim Farah. - Hamilton Nogueira. 
- Tavares d'Almeida. - José Au
gusto. 

N.0 1.882 

Deixou-se à. "lei federal" organizar 
a. Justiça do Distrito, obserVado.>, no 
SIPlicá.vel, "os priilcí:p:!os estabelecidos 
no art. 116 (:projeto, art. 124)" 

Conseqüentemente, q11.er pua. o 
Distrito, quer :para. os Estados -
membros, se a.plica.râ a regra. do ar
tigo 115 citado. Há. várias conside
rações a fazer em tllrno das enume
rações desse art.!go. 

A enumeração IV do art. 116, de
verá. ser assim ~essa. aem lllais de
talhes; 

A investidura nos Tribunais de 
.Justiça, salvo o caso do número 
segumte, dar-se-á. media.n.te pro
moção dentre os juizes da en
trâneia. mais elevada, l!endo alter-

nadamente por merecimento e por 
antiguidade, aquela., em cada. va
ga, por lista trípllce org&niza.d& pe
lo Tribunal em escrutínio .seereto 
O mesmo critério será. observado 
nas promoções dos juízes nas en
trâncias inferiores. 

As alterações são as seguintes: -
Supressão do critério "duas vagas por 
merecimento e uma. por antiguklade" 
para. que subsista-~- critério de mere
cimento e antigul.da.de:-melo a meio, 
isto é, uma vaga por merecimento e 
outra por antigujda.de; supressão do 
mais constante do nome em estudo. 

A disposi;ã.o se torna mais Simple.os, 
mais compreen.sivel, justa e conforme 
a história do direito na.cl.onal, tendo 
ainda. a vantagem de a!astar o grave 
atentado que se contém naquêle dls
positiVG-a.cêroa_ de cancelar a promo
ção de jUiz mais . antigo~-- Atentado 
e contradição, como veremos. 

Ainda aqUi invocamos, com e!!eito, 
os f1lllda.mentos expostos pelo Memo
rial a. que atrás nos reportamos, tn 
verbi8: 

".A fórmula de :revezar o pro
-vimento das vaga.s, no Tribunal 
de Apelação, pelo critér:lo. do me
recimento e da antiguldade, al
temadamente, meio por meio, ji 
se ~DDSOll.dou, de tal meio, às 
tra.dlções do noss& sistema como 
uma constante orgA.nica do Po
der JUdiciário, que as Constitui
ções anteriores não tiveram dú
Vida. - em consagrá.-lo expressa
mente Cde 1934, a.rt. 104; b; de 
1937, art. 1C3, b) • De !ato, nem 
um argumento IPODiderável se lhe 
rpode opor, pois, o mais impor
tante em abono de sua. substitui
ção pelo critério das duas ve.gaa 
'J)Or merecimento e uma por an
"tlgujdade se cc>ndensa, é certo, 
%la exigência de se exalçar a um 
nível cultural ma.1s aprimorado 
o ambiente daquéle.os Tribunais. 
Essa. exJgéncia. cede, porém, di
ante do fato de ser, de hã muito, 
constltufdas as entrnnc'as infe
riores que abastecem a: composi
ção odêles, por um corpo de Ma
gistnldos origlnàr.la.mente, na .sus 
quase totalidade, nos cargos pro

. vidas mediante concurso de pro
vas ;perante o próPrio Tribunal 
(Con.st.ituiçáo de 1934, a..-t. 104, 
c; de 1937, m.. 103, a> . Ora, 
sss'm ·sendo, o argumento único 
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oponlvel ao principio em voga. 
não tem, como se vê, qualquer 
p;ecooência.". 

De referência. ao veto que o projeto 
manda opor a promoção do Juiz mais 
antigo cabe ainda lembrar o já. refe
rido MemOTiol, no seguinte: 

C> processo perco~o é "idên
tl.co ao do § do a.rt. 104, da Cons
tituição de 1934 e que, porém, 
foi abolido pela Carta Constitu
cional de 1937, em que lhe pesem, 
a esta, as reconheci<;~~ in<?liDa
ções • • • Sua ressurre1ça.o, polS, no 
clima democrático atual é inju
riosa. ao pr'.ncipio fundamental 
da inviolabilidade de certos di
reitos, assegura.dos pela própria 
Constituição em elaboração e, em 
nome dos quais, foi derrogacla a. 
última que tivemos. Com efeito, 
vetar à promoção o nome do Juiz 
maf.s antigo e, também, o do se
gu:ruw da lista de ant~e. 
por manifestação da. maioria dos 
membros do Tribunal, consoante 
processo que o alUdido têxto pre
tende, corresponde, sem dúvida 
alguma., a condenar, sem 1UZga
~ a.quêles magistrados por 
falta incógnita, ixnpondo-se-lbes 
uma oprobriosa condenação, por 
inpeachement sui generis, ao aces
so na. sua carreira, sem que se lbe 
tivesse oposto denúncia, formado 
a culipa ·e permitido a. defesa. com 
os recursos essenciais a. esta 
(Coru;tituição de 1891, a.rtigo 72, 
pa.rálgra.fos 15 e 16; artigo 103, Dl!. 
24 a 26; de 1937, art. 122, 11, 2.& 
parte) • Ao Juiz que erra, que 
claUdica, que prevarica, puna-se 
com o máximo rigor; mas sem pre
terição das regras gerais de direi
to, sem surpresa$, sem timktez e 
sem: sUbterfúgiO&, :POTIIUe também 
é um cUrefto inerente & honra e a 
liberdade individu!!J$, &;se de ser 
1u.lgado, antes de ser concl.e11adc. 
Vê-se, pois, que o sistema idea.do 
é de todo abominável, suspeito, 
faccioso, ofensivo aos fundamell
tos democráticos do nosso regime 
polft'..co e aos principias gerais de 
direito que o próprio Projeto ado
ta e defende". 

Pode-se ainda ir além na crftl.ca ao 
êrro do Projeto. 

Tem-se, com efeito, que a antigui
dade, resultante de tema:1o de serviço, 
ou é uma categoria inderrogável, por 

isso que ~ antiguidade, ou :não é. Fa.l.ar 
em antiguidade por decurso de tempo, 
sritmetica.mente corrido, e ao mesmo 
passo eUminá.-la em seu efeif:O . má
ximo sendo único - gerar dire1to a. 
promoção -, é uma con~ção alar
mante senão uma subversao ao en
tendill:iento nUIIJC3. duvidado da pala

. vra mesmo. 
Mas o exato é que se .pretendeu ris

car o direito à promoção, embora não 
se dissesse às claras o que a medida. 
significa. Cancelar um direito atual 
completamente adquirido, tornando-o 
futuro não deferido. Erro e violência. 

Há. entretanto, outro aspecto maia 
triste' na medida, e êsse atentatório 
do interêsse moral da. magistratura 
mesmo. Um juiz que, tendo direito 
a promoção, não puder realiZá-lo, por 
ser indigno do acesso, isto é, de to
mar assento no Tribunal, ipso !actG 
não poderá ficar na magistratura, que 
não comporta os indignos ou inca~
zes em qualquer de seus graus. Nao 
se concebe como se pensou em defen
der os créditos da. instância superior, 
achincalhando os da inferior, quando 
é sabido que a responsabilidade do 
juiz interior, órgão de poder, chega 
às vêzes a t=scender a do Tribunal 
coletivo. O Juiz, cuja promoção se 
negasse, esta ria julgado, embora jul
gado às escondin.a.s (escrutínio secre
to> e sem defesa: Julgado mau juiz. 
Continuaria. na magistratura? Ser:la 
decretada. sua responsablllda.de por via. 
oblíqua.? 

E', pois, evidente que a medida não 
deverá. tornar-se texto de uma Coru;tt
tuiçã.o democrátl.ca, .séria, sem subter
fúgios. 

Sala. das Sessões, 5 ~ Junho de 
1946. - Dario Cardcso, com restri
ção quanto à expressão: "Juizes da 
entrância mais elevada". - Daniel 
Carva11l.o. - Ce~o Mcu:Tuzdo. - Jona!l 
Correia. - Hugo Carneiro. - João 
ã' Abreu. - João Villas B6as. - .Ruy 
Almeii/a. - Domingos Vella.sco. -
Jalles Miu:luz.do. - LuiZ Viana. -
Negreirott Falcão. - Vergniauã Wan
derley. - Paulo Sarasate. - Hugo 
Carneiro.- Matkias Olympic.- Coe
lho Roã.rigues. - Carlos Nogueira. -
Ferna:nde8 Tavora. - José Jo!fily. -
Alfredo Neves.- Lima Cavalcanti.
Erigido Tinoco. - P. Du:tra. - Dolor 
d.e Andrade. - LeopoüLo Péres. - Ma
noel NOMeS. - Gabriel .&. P=s. -
Raphael Cincurá. - Lah.1/T Tortes. -
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José Fontes Romero. - Café Fi'l1w. -
Gurgel do Amaral. - Christiano Ma
chado. - José Augusto. - Vargu 
Netto. - Augusto Viegas. - Benja
mim Fara.:h. - Hamüton Nogueira. -
Tavares d.' Amaral. 

N.0 1.883 
Ao art. 116, n.o V. 

No n.0 V. do art .116 onde se diz: 
"um têrço", diga-se "~. q~o" e 
depois das palavras "Ministério Pú
blico Estadual" acrescente-se "na 
mesma proporção"; e no :final do ar• 
tigo onde se diz: "das duas vagas se
guintes", diga-se: "da. vaga. seguinte". 

Justificação 
A emenda. visa corrigir duas .Injus

tiças: uma. contra. os próprios juizes 
de carreira. e outra. os prome>tores de 
Justiça.. 

A emenda. aumenta. as possibilida
des dos juizes e dos promotores de in
gressarem no Tribunal de Apelação. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - P. Dutra. 

N.0 1.884 

Ao n.0 VI, do art. 116. 

No n.o VI, do art. 116, onde se diz: 
"dois quintos" diga-se "no Distrito 
Federal e nos Estados, de renda. supe
rior a. Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de cruzeiros) quatro quintos"; 
nos Estados de renda. inferior a Cr$ 
500. ooo. ooo.oo e superior a. Cr$ •••• 
250. 000.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros ) três quintos; e 
nos Estados de renda inferior a Cr$ 
250. 000.000,00 dois quintos, do que per
cebem os Ministros do Supremo Tri· 
bunal Federal. 

E no mesmo número VI do a..oot. 116, 
onde se diz: "não excedente a 30 % 
diga-se: "nunca excedente de ~ %"; 

JUStif~ccu;ão 

Já é tempo da. Nação pagar melhor 
aos seus juize.;. 

Hoje qualquer advogado de notável 
saber juridico ganha muito ::na.1s do 
que o Mlnlstro do Supremo Tribunal 
Federal em qualquer parte do territó
rie> nacional. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de l!KG. - P. Dutra. 

N.C 1.885 

Ao art. 116, ns. I e vm; 
Nos números I e VIII depe>is de 

"Tribunal de Justiça.", acrescente-se: 
"ao órgão legislativo competente". 

Justificação 

A emenda manda, ou melhor, indi
ca aos Tribunais o Poder a que deve
rão dirigir-se. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - P. Dutra., 

N. 0 1.886 
Ao art. 116. 
Acrescente-se ao art. 116, o n. 0 XVI. 

a."!im redigido: "nas circunscrições ju
diciárias onde existem juizes "com ju
risdição diferentes, a Lei providencia
rá de modo a todos realizarem tiro
c!nio nas diversas jurisdições". 

------·-·-
Justi/íéação 

A providência, habilitará o juiz de 
primeira instância a conhecer as di
ferentes jurisdições em que se divide 
a função judlclária. Dêsse mooo, 
quando subir ao Tribunal, estará em 
condições de bem julgar L> recursos, 
seja de que matéria forem. · 

Sala das Sessóe8, em 21 d. junhe 
de 1946. - P. Dutra. 

N.0 1.887 
.Ar'".igo 116, n.o V.:· 
&menda substitutiva parcial . 
Diga-se "um quinto" em l~ar de 

l'um. terço". . 
Justificação 

Igual à emenda apresentada ao ar
tigo 180. 

Sala. das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. -Benedito Costa Netto. -
Honório Monteiro. - Lopes Ferraz. 
- Novelli. Júnior. - Goffredo Te'Qu 
Júnior. - Horácio Lafer. -Alves Pal
ma. - César Costa. - Joái:J Martim. 
- Ataliba Nogueira. 

N.• 1.888 
Artigo 116, n.0 VIII: 

Emen4a aditiva 
Acrescente-se, no :fim: "ou criadoa 

outros tribunais". 
Sala. das Sessões, em 21 de junho de 

l!KG. - Bened.ito Costa Netto. - Ho
nório Monteiro. - N()f)eUi Júnior. -
Go/fredo Tei"les Júnior. - Alves PaZ-
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ma. - Lopes Fe:rTaz. - Horácio La
ter. - César Cooa. - João Martins. 
- Ataliba Nogueira. 
mo~" saZJt!r UI3~ apuo s'llJ.IWOTil 
jurisdição diferentes, a lei providen
ciará de modo a todos rea.izarem t1ro-

N.0 1.869 

Art. 116 n.0 XV: 
Emenda. supressiva 
SUprima-se êsse número. 

Justi/icat;ão 
V - a. que foi apresentada. para :;u

pl'leSSão do a.rt. 111 e parágrafo. -
Bened.ito Cooa Netto. - Lopes Fer
rf12. - Novelli: Júnior. - Ma.rtins Fi
lho.- Cirilo Júnior.- Hon6rlo Mon
teiro. -Horácio Later. -Alves PaZ-
ma. 

N.0 1.890 
Art. 116-A: 
Emenda aditiva. 
Acreste-se depois do de número 

16, um outro artigo assim redigido : 
"Art. 116-A. O Ministério Público 

será organizado, na União, no Distri
to Federal e nos Territórios, por lei 
federal e. nos Estados, pelas leis lo
cais, assegurado o princípio da. car
reira, com garantia de estabilidade, 
e obrigatoriedade de ingresso por con
curso, nos postos iniciais". 

Justificat;ão 

Esse preceito corresponde a uma. das 
conclusões do 1.o Congresso Nacional 
do Ministério Público, em cujos anais 
se encontra. ampla. justificação sObre 
a. matéria.. 

Sala. das Sessões, em de junho de 
1946. - Benedito Costa Netto. -
Ataliba Nogueira. - Hon6rio Montef.. 
to. -Novem Júnior. - Goffredo Tel
les Júnior. - Lopes Fe:rTaz. - Horá
cio Lafer. - César Cooa. - Alves 
Palma. 

N.O 1.891 

Art. 116. n.o m: 
Emenda. substitutiva.: 

SUbstitua-se o a.rt!go pelo seguin
te: 

• A investidura, nos gráus super!o
l'ell, !a.r-se-â sob o critério de um 
terço por ant!gul.da.de e dois terços por 
merecimento". 

Sa.la. das Sessões, de junho de 
1946. -Benedito Costa Ne/:to.- Ata
liba Nogueira. - Hon6rio Monteiro. 
- Gojjredo Telles Júnior. - N~Ul. 
Júnior. - Lopes Ferraz. - Horácio 
La/er. - César Costa. - João Mar
tins. - Alv~ Palma. 

N.0 1.892 

Ao art. 117, inciso VII (sétimo). 
Acrescente-se in fine: 

Justificação 

I. Ao Estado embaraçado finan
ceiramente a União deve dar. em 
regra, dinheiro e não a problemá-tica 
e duvidosa. competência de seus in
terventores, até porque a. administra
ção federal está longe de ser modêlo 
de pontualidade. Já incorreu naquele 
estado, que os financistas chamam de 
"falência". E' mais grave para a. co
letividade a suspensão do pagamento 
dos professores e outros funcionários 
do que a interrupção do pagamento 
dos juros de apólices. Nos E. Unidos 
e em outras federações são costumei
ras as subvenções financeiras do go
vêrno federal aos Estados: "grants in 
aid", como chamam por lá. 

n. Compreende-se que a União 
possa ter interêsse no crédito ~o 
dós Estados, porque, abalado, refle
tir-se-ia no do Tesouro Federal. Dai 
a emenda limitando a intervenção aos 
casos de impontualidade da divida. 
externa dos Estados, que, para con
traí-la., necessitam de autorização do 
Senado (art. 127, n.0 XIII>. Fora. 
dêsse caso, não há razão para que 
se crie um privilégio em favor de de
terminada classe de credores dos Es
tados, deix::.ndo as outras sob a pro
teção das medidas normais. Se por
tadores de títulos ·estaduais não re
celJem juros e amortizações, recorram 
aos meio:; judiciais, intervindo-se ape
nas se o Estado se recusa ao cum
primento da sentença condenatória. 
<art. 117, n.o V). A melhor sanção 
contra os que não honram o crédito 
é a. denegação dêsse crédito. Os cre
dores que o meçam bem antes de 
comprar apólices estaduais. De qual
quer modo, o dispositivo, como está.. 
abre a porta aos pretextos para in
tervenções, causa do fracasso da. de
mocracia brasileira, embora não a 
única. 

Sala. das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.893 

Ao art. 117: 
Slrprima-se o parágrafo único do 

art. l:17. 
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Justi/lccv;ão 

A exemplificação não é própria da 
concisão e da generalidade que deve 
ter um texto constitucional. 

O parágrafo único do art. 117, é 
exemplificativo, e por isso deve de
saparecer. n texto dêssfl artigo, por 
si .só, basta a regular a matéria in
cluída no seu parágrafo. De resto, 
sôbre tal matéria, já está, em nosso 
direito constitucional, firmada a ne
cessária jurisprudência. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Gustavo Capa:nema. 

N.0 1.894 
Ao art. 117, n.• I, letra e. 

Emende-se: 
c> proibição da reeleição dos gover

nadores para o periodo imediato. 
Justificação 

A reeleição dos prefeitos, vedada 
pelo Projeto, não tem para a boa prá
tica da democracia os mesmos incon
venientes e os mesmos perigos que a 
dos governadores. Ao contrário; nos 
municipios, .onde o campo de escolha 
é sempre limitado, a livre reeleição 
concorrerá para. a continuidade das 
administrações. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Altinc Arantes. - Aureliano 
Leite. - Lino Mach.ad.o. - Romeu 
Lourenção. 

N.0 1.895 
Ao art. 177, n.• VII. 
Am-escente-se ao final.do n.• vn do 

art. 117: 

Depois das palAvras "dív'.Lda funda
da" o seguinte: 

"qu ~eixa: de entregar a cota do 
momcip1o e o todo ou parte a que 
se refere o art. 127, n.• m e VIII 
desta Constituição". 

Justificação 
o município em face da Uniáo e 

dos Estados é a parte fraca e desar
mada. Se não houve na Constituição 
~ maneira coercitiva de amigar a 
União e os Estados a. entregarem a 
cota dos municípios, estamas certos 
que baverá muito dêles, em muitos 
Estados, privados de sua cota na ar
recada&ão levada a efeito pelas exa
tari.as federais e estadua1s. 

A emenda vlsa garantir a entrega 
da cota aos municípios; a. que se re
fere os números m e vm do artigo 
lZl. 

Sala das SSessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.• l.a96 
No artigo n.• 117, inciso vn. 
Acrescente-se, após a última pala

vra, e fll.2lendo vírgula no ponto final: 
"e por mais de seis meses o pagamento 
do funcionalismo". 

Justificação 
Evidente a· justiça e ni!Cessidade da 

emenda. Caso tiptco-de-desorga.nização 
de finanças o . atrazo do funcionalis
mo por mais de meio ano. Tal ano
malia .só se poderá atribuir ou à ab
soluta inepcia e desgovêrno adminis
trativo, ou à gravissima situação fi
nan!:eira. Em qualquer das hipóteses, 
impoe-se como remédio heróico, mas 
salutar e a.dequado, a intervenção da 
União, no sentido mesmo de auxiliar 
õEstado .. e..de amparar os seus servi
dores, que, patentemente, maxime nas 
condições atuais, não poderão viver 
sem perceber por tão. dilatado prazo, 
os vencimentos, de que tiram a sub
sistência própria e da famfiia. 

Além do mais, a emenda visa., ainda, 
não dar um caráter odioso de ·exceção 
aa px:ocesso do projeto, aliás, justo e 
conveniente, que inclui entre os ca.sos 
de intervenção a :falta de pagamento 
da magistratura estadual por mais de 
3 meses. Convenhamos que êsse prazo 
para a Justiça, em razão da especia
lidade de sua função política e social, 
deva ser menor, mesmo para que a 
falta ou ri!Cusa do pagamento da ma
gistratura não se converta em arma. 
de represália ou pressão contra. ela. 
Mas, . não esqueçamos a legião dos 
bravos e, na maioria, anônimos, ser
vidores do Estado. 

Sala das sessões .da Assembléia 
Constituinte, 18 de junho de 1946. -
Lameira Bittencourt. - Magalkáe$ 
Barata. - Duarte d'Olivefra. - Al
varo Adolpho. - Moura Carvaüz.o. -
Pereira da Silva. 

N.0 1.897 
Ao art. 119. 
Suprima-se o segundo periodo do 

n.• m. do § 1.0 do art. 119. 

J71$tificaçáo 

A exigência da segunda parte do 
n.• m. do § 1.0 do art. 119, podia 
justificar-se num regime eleitora.! in
seguro, que desse lugar a dualidades 
do poder. Não, porém, na situação a 
que já chegou o nosso direito eleitoral. 
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Sala. das Sessões, 21 de junho de 
:1946. - Gustavo Capanema. 

N.O 1.898 

Ao art. 119. 
Substituam-se, no § 2.0 do art .. 119, 

-as pala.vras: "exceto em caso de re
,quisição do Supremo Tribunal Fe
deral",_ pelas seguintes: "exceto em 
:easo de requisição do Supremo Tri
l:unal Federal ou do Tribunal Supe
.r.lor Eleitoral". 

Justi/icaçfio 
A emenda. visa a. harmonizar a. dis

posição do § 2.0 , com a. do n.0 II, do 
"§ 1.0 -tio art. 119. 

Sa.la. das Sessões, 21 de Junho de 
:1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.899 
No artigo n.0 119 § 2.0 : 

Substitua.-se a. parte final do pará
grafo, logo após "Congresso Naclo
.na.l", pelo seguinte: "e a do Senado, 
,que será convoca.do extraordinà.rl.a.
mente qua.ndo não estiver reunido". 

Justi;/icaçfio 
A emenda. visa, como de fá.cU com

llreensão, fa.cllita.r a pronta legitima.
-ção da. medida. extrema. a que o Govêr- . 
no teve de recorrer, de ma.ne!ra. a. não 
cria.r obstáculos desnecessários à ple
nitude e à celeridade de sua. execução, 
sob pena de falhar ela. a.os seus obje
tivos, todos êles de alta relevância. e 
de caráter urgente. 

Em verdade, fazer depender a. ra.tifi
ca.ção em apreço da. convocação ex
tra.ordl.ná.ria. de todo o Parla.mento, 
quando os seus membros, em sua. 
grande maioria, estarã'J já ausentes, 
em seus Estados, possivelmente até em 
seu mterior, devolvidos e presos às 
suas atividades particulares, será; 
além de prejudicar, desnecessà.riam.en
te, os interêsses pessoals dos represen
tantes, retarda,r em excesso uma for
malidade que, pela. própria naturazs. 
do seu alcance, deverá ser preenchi
da. com brevidade. 

Indiscutivelmente, será muito mais 
fácU, cômodo e rápido convocar e reu
nir apenas 62 senadores que cêrca. de 
300 parlamentares, dispersos em todos 
os quadrantes do território nacional. 

A aprovação do Senado, - classica
mente considerado como órgão de 
ponderação, equillbrio e independên
da, composto de membros provectos 
pela. ilustração, pelo t!rocfnio ptThllco 

e pela. idade amadurecida., titula.res de 
mandatos de duração superior aos do 
Executivo, a nosso ver, resolverá sa
t!sf!lltôria.mente a. questão, concillan
do prudentemente os !nterêsses em 
jôgo. 

Sala. das sessões da. Assembléia. 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Lameira Bittencourt. Alvaro 
Aãolpho. -Moura Carva'tho. 

N.o 1.900 
No artigo n. o 119, § 1.o. 

Fundam-se os dois incisos num só, 
dando-lhes a seguinte redação: 

I - De prévia. S•Utor!zação do Se
nado Federal, salvo o caso do número 
V, em que se fará mediante requisi
ção do Supremo Tribunal Federal, ou, 
se a ordem ou decisão fôr da. Justiça. 
Eleitoral, do Supremo Tribunal Elei
toral. 

Justi;/icaçfio 
A presente emenda. é apenas uma. 

conseqüência lógica e necessária da. 
que apresentamos ao artigo 32, Inciso 
II, eliminando a restritiva "no caso do 
número rv" de maneira a amplla,r e 
fortalecer as atribuições do Senado. 

Escla.recendo o sentido daquela. 
· emenda., afirmamos em sua justifica
tiva: 

"Os que reconJ:tecemos os er:tos do 
prec!denc!al!smo e receiamos as de
masias do parla.mentar!smo, e como 
Rui Barbosa, o gênio tutelar da na- · 
cionalidade, não temos o fetichismo 
da.s fórmulas clássicas e dos sistemas 
rígidos, encontramos no :rortalec!men
to d&s atribuições do Senado uma so
lução prudente e média, e que ainda. 
mais se !m:Põe à aceitação de nossa. 
confiança à luz do exemplo norte ame
ricano". 

Data t~enia eis que a presente emen
da, como já dito é apenas uma. resul
tante da apresentada. ao referido arti
go 32, inciso II, do projeto seja-nos 
permltido fazer as pala.vras a.c!ma pa,r
te integrante desta just!f!ca.ção. 

Sala. das Sessões da Assembléia. 
Constituinte em 19 de junho de 
1946.- Lameira Bittencourt. -Ma
gaihães Barata.· - Duarte d'Oliveira. 
- AZNro Aãolpho. - Moure Carva
'tho • . 

N.O 1.901 

RediJa-se assim o § 2.0 do art. 120: 
•Havendo necessidade de interven

tor federarl será este nomeado pelo 
Presidente da República". 

I - Nos casos de que tra.ta. o artigo 
118 da. Constituição a. nomeação de-



-402-

penderá de aprovação do Senado Fe
deral. 

J'/l.SI;ijicG.Ção 

Não se ccm;preende que, compe1JD
c!o ao Presidente da. Rep'dbl1ea, I10ll 
têrmos do § 1.0 do art. 120, executar, 
a. intervenção federal, dêle se retire a 
com~ta. para nomear intervent.')l". 
Seria. exigir que 0 Presidente da. Re
pública executasse a. intervenção por 
meio de pessoa, ·que poderá não mere
cer a SUiS. confiança., o qUe constitui 
absurdo inequívoco. Se o objetivo que 
se tem em mira. nos casos do a..'"tlga 
118, é a noiDeação de pessoa idônea.. e 
evidente bastar a aprovação do Se
nado Federal. 

S. S. 21 de junho de 194.9. - Luta 
Vfmla. 

N. 0 1.902 
suprima-<se o a.rtigo 124. 

Justijicação 

com a. un1!1caçã.o da. injustiça. pro
posta. em emend8s anteriores não bá. 
necessidade de dispor de modo espe
cial sôbre a. justiça. do Distrito· Fe
deral e dos Territórios. 

Sa.la. da6 Sessões, •u de junho de 
194.9. - .Raul BarboSa. - Frota Gen
til. - Almeida Monte. - Osvaldo 
13tud.a.rt. - Argemiro FialJl.o. - Cre-
1KJTY Franco. - Eg'berto Rodrigues. -
Gentil Barreira. - .Tosá de Borro. -
Fernandes Telles.- Eurico de Aguiar 
13ales. 

N.0 1.903 
No § único do art. 124-do projeto foi 

empregada. imprõpria.mente a pa.la.vra. 
.. funcionários": 

Subs!;!tua.-se pela. palavra. "servJ.cio:. 
res.'' 

O magistrado não é um funcionário 
pflbllco no sentido que, c!>mum e tec
nicamente se emprega. o têrmo, do mes
mo modo que o Senador e o Deputado, 
-exemplliica.tdvamente, não poderiam 
ISel' considerados funcionários, nem 
mesmo Za.tu sensu. Tra.ta.-se, isto sim, 
de servidores públicos, expressão ge
nérica. adequada.. Um membro, ou ór
gão do Poder Soberano, não é um su
l:la.lterno. A permanência. da. palavra 
no têxto daria. lugar a erros futuros 
e a interpretações perniciosas, como 
já aconteceu relativamente ao arti:. 
~ 182, da. Carta. de 1937, a pro.pósito 
dos antigos magistrados da. Justiça. 
:Federal. resultando em sonegaç!!.o de 

direitos elementares ligados à fndole 
do nosso regime. 

Prescinde-se de mais comentários 
para a justificação da. emenda. Tem
se que houve a.pena.s um engano a. cor
rigir. 

Sala. das Sessões, 5 de junho de 1946. 
- Drrrio Cartl.oso. - Daniel cJ.e Car-
1JQ.lho. - João D' AbretL. - Oswazdo. 
LimQ.. -Celso Jl!ach.aão. - .Toão Vil
Zasõoas. - Joitas-. Correia. - Luiz. 
Viana. - Hugo car'liitro-; -~ Verg~ 
niauà Wa:rulerZey. - Leite Neto. -
Domingos Vellasco. - João Mendes. 
- Jalles Machado. - Negreiros Fal
cão. - Rui Almeida. - Math!M 
Olym:pio. -Coelho Rodrigues. - Car
los Noguef:ra. - Fernandes Ta:oora. 
- José Joffillu. -Alfredo Neves. -
Jurandir Pires. -Carlos de Lima Ca~ 
valctJJl.te. - La.h.yr · Tostes. - José
FontliSEcnnéro-.- -- Caté Filho. -
Christiano Machado. - Vargiis Netto. 
Augu.sto Viegas. 

N.0 1.904 
· Título m - Capitulo m - Art. 126 
ltem n - letra a.) - Escreva-se come> 
segue: 

a). A criação e arrecadação dos tri
butos de sua. competência. e à aplicação 
de sua.s rendas. 

Justijica.ção 
Como está no dispositivo, o têxto 

está contraditório com diversos arti
gos e parágrafos do titulo IV, no que 
se refere à distribuição de rendli:·não 
arrecadada. pelo Mlmicípio. - Alde 
Sampaio. 

N.0 1.905 

Emenda substitutiva (parclal) • 
Art. 126, pará.gr&fo único. 
Em klgar.~e "nos de âguas ~ 

naturais' leia-se "nos que constitui
rem estãnclss hidro-minera.l.s na.tural.s 
ou sanitária6'•. 

JUstijica.çflo 

A emenda. acrescenta as esta.nc1a:t 
sanitárias e as razões são óbviaS. 

Sala. das Sessões, em 19 de jUilÍlo de 
1946. - NOfJeZií Jú.nfor. - Benedicto 
Costa Neto. - Ataliba Nogueira. -
LoPes Ferraz. - .Toáo Martfm. - Ce
sar Costa. - Cirilo Jú.n!Cr. - Aloes 
Palma. 

N.0 1.906 
Emenda. aditiva.. 
Art. 126 11..0 n: 
Inclua-se a. letra. c) nos seguintes 

termos: "à faculdade de contra.lr em.:. 
préstimos 1nternoll: 
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Justificação 
:s necessário não deixar qualquer dú

vida sObre essa faculdade pare\ que os 
Municípios possam reencetar, e. sua. 
própria. custa., obras pública.s indis· 
pensáveis, e especialmente os traba
lhos de sua.s rêdes de água. e esgOtos. 

Sala. das ·Sessões, em 21 de Junho 
de 1946. - Martins Fi'lh.o. - Bene
dito Costa Neto. -Lopes Ferraz. -
NoveUi Júnior. - Cirilo Júnior. -
Honorio Monteiro. - Cesar Costa. -
Alves Palma. - Ataliba Nogueira. 

N.o 1.907 
Aditiva 

Titulo IV - Da organização finan
ceira. federal, estadual e municipal -
Capitulo I - Seção I: 

Acrescentar ao art. 127: 
XIV - Nenhum impOsto poderá ser 

elevado, direta ou indiretamente. além 
de 20 % (vinte por cento) do seu va
lor ao tempo do aumento. 

Justificação 

Na. Constituição de 1934 havia o se
guinte: 

"Art. 185. Nenhum impOsto poderá 
ser elevado além de vinte por cento do 
seu valor ao tempo do aumento" • 

Na. prática, os impostos eram aumen
tados :indiretamente, isto é, o fisco 
proibido de majorar as taxas, eleva
va. a. base sObre a. qual incidia. a ta.:a.. 
No impOsto predial, por exemplo,_ a. 
ta.xa. não era levada. mas, conto:ma.i1-
do a. dificuldade, eieva.va-se o valor 
venal do imóvel; no impOsto de indús
trias e profissões, igualmente, não ma
jorava. a. taxa., mas elevava-se a. parte 
proporcional. (va.lor locativo), e assim 
por diante. 

Já ~>.xiste a. emenda. n.0 125, sugerin
do o restabelecimento da. disposição do 
artigo 185 da. Constituição de 1934, 
com: a. sua reda.çãc exata.. 

A emenda. ago!'B. oferecida. contém as 
palavras "direta cu ind1reta.mente" e 
visa. a. impedir '1. bur'a. que se verifica. 
na. execução do dispositivo da. Consti
tuição de 1934. 

Sala. das Sessõ~>. em 21 de junho 
de 1946. - Magalhães Pinto. 

N.0 1.908 
Ao art. 127 - Sup.rimJ.-se o inciso 

X. que diz: "Os- serviços públicos 
concedidos não goZ3.m de isenção tri
butária. salvo a. our.o.:g;.aa. por lei es-

pecial do govêrno tributante". su
prima-se. 

Justificação 
I. Essa. regra surg! a da. Carta. de 

1937 e teve como· conseqüência que 
Estados e Municípios cairam sObre 
estradas de ferro conce.ildas, exigindo 
impOsto territorial sôbre o terreno 
ocupado pelo leito da. linha, impOsto 
predial sõbre os edifícios das esta
ções, etc. 

Até em · São Paulo ocorreu isso, a 
julgar por um memorial impresso, dis
tribuído entre os Srs. Constituintes 
por· várias empresas ferroviárias da- . 
quele Estado. 

II. Na. verdade, as empresas con
cessionárias não sofrem o sacrifício da 
maioria. dos impostos que govérnos 
apliquem aos- seus bens e serviços, 
porque a. Constituiçã~ lhes garante 
tarifas, que cubram tõJas as despesas 
gerais (e os tributJS se incluem en
tre estas) e ainda. a.ssegun•m justa. re
muneração ao capital (ProJeto, artigo 
164, § 7.0 ; Constit. de 1937, art. 147; 
Const. de 1934, art. 137). 

m. Não deve ficar ao critério dos 
"poderes tributantes" conceder ou não 
isenções e reduções de impostos às 
empresas concess!onárias de serviços 
públicos por dois perigos opostos, mas 
igualmente nocivos e contrários ao 
interesse público: a) m!l.is facilidade 
das emprésits corrutoras obterem fa
vores injustos e graciosos de maiores 
eventuais e desmoralizadas de uma 
Câmara. de Vereadores; b) tendência 
oposta de fiscalismO cego e extorsivo 
sõbre serviços do interéssc geral, como 
denunciam aquelas emprêsas de São 
Paulo. 

Para. evitar ambos os escolhos, apre
sentamos outra emenda. que atribui 
à União isentar ou llmitar impostos 
estaduais e municipais sôbre coisas 
ou atividades que se vinculem a. fins 
atribuídos pela Constituição à compe
tência federal (telégrafos, estradas de 
ferro, etc. - ProJeto, arts. 3.0 , 4.0 

5.0 , etc.) . 
Não há perigo de se prejudicarem 

os interêsses locais porque: a) tOd&S 
as regiões tém representação no Con
gresso Nacional; b) a. igualdade de re
presentação no Senado resguarda. os 
Estados menos populosos contra. a 
pressão dos mais fortes pela-maior re
presentação na Câmara.. E' de crer
se que a. isenção ou reduçãc, na. com
petência. do Congresso( evitará que 
o fisco local tombe nos dois m:~es 
opostos a. que já nos :referimos. 
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Como está, o dispositivo anula. o 
principio básico e tradicional <vem 
de 1891) contido no inciso V, "a" do 
.art. 127: -o de não poder uma. pessoa 
de direito público viver às custas dos 
.serviços de outra. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 
.1946. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 1.909 

.Art. 127, n.0 I. 

Sv.bstifJLtiM 

Substitua-se o n. 0 I do a. "i;. 127 
:pelo seguinte: . 

"Os tributos sômente se torna.rãQ 
1ievidos depois de instituídos por •el 
.e de constar de lei de orçamento, "es'
:sa.lvadas a tarifa adus.nelra. e a trt
·buta.ção de guerra". 

Justificação 

Pela redação do Projetó, findo o 
-exercicio, desapareceria. a obrigação 
fiscal. 

Sala das Sessõe~. 21 de jUDllo de 
1946. - Honorio Monteiro. - Bene
dicto Costa Netto. - Horácio Lafer. 
- Lopes Ferraz. - Alves Palma. -
César Costa. - Gottredo Telle:. -
Atalzl)c No~ra. 

N.0 1.910 
Art. 127-m. 

Emeou!a su"!l~titutiva 

A criação de outros impostos que 
não os atribuídos especificamente 
nesta Constitu:ção à União, Estados 
e Municlpios, compete aos Estados, 
que destinarão 50 % da nova :enda. 
para os Municipios. 

. Justiff.cação 
Assim como :federação presupl5e au

tonomia, também exige perferta dis
crimiDação de receitas entre a 1Jni!io 
Estados e Municipios. ~través da 
con!usão de tri"butos o p:>de·c mais 
:!orte ameaça. os outr03 e os princf
plos federativos podem ser vivamente 
.atingidos. 
Começamo~ com o regime da 1Ddis· 

-tiDção tributária que levo"t' o Impé
rto à. anarquia tributâna ~anto que 
os impostos :federais penetravam .nos 
setores cumulativos c!as Provincias. 
Para corrigir êste mal :1. Constitui
~o de 1891 adotou a. concessã:> taxa-

ti v a. por espécie. Mas pa.ra evitar que 
impostos novos não pudessem ser 
criados para o futuro, admitiu um 
campo de competência concorrente. 
A conseqüência. dêste mal é que sO
bre o contribuinte recaiam. as preten
sões de todos os poderes tributantes, 
além de constituil' !ontes de atritos 
e desarmonia.s. A -Constituição de 
1934 procurou atender os IIlales que 
a. experiência. demonstrara e assim 
embora a velha. fó=ula de Júlio de 
Casti!hos não tivesse. Vingado, estabe
lece a proibição dos ú:np06toS .mteres
taduais e intermunicipais, a. e:.')JeC1-
fiea.ção melhorada de fontes !)Tiva~i· 

vàs para os mu:licípios. Mas além 
dos tributos espe~fico.s, a.dmit-lu ain
da. o regime de coparticipação. · A 
constituição de 1937 aperfeiçoa; & 
nossa evolução consagrando o regime 
de competência. especifica. para a. 
União e Municípios e remanescente 
par:;. os ""-Estado&--- Vá. nas dúvidas fo
ram levantadas que pretenderam· de· 
turpar êste regime ideal. O antepro
jeto voltando para o regime conde
nável de campos cumulativos repre
senta uma involução. Para evitar os 
atritos e confusões prejudicia.is acei
temos a :t'órznula. de Júlio de Ca.s
tUhos, mas com banefícios para os 
municípios. - Horác'.o La ter. - Be;.. 
nedicto Costa Netto. - NO'Delll Jú
nior. - Atakõa ·Nogueira. - Joa
quim A. Sampaio Vida!. -João Mar• 
tins. - Hon6rio Monteiro. - Lope:~ 

Ferraz. - José Alve:~ Palma - Gof
tredo Telles Júnior. - César_ Costa. 

N.0 1.191 
Ao art. 127, n.o IX. 
Acrescente·se no final do art~ 127. 

n.o IX "pa.ra custear qualquer ser
viço de qualquer natureza.". 

Justif~{ú) 

Com o aumento da arreca.da.c;ão d~ 
municípios, os Estados. Por certo. pre
tenderão anula.r êsses aumentos, de
terminando que êsse ou aquêle ser
viço, até então,· custeados pelo Esta• 
do, passe a. ser custeado, no ~o ou 
em parte, pelo municlpio. 

A emenda põe o m:unicfpio. a sal
ve dêsses encargos. 

Sala das Sessões, 21 de junho dé 
1946. - P. Dutra. 
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N." 1.912 
Ao art. 127, n. o vm. 
Redija-se assim· o n. 0 8. 0 do ar

tigo 127: 
"Os Estados e a União darão men

salmente 30% · a. cada. municfp1o, do 
total da arrecadação tributária. es
tadual e federal, feita. no respectivo 
território." 

Justificação 
Esta. emenda. Visa, com outras que 

apresentamos, assegurar aos muni
cípios recursos financeiros suficientes 
para. levar a. cabo obras de saneamen
to, estradas de rodagem e outras que 
com a atual renda _não podem nem 
pensar em realizar. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.913 

Emendas de redaç4o 

Ao art. 127: 
N.o v - Redija-se assim: 
"E' proibido à União, como aos Es

tados, aos Municípios e ·a.o Distrito 
Federal decretar tributos seja. qual 
fôr a. forma. ou denominação" ••• 
. N.o VIII - Redija-se l'SSim: 
•os Estados devolverão anualmen

te a. cada. Município" <o mais como 
está no inciso) • 

N.o X - Redija-se assim: _ 
"Os serviços ptíbllcos conce~.!dos nao 

gozam de imunidade tributária., salvo 
quando outorga.cia por lei especial do 
poder concedente". 

Ao art. 153: 
ltedija-se a.ssiDl: 

· "Os direitos pollticos só se- suspel'l• 
dem ou se perdem nos casos aqui enu
merados." 

Ao art .154: 
Redija-se: 
"A perda. dos direitos polfticos im

porta para. os que nela. incorrerem, 
na. do cargo ou !unção pública. que 
exerçam". 

Ao art. 159, § 35, 2.• alínea.: 
Redija-se assim: 
"Só é admitido o confisco em caso 

de enriquecimento ilicito" <e o mais 
como está no ProJeto) • 

Ao art. 159 § 39: 

Redija-se assim: 
"Não será concedida. a extra.diçlo 

de subdito estrangeiro por crime ·po
litico ou de opin!Ao, e em caso al
eum a de brasileiro. 

Ao art. 164, § 7.", 1." alfnea: 
Redija-se assim: 
"Preceder-se-á à fiscalização e à. 

revisão das tarifas dos serviços exPlo
rados, a fim de que. ca:culados os lu
cros dos concessionários. não excedam 
êles à justa. remuneração do capital 
e às necessidades de !Ile!horamentos 
e expansão dêsses Serviços". (0 mais 
como está no parágrafo citado) • 

Ao art. 159, § 39: 
Redija-se assim: 
"Incumbe à União, aos Estados e 

aos Municípios, nos têrmos das res
pectivas leis, prestar assistência. às !a.
mllias de prole numerosa". 

Ao art. 170, n.0 I: 
Redija-se assim: 
"Qualquer ato referente a. concessão 

de terras, ou a.berutrs. de vias de trans
porte e instalação de meios de comu
nicação". 

Ao art. 89: 
ltedija-se assim: 
"Compete à justiqa. militar proces

sar e julgar os mllitares e as pessoas 
que lhes são equiparadas nos crimes 
militares". 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Altino Arantes. -Aureliano 
Leite. - Lino Machado. - .Romeu 
Lourenção. 

· N. 0 1.914 

Art. 127, n. o 5, letra c: 
Emenda Supressf11a 

Suprima-se 
Justificação 

:E:ste dispositivo se decompõe em 
três proposições distintas e completa
mente diferentes. 

A primeira proibe aplicar qualquer 
tributo sôbre bens, serviços ou atos 
vinculados às instituiC~iies religiosa.S e 
às de educação, de propaganda. poli· 
tica. e humanitária e de assistência. 
social. Pela. generalidade do enuncia
do verifica-se como poderá ser :vei':" 
culo de fraude e evasões de renda. 
pública.. Assim um hospital com :f1IIi 
lucrativo sendo "humanitário" ;ne
nhum tributo .tedera.l, esta.du!ll, mu
niciJia.l pagará. Uma .fábrica. de pro
dutos .farmacêuticos sendo uma ins
tituição que atende a. saúde do ho
mem, :portanto, J:mmanltário, e cuJos 
rem&:lios tem uma função social, 
também nada pagará. E!nbora a. in
tenção da. Com.1ssão tenha. sido no
bre e elevada, tais serão as dúvi.da.3 
que êste preceito pôderá levantar 
que ,;e imp6e a sua. supressão. 
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A segunda. proposição isenta. de 
~ qualquer tributo a importação e pro

dução de: a) Livros. A intenção. to! 
ba.ra.tear o livro o que representa. uma 
~~estão econOI:lica controvertida.. ~-

técnicos apontam como um dos 
elementos de ·encarecimento um ex
cessivo lue:r<:> dos intermediá.rios. En
tretanto só a prOdução goza. de favo
res o que pode reve:rter não em ba
rateamento do livro .mas sim au
mento de lucro dos interessa:dcs. Pela 
generalidade da. proposição estaria 
admitido o seguinte caso: qualquer 
firma. de séeos e molhados insta
laria uma máquina e imprlmir!a 
algum livro. Como a publicação dos 
livros não admite "nenhum tributo" 
esta. .firma. não :pagará mais nenhum 
impôsto :fed&al, estadual e munici
pal. Acresce que o livro já goza do.! 
favores da lei. 

Evidentemente, somente uma ler 
ordinária de isenção de direitos po
derá atender os vários aspectos da 
questão e nunca a Constituição. 

Não co~titui matéria. constitucio
nal esta isenção porgue admitido o 
princípio, a ConstitUiçao deveria. ta.m
bem entrar em minúcla.s quanto à 
isenção para produtos de vestimenta, 
de alimentação, de morada, ta.rmacêu
tieos etc. etc. 

..A. Constituição seria. assim uma lei 
de isenção de direitos cujas conse
qüências para. a receita. pública se
riam difíceis de avaliar; c> e de pa
pel de impressão. Deve ser consti
tuído :um êrro de impressão pois a 
intenção deve ter sido "papel de im
prensa". Não se justifica que a 
Constituição conceda isenção para. o 
pa.pel que visa imprimir propaganda 
comercial, invólucros de produtos in
dustiais mesmo até cartas de jogar. 
Aliás esta isenção ;propícia a fraude 
porque o papel de impressão impor
tado passa.ria a ser usado para. em
brulho. 

(Rio de Janeiro. 6 de Junho de 
1946. - Horácio Lafer. - Benedito 
Costa >Neto. - ',1. LcYpes Ferraz. -
Honório Monteiro. - lloão Marti'M. 
- /GOfredo Teles Júnior. - A.. Sou
sa ICá!tc • .._ Cesar Costa. -,Ncmelli 
Júnior. . 

N.• 1.915 ' 
( ~~ -·~ 

. ·-· 
Art. 127 - N.• VIII 

Emenda Su.bstituti!Xl 
Os Estados entregarão- anualmente 

aos Municípios, exceto os das capi
tais, o equivalente a 5% da. renda. ~&
tadual de impostos, distribuída na. 
proporção da mesma. renda verUicada. 
elll cada. município. 

Parágrafo único - Nenhum muni
cípio receberá. mais de um décimo do 
total distribuído. o que exceder dês
se limite será proporcionalmente en
tregue aos outros municípios com di
reito à distribuição. 

Justificação 
O regime da. devolução da. metade 

do excesso apresenta inconv.enlen:;es 
sérios. A proposta e encerrãineíi.to 
dos orçamentos estaduais e munici
pais estarão de tal forma di:ficulta.
dos que o atraso é imprevisível. Mais 
lógico se nos afigura . uma contribui
ção de percentagem fixa sôbre o or
çamentc dos Estados em beneficio 
dos municípios. Como, porém, a ar
recadação estadual "é grande nos por
tos de exp~ão e assim alguns mu
nicipicis poderia.iil-monopollzar. , quJ.se 
a devolução estadual, torna-se neces
sário limitar o máximo que aos mu
nicípios maiores poderá. caber. Esta. 
emenda é apresentada para o caso do 
impôsto territorial rural não ser atri
buído aos munícfpíos. - César Costa. 
-Benedito Costa Neto. -Lopes Ff!:f'
raz. - Martins Fi1JI.o. - Alves Pal
ma. - Novelli Júnior. 

N.O 1.916 

Art. 127 - IX - Emenda adi
tiva. 

Acrescente-se: 
Salvo convenção 

Justificação 

São vário~ os casos de convenções 
entre o ElSiado e Municípios pelos 
quais há pagamento de cotas com vã
ria.s finalidades. -Horácio La.ter. -
Benedito Costa Neto. - Lopes Ferraz. 
- Joaquim. Sampaio Vidal. - NO'!JeUi 
Júnior. - César Costa. - João Mar
tins: - Honório Monteiro. - G<>tredo 
Teles. -Alves Palma. 

N.0 1.917 

Art. 127, n.0 XI- Emenda. supres
siva. 

Suprima-se ·êsse número. 

Justiftca.r;áo 
Entre as diversas moda.lidades de 

multas e penas estabelecldas no sis
tema tributário brasileiro existe a. 
multa de mora.. isto é, uma. percenta
gem &6bre o impôsto principal, que o 
Estado· cobra pelo. atraso verificado no 
pagamento do impOsto. 
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E' inconveniente hav-er limitação 
:para a multa de mora, que deverá, em 
-certos casos, ser tanto mais :forte 
quanto maior o atraso do pagamenttt 
do tributo, por desidla do contn
buinte. 

Não é justo que êste retenha, inde
finidamente em seu poder, a impor
tância devida ao Estado, por paga
mento de impostos, ficando sujeito 
apenas ao recolhimento de uma per
.untagem m1n!ma, a. titulo de mora. 

As nossas leis :fiscais já seguem essa 
orientação. 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1946. 
- Horácio Lafer (ambos) - Benedito 
•Costa Netto. - Novelli .rúnior. - AZ
l1es Palma. - &atjreeo ~·elles Júnior. 
- João Jna8 li2..,•tinJ Francisco. -
Honório Monteiro. -Lopes Ferraz. -
César Costa. 

N.0 1.918 

Emenda aditioo 

Acrescente-se ao art. 127, o 5'!
guin.te: 

Parágrafo únlco - Na imunidade 
~ributária declarada na letra a, do 
.n.• V não se compreendem as entida
des autárquicas e paraestatais, nem 
.a.s taxas remuneratórias. 

Justi/icaçãc 
A própria entidade autárquica ou 

,llaraestatal não goza de imunidade, 
:podendo apenas beneficiar-se de uma 
isenção que lhe seja concedida por 
-qualquer dos poderes tributantes. 

Quanto às taxas remuneratórias, 
.nada justi:fica a. imunidade. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1946. 
. Honório Monteiro. - Benedicto 

Costa Netto. - Horâcio Later. -No
'f]elli Júnior. - Alooro Palma. -João 
.Jonas Martins. - César Costa. -
Gottredo Telles Júnior. - Ataliba No
;gueira. 

N.0 1.919 

Art. 127, vm. 
. Suprima-se. 

J·ustificcção 

· O dispositivo altera completamente 
-o sistema de discriminação de rendas. 
'Tira o estimulo aos munlcfplos pa!'!l
.beneficiar, apenas, os maiores, com 
prejuizo para a renda do Estado. O 
.município será levado a relaxar a ar
recadação de suas rendas, pois, quan
.to menores maior será a contribuição 
do Estado. 

Sala das Sessões, aos 22 de junho 
'de 1946. - Benedicto Valladares. 
.J<Jsé Alkmín. - Israel Pinr.eiro. 

N.0 1.920 
Emenda aditiva 

Acrescente-se onde convier: 
"Nenhuma despesa nova poderá ser 

criada por iniciativa do Poder Leg1s- · 
lativo sem a indicação de receita eor
respóndente para custeá-la.". 

Justi/icQI}áo 
Esta. proVidência concllia. o rígido 

sistema inglês, segundo o qual só o 
Poder Executivo pode propor a cria
ção de despesas, com a nossa tradição. 
corrigida dos seus erros e defeitos. -
Horácio Lajer. - Benedicto Com 
Netto. - Lopes Ferraz. - Hcmórfo 
Monteiro. - Novelli Júnior. - Mar
tins Filho. - Ataliõa Nogueira. -
César Costa. - Cirilo Júnior. - Al
ves Palma. 

N.0 1.921 

Ao art. 127, n.• IV: 
Redija-se assim o art. 127, n.o 4: 

"E' vedada. a. bi-tributação. Quando 
se verificar em "matéria de compe
téncia concorrente, incumbirá a.o "Se
nado Federal, ex-ojjicio ou por pro
vocação do interessado, declarar a 
existência e determinar qual das leis 
deva. prevalecer. · 

Parágrafo único - O Poder Judi
cii\rio poderá conhecer de qualquer 
caso de bi-tributação, ainda que sujei
to ou já resolvido pelo Senado Fe
deral". 

Justi/icQI}ão 
Do ponto de vista -constitucional, há 

duas espécies de bl-tributaçã.o; a) a. 
que pode verificar-se em matéria de 
competência privativa; 'b) a que· pode 
verificar-se em matéria de competên
cia concorrente. o dispositivo. como 
está redigido, não distingue as espé
cies, resultando dai confusão muito no
civa à elucidação do preceito. E como 
tôda. e qualquer bi-tributação é proi
bida, a vedação faz-se, na emenda. em 
têrmos absolutos. 

Tratando-se, porém, de bi-tributa.
ção da segunda espécie (letra b), ao 
Senado compete apenas a. providência. 
de natureza politica, de declarar qual 
das leis tributárias deve preva.lecer. Se 
a. da União, se a. do Estado, se ·a do 
Municfpio. 

Mas não pode, só com isso, eJ!minB.P 
da. competência do Judiciário o poder 
de conhecer a argllição ele inconstitu• 
c!onaJida.de da. lei impugnada., pois, se 
ela bi-tributa.. inl:onstituclona.l é. Co-
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mo, porém, em face da à.tribuição dada 
ao Senado na. Carta. de 1937, se tem 
negado ao Judiciário competência para 
conhecer da. axgillçã.o de bi-tributa.çli.o 
imprescilidivel se toma. ressalvar de 
modo expresso essa. competência., que 
é · essencial a. o regime democrático. 
<Projeto, art. 159, § 4. O) • 

Por outro lado, limitando-se o se
na.clo a. dirimir o conflito entre as leis, 
mandando que prevaleça. uma. delas, 
nem per isso sua. decisão -expunge a 
lei manda.da prevalecer, de outro vi
cio, porventura. nela. existente,· de 1D
constituciona.lid'ade. E dêsse vicio pode 
e deverá. sempre conhecer o JutUClâ
rlo. 

Além disso, se a decisão do Senado 
for negando a existência. de bl-tribu
t.a.çã.o nesse caso é :mantlesta a com
petência. do Poder Judiciário para 
afirmar essa. bi-tributação, se asslm 
o entender. 

Substituiu~se a. palavra. "contriblllD
te" por interessado", porque se pode 
ser já interessado sem ser ainda con
tribuinte. E a lei faculta. a ação a 
quem tenha. legitimo mter!sse (Côd. 
Proc. Civil, art. 2."). 

Salas das SllSsóess, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.922 

Art. 127, n.0 X. 
'Re<llje-se: "A lel. indlca.rã os_ casos 

em que os serviços públlcos concedidcs 
pela. sua. natureza, gosam isenção fis
cal". 

Sala das Sessões da Assembléia NP.
clona.l Constituinte, 21 de junho de 
1946:.- Pereira da Silva.- Leopoldo 
Péres. - Valdemar Ped.rosa. -La
meira Bittencourt. -Alvaro Adolpho. 
- cosme Ferreira. - Sereriano Nu-
1ZeS. - AZvaro Maia. 

Justi!icGt;ão 
O Projeto de Constituição estabelece 

-que 

.. Os seiviços públicos concedidos não 
gozam de isenção tributária, sa.Ivo a 
que lhes fOr outorgada por lei espe
cial da entidade tributante". 

O artigo contêm, como se vê, duas 
:Importantes restrições ao prUlclpio de 
'senção trii)utárla. dos serviços públi• 
eos explorados mediante eoncess§o. A 
Jllime1ra consiste na exigência de que 
a Jsenção .seja. con!erida por lei es
:pee!al; a segunda prescreve a lei es-

pecial que outorgue a isenção emane· 
da entidade tributante. . 

A primeira exigência. já. constante.· 
da. Constituição de 37, é petieitamente. · 
justificável. Ela tem por fim estabe-
lecer a regra de que os serviços 'PÚ
blicos concedidos estão,. em principio, 
sujeitos aos onus tributá.Tios gerais e 
sômente passarão a gozar do privilé
gio da isenção em casos especificas. 
isto é, na. hipótese em que tal previ- . 
legio lhes se!a expressamente outor
gado por lei especial._ ou, em outras 
palavras, a isehção_tributá.ria. não é· 
inerente aos serviços pu:blicos conce-
didos. 
·A segunda exigência, porém, é com

pletamente descabida. e envolve gra
ves restrições ao exerclcio pela União· 
das suas atribuições constituel.onais. 
Se, com efeito, os serviços públicos· 
sõmente gozarão do privilégio da isen
ção tributária, quando êsse privllégio 
lhes fôr ol!torga.do por lei especl.s.l da 
entiàade tn1iiitan:te;- os serviços públl
cos federais exercidos mediante de
legação ou concessão ficam, em prin
cipio, suJeitos aos tributos estaàua!s 
e munictpailj, não podendo. a Umâo· 
isentá-los de tais tributos, pois sômen
te aos Estados e Municipios cabem.' 
a faculdade de isentá-los. Ora, assim. 
~*rodo, 'Uca a União . subqrdina.da, no. 
exercício da sua. competência consti
tucio:na.I, à. boa. vontade, à liberdade
ou ao arbítrio dos Estados e :Mu!licf
ptos, ~om. evidente quebra. da sua pre
eminência e grave prejuízo à liberda-
de, inerente i\ sua. competência, de
organizar os seus serviços da manei
ra que julgar mais oportuna. ou con
veniente, seJa sob s. forma de adminis
tração direta, seja. sob a. forma. de de
legação ou concessão. Em regime cc
mo o nosso (e a nova Constituição· 
não se afastou neste ponto da cons
tituiço de 91, as9 m como do seu mo
dêlo norte americano) o govérno fe
deral é um govêrno de poderes limi
tados, ou enumerados, ou um govérno· 
cUjos poderes se limitam aos que lhe 
são expressamente atri•buidos na Cotls
tituição. Segue-se, portanto, que· os 
instrumentos, as agências, os servi
ços criados pelo govêrno federal, se
Jam êles a.dmin1st!'ados diretament&.· 
ou mediante delegação, têm, iPBO" 
fa.cto, o ca.rã.ter governamental, po\s. 
Dão são outra cousa do que meios ou: 
instrumentos dest!na.dos a. pOr t':m. 
execução poderes de govêrno delega
dos ru-. COnstituição. 

Esta a razão pela. qua.l DOS Estadoa; 
Unidos os servidores federais, a1nca: 
que concedido&, u. c:orporaç6ea cria-
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das pelo govêrno federal e investidas 
de autoridade pública, as agências ou 
os instrumentos por intermédio dos 
quais se exerc~ a competência federal, 
gozam sem necessidade de outorga. es
pecial, de isenção dos tributos locais. 
Assim, tôdas as tentativas por por:.e 
das entidades locais de taxar conces
sões fedemis foram sempre anulaCI.a3 
pelos tribunais, pouco importando a. 
natuNza do negócio ou o fato de não 
ser propriedade federal a corporação 
incumbida de explorar ou aõmTrUstt-ar· 
o serviço. 

Esta a invariável conduta da justi
ça. durante o período que precedeu a 
recente e prodigiosa expansão que 
tem tido nos Estados Unidos a attvi
dade do govêrno federal. Até 1932, 
poucos eram os serviços federais con
cedidos e em número muito limitado 
as corporações investidas pelo govêr
no federal da capacidade pública ne
cessária à execução de serviços que a 
União entendia compreendidos na sua 
competência constitucional. Durante 
a primeira guerra mundial, estendeu
se enormemente o campo de atividade 
do govêrno federal; domínios até en
tão estranhos ou considerados até en
tão remotos ou inadequados à int~r
venção do govêmo federal, passaram 
a ser por êste controlados mediante 
agências ou corporações por êle cria
das ou dotadas de capacidade públi
ca, como, por exemplo, a Emergency 
Fleet Corporation, a United Statec: 
Grain Cor:poràtion, a United States 
Housing Corporation, a United Staks 
Sugar Equalizarion Board e a United 
States Spruce Corporation. Depois da 
guerra apenas quatro corporações fo
ram criadas pelo govêr:l.o ;federal ate 
o comêço da administração P..oosevelt. 
Foram as seguintes: Federal Interme
diate Credit Banks, J:nland Water
ways Corporation, P..econstruction Fl
nance Corporation e Federal Home 
Loan :Banks. A partir de 1933 foram 
eriadas cerca de vinte corporações, ~1-
gumas de proprj.edade federal, outras 
apenas investidas de delegação ou con
ceasão federal. 

TOdas estas corporações gozam de 
.Isenção tributária federal, estadual e 
municipal, sendo que a isenção esta
dual e mUllicl.pal foi estipulada. cijre
tamente pela União. 

A clãusula relativa à isenção tribn-
1ária., constante da lcl federal que ins
tltuiu a Reconstruction F1nailce eor
PQrBtton .pode 6er -Mllsfderada com 
tfplca. E' a seguinte: 

M A:tJy and all notes, debentures, 
bonds or other such obligatio.M 

issued bY the corporation shalL 
be exempt as to principal snd 
interest from ali taxation (cx
cept surtaxes, estare, inheritance
and gif taxes) now or hereaftt>r 
imposed by the United States, by 
any territory, dependency or 
possession thereof, or ·bY any statc, 
countr;;, municipality or local ta-· 
:r;ing authority". 

O princípio, pois, nos Estados Uni
dos é que a Competência para isentar 
dos. tributos locais os serviços te
derais ainda que exercidos por ::or
porac;.ões particulares mediante con
cessão federal cabe ao Congresso otr. 
à União. Esta, quando organiza um 
serviço federal e o dá de concessão· 
a uma emprêsa ou a uma corporação

tem o poder inerente à sua soberania. 
. ou ao caráter nacional da sua auto
ridade, de investir o serviço ou a cor
poração do privilégio de não ficar 
sujeita à tributação dos Estados e dos, 
Municípios.-

Esta faculdade é indispensável à. 
União. Privada de tal faculdade, a· 
União passará. a. ter a sua competên
cia constitucional de organizar, ad
ministrar ou delegar os serviços fe
derais limitada, diminuída ou poten
cialmente aniquila.da pela faculdade 
conferida aos Estados e Municípios· de· 
taxar ou tributar os serviços federais.. 
quando exercidos mediante concessão· 
ou delegação. 

Como, com efeito, poderá. a União· 
regular a economia dos serviços, as 
obrigações e a remuneração do con
cessioriá.rio, se a estrutura econômica 
da concessão poderá. ser profunda
mente alterada pela incidência de tri
butos locais, sôbre cuja extensão e ta
xas os Estados e Municípios poderão• 
decidir livremente e sob a exclusiva. 
inspiração de circunstâncias de carâ-· 
ter puramente local? 

O artigo de projeto de Constituiçdoo 
tem uma importância capital para o· 
Govêrno da União. :E:s".G não pode de
sinteressar-se do caso, pois nêle se en
contra comprometido um atributo fun
damental da União, a preeminência 
do nacional sObre o local, a priorida·· 
de do federal em relação ao estadual" 
e municl.pàl. Sente-se no artigo o pro
pósito, de inspiração paroquial, de sub
meter a competência da União ao: 
contrôle das entidades locais, que, por 
meio de impostos e taxas, pode:fáo em-
baraçar ou anular o exercício por part-e· 
da União da sua competência co~
tuclonal de escolher e adotar os meios 
mais adequados de pOr em execução· 
os poderes que lhe são delegados 1l& 
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<Constituição. Se todos os serviços e 
agências criados pela União são meios 
ou instrumentos destinados . ao exer
·dcio da -sua competência constitucio
nal, pois os poderes da União são limi
tados ou enumerados, pouco importll. 
·que tais serviços sejam organizados 
mediante delegação ou concessão. Pela 
delegação ou ccncessão os serviços não 
desgra.vitam da órbita constitucional 
da União, nem perdem o seu caráter 
federal. Continuam a ser .federais, ao 

·mesmo título e pela mesma razão por 
·.que federa.is são os serviçQs diretamen
administrados pelll. União. 

Não se justifica, portanto, que a 
União Blbdique do privilégio que lhe 
é inerente e consubstanciai de não so
frer ou tolerar que o exercício dos seus 
poderes possa ser embaraçado, tolhido 
.ou dificultado por = lnextr!cável 
rêde de tributos locais, que, como um 
enxame de vespas, pode, convergir, a 
um :;ó tempo e em todos os pontos do 
seu território, sôbre um serviço de ~x
tensão .nacional ou que disponha de 
instrumentos, propriedades e agências 
em vários Estados e Municípios. 

A questão é suficientemente grave 
.Para que uma voz autorizada advlrt..a 
·em tempo a Assembléia constituinte 
~o êrro em que elll. poderá incidir de 
boa fé ou desprevenidamente. 

Impõe-se uzn8. emenda ao artigo, 
mandando. eliminar do seu texto · a 
.expressão da. entidade . tn.õu.ta:n:te. 

N.0 1.923 

'I:truLO IV 

SEÇÃO I 

"Da organização financeira federal 
-estadual e municipal". 

Substitua-se, apenas por "Da. orga
nização financeira.". 

1 - Parece-nos dispensável a espe
c!f!cação no caso. Pois, em verdade, 
teriam~ que acrescentar. "berrito
.rial", também. 

SEÇÃO li 

"Dl%3 rendas prot~enientes de im-
·postos''. . 

Substitua-se, ou reduza-se: "Dos fm
.fl08tos". 

2 - Somos pela reduç!o dcs tftu
:los. 

SEÇÃO m 
"Dl%3 rendas PTO!Jen.ien.tes de im

postos". 
Reduza-se : "De outraS rendas". 
3 - Pelo ::nesmo motive.. 

CAP!TULO II. 
"Da. ela.boraçlio dos· orça.mento3 e 

da. abertura de créditos eztra.ordínci-
rios". ....__ 

Reduza-se: "Dos orçamentos·~-dos 
créditós". 
4- Pelo mesmo motivo. 

cAPtTULO m 
"Da fiscalização ãa. aãmfnistraçllc 

financeira.. 
Reduza-se : "Da. fiscalização finan

ceira''. ---5 - Pelo mesmo motivo. 

T:ITULO V 
"Dos direitos fundamentais. 
Substitua-se: "DI%3 garantias de cff

reito"'. 

Entendemos que nossa emenda. se 
justifica, porque "direitos f•mdamen
tais" são todos aqueles lançados na. 
Constituição. 

Sala das Sezsões. Rio 21 de junho 
de 1946. - Dolor de Andra.Ce • 

N.O 1.924 

c\rt. 127, V, "c" - Suprima-re; 

Ju.stijicaçlio 

O dispositivo, como está reriigldo. 
abrigará abusos d.os maiores. 

Sala das Sessões, aos 21 de j1Dlho cse 
1946. - Celso Machado. 

N.0 1.925 
Ao· art. 127 - Acrescente-se mafs 

"Jm inciso: 
N.~ •.• - A lei federal só podeiá 

~eder isenções ou limitações de 
Impostos reservados a arrecad&ção dos 
Estados e Municípios se tiver o objeti
vo de proteger ou preservar atlvida.des 
ou coisas, Vinculadas aos fiiis atrilrní
dos, por esta COnstituição, à campe
.. ência da. União". 

Ju.sti/iCat;fio 

1. Sempre que possível a Ocmstltm
ção deve cortar fontes de litígios e de 
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incertezas em matéria tributá.ria. 
Mais detrimentosa do que a tributação 
excessiva., é a. legislação que sujeita. o 
oontribuinte de boa. fé a multas e dú
vidas porque dlsposições legais lhe ace
nam com isenção ou redução de im
postos mais tarde contestada.. 

Os livros e os repositórios de juris
prudência dão noticia de que, desde 
há. muito, provoca discussões e de
mandas a dúvida em tomo · da. cons
titucionalidade de leis federais, que 
concedem isenções ou reduções de im
postos da. competência privativa. dos 
Estados e Municípios. 

Carlos Ma.xlmJ.liano, com a. sua au
toridade, a maior dentre os constitu
clona.lista.s brasileiros vivos, inclinou
se para a afirmativa.: A isenção geral 
rLe impostos assegurada pela União 
oõTiga os Estados, e a concedida por 
estes. eleve ser acatada pelos Munici-
1Ji0s". (Comentários, 3." ed., pg. 250) • 
Bevilaqua e Carvalho de Mendonça. 
(J. X.) puzeram em dúvida. o princi
pio ,mas pronunciaram-se fa.voràvel
mente à isenção que as caudas orça
mentárias federaJs da.vam ao Banco 
do BraiSU, frente a Estados e Muni
cípios <Ver, p. ex., L. 3.644. de 1918 
e "SOluções Prãticas", do primeiro. v. 
3 .. p. 44) Sá Filho, ultimamente, ma
nifestou-se contra o ponto de vista. 
de Ma:rlm!l!ano. 

n. Alguns tribunais estaduais <São 
Paulo, Bahia, E. do Rio e outroS) re
conheceram a constituciona.l!dade de 
vá.r!as leis federais, que outorgam fa.
vores em relação aos impostos das 
outras pessoas de direito público CPOZ' 
exemplo: Dec.-lei 22-239, de 1932: 
581 de 1936, 5.893, de 1943 e 6.274 de 
1944 sôbre cooperativas; Código de 
Minas, art. 68; Código de Trânsito. em 
favor de automóveis movidos a álcool 
e gazogênio; Dec. 771, de 1939 sôbre 
resta.ura.ntes operários: dec. 20.944. de 
1932 sôbre emprêsa.s de aeronáutica.. 
etc. etc.). 

Enfim. o Supremo Tribunal Federal 
disse a última palavra com o acórdão 
de 24 de .1ane!ro de 1945. oublicado no 
Arquivo Judiciário, vol. 75, pg. 109. 
pelo qual, contra o voto apenas do 
eminente Ministro F!ladelfo Azevedo, 
sustentou a constitucionalidade da. 
fsencão de imnostos estaduais e mun!
ctpais concedida. por lei federal. Tra
ta'V'II.~ de taxa. de afericllo de bala.nca~; 
exigidas por um munlcipto oaul!sta. à 
"Panair do Brasil" CDec. 20.944). 

m. :fl:sses precedentes nacionais 
abunda.ntes nos dispensam de Invo
car os america-nos. Recordemos. entre
tanto, que o problema, nos Estados 

Unida;, se situaria, no campo dos 
"poderes implícitos", ou "tácitos", re
conrecldos à União, segundo teoria. 
que, acreditamos, achou seus primei
ros expositores em Hamilton e Ma.r
shall (Maryla.nd "versus" Me. Cul
locb) . Se a União recebeu da Cons
tituição um fim ou atribuição (p. ex. 
regular o comércio, a circulação mone
tária etc.), está armsda. Implicita
mente de todos os meios ad€Quados 
para êsse fim, inclusive os tributários 
(p. ex., isentar de impostos estaduais 
um banco; ou tributar as cédulas de 
outro banco, ainda. que pertencente a 
Estado: caso Veazie Bank "versus" 
FeDJlO). 

IV. Mas essa teoria aceita. com am
plitude, sem discipl!na. expressa na 
Constituição, poderá conduzir a abu
sos da União. Dai o espirito da emen
da, que limita êsse poder da União 
àqueles casos em que as isenções e 
reduções beneficiam exclusivamente 
coisas ou atividades vinculad!ls aos 
fins constitucionalmente entregues à 
competência feà.eral. :estes e só êstes. 
Assim se à União incumbe "privativa
mente" "afixar o sistema monetá
rio e instituir banco de emissão" (Pro
jeto, art. 3, IX). é licito ao Congres
so dispor que Estados e Mun1cip1oa 
não tributem tal banco além de l!m1-
te de X%, ou mesmo não o tributem. 
Se ela traça diretrizes à educação, 
(artigo 4, XV) • poderá isentar e l!m1-
tar impostos sõbre colégios e faculda
des. Mas não poderá fazê-lo relativa
mente à atividades que se não relacio
nem com aqueles assuntos entregues 
à competência da Uniã.o (arts. 3, 4. 
5 e outros). 

V. :esse dispositivo ainda se reflete 
sôbre o inciso X, do art. 127: 

"Os serviços públicos concedidos não 
~ozam de isenção tributária, salvo a 
outorgada por lei especial do g07Jérno 
tn'buta.nte". 

Em memorial Impresso distribuido 
por vá.rl.a.s emprêsas ferroviárias e 
outras de São Paulo, denuncia-se à 
Constituinte que, mercê dêsse disposi
tivo na. Carta de 1937, os municípios 
paulistas se permitem tributar os edi
fícios das estações, terrenos de l!nha, 
etc. 

Verdade ou não, o certo é que exis
te o perigo potenc!al a aconselhar que 
os serviços públicos ·,da. União não fi
quem ·entregues à boa vontade flscal 
dos Estados e dos Municlp1os como 
"poderes tributantes": - a lei federal, 
feita pelos representantes de todo ., 
Brasil, garantidos os Estados mais 
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. fracos pelo senado, isentará ou limi
tará na medida do justo e necessá
:rio, sein cair nos dois extremos opos
'tOS mas iguall:nente nociv.os: 111) isen
ções graciosas pela corrupção au pres
são de emprêsas audazes sôbre maio- · 
:rias eventuais e :fracas de caráter 
nas Câmlllras locais; b) excessos de 
fiscaJism o a emba.ra.ça.r serviços de 
interêsse geral da coletividade_. 

Dest'a.rte, esta emenda. deve ser 
coordenada. com outra, que :ra.remos 
supresslva do inciso X do a.rtlgo lZ'l. 
- Aliomar ·Baleeiro. 

N. 0 1.926 

Ao art. 1217, n.0 XI. 
SUprima-se. 

Justificat;ão 

E' matéria de lei fiscal e não cons
titucionãT:-

Sala. das Sessões, em 20 de junho 
de 1946. - Souza Costa. - Baya:rd. 
LimG. - Herophito Azambu.ja.. - D~ 
mel Far(UX). - Mercio Teixeú'a. -
Gastem Englert. - Manoel Duarte. -
Brochado da Rocha. 

N.O 1.92'1 

Ao art. 127 acrescente-se o. seguin-
te ps.rá.grafo: · 

O prazo para entrega por parte dos 
Estados aos Mur.icipios da. a.rrecaõ•ção 
tributária, de que trata o n. 0 8 deste 
artigo, é de 90 dias, após_ o tér.lllino
do ano fiscal. 

J'UStificat;ão 
Julgo necessá.rio lim!.tar o prazo para. 

entrega da metade da arrecadação 
tributá.ria estadual feita no respectivo 
Municipio, do que exceder de sua ren
da, apenas para evitar que os Jl:sta
dos. burlem essa medida tão altamen
te justiceira. .. E assim será evitada a 
grande delonga ein os Estados cum
pri:em o preceito constitucional. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Theal:u1o Albuquerque. -
Raphael Cincurti. - Ma7U>el N01XW. 
- Olaro Olireira. - Nestor Duçrte. 
- Aliomar Baleeiro. - .Rui SantlJ8: -
DanÜI8 Júnior. _ 

N. 0 1.928 

Ao art. 127. 
Substitua-se o princtp!.o do art. 127 

pelo seguihte: 
•Art. 127. Presid1râ.o ao~ da& 

rendas públiea.s fed~ estaduala e 
municipal& os seguinte!~ preceitos": 

Justificat;ãtJ 

Os preceitos do art. 127_ não dizem 
respeito a todo o problema da organi
za.ção fina.nceira. federal, e~adual e 
municipal, mas, na confornu~ elo 
que diz a epigra.fe do capitulo I do 
titulo IV, somente ao problema dM 
rendas públicas. A emenda ir.d1ca para 
o princ~!o do art. 127 a solução ri
gorosa. - Gust<t1l0 Ca.panema. 

,_ -N~JJ~--

Woàijicati'Da) -

Titulo IV - 1m organização fin.an
ceira, federal, estadual e municipal -
Capitulo I - Seção I: . 

Art. 127 n. o XII. 
Redija-se assim o n.o XII do ant

go 127: 
xn - o produto das multas não po

ãliff>-ser--a.tribuidc,_ no &Qdo o:t~ __ em 
parte. a QUSisquer funcionários ou 11. 
denuncisntes. 

Justijicat;llo 
o sis'".ezna. de estímulo aos :funcio

nários fiscais pela participação nas 
multas impostas a contribuintes eo~
. s!dera.dos infratores da lei tributária 
tem sido um veneno eiltre a.s relações 
do fisco com aqueles quem cabe o de
ver de alimentar o erário. São sem 
conta os fatos que demonstram a ne• 
cessidade de extirpar-se êsse sistema 
de nossa legislação tributária.. Quan
tas injustiças foram cometidas gra
ças a êsse amoral processo de estimu
lo 1 Também não é justo que a. lei 
atribua cotas partes de multas a de
nunci.aÍltes outros, já que seria isso 
igualmente, o incremento da delação. 
o momento democrático que viveinoa 
não comporta sistemas como êsses. 
Que o funcionário participe do exces
so de arrecadação, ainda seria. razoá
vel, porque, em tal csso, o contribu
inte não seria ga.rroteado. 

Quando da feitUra da Constituição 
de 1934, preocupados com o mal, os 
:representantes da Nação redigiram o 
art. 184, cu.fa redação estA agora re
petida. no projeto da Constituição de 
1946. Não foram felizes. entretanto, 
os contribuintes de então com a :re
daçâo dada ao referido artigo por isso 
que, entrada em vigor a Consti
tuiçio, logo se interpretou o disposi
tivo ao sabor das conveniências fJs• 
cais, 1sto é, estabeleceu-se que os fun
cionários fisca.1s continuavam a perce
be:!: quotas-partes das mUltas, pols a 
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proibição constitucional se aplicava, 
apenas, aos diretores e chefes de ser
Viço, eis que os :fiScais não imptmham 
e nem confirmavam multas, mas ape-
nas lavraram autos de in:fração. · 

E através de tantos anos, a. luta en
tre o :fisco e o contribuinte, registra
da por um elevado número de proces
sos :fiscais, impressionou fundamente 
a tôda.s as entidades de classe. Na 
Conferência. das Classes Produtoras de. 
Terezópolis o assunto foi debatido e, 
afinal, a Carta Econômica ali elabo
rada consagrou uma recomendação aos 
Poderes Públicos no sentido da aboli
ção dêsse sistema, e que bem demons-. 
tra. a. repugnância que êle tem mereci
.do por parte das classes produtoras. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - MagaO!.ã.es Pinto. 

N.0 1.93() 

Suprima-se o n.0 VIII do art. 12'7. 

Justificação 
No .setor da tributação,-um dos clllda.

dos do legislador deve ser no sentido 
de transformar todo o território na
cional numa. única "Dldade, econômica, 
permitindo assim, a circulação dos 
bens produzidos, sem taxações inter
mediárias. Os Estados Unidos, onde 
pela origem histórica da sua formação, 
tantas liberdades se . concederam aos 
E>taldos, conseguiram realizar pelo 
.senso e..."'Dnômico de sua gente e pela 
predommâncla. das atividades eco
nômicas, essa unidade única. O fisco 
não impede, não dificulta que a pro
<lução circule livremente. Não há. 
barreiras que ·façam embaraçar a. 
circulação da produção a :passar de um 
Para outro Estaido e atravessar vá.rios 
Esta.d1l3. l!: um objetivo que devemos 
alcançar e é reconhecido por todos 
como de resultados benéficos. 

Entretanto, o espírito que presidiu 
1) estabelecimento do inciso vm do 
art. 127 que deternüna. uma forma de 
devolução ao Município da metade do 
que o Estado arrecadou a mais do que 
o próprio Município, é a negação dessa 
neeessida.de de constituir-se todo o 
Brasil e não só um dos seus Estados, 
numa única unidade econômica. 

l!:sse critério de comparar-se a arre
cadação estadual em cada Municiplo 
com -a respectiva. arrecadação muni
cipal, é um critério que :foge da reali
dade, considerando-se principalmente 

que o titulo mais rendoso dos orça
mentos estaiC!uais, hoje e ainda futura
mente com a. nova distribuição dos 
tributos, é o impôsto sõbre vendas e 
consignações, isto é, um impôsto que 
grava não sànlente a produção como 
a. circulação. Centros distribuidores, 
como centros produtores, centros in
dustriais, como vários Estaidos os pos
suem fora do seu centl:o politico - é 
o caso de Juis de Fora, em Minas Ge
rais, Joinvile e Blumenau, em Santa 
Catarina, várias cidades do Estado do 
Rio · - representam na sua arreca
dação estadual, uma taxação que é 
paga. por uma unidade econômica. mais 
ou menos ampla e é . arrecadada e;n 
determinados pontos. A arrecadaçao 
é de amplitude restrita mas os contri
buintes l!Stão dispersos .. 

Compa.rando-se as rendas estadllll:.is 
e as municipais com o fito da. reversao 
de .uma parte do excesso estadual, 
tem-se a impressão de que os compar
timentos- municipais são estanques e 
uma. arrecadação estadual de muito 
excedente da arrecadação municipal 
representa um empobrecimento, uma. 
sangria, uma emigração de riqueza, 
quando na veniade, o contrário disso 
é que se verifica.. Quanto mais im
postos paga. uma. unidade administra
tiva., ao contrá.rio de em,pobrecer, . 
enriquece, pois só uma parte da pro
dução, que é consumida em grande 
escala fora. dessa unidade adminis
trativa, reverte aos cofres p._blicos em 
forma de tributos. 

l!:sse é um critério, além do mais, 
perigoso. Perigoso de estender-se para 
além da nossa louvável tendência mu
nlcipalista e atingir o âmbito da 
União e Estados. Ver-se-ia então 
~mo seria. desastroso o critério que 
jâ tenho v!sto traduzido em estatisti
cas, ~e comparar as rendas federais 
distribuldas pelos Estados e interpre
tá-las com êsse sentido de evasão de 
dinh-eiro, da emigração de riqueza. dos 
Estados que mais pagam. E' um cn
tério errôneo porque se antepõe à. 
consttiulção de uma. unidade econômi
ca de amplitude na.c:ona.l. Os tribu
tos federais são arrecadados num Es
tado, mas os contribuinres residem 
em tôda a nação. A prova disso é que 
quanto mais impostos federais paga. 
um Estado, maior é. a sua prosperi
dade e mais intenso o crescimento da 
sua riqueza. E' o caso do impOsto de 
consumo arrecadado nos centros Jn
dustr'..ll.!s, mas pago por todos os con-
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sumidores; dos direitos aduaneiros ar
recadados nos portos de importação 
que atendem a vastas regiões do pai~; 
do impOsto sôbre a renda arrecadado 
sobretudo nos grandes centros de pro
dução e de distlibu!ção, e pago pelos 
grandes industriais e comerciantes 
cujos lucros pr~edem, entretanto, de 
operações em quase todo o territõ!"io 
nacional. 

Nas relações de rendas estadua!s e 
municipais pela existência dos Pvrtos 
de embarque e dos centros de .:listrl
buição, Q que eStabelece 0 n.C vm dO 
art. 127 viria trazer mais um elemen
to às nossas já incontáveis incom
preensões. 

Isso sem levar em conta a sangrta. 
procedida. nos orçamentos estaduais, 
cujos encargos não parece que pode
rão dlm:nuir. . 

O projeto dê Constituição consa
grou a inexequibllidade de tal dispo
sitivo, quando submeteu a sua exe
cução pelo n.0 V do art. 1 das Dispo
siões Transitórias ao prazo de doze 
anos. Isto é, o dispOsto :ficell revoga
do. Seria mais justo e s:ncero supri
mir, desde logo, o dispositivo. 

O fortalecimento financeiro dos 
Municipios com tôdas as previsões. de 
beneficios que dai advirão, receberá 
um grande alenl(o com: 

1.0 
- arrecadação exclusiva do im

pOsto de Indústrias e Profissões. 
2 - Cota parte proporc!onal pre

vista. no parag." 2,0 do art. 128. 
3.0 

- 10% do impôsto sôbre a ren
da., previsto no parag. 4.0 do art. 128. 

4.0 
- 50% do impôsto sôbre trans

missões de propriedade causa mortis; 
estabelecidos no parag. 4. 0 do art. 130. 

Com essa nova divisão dos tributos, 
parece-me que se atendeu, ao menos 
em parte, à necessária melhoria flnan
celra dos Municípios, corr!gindo-se o 
abandono em que, na sua grande 
maioria, têm vivido. Não direi que 
essa melhoria seja suficiente e venha 
impedir que novas rendas se possibi
litem aos Municip!os. Mas representa 
Já um grande passo no seD.tido da. re
denção das zonas rurais brasileiras. 
Nada mais louvável do que a atual 
tendência municipalista. No entanto, 
a modalidade prevista. no n.0 VIII do 
art. 127, além de privar as :finanças 
estaduais de recursos poderosos, sem 
dlmlnu!ção conespondente de encar
gos. não é equitativa no amparo aos 
Municípios. Pela situação geográfica 
e sistema de transportes que tornam 
possi\'el a formação de centros de in-

tenso comércio onde mais se arrecada. 
a desigualdade entre as rendas mu
nicipais e estaduais, no dispos!tivo que 
se pretende, não corresponde à rea-
lidade. Os Municípios pobres ~ão fi
carão menos pobres e os opulentos 
ficarão mais opulentos. 

Sala ãas Sessões, ein 21 de junho de 
1946. - Munhoz da Rocha. 

N. 0 :i.931 

Ao ut. 121, leira c. . 
lõu],ltima-t;'e-.·-. ______ _ 

Justificação 
Trata.-se de matéria de lei orc11nána 

que melhor poderá., concedendo a.s 
isenções, acautelar o erário público 
contra fraudes ou evasões de renda. 

Sala das Sessões, em 20 de junho 
de 1946. - SO"IIZa. Costa. - Bayardo 

-Limtz.=Jierophilo Aza.mbuja. -Da
:niel Faraco:-·= ·Luiz Mercio Teixeira. 
- Ga.stor. Englert. - Manoel Duart9. 
- Brochado da Bocha. 

N.0 1.932 
Ao art. 128, § 4.o: 

Suhstitlll' -se· pelo seguinte: 
"§ · 4.0 - A União entra.gará, em 

partes iguais, aos Estados e Terri
tórios, dez por cento da arrec3rlação 
do impOsto sôbre a renda,· a fim de 
que a. quota. respectiva seja ra.tesoo, 
também em partes iguais, pelos seus 
municipios, excluidos oo das capitais". 

Ju.stificaçtfo 
A emenda é inspirada. na solida.rie

dade nacional, que deve estar acúna. 
de quaisquer regiona.llsmos, e visa es
tabelecer um sistema premanente de 
subsídios da União aos :Municípios, de 
mO<:io que os mais pobres de cada Es
t~do recebam o mesmo que tocar aos 
mais ricos do me:;mo Estado. Por ou
tro lado, todos os Estados receberão 
iguais quillhões na partilha dos 10 % 
do impOsto .sõbre a renda, e, destarte, 
os que progrediram mais concorrerão 
para ajudar os menos dotados pela 
Natureza ou pelas circunstâncias. :este 
será o ma.l.or estimulo para a. unidade 
nacional: - a homogenlzação de to
do o pais, que cresceu desproporcio
na1mente, distribulndo-se desigual
mnete os beneficios da. civilização. Os 
Estados centrais, os pequenos e os Ter
ritórios devem ter os seus municípios 
au:xmados permanente e sistemàtica-
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mente pelos mais prósperos como São 
Paulo, Bahia., M!nas, Distrito Federal, 
Rio Grande do Sul e Pernambuco. 
Disso, resultará o engrandecimento do 
Brasil para. homa. e lucro de todos. 

Nos Estados Unidos, a. União, sobre
tudo depois de Roosevelt, concede a. 
Estados e Municípios os "grants-in
aid", que são subsídios em dinheiro. 
OUtro tanto fazem os países da. Comu
Didade Britânica. com os govêrnos lo
caiS. Temos, pois, bons exemplos. Que 
cada. Estado se inspire na. divisa pau
lista.: "Pró Bra.silla. fiant eximia.". 

Sala. das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Durval CT'!IZ. - Oswaldo Lima. 
- Etelmno Lins. - Gercino de Pontes. 
- Agamemnon Maga'lhães. - Jan-

~~~~~0~- Negreiros Fãieã:õ. ili - Froes da Motta. 
Mendes. - Dário Cardoso. 

- Wal/redo Gurgel. -José Varella. 
- SOI/Za Leão. -Amando Fontes. -
Ferreira Lima. - EunápiD de Quei
TOZ. - Altamirando Requiáo. -
Aloísio de Castro. - Vieira de Mello. 
- Gomy Júnior. - Munhoz de Mello 
- Lauro Lopes. - JOOf> Aguiar. -
Castelo Branco. - Crepory Franco. 
- Odilon Soares. - .cosme Ferreira. 
Filho. - Alvaro Maia. - · Waldemar 
Pedrosa. - Graccho Cardoso. - Hu
go Carneiro. -Coelho Rodrigues. -
SíbJestre Péricles. - Tei:I:eira de 
Vasconcellos. - Por.ce de Arruda. -
F. Pereira da Silva.- Lino Machado. 
- Vitorino Freire. - Epflogo de 
Campos. - Adelmar Rocha. - Fro
ta Mota. -Luiz Carva'lho. 

N.0 1.933 
Redija-se do seguinte modo o pará

grafo 2.0 dG art. 128: 

§ 2.0 A tributação de que trata. o 
nmnero m terá 3. forma. de impOsto 
único, incidindo sôbre cada. espécie 
de produto. A renda.· resultante dos 
tributos sôbre combustíveis e lubri
ficante liquidas minerais tel'á. apli
cação exclusiva na conservaÇão, me
lhoramento e expansão das estradas 
de rodagem, sendo a metade dela, 
pelo menos, distribuída. aos Estad05, 
Terrltóri05 e Distrito Federal, propor
cionalmente aos respectivos consumos, 
áreas territora.is e populações, medi
ante condições que a. lei estabelecer 
para. assegurar aquela aplicação ex
clusiva.. 

SUprimir d05 arts. 130 e 131 do 
Projeto a referência ao § 2.o do ar-
tlgol28 . ···J 
• • ..;; ••• ••• •• 1 :...~t..,. 

Justificação 
O § 2.0 do art. 128 do Projeto

consta. de duas partes. 
A primeira, que estabelece a forma. 

de impOsto tm.ico, está ótima.. 
A segunda. parte podem-se fazer 

quatro criticas relevantes. 
A primeira. contra. o fato de não

estabelecer· a. destinação integral obri
gatória. da. renda do impOsto único 
sô'?re combustíveis e lubrificantes li-

. qmdos ao desenvolvimento rodoviário 
Ora., tal tributação é a. forma. maiS 
recomendada. pelos tratadistas de Fi
nanças Rodoviárias como fonte de re
cursos para. a. expansão e o melhora
ment_o ·das estradas de rodagem. Pol'" 
isto Já; é grande e cresce todos dias o 
número de estados norte-am~ricanos 
que têm inserta. em suas respectivas 
Constituições a aplicação obrigatória. 
de tais tribut05 no desenvolvimento 
rodoviário. A justificação dessa desti
nação é simples: Em principio dever
se-ia pedir a05 usuári05 das estradas 
contribuições proporcionais a.o uso qua 
delaS fazem. Na caracterização do uso 
entrariam vá.ri05 fatores, tais como 
o peso e t>. velocidade dos veículos, 
a. qlll:lometragem percorrida, etc. Se 
se qulZesse levar em conta. todos êsses 
fatores. chegar-se-ia. a uma. casuistícq. 
complicada. e inexequível, ainda. que 
se puzesse na& estradas um corpo 
imenl!o de exatores. Ora., o consumo 
de combustíveis e lubrificantes liqui
d05 é aproximadamente proporcional 
aos fatores que caracterizam o uso· 
das estradas pel05 veícul05 automotores 
<os veículos de. tração animal, cada. 
vez menor o nmnero, só não usados 
por transportadores de pa.rc05 recursos 
e a pequenas distâncias, dign05, por
tanto, de desfrutarem as facilidades 
das rodovias, sem outr05 ônus além 
das licenças anuais de circulação) • 
Tributar os combustíveis e lubrifican
tes consumid05 nas rodovias, a titulo 
de cobrança. do uso das estradas é, 
pois, perfeitamente justo. Mas, tri
butá-los para. aplicar o tributo em 
outra causa. qualquer, seria. infringente 
do número VII do art. 127 do Pro
jeto, que veda. o estabelecimento de 
tribut05 que gravem a. circulação dos 
bem e das pessoas ou dos veículos 
que os transportarem. A tm.ica forma. 
de compatibl!!zar o número VIr do· 
art. 127 com a. tributação dos combus
tíveis e lubrificantes consumidos nas 
rodovias, será, pois. destinar esta. trt
butacão, obrigatõria.mente, à manu
tenção, melhornmento e desenvolvi-
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mento das rodovias. Sem isto, o trans
_porte rodoviário sofreria até um tra
tamento desigual de comronto com os 
.transportes ferroviários. Pir-se-ia., po
rém, que os combustíveis e lubrifican
tes liquidos são conswnidos também 
em outras indústria.s. E' verdade, m.s.s 
.o consUillo predominante é ns.s IOd.o
-via.s, e, s.lém disso, as indústrias pre
cisam das rodovias, não havendo, por
tanto, ma.l em que ps.ra. elas con
trlbus.tn. As considerações a.cizna apli
cam-se tão somente a.o.s combustíveis 
e lubrl.f!cantes liquidos e não ao carvão 
miners.J.. 

A segunda crítica é que a. parte do· 
parágrafo em apreciação não estabe
leceu Si!qUer uma ordem de grandeza 
para a cota. parte que tocará às uni
dades federadas. Ora, para vitaUza.
ção econômica do ilnenso corpo nacio
nal, precisam as unidades federadas 
desenvolver seus sistelll!IS regionais de 
estradas, pois não será somente com 
.as grandes rodovias nacionais (o plano 
Todoviário nacional prevê apenas, a 
média. de 4 metros de rodovias nacio
.na!s por quilômetro quadrado de ter
:rl.tório) que se despertarão as !Or
ças latentes do Brasil. Sem que a 
ConstitUição estabeleça que pelo menos 
a metade da renda dos tributos sObre 
combustíveis e lubrificantes liquidas 
.seja atrlbuida às unidades federadas, 
o desenvolvimento dos sistemas rodo
-viários regiona.!s ficará tolhido. 

A terceira. critica. se ferere à in
clusão dos Municípios entre os parti
c!pantes da cota. parte da. renda. dos 
tributos sObre combustíveis a ser ra
-teada. entre as unidades federadas. 
Pelas considerações a.cizna, isso esta.."Íll.. 

Aconteee, porém, que não há :meios 
certissl:mo em princípio. Acontece, po
rem, que não há. :meios práticos de 
apurar o consumo por Munlcí:;>ios. 
Com efeito, a. estatística :mantida pelo 
·conselho Nacional de Petróle<>, e que 
já constitui um autêntico "tour de 
·force", se refere aos combustíveis e 
lubrificantes entregues ao consumo, 
isto é, vendldos ao Pllbllco nos Esta
dos, Territórios e Distrito Federal. E' 
.claro que as zonas fronteirlças com
bustíveis lubrificantes adquiTidos nu
ma, unidade federada podem, na rea
lidade, ser consUIJlido em outra. •. Há 
porém, uma certa reciprocidade, de 
:modo que, se tratando de porções re
lativamente gx:z.ndes do território na
cional, a estatisitca das vendas ao 
. público corresponde proximamente bõ 
~os consumos. Mas ps.ra. porções rcla-

tivs.mente pequenas do território -
o que já :mUltiplica.rla. extraordinària
:mente o trabalho estatístico do Con
selho Nacional do Petróleo - a esta-. 
tistica de vendas ao público já não 
apresentaria. a mesma correspondência.. 
Haja visto, a êste respeito, a. recla
mação que o Estado do Rio de Ja
neiro já apresentou ao Minlstérlo da. 
Viação, alegando, ao que parece com 
procedência., que. uma parte do con
slllllo do Estado é·-:lbjU.staznente atri
buída w Distrito Federal, que é onde 
se abastecem os veícUlos que saem e 
voltam à capital da Repllbllca num 
raio de algumas dezenas de quUO:me
tros em tõrno do Distrito Federal. In
cluir os Municípios entre os benefi
ciários, seria criar uma fonte ines
gotável de disputas. Aliás, o "Fundo 
RDà,oviário dos Estados e Municípios" 
queVigorou-tie-1941 a..l945, só fotdls
tribuido a.os Estados, Territórios e Dis
trito Federal, não atingindo, apesar do 
nome, os Municípios, exatamente por 
falta de bas9 para. o rateio. No en
tanto. ainda. que fOsse possível apurar 
o consUillo por Municípios, não con
viria subdividir de :modo tão extremo 
a. cota parte a. ser distribuída.. Os 
Estados e Territórios, reduzidos a 
recursos mínimos, não poderiam orga
nizar e manter departamentos rodo
viários e1icientes; o mesmo se daria 
co:m os Municípios, onde, ademais, os 
poucos recursos que interessa. ao pais 
o desenvolvimento simUltâneo das rl!
des rodoviárias de caráter nacional 
e vicinal. Mas, não ha.vendo l'CCUTSCS 
financeiros e pessos.J. técnico pa.ra aten
der a. tudo, é preciso começar pelo que 
é possível e mais necessário. E o ma.ls 
urgente é o desenvolvimento paralelo 
da. rêde nacional e das rêdes regionais 
Os Municípios. já finance!rnmente 
melhor aquinhoados no Projeto, po
derão de agora. em diante dedicar 
:maiores recursos próprios a estradas e 
caminhos municipais, bastando que os 
Estados os ajudem com a. assistência 
tcn!ca de seus departamentos especia-
lizados. · 

A quarta e última crítica se refere 
ao fato de o parágrafo em apl'ecia.
ção só tomar por base de distribui
ção o consumo de combustíveis e lu
brificantes, e não também, como faz 
o Decreto-lei n.0 8.463, de 27 de de
zembro de 1945, às áreas territoriais 
e populações das unidades federadas, 
índices secundários da. necessidade de 
estradas. A prevalecer o que está no 
projeto, os Estados ainda rodoviária- . 
mente fracos, e que são geralmente 
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-mais pobres, ficarão no eterno círculo 
vicioso: Sem consumo de combustí
-veis, porque não têm estradas; sem 
estn:.das, porque não têm consumo de 
combustíveis. No anexo a esta expo
sição, se compara a distr!bU:ção en
tre Estados e Territórios segundo o 
critêrio exclusivo do consumo, e o 
critério combinado dos consumo1:, 
'áreas e populações, na forma do alu
dido Decreto-lei. Vê-se claramente 
que, por êste último. alguns Esta
dos mais desenvolvidos abdicam de = parte do que poderiam legiti
mamente reivindicar, em favor de ou
·i.-ros Estados menos favorecidos, cujo 
desenvolvimento importa sobremodo 
-promove:, para que mais não se acen
tuem as desigualdades. Mas, então, 
será absolutamente justo e necessário 
que a União imponha condições aos 
Estados rele.tiva.s à devida. aplicação 
dos recursos distribuídos, para que 
não sejam em vão os sa~r!fíc!os de 
uns estados em favor de outros. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Amaral Pei:J:oto. - Etezvmo 
Lins. - Erigido Tinoco. - Paulo 
Fernandes. - Atílio Vivacqua. -Hei
tor CoZZet. - MigUel Couto. - José 
~arZos Pereira Pinto. - Gercino de 
Pontes. - Abelardo Mata. - Aga
memonon Magalhães. - Agostinho 
.Monteiro. - Alfredo N.eves. - Ge
-tulio Moura. - Toledo Piza. 
Acúrcio Tórres. - Juscelino Kubits
·chek. - Ferreira Lima. - Barbosa 
Lima Sobrinho. - Alarico Pacheco. 
- Osório Tu1f7Lty. - Lino Machado. 
- Medeiros Neto. - Vieira de Mello. 
- Sousa Leão. - Dioclécio Duane. 
- Carlos Pinto Filho. - José Leo.; 
nil. - Romão Júnior. 

N.0 1.934 

Ao Tit. IV, cap. I, Secção II COas 
.Rendas p::ovenientes de impostos) . 

.!'.crescente-se mais um dispositivo, 
após o art. 132: 

"Art. - Na iminência de guerra 
extern9., ou c!eclarada esta, é licit.> ã 
União cria:: impostos ext::aordinárlos, 
que se não partilharão na fo::ma do 
art. 127, inciso m. mas d-everfo ser 
supressos gradualmente dentr::~ de 
cinco anos, contados da ass!na tura 
-da paz." 

Justificação 

I. Noutros tempos, os países acumt:
lavam, durante a paz, os "tescu::os ele . 
guerra" para custe!o da mobilização 
e das operações bélicas. Os emp!és
timos supriam o resto. Ma~ a e:xp~:-

riênda de nosso tempo demoilStrou 
que a guerra já se não satisfaz com 
aquêles modestos recl!rsos, exig4.ndo 
tributação violenta, que chega a s.tm
gir 60% da rend9. nacional e não uou
Pa. o capital <o "prélêvement ~ur le 
capital", por exemplo, defendido ;nr 
Jézc, Nitti e outl·os desde a guerra de 
1214-1918). o empréstimo forçado, 
ainda que houvesse encontrado recen
temente defensores do porte de Kay
nes, recebe, em regra, condenação ge
ral. A tributação enéz-gica é, pot:;, a. 
fórmula aconselhável, ao lado dos em
préstimos vo!untários. E quem ~iver 

dúvidas· sôb!e o vulto do dinheiro ne
cessário, leia, p. ex., c "Lend a.nd 
Lease": Weapon for Victory" de St
tetinius. 

II. A simples majoração dos impos
tos da Competência federal não ba~
tará evidentemente para os encargos 
de qualquer gue!ra, a que, por desgra
ça, sejamos arrastados, como fomes 
em 1917 e em 1!::42) A atual crise o 
prova à sac!edade. Lego há mister cte 
prever a necessid&de evidente de im
postos extraordinários assim como à 
de exéluir tais . tributos da partilrul. 
prevista no art. 127. n.0 m. A falta 
de dispositivo como o desta emen-:la, 
a União, em guerra, não terá outra al
ternativa senão dividir com Estados 
e Municípios os -lovos recursos cria
dos na emergência ou esperar a oca 
vontade dos governadores e prefeitos 
para lÃin convênio. Muito embora de 
ta! bca vontade não seja licito du
vidar. Convém evitar fórmulas que e:d
gem tempo. Fora delas, o Conól'csso 
teria. de enver-edar pela inconstitu
cionalidade, num momento em que a 
harmonia e a confiança nos poderes 
públicos são condições l:::ásicas p:..ra a 
perenidade da Pátria. - Aliomar Ba
leeiro. 

N.o 1.935 

Art. 128. § 2.o: 
Substitua-se pelo seguinte: 
§ 2.0 - A tributação de que trata. 

c número m terá forma de impOsto 
único, inc:díndo sôbre cada espécie 
de produto. A renda resultante dos 
tributos sôbre combustíveis e lubrifi
cantes líquidos minerais terá aplica
ção exclusiva. na conservação e desen
volvimento das rodovias e dos a~ro
dromos, sendo sessenta por cento dela, 
no mínimo, entregue aos Estados. Ter
ritórios e Distrito Federal, proporcio
nalmente aos respect'vos consumos, 
superfícies e populaçOes, mediante 
comprovação que assegura. aquela ex
clusiva aplicação". 
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Justi/icat;ão 

Em todos cs outros itens de discri
minação de rendas está perfeitamen
te definida a proporção de cada uma 
delas que caberá à União. aos Estados, 
Distrito Federal, Territórios ou Muni
dp:os. Apenas cem referência ao t.."":i
buto enumerado no inciso m do artigo 
128, não ficou discriminada qual a 
porce::J.tagem a ser rateada entre t>S 
Estados, Distrito Fedexal e 'l'erl'itó
l'ios. A proporção de quarenta por 
cento para a União e sessenta por 
cento para os Estados, Distrito Fede
ral e Territórios foi iixada. no Pecre-: 
to-lei n.0 8.463, em vigor e julgada 

. acertada por técnicos especialistas. 
A destinação do tributo em causa 

exclusivamente para a conservação e 
desenvolvimentos dos sistemas- rodo
Viários e redes de aeródromos, justifi
ca-se porque permitirá. um financia
mento seguro de tais empreendimen-

• tos, fundamenta::; para o progresso 
econômico do pais. 

A experiência de aplicação dOs im
postos que incidem sôbre combustí
veis, lubrificantes. etc., no aperfei
çoamento dos meios de transportes, 
tem apresentado em tôda parte_ os re
sultados mais satisfatórios. E' razoá
vel, por isto, que os Estados, Distrito 
Federal e Territór!os sejam compeli
dos a aplicar as co-tas Parte que rece
bexem na finalidade especifica. da. re
ceita em exame. 

Não julgamos razoável que também 
aos Mtmicipios caibam parcelas dês
te impõsto porque a sua fragmenta
ção ~eri:;. tão grande que represen
taril'l. uma pulVeriZação de recursos, 
impedindo uma aplicação raciona.! e 
oportuna. na rea.lização dos planos ro
doViários e aeroviários. 

Para demonstrar esta afirmativa 
basta considerar que em 1944 coube 
ao Estado de Minas uma cota do Fun
do Redo'Vi2.rio de cêrca- àe 7 llliihões 
de cruzeiros. Se a metade desta co
ta, ou sejam 3 milhões e quinhen
tos mil cruzeiros fossem ratezdos en
tre os 316 municioios mineiros cabe
ria a cada um ,eni :nédia. pouco ma:S 
. de 10 mil cruzeiros. que não dariam 
para a construção de uma ponte se
q,uex. A aplicação pelo Estado de sua 
cota-parte na realização de um plano· 
:rodoviário, virá reneficiar, em tu ti
:ma anâlise, a todos os municípios, e 
:poderá sex feita com. eficiência e mé
todo. Finalmente a emenda sugere 
que rs cotlls partes sejam rateadas en
'tre os Estadoc não apenas na pro-

l)t>r<;ão do consumo, mas também em 
função das superfícies e das popula
cões. E' aliás. o critério adotado na 
Íei em vigor (decreto-lei n.0 8.463)', 
que foi justificado com as seguintes 
ccnsid2raçõe.s da C"-"POsição de moti
vas respectiva: 

"D:.Spõe o projeto que a parte do 
Fundo Rodoviário Na.cional destina
da aos Estados será distribuída em 
maior proporção ,_m função dos res
pectivos consumos de combustíveis e 
lubrificant<>..s líquido:::, o que se justi
fica pelo fato de que as necessidades 
de extensão, melhuramentos e sobre
tudo paVimentaÇão -tlas--r-Odovias cres
cem ainda xnais rã.p:damente do que 
a intensidade de tráfego. O segundo 
critério de distribuição é a proporcio
'nalidade à população das diversas 
unidades, já que a. população é um 
índice da necessidade de Estradas. 
Entretanto, não deixa. o projeto de 
considerar a .situação de certos e<.ta
dos onde o atua.! consumo é baixo ou 
Illbt.mo,-ewamente porque ainda não 
foram contempladoS com· estradas :fe
dexais, nem puderam, com os seus es

. casses recursos construir uma · rêde 
apreciável de estradas. 

os Estados em tais condições são 
exztamente os de maior árel'l.- terri
toria.l e a distribuição dos auxilies ein 
parte, em função da superfície ~ 
unidades federais, irá. proporctonar
Jhes recursos com que possam dar ini
cio modesto. mas firme e continuado, 
aos respect:vos sistemas regionais ha:. 
bilit!londo-se assim 2. receber posterior
mente maiores cotas em função .do 
consumo de combustíveis". 

Justifica-se por fim, que o parágra
fo seja tão deta.lhado e explicito por
que, no caso contrário, a lei ordiná
ria não poderia adotar os princípios 
bási.ços, salutares e lógicos que a emen
da sugere .. 

S"õ.la das Sessões. aos 21 de jUllho 
de 1946. - Benedito Vallad.ares. 
Isrc.et Pin.heiTO. - Bia.s FOTtes. 

N.0 1.336 
Ao art. 128, § 4.o. 
O § 4.o do art. 128, cuprima-se • 

Justificação 
Se, pela emenda que aprerentamos 

a.o art. 127 n.0 vm. a União e os 
E<tados entrer.arão mensalmente 30 % 
de sua arrecadação aos municípios. 
êsse § 4. o não tem razão de perma'
necer. 

Sa.la das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - P. Dutra. 
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N. 0 1.937 

-'\rtigo 128, § 2.o. 

Er.tenda substitutiva 
substitua-se o art. 128, § 2.0 pelo 

seguinte: 
"A tributação de que trata o n.0 !!I 

incide sõbre cada espécie de produto 
e constitui impôsto único, cobrado sob 
forma de direitos de Importação para 
ce>nsumo, ou de impõsto de consume, 
tratando-se de produtos de procedên
cia estrangeira ou de produção naclo
nal, respectivamente. Do total 1a 
:enda resultante dêsse impôsto ca
berá à União uma cota parte cor
réSpondente a 40 %, sendo os restan
tes 60 % rateados entre os Estados ~ 
o Distrito Federal, proporcionalmen
t.: aos respectivos consumos. Anual
mente os Estados entregarão aos mu
nicípios, exceto aos das capitais, a 
cota parte que fõr e:;tabelecida em 
lei''. 

Justificação 

O projeto não estabeleceu critério 
para determinação da cota parte da 
renda do impõsto que deve caber aos 
Estados, o que remeteria a matéria à 
lfi ordinária federal, com a facul
dade à União de fixar e alterar essa 
cota parte. A determinação consti
tucional dessa cota parte é, pois, im
prescindív-el. De fato, os encargos ro
doviários são vultosos, obedecem, em 
geral, a planos que se executam por 
va.rios anos, não podendo. por isso, su
portar solução de continuidade. 

E' de se notar, ainda, para o tato 
ce que a forma de impôsto único, dada 
ac· tributo, constituindo exceção ao re
gime discriminatõrio adota.do, empede 
aos Estados e Municfuios de cobrarem 
impostos de sua c01npeténcia priva
tiva. 

Relativamente aos Municípios, cabe 
a<.entuar que o consumo de combus
tíveis líquidos e de lubrificantes, ':!m 
cada um deles, é de difícil determi
nação. Será preferível, portanto, atri
buir aos Municípios uma participaçãiJ, 
e;tabelecidá sob melhor critério, a ser 
estabelecido em lci. 

Sala das Sessões, em 21 de Junho 
de 1946. - Honorío Monteiro. - Be
nedito Costa Neto. 

N.O 1.938 

Art. 128 n.o VI. 

Emenda Substitutiva 

Substitua-se o art. 123, n.0 VI, ~elo 
Eegui.nte: 

"Atos emanados de seu govêrno, ne
gócios de sua economia e instrumen
tes de cont:::atos regu!sdos, na subs
táncia ou na forma. por lei federal, 
excetuados os de compra e venda, d<: 
ticca. de doação e de dação em pa
gamento". 

Justificação· 

O preceito deve referir-se !!-O im
pósto do sêlo federal. Ora, alem dos 
atos emanados da União (alvarás, 
cr.rtidões etc.) e dos negócios perti
nentes à economia federal, o impõsto 
do sêlo federal, sempre incidiu sõbre 
o instrumento do contrato e não sôbre 
o contrato em si mesmo considerado. 
f:ste pode constituir e, efetivamente, 
constitui objeto de impostos da com
petência de outras entidades. Tanto 
assim que no Projeto se tornou ne
C::õ&sária a ressalva do parágrafo 
ú:lico. 

Além disso, atribuida à União com-
. petência privativa para tributar. além 

dos instrumentos em geral, todos os 
ce>ntratO.s, o preceito dá a essa .com
petência uma amplitude incompatível 
com o critério discriminatório adota
de, restringindo e pràtica.mente anu
lando a possibilidade de os Estados se 
utilizarem do campo remanescente a 
que alude o art. 127, n.0 m. 

Sala das Sessões, em 21 de Junho 
de. 1946. - Honorio Monteiro. - Be
nedito Costa Neto. - Horacio Lafer. 
- Novelli Junior. - Cesar Costa. 
João Martins. - Alves Palma. -
Goffredo Telles Junior. 

N. 0 1.939 

Artigo 128, ~ 4.0 • 

Emenda substitutiva 

. A União entregarà aos Municípios 
10 % do impõsto de renda que arre
cadar. exclusive os adicionais já cria
do~ em lei. A quantia arrecadada em 
cada E:;tado ou Território será distri
buída, em partes iguais. aos seus res
pectivos Municípios. excluido o da Ca
p~tal. 

Justificação 
Essa emenda concilia os i.D.terêsses do 

:Municipio com as cautelas deviqas .à 
diminuição da renda federal.. Di~tn
buindo-se os 10 % em partes 1gua1s, o 
objetivo foi de proteger os Municípios 
de arrecadação mais fraca. Os adicio
nais eXistentes criados para f.lna.nciar 
despesas de guerra já feitas estão ex-
ciuidos. . 

Hora.aío Lafer. - Benedito Costa 
Neto. - Joa.f]uim R. Sampaio Vida!. 
- Joêo Martins. - Alves Palma. 
Lopes Fe-rraz. - Cesar Costa.. -
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Gojfreài:J Telles Junior. 
Nogueira. 

N.O 1.940 
Artigo 128, § 5.0. 

AtaJ.iba 

Emenda supressiTJa 
Suprima-se o parágrafo 5.0 do ar

tigo 128. 
Justificação 

A emenda ao n.0 VI dêste mesmo 
artigo 128 importa a supressão dêste 
parágrafo. 

Sala das Sessões, em de Junno 
de 1946. - Honorio Monteiro. - Be
nedito Costa Neto. - Horacio Lafer. 
- Novelli Junior. - João Martins. 
- Goffredo Telles Junior. - Cesar 
Costa. - Lopes Ferraz. - Ataliba 
Nogueira. - Alves Palma. 

N.0 1.941 

Art. 128, § 1.0. 

Emenda supressiva 

Suprima-se. 
Justificação 

Além da dificuldade de eleger-se 
um critério para a avaliação legal 
do máximo indispensável à vida, há. 
ainda a da classif:cação das pessoas 
de menor cap-acidade econômica, pois 
num e noutro caso preponderam ele
mentos, circunstãncias de valor ex
tremamente variável. A fixação de 
um critério seria. pois, um absurdo. 

o impôsto de consumo é de na
tureza geral. 

O gravame tem sido estendido por 
motivos de crise econômica e finan
ce:=a. com o fito de restabelecer o 
equilíbrio orçamentário. 

A disposição constitucional afeta. a. 
regra da generalidade do impôsto. 
:Bste é percebido no momento da fa
bricação dos produtos, ou no momen

. to de sua. entrada no pais. Incorpo
radas as mercadorias ao comérc:o, 
com o impôsto já pago. são vendidas 
indistintame.nte aos consumidores. 

A lei do !mpôsto de ·consumo já. 
libera do tributo alguns produtos ali
mentícios industrializados, de origem 
nacional, tais como: manteiga, quei
jo tipo Minas, banha de porco, leite 
condensado e em pó. 

Os demais produtos alimentícios, 
que possam ser classif:cados como in
dispensáveis à alimentação das pessoas 
de menor capacidade eccnômica, en
tre os quais o açucar, o café e o sal. 
sofrem tributação branda variando de 
acôrdo com o preço da. fábrica .. 

Quanto à habitação, vestuário e 
tratamento médico, os artigos corres
pondentes também sofrem tributações, 
ad valorem. 

E' de salientar que os cidadãos de 
pequena capacidade contributiva já 
gozam de favores· ·em -relação a. ou
tras imposições ·fiscais. São favores 
a_ue se justificam porque ensinam os 
financistas que "qualquer que seja o 
grau de pobreza. de um indivíduo, êle 
não pode se eximir completamente ao 
pagamento de impostos. notadamente 
o impôsto de consumo" <Paul Hugon, 
O Impôsto). 
-A_isenção consignada no § 1.0 do 
art. 128-·ao Jlrojeto de Constituição é, 
polS, inoperante, para o fim que se tet!i. 
em vista. 

Rio de Jane!ro, 6 de junho de 1946". 
Horácio Later. - Benedito Costa Ne
to. - Novelli Júnior. - Alves Pal
ma. - Gofreão Teles. - João Mar
tins Filho. - Honório Monteiro. -
Lopes Ferraz. - A. de Sousa Costa. 
- César Costa. - Ataliba Nogueira. 

Justificação adicional do deputado 
Honório 11-!onteiro 

O parágrafo cuja supressão propo
mos (art. 128, § 1.0 ), isenta do im
pôsto de consumo os artigos que a 
lei classificar como minimo indis-. 
pensável à habitação, vesturálo, ali
mentação e tratamento médico das 
pesscas de menor capacidade econô
mica. 

A isenção é . absolutamente inexe
quível. ainda. quan<1o rosse poss1 ve.. 
determinar, com segurança., o mini
mo indispensável à habitação. ves
tuário, ~:limentação e tratamento mé
dico, e, de outra parte, conceituar as 
"pessoas de menor capacidade econô
mica merecedoras da isenção. 

O impõsto de consumo é percebido, 
ou no momento da fabricabão dos ob
jetos ou produtos sôbre os quais in
cidem, ou no momento de sua entrads. 
no pais. ou ainda no próprio ato da. 
venda e compra. 

Para os taxados no próprio ato da. 
venda. e compra, seria preciso que se 
dispuzesse de meios para verificar 
que o comprador está. compreendido 
entre aqueles de "menor capacidade 
econômica". Isto, seria. abrir porta 
larga à evasão de renda.. 

Para os produtos t~::-.dos n<:> mo
mento da fabricação a isenção ê 
l!nposs!vel porque as pessoas ae me-
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nos caJ.)acidade econômica só podem 
encontrar para adqw:rir, objetos e 
produtos já cnerados eom o unpos-
1:0. 

Onde, -entre nós, pC>derA alg-..!en •• 
por mars débil que seja a sua ea]l«.
cidade eeonô.rnica, encontrar um me
tro de tecido, um medlcamenro, um. 
'Ql"cduto al!mental", para adqurru, 
~nto do impOSto de consume-? 

Justificação 

:11: sabido que são os municípios, ex
clusivamente, que pugnam pelo desen
volvimento urbano de suas sedes. Se 
elas pl"<)spera.m à sombra. do esfôrço 
municipal, se os seus prédios se valo
l'ÍZam, se os terrenos para construção 
urbana crescem de valor, justo é que o 
Impôsto de Transmissão das Proprie
dades urbanas pertença exclusivamente 
aos municípios. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1946. - Pedro Dutra. 

N.0 1.942 
Ao art. 130. 
Ao art. 130, acrescente-se êste in

ciso, sob n.• vn: 
"!mpõsto de Indústria e Profissões". 

Justificação 
Se o Estado tem que entregar ao 

Município, mensalmente, SO % do que 
arrecadar no território da jurisdição 
de eada um dêles, não é justo que o 
munie!pio fique ainda com o Impôsto 
de Indústria e Profissões. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.943 
Acrescente-se ao art. 130 um :pa

rágrafo assim redig:do: "Fica Isento 
do impôsto ãe vendas e consignações 
o pequeno produtor, assim considerado 
todo aquele cujo movimento não ex
ceda de vinte e quatro mil cruzeiros". 

Justificação 

Para. melhor justificar esta. emenda. 
basta que consultemos a Constituição 
de 34. que no seu art. 8.0 , letra e 
assim dizia.: fica. !sento do impOsto de 
:renda e consignações, o pequeno pro
dutor, como tal definido, em lei es
tadual. E se já n&que.!a. época. os 
legisladores achavam que essa Isenção 
era necessária, agora. não podemos 
fazer desaparecer medida tão opor
tuna do texto de nossa carta. ma.gna. 

Mas, como desejo debater fartamente 
o assunto, deixarei para. fazer a. sua 

plena justificação da Tribuna da As
sembléia. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Theod.ulo Albuquerque. -
Raphael Cincurá. - Manoel Nooaes. 
- Olavo Oliveira. - Nestor Duarte. 
- João Mendes. - Rui Santos. -
Dantas Júnior. 

N.0 1.944 

Ao art. 130, n.• m. 
Ao art. 130. n.• m, depois da pa

lavra: "propriedade", acrescente-se 
"rural". 

Justificação 

Justo é que aos Estados se confira 
exclusivamente a. arrecadação do im
pôsto de transmissão inter vivos das 
propriedades rurais, inclusive a. sua 
incorporação a.o capital das sociedades. 
Do mesmo modo não é justo que 
se lhe atribua a areca.ctação do lmpõsto 
de transmissão, inter vivos, das pro
priedades urbanas, que se valol'ÍZa.Ill 
pelo esfôrço e pelo trabalho do muni
cípio, exclusivaonente. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.945 

Suprima-se o art .130, § 4.0 • 

Justificação 

A supressão do § 4. o do art. 130 se 
impõe em vista da. redação dada ao 
n.0 VII, do art. 127. 

Sala. das sessões. 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

Art. 130, n.• I, combinado com o 
art. 130, § 4.0 - Emenda. modificativa.: 

O impôsto sôbre a propriedade ter
ritorial em tódas as suas modalidades, 
deve pertencer aos municípios; e o de 
transmissão causa mortis ficar inte
gralmente com os Estados. -Martins 
Filho. - Benedicto Costa Netto. -
Lopes Ferraz. - Ataliba Nogueira. -
Césad Costa. - Alves Palma. - No-
velli Júnior. · 

N.0 1.946 
Emenda substitutiva- Art. 130, IV. 
Vendas e consignações efetuadas por 

comerciantes e produtores, inclus!ve 
os industriais, isenta. a primeira. ope
ração do pequeno produtor; ·como tal 
definido em lei estadual. 

Justificação 

A situ:l.Ção financeira dos Estados 
não pe:-mite a. diminu:ção de arreca.-



-422-

dação que o projeto constitucional 
concede. :E:ste é · o principal motivo 
que justifica a emenda que restringe 
a isenção do pequeno produtor. - Ho
rácio Lajer. -Benedicto Costa Netto. 
- Ataliba Nogueira. - Honório Mon
teiro. - NO'VeUi Júnior. - Lopes 
Ferraz. - Alves Palma. - César 
Costa. - João Martins. - Gojjreào 
Telles Júnior. 

N.0 1.947 

Substitutiva 

Art. 130 - IV. 
Vendas e consignações efetuadas por 

comerciantes e produtores, inclusive os 
industriais. isenta a PriJ]leira operação 
do pequeno produtor, como tal defi
nido em lei est:;.dual. 

Justificação 

A situação financeira dos Estados 
não permite a diminuição de arreca
dação que o projeto constitucional con
cede. :E:ste é o principal motivo quê 
justifica a emenda que restringe a 
isenção ao pequeno produtor. - Ho
rácio Lafer. - Benedicto Costa Neto. 
- Ataliba. Nooueira. - Honório Mon
teiro. - Novélii Júnior. -Lopes Fer
raz. - Alves Palma. - César Casta. 
- João Martins. - Goffredo Telles 
Júnior. 

N.0 1.948 

Art. 130, alinea III. 
Eemenda substitutiva. 
Ao art. 130, alinea m. 
Redija-se assim: 
"Transmissão de propriedade iní.obi

llária, inter-vivos, inclusive a. sua. in
corporação ao capital das sociedades, 
bem como sôbre lucros apurados na 
venda de propriedades imobiliárias". 

Justificação 

O Decreto-lei n.0 9.330, de 10 de 
junho do corrente a.no criou em bene
fício da União o impôsto sóbre o lucro 
apurado pelas pessoas ffsic&s na venda 
de propriedades imobiliãrias. 

Trata-se, como se vê, de um verda
deiro impôsto de transmissão de pro
priedade. inter"vivus, e êste constitui 

·renda do Estado. embora criado com 
outra denominação ou rubrica. 

Desde que fique expresso na Cons
tituição que ao Estado assiste na fi
xação do impôsto de transmis.~ão de 
propriedade int~ vivos o direito de 
considerar os lucros apurados na venda 

. de imóveis, afastal'-se-á qualquer dis
cussão sôbre uma bi-tributação possi
vel, se permanecer tal competêncin 

com a Uni2.o. e co::n o Estado a de tri
butar a tra.nsnúss~o de p1·opricde.de 
inter rit·os e de c;ucisquer be!l.S cOl·pó
reos em cujo território se achem situa
dos. <Art. 130, ·n.0 me § 1.0 ). 

Sala das Sessões. em 18 de junho de 
1946.' - CiriZZo Júnior. - Benedicto 
Costa Netto. - César Costa. -Alves 
Palma. - Ataliba Nogueira. - Gof~ 
jredo Telles Júnior. ~--Martins Fi~ 

lho. - Novelli Júnior. - Honório 
Monteiro. - Lopes Ferraz. 

N.O 1.949 
Ao art. 131: 
Fica assim redigido o art. 131: 
"Além da renda que lhes é atribuí

da por fórça do n.0 VIII, do art. 127, e 
do §~do art. 128, e dcs impostos que, 
no todo cú"'em-parte, lh~ forem trans~ 
feridos pelo Estado, pertencem priva
tivamente aos municípios". 

Justificação 

Diante das emendz.s oferecidas aos 
arts. 127 ns. VIII. 128, § 4.0 , e art. 130 
§ 4.0 , tornou-se necessária a mOdifi
cação, na remissão feita no art. 131. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Pedro Dutra. 

N.0 1.950. 

Ao art. 131. n.o IV. 
Suprima-se o n.0 IV, do art. 131. 

Justificação 

Se o Estado vai entregar 30 % de sua 
arrecadação ao Município ou a respec
tiva Prefeitura. não é justo que a êles 
se atribua ainda o impôsto de Indús
trias e Profissões. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Pedro Dutra. 

N.0 1.951 

Ao art. 131. 

Ao a:t!go acrescente-se. 
"ID. Tr.an.smissão de propriedaae 

urbana imoblliána inter vivos, inclu
stve a sua. inccrporação ao "capital das 
scclooades". 

Justi!icaçllo 

E' sabido que .sllo os munlcipio.s, ex
clusivamente, que pugnam pelo desen
volvimento urbano d-e suas sedes. Se. 
elas prosperam à sombra do esfôrço 
municipal, se os seus pr~o.s se valol1-= s~ os terrencs para ccrutruçã<~ 
urbana ~cem d~ valor. justo é que o 
Imp6sto de Transmissão das Proprte-
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dadc.> urbanas pe!l'tença exclusivamen
.te ao.s municipios. 
. Sala das sessões. 21 d€ junho clt: 
1946. - Pedro 1Jutra. 

N.0 1.952 

Art. 132-A: 
Emenda aditfva 

Emenda à seção denominada ''Das 
ren·das provenientes dos impo.stos". 

Acrescente-se no fim desta ~~ão, 

depoJS do artigo 132: 
Art. - Todos os 1mMtos referidos 

nesta seção serão d·efinidcs e .regu
lamentados no código tributário na
cional. 

Sala das 5=ões, 18 de junho de 
1946. - Godotredo Telles Junior. -
Benedicto Costa Netto. - LOpes Fer
raz.- Horácio Later.- Alves Palma. 

N.0 1.953 

Art. 133- n: 
Emenda aditiva 

Taxas pelos seus serviços espec1a1S 
•e divisíveis desde que constituam be
nefício direto a grupos de pessoas e 
sôbre êstes recaiam exclusivamente. 

§ - O montante das taxas não será 
superior ao custo e manutenção dos 
serviços, nem terá aplicação diversa.. 

Justificação 

Taxas - Na conferência dos têc
n!cos fazendários ficou provada. a. con
fusão e os abusos decorrentes desta. 
'confusão, que vigoravam no Brasil, 
com a aplicação das taxas. E' indis
pensável fixar o·seu conceito e limi
tar a sua aplicação. Assim diz Eva
riste Garcia: w taxa tem sido o dis
farce dos mais exdrUxulos impo.stos''. 
Se não quizermos desmottlizar uma 
forma de tributaç&o tão util impce-se 
restringir o conceito e a sua aplica
ção. Daí a emenda. -Horácio Lajer. 
- B'enedicto Costa Netto. - Lopes 
Ferraz. - Joaquim Sampaio Vidal. 
-. Novelli Júnior. -Alves Palma. -
César Costa. -João Martins. -Ata
Ziba Nogueira. - Gotfreã.o TeUes Jú
nior. 

N.O 1.954 

A=t. 133, parágrafo único. 
Emenda substitutiva. 

Diga-se: 
Parágrafo único. - A contribuição 

de melhoria, na medida e pela. forma 
que a. lei federal determinar, poderá 

ser cobrada quando, em conseqüência. 
de obras públicas. houver valorização 
de propriedade imobiliária particular. 

S2.la das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Goffredo Telles Júnior. ·

. Novelli Júnior. -João Martins Filho. 
- Erasto Gaertner. - Lopes Ferraz. 
- Honório iWonteiro. -Alves Palma. 

N.0 1.955 

Acrescente-se ao art. 133, o seguin
te parágrafo. 

"Parágrafo 2.0 ": 

E' permitida a cobrança de pedá
gio em rodovias qUe venham a. .!:er 
construídas, tendo em vista melho
rar· as condições usuais de tráfego 
ou reduzir percursos, desde que sir
vam de !igação entre localidades já. 
provid<.s de outros meios de comuni
cação''. 

Justificação 

O desenvolvimento rodoviário de 
'Yl.úmeros países tem decorrido. "'.m 
parte, da instituição de "pedágio". 

O rendimento obtido' com essa tri
butação possibilita operações finan
ceiras que custeiam aquêles empreen
dimeutos. nem sempre realizáveis com 
os recursos orçamentários normais. 

Especialmente em rodovias de aces
so 2. centros turísticos, o pedágio tem 
sido aplicado com grande sucesso. 

Nos EE. UU .•. para citar apenas: 
um dos países onde é mais utilizado. 

. são eloqüentes os resultados alcan
çados. 

As restrições que a emenda apre
senta <.o seu emprego. objetivam res
guardar o disposto no art. 159. pa,
rágrafo 19. que declara ser vedado aos 
poderes públicos, em tempo de paz. 
impedir ou embaraçar o livre trân
sito de pessoas ou mercadorias, em 
qualquer ponto do território nacio
nal, salvo por motivo de saúde pú
blica. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Paulo Fernandes. - B~ 

gido Tinoco. - Miguel Couto. 

N.O 1.956 

Art. 137 - I. 

Emenda aditiva 
Estôrno de verbas salvo para suprir 

dotação tornada. insuficiente. 

Justificação 

Trata-se de um dispositivo proibin
do o estômo de verbas. 
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Antes do mais, observa-se que a pa
lavra "verbas" se entendida Iia acep
ção particular cem que vem aparecen
do nas leis orçamentárias, poderá di
ficultar a inteligência do têxto. Fi
ca-se sem saber se se objetiva uma. 
proibição total e absoluta de estôrnos 
ou, apenru;, -de proibição de estômar 
ter rlesvi<tuado seu emprêgo. 
estôrno dentro da mesma verba. 

"0 transporte de verbas foi inven
tado para dar combate ao crédito su
plementar". De expediente justificá
vel não tardou, porém, a ser conside
rado, como os . créditos suplementares 
aos qu.ais visava a combater, um na
gelo do orçamento, em virtude de se 
ter desvL'iuado seu emprêgo. 

Dai não se vá concluir que o estôrno 
possa e deva ser sumària.mente abo
lido. Rá que evitar, isto sim, os abu
sos na sua utilização. 

Tanto o crédito suplementar que o 
Projeto não proíbe - nem poderia !a-

. zê-lo - quanto o estôrno tem por fina
lidade ajustar as previsões orçamen
tárias aos fatos, na :fase da execução 
do orçamento. -

Mlls um não serve pa:ra substituir o 
outro. · 

Se o crédito suplementar for usado 
nos casos em que o estômo constitui 
a. providência adequada, além da im
propriedade técnica, sômente se es
tará dando preferência a um de dois 
"'flagelos". Acresce que as repartições 
Jll"ocuram sempre forçar a aplicação 
dos saldos disponíveis, a fim de jus
tificar futuros pedidos de dotação. 
Assim, a despesa aumer•ta sem maior 
proveito, o que, inegàvelmente, é me
nos desejável que estornar os saldos 
pa:ra garantir aos dinlleiros públicos 
o melhor emprêgo. 

Adema!s, o créd:to suplementar dei
xa. na opinião pública impressão mais 
desfavorável que o estômo. 

Abrir um crédito suplementar, com 
a anulação de saldo equivalente no 
orçamento, apresenta-se como um re
curso naquelas hipóteses em que ·o 
estôrno é indicado. com a vant-agem 
de eliminar, tal qual o estOrno, a pos
sibilidade de emprêgo desnecessário do 
saldo. Isto seria, porém, complicar 
cousas simples. 

Desde que o estômo seja concedido 
com as devidas cautelas, para aprovei
tar um residuo ou disponibilidade or
çamentária e suprir dotação que se 
taz insuficiente, longe de tornar-se 
condenável, é medida preferivel à su
plementação. - Horácio Lajer. -

Benedicto Costa Netto. -Lopes Fer
raz. - Joaquim A. Sampaio Vidal; 
- Novelli Júnior. - César Costa. -
João Martim. - Gofjred.o Teles Ju
nior. 

N.0 1.957 
Art. 138: 
Emenda Modificativa. 
A porcentagem de dez por cento 

deve ser imposta às três entidades: 
União, Estado, Município. A impo
sição de vinte por cento ao Estado e 
principalmente ,ao Munícip!o irá re
fletir-se em outras- necessidades pú
bl!cas que não podem ser descuradàs. 
As verbas que os Municípios empregam· 
em obras públicas inadiáveis e de custo 
módico e em serviços que lhes' são ine
rentes. inclusive os higiene e saúde
não podem ser reduzidas. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Alves Palma. - Benedicto 
Cos._t;fl. Neto. - Lopes Ferraz. - No
veUi -runtor;- -- Martim Filho. -
Cirilo JúniOr. - Honório Monteiro. -
César Costa. - Ata.liba Nogueira. 

N.0 1.958 
Ao art. 139: 
Acrescente-se ao § 1.0, pondo-se uma. 

virgula na palavra -lei,- a expres
são- "que assegurará o atendimento 
aos respectivos requerimentos, na or
dem da .sua apresentação". 

Ao art. 2.0 pondo-se uma virgula.: 
na palavra - populações, a expressão
- "conforme determinar a lei, que· 
assegurará. o atendimento aos respe
ctivos requerimentos, na ordem da .sua:· 
apresentação". 

Justificação 

A S!:.lvação da democracia no Brasil 
está na confiença do povo no poder 
público. 

A cautela constitucional susc:tada 
será de salutar efe:to, e nivelará todos 
os pretendentes à concessão dos bene-· 
fícios, de que se ocupa. vez que acaba
rã com as escandalosas preferências 
partid:irias infelizmente comuns no 
assunto. 

No próprio Projeto se encontra um 
dispositivo similar, nascido do desejo . 
de remediar um vicio congênere. 

O art. 168 estatu:: "Os pagamentos 
devidos para fazenda. federal, estadual 
ou municipal far-se~ão na ordem da 
apresentação dos precatórios .•• " 

Sala. da Assembléia Constituinte, 21 
de junho de 1946. - Olavo. Oli11eira.. 
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N. 01.959 
Substitua-se o texto do parágrafo 

pelo inciso 11 do art. 122, da Carta 
Constitucional de 1937, que é dêste 
teor: 
~A exceção do flagrante delito, a 

prisão não poderá efetuar-se senão 
depois da pronúncia do indiciado, sal
vo os casos determinados em lei e me
diante ordem escrita ds. autoridade 
competente. Ninguém poderá ser con
servado em prisão sem culpa forma
da., senão, pela autoridade competen
te, senão em virtude da lei e na for
ma. por ela regulada; à. instrução cri
minal será. contraditória, asseguradas, 
antes e depois da formação da culpa, 
as necessárias garantias de defesa". 

Ju.stijicação 

A redação proposta assegura melhor 
a defesa do indiciado. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - P. Dutra. 

N.0 1.960 
Ao art. 140. 
Redija-se assim: 
Art. 140 - Na execução do plano 

de valorização econômica da Amazô
nia, a União aplicará, anualmente 
quantia não inferior a quatro por cen
to da sua renda tributária. 

§ 1.0 - No primeiro semestre de 
cada exercício, o Presidente da Repú
blica exporá. em relatório, ao Con
gresso Nacional, os trabalhos realiza
dos no exercício anterior, indicando a 
imPDrtâ.ncia despendida, e comunica
rá o plano organizado para o novo 
exercício, bem como a despesa pro
vável. 

§ 2.0 - Os Estados compreendidos 
na · região, os seus municípios e os 
municípios dos Territórios nela si
tuados, reservarão :mualmente, para 
o mesmo fim, quatro por cento das 
:suas rendas tributárias, que serão apli
cados pelo govêmo federal. 

Justificação 
Do projeto: 

Art. 140 - Para a execução 
do plano de valorização econô
mica da Amazônia, a União apli
cará, anualmente, quantia não 
inferior a quatro por cento da 
sua renda tributáriA.. 

§ 1.0 - No p.'l"imeiro semes
tre de cada exercício, o Presi
dente da Repúbhca submeterá 
ao Congresso Nacional relatório 

dos trabalhos.. realizados e das des
pesas efetuadas, indicando os tra
balhos e despesas relativos ao 
exercício subseqüente. 

§ 2.0 - Os Estados compreen
didos naquela região, assim como 
os seus Municípios, reservarãe> 
anualmente, para o mesmo fim, 
quatro por cento das suas rend:a.S 
tributárias. Proceder-se-á ao mes
mo modo com relação aos orça
mentos dos Territórios e dos seus 
municípios. Os recursos estaduais 
e municipais, de que tt-a.ta êste 
parágrafo. serão a:,>licados por in
termédio do G<>Vêl"'!o Federal. 

Só há. um ponto em que a emenda 
não é de simples red::.ção: aquêle em 
que são excluído.> da contribuição os 
govêrnos dos 'Territór!Cis 

Os Territórios não têm renda pró
pria. Os tributos nêles arrecadados, 
exceto os municipais_ pertencem à 
Un!ão, que lhes custeia os serviços. A 
emenda sujeita, entretmto, à contri
buição os Municípios dos Territórios. 

Sala das Sessões, em 17 de junhe> 
de 1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.9'31 

Art. 139, §§ e 140 
Substituam-se por: 
~A...-t. Anualmente, a União, os Es

tados. o DiStrito Federal e os Muni
cípios, aplicarão nunca. menos de cin
co por cento da sua renda tributária 
na conservação, recuperaçã-o e desen
volvimento das riquezas nautra!s de> 
País, especialmente no combate à 
erosão, no reflorestamento, na drena
gem de zonas alagadiças, na prote
ção contra as enchentes, na irrigação, 
no combate aos efeitos das sêcas, na 
preservação da. flora e da fa:.ma na
tivas. na regularização dos cursos 
dágua e no aproveitamento da ener
gia hidro-elétrica.. 

Justificação 

Com o progresso da humanidade, 
tomam-se cada vez mtis importan
tes a conservação. a recuperação e . e> 
desenvolvimento dos recursos natu-' 
rais. que tendem a se desgastar muna 
proporção ma:cr do que se recom
põem naturalmente . 

As gerações atuais tem o dever de· 
contribuir com uma pequena. parcela 
de sil.cri!fcios. para que as gerações 
futuras não se lastimem dos desper
dícios e da ineficiência com que ex
ploramos os recursos naturais de que 
dispomos. 



-426-

Vastas reg1oes do-país precisam de 
-atenções especiais para superar as di
ficuldades cl:matéricas que restrin
gem o seu pregresso. Assim o Nordes
te, a bacia Amazônica. o Pa.ntanal 
matogrossense. os chapadões e car
rascais do Brasil Central e tantas ou
tras unidades geográfic:o:s de menor 
importância, necessitam esforços 
ac=ulados e trabalho perseverante 
para seu dest::nvolvimento econômico. 

O reflorestamento e o combate à 
erosão, marcam dois tem~s de inelu
dível gravidade, que não podem per
manecer descurados da atenção do 
poder público, porque. sem êles assis
tiremos a expansão dos desertos no 
seio de nosso Pais. 

Outros program:LS de trabalho que 
a emenda en=era se justífic<.m por 
sua simples enumeração. 

A sua aprovação em lugar dos arti
gos e parágrafos que pretende subs
titu1r não os elimina, mas os engloba 
num dispositivo mais gerai e maio> 
permanente. 

Salz.- das Sessões. aos de junho 
de 1946. - Israel Pinheiro. - José 
Allcmim. - Alfredo Sá. - Levindo 

·Coelho. - Celso Macluulo. - Lcihyr 
Tostes. - Benedicto Costa Neto. -

.Benedicto Valladares. -César Costa. 
- Lopes Ferraz. - Ocynto Fonseca. 
- Ataliba NogUeira. - Horácio La-
ter. - Bias Fortes. 

N. 0 1.962 

Ao art. 140. acrescEnte-s!. em se
guida ; ;:;. !avra ">mazênia: 

"ComprE'.·l.dendc .:. saneamento 
c.esta, 

Justificativa 

A presente emenda Est:i. em corre
lação com o disposto no art. 3. • nú
mero XVI e com a emenda que apre

-sentamos ao art. 5.o n.o m, que 
ficará assim redigido: Promover a 
exec:w;ão de obras de sanea77te1Lto, in
clusive realizar o saneame11.to da 
A mct2ônia. 

E', assim, complementar dos dis
positivos constitucionais que atribuem 
à Uniáo a execução do plano de va
lorização econômica da Amazônia. 

Sala de Sessões da Assembléia 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Alvaro Adolfv. - Magalhães Ba
rata. - Lameira Bittencourt. 
Moura Carvalho. - Duarte de Oli
J:eira. - João BoteUw. 

N. 0 1.953 

Ao Cap. 3. 0 do título V. 
Repitam-se os arts. 140 e 141 da 

Constituição de 34. 
Justificação 

Desnecessário se torna qualquer 
justificação :ls emendas apresenta
das. O só conhecimento dos assun
tos nos artigos· referidos. comprova a 
necessidade da repetição dos mesmos 
na Constituição, ora em elaboraçã•) 
- apenas é de se lamentar que a ilus
trada comisSão encarregada de ela
borar o projeto não ten11a volvido as 
suas vistas para assunto de tanta re
levância e de vital interêsse à ordem 
social. · 

$_ala das Sessões, 21 de junho de 
1946~-:..;_-- Theodulo Albuquerque. -
Raphael C:incurá. - Manoel Novàis. 
- Olavo Oliveira. - Nestor Duarte. 

N. 0 1.964 

Dê-se ao Tribunal de Contas, da. 
União, a denominação de Tribunal 
Federal de Contas. 

Justificação 

E' conveniente que os órgãos ;io 
serviço público federal, quando haj:L 
similares no serviço público estadual, 
tenham no seu nome um qualifica
tivo, que os distinga. Existindo os tri
bunais estaduais de contas, melhor 
será que ao Tribunal de Contas. des
tinado a fiscalizar a administração 

financeira. da União, se dê a deno
minação de Tribunal Federal de Con
tas. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 1.965 
Ao art. 142. 

Redija-se ~ss!.m: 
Art. 142. O Tribunal Federal de 

Contas tem a sua sede na Capital 
da República e exerce jurisdição em 
todo o território nacional. A sua or
ganização será regulada em lei. 

§ 1.o Sómente poderão ser nomea
dos Min!stros do Tribunal Federa,! de 
Contas os que reunirem os reqUisitos 
·mencionados no art. 75. 

§ 2. 0 Aos Ministros do Tribunal 
Federal de Contas é assegurada, quan
to aos seus direitos, garantias e prer
rogativas. situação idêntica à dos jui
zes do Tribunal Federal de Recursos 
devendo os seus vencimentos ser 
iguais aos dêstes. 
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§ 3.0 Ao Tribunal Federal de Con
·tas estender-se-á, no que lhe for apli-
cável, o disposto no art. 73. · 

Do projeto: 
Art. 142. O Tribunal de Contas 

t.em sede na capital da Repú:>l!
ca e jurisdição em todo o t·ertl
tório nacional. A sua organização 
será regukda pela lei. 

§ 1.0 As condições de investidura 
dos Ministros do Tribunal de 
Contas são as mesmas da dos jui
zes dos Tribuna:s Federais de R-e· 
cursos. 

§ 2.o Aos Min;stros do Tribunal 
de Contas são assegurados os mes
mos direitos, ga::antias e prerro
gativas, assim como os mesmos 
vencimentos dos juizes dos Tri
bunais Federais de Recursos. 

§ 3.o Ao Tribunz.-1 de Contas se 
estenderá, no que lhe fôr aplicãV'el 
o disposto no art. 73. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.966 

Art. 142, § 1.0. 
Emenda substitutiva. 
Substitua-se o art. 142, § 1.0 • pelo 

seguinte: 
§ 1.0 As condições de nomeação e 

investidura dos Ministros do Tribll• 
na! de Contas são as mesmas da dos 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral. observados os requisitos do Ar· 
tigo 75. 

S:;.-la das Sessões. 18 de junho de 
1946. - Ataliba Nogueira. - César 
Costa.. - Gottredo Telles Júnior. 
Lopes Ferraz. Cirillo Ht.nior. · 
Martins Filho. - Novelli Júnior. -
Horácio Lajer. 

N.0 1.9€7 

Art. 142, § 3.0. 
Emenda substitutiva: 
Substitua-se o art. 142, § 3.0 , pelo 

.seguinte: 
" Tribunal de Contas terá qus.

dro próprio para o seu pessoal e liS 
mesmas z..tribuições dos tribunais ju
diciários constantes do art. 73". 

Justijicar;ão 

A orimeira parte foi o que se vo
tou, êm sessão de 13 de maio (Diário 
da. Assembléia, de 17 do mesmo mês. 
à pág. 1. 811, linhas 33 e seguintes 
até 45). 

Vale, porém, mencionar-se o Arti
zo 73 do Projeto. que lhe dá as atri
bUições dos tribunais jUdiciários em 
tudo quanto se refere ao seu pessoal. 

Sal" das Sessões, 18 de junho de 
:946. - Ata.Ziba N'?g!teira. - Bene
dicto Costa. Neto. - Honório Montei
ro. - Lcrpes Ferra::. - César Cos
ta. - Gottredo Telles Júnior. 
Cirillo Júnior. - Martins Filho. 
Novelli Júnior. - Horácio Later. 

N.o 1.968 

AO ;.J.rt. 142. 
Acrescente-se depois do § 1.0 o se

guinte parágrafo: 
"Parágrafo - . . . Os Ministros do 

Tribunal de Contas nomeados n~ 

forma do § 1.0 , serão escolhidos, um 
térco dentre os funcionários do me.s
mo- Tribunal. que em sessão plena 
indicará, por maioria de voto~. no 
Presidente da República, trcls nmncb 
de funcionários que tenham atln~tldo 

o fim ca carreira. oara. dentre l!lc.~. 
escolher o que deva !)rccnr.hcr n vaga 
verificada''. 

Justi/iCI!CriO 

Os funcionários do Tribun&l dd 
Contas c::ramin2 m todos os processos 
a ~rem 4ulgados, fazi!m ~·lnt<'lorlns 
e opinam sôbre o seu mérito. São 
conhecedores perfeitos de tOdo. a le
gislação e ãão pareceres que. na 
.maioria dos casos, são su!Jscritos pe
los Ministros e, nos Estados, por 
delegação do próprio Tribuno.! de
cidem . ccmo se fôssem o próprio 
Tribunal. Têm demonstrcdo em to
dos os tempos. capacidade c compe
tência, para o exerc!clo d1> cargo do 
Ministro. 

Dar-lhes acesso ao Trl bun11l ~ es
timular o amor ao estudo c ti.~ !un
ções. 

Sala das Sessões. 21 d<• Junho dn 
1946. - P .. Dutra. 

N.0 1. 969 

Ao art. 142, § 1.0 • 

Redij"-se assim o ! 1.0, do ILrLI
go 142: 
· "Os Ministros do Trlbunnl !lu Con
tas serão nomeados pelo Pr1.1~ 1 dl·nLu 
da República, com aprovncl\o dil m!Llo
ria absoluta do Senado Jo'llderftl. den
tre os brasileiros natos, ,.l!llt4doa ('~rt• 
tores, de notável so.ber t-hl ll&HIIIltoa 
adminiStrativos e de rcpulnQtiD ctllbl\• 
da, não podendo ter mcno~ dr 35 ~ 
mais de 60 anos de idndc", 
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Justificação 

Para a nomeação de ministros do 
Tribunal de Contas, não há neces
s!dade de exigência dos requisitos 
para Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. O que se deve ter em vista 
é se o cidadão a ser nomeado é ver
sado em assuntos administrativos. 

Passaram pelo Tribunal de Contas 
ministros de grande valor que deram 
real brilho e relêvo ao cargo, sem 
terem .sido juristas de notável saber, 
como Agenor De Roure, por exêm-
plo. --

As !unções de cargo no passado de
monstram que não está certo o § 1.0 

do art. 142. cUja substituição propo
mos na emenda acima. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 1.970 

Art. 143 n.o 1. 
Emenda. substitutiro 

Substitua-se o art. 143, n.0 1, pelo 
seguinte: . 

"Acompanhar e fiscalizar direta... 
mente ou por delegações o~aniza.das 
por lei a execução orçamentária.". 

Justificação 

•Em vez de "delegados" diga-se "de
legações". 

Esta redação é mais correta, mais 
técnica- e mais própria, aliás repetindo 
a. norma das constituições de 1934 e 
1937 e é o que consta. do vencido na 
Comiss". (Diário da. Assembléia.", 17 
de maio de 1946, pág. 1812, 1.a coluna). 

Sala das Sessões. 18 de junho de 
1946. - Ataliba. Nogueira. - Be
nedito Costa Neto. - Honório Mon
teiro. -Lopes Ferraz. -César Costa.. 
- Gof/rcilo Teles Júnior. - Cirillo 
Júnior. - Martins Filho. - Novelli 
Júnior. 

N.0 1.971 
:Redija-se assim o art. 143, n. 0 II: 
"Julga::- privativamente as contas 

dos responsáveis por dinheiros ou ou
tros bens públicos, inclusive as dos 
P,.dmlnlstradores das entidades autár
quicas e paraestatais, salvo a.s institui
ções de previdéncia social". 

Justificação 

A Previdência Social, pela, sua am
plitude e definida atuação na vida do 
pa.fs, deve ter unid<.de de organ-:zação 
e funcionamento, inclusive na atribui
ção de julgar, por órgão próprio, cen-

tralizador. as contas dos responsáveis 
por dinheiros e outros bens que ü.es 
pertençam. 

É o que já acontece na sua admi
nistração, podendo a lei ordinária 
aperfeiçoar, cada vez ma:~, os seus 
serviços, cUja utilidade é eVldente pa
ra o fututro da Nação, sem olvidar o 
rigoroso exame das contas, pelo órgão 
próprio, daqueles que têm, sob a. sua 
guarda ou fiscalização, os recursos e 
haveres da instituição.---- - -· -

Parece ainda, que, sem a exceção pa
ra a Previdência Social, conforme 
consta da emenda, f:caria o Tribun!ll 
de Contas da República sobrecarre
gando nos seus trabalhos, que já são 
volumosos. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Silvestre Pericles. - Fernan
des Telles. - Freitas Cavalcanti. -- -----·- ----

N.0 1.972 
Art. 143. 
No n.o 111, § 1.0 - Onde está~ 
"até ao pronunciamento" 
Diga-se: 
"até pronunciamento". 

Ju .. ;of;ificaçfi.o 

Emenda de simples redação. 
Sala das S=ôes, 21 de junho de 

1946. - José Gaudêncio. 

N.0 1.973 

Ao art. 144 e 145. 
Invertam-se as disposições contidas 

nêsses artigos, p:ossando a do artigo 
144 a constituir o art. 145 e vice-ver
sa. E substitua-se, por êste, o pará
grafo único do atual artigo 144. 

Parágrafo único - A nomeação dos 
membros dêss·es tribunais só se to=
rá definitiva depois de aprovada pela 
Assemb!éia Legislativa do Estado. 

Justificação 
Do projeto: 

Art. 144 - A lei estadual orga
nizará os tribunais estaduais de 
contas. 

Parágrafo único - A nomeação 
dos membros dêsses tribunais de
penderá de aprovação das assem
bléias legislativas, mediante vo
to da maioria absoluta dos seus 
membros. 

Art. 145 -A org~ão do 
Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral será regulada por lei fe
deral. 
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A inversão dessas disposições jus
tifica-se. porque antes de passar as 
disposições relativas aos tribunais de 
contas estaduais, o projeto deve es
gotar a matéria atinente ao Tribu
nal Federal de Contas. 

Quanto ao parágrafo único do atual 
art. 144 a emenda exige, para a apro
vação das nomeações de que trata, 
apenas a maioria simples de votos, o 
que resulta do seu silêncio quanto à. 
condição de maioria. 

S. S., 20 de junho de 1946. 
Clodomiro Cardoso. 

N.0 1.974 
Ao art. 146: 

Redija-se assim: 
Art. 146 -A fiscalização da admi

nistração financeira, em cada muni
cípio, cabe à. Câmara Mu.""licipal, que 
a exercerá julgando as contas do Pre-
feito. · 

§ 1.o - Sempre que ocorrer abuso na 
gestão dos dinheiros, ou outros bens 
públicos municipais. poderá qualquer 
vereador, em têrmcs que a Constitui
ção estadual estabelecerá, recorrer do 
julgamento do Câmara para o tribunal 
esta<C!ual de contas • 

§ 2.o - Se julgar procedente o re
cursa, o tribunal remeterá o proces-
50 ao Procurador Geral do Estado, 
para que proceda contra o Prefeito, f' 
solicitará ao Govêrno do Estado a. 
intervenção no município, caso se 
tome· necessário regularizar-lhe as fi
nanças. 
Do projeto: 

Art. 146 - A fiscalização da ad
ministração flna·nceira., em cada 
Munic!pio, cabe à sua Câmara 
Municipal, mediante julgamento 
das contas do prefeito. 

§ 1.0 - Sempre que ocorrer abu
so na gestão dos dinheiros ou ou
tros bens públicos municipais. po
derá qualquer vereador. nos têr
mos da Constituição estadua·l. re
correr do julgamento das contas 
do prefeito. para o tribunal es
tadual de contas. que apurará de
vidamente as responsabUidades. 

§ 2.o - Se julga:r procedente o 
recurso. o tribunal estadual de 
contas soliclhrá ao 11:ovêrno do 
Estado que intervenha no Mu
nic!pio. exclusivamente com o fim 
de regularizar as suas finanças. 

S. S .. em 22 de junho de 1946. -
Clodomiro Cardoso. 

N.0 1.975 
Artigo 147, II: 

Em.e7UÜJ. substitutiva 

Diga-se: 
II. Os fih'los de brasileiro ou b!a

sileira nascidos em país estrangerro, 
salvo 'se, a tingida a tr.aioridade PC!
lítica optarem dentro do prazo de dolS 
anos, por outra nacionalidade. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1:}~5. - Gottredo Telles Junio_r. -
Benedicto Costa Neto. - Horacw La
ter. - Novelli Junior. -. Martins Fi
lho. - Ataliba Noguezra. - Lopes 
Ferraz. 

N.O 1.976 

.AI:> art. 147. 
Redija-se da seguinte forma: 
"Art. 147 - São brasileir~: . 
I - Os nascidos no Bras:l amda 

que de pais estrangeiros não residin
do êste a serviço do govêmo do seu 
país; 

II - Os filhos de brasileiro ou bra
sileira nascidos em pais estrangeiro, 
estando os pais a, serviço do Brasil, e, 
fora dêste caso, se optarem pela na
cional:dade brasileira, até três anos 
depois de atingirem a maioridade po
lítica; 

m - Os filhos dos que tenham 
optt<C!o na forma do n.0 n, nascidos 
em país estrangeiro, se vierem domi
ciliar-se no Brasil e fizerem a opção 
de que trata o inc:so anterior; · 

IV - Os que possuam título decla
ratório da nacionalidade brasileira. 
adquirida de acõrdo com o art. 69, 
ns. 4 ou 5, <C!a Constituição de 1891; 

v - Os que se tenham beneficiado 
do disposto no art. 69, n.0 2, da Cons
tituição de 1891, estabelecendo domi
cilio no Brasil; 

VI - Os naturalizados na forma da, 
lei. 

Parágrafo único - Aos compreendi
dos na exceção do n.0 I, que tivei'em 
domicilio no Brasil, fica. ressalvada a 
faculdade de optar pela nacionalidade 
brasileira, na forma do n.0 li, se um 
dos pais fôr brasileiro. 

Justificação 

No n.O I foi substituída a expressão 
pai estrangeiro por pais estl"angeiros, 
a fim de ficar mais nitidamente acen
tuado que não é brasileiro o filho de 
mãe estrangeira, nascido no Brasil, 
estando ela r. serviço do govêmo do 
seu pafs. 
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D:r-se-á, porém, que deiXaria de 
ser br<~ileit'o, nesse caso, o filho de 
brasile:.ro ou b;:asileira. nascido no 
Brasil. estando o cônjuge estrangeiro 
a serviço do govêrno do seu pais. 
Realmente. assim seria e assim e IJO 
direito vigente, mas, para contorna-r 
essa conseqüência, muitz.s vêzes injus
ta, bastaria acrescentar-se, como se 
faz no pa.-ãgrafo único, uma regra que 
permitisse. no caso da exceção pre
vista r-o art. 1->7. n.0 I, a opção Ilell~ 
nfoeicnal:dade brasileira, sempre que 
um dos cônjuges fôSse brasileiro, e 
desde que o optailte estivesse residin
do no Brasil. 

No n.0 TI incluímos o prazo da 
opção, - dilatando-o para três anos. 
quando na lei atual é de apenas um. 
A inclusão do prazo se justifica, para 
que não fique a sua dilatação ou en
curtamento ao sabor da legislação or
dinária. que poderia até deixar de 
:fixá-lo. permitindo, assim, que os be: 
neficiár;os da opção permanecessem, 
indefinidz.mente, numa situação dúbifl., 
assás inconveniente. 

Mas, se não é conveniente que os 
optantes permaneçam indefinidamen
te sem um pronunciamento definitive>, 
não ·é menor o inconveniente de se 
conceder um prazo rouito curto, que 
poderia redundar em escolhas precipi
tadas, e que muitas vêzes não é sufi
ciente por ser necessário, na maioria 
dêsses casos. a 1eg::1ização e o pedido 
de documentes no estrangeiro. Tudo 
isso, $liado às condições bra.o;ilei_
ras. cnc!e as comunicacões são sa!l!
damente difíceis, impõe um prazo 
mais longo para a manifestação da 
opção. Além disso. íar-se-ía co!ncl
dir o inic:o do prazo com a maiori
dade :política e o seu término com a 
maioridade civil. 

A alinea m consuostância•, tão só
mente, a emenda jâ proposta pelo 
Sr. :Deputado Augusto Viegas, mas 
como não nos parece de boa técnica, 
num têxto que declara que é brasi
leiro. dizer quem não o é, preferimos 
dar-lhe a redação n.Iirma-tiva com 
quem é apresentado. Fie •. entendido, 
se est1ves~em domiciliados no Bras!I 
dev~ ser estabelecido até os 21 a.nos. 
P01S a opção de que trata o número 
.seguinte só pode .ser Illllnifestad& atê 
a idade referida. E assim. deve ser. 
porque, ao contrário, poderia a opçilG 
ser declarada a qualquer tempo rae.~
IIU} e:n idade avan~ad:a... :fr..tstando-re. 
portanto. a f!nr.lidade da regra, que é 
a de impedir a ~nda de brasllcircs 

sem os laços vivos da brasilidade QUe 
só se impóe.m, de fr~to, na !n!~l"!~5a e 
na juventude. A cláusula "na.scid()S. 
em Pais estrangeiro", inserta nesse 
inciso, não é supérflua, porque, sem 
ela, poderia parecer que os filhos dos 
que optarem. embora nascidos no 
Bras:l, .se estivessem ·domiciliado no 
estrangeiro. teriam também de vir ~:o 

Brasil para manifestar a sua opção, 
quar.do não é êste o pensamento do
minante. E as Constituições, como 
se sabe, não são. feitas apenas para 
os doutos. mas também _para o povo, 
para todo o povo. 

O n.0 IV tem por objeto, apenas, 
dirimir uma velha controvérsia. que 
vem desde 1908, quando da expediçã(} 
do Decreto n.O 6. 94.8, de 14. de maio: 
a constitucionalidade da exigência do 
título decla.ratór:o para os que adqui
riram a nacionalidade brasileira-, de 
acõr%_com o art. 69, ns. 4. ou &, >1a 
ConstituiÇão-de-1891, documento êsse 
que o Decreto-lei n.O 389, de 20 de 
abril de 1938, declara ser sempre a 
prova da nacionalidade brasileira-. 

Alinhando-nos, como nos alinha
mos. entre os que têín por inconsti
tucional essa exigência, mas tendo 
JlOT extremamente salutar a medida, 
poiS impede o oportunismo de inú
meros individuos inescrupulosos, lem
brando-nos da solução proposta,· que· 
sé considera brasileiros, de acôrdo 
com os incisos ll_lenc!onados, aqueles 
que possuírem o respectivo título de~ 
c1aratório, que, se não pode ser ex:i
gid() pela legislação ordinária•, pode, 
sem dúV:da, ser exigido pela CoPSti'
tulçã::>, que até poderia deiXar de con~ 
siderá-los brasileiros. E quem pode 
o mais, "POde o menos. 

O n.O V ~eria ser suprimido, mas, 
desde que flZemos referência aos nú
meros 4 e 5, art. ô9, da Constituição 
de 1891. pareceu-nos coerente a alu
são ·aos compreendidos no n.o 2. que 
algum<.s autoridades na matéria, en
tre elas. Pontes V.d.randa. afirmam 
que deiXaram de ser bra.s:leiros por 
terem sido esquecidos nas Constitui
ções de 1934 e 1937. 

O n.0 VI a?enas apresenta, em 
relação ao ante-projeto, nova reda
ção, que nos pareceu ma;is precisa, 
pois eVita a !ncoerência de dizer-se 
que são brasileiros os estrangeiros. 

Rio àe Janei'ro. tom Assembléia. 
Constituinte. 22 de junho de 1946. -
Dantas Júnior. 
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N.O 1.977 
Ao . art . 148 : 
Redija-se assim: 
Art. 148 - Perde a nacionalidade o 

brasileiro: 
I - pela aquisição de outra nacio

nalidade. mediante naturalização vo
luntária; 
II - pela aceitação de comissão, 

emprêgo, cu pensão de govêrno estran
geiro. sem licença do Presidente da 
República; 

m - pelo cancelamento da sua na
turalização, resultante de processo le
gal. 

Justificação 
Do projeto: 

Art. 148 - Perde a nacionali
dade o brasileiro: 

r -- que por naturalização vo
luntária, adquirir outra m:ciona
lidade. 
II -- que aceitar c!e govêrno es

trangeiro comissão, emprêgo ou 
pensão sem licença do Presidente 
da República. 

m -- que, mediante o processo 
que a lei estabelecer, tiver can
celada a sua natura.lizzção, por 
exercer at:vidade nociva ao inte.
rêsse nacional. 

. S. s .. 20 de junho de 1946. -- Clo
domir Cardoso. 

N.0 1.978 

Redija-se assim o ::1.0 I: 
I -- OG nascidos no Brasil, ainda 

que de pais estrz;ngeiros, não estando 
nenhum a serviço do govêrno do seu 
pais; 
II -- os filhos de brasileiro. ou bra

sileira. nascidos em pais estrangeiro, 
estando os· seus pais, cu um dêles a 
serviço do Brasil, e, fora dêstes casos, 
se. at'.ngida a maioridade política, 
optarem pela nacionalidade brasileira. 
Do projeto: 

r -- os nascidos no Brasil ain
da que de pai esbJ.ngeiro, nã.o re
sidindo êste a servico do govêrno 
do seu pais. -
II -- os filhos de brzsileiros. ou 

brasileira, nascidos em pais es
trangeiro. estando os seus pais a 
serviço do Brasil, e, fcra dêste 
caso, se atingida a maioridade po
lítica. cptarem peJ::.. nacionalidade 
brasileira. 

S. S .. 20 de junho de 1946. -- Clo
domir Cardoso. 

N.0 1.979 

substitua-se o pará;:rafo único dO' 
art. 150 pelo seguinte: 

•Será punido. nos têrmos e pela 
f erma que a lei estabelecer, todo mi
litar, assemelhado ou mil:ciano que, 
por motivo religioso, ideológico ou po
lítico-partidário, atentar contra. a hie
rarqUia e disciplina militares". 

Justificação 

1 -- Proclamada a República no 
pais, •f!rmou a Constituição de 1891, 
adotado o sistema democrático: 

"Art. 70 -- São eleitos os cida
dãos maiores de 21 :mos. que se 
alistarem na forma da lei. * 1.0 

- Não podem alistar-se 
eleitores para as eleições federais, 
ou para as dos Estados: 

.1 --os mendigos; 
2 -- os analfabetos; 
3 -- as pn:.ças de pré, excetua

dos os alunos das escolas militares 
de ensino superior; 

4 -- os religiosos de ordens mo-· 
nãsticas, companhias, congrega
ções ou comun·idades de qualquer 
denominação, sujeitas a voto de 
obediência, regra, ou estatuto, que 
importe a renúncia da. liberdade 
individual. 

§ -- São ineligíveis os cidadãos 
não alistáveis". -

. Da leitura (l.os dispositivos citados 
verifica-se que foram eliminadoo do 
dever de votar, na mesma linha de 
igualdade: maiores de 21 anos. ;.aen
digos, znalfabetos. praças de pré (com 
exceção dos alunos militares de en
sino superior) e religiosos renuncian
tes da liberdade individual. 

Quanto ao d:reito de ser votado, 
foram dêle privados os ·cidadãos não 
alistáveis. 

Decorrido o período de quarenta e· 
três anos, promulgou-se a Constitui
ção de 1934, com estas normas sôbre 
o dever de vota~: 

"Art. 108. São eleitores os bra
sileiros de um ou de outro sexo, 
maiores de 18 anos, que se alis
tarem na forma da lei. 

Parágrafo único_ Não se podem 
alistar ele:tores: 

a) os que não saibam ler e es-
·crever; · 

b) as praças de pré, salvo os 
s:;:-gentClS do Exército e da Ar
mada e das fôrças auxiliares "do 
E..-.ército, bem como os alunos das. 
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esco~as l!lllita.res de ensino supe
.rior e os aspirante a oficial; 

c) os mendigos; 
à) os que estiverem. temporã

ria ou d~finitivamente, privados 
dos direitos POliticos. 

Art. :t09. O alistamento e o vo
·to são obriga-tórios para os ho
mens, e para as mulheres, quan
do estas exerçam função pública 
remunerada., sob as sanções e 
salvas as exceções que a lei deter
minar'' .. 

Houve. portanto, aumento no dever 
··de vetar. Qllai!lto ao direito de ser 
-;votado, houve diminuição, o que é 
. confirmado pelo exame dos artigos 
110, 111 e 112 da mencionada Carta . 
:Magna de 1934. 

Três anos depois, publicou-se a 
·Constituição de 1937, que estat'Çiu: 

"Art. 117. São eleitores os, brasi
leiros de llXll. e de outro sexo, maio

. res de dez oi to a.nos, que se alista.:rem 
na forma da lei. 

Parágrafo único. Não podem alls-
. tar-se eleitores: 

a) os analfl!.betos; 
b) os núlitares em serviço ativo; 
c) os xnendigos; 
d) os que estiverem privados, tem

porária ou definitivamente, de direi-
. tos politicos". · . 

Surgiu, conseqüentemente, em com
paração com. a Carta Magna de 1934, 
·nova. diminuição no dever de votar. 

Quanto ao direito de ser votado, 
aplicando-se o meslllo método co:npa
rativo ccxn a referida Constituição de 
1934. parece que se apura ainda uma. 
diminuição. (arts. 118 a 121) • 

Em n:ce do e:q>asto, o que se tem 
observado, em nossa vida. republica
na, é uma. absurda. propensão para. 
restringir o direito de ser votado, com 
um certo desequilíbrio no dever de 
votar. 

Mas a dem.ccrac!a constitui, um re
gime de generalizaÇão crescente de 
direitos e de-vers. 

Dai a ra!Záo da emenda susbstltut!
va, que, resguardando a hierarquia e 
disciplina das fôrças armadas e poli
cias :n'lltares - principias funda
mentais necessários à coesão e exis
tência. dela.s - confere, do mesmo 
pr.sso, cancelada. a proibição do Pro
jeto. a todos cs militares. assemelha
dos e lllilii:}ados, sem distinçã.o en
tre praça.:: de pré e oficiais, o dever 

ode votar e o direito de ser votado. 

Será uma. experiência. da nossa vo.. 
cação para a limpida liberdade e a. 
democracia vitoriosa. 

Até nos campos de batalha, na. 
última grande guerra. que findou, os 
soldados inglêses e norte-americanos 
não deixaram d~ votar, sem quebra, 
da disciplina. e hierarquia. m.illtares. 
ajudando-se ~ respeitando-se mutua
mente, e sempre ilum:na.dos por Ull1 
nobre ideal e sadio patriotismo. 

Sala das Sessoos, 21 de junho de 
1946. - Silvestre~Péricles. - Wa.làe-
mar Pedrosa.. ~ --- ---- --

N,O 1.980 

Emenda substitutiva 

Art. 152 
Em lugar de corrente de o:pinlã.o leia

se: "partidos politicos". 

Justificação 
A expressão ® texto_ é muito vaga. 
Sala d3.S sess~s. 19 de junhO' de 1946. 

-Benedito Costa Neto. - Hora.cW La
jer. - Lopes Ferraz. -Cesa.r Costa. -
Alves Palma. - GoJredo Telles Junim' • 
- Ataliba. Nogueira. 

N.O 1.981 

Ao art. 152 - Acrescente-se ao têr
mo - proporcional - a. palavra inte
gral • 

JustifiCação 

O texto do projeto pennlte a conti
nuação do sistema misto da. Lei Elei
toral vigente. cUjas péssimas conse
quencias são por demais conhecidllS. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Olavo Oliveira. 

N.O 1.982 

Art. 157, n.0 I, :!.etra c. 
Emenda supressiva: · "SUprima-se 

êsse número., 

Justificação 

Não há fundamento para essa. 1ne
gibillda.dc. 

Sala das Sessões, em junho de 1946. 
- Benedicto Costa Neto. - Lope3 
Ferraz. - N01!eUi Junior. - Martina 
Fillto. - Cesar Costa. - AZ'Des Pal771ll 
- Honorio Monteiro. - Ataliba No
gueira. 

N.0 1.983 
Art. 157, n.o m. 
Emenda supressiva: •suprima-se 

êsse nlÍ!nero." 
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Justificação 
Não há razão para. que 05 Prefeitos 

"lláo possam ser reeleitos. 
Sala. das Sessões, em junho de 1946. 

- Benedito Costa Netto. - Lopes 
:Ferraz. - NoveUi Júnior. - Martins 
Füho. - Alves Palma. - Cin"Zo Ju
·nior. - Horacio Monteiro. - Cesar 
Costa. - Ataüõa Nogu.eira. 

N.0 1.984 
Art. 157, n.0 IV. 
Emenda. supressiv.a.: •suprima-se 

'êsse número." 

Ju.stijicação 
Não há razão para. essa inegibilida

-de. 
Sala das Sessões, em junho de 1946. 

- Benedito Costa Neto. - Lopes 
"Ferraz. - Novelli Junior. - Martins 
,Filho. - Alves Palma. - Cirilo Júni
·or. - Honorio Monteiro. - Cesar 
-Costa.- Atalzõa NogUeira. 

N.0 1.985. 

Art. 157, n.o V. 
Emenda. supressiva: "Suprima-se 

>"!sse número." 
. Ju.stijicação 

Não há razão para ta.is inegibillda.
-~es. 

Sala de Sessões. em 21 de junho de 
1946.- Benedicto Costa Neto.- Lo
.pes Ferraz. - Novelli Júnior. - Ho
norio Monteiro.- Cesar Costa.- Ata
~ba Nogueira. - Alves Palma. 
- Benedicto Costa Neto. -

N.0 1.986 
Emenda supressiva: 
Art. 153 n. 0 I, letra. e e n. 0 IL letra 

li. 
Suprima-se êsses incisos. 

Ju.stificação 
Não há razão plausível para. essas 

inelegibilidades. - Benedicto Costa 
.-Netto. - Lopes Ferraz. - NovelU 
Júnior. - Martins Filho. - Cirilo 
.Júnior. - Honório Monteiro. - Ho
rácü> La.jer. - Alves Palma. 

N.O 1.987 

Art. 159, § 6.0 - Substitua-se pelo 
·-seguinte: 

Mll: garantida a. liberdade de cá
'ted.-a., sem prejufzo do disposto no 
• art. 162". 

Ju.sti/icação 
Se o art. 162 protege as instituições 

contra. a propaganda subversiva, evi
dentemente, os professõres, no exer
cicio df' suas funções, lhe devem estar 
submet:dos. Se não se :fizer a refe
rência., o dispositivo, que regula. uma. 
llberdacle especial, poderá. ser enten
dido como derrogatório da regra. geral 
do art. 162. 

Sal2- das Sessões, aos 21 de junho 
de 1946. -Celso Machado. 

N.0 1.988 
~o § 11 do art. 159: 
Redija-se: 
"O casamento será. civil, e gratuito 

a. sua. celebração. O casamento re
ligioso eqUivaleria a.o casamento civil, 
uma vez realizado mediante apresen
tação da certidão de habilitação ex
pedida pelo oficial do Registro Civil, 
e seja a requerimento de qualquer in
teressado ou comunicação do cele
brante inscrito naquêle registro. :este 
será. atmbém gratuito e obrigatório. 
- Cirillo Júnior. - César Costa. -
Gojjredo Telles Júnior. - Lopes 
jerraz. 

N.0 1.989 

Ao § 21 do art. 159 e ao § 4.0 do 
art. 164, do pro;iato da. Constituição. 

Ao § 21 do art. 159 -Redija-se da. 
maneira seguinte: 

;J;: garantido o direito de proprieda
de, cujo exercício não poderá. contra
riar o interêsse social ou coletivo. na 
forma regulada por lei. A desapropria
ção, por necessidade ou utilidade pú
blica, far-se-ã med!ante prévia e justa. 
indenização em dinheiro. Em caso de 
perigo iminente, como guerra. ou co
moção intestina, poderão as autori
dades competentes usar da proprieda
de particular até onde o e.~ja o bP.m 
público, ressalvado o direito à indecl· 
zação ulterior. 

O projeto, no § 21 do art. 159, ga.
:rante simplesmente 11 _propriedade. ao 
passo que, no art. 164, § 4.0, lhe con
diciona o uso a.o beí:n estar social ou 
coletivo. Parece mais acertado decla
rar desãe logo a forma pela qual êsse 
direito é assegurado fazendo ressal
tar a su:1 função social com as restri
ções impostas por lei ao seu exercício. 

A Pmenda. ora. apresentada. torna 
desnecessária. a. disposição do § 4.0 cio 
art. 1.64, como veremos. 

Ao § 4.0 do art. 164. Suprima-se • 
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Justificação 
"O uso da propr!edade ", diz o 

aludido parágrafo, - "será. condicio
nado a., bem estar social, de modo que 
permit9. a justa distribuição dela, com 
igUais oportunidades para todcs". 

Oco!'l'e desde logo notar a expres
são - "uso da propriedade", - no 
sentido em que ali se emprega como 
destoante do bom estilo· juridico. A 
proprie:la.de abrange três direitcs ele
mentares: o de usar <=> , o de fruir 
(fructus) e de d:Spor (abusus) • 

Ora., o projeto quer evidentemente 
referir-se à propriedade em qualquer 
de seus elementos e não apenas ao 
uso. Melbor se.tia portanto, dizer: O 
exercício da propriedade será condi
cionado ao bem estar social. 

o- texto assim corrigido e reduzido 
(omitida a parte restante) é acelt~

vel; contra êle nada há. que arguir. 
Mas a. emenda, que, em primeiro lu
gar, ofBrecemos ao art. 159, § 3.0, in
clue essa subord:nação do exercício 
do direito de propriedade ao interesse 
coletivo. 

Quanto ao final do § 4.0 do artigo 
164 - ... "de modo que permita a. 
justa distribuição dela.. com iguais 
oportu."liclades para todos" - parece 
mal colocado e perfeitamente dispen
sável. 

Não !.;gramas entender a relação que 
se pretende estabeleCer entre o uso 
< exercici o) da. propriedade e a. sua. 
justa distribuição com iguais oportu
nidades para todos. 

o uso o exercício supõe a. proprie
dade já distribuú:la. 

E a que "oportunidades" alude o 
projeto 'i' ·oportunidade de que ? Cer
tamente. oportunidade de participar 
dessa. distribuição, de perceber, de ad
quirir mna parcela nessa. distribuição 
da pro~r!edade. Nada mais Justo. En
tretanto nãc atinamos em que ma.neua 
se poderá. condicicnar o uso da pro
priedade pelo seu titular, a.o ponto de 
oferecer tal oportunidade. à distribui
ção dela. 

AcrePce que o projeto prevê em ou
tros inclsos do a.rt. 164. e com mais 
têcnica, melbor oportunidade, aquilo 
mesmo que no § 4.0 ficou mal ajus
tado. Ao;sim. quanto à propriedade 
imóvel h:í. os §§ 17 a. 21. No que con
cerne aos bens !móveis, os § § 23 e 24, 
notadamente o n.O n ãêste último. 

Rio de Jane!ro, 21 de junho de 1946. 
- Crepory Franco. - Odilon Soares. 
Alt?aro Adolpho. - Luiz CaroaJJto. -

Raul Barbosa. - AZmeiáa Monte. -
Pedro Vergara. - OSt?aldo Studart. 

N,0 1.990 

Ao E...'i;. 159, § 35, a.c:rescente-se de-· 
pois do têrmo - prescrever - em que 
se pcrá uma virgula., a expressão -
"sendo para promover em ;uizo a = 
realização, por meio da competente 
ação, e as medidas preliminares as-
securatórias do seu.- ji,m". 

. ----~~-----

Justificação 
Entregar o confisco nos enriqueci

mentos à custa. das. funções públicas 
aos representantes do M!nistério Pú
blico ou da Fazenda. é torná-lo letra.. 
morta,.· ~em nenhuma s.pllcação prá
tica.. 

A capacidade outorgada na espêcie 
a quàiQ.ll'er-ei{!s.~ão tem precedente no. 
art. 159, § 42, do Projeto. · 

Sala. das Sessões, 21 de junho de:o 
1946. - Olat?o Olit?eira. 

N.0 1.991 
Ao art. 159:. 
Substitua-se, por êste, o § 4.o: 
§ 4. o - Ainda quando a matéria. 

sôbre que disponha., deva. escapar ao. 
conhecimento do Poder Judiciário, a; 
lei se!'& muda quanto a essa. incom
petência. 

Justificação 
Do projeto: 

§ 4.0 - Nenhuma. violação de· 
dirE!to poderá. ser excluiãa da.. 
apreciação do Poder Judiciário.-

• A<:J que se apurou dos debates 
suscitados, por êsse preceito. no seio.
da. Comi~são, tem êle por fim evitar 
que 101. llli exclua da apreciação do Po
der Judiciário a matéria de que trate. 

Não tstá., entretanto, claro êsse pen-· 
· sa.mento. 

Não o estar!a, ainda. quando o pre
ceito aludisse expressamente à lei, di
zendo. por exemplo, o seguinte: Ne
nhuma 1riolação de direito poderá. ser 
excluid:r,. peZ:z lei, da apreciação do 
Pode:- Judiciário. 

Resta:ia, então, a. questão de saber· 
por qu~ a. lei não pode fazer a. ex
clusão. E poder-se-ia. perguntar: será.. 
que o Poder Judiciário pode conhe
cer de tõda matéria. ? 

Acresce que no projeto se não en
contra d:sposição correspondente às 
dos arts. 68 da. Constituição de 1934. 
e 95, da. Constituição de 1937, pelas 
quais ficou o POder Judiciá.rio sem.. 
cc-mpetência. para conhecer de ques-
tões F.:o:clUSivamente políticas. 
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Por que teria essa disposição desa
pa.recic!o do novo estatuto ? . Tal a 
pergunta que :poderia ser feita. 

2. Entre nós, como dizia RUi :Bar
bosa, su.•citam-se, não raro, as ques
tões mais inadmissíveis. 

Cortemos, . pois, a controvérsia no 
nasc-edouro. 

Reprnduzamos, na parte do novo 
estatut<J relativo ao Poder Judiciá
rio, as duas citadas disposições cons
titucicnais. E, na parte atinente aos 
d:reito.< individuais, pcra atender a 
corrente. que considera rescisória a 
afirmação · de que o próprio Poder 
Judiciário é o jui20 da sua competên
cia, digamo.s o que se vê da emenda. 

Prot!,indo que o legislador se subs
titua ao jui2ó nesse julgamento, a dis
posição da· emenda afirma, ao mesmo 
tempo, que há casos de que o Poder 
Judic:ãrio não pode conhecer. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Clodomir Cardoso. 

N.0 1.992. 

Art. 159, § 37. 
Eme!lda supressiva.: 
Suprima-se o § 37 do art. 159. 

Justificação 

O :preceito contido neste pa.rigrato 
foi incluído na emenda ao art. 127, nú
mero I, pela sua. natureza de norma 
atinente à.s rendas públicas. 

Sala tias Sessões. 21 de junho de 1946. 
- Hrmório Monteiro. - Benedicto 
Costa Netto. - Horácio Lajer. -
Martins Filho. - Gojjredo Telles Jú
nior. César Costa,. - Lopes Fer
,-az. 

N.O 1.993 

Ao ~ 21 do art. 159. 
Redação do Projeto (1." parte) . 
"ll: ga:-sntido o d:reito de · proprie-

dade, salvo e, desapropriação por ne
cessidade ou utilidade pública, median
te prévia e justa indenização em di
nheiro". 

Acr,.scente-se o período seguinte: 
"Poderá a indeni.2óação ser feita. em tí
tulo.s da dív:da. pública, quando lei es
pecial o autome". 

Justificação 

A faculdade reconhecida à União 
de intf>n·ir no dominlo econômico e de 
mcnopoll2:ar, mediante lei especial, 
deterinínRda indústria ou atividade, 
terá por base o in te::'êsse públ:co c per 
lilni.t.:s C\S d:.Xeitcs fundamentais as-., 

segurados na Constituição, di2ó o § 3.0 

do art. 164 do Projeto, Entre êsses di
reitos fundamentais está a "indeniza
ção em dinheiro", o que poderá tra
zer dificuldades ao poder público, em 
se tratando de desapropriação de Vlll
to como é o caso .do monopólio . 

l~ênticas dificuldades poderiam S".:tr
gir tambem na hipótese prevista pelo 
§ l8 do mesmo art. 164: desapropria
ção e conseqüente divisão de terras 
aproveitáveis, para exploração agrí
cola 01 ~ pecuária, e não aproveitadas, 
nas zonas de maior densidade demo
gráfica, bem como de terras benefic!a
das por obras de irrigação ou de sa
neamento. 

Nessfs casos e noutros m~is em que 
a desapropriação terá de ser feita me
diante 1ei especial, essa própria lei, 
nos têrmcs da emenda que ora se pro
põe, poderá automar a indeni.2óação 
em titulas da divida pública. 

Sala- dns Sessões, em 18 de junho de 
1946. - Etelvino Lins. 

N.O 1.994 
Capítulo U - Dos Direitos Indivi

duais: 
§ 46. A vigência das leis será regu

lada em função dos meios de divulga
ção existentes. 

Justificação 

Muito embora o progresso. que a na
ção vem reallsando, na esfera das co
municações, de região a região, de 
cidade para cidade, entre os núcleos 
de população mais afastados, longe 
ainda estamos de conseguir eficiente 
e -rá!)ida circulação de ri!.!:ueza, de 
pessoas e de kléias, mesmo utili2óando, 
em alguns casos. os mais modernos 
sistemas de transporte:. 

Vr.stas regiões do pais, onde se en
contram situados ponderáveis aglo
meradcs humanos. carecem de con
tato freqüentee rápido com a capi
tal federal e as cap!tais dos estados, 
de onde emanam as leis, que devem 
reger a conduta dos cidr.dãos nas suas 
relações com o estado e com a. nação. 

Excluídas as cidades, vilas e povoa
ções, que se encontram beneficiadas 
:pelo t=porte aéreo ou articuladas 
entre si pelo nosso sistema de comu
nicr.çõ~s radiográficas, ainda restam 
vastas 20onas, de apreciável densidade 
demográfica ou de viva expressão eco
nOmic:~.. totalmente desservidas dos 
:mencionaCios recttrSOS, ou possu!ndo-<>:s 
c:n cond!çõcs precarfssimas, marcadas 
por long:LS e prejudicia.!s interrupções. 



-436-

As regiões centrais do Brasil, e, par
ticula...T"Jllente, a Amazônia, padecem 
dessa. incontestá. vel carência. de comu
nicações. Enquanto, no sul do país e 
em su.~ faixa litorânea.. os atos ofici
ais, bem como os acontecimentos polí
ticos, sociais e econômicos ou de or
dem científica, são conhecidos e aca
tados no decurso de poucas horas, na
quelas paragens.êsse conhecimento re
quer dias, semanas e, freqüentemente 
meses. Na .l'..ma.zônia. localidades de 
conhecida importância. comercial não 
se· ach8:::n incluídas em qualquer rota 
aérea, não dispõem de estações radio
gráficas. ou, quando existentes, o seu 
funcionamento é irregular, - apresen
tando períodos de inação que têm ul
trapassE-do um semestre. 

Como, em tais circunstâncias, exi
gir como geralmente acontece, que Jels 
e regulamentos federais . entrem em 
vigor nessas regiões segregadas do 
convívio nacional, na data de sua pu
blicação na capital do país ? 

Parece, por consegu!nte. indispensá
vel fazer constar no têxto da. nova. 
constituição, que a. vigência. das leis 
e regulamentes deverá ser regulada. 
em função dos meios de divulgação 
existentes, ísto é, das possibilidades 
materiais de torna.r o seu conteudo 
perfeitamente conhecido daqueles que 
deverão observá-las e executá-las. De 
modo ~ontrãrío. será emprestar a. essas 
leis e re!mlam.entos, condições de re
troatividade de fato. em prejuizo do 
princínio fundamental de igualdade 
dos cidadãos perante as mesmas. 

Paládo Tiradentes, 19 de junho de 
194e. - Cosme Ferreira Filho. - Al
varo llfaia. - Epilogo de Campos.·
Pereira .da Silva. - Leopoldo Peres. 

Magalhães Barata. - Crepory 
Franco. - Jaf.r Botelho. - seve
rt.zno Nunes. - Leopoldo Nevt::~ -
Hugo Carneiro. - Waldemar Piãro
sa. - .. uvaro Adolpho. 

N.0 1.995 

Ao art. 159, § 27. 
No § 27 do art. 159, onde se diz: 

"A prisão ou detenção de qualquer 
pessoa será imediatcmente comun1-
cada. ao juiz" diga-se: "a prisão e 
detenção de qualquer pessoa será co
mWlicada, dentrD de vinte e quatrD 
horas, ao juiz". 

Justificação 

Se a. autoridade detentora. tem e 
não pode deixar de ter, ·o prazo de 
24 horas para. !Q."''lecer ao detido a. 

nota de culpa (art. 159. § 30.0 ) , como 
obrigá-la imediatamente a priSão, a. 
<:omun'.car esta. ao Juiz? Além disso 
será mais eficE.Z impor essa obrigação 
com prazo fixo, ao que prescrevê-la 
para imediatamente, circunstância. de 
tempo que, no arbítrio policial, bem 
poderá ter elasticidade, sob pretexto 
de impossib!lidade-..na observância ri
gorosa do preceito. ·-- -

Sala. de.s SessõP.s, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.996 

Ao art. 159, § 29. 
Substitua-se o primeiro período dD 

§ 29 do art. 159, pelo seguinte: "Para. 
proteção do direito certo e incontestá
vel liUe-não--.seja relativo à liberdade 
de ir e vir, conceder-se-á mandado de 
segurança, seja qual fôr o responsável 
pela ilega.lidade ou abuso de poder 
inclusive autor!dade judiciária., quando 
pratique atos administrativos". 

Justificação 
A f)uaUficação proposta "certa e 

incontestável", ·é da ma.ís apurada. 
técnica. que a do têxto do Projeto. 
Quanto ao resto da emenda, tem por 
:fim conigir um lapso do têxto, pois 
não hã direito cons:Stente na priva
ção ou ameaça. de privação da li
berdade. Isso seria, sim, violação do 
direito. 

Depois das palavras abuso do poder, 
acrescente-se: "inclusive autoridade 
judiciária quando pratique atos admi
nistrativos. A om:ssão é flagrs.nte e 
a. garantia dada não será cornpleta. 
sem o acréscimo proposto. Aliás, já 
é de lei. - Decreto-lei n,0 6.887, de 
21-9-44, srt. 142, I, b e Decreto-lei 
n.• 8.527, de 31-12-45, art. II, I, b. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.997 

Ao art. 159, § 35. 
Substitua-se na parte final do § 35. 

do art. 159, pelo seguinte: 
~:t admitido o confísco de instru

mentos ou de objetos que constituem 
produto ou proveito de Infração penal, 
ou em caso de enriquecimento ilfci
to . . . (o restante como está no 
Projeto). 

Justí/icnçá.o 
O diSpositivo do Projeto veda a. 

pena. de confisco. Com o louvável pro
pósito de ressalvar o enriqueciinento 
lliclto, por influêncl.a. ou a.busG de .. 
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cargo em função pública, ou de em
prêgo em entidade autárquica ou pa
raestattais, estabeleceu, porém, uma 
única exceção, o que levará a. excluir 
a legitiiilidade do confisco de instru
mento e produto de crime ou proveito 
auferido com a prãtica .elo crime, como 

• efeito de condenação penal, ou se não 
apurada a autoria, objeto da medida 
de segurança, imposta pelo Juiz. Cer
tamente estava fora do pensamento 
de quem elaborou o dispositivo impe
dir o confisco de instrumento e oro
duto do crime, mas a redação do Pro
jeto e.utoriza essa conclusão, que é 
preciso, de qualquer modo, evitar. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.998 
Ao art. 159, § 36. 
Redija-se assim o art. 159, § 36: 
Não haverã prisão por dívidas, 

multas ou custas, "salvo a da legisla
ção :!)ena!, a do depositârio infiel e a. 
de · obrigação alimentar, não cum
prida''. 

Justificação 
A emenda visa ressalvar a. legislação 

penal que. estabelece a conversão de 
multa. em prisão e refere-se em me
lhores têrmos às outras ressalvas já 
constantes do texto emendado. Deve
se à emenda a sugestão feita na im
prens!l. pelo doutor Desembargador 
Nelson Húngria, nestes têrmos: "O 
§ 36 - disse - reproduzindo um 
feliz dispositivo da Constituição de 
34, declara que não haverá prisão 
por multa. Na. sua fórmula genêrica, 
abrange até mesmo as multas penais. 
ora, a pena de multa, como está. 
atm:.lmante disciplinada entre nós. :Per
deu o caráter de odiosidade de que a. 
increpam. Indispensável para evitar 
as penas detentivas de curta. duração, 
de efeitos reconhecid=ente desastro
sos em relação aos criminosos primá
rios, a multa. segundo a regula. o vi
gente Código Penal, além de atender 
ao princípio de seu ajustamento à. 
capacidade financeira do condenado, 
não é conversível em prisão senão 
quando se trata de criminoso reinci
dente ou que, solvável frusta o seu pa
gamento. Tratando-se de criminoso 
primário e insolvável, não vale mais 
que uma admoestação, pois é inconver
sivel em privação de liberdade. Ainda. 
no caso de delinqüente solvável, o pa
gamento é facilitado. mediante pres
tações sucessivas. O sistema. do nosso 
Código jã teve o elog:l.;, dos penall.s1.aa, 

mesmo no estrangeiro. Haja vista Al
fredo Molináro, ilm.tre professor de 
direito penal e homem público argen
tino, que no 2. ° Congresso Latino
Americano de Criminologia, dissertan
do sôbre a necessidade de substitui
ção d'ls penas detentivas de breve 
prazo pela pena de multa, fez a se
guinte referência ao Código Brasilei
ro: "E neste ponto devo tributar uma 
homenagem aos autores dr> Código 
Penal Brasileiro de 940, que :z;.ão va
cilaram em procrastinar indefinida
mente o pagamento da multa, quando 
a insolvência dos condenados a essa 
pena fôr total ou absoluta, e fizeram 
como que uma figura. delituosa espe
cial do descum:!)rimento doloso ou 
fraudulento da pena de multa, elidin
do, assiir., como êsse recurso de há
bil técnica legislativa, a. odiosa conver
são de multa. em pena privativa de 
liberdade" Vedada, em qualquer caso, 
a. conversão da multa em prisão, ficarã 
outorgada. "carta de corso" aos insol
váveis para a prãtica de infrações só 
puníveis com a pena de multa.. Evi
dentemente, o legislador ordinário não 
poderá cruzar os . braços diante disso 
e tratará de substituir a pena pecunfá 
ria. pel&. de privaçoã de liberdade, e 
voltar€mos, involutivamente, ao pleno 
regime das penas detentivas de curta. 
dura~ão. Será pior a emenda que o 
soneto". · 

Sal!!. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 1.999 

-Ao art. 159. § 43. 

Ao final do § ~3, acrescente-se o se
guinte: 

" . . . e as do povo administradas pelo 
poder .público". 

Justificação 
Uma cousa são os bens do patrimO

nio do poder público; outra. são os 
bens pertencentes ao povo em geral 
e a nir.guém em particular. Uns e 
outros sã.o a.dmin!strados pelos chefes 
dos Executivos, Federal, Estadual ou 
Municipal; mas, os primeiros podem 
ou não ser alienados, conforme o caso; 
os outros, em hipótese alguma., são ob
jeto de negócio. 

Sal!l. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 
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N.0 2.000 

Ao art. 159, § 44. 
Acrescente-se ao fil:i.a.l do § 44. AI

tigo 159: 
"Salvo em matéria. .penal". 

Justificação 
Merecedores de a.colhida por sua 

procedênCia, as restrições feitas ao dls
posit!vo pelo Desembargador Nelson 
Hungria, in verbis: 

"Permitindo a analogia, sem restri
ções, até parece colidir com os § § 32 
e 33, e veleidade do exegeta poderá 

· levar o princípio para. o campo do 
direito penal, implantando em nossa 
vida jurídica o que há de mais "na
zist:co" ou "soviético", qual seja a 
supressão do "nul!um crimen, nula 
pena sine lege". 

Sa.la das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra: 

N.0 2.001 

Ao art. 159, § 45. 
Redija-se assim o art. 159, § 45: 
"0 juiz negará 2-plicação às leis, de-

cretos cu atos, que implícita ou expli
citamente contra.r!em a Constituição 
ou os principias nela consagradas, mas 
quando o fizer, recorrerá e:&-ofjicio". 

Justificação 
Se a inconstitucionalidade pode 

ocorr~~r em decretas ou atos, tamtem 
s.f deve o Juiz declará-la. Mas, sem.; 
pre recorrendo ex-ofjicio, para. que 
tenha a necessária. observância. o ·dis
posto no art. 190. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 2.002 

No art. n.0 159, § 40. 
Substitua-se todo o parágrafo pelo 

seguinte: 
"Os Estados assegur..rão, como ser

viço 01ganiza.do e permanente, nas ca
pitais, em repsrticões próprias e no 
Inter!or confiada às promotorias pú
blicas, a assistência. judiciária aos po
bres no sentido da lei, com gr2-tuidade 
de taxas, selos, custas e emolumen
tos". 

Justificação 
Não há dúvida que .o projeto prevê, 

como já o fizeram as cartas de 34 e 
37, e consta também do ante-projeto 
Sampaio Dóris., entre os direitos indi
V:dua!s, o .da assistência judiciária. 
aos :miseráveis no sentido da lei. Mas · 
a experiêJOlcla há demonstrado que o 

preceito constitucional tal como está 
redigido no projeto em discussão serã 
sempr~ inócuo e pouco eficiente, senão 
platôr.ico, de pouc!l. ou de nenhuma 
utilidacl.: objetiva, em que pesem os 
nobres· e elevados intuitos da douta 
Comissão. os !2-tos ai estão a. posi
tivar a realidade de nossa afirmativa.: 

E nosso .Estado. o Pará, enqu:mto 
a assistência. judiciária foi apenas uma 
cna.ç§.o, "in a.bstrf-CtoN;-tlz ·lei, :figu
rando a,enas na. Regulamentação da 
Ordem nos Advogados do Brasil, como 
um d;reito. sem expressão concreta., 
que s6 ex'.stiria mediante provocação 
expressa e formal da parte prejudi
cadl!-, dependente ainda. do requisito 
da petição, nem sempre fácil e cô
moda de satisfazer pelos pobres, as 
ma~as vezes de pouca. capa.cidade 
inteW:tua:l;--enqua.nto s.ssim foi a. As
sistência Judiciária, em nosso Estado, 
dizíamos, ela. nem sequer era conhe
cida, senão dos doutos e jurisperitos. 
ignorada. completamente pelo povo, 
que nem sequer sabia da sua. éxis
tência. 

Cri!l.da., porém, como repartição pró
pria e autônoma., com correspondente 
corpo de funcionários, e instalação 
adequada. e independente, pelo De
creto 310, de 21 de abril de 1931, pelo 
então maior Magalhães Barata., inter
ventor federal do Estado, que sempre 
lhe deu decidido apoio. prestigiando e 
estimulando, sem restrições, suas ati
vi<lades, a Assistência Judiciária e Ci
vil r-<.l P2.rá, só na capital. em seus 
quinze anos de funcionamento já. pode 
apresentar o 'expressivo acêrvo de cêr
ca de um milhão e duzentos mil cru
zeiras pagos à pobresa, na maioria. 
dos C'lSOS recebidos sem estrépito ju
dicial, em necessidades das delongas 
e a.zates das demand2.s só pela. fôrça. 
moral do mérito da. própria caJ.lSa. e 
da. inl;Prferêncla amistosa. do assistente 
judiciár!o. 

O p~imeiro sinatário da. emei:da, 
que, dura.I!te cêrca de dois anos, desde 
a instalação da repartição, exerceu a. 
sua. Chefia.. pede assegurar que na 
soma acima estão incluídos, numa va
riedade infinida de t::asos, pequenas 
(!Uantias devidas à lavadeiras, co;>el
ras, motoristas, operários, lavradores, 
comerciários, sem contar as inúmeras 
pensões e au."tllios pagos a. espOsas e 
filhos abandonados. 

Num momento,( não diremos nacio
nal. mas unh a:rsal, em que a. certeza. 
·e confiança. decisivo fator de satisfaçãe> 
coletiva e esta.b:Udade social, nãe> }lã 
Dlistér encarecer a. importância e a. 
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·necessidade precípuas da. presente 
.emenmda.. 

Sa.la das Sessões da. Assembléia. 
.Constttuinte, em 18 de junho de 1946. 
- Lameira Bi.t:tencourt. - Magalhães 
Barata. - Duarte à'Oliveira. - .João 
Botelko. - Alvaro AdolphO. - Moura 
Carvalho.- Pereira da Silva.- Leo
poldo Péres. 

N.0 2.003 

No art. n.0 159, § 12: 
Acrescente-se, no segundo período 

.do p!1.rágrafo, logo depois de "arma
das" continuando o resto como está: 
·"e na<; escolll.s". 

Justi/iccu;lio 
Nã.o nos parece aconselhável e de 

'l!Ceitar que· a assistência religiosa em 
internatos de ensino deva. ser con-
1iada. a religiosos estrangeiros. Os mo
tivos são óbvios e inegáveis, sobrele
-vando o de. que, dada a. notória m
fiuência do sacerdote na. formação 
:moral do assistido, a parte desta re
lativa. a.os sentimentos de amor e fi-

. delidade à Pátria. e deveres civicos em 
·geral,( necessàriamente será cuidada. 
-ccom muito ma.is zêlo, ardor e entu
siasmo pur um brasileiro. 

O &:Sunto é de tão meridiana ela= que. a. nosso ver, dispensa. maior 
-explam.ção esclarecedDra e justifica.
'tiva. 
. Sa.la da.s Sessões da Assembléia 

'Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
- Lameira Bittencou.rt.- Pereira da 
-Silva. - Alvaro Adolpho. - Moura 
<Carvalho. - Leopoldo Péres • . 

N.0 2.004 

<Emenda 384 - Publicada de novo 
por :incorreção) 

Ao § 10, do art. 1S9, zdicione-se: ou 
:não os queira substituir por outros 
mais onerosos, se isso convier ao Es-
.tado. . 

Sala ds.s &>..ssões, 21 de junho de 
1946. - Gu.aracy Silveira. - .Romeu 
Fiori. - Baeta Ne.ves. - Pedroso .Jú
nior. - Segadas Viana. - ArtUT 
F:isher. - Melo Braga. -Benjamim· 
Farah. -Euclides Figueiredo.- Coe

.lko .Rodrigues. 

JustiJiccu;ão 

De acôrdo com a. emenda, o citado 
Jlarágrrúo ficará assim redigido: Por 
motivo de convicção religiosa, jilos6-
jica, ou política, ningu.em será priva
do de qualquer dos seus direitos, salvo 
.se a !nvocar para e:timir-se de obri-

gcu;ão, encargo ou serviço, impostos 
pela lei aos brasileiros, ou. não os quei
ra S'libstitu.ir por outros 1IUlis onerosos • 
se iss oconvier ao estado. 

Come se vê, essa emenda aditiva. 
visa proteger aos cidadãos brasileiros 
que, pct escrúpulos de . consciência, 
não querem matar, mas estão prontos 
a morrer pela. pátria e na sua defe
sa. E' uma. disposição nobre que nãe> 
deve nem pode ser desprezada. Nos 
Estados Unidos foram promulgadas 
leis e~pccia.ls sôbre o aproveitamento 
dessas pessoas, pois, sendo um povo 
de convicções religiosas profundas, é 
na.tur:1l que haja muitos cidadãos nes
sas cond:ções. Muitos dêles foram en
carregado~ do serviço de pa.diolagem. 
pois a. -2ficiência. dêsse serviço, segun
do relatórios de guerra, depende de 
recolher os feridos, principalmente 
qua.ncto vitimas de hemorragias. no 
mesmo instante em que vão caindo, 
para os conduzir à retaguarda. 

O Presidente 'l'!'umam condecDrDU 
um dêsses rapazes, que havia. salvo 
cêrca de quarenta. pessoas, (e essa era 
a terceir?. condecoração), por ter side> 
fer:do quando conduzia. do melo das. 
balas, um companheiro em perigo de 
Vida. 

Os na.zi-fasc!sta.s condenavam tais 
indivíduos à morte, pois não tendo 
qua.lque::- escrúpulo de consciência, não 
podia compreender que outros os ti
vessem. E foram muitos, conforme 
os telcgtoamas dos próprios nazi-fas
cistas. que preferiram o ·machado do 
executor a. praticar um ato que a êle.s 
parecia ofens:vo a. Deus. 

O Projeto de Constituição não con
dena. à morte fisi::a. os que tem es
crúpulos de consciência.. ma.s os con
dena. à morte cívica, e quase moral, o 
que Tlão deiXa. de ser morte, para. os 
que tem princípios cívicos e religio
sos. 

A emenda apresentada procmou 
resolver as dificuldades. Para. evitar 
o aps.re.:imento de exploradores, ficou 
declarando que a êsses serão impostos 
encargcs mais onerosos, e, no caso de 
guerrn, seria o serviço perigoso da.s 
!rente> de batalha. Mas para evitar 
ainda., que, mesmo . assim. surgisse 
uma Iel!i:'\o de pessoas declE.ra.ndo fa.l
s:unente escrúpulo de consciência, 
incluimos a cláusula se isso convier 
ao estado. -

Estou certo de que, removidas as 
dificuldades. todos os Srs. Constituin

. tes, capazes de compreender os me
andros de uma. consciência. cristã, per
mitirão que essa pequenina, porta. 
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seja. s.berta aos escrupulosos, sem per
mitir o aparecimento de explorado
:res. E nós coD!iamo.s nos que dirigem 
o Exército Nacional, na certeza. de 
que. em cada caso, compreenderão os 
motivoz, e saberão separar o joio do 
t:rigo, dentto do dispostivo: se eon
vier ao Estado. 

Ss.la das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

N.0 2.005 

Art. 159: 
§ 25 repete-Ge_ ns. parte penal, no 

art. 161, sendo redund:a.nte, uma vez 
que o art. 161, abrange tôdas as dls
pcsições :relativas ao capitulo II. su
prima-se pois, a segunda parte do ci
tado pa:rágrafo, desde as palavras =
•Fora. dêsses casos .•• ", que, aliás, na 
hipóteses de mantida, deveria ser -oor
rigida para - "Fora dêsse caso" -
isto é, o caso "de captura de crimi
nosos". 

Sala das Sessões. 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 2.006 

No artigo 159: 
'I - Suprima-se o § s.o. 
II - Conciliem-se as disposições dos 

§§ 15.0 e 25.0 na parte :relativa à 
busca e à apreensão de armas. 
m- Conciliem-se as disposições do 

§ 17.o do art. 164, parágrafos 30 
e 34. 

IV - Redija-se assim o § 27.0 ; "Da. 
detenção de qualque:r pessoa, dax-se
lhe-9., dentto de vinte e quatto horas, 
nota. de culpa com o.s nomes do acusa
do e das testemunhas, sendo imedia
tamente comunicada. ao jUiz compe
tente, que a. :reclamará, se não fôr 
legal". Conseqüentemente, :redija-se 
assim o § 30.0 : "E' assegurada aos 
acusados plena defesa, com todos os 
meios e recurso.s essenciais a ela". 
V- Suprimam-se, no § 28.0 , aspa

lavras "ilegalidade ou". 
vr- Redija-se assim o§ 29.0 : "Para. 

proteção a direito liquido e certo, 
qualquer que seja. o responsável pela 
sua Violação, conceder-se-á mandato 
de segur~ça". 

VII - Transferido para as disposi
ções ge"ais do Poder Judiciário, redi
ja-se assim o § 31.0 : 

•Ninguém será processa. senão por 
autoridade competente e em virtude e 
na forma da lei anterior". 

VII'I - No § 35.0 suprima-se a· ex
jll'eSSão "um pa.fs estrangeiro". 

Justificação 
Esta emenda pretende redigir con

venientemente os indicados parágr~-· 
fos do atual art. 159. 

Sala das Sessões, 17 de junho de-
1946. - Bias FGTtes. ' 

N.0 2.007 

Art. 159: 
Transfiram-se -êstes pa:rágra.fos: 
1.o, 2.0 , 3.0 e 33.0 par..- a- -seção Das. 

Leis; 
4. 0 , 31.o 32.0 , 43°. 44.0 e 45.0 para as

Disposições gerais do Poder Judi.ciáTio;-
7.0 e 41.0 para o Capitulo Dos Fun

cionários Públicos; 
8.0, 12.0 , 13.0 21.0 , 22.0, 23.0 e 24.0 par&

a Seção dos Direitos sociais; · 
14.0 para o Capitulo Dos Municipios;-
37, o e 38. o para a. Seção Das rendas" 

provenzentes--de-impostos. . _ 
Justificação · 

o exame da matéria de cada UIII$l 
das disposições retro-referidas eviden
cia a necessidade de se lhes dar a lo
calização ora proposta.. 

Sala. das Sessões, 17 de junho de-
1946. - Bias FGTtes. 

N.o 2.008 

Ao Art. 159, § 11: 
Suprimam-se no final as palavras

.. e obrigatório". 

Justificação 
À obrigatoriedade do registro nãl)o 

se conci)ia com o preceito qua estã.be
lece cc:Jdi.ções par'>. a equivalência de
pendentes da vontade dos interessa
dos. 

Sala das Sessões, 21 de junho de-
194.6. - Orla.ndo Brasil.-- OtaclUo
Costa. 

N.0 2.009 

Art. 159. §§ 5.0 e 8.0. 
Emenda substitutiva: 
A matéria dêsses dois pa.:rágrafá6 

deve ser reUnida. em um só, assim 
redigido: · 

"E' livre a manifestação do pen
samento, sem dependência de cen
sura, salvo quanto a. esptáculos e 
diversões públicas, respondendo cada. 
um pclo.s abusos que cometer, nos 
casos e forma previstos em lei. Nã.<> 
é permitido o anonimato. E' asse
gurado o direito de resposta.. A pu-
blicação de llwos e periódicos inde
pende de licença do pode:r público... 
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Não será., porém, tolerada. propaganda. 
de guerra., de discriminações raciais ou 
de processos para. subverter a ordem 
politica. e social~'. 

Justificação 

A emenda. suprimiu algumas pa
lavras ou expressões desnecessárias e 
incluiu a. proibição de propaganda. de 
descriminações raciais. - Benedito 
Costa Neto. - Horácio Lafer. -
Honório Monteiro. - CiriUo Júnior. 
- César Costa. - Alves Palma. 
Martins Filho. - Novelli Júnior. 
Lopes Ferraz. - Orlando Brasil. 
Bogério Vieira. - Otacflio Costa. 

N.O 2.010 

Ao art. 159: 
Emende-se: 
"A Constituição assegura aos bra.si

leiros e aos extTangeiros residentes no 
pais a. inviolabilidade dos direitos con
cernentes à vida. •.. " (0 mais como no 
Projeto). 

Justificação 

A COnstituição só pode a.ssegurar 
direitos a extrange!ros que efetiva
mente residam no Brasil. A lingua
gem do Projeto é, neste caso. imper
feita.; e a. correção necessãrta está 
na. clãusula restritiva que a emenda. 
propõe. 

Sala. das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Altino Arantes. - AiLTe
Ziano Leite. - Lino Machado. 
RometL Lourenção. 

N.o 2.011 

Art. 159, § 45. 
Suprima-se êsse parágrafo: 

Justificação 

A prE>eminência da. Constitu!ção 
em relação às outras leis está. con
S&gra.da. em dl.Yersos textos do pro
jeto. Outra não é a finalidade do 
recu1·so previsto no art. 77 n.O m, 
letra a. - Benedito Costa Neto. 
LOpes Ferraz. - Martins Filho. 
Ataliba Nogueira. - César Costa. 
Cfrillo Júnior. - AZ1les Palma. 

N.O 2.012 

Art. 159, § 44. 
Suprima-se êsse parágrafo: 

Justificação 

Não há. necessidade de se !ixa.r o 
dever e1t"menta.r do juiz, como não 

se fixou o do legislador e do chefe· 
do PoàPr Executivo. Benedito-
Costa Neto. - Lopes Fetlraz. -
Martins Filho. - Ata.Ziba Nogueira. 
- César Costa. - Cirillo Júnior. -· 
Honõrio Monteiro. - Horácio Lafer. 
- Alt.es Palma. 

N.O 2.013 

Art. 159, § 41: 
Suprima-se ésse nú~ero. 

Justificação 

O rápido andamento dos processos.
é a~;segurado principalmente pelos 
bons funcionários e não pelas leis. 
O que segue é sobremaneira. casuis
tico. - Benedito Costa Neto. -
Lopes Ferraz. - Martins Filho. -· 
Ataliba. Nogueira. - César Costa. 
- Cirillo Júnior. - Honório Monteiro. 
-Horácio Lafer. 

N.0 2.014, 

Art. 159, § ~o. 

Emenda aditioo 

Ao § 40 do art. 159 acrescente-se: 
"Criando, para. êsse efeito. órgãos

espec! ais e asseg1U'a.ndo a isenção de
emoh~mentos, custas, taxas e selos". 

Justificação 

A justificação dessa. emenda está 
cump!'idrunente feita no discurso pu
blicado no Diário d.a Assembléia, de· 
12 de junho, de fls. 2.478 &, fls. 2.482. 

Sa.!a ãas Sessões, 12 de junho de 
1946. - Alves Palma.. - Benedicto 
da Costa Netto. -Horácio Lafer, -
Novelli Júnior. - Goffred.o TeUes. 
-João Martins.- Honório Monteiro. 
- César Costa. - Lopes Ferraz. -
Ataliba NogUeira. 

N.O 2.015 

Art. 15!'. § 30. 
Emenda substitutioo 

O § 30 do art.' '159, substitui-lo peio · 
seguinte: 

"A instrução criminal será contra
ditória.. assegurados. antes e depois 
da formação da culpa, as necessãrtas 
ga.ra.ntiàs de defesa.". 

Justificação 

A justificação dessa emenda está 
cumpridamente feita no discUrso pu
blicado no Diário da Assemõlél4, de· 
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12 de junho, de fôlhas 2.478 a. fO
lhas 2.482. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 
1946. - Alves Palma. ,..- Benedicto 
.-da Costa Netto. - João Martins. -
Gottredo Telles. - César Costa. -
Novem Jil.nior. - Horácio Lafer. -
Honório Monteiro. - Lopes Ferraz. 
- Ataliba Nogueira. • 

N.o 2.1)16 

Art. l59, § 25. 

Emenda supressiva parcial 

Sup'!'ima-se tôda a segunda parte 
·do § 25 do art. 159, conservando-se, 
apenas, s. primeira., com a seguinte 
redação: 

~Ninguém será prêso senão em fla
grante delito ou por ordem escrita de 
autorid<.de competente, nos casos ex
_pressos em lei". 

Justificação 

A parte do parágrafo cuja supres
.são propomos, veda à polícia, proce
der revista, "em público, sob pretexto 

-de busca e apreensão de s.nnas" e 
comina a pena. de perda do "pôsto, 
cargo ou função, com inabilitação, por 
.cinco anos. para o serviço público" 
para o funcionário que transgredir 
.qualquer das proibições contidas no 
parágrafo, sem prejuízo. ainda., das 
penas previstas na lei eleitoral, se a. 

'infração fôr praticada contr2. o .eli:er
·cfcio do alistamento ou do voto. · 

Se a polícia não puder, em certos 
casos, fiscalizar, pela reVista, o pOl'téo 
de annas, falhará.. necessàrlamente, 
numa de suas principais funções -
·a prevF,ntiva. 

Se o preceito vingar, ter-se-á. as
segurado, por preceito constituc!onru, 
-o livre porte de arma: a apreensão 
de arma. trazida à mostra será sem
pre e fà.cilmente transformada em re
·viste, em público. 

FL'1.almente, a cominação de pena· 
por L'1.tr.tçã.o do preceito, deve ficar 
·para. a lei ordinária, não é matéria. 
-que f1que bem na Constituição. 

Slilil das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Hon6rio Monteiro. - A.ta
liba Nogueira. - Benedicto da Costa. 
Netto. - Horácio Later. - Novellf 
Júnior. - Martins Fil:ho. - Go!
!reào TeUes. - César Costa. -LO
-pes FCTraz. - Cirillo Jú:n.icr. 

N.0 2.017 
Art. 159, § 7.0 • 

Emenda supressiva parcial 
Suprinn-se. a segunda parte do pa

rágrafo 7.0, do art. 159, que passará 
à seguinte redação: 

"É inviolável o sigilo da corres
pondência". 

Justi/icaçáo 

A Constituição deve iirmar, ape
nas, o princípio da inviolabilidade do 
sigilo da correspor.dência. As comi
nações ~eqüentes--.à_Jt.!Ql~~o do 
princ1pio constitucional develll. cons
tar de lei ordinária. 

Sz.h das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Honório Monteiro. - Bene
c1icto da Costa Netto. - Horácio La
ter. - NoveUi Júnior. - João Mar
tins Filho. - Go/tredo Telles. -
Alves Palma. - César Cana. - Ata
liba N "'gu.eira. 

--- N.~_2_.~~2 
Ao art. 160 parágrafo futico: Acres

cente-se in fine: 
"Não se expulsará antes do nasci

mento e registro civil do filho. a es
trans;:-eira que houver concebido de 
brr.sileiro, se êste fOr seu marido, ou 
se d~1a.r::r paJ. do nascituro". 

Justificação 

Ao :filho de brasileiro com estran
geira, que estej.a no pais, deve ser as
segurada a possibilidade de nascer 
bras!le1r:, nato, e, portanto, a de vir 
a. gozar da. plenitude da. cida.dan!a. 

A expulsão da estrangeira, que hou
ver concebido de brasileiro, poderá. 
priva: o nascituro não só da cidadania, 
mas daqueles direitos, que se Ieserva.m. 
aos !:rmsileiros natos (o de ser eleito 
para determinados cargos, etc.) • 

Se o direito comum ge.rante os di
reitos civis do nascituro. não há. ra
zão P:l.I'a que não sejam protegidos, 
desde a. concepção oe direitos políti
cos ·de quem,- afinal, é filho do! bra
sileiro e r.ão tem culpa dos fatos que 
justificam. a expulsão da genitora. 

S. S .. em 19 de junho de 1946. 
Aliomar Baleeiro. 

N.0 2.019 
Art. 161. 

Emenda Supressiva 
Suprima-se êsse artigo. 

Justificação 
ll:sse dispositivo po:- ser extensivo 

deixou de ser compre::mslvo. - César 
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Costa. - Lopes Ferraz. - João Mar
ti118. - Atallõa Noqueira. - Alves 
Palma. - Honório Monteiro. - Ho

' rácio Later. - Beneaito Costa Netto. 

N.0 2.020 
.Art. 162: 
o a:rt. 161 deverá ser transformado 

em § 1.0 do art. 162 e o art. 163, em 
parágtaf() 2.0 • 

Justificru;ão 
A consentaneidade da matéria des

sa disposição recomenda esta sua sis
tematização. O art. 162 é a matéria 
~eu deve ter primazia. na .sistematiza
ção, ficando os dois a...-tigos a êle su
Dordlnados como parágrafos. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.O 2.021 

.Art. 164. SUPtima-se o § 6.0 que 
TeZa: 

"A lei regulará a nacionalização 
progressiva dos Bancos de Depósito e 
das Emprêsas de Seguros em tôdas 
as sua.s modalidades". 

Justificativa 

1: desaconselhável para. a economia 
naclor:al e para a politica financeira 
do Brasil que na Constituição fiquem 
visados c.s Bancos e Emprêsas de Se
guros, ameaçados de nacionalização, 
tomando. vacilante, a estabilidade 
dêsses institutos e duvidosos as ga
rantia.; que o Brasil ·.deve oferecei ao 
capital estrangeiro. 

o § 3.0 já encerra dispositivo que 
e.stabe'.ece a intervenção do Govêrno 
na ativid<!de econômica, JLediante lei 
especial. quando se deparar o interês
se p1iblico. Não se justifica a exis
tência de um prece:to expresso atin
gindo ::penas os Br.ncos e Emprêsas 
de Set;UI'c,E. 

Da( a necessidade de suprimir o pa
rágrafo s.o ou de se ampliarem os 
seus dizeres de modo que a faculdade 
de n~.cioualizar· abranja tôda e qual
quer tndústria ou at!vidtde econômica 
o que seria mais justo e o que incluiria 
forçosa.m.ente os Bancos e Emprésas 
<ie ~guros. 

Não obstante os terminantes pre
ceitos de t934 e de 1937. em momen
to al:::um o Govêrno entendeu con
veniente expulsar do Brasil as su
cursais de companhias ou bancos es
trangeiros que aqui funcionz.m há 
longos anos, e nenhum dêles se trans
formou em sociedade nacional. Repe-

tidas leis têm feito exceção par;:. os 
bancos estrangeiros, declarando que 
não lhes atingem as leis restritivas 
que .ferem acionistas em Companhias 
de Seguros sed:adas no Brasil. 

1: do interêsse nacional e da polí
tica econômica que se exclua essa 
ameaça direta apenas a determinadas 
atividades privadas, atendendo a que 
o pais necessita de dar garantias e se
guren!,e. ao capital estrangeiro de que 
tanto carece. 

A experiência de qez anos mostrou 
que são inconvenientes ao progresso 
do Brasil as leis de exagerado nac.lo
nal:smo; que afinal não têm resulta
do prátlcv ou proveitoso, e que nem 
sempte são aplicadas. 

Sa.Ll. dzs Sessões, 21 de junho de 
1946. - Bernardes Filho. 

N.0 2.022 

Ao a...-t. 164, § 24, vm. 
R.~rlija-Ee: 

"Indenização ao trabalhador demi
tido sem justa causa e estabilidade no 
emprêgo, nos casos e condições que 
a. lei estabelecer, devendo a indeni
zação, quando houver estabilidade, ser 
elevada, no mlnirno, ao dôbro, em re
lação ao tempo de serviço, da qual. 
fôr atribulda ao trabalhador que a 
não tiver". 

Justijicc.ção 

O acrêsclmo da expressão "sem jus
ta causa", conservando a redação de 
1945, é essencial e bem assim a dl
versificação do critério conforme haJa 
ou não estabilidade. 

Saln das Sessões, em 20 de junho 
de 1945. - Sousa Costa. - Herop1ti
lo Azambuja. - Bayard Lima. - Da
niel Faraco. - Luiz Mércio Teixei
ra. - Gaston Englert. - Manuel 
Duarte. 

N.O 2.023 

Redija-se, por esta fomu;., o pa.rá
grafo 18 do artigo 164. 

§ 18 - As terras aproveitáveis, para 
exploração agricola, pecuária ou in
dustrial ou para. a construção de n1i
cleos residenciais, não aproveitadas até 
três anos depois de beneficiados por 
obras de viação, Irrigação ou de sa
neamento, poderão ser desapropriadas, 
para a sua divisão, revenda ou aprovei
tamento nos tênnos d!ll lei espec!al 
que autorizar a desapropriação e pelos 
valores anteriores à. obra pública que 
as beneficiou acrescidos apenas das 
contribuições de melhoria que os pt()
prietários provem ter pago. 
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Justijfcat;áo 

No § 18 do art. 1ô4 convém :men
cionar, além das obra.s de irrigação e 
.saneamento, as de viação, pois não 
raro terras marginais a estradas de 
ferro e de rodagem permanecem anos 
e anos sem utilização, porque os pro
prietários não as aproveitam nem lhes 
facilitam o arrendamento ou a venda. 
Contra isto, a contribuição de melho
ria. é apenas um remédio parcial, pois 
o próprio fato de não serem ofereci
das à venda dlflculta a avaliação da 

. valorização ou melhoria. Por outro 
lado, parece excessivo o prazo de cin
co anos para. se !orçar o aproveita
mento das terras. A ameaça de desBt
propria.ção breve estimulará mais o 
aproveitamento das terras do que o 
impOsto. territorial progressivo, cuja 
aplieação dependeria, aliás, da prova 
do aumt!nto do valor. Parece pois, 
conveniente a substituição . da dispo
sição do projeto pela da presente 
emenda. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 
1946. - Amaral Peixoto. - Brigfdo · 
Tinoco. - P.eitor Corret. - MigueZ 
Couto. - José Carlos Pereira. Pinro. 
- Gercino de Pontes. -Alfredo Ne
ves. - Agamemmin Ma.go.lhães. 
Dioclecio Duarte. - Barbosa Lima. 
Sobrinho. -Ferreira Lima. - Aõe· 
lardo Mata. - Acu.rcio Torres. 
Romão Junior. - Getulio Moura. -
Toledo Piza. - Juscelino Kubitschek. 
- Paulo FernaTU!.es. - Dan!el Fa
raco. -Agostinho M<mteiro. - Oso
rio Tu'!/!Lt11. - Vieira de Mello. 
Souza Leão. - Lino Mach.ado. 
Alarico Pacheco. - Medeiros Neto. 
- Pedro Lztdovico. - Carlos Pin
to Filh.o. 

N.0 2.024 

Art. 164 - Emenda aditiva: 
Inclua-se onde convier: 
"A maternidade, a infância. e a 

adolescência têm direito à proteção 
do Estado, devendo a lei discr!mlnar 
para atender a êsse objetivo, as atri
buições dos govern<IS federal, esta
dual e municipa.l". 

Bala das Sessões, 19 de jUIIho de 
1946. - Nor;elli Junior. - Benedlto 
Costa Netto. - Gojredo TeZes. 
Atallba Nogueira. - Cesar Ccwta. 

N.0 2.025 
Ao art. 164, § 24, n.0 V. 
:Redija-se assim o n.0 V do ~ 21 do 

art. 164: 

"Proibição de trabalho a menores 
de quatorze anos; 

"de trabalho noturno a . menores 
de dezesseis anos; 

"E, em indústria. insalubre,. a me
nores de dezoito anos e a mulheres, 
tudo sem prejuízo do aprendiZLiã? 
e!iucativo ou. f7TOjissiona.l." 

Ju.stificàçáo ____ _ 

A tendência geral, nos entendi
mentos e acõrdoo internacionais, é 
aumentar a idade dos menores, para 
a sua admissão nos trabalhos incius
t~, mat(t!Jnos, não indus~rlai:; e 
agricolas. . 

O Brasil é Estado-membro da. Or
ganização Internacional do Trabalho 
(0. I. T.), e, na 27.a Conferência 
reallza-dã enx Pa.rll., ... em. outubro de 
1945, ficou estabelecido, entre --outras 
medidas: 

a) "4. La Conferencia. afirma 
sua. profundo interés en la eje
cuc16n, entre Ias dlferantes na
clones del mundo, de p::-ogramas 
destinados a realiZar la comple
ta supresiôn del trabajo de los 
miios, colocando a. todo ni:tio em 
condiciones que asseguren su 
existt!ncia y favorezcan su pleno 
desarollo y la manlfestaciõn de 
sus capacidades y atituda.s para. 
futura tarea de trabajador y 
ciudadano". <Num 34 - Extrac
to Taqulgráfico Provisional, 'XZ.• 
Reunion. Paris, pág. V>. 

b) "18. La. Conferencia· reco
noce de nuevo su obligación. re
lativa a la supresión deZ trabajo 
de los niiíos, y convencida como 
está en interés de los nifios pa.ra. 
assegurar fijar la edad de ad
misión ai mâs alto nivel la bue
na preparaclón de sua porvenir, 
de posible en todas las catego
rias de empleo: 

a> · invita a todos los Estados 
Miembros a. artificar lo mâs 
pronto poslble, los cuatros Con
ventos que Jijam en 14 aií.os la. 
edad minima de admisión a lDs 
trabajos industriales, a los tra
baios marítimos, a 1Ds traõajos 
no industriales y a 1Ds trabajos 
agrícolas, sea de preferencia, en 
lo que respecta. a · las primeiras 
categór!as de trabalho, los Con
ve:oios revisados que Jija;m;. e1~ 
15 afies la. edad mínimo de ad
mision a 1Ds trabajos indua
triales, a Zos trabaios 1114ritf~ 
11 a los tTablljos no indust;rla.. 
Jes; y 
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b) les pide insistentemente 
dar-se como oõj etivo la eleva
cion gradual de la edad minima 
de admision aZ traõajo hc.sta 16 
~nos. 

19. Al estabelecer Ia rc:gula
mentacion de la edad de admi~ 
.sion, convendria tomar en con
sideracion los principias síguien
tes que parecen susceptlbizs de 
_poder regirios fovorablemente. 

2. La eievacion gradual del 
:nlvel de Ia edad de admísion 
deberia. acompaftar-se, en cada 
etapa., por medidas tomadas si
multaneamente, para asegurar el 
.sostenimiento de los niftos, COlJ
forme a. las disposicíones dei 
parrafo 5 dei presente texto y 
para. organizar Ia enseftanza. 
.obligatoria ar lo menos nos hasta. 
el mismo nivel de eâad Seb'Ú.Il 
los principias formulados cn los 
parrafos 9, 2) y lO dei presente 
.texto. 

3. Oeberia esta.blecerse la !"1-
ja.clón de Ia edade de admísion 
tanto como fuera. posible, si
multaneamente .a.l mismo nível 
de las diferentes grandes ramas 
de a.ctividades y singularmente 
respecto a. Ia admisión en los ' 
trabajos industrlales y en los 
:trabajos no 1ndustriales que in
"teresen principalmente a las po
·bla.ciones urbanes, a fin de eVi
tar el riesgo de que una regla
.mentación más estricta aplicada 
a los trabajadores insuficlente
mente reglamentados, en los que 
no encuentrem sino poca pro
tección. 

4. Habria lugar para declica.r
.8ea reglamentar la admisión cn 
el !leruicio domestlico tuera de 
la propria tamilia deZ nino àe 
la 111i.<1ma manera que en los 
otras oeupaciones no industria
les, según e1 princípio estai::llc
cido por lo~ Convenios sobre la 

-edad de afimlsión de los ninos 
(traba.jos no industriales), 1932 
e 1937, 11 de tener particular
mente cuidado de o transferidos, 
en casi-ada:PCWn, en las . temi
lias de um empTeador a quien 

sirven para pagarse Slt soste71!
miento". <Num. 34 - Extra.cto 
Taquigráfico Provisionai. :!7. • 
Reunion, Paris, págs. vm e IX> . 

Nesta conformidade, tem fundamen
to a emenda, ·que fiel e humana, 
proibe, sem exceção ou casuismo, o 
trabalho aos -menores de quatorze 
anos. 

Por outro lado, menciona claramen
te a providência do aprendizado edu
cativo ou profissional, por ini~iativa 
pública ou particular, em oficinas, 
educandários, colônias e até na do
mesticidade de familias honestas. 

Conforme as regras que o legisla
dor ordinário estatuir, poder-se-a re
solver o problema. dos menores aban
donados, vadios e . viciosos. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1946. - Silvestre Pericles. ·- F7'eitc:s 
Cavalcanti. - Fernandes Telles. 

N.0 2.026 

Supressão em parte 

Titu!o V - Dos Direitos 
Titulo. V - Dos Direitos Funda

mentais - Capitulo m Dos di
reitos sociais: 

Art. 164, § 24, n.• Vl . 

Redija-se: 
Vl - Repouso semanal remunera

do. 
E' suprimido todo o restante - "aos 

domingos e, nos limites das exigên
c'..as técnicas das em;Jrêsas aos fe
riados civis e religiosos, de acõrdo com 
a. t.Tadição local". 

Justificação 

Inicialmente, convém lembrar que 
a. lei não deverâ estabelecer, rigida
mente, que o descanso semanal seja 
aos domingos; a Consolidação daS 
Leis do Trabalho, compreendendo a 
dificuldade que tal regidez acarreta
ria., estabeleceu no art. 67: •serâ as
segurado a todo ClllUJregado um des
canso semanal de v'.nte e quatro ho
ras consecutivas, o qual, salvo mcti
vo de conveniência pública ou neces
sidade imperiosa do serviço, deverá 
coincidir com o domingo, no todo ou 
em parte". Seria. criar uma grave di
ficuldade ao inte.."'ê.s.se público estabe
lecer-se a total parallzação das atiVi
dades aos domingos. Basta invocar
se, como exem.plo, a para!Jzação dos 
transportes e das comUDica.çóes em 
gual. 

O restante da supressão se refere 
aos :feriados, sejam êles cíVicos ou re
ligiosos segundo a tradição locaL Nas 
dias feriados as atiVidades deveriam 
funcionar normalmente, consistindo 
as comemorações das datas em reu-
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. moes cívicas, nos colégios, grêmios, 
sociedades, clubes, quartéis, . praças 
públicas, templos religiosos, etc. Em 
nada a-dianta ao trabalhador o dia 
feriado, constituindo o descanso fla
grante injustiça, po's enquanto uns 
gozam o descanso no f-e..""iado, tendo, 
por conseguinte, mais um descanso, 
além do sem.anal, os outros, isto é, os 
empreg!IJC!os em atividades cuja pa
r;;.lização seria contrária ao inter-'..s
se ou conveniência pública, continuam 
a te::-, apenas, Q descanço semanal. 

Além disso, vivemos uma época em 
que se reclam.a aumento de produção 
e, ass·m, justo não é que as h.oras de 
trabalho sejam desfalcadas at::-avés de 
feriados, sejam êstes de natureza cí
vica ou religiosa ou mesmo locais. Já. 
não se trabalha aos sábados em mui
tas atividades. 

Ultimamente, os feriados impreviS
tos proliferaram assustado::-amente; a 
cada passo, decretava-se um feriado, 
sem a ressalva de que o trabalho po
-deria ser normalmente exercitado; 
até as prefeituras municipa.:s, exce
dendo à própria competência, deter
minavam o fechamento do comérCio 
ou a paralização da indústria. De tu
do isso resultou o desf'l.lecimento da 
produção, refletindo-se a situação, de 
modo imediato, no custo das utilida
des, pr'ncipalmente levando-se em · 
conta que o feria.do, remunerados os 
empreg!IJC!os. constitui uma forma one
rosa do custo da produção. 

Não haveria nenhum.a ofensa aos 
nossos sentimentos ·cívicos ou religio
sos se continuassemos a guardar, ape
nas, o domingo, tal como no magnifi
co exemplo bíblico. pelo qual se ve
rifica que Jeovah fez o Mundo em 
seis dias e descansou no sétimo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Magalhães Pinto. 

N.0 2.027 

Ao art. 164, § 37.0: 
!Desdobre-se o § 37.0 do art. 164 em 

dois: um referente à proteção devida 
pelos poderes públicos à famllia, e 
outro relativo à indissolubilidade do 
casamento. 

Justificação 
Não parece de boa técnica constitu

cional !{Ue duas disposições de :ca.
tureza dl:ertnte formem um só texto, 
nos térmos em que $tá. redigido o 

§ 37.0 do art. 164. E' defeito proveni
ente da constituição de 1934 (arti
go 144). 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 2.028 

Substitutiva. 
Art. 164, § 9.0: 

I - As autoriZações ou concessõP.s 
serão con!eridas'-....-exclusivamente a 
brasileiros ou a emprêsasõrganiZadas 
no Pais,- assegurada ao proprietário 
preferência qua:nto à explicação, ou 
coparticipação nos lucros. <Está 110 
pro;eto). 

Substitua"se por: 
I - As autorlzaçóe's ou concessões 

serão conferidas exclusivamente a bra
sileiros 9U a emprésas organiZadas no 
Pais, assegura&!;- -~ ao ·proprietário . cJ.o. 
solo indenização pelo da110 O!L OC!Lpa
çéW de suas terras. 

Justificação 
Será. feita oralmente. 
Sala das Sessões, 21 de junho de 

1946. -_José Jojjily. 

N.0 2.029 

Ao art. 164, § 24, n.o m. 
Redação do Projeto: 
"Participação obrigatória do traba-· 

lhador nas lucros das empresas". 
Acrescente-se: "Sem prejuizo dosa

lário a que tiver direito". 

Justificação 

O dispositivo é claro. Não se perde, 
porém, por maior clareza. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Ete,vino Lins. 

N.0 2.030 

Suprima-se o § 38 do art. 164. 

Justi/ü:t;ção 
E' matérta. processual. Uma Consti

tuição, evidentemente, não deve :reg•l
lar a. espécie de recurso nem os se:JS 
efeitos. em determinados prooessos. 
Seria· um dispositivo a figurar no C9.
pítulo do Poder Judiciário e não ncs 
Direitos Sociai3. Vem ai, talvez, como 
meio de ps.ss11.r desape::-cebi'Cl.o. Sou 
:pela. sua supressão. 
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S. s., em 19 de junho de 1946. -
Ferrw:nào Nóbrega. - João Agripino. 
- Vergnia'llà Wanderley. - Plínio 
Lemos. - José GauCêncio. - A.ial
berto :Ribeiro. - Ernani Sa.tyro. -
Osmar de .Aquino. 

N.o 2.031 
DOS DII!ElTOS SOCIAIS 

Acrescente-se ao art. 164, entre os 
§§ 37 e 38: 
· "§ - Equiparam-se aos legítimos 

para. os fins de direito: 
:r - Os filhos de desquitados, as

ldni registrados. 
li - Os filhos naturais legitimados 

pelos progenitores"~ 

Justificação 

A emenda consagra. uma. conquista 
a que todos os espiritos liberais não 
recusam solidariedade. Ninguém nas
ce filho natural, ou de desquitado, 
por culpa própria. Que os pais sofram 
por suas culpas, compreende-se. Que 
os filhos sofram por culpa dos pais, 
é o que se não justifica. A emenda. 
quer beneficiar o individuo human;,, 
de forma generalizada., afastando a.s 
obsoletas distinções, para fim de di
reito, entre :filhos, naturais e de des
quitados, em conformidade à ten
dência genersUzada. de opiniões nesse 
sentido. 

Sala. das Sessões, 21 de Junho de 
1946. -José Gauàêncio. 

N.0 2.032 

Titulo V - Capitulo m - Art. 164-
30 e 34. 

Suprima-se as dois dispositivos, dei
xando o assunto para. ser tratado pela 
lei ordinária.. 

Justificat;ão 
O Brasil sofre evidente e angustiosa. 

falta de técnicos e de homens de ci
ência.; recusar o trabalho de sábios, 
profisionais estrangeiros e até de 
professores, não se sa.be se é alimen
tar um nacionalismo doentio; ou, 
pelo contrário, insistir na formação de 
um espírito de classe que se sObrepõe 
a todo o interêsse nacional. Exigir, 
eomo estã no dispositivo do Projeto, 
a qualquer estrangeiro de dotes ex
cepcionais que se na:tu.""S.lize e preste 
.serviço militar corri!Sponde a trancar 
a porta do Brasil, com mãus modos 
e má fé. Seria ridú:ulo que para. se 

submeter a concurso no Brasil em 
disputa de cãtedra de professor se im
pusesse a Einstein que apresentasse 
caderneta de serviço militar, como se 
houvesse qualquer relação de depen
dência entre o conhecimento cientí
fico e a. pretensão material de servi
ço militar. Assim fôsse e nos Esta
dos Unidos não se haveria descoberto
a bomba atômica, precisamente para. 
a defesa da pátria americana, expos
ta aos azares da maior guerra da his
tória.. 

Também não se compreende que a. 
Constituição trate de revalidação de 
diploma e muito menos que a res
trinja a brasileiros natos~ NãC> so
mos um moledo de lisura no ensino; 
nem representam autenticidade de 
alto grau de cC>nhecimentos dos di
ploma:s expedidos por IiossC>s estabele
cimentos de ensino, para querermos 
em texto constitucional instituir um 
privilégio que não nos retira do ní
vel baiXo em que neste particular nós 

- nos encontramos, no confronto com 
as outras nações. - Alde .Sampaio. 
- João Cleofa.s. 

N.O 2.033 

Ao art. 164. 
No § 8.0 - Suprima-se a expres-· 

são -fina.!: 
"para o efeito de exploração no 

aproveitamento industrial". 
No § 9.o - Suprimam-se as expres

sões: 

"industrial" 
.. das águas'' 
e 
"ainda. que de propriedade" pri-
~" .. 

Substitua-se 111 expressão 
"da:s usinas e jazidas" 
"de recursos minerais". 
Ainda. no § 9.0 , no 
N.o r - acrescente-se, após "or

ganizados" - "e sediados". 

Justificação 
Esta emenda atende à representa.

c;áo do Conselho Na:ciona.l de Usinas 
e Metalúrgia enviada à Assembléia 
Constituinte, onde se acha. devida
mente justificada . 

Sala das Sessões, 21 c!c jU!lho . de 
1946. -José Ga.udencio. 
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N.0 2.034 

Art. 164: 
Acrescente-se entre os ns. IX e X 

-do § 24.0 : 

"Constl'Uçã.o de habitação proletá
ria com tôdas as condições higiênicas". 

Justificaçãc 

iNão há espfrito generoso ou cora
·ç§.o bem fonnado que se não apiede 
dos que vegetam em :favelas e em 

:mocambos, em choças miseráveis ou 
·em choupanas sem quaisquer condi
-ções higiênicas. E mbem ds. eugênia 
de nossa gente, preparando-lhes o 
-corpo para que tenham espírito são, 
-é mister cuidar de dar-lhe residên-
·cia. em condições higiênicas. a fim de 
que a sua existência. não seja mais de 

·irracional do que de ente humano. 
Eis o objetivo . . :filantrópico desta 
emenda. 

Sala das Sessões, 21 de jUDho de 
:1946. - José Ga.udéncio, 

N.O 2.035 

Emenda: 
Supresisva do § 34 do art. 164: 

Suprima-se do aludido § 34 do Pro
jeto, in verbis, mcidificada. a nume
-ração dos subseqüentes: 

§ · 34 - SOmente a braSileiro nato 
·é permitida a revalidação de d!plo
:ma expedido por estabelecimento 
estrangeiro de ensino. 

Justificativa 

Cairia.mos nas noites do obscuran
·tismo de séculos atrás, se perma.
-necese no futuro estatuto básico da 
nac~onalidade aquele parágrafo, cujo 
damenadas razõ=s que agora apre

··damentadas razões que agora apre
-sentamos. 

Em pleno ritmo de expansão das 
atividades humanas, as mais multi
plas; em plena tendência de rea
proximação dos povos e das suas 
-culturas, por fôrÇa das contingêncl.as 
da guerra; na fase de concessão de 
favores · de 'bolsas de estudos e de 

-cursos especializados aos nacionais 
do Brasil, em Paises de maioridade 
cultural não se conceberá. que a. 
nossa futura Carta Magna mantenha 

:a restritiva. a.bsurda, que se condensa 
.naquele parágrafo. · 

O nosso Pais reclama e necessita 
de técnicos, em· geral, principalmente 
na órbita do ensino, e isso de ma
neira constante, em beneficio do nos
so constante desenvolvimento. 

Limitar a revalidação de diplomas. 
expedidos por estabelecimentos es
trangeiros de ensino, Un!camente aos 
brasileiros natos, se tomará fla
grante retrocesso, fechando as nossas 
fronteiras aos.-.eapazes e competentes 
que nos' procuram--;-:naa-iiSia de co
laboração, de conhecimento e de ex
pansão das possi-bilidades de nossa 
raça. 

o ensino é· pedra angular da 
grandeza dos povos, porque só IIl& 
cultura é que encontramos a. verda-
deira civilização. · 

--o-Brasil--sempre iranqueo11. os· seus 
limites terr:.toria.is à. inteligência.- -dos 
filho de outras terra. se de outros 
continentes, porque a li:berdade de 
ensino é ponto pacífico em tôdas as 
constituições bem formadas e que se 
alicerçam no bem estar coletivo. 

Pud<:ssemQs admitir, por absurdo, 
que aquele parágrafo se .mantivesse, 
e teriamos feito o ma!.or mal possivel 
aos bra.sileiros, que na sua quase 
unanimidade, reclamam pedagogos ~ 
professores, técnicos e profissionais 
liberais, a fim de que, com as · suas 
luzes de conhecimentos e Ci seus 
ensinam~ntos, nos orientem na es
teira da grandeza espir!tual, nos es
timulem na estrada das ciências, nos 
ajudem na caminhada. permanente do 
progresso. 

Deixemos que a. revalidação de di
plomas se faça, · em caráter amplo, 
sem quaisquer entrave ou obstá
culo, suprimindo o mencionado pa.
rágrafo, que se constitui aut.êntica 
afronta aos nossos foros de menta
lidade, de cultura, de civilização. 

De que estamos com a boa dou
trina, de que esposamos a causa mais 
Justa, de que nos sobejrun argumen
tos irrespondiveis ao pugnar pela 
supressão em objeto, diz-nos a a.u
torida. d~ R. M. MAcm:a, Pro
fessor de Filosofia. Politica e so
ciologia da Universidade de Colum.
hia._, em Nova York, na Norte Amé
rica, ao veicular êstes pensamentos 
ponderados e profundamente apllcá
V'eis à matéria: 
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"A tarefa do Estado inclui a con
servação e o desenvolVimento tanto 
de capacidades humanas como · de 
recursos econômicos, embora neste 
ponto seja mais necessário que êle 
se precavenha contra a repressão 
dos motivos interiores da conduta. 
Entretanto, existem condições defini
das; necessá.ria.s à evocação da qua
lidad-e humana, eXistem serviços de
f!.nicios, de c~,rãter universal, ele 
que tcxios os seres humanos nece.r
.sitam. 

• "0 que se aplica à educação apli
ca-se pelas mesmas razões, também, 
à promoção geral da vida cultural. 
Qualquer coisa que se possa fazer 
nesse sentido - e isto conduz a um 
grande campo ·de possibilidades mex
ploradas; - sem se tomar partido 
nas questões culturais a respeito das 
quais os homens estejam seriamente 
divididos, e sem infringir a liberda
de, que é a fonte de tôda realiza
ção, pode e realmente deve o Estado 
fazer. 

Insistil;nos desde o inicio em que o 
Estado tem de trabalhar por meios 
externos. Devemos, aqui, insistir 
igualmente, em que os meios exter
nos podem ser válida e fecundamen
te apl!eados para a promoção da vida 
i:ultural. . . ' 

Um sentimento de valores cultu
raãs ou espirituais é tão necessário 
ao artifice em madeira e ferro como 
ao poeta e ao filósofo. E' tão ne
cessário ao estadista como ao pro
feta. A llmitação do Estado depende 
dos instrumentos de que êle dispõe. 
Não há limitação para a lllteligên
cia aplicável ao uso dêstes instru
mentos. A dversldade de tarefas re
quer, entretanto, de cada indivíduo 
integridade e uriidade em sua natu
reza; caso contrário, êle a executará 
mal. 'A dellmitação da tarefa do Es
tado exige entretanto que o Govêr
:no conheça. a. vida ccimunal, que êle 
sàmente pode servir de maneiras es
pecificas. O Estado, como insistimos. 
é um mecanismo social par.icular, 
mas o mecanismo eXiste para servll'' 
à vida. :S:Ste mecanismo, maior da 
que todos os outros, não pode desen
volver-se sem uma compreensão am
pla e profunda de tôda .a vlda a que 
serve. 

Além disso. o Estado não pode rea
lizer razoàvelmente a sua própria ta
refa d1!1cfiima, se se imiscui em in
terêsses que não são seus. Se êle ten-

ta o que não deve tentar, falha nas 
coisas que propriamente lhe caoam. 
Cria. .confusão, em vez de ordem, que 
é o seu trabalho fundamental. o Es
tado já mostrou no curso da. história 
os resultados deploráveis de sua. pre
tensa onioomp·etência.. Ainda. hoje 
apresenta. os resultados deplonl.veis, 
embora a situação tenha. melhorado 
grandemente. Existem Estados, por 
exemplo, que, grotescamente, proibem 
o ensino da evolução enquanto dei
xam os seus desempergados a vag-.lear 
em irremediável desespero. A oni
competência significa realmente in
competência... A medida que a visão 
da tarefa do Estado se toma. mais 
clara, à medida. que se abstém do es
fôrço fútil e pernicioso de fazer aquilo 
para que não está. apto, éle vem a 
melhor apreciar a magnitude de suas 
legitimas tarefas e se arasta mais re
soluta e nobremente para a sua exe
cução." (0 Estado, págs, 130, 131, 132 
e 134). 

Pontes de Miranda, constituciona
lista de primeira água, analista pro
ficiente dos avanços soc!als, <em no
tável livro intitulado "Democracia, 
Liberdade e Igualdade (os trés ca
minhos) ", depois de bordar comen
tários e ensinamentos irrespondivels 
acêrca da tese que Vimos defenden
do, assim se pronuncia: 

"Ao Estado reconhece-se o direito 
de eXigir certificados ou diplomas de 
habilitação para os seus cargos; tem 
o direito de exigi-los para o ·exerci
cio de profissões que digam com a 
vida, a saúde, a infância e a. educa
ção. Mas, satisfeitas essas exi!iências; 
a restrição à liberdade do en.sir..o se· 
mente é admis-Sivel nos casos em que 
seria pos.sivel a limitação à liberda
de ele penstrmento. Fora da!, cai-se 
em teias de ousados sofismas. <pá
ginas 401-2.) 

E para mais comprovar a alta con
veniência de admit!nnos, no seio da 
nossa simbiose social os titulados per 
estabelecimentos estrangeiros de en
sino, que nos trarão, infalivelmente, 
a. valia das suas competências, fren
te à carência do nosso sistema edu
cativo, convém que minuciosamente 
analisemos êstes períodos, também 
de Pontes de Miranda, retirados da
quela obrs maglst.l'al: 

"Não hã exagero em dizer-se que 
os últimos cinqüenta anos vieram 
provar que nada preciss. mais de 
•educação" que os nossos métodos 
educativos. A civilização a que attn-
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glmos, no momento mesmo em que 
descoorlu prinolplos psloológlcos con· 
c~entea à 'lntAncla. e à educe.çlo, 
a.qul e all · rtaglu, reuresritxJ, contra 
01 na j;r6pncu descoberta.!, Por 
tocrot ot lados /az-se urgente, Cl reedu
caçfo dós educadores". 

Fechassemos a. porta. fi revalldaçio 
dos diplomas fornecidos pelos estabe· 
Ieclmentos de ensino estrangeiros, e 
floarlamos, de futuro, contemplando a 
derrocada lnevl\.1\vel da n06Sa cultu
ra e da nosaa olvlllzaçlo, pela au
sfncla de elmeentos capazes, num 
Pala, como o nO$SO, que luta oom a 
falta de ta.tor homem nas vArias es
feras dos conhecimentos humanos 
nos B111"8em situações dlflclllmas de 
resolver, em mat~rla de ensino e de 
educaçlo. 

Cancelamos na nossa futura Con&
tltulçAo aquêle dispositivo tAo ex
travagante, pela sua. lnowrtunldade, 
pela sua ln6flclêncla, pela sua. gravosa 
finalidade. 

Aceitemos os diplomas de quais
quer estabelecimentos de ensino de 
outras Nações, oom a. prévia revallda· 
çllo que a lei ordinária determinar, 
nli. ae.ls am,pla e sadia liberdade de 
ensino e de desenvolvimento das atl· 
vldades do homem, pois o ~cUlo em 
que vlvtllllos se defende, cada vez 
mais, pela ·sua crescente tendência 
de entrela.çar povos e continentes, 
ra.çM e Palses, civilizações e progres· 
sos, culturas e conhecimentos. 

' A douta Comlssfi.o Constitucional, . 
))Oltanto, em ultima radlo, cabe.n\ 
decidir ·da '*rlelta cabida desta 
emenda supresslva, que prete-nde am· 
parar os direitos de quantos nos 
procurem para colaborar pela gran· 
deza de nossa Pátria. . · 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1~6. ~ João Botelho. - GrepOT1/ 
Franco. '- Leopoldo Peres. - Luiz 
CartxJiho. - Negreiro! Falc4o. -
Attamlrando Requltfo. - Aloisio dd 
Ccutro, -Duarte de Oliveira. - Ccu
lnll Ferreira, - Drodoro Mendonca. 
- Val~mar 'Pedrosa. - Pereira ·da 
SIIIXI. '- Alvaro Aclolpho. Moura 
CanJa lho. 

N.• 2.036 
Emenda aditiva ao J 30.0 do artigo 

164: 

Em seguida a últ.lma palavra -
"Pais" - do f ao.• do artigo 164 do 
Projeto, acrescente-se: - "Nos casos 

de lsençÁo do aervlc;o militar, de ns
trangelros naturalizados, a lse:l. (io . 
valerá como o certificado de pr~·.sl.a~ 
çAo daqu61e aervtço". 

Justl/lcatll'a 

A redaçAo orlglnârla do pará1;mfo 
ora aditado, evidentemente, cercên a. 
liberdade de exerclclo dns pro!lss·~s 
1\beral.s, consagrada de maneira a 
màls ampla, - "Ob&crvadas as C(tn• 
dtções de capacidade técnica que a lei 
estabelecer", - no par(lgrafo 17.• dQ 
arUgo 169 do mesmo Projeto, enl.mn· 
do, portanto, aquêle dii\POSIUvo em 
conflito com êste illtlmo, clara t! In· 
sotlsmàvelmontt. 

Compr~ndemos que o primeiro de
ver de todo o cldadfi.o é prestar 1 crvl· 
ço mUltar ao Pais em que ~Wceu, po· 
rém não concoiÚilmos com a dra:Jtl· 
cidade da restrição determlnad:\ no 
mencionado parflgrafo ao.• do s.rl!go 
roferldo, na parte referente ao!. es
trangeiros, que, por fôrça da le(~L!.ta

çAo militar, em determinados c:a:sos, 
sendo considerados Isentos do sE niço 
mllltnr, essa lsençlío não vale com) a 
prestaçlio do dito serviço, originando, 
conseqüentemente a lmposslbiLdnde 
de exercerem as profissões liberais em 
que se dlplomnram, - "Salvo 0.1 ca
sos de reciprocidade Internacional old· 
mltldos em lei". 

Que aos brasileiros natos, aos nacio
nais, se exija, Intransigentemente. a. 
exibição da competente prova de• tiUe 
prestaram o serviço militar, a fim de 
lhes ser consent~do o exercício das 
profissões liberais respectivas, será 
mais que justo, porque, como 111:1os 
do Pais, se lhes lmp!ie, por flrmH •:le• 
ver de patriotismo, essa obrlgaçã•l l\1• 
decllnê.vel. 

Pedir, entretanto, que o brasllflro 
naturalizado, ou estrangeiro de nn· 
tem, exiba essa prova, ev!dentemeute, · 
nAo scrA demasia, nos casos em oaue 
puder fazê-lo, de acOrdo com o pre
ceituado na leglslaçiío militar, ccontU· 
do, demasia Imperdoável será que ao 
cldndAo estrangeiro naturallzad1, -
que não prestou o serviço militai' :por 
motivos alheio~ il sua vontade '' .Jos 
seus desejos, vl~to não precnchc'r os 
requisitos da alud,'da ~eglslaçfi<•, se 
negue a .posslbllldnde de exercer 11 nua 
profissão liberal, mesmo nprcsen\ando 
a prova de lscnçlio de t.nl senlçt>. 
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O acerta.do, o razoâvel, o juslc• pro
cedimento da nossa futura connUtul· 
çAo residirá na concc~st\o, na lac:IUds • 
de humanlsslma de que tratamos na 
emenda: Dar à prova de lsençlio do 
serllfço mflllan de est;at&gelros natu
ralizados, o lll!'.!mo valor que tem o 
Cl.'rtlfical/o de prestação do dito ser· 
t•lço, tlnica e c.rclusit•amcnte Jlora o 
e/rifo prcc~tabelecido 110 primeira 
tKZrte do parágrafo ciiarto. 

HC\ Imperiosa nccrssldadc. n·J nos
so v~r. de nssltn ser conseguido c plas
mado no co::-po de noss11 futura Car
ta Magna, acautelando ns all·i:dadcs 
t>ro!lsslonals llbernls de mllhe.rrs de 
estrnng~lros naturalizados, QU•! Inte
gram a nossa colctll'ldnde, quo !Jrodu
zem o engrnndeoclmrntu da nol'a Pâ
trla que adotam, enfim, nn qual se 
radicaram, definitivamente, c•>nstltu
lndo flllnílla c cxercrndo os místéres 
daquelas profissões. 

A trndlção do nosso direito ~onstl
tuc/onal, ao qUe SlllbMilOS, }81111115 CO• 
gltou llll criou tamanha rcstr:ç!io, de 
vez que tódas as ConsUt u:ções repu
blicanas do Brasil só condicionavam a 
eKigêncla dn pr('stação de sen·lço ml· 
Utar obrigatório, "Em defesa da pd
trla c da Constituição < a de 1891, no 
artigo 861: - "A de/1'$0 da pdtrla c 
ao r..terclc/o de /tmção tllib/fca" (R 
de 1934, no art. 163 e pnré.grafo se· 
llUndol. Alé~~:~ de col'dir com a trn· 
dlç~.o do nosso d!rclto constl~uclonnl, 
nqué!c Inciso de que cu!dn a emenda 
l!úrlngc e 111\'P.dc os r.nrnntlas de 11-
ben!ede das proflssõe.s, seguidamente 
outorgadas c consubstancladan em to
dos cs nossos est:ttutos poHUcos, a 
pari\~ do Império. 

v:torlosa 11 l'!llenda, rccupcrnrâ o 
nras!l homem de clêncln, cidadãos de 
renome nas prortssõcs llber ais que, 
durant~ dccénlos, no.1 nJmlnram no 
campo e suas esprcla!lznções 1• de suas 
cansclrns diuturnas. 

Por absurdo. nd argumculandttll~. 
, si a emenda c.~lr \'Cill~lda, cntr.o, com 

frllnQuez.~. pnrn fugirmos no conflito 
dos dois lnc'sos, - que se repelem 
pelo antagonismo c pela !lnalldnde. -
cxpre~~os nog fi 11.0 do nrtlr.o 159 e 
3D.• do nrtlgo 164, mrlhormcntc ngln\ 
a doUL!I Comlss!io C:onstltuclonal si 
decidir pela suprcssíio total do parll
grnfo 30. 

Drsnocrssárlo se nos anto/1111 !ocll
llzar que os agrupamentm; soc!n!s 

mais a1·ançadoo, as soclcdad~s rne
lhormente constltuldas, os Estados 
mais progressl.$tas dEfendem c acau
telam, - sob o critério de e!lc!ênc!a 
t.é<:nlca e bem estar do pol'o, quer na 
sua saude, qurr na sua ctlt:cnçlio, quer 
no seu desem·oh'lmento, - o livre 
cxerclclo das pt·oflssões llbrrn!s e dns 
demais, poi'{!Ue é do teu cxcrclelo In
tenso, metód!co e bem or!mtado, que 
depende o futuro dos PÇI'o.ç e a gran
deza das c!vlllznções humanas. 

Abundemos. nesta alturn. em cita
ções ele opln!iirs dos mais 1\b:\l!sados 
sõbre o assunto em tela: 

Rt•r D1.r.nos.\, c:i maior dos nossos ju
rlsperltos, lncansé.\'cl comentador dos 
fatos mais cx)lresslvos de nossa \'Ida 
pollt!c11 de Estado, mestre respeitável 
e restJelt.ndo, assim se man!Cestn, na 
seara conslltuclonnl, ao tratar da li
berdade de n~crclclo das profissões: 

"Não hC\ dilv!dn nenhmna que tõ
dns ns llberclndcs rstâo sujeitas 1< lei, 
sub icge libertas; 11orque t6das slio 
suscctl\'cls de cquh·ocos, dcsrlos c ex
cessos, mercé !los qunl& se podem con
\'erter em privilégio de uns para 
oprcssdo de outros. A. BRUNIAtTI: /,a 
libcrtd 11ello slatl moderno, p. 176·821. 

Neste sentido, portaltto, se dr\'c en
tender o que a Conslflulriio 11os ns.~e
gurn 11'1 artigo 72, I 24, doclnrando: 
"E' garantido o livre crcrrtclo de 
qualquer t>ro/lsslio, moral, lntl'lrctual 
c lrtdttstrlal". 

Mas as limitações, d~ que é 1\ntuml
mente susct·tl\'cl cssn llbcrdndr cons
lltllclonal, não Ello nrbltrârlas. ·r~m 
um crltér!o certo no principio hfl mul
to definido por AD.\M SUITII: "Todo 
0 Individuo, enquanto n4o ln/rtnla a• 
leis da jus/iça, t plenamenle lh•re d• 
seguir o camlul1o que lhe dite o $CII 
lnleré$U, c empregar, onde lhe con
\'enhn, n Sllll lnd&i.ttrltl e o 11eu cn.pltal, 
em compeUnclll com o dl' outros" 
<Wealth of Natlons, L. IV. c. IX, ed. 
de 1880, pâg. 272 - •n CorncnUirtos 
à Constltulç!io Brnsllclra, p{lg, 4Gl. 

E acllantnmlo-sc h conc!ttfno :.chnn, 
ntnlla doutrina o prregrlno clonlo ju
rldlco de RUI BARBOSA: "f:~te direito é 
um dlr~llo tndl\·ldual. dM que tocam, 
no mrsmo tempo, 1< llhrrdnde c no 
patrimônio. l'ertenct, pois. no mimero 
deque!rs, em rclaçfio aos quais o arti
go ?2, pr. da Constltn!çllo dn Hrpú· 
bllca cstab~lrren, entre naclonnls c rs-
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tra.ngeiros Tesiclentes no· pais, a mais 
absoluta i(J1lll.ld4de. O médico tem no 
seu diploma "uma propriedaUe" <Pan
deet. França.is., v. IX, pág. 47, nú
mero 74) , com. as conseqüêpcias ine
rentes à sua. IULtureza. Em pafseõ on
de a lei orgânica da nação eqUi:plm)., 
como no Brasil, quanto aos direitos 
:IndiViduais, os forasteiros aos nacio
nais, essas conseqüências podem so
:frer as :restrições que ao le!/i3Ia.dor OT
dinário aprouverem. Dada, porém, a 
situação constitucional de palalelismo 
com os nacionais, de que entre nós 
gozam os estrangeiros, quanto a tais 
di:reitos, aquela propriedade, uma vez 
certificada a sua legitimidade :profis
sional, entre livremente em circulação, 
com as mesmas garantias de Uldepen
dência e inviolabilidade reconhecida 
aos titulas de graduação que se con
ferem nos estabelecimentos de ensino 
:brasileiros. E, se é de um direito de 
caráter civil que aqui se trata, outro 
-corolário igualmente constitucional 
daqui promana. 

:G:sses direitos niio se perdem nem 
se suspendem, ainda mesmo po: s~
tença condenatória nos tn1Ju1uns em
minais" üdem, pá.g. 43) . 

Lendo as páginas :rutilantes de en
·sinamentos sadios, na esfera da filo
so!ia e da sociologia, do direito e das 
tendências do Estado moderno, pro
dUZidas pela inteligência de R. M. 
MACIUER. In "O Estado'", não nos fur
tamos ao prazer de abrir, aqui, espaço 
aos seus pensamentos, profundamen
te adaptáveis à matéria da emenda: 
«Na nossa busca de unidade, chega
mos afinal ao Individuo. Encontra
mos unidade onde muitos só viram o 
contrário, desarmonia e luta; na von
tade de cada um de ser êle mesmo e 
alcançar os objetos que lhe são caros. 
Encontramos unidade · não na pen
dência mas na realização da parsona..; 
lida.de, não numa ordem imposts., mas 
numa ordem que se reflete no mais 
profundo da natlll"eZa. humana. A uni-. 
dade imposta é precária e Instável. 
A ordem social deve ser julgada. não 
!Õm.ente boa mas du.-adoura, na pro
porção em que exprime e é criada pe
la personalidade livre. Esta liberdade 
é a condição do desenvolvl.mento so
cial - e a est:rutum da sociedade ga
nha enormemente em complexidade e 
em fôrça, à medida que cresce no de-· 
vota.mento livre daqueles a quem ela 
serve. Os iDfindáveis conflitos da vi-

da não tocam suas bases devm à 
eterna de:pendência da personalidade 
diante da sociedade. A cegueira e a 
mcompreensão que confiam na rorça, · 
que traçam linhas de clara separaçãe 
entre classes e entre nações. termi
nam na derrota e no desastre. O IIl!Us 
profundo liame da comunidade não é 
o caTá.ter de classe ou de nação, Ill8S 
o da lire personalidade humana que, 
de dentro do seu -p!'Ó:!!riO pequeno cír
culo, é capaz de reconCiliar todo ll 
mundo numa comunidade .. 

O Esta'do teve de aprender o sentido 
de seus limites pela sua ;própris vaga
rosa experiência. Qmmdo surgiu ori
ginalmente dentro da comunidade de 
parentesco, ~arecia ser a própria or
ganiZação do parentesco. Ml!lS ssa 
vero.s deira. . .._~;ignificação veio a. ex;pn
mir-se em têrmos nãet· de· parentesco 
mas de cidadãnia. O parentesco era 
simplesmente o círculo conveniente, 
dentro do qual o Estado desenvolve-a 
o principio da cidadania. E qua.n;Jo 
muito mais tarde o Estado veio a com
preender a nação em sua. organização, 
pareceu que esta se identificava com a 
na.cionaLilda.de comum. Mas o cfrcullll 
da nação era também meramente a 
área conveniente adaptada ao estabe
lecimento de um Estado mais vasto. 
Também, dentro dela o principio da 
cldada:aia teve de ser redimido tantQ 
de seu falso exclusivismo como de suaa 
pretensões absurdas" (ob. citada. :pá
gina 331-.33.2) • 

Prescindimos de outros autores e ci
tações que mais rero:rcem o cabi
mento desta emenda, cuja elasticidade 
se imp-unha para a melhor comprova
ção da sua procedência e da sua via
bilidade, porque coniiamos no al~ 
senso julgSidor da Comissão ConstiB
cional ao decidir a matér'.a. aqui foca
!izalda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - João Botelho. - Magalh~• 

Barata.. - AsàTUbal Soares. - Cre
pory Franco. - Leopoldo PéTes. -
L~meira BittencouTt. - Luís Carw.
rho. -·Negreiros Falcão. - Altami
rando Requ.ião. - Aloisio àe Castro. 
- DuaTte d'Oliveira. - Cosme Fer
reira. - Pereira àa Silva. - DeodOTo 
Mendonça. - Waldemar Ped.roso. -
Moura Carvalho. - Al'Daro Aàolph.o. 
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N.• 2.037 

.Axt. 164, § 26: 

.Substitua-se pelo seguinte: 
"E' legitima a. suspensão do traba

lho por empregadores ou empregados 
p.a.ra. obter execução de convenção co
letiva de t.:ra.balho, de sentença., arbi
tr.a.l. ou da. justiça do trabalho, ou 
ll!nda., quando esta não decidir, nos 
prazos lege.is, 05 dissídios a ela. sub
metidos". 

Justificação 

Em regime que eleva a justiça do 
trabalho à categoria de órgão jnà 1-
ciário, com a função precípua. de re
solver os dissídios coletivos (a..'ii.gos 
105 e 105) e empresta fôrça. às con
venções coletivas de trabalho (artigo 
164, § 24, XIII) , não se compreende 
-oomo legalizar as greves, que sl!.o a.t.os 
de fôrça. que negam aquela. justiça 
mesma. 

Ou beill os dissídios são decididos 
pelo julz ou bem são d~icii.dos pela 
pressão econômica. e pela. ameaça de 
cla.ncs muitas vezes irreparáveis. 

Uma. solução repele a. outra. Nos 
Est3.dos Umdos, ainda. hâ pouco, co
minou o Congresso. em lei, até pri
são aos grevistas. Não se deve legi
tim!LI' a. greve, que conduz à luta. doe 
classes, em oposição às soluções or
gânicas, pela. justiça. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Levindo Coelho- Alfredo Sá. 

N.0 2.038 
Ao art. 164, § 24 n.0 VI, diga-se: 
VI. Repouso semanal remunerado. 
Sa1a das Sessões, 21 de junho de 

1945. - João ll~endes - Nestor Duar
te - Ruy Santos. 

N.0 2.039 

... ~t. 164, § 7.0 • 

Redija-se: "O regime das emprê
sas concessionár;as de serviços pú
blicos federais, estaduais, municipais 
e dos Territórios serã estabelecido e 
regulado na. lei, tendo-se em vista a 
ca.J;lacl.:i:lrle técnica e a idoneidade fi
nanceira das mes:nas emprêsas, .a fis
cal:zação, a. conveniente revisão ta
tifár'.a, a necessidade de melhora
mentos, a expansão dos serviços, o 
'.nterêsse dos consu.>ni·dores e a justa 
remune!'ação do capital". 

Justificação 

Inicialmente, deve-se observar que 
a. nacionalização :preconizada. no pro-

jeto já demonstrou a. sua inocuida.de 
.através dos últimos anos em que vem 
vigorando. Convém ressaltar, · tam
bém, que não dispomos ainda no 
âmbito estritamente nacional dos 
vultosos capitais, dos técnicos e ela. 
aparell:lagem indispensáveis a.o bom 
funcionamento dos serviços que re
querem a.s nossas grandes aglomera
ções urbanas. Assim, a atração do 
capital externo para. tais empreendi
mentos é uma necessida.de que se está 
impondo, que, aliás, vem sendo preco
nizl!Jda. por tôda.s as fôrças vivas da. 
nossa. economia. 

Basta focalizar a impossibilicla.de 
em que nos encontramos para cons
truir, apenas com nossos recursos, 
as importantes realizações que são a 
s1de."1Íl'gica de Volta. Redonda . e a 
mineração do Vale do Rio Dôce. 
::Niote-se, finalmente, que, para não 
sacrificar o fornecimento de energia 
elétrica ao n:strito Federal, o Govêrno 
há ;pouco tempo viu-se ob!'igado a 
decretar uma emenda à Constituição 
de 1937. 

·Aliás, a Comissão C.e P!anejamento 
da Energia, do II Ccn,"'''esso de En
genharia e In.dú:;tria, recentemente 
realiza-do nesta ddad,e, :recomendou 
em suss conclusões, os seguintes prin-
cípios: · 

- que, para os serviços públicos e 
indústrias bis:cas, se dê preferência 
ao ca'J)ital nacional, mas se estimule 
concomitantemente o e:m.,:-êa-o r1e 
capital estrangeiro, transformado em 
moeda nacional no investimento, com 
tratamento idêntico ao do capital 
nacional, ressalvando-se os emprésti
mos c a apreciação de situações an
teriores: 

- que o custo escriturado dos bens 
e instalações empregados em servi
cos 1:'úblicos conced!dos. base de ta- · 
:i'iíaçào ou resgate. seja reajustado, 
sempre qc.e as variacões d2. situa,ção . 
econômica o aconselhem, de modo a 
garrntir a segurança e o interêsse dos 
canitais investidos em tais servicos: 

.:_ que ~e tome efetiva. em tOdos 
os setor€.~ de serviços Públicos indus
tnai~. a. revisão per!ódica de suas ta
rifas. a curto p:-a.zo. ou desde que a. 
muda11ca de situações econômicas o 
aconselhe. partindo seml)re do capi
tal reconhecido, para o fim de a.s~e

gurar-lhe uma. :remuneração entre li
mite; dete!'II'.ina.dos por uma. taxa ofi
cial pad1·ão: 

- que seja criado um órgão federal, 
:regulado Pm lei, para examinar a. pos-
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sibilidace. oportunidade e conveniên
cia de i::nrersões, nos setores da eco
nomia nacional, de recursos forne
cidos por Institutos de Previdência 
ou por tr::buto geral de aplicação es
pecial. ou por empréstimos externos, 
e resolver sôbre a sua distribUição, 
tend'> em vista a rentabilidade ade
quada. de suas aplicações e seu reíle
:»:o sôbre a economia em causa. 

A. redação da emenda 2tende jus
tamente '!. êsses preceitos técnicos e 
permite o desenvolvimento da ind\ís- · 
tria ce energia elétrica no país, com 
o a.ílU.''i:O de capitais estrangeiros e a 
coordenação de capitais nacionais, 
pois não se deve nunca. perder de 
Vista. que se trata de uma indústria 
de alta cnpitalização. A fonna pro
post!l. possibilita uma fisca.liz8,ção ri
gorosa. .unparando, simultâne2.mente, 
a iniciati·;a privada. 

Sala das Sessões, da Assembléia Na
cional Constituinte, em 21 de junho 
de 1946. -Pereira da Silva. - Leo
poldo Péres. - Waldemar Pedrosa. 
- Lameira Bittencourt. - Alvaro 
A.dol'Oho. - Cosme Ferreira Júnior. 
- Severiano Nunes. - Alvaro Maia. 

N.0 2.040 
CaJ;.ítulv m - Dos direitos sociais 

- N.0 IV: 
§ A União, por meio de órgãos téc

ni<X:s especializados. manterâ serviço 
permanente de investigação científi
ca e econômica das reservas :norest.~ 
do pai;, v!~ando ao aproveitamento in
tegJ.·al de suas riquezas, à sua preser
vação comG patrimônio nacional e ao 
estudo tios problemas de refloresta
mento. 

Justificação 

Nascem!ls sob o signo do aproveita
mento. florestal. A exploração do pau
bras~ norteou os primeiros passos de 
nossa vida econômica. E, ainda hoje, 
vastas regiões do pais Vivem e pros
pera.'!!. gr?.ças a êsse gênero de ativi
dade. 

O mate e o pinho são intensamente 
explo-ados nos estados de Mato Gros
so, Paraná e Santa Catarina; gra.ude 
pa.-tP do nordeste tem sua ecctnomia, 
púb!ir.a privada, robustecida pelo 
:..provcita:rr.ento industrial da. carnaú
ba e da oiticica: o babassu faz a ri
quezr. do Maanhão, emquanto aclma 
de 1/3 do território nacional, compre
endendo c,s estadcs do Pará, do Ama
zonas, de Mato Grosso, e territórios 
federais do norte, vive. exclusivamente. 
da flcresta, de sua prodigiosa riqueza. 

MaU. de 40 produtos, que opuleninm 
com c ... ntenas de milhões de cruzeiros 
os algü.rismos da exportação brasileira, 
são al! resultado da. explc.ração flores
tal pura e simples, sôbre exigua parte 
elos 4Gt1 milhões de hectares de matas 
QUe a n.a.ção possue. 

A biliTacha, a castanha, a sorva-; as 
diversas gomas vegetais não elâsticas. 
os t:mbó.s, a. piassa.ba, a balata, o li
nalo1 tpaurosa}..,_ es variedades sem. 
t::onta dcs óleos e bálsamos ... para a 
indústria e para a medicina, as ma
deiras, para. construção civil e naval, 
o pir2.rucu e as peles de animais da 
selva. e das águas -. tudo aquilo que 
a modernn nomenclatura. técnica clas
siíic'l com<> "aproveitamento florestal". 
desde a pele do batrâquio à. aza. da 
borboleta, isto é, a fioresta em. SI ~i.
ma. e tuão quanto a integra. e habita, 
constftur,-·na-·rea.lldade, ~a base eoonO
mica. de :mais de dez milhões de bra.~ 

sileiros. 
Niio reside, porém. aí o fundamen

to princiJ;:al da. emenda. E' preciso 
não eequecer que 2.penas uma parce
la quase indosável dessa imensa ri
queza natural foi utilizada pelo ho
mem e p0r êste racionalizada e mul
tiplirada, infelizmente em desfa.vor da 
economia brasileira. Foi a ârvcre que 
produz a borracha, foi a hévea brssi
liensis, de cujo latex. sob a f{)rma in
dustrial de pneumáticos, estiveram, 
por m!llllentos, pendentes, os destinos 
da civiliza~ão contemporânea. 

Não reside, outrossim, êsse funda
mento. a;Jenas no que já existe em 
grau de aproveitamento, embora sob 
forma emufrlca., mas sobretulto. no 
que a flo=êsta. brasileira e, em parti
cular, a floresta amazônica, pode ofe
recer de ú!il ao Brasil e à. humanida
de, desde que seja estudada e investi
ga.d<t cientü:icamente e para fins eco
nômicos. no seu mara.vilhcso potencial. 

A ·institUição de serviços técnicos 
permanentes que transíonnem êsse 
imenso potencial, mobilizando-o e, ao 
mesmo tempo, realizando a sua defe
sa, é o que objetiva a presente eme11~ 
da. 

Palácio Tiradentes. 21 de junho de 
1946. - Cosme Ferreira Filho. - A.Z
varo Maia. - WaZdemar Pedrosa. -
Leop!)ldo Peres . . - Severiano Nunes. 
- Alvaro Adolph'!· 

N.O 2.041 

Art. 164 - § 2(}: 
A contar da data da promulgação 

desta Constituição, nenhuma conces-
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são de terras públi~s com área su
perior a dez mil hectares, anterior
mente feita e ainda não devidamente 
exp!or.llda, poderá permanecer, a não 
ser por eJDpressa autorização do Se
nado F~eral. 

Justificação 

A medida, é complementar do.§ 20, 
do art. 164 do ante-projeto, visa im
:Pedil". que imensas áreas territoria.U, 
fiquem em poder de emprêsas, muitas 
formadas com caráter meramente es
peculativo, à espera de valoriZação. 

Sala das Sessões da Assi!mbléia Na
cional Const;.tuinte, em 21 de junho 
~e 1946. -Fernandes Távora.. 

N.0 2.042 

Acrescente-se no art. 164, depois do 
§ 16: 

§ - A lei providenciará. no senti'do 
~e serem assimilados os quistos ra
ciais, existentes no pais, bem como a 
!:rag:mentação de grandes extensões 
territoriais sob o domínio de populações 
inassimi!á.veis. 

Justificação 

A dissolução de "quistos raciais", 
-existentes no pais ·é medida da mais 
alta relevância. Não é mais possível 
esconder a gravidade do problema, tão 
espetaculares são os exemplos, que 
todos os dias se repetem, como que 
desafianõ.o a nossa ingenuidade e boa 
fé. 

:e uma questão essencial para a 
nossa nadonalidade - e por isso deve 
ficar marcada, na carta constitucio
nal, como linha. mestra da política. na
dona! entendllda., no seu mais alto 
sentido, isto é, a defesa da terra. e do 
homem. 

E também, no mesmo sentido e na 
mesma ordem de problemas a da frag
mentação das grandes extensões tern
toria.is sob o dominio de populações 
inassimiláveis. 

Ne:n se diga. que isto deva ser ob
jeto de lei ordinária ou de medida 
de administração. 

:e do mais alto interêsse nacional 
e por isso precisa e deve figurar na 
Carta Máxima dos nossos Direitos. 

Sale das Sessões da 'Assembléia Na
cional Constituinte, em 21 de junho 
de 19%. - Fernantles Távora.. 

N.0 2.043 

Acrescente-se ao art. 164, depola 
do § 16; 

§ - E' proibida a entrada no país 
de imigrantes japoneses de qualquer 
idade e de qualquer procedencla. 

J'U.Stijica.çã.o 

Ainda perduram na. lembrança. dos 
brasileiros os memoráveis debates tu
vades na Constituinte de 1934, e as 
palavras pra!eticas de Miguel Couto 
e Artur Neiva, para só falar dos mor
tos, sõbr-e o perigo japonês. 

Miguel Couto, num dos seus dis
cursos, exprimiu - que a menos que 
fôssem tomadas medidas d:rástica.s e 
decisivas que impedissem a niponisa
ção do Brasil, ou a sua Pátria - a 
nossa Pátria. - não seria para os 
seus netos, senão uma colon.ia. poli
ttca do Jap!l.o. 

"As nações que se deixam invadir, 
passivamente, por elementos hetero
gêneos em massa, por grupos étnicos, 
completamente dif-erentes, pela. ori
gem, pelas costumes e pela religião 
empalham, verdadeiramente ninhos 
de abutres e agasalham levas de ser
pentes. 

E acrescentou o mestre: "também 
sou fundamentalmente contra a. lm!
gração japonêsa, não pela qualidade 
dos imigrantes senão pela sua quanti
dade e sobretudo porque essa. quanti
tidade repre:senta. uma. fase do expan
sionismo japonês. 

O expansionismo japonês, aquilo 
que Mussolini chamou "o imperialis
mo din...mico do Japão", segue uma 
ordem invariável - infiltração, esfera 
de influência, absorção ou se prefe
rirem invasão, ocupação e posse, ou 
se quizerem - imigração, japonisação, 
ou !!:inda, comparado ao ataque da 
serpente - o bote, a constrição, a 
deglutição". (Discurso de Março de 
1934 na Assembléia Nacional Consti
tuinte). 

E l.\figuel Couto, nunca foi xenófo
bo ... mas, ao contrário, como o qua
llf!eou tão bem Artur Neiv.a." ··- o 
mais tolerante dos nossos grandes es
piritos". 

E Artur Neiva figura impa:r, de sá
bio e de patriota, declarava: "Porém, 
por ma.is que admire os nipões, muito 
mais amor consagro à Pátria, que se 
deve precaver contra uma colonização 
de povo de mentaJ.idade estranha, df' 
lingua. diversa, religião diferente. 

Os japoneses já foram, no Brasil, 
uma população que se aprmdma. de 
duzentas mil almas concentradas, so
bretudo no Estado de São Paulo, on<le 
dão provas das a!tas qualidades de 
cultura, discipli."lll., organização, capa
cidade de trabalho. 

Ninguém tem maior admira.ção pelo 
Japão pois bem o conheço e à sua 
maravilhosa. história. Mas, não é pos-

• 
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sível, embora. reconheça. que ~nsti
tuem elementos de produção, deixar 
que os japoneses se desenvolvam. entre 
nós, sem peials nem medidas, à. custa. 
do humilde e olvidado Jeca., etetrul 
relegado no seio da própria pátria". 

E dizia, no mesmo discUI'SO: 
"Há poucos dias, ouvi do meu sábio 

Mestre Professor Miguel Couto a nar
ração do episódio ocorrido em Mato 
Grosso, quando o Comandante Edu
ardo Gomes desejava instalar um han
gar em terras ja:ponesas, "o que foi 
repelido por serem terras a.o Impera
dor ãc Japão". 

Em pa.;rte ao mesmo discurso, Sam
paio C~rreia, das . mais fulgurantes 
expressoes da nossa cultura, patriota: 
como pouco\s dizia: 

. "Posso contar um :fato que eviden
C).S. a alta capacidade de ~ganiza

ção do povo japonês. Um dos meus 
trabalhadores - trabaZhador de pi
careta - recebido por mim nas obras 
de construção da Estrada. de Ferro 
Noroeste do BrasU, eu encontrei dois 
an<J~ após, negociante na rua dos 
qunves, nestl!- C~pital. Em seguida o 
Vl, com S!dmiraçao, ser o orador ofi
<;:ial, Que falava em nome do govêrno 
JSPonês, na Exposição Internacional 
de _1922, realjzad.a nesta Capital; e. 
lll8.1S tarde. t1ve a surprêsSJ de ver que 
o meu anti~o tra.bal.."lador era Penu-
tado da Dieta Japonêsa. -

E. nesta ordem de fatos - de que 
se .Po~erl.a reunir muitas centenas de 
ep1Sód1os os mai\S autênticos - lem
braremos o caso de um japonês, que 
trsbalhou como simples coveiro -
solicito e dedicado - na residência de 
um ministro brasileiro das Relações 
Exteriores do Brasil e ot'e depois se 
apurou que era-._ . membro destacado 
<ia diplomacia nipônica! Um dos com
ponentes apenas = dos milhares de 
membros da vasta rêde de espiona
gem que o Japão tem.- ou continua 
a. ter - organisada: e em pleno fu.TJ.
cionamento da Ainérica do Sul. A ca
pacidade de camuflar é infinita no 
japonês. 

Oliveira Lima. que conhecia el>.'Plen
di::!amente o -Ja:Pão, dava um depoi
mento <ia mais slta signliicação, sob 
o aspecto do seu problema cul
tural. O ja'l)onês aceita tôdas as reli
giões: em paises maometanos, é mao
metana: e:n -paises -prôtesta:ntes, é 
protestante; e quando aparece o li
vre pensadcr, sorri e lhe abre os 
bra:ços. 

Nct.s Estados Unidos, toram · protes
tantes; em São PaUlo, em massa, es
tão se transformando em catõiicos. 1 

São :palavras nos discÍlrsos de Ar
tur Neiva e Miguel Couto, proferidas 
nessa. Casa, em memoráveis debates 
em que o Brasil ia decidir o proble
ma vital da. nacionalidade: ou de fe
char os olhos, ao espetáculo de Uma. 
invasão, aparentemente pa.cífica., ins
trumento da polltica imperialista., 
agressiva, do povo mais fanático do 
mundo, de alta capacida.de de organi
zação; ou de reagir, de modo ~nér
gico e decisivo, no mais legitimo dos 
direitos de nação soberana; o da de
fesa de sua terra e de sua gente. 

A indigestão ja.ponêsa de que, há 
doze anos passados o grande jorna
lista e homem de....._EstSJdo, que foi Fe
lix Pacheco, falava -à. ·Nação;-·· dirigin
do-se à ConstitllÍll.te de 34 através 
das venerandas colunas do velho 
"Jorna,l do Comércio", tornou-se in
tolticação aguda, e com o que ocorre 
em São PaUlo dá p!ená é'1m!irmação. 
O "Shindo Rommei" e outras orga
nizações terroristas de fanáticos, re
:presentando milhar~ de nipônicos, 
vem causando intraquilldSJde e 
dando-=péssimo_e.J>emplo à. índole pa
cífica e boa do povo brasi!Edro e dos 
estrangeiros que aqui vieram cols.
borar conosco no desenvol~inlento 
da nossa economia. 

Foi vitorioso o pronósito de sobre
viver como nação sobirana, e o Brasil, 
corajosamente - apesar dos proces
sos os mt:is escusos, de publicidade 
e de campanha desenvolvida por tô
das as fonnas, cem o lamentável e.pô!o 
de alguns brasileiros, pouco esclare
cidos, uns, e outros decidklamente, 
inescrupulosos e máus cidadãos -
cons~u incluir na carta de 34 me
didas vL~andc redUZir os per:.gos da 
niponiZação do Brasil. 

A Sociedade C.os Amigos de Alberto 
Tõrres relembra. que a 24 de maio de 
1934, ~ Constituinte então l'eUilida. 
na mais mem~ráv.el de suas sessões 
respondia. à. ostensiva. intervenção ds. 
política exterior do Japão na política 
interna. do Brasil aprov=do a emen
da Miguel Couto assinada por maiS 
129 constituintes, opondo-se à im:
gração japonêsa para o Brasil, pela 
s:gnificatlva maioria de 14S votzy.; 
contra 41 votos. 

A nação, agora como então. con
fia plenamente em sua Assembléia 
Constituinte e a prolbicão da. imi
graÇão japonesa· é um p'ostulllldo que 

·não pode ficar ausente da nova Carta. 
Magna que o mais alto Poder Poll
tico da República está votando. 

De 1933 a 1946 - nestes doze anos 
tão movimentados da História. da. Hu
manidade - os fatos provaram à sa.-



ciedside como foram clarividentes e 
bem avisados os constittúntes de 34. 

Centenas de acontecimentos - de 
caráter nacional e internacional -
<temonstraram, com uma evidência 
que incomoda, como diria Pe.dro Les
sa, o acerto do principio incluido na 
carta então el81borada ! 

De Bearl Harbour à Shinclo Romme1 
- com episódios, que constituiriam 
por si só um formidável libelo con
tra a imigração japonesa no Brasil -
a nação bll8Sile1ra vem assistindo . es
tarrecida, a atuação, dessa massa de 
mais de duzentos e cinqüenta mi! 
japonês!'!s, que constituem, na veroa
âe, apenas, o guarda avançado de 
exército invasor, com que, mais cêdo 
ou mais tarde, o J.,apão, virá realizar 
na América MeridiOJ:lal, o seu sonho 
de expansão universal, concretisSido 
no relatório secreto do Barão Tanaha, 
9ue t::açou as diretrizes da politica 
1m penalista do :pais do Sol Nascente. 

Os que, no Brasil, levados aoenas 
pelo aspecto étnico e cultural dÔ oro
blema, poderiam concoroar na entra
da mitigada de certo número de ni
pões: os que, examinando a matéria, 
tão sõmente, sob o prisma econômico 
- e do mais estrito utilitarismo -
de técnicos para a agricultura, bons 
produtores de alfaces, alhos e ceno
::-as; e de braços para a lavoura, con
sentissem na vinda de japonêses; aue 
examinem o problema sob o seu vêr
dadeiro aspecto - o Politico - com
preendida esta expr:Jssão no seu mai:; 
alto e veroadeiro sentià.o - c.:>mule
xo de fatores de tõda ordem, sôbre
saindo, no caso, pela sua decisiva 
importãncia, da soberania nacional, 
consubstanciados na defesa da tena 
e do homem. 

Certo, que a Comissão Constitucio
nal já. deu neste sentido um grande 
p&SSo, deixando inscrito no projeto 
que a - "imigração poderá. ser li
mitada" e condicionada à garantia 
de sua i.Ltegração · étnica. Mas, não 
'basta; e tOda a nação espera que a 
Assembléia, reexaminando o assunto, 
:faça incluir na Carta Magna o dispo
sitivo "proibindo, radicalmente, a en
trada de japoneses de qualquer idade, 

. sexo, procedência ou sob qualquer 
pretexto". 

Neste assunto, da mais alta e capi
tal importância para a nacionalidade, 
o aspecto de política internacional 
deve ficar subordinado ao da politica 
nacional, deixando consignado no có
digo máximo de nossa Pátria, que 
não queremos receber aqui, sejam 
quais forem as procedências e quais 
:forem os pretextos, elementos que t"~-

putamos indesejáveis para o Brasil. 
Deixar que a lei ordinária. opine 

sôbre a. matéria, não é, nem (:Onve
niente, nem prudente. Só nas .Assem
bléias Constituintes, em que os inte
rêsses nacionais, realmente, predomi
nam, ao contrário do que sucede nas 
câmaras ordinárias, em que os pro
blemas atendem muito mais a obje
tivos de classes ou de regiões, ê que 
as linhas mestras dos grandes pro
blemas da.· nacionalidade devem ser 
traçados, marcando diretivas P. ru
mos às assembléias politicas, na sua 
fase e funcionamento ordinário. 

Não se pense que a capitulação es
petacular do Japão, com o seu ·exér
cito de quatro milhões de homens 
quase intacto, pela passageira e mo
mentãnea superioridade, que foi a 

· "bomba atômica" tenha destruido 
nem o fanatismo,' nem o espírito de 
imperialismo agressivo, nem o propó
sito de "révanche" do povo japonês. 
Antes, ao contrário. E' de poucos dias, 
o episódio da Shindo ·Ro=ei, em 
que milhares de japoneses, entre nós, 
!s.náti(:oS, deram espetacular de
monstração de quanto é forte, bem 
viva e perigosa a atuação dêsse gran
de exército estrangeiro acampado em 
nosso Pais. 
. Apesar de muitas centenas de mi

lhares dêles se haverem naturalizado 
brasileiros, terem seus :fiL"los inscri
tos como brasileiros, continuam a 
ser, o que declarou uma das maiores 
a utorids.des da politica japonesa, o 
príncipe Katsura: "os japoneses que 
imigram continuam suàitos 1CL1Jone
ses e nenhuma forma de nacionaliza
ç5.o os transforma". 

Sua politica imigratória, visando 
fixar 1C milhões de japoneses no 
Brasil, para fazer de nossa Pátria 
uma base militar contra os Estados 
está hoje C<Jmc, quando há quarenta 
anos passados foi resolvida em Tóquio, 
pelos chefes militaristas do Império, 
à frente dos quais estavam o Prin
cipe Ito e o Barão da Tanaka. 
. Sala. das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, em 21 de Junho 
de 194.6. -Fernandes Távora. 

N.O 2.044 
Ao P..rt. 1G4: 
Entre os "§ 11 e 12, do art. 164, 

acrescente-se êste parágrafo: 
"A taxa mínima de juros será de 

. 9 % t-o ::.no. não podendo em hipótese 
alguma., ser elevada''. 

Justificação 

A emenda tem em vista forçar a. 
inversão de ·maiores somas na indús-
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trl.a, no comércio e em outros negó
cios capaze~. de desenvolver a economia 
naciow;.l. 

Muitos c.apit!!listas inativos que vi
vem de juros. passarilo a interessar-se 
pelo desenvolvimento da indústria, do 
comércio, etc . · 

Sal:o:. das Sessões, 21 de junho de 1946. 
- P. Dutra. 

N.0 2.045 

Ao a.rt. 164, § 24, n.o ID. 
Redija-se assim o n.0 m, do § 24 

do art. 164: 
"Pa.-ticipação ob:::igatória nunca in

ferior a 30%. do trabalhador, nos: lu
cros: das emprêsas. A lei reguiará a 
forma da participação do tràbalhador 
nos lucros das empresas. 

Justificação 

A participação ob:::igatória ·dos tra
balhadores nos lucros das emprêsas é 
uma questão de ordem, justiça !! tran
quilidade sociais. Muita gente afirma 
que é impraticável a partici;pação do 
trabalhador nos lucros das empresas, 
pela impossibilidade de se apurarem 
os lucros das mesmas. 

Isto é desconhecer a escrituração e 
é má. vontade para com o trabalhador, 
pois basta que a lei declare que o 
lucro será eltigido sôb:-e a quantia que 
servir de base, para se calcular a co
brança do impõsto sôbre a renda. 

Conhecida a pen~entagem dos ope
rários, êstes receberão uma cota parte 
proporcional, à totalidade do ~alário 

recebido durante o ano. 
A percentagem de c;ue coglta. a. 

emenda é na cl;assificação de Levas
seu::: total porque e!a. abrange a. todo.~ 
os trabalhadores das emprêsa:s. 

A percentagem mínima estabelecida 
pela emenda é para. não se conspurcar 
o dirEito consagrado no projeto, por
que~ não se consignar que a·perccn
:tagem mfnima é de 30%, a lei poderá 
declarar que ela será de 0,5% ou de 
5%. o que seria burlar o direito a.sse
gurado ao trabalhador, ou empregado 
no número !II, do § 24, do a.-t. 164, 
do Projeto. 

Para evitar dúvidas futuras. é bom 
qut: se <11g.a. qne terão direito à. .Parti
cipação nos lucros das emprêsas q:Jal
quer tr:tbalhador de c;.uaiqu.e~· naturz- . 
za, de tôda. e qualquer emprêsa. 

Sa.la das Sessões. 21 de junho de 1946 
- P. Dutra.. 

N.0 2.046 

Art. 164, § 24, n.o IX. 
Redija-se assim o n.0 IX, do § 24, do 

Art. 164. 
"IX. Assistência dentária, médica, 

f~rmacêutica, sanitária. e . hospitalar 
ao trabalhador, assim como à criança 
e à gestante, que terá assegurado des
canso antes e depals do parto, sem pre
juízo do emprêgo e do salário .. Para 
êsse fim, serão deduzidos 10% dos lu
cros anuais de cada emprêsa, cobrados 
na forma que a lei prescrever. Essa 
importância pertencerá ao fundo so
cial das emprêsas d.e ~da municfp.io". 

Justitiear;ão--- - -

A emenda visa ampl.iSr o serviço de 
a.ssistência e garantir aos operários de 
cada município o direito de ter, efeti
vamente. assistência. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1946. 
- P. Dutra.. · 

N.O 2.047 

Ao m't-=-lM.-i 38. 
Suprima-se ·no -§".38; do ~rt. 1St, as 

palavras: "com efeito suspensivo·•. 
Justificação 

Todo recurso ex-oj/icio tem pela sua 
própria natureza. efeito suspensivo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.O 2.048 

Dos direitos sociais. 
A.'i.. 164. 
In-tine - § 7.0 "A lei se aplicará às 

concessões feitas no regime anterior 
de tarifas estioulaêas para todo o 
t.r,mpo de dU1'ação do contrato". <Está. 
i-::.-fine, no p;ojeto.) 

Sttbstitua-se, pela seguinte :-edação: 
"ll:stes p:::ece!tos se aplicam a todo.<; 

os contratos mesmo aos existentes na 
data desta. Constituição. ·• 

Justificação 

No caso de revisão, por fôrça, que 
serão estudadas e até moõ.if:cadas as 
condições estabelecidas em todos os 
contratos, que se refi:am às ~on

cessões de -se:\riçcs públicos. inclusive 
2s tarifas, d-esde que r..ã ~ ex~ed.am à 
justa remunera~ão do ca-pit::i!. Eis o 
que presc!'eve o tex.to. em debat.e. 
Portanto, a nova redação nos afigura 
de caráter ~r..ais amplo e qu~ apan.'!u. 
também, as tarifas. (Vide art. l27 
- Anteprojeto - Instituto dos Ad
vogados). 

S!l.la das Sessões, 21 de junho de-
1946. :- Dolor ele Andrade. 
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N.0 2.049 

A:rt. 164, § 1.". 
Emenda. aditiva. 
Aerescente-se ao § 1.0 : 

Art. 164. 
"O trabalho é deve:- social e se:á. 

assegurado a todos e:n cond'ções que 
possibilitem etistância digna. •· 

Juitijicação 

O t:abalho, único fator do progresso 
e bem estar, é um dever social que 
cumpre estatuir ao lado da p~oteção 
justa ao trabalhador. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
l946. -·Benedicto Costa Netto. -
Lopes Ferraz. - Martins Filho. 
- Cesar Costa. -Alves Palma. 

N.0 2.050 
Art. 164, § 3.o. 
Emenda substitutiva. 
"§ 3.0 A intervenção do Estado no 

domínio econômico. para suprir defi
ciências da iniciativa individual e, 
mediante lei especial, para. coordenar 
os. fato;es da. p~odução, terã por base 
o Interesse publico e por limite os di
reitc-s fundamentais assegurados nesta 
Constit12ição' ·. 

. Justificação 

O regime demccrãtico nã.c se coadu
na com a livre intervenção . do Estado 
na eeonomia. 

A ostensiva intervenção nas ativi
dades econômicas é atitude !J!Õpria 
dos regime~ totalitários. 

O essencial é organizar e raciona
lizar nossas atividades econômicas, 
mediante cooperação de tôdas as 
classes produtoras e coordenação das 
iniciativas individuais. únicas real
mente produtoras de riqueza e eapa.zes 
de alicerçar a prosperidade do Brasil. 

Sala das Sessões, em junho de 1946. 
- Honõrio Monteiro. - Gotfredo 
Telles Júnior. - Novelli Júnior. -
Lopes Ferraz. - Horácio Lajer. -
César Costa. -João Martins. - Be
nedicto Costa Netto. - Alves Palma. 

N.e 2.051 

l'.::t. 164, § ... o. 
Emenda sl:.pressiva. 
O uso d::. propriedade será condi

cionado ao bem estar social. Supri
~-se o r~~~ntc. 

Justificação 

;.._ permissã.o constituc:on:t! de "dis
tribuir a propriedade" atent~ cc:ltra 
o ''" di:-eito de propriedade": pnis pel·
mite que se a desaproprie não por 

n~essidade ou utilidade pública ma.s 
por interesses de indivíduos. O que 
está e devz ~er garantido é qu~ aquê
les que pe!o trabalho reun:ram nume
rário posss.m adquirir propriedades. 
Mas distribuir as que foram lE';;itima
mente comprada:; n. r:m de que outros 
delas participem é am~a:;ar o estL-nu!o 
e os fundamer:tos da ordem ec:mõmica 
de natureza privada e não est:ital. -
Horacio Lafer. - Benedicto Costa 
Netto. - Honorio Monteiro. ·- Goj
jredo Telles Junior. - Novelli Junior. 
- Lopes Ferraz. - Cesar Costa. 
Joáo Martins. - Alves Palnw.. 

N.0 2.052 
Artigo 164, pa:rágra.fo 10. 
Emenda supressiva. 
Suprima-se. 

Justificação 

A ]Jroteção alfandegãria. na con
cepçao moderna não interessa. tão Só
mente o produtor. Da. produção in
terna depende ll> própria defesa nacio
nal. Como asebermos hoje se daqui a 
3~ anos será. indispensáve! proteger ou 
nao por tarifas a produção agrfcola., 
ameaçada por produtores de zonas co
loniais e em regime rudimentar? Co
mo d~idir hoje se indústrias indi's
pensãveis à própria defesa nacional 
ameaçadas por indústrias de outros 
países que desejam o enfraqueeimen
to do nosso, poderão daqui a 30 anos 
prescindir de tarifa!;? São contingên
cias L'"lternacionais que a lei ordiná.ria 
modificãvel conforme os acontecimen
tos, poderã melhor decidir. - Horacio 
Later. - Benedicto Costa Netto. 
Antonio Feliciano. - LO'Des Ferraz. -
Cesar Costa. - Novelli junior. - Al
ves Palma. - Ataliba Nogueira. 
Honorio Monteiro. - João Martins. 
- Gofjredo Telles Junior. 

N.O 2.053 
Artigo 164, parãgrafo 12. 
Emendll> substitutiva. 
Redija-se s.ssim: 
"A lei promoverá o fomento do em

prégo dos capitais br:>S!Ieiros em fon
tes de produção; da aplicação do ca
pital proveniente do cxtcr!or no fin:ln
ciamento de empreendimento~ n::tc!o
nais ou a sua assoc!aç~o :1 ê;;t~: e da 
economia popular pelo c::-~dlto e coo
perativismo". 

Justtjicação 

Estimulemos o emprêgo do capital 
para de~;e.Uvolver a produção; a Vinda 
de capitais estranielros para financia-
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:rem ou se associarem aos empreendi
mentos nacionais e à economia do 
moã - Horacio La/er. - Lopes Fer
raz. - Honcrio Monteiro. - Bene
dito Costa Netto. -Martins Filho. 
Cesar Costa. -Alves Palma. 

N.0 2.054 

Artigo 164, parágrafo 15. 
Emenda de redação: 
Substitua-se, no parágrafo 15 do 

artigo 164 a palavra "obrigação" pela 
pala v:ra "dever". 

Jmtijicação 

Inteiramente indispensável. 
Sala das Sess(ies, junho de 1946. 

- Honorio Monteiro. - Benedito 
Costa Netto. - Horacio La/er. 
Novelli Ju.nior. -Martins Filho. 
Go!/Tedo Telles Junior. Ataliba 
Nogueira .. - Alves Palma. 

N.0 2.055 

Art. 164, § 19. 
Emenda sUJpress:va: 
Suprima-se "de nacionalidade bra

sileira". 
Justi/icaçii.o 

Ao estrangeiro assiste igual justiça. 
- Horaeio Later. - Benedicto Costa 
Netto. - Honcrio 1.!onteiro. - No
velli Junior. - Lopes Ferraz. - Go
Jreào Telles Junior. - Alves Palma. 
- cesar Costa. - -Joã.o Martins. 

N.0 2.056 

Art. 164, § 21. 
Emenda substitutiva. 
SubstitUir: "Todo · brasileiro" por 

''Todo a.quê!e". 

.!ustiíicação 

O estrangeiro me:-ece igual trata
mento conforme justiça. - Horacio 
La.fer. - Benédicto Cesta Netto. -
Honorio Monteiro. - Alves Palma. 
- Gottredo Teztes Junior. - Novem 
Junior.· - Lopes Ferraz. - Cezar 
velli Ju.nior. - Lopes Ferraz. - Go
Costa. - João 1>! c:.rtins. 

N.0 2.057 

Art. 164 - § 24 - I. 
Emen>da. supressiva: 
Snp!"ima-se "ou est:a:do civil". 

Justijiccção 

Po:l.erá ser oportuno, porque mui
tas vêzes justo, que o trabalhador 

com família. !Perceba um adiJcional. 
Por.que a Constituição proibi-lo? -
Hcrácio La!er. - Alves Palma.. -
Ho7ÚJTiO Monteiro. - Novelli Júnior. 
- Benedito Costu. Neto. - Antônio 
Felieiano. - Lopes Ferraz. - Cé
sar Costa. - João Martins. - Gof
jreào Teles Júnior. - Ataliba No
gueira. 

N.0 2.058 

Art. 164- § 24- n. 
Emenda substitutiva: 
S<.!lário dependente da freqüência e 

produtividade mas não inferior as ne
cessió.ades normais do trabalhador e 
sua família. ---. - --- -- .. 

Justificação 

Nenhum trabalhador deve receber 
menos do que êle e sua família ne
cessitam para a sua subsistência. 
Não é, pr-eciso pois, dispor taxativa
mente sôbre "as condições de cada. 
região". Quanto ao salário acima. 
do rrinimo deve depender da produ
tividade de cada trabalhador como 
justo -premie-aos que se -esforçam _e_ 
se de:~tacam. - Horácio Lafer.. -
Novclli Júnior. - César Costa. -
Alve.~ PaZ-:na. - Honório p,;onteiro. -
Lopes Ferraz. - João Martins. 
Gofjredo Telles Júnior. 

N.o 2.059 

.A:·t. 164- § 24- n.0 m. 
Emenda substitutiva: 
Sub~titua-se o· n.0 m do § 24 do 

art. 164 pelo seguinte: 
"Particlpação indireta. mas obriga

tória. do tr9.balhador. ncs lucros das 
emp~êsas". 

Justificação . 

A experiência tem d-emonstrado 
que a p::rticipação direta. do traba
lhador, nos lucros das empresas, pe
las dificuldades de crãem técnica., 
não vem er.contrando realização prá
tica revela a tendência de se tomar 
letra. morte no texto da léi. E' o 
que ocorre no México, onde, ainda 
não c::rtrou em e.-.;:ecução a lei, pro
mulg:;>.da h& anos. sôbre a pa...""tici
pação direta nos lucros. 

De se ponderar, outrossim, sôbre a 
inoorveniência, senão impraticabill
da.de. da participação dos trabalha
dare;; na direção dz.s empresas que 
seria decorrência lógica e talvez obri
gató:ia da participação direta nos 
lucres. 

A forma indireta. ao que nos pa
rece. garante, de modo efetivo, a justa 
e necessãria participação nos !~eras. 
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Sala das Sessões, junho de 1946. 
- I!cmóTio Monteiro. - Benedito 
Costa Neto. - Lopes Ferraz. - No
vem Júnior. - Martins Filho. -
Alve.; Palma. - César Costa. - Ci
Tillo Júnior. 

N.0 2.060 

Emenà:a substitutiva : 

Redija-se : 
~pouso semanal aos dommgos. ou 

salvo motivos especiais, em outro dia. 

Hll. indústl"ias que são obrigadas a 
.trabalho inlnterrupto sob pena de 
paralizaçãe> longa. Assim aos domin
gos é il1d:spensável que trabalhadores 
também compareçam. O essencial é 
que um dia. de descanço fique assegu
rado. 

Qt:anto aos feriados o abuso pode 
ser enorme. Assim uma lei ordinária 
poderá disciplinar o assunto e não 
a Constituição. - Horácio Lafer. -
César Costa. - Alves Palma. - Ho-
11ÓTi0 Monteiro. - NoveUi Júnior. -
Benedito Costa Netto. - Lopes Fer
raz. -João Martins. - Gotredo TeZ
Zes Júnior. ·- Ataliõa Nogueira. 

N. 0 2.061 

Art. 164, § 24, n.0 9. 

Emenda aditiva. 
Acrescente-se: "Essa assistência po · 

derá ser prestada. pela. própria em
prês& ou pelos institutos: 

Justificação 

E' muito mais eficiente a assistên
cia que é prestada por uma empre
sa. diretamente aos seus trabalhado
res do que êstes terem que procurar 
institutos distantes e sobrecarregados 
pela afluência.. Assim é preferível a 
descentralização da assistência e si? 
uma ou a reunião de algumas em
presas, sob a fiscalização do Govêr
no, puderem organizar serviços pró

prios a eficiência será maior, fugindo 
às falhas que a. assistência pelos Ins
titutos têm demo:cst::'ado. - Horacio 
Lafer. - Ataliba Nogueira. - Alves 
Palma. - HonoTio Mo11-teiro. - No
veUi Junior. -Benedicto Costa Neto. 

- Antonio FeZicia1W. - Lopes Fer
raz. - Cesar Costa. - João Mar
tias. - Gottredo Teles Junior. 

N. 0 2.062 

Emenda substitutivd ao art. 164, 
§ 24, n. 0 XI: 

"Assistência aos desempregados por 
falta de emprêgo. " 

N.0 2.063 

Art. 164, § 26. 

Emenda. substitutiva. 
Substitua-se a redação dêsse pará

grafo pelo seguinte: 
"E' reconhecido o direito de greve 

em serviços e casos previstos em :Lei. 

J ustijicação 

O direito de greve deve ser regula
do e a legislação ordinária deve ne
cessàriamente enumerar os serviços 
em que tal direito não pode ser exer
cido. Deve exclui-lo, também, dos 
casos que a Justiça do Trabalho pode 
soluc~onar. - Benedito Costa Neto, 
Horacio Lajer. - HonoTio Monteiro. 
- Cesar Costa. - Alves Palma. 
Martins Filho. - Novelli Junior. -
Lopes Ferraz. 

N. 0 2.064 
Art. 164, § 28. 
Emenda substitutiva. 
Redija-se o § 28 do art. 164: 
"E' vedaila a propriedade de em.

prêsa. jorna.listica. partidária ou no
ticiosa e de radiodifusão á sociedade 
por ações ao portador e .a estra.n
gelros ou sociedades de que façam 
partes, as quais, também, não pode
rão participar, por qualquer forma, 
de sociedades proprietárias da.quel11-0 
emprêsas. A representação principal 
e a. direção intelectual e técnica des
sas em.prêsas só por brasileiros natos 
podem ser c:<tercidas". 

Justificação 

O Projeto declara que as pessoas 
juridicas nãc poderão ser acionistas 
das sociedades anônimas proprietá
rias de emprêsas jornalísticas parti
dárias ou ::1oticiosas ou de radiodifu
são, com o propósito. seguramênte. 
de impedir que estrangeiros, consti
tuidcs em sociedade, subscrevam a 
maü,ria da:; ações, constituindo-se, 
dêstP. modo, verdadeiramente, proprie
tários dessas emprêsas. Mas a. fo=a 
anônima não é a única que podem as
sumir as s()Ciedades proprietárias de 
emprêsas jornalísticas. Proibidas as 
pessoas jurídicas de tomar ações, não 
estação impedidas' de subscrever cotas 
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de sociedade por cotas de responsabi
lidzde limitada, ou de comandita sim
ples, ou de ~ociedade em nome cole
tivo. De outra parte, proibindo, de 
modc genérico, às pessoas jurídicas, 
de tomar ações de sociedade anõnima 
prop>:ietár!a à e emprêsas j oma.I:isticas, 
as sociedades oonstituidas somente por 
brasileiros e os partidos politicos fica
riam impe.üdos de tomar ações des
sas emprésas, o que não é razoável. 

Com a nossa emenda, os ,est!a . .''lgei
ros • ficam efetivamente excluídos e os 
nadonais IJão sofrem qualquer restri
ção. 

Sala das Sessões, junho de 1946. -
Honório .i!fonteiro. - Benedicto Costa 
Neto. - Novelli Júnior. -João Mar
tins. - Gojfredo Telles Júnior. -
César Costa. -Lopes Ferraz. -Ata
liba Nogueira. 

N.0 2.065 

Art. 16~. § 31. e seguinte: 
Emenda de redação. 
Sob a epigrafe "Da famllia e da 

educação", reunam-se todos os arti
gos referentes ao assunto. 

Sala d::s Sessões, 18 de junho de 
19~. - Ataliba Nogueira. - Bene
dicto Costa Netto. - Horácio La/er. 
- Novet!i J'ú.nior. - João Martins. 
- César Costa. - Gojjredo Telles 
Júnior. -Alves Palma. -Lopes Fer
raz. - Hor.ório Monteiro. 

N.0 2.065 

Art. 164: 

Emenda aditiva 
Acrescente-se: § 40. As contribui

ções para assistência e previdência 
sociais deverão ser mantidas e apli
cadas ·nos centros onde foram arre
cadadas. 

Justificação 
Manda· a justiça que onde foi pago 

também seja aplicado. A concentra
ção de despesas em . alguns grandes 
centros é injustificada. - Horacio 
Lafer. - Novem Jú:r.ior. - Alves 
Pal:rrw.. ·- Honório Monteiro . ..:.. Be-
1Uilà.icto Costa Netto. - Antonio Fe
liciano. - Lopes Ferraz. - Cesar 
Costa. - João ll!artins. - C-ofjredo 
Telles Junior. - Ataliba Nogueira. 

N.O 2.0&7-

Aditiva. 

Art. 164, § 32-A: 
Acrescente-se êsse inciso : 

"0 ensino primário, nas escolas pll
blicas, será gratuito e de freqüência 
obrigatória". 

Sala das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Cesar Costa. -Benedicto 
Costa Neto. - Lopes Ferraz. - Mar
tins Filh.o; - Atatiõa Nogueira. -
Hcnorio Mon.teiro. - Novelli Junior. 
- Alves Palma. 

N .o 'z·;oss- -- -
Art. 164, § 39. 
.Acrescente-se: "cujos chefes terãta 

preferência, em igualdade de condi
ções, no aproveitamento para. car
gos públicos". 

Justificação 

o.....a..Qitamento explica-se, com uma 
das formas·--pur que o .poder _ públi~o 
poderá prestar o seu concurso aos que, 
dispõe de tamflia numerosa: prefe
rindo-o para as colocações, em que 
outros, menos oner&dos, ou sem en
cargos de tal ordem, poderiam ser be
neficiados. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de 1946. - Alencar Araripe. 

N.0 2.068-A 

Art. 164, § 39.0 • 

Redigir assim, .incluindo as seguin
tes letras: 

Incumbe à União, aos 'Estados c aos 
Municípios, nos térmos das leis res
pectivas: 

a) Socorrer as famílias Je prole nu
merosa 

b) Amparar a maternidade e a in
fância 

c) Assistir ã. invalidez por heredir.a
riedade ou acidente 
· én -~sistir à velhice. 

Justijiea.ção 

O amparo à maternidade e :i. in
fância, a assistência à invalidez, à 
doença e à velhice são obrigações <10 
Estado, reconheciclss na pro:pria letra 
da Carta Constitucional de 34, nas le
tras do § 1.0 do art. 12.1. 

Sala d2.s Sessões, 24-6-46. - Os
waldo Pacheco. - 14auricio Graoois. 
- Luis Carlos Prestes. - Gregário 
Bezerra. - Aleedo Coutinho. - Ba
tista Neto. - Tri!ino Correia.. - Car
los Marighetla. 
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N.0 2.069 

Ao art. 164, § 28: 
Substitua-se pelo seguinte: 
E' vedada a propriedade de emprê

sas jornalísticas e de rádio-düusão a 
est::-angeiros e a sociedades anônimas 
por ações &.e• portador. Os estrangei
ros e as pessoas jurídicas, excetua
dos os partidos políticos devidamente 
regist:::-ados, não podem ser acionistas 
das sociedades anônimas proprietárias 
dess::os emprêsas". (0 mais, como está 
no Projeto! . 

Justi/icat;ão 

Não se compreende nem se justifi
ca que os part:dos políticos, cuja 
existência e cujas atividades são re
conhecidas e amparadas pela Lei, não 
possam ser proprietários ou acionis
tas dos órgãos de publicidade. desti
nadcs é defesa, e ã propaganda dos 
respectivos programas. 

Sala óas Sessões, 20 de junho de 
1945. - Altino Arantes. - Aureliano 
Leite. -- Lino Machado. - Romeu 
Loureru;áo. 

N.0 2.070 

Ao art. 164, § 23: 

SuprL"'la-se 

Justificação 

A disposição é inoperante e, por
tanto, inútil. Quem assegura o traba
lho? E como o assegura? Não diz o 
parágrafo citado. A matéria, aliás, 
está prevista e regul.aiia em têrmos 
háibeis pelo § 2.0 , n.0 II do mesmo 
artigo Hi4. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
194S. - Altino Arantes. - Aureliano 
Leite. - Lino Machado. - RomC1L 
Lourenção. 

N.O 2.071 

Ao art. 164, § 15. 
Substitua-se pelo seguinte: 
"0 poder público prestará assistên

cia e amparo às emprêsas particula
res na sua função social". 

Justi/icat;ão 

. O Projeto refere-se, evidentemente, 
a. emprêsas particulares que tenham 
~ função social - ad instar do que 
prescreveu no § 33, do mesmo artigo. 
Omitiu, porém, o indispensável res
tritivo que ora sugerimos. 

Sala das Sessões, 20 de Junho de 
19~. - Altino Arantel'. -Aureliano 

Leite. - Lino Machado. - Ro= 
Lourenção. 

N.0 2.()72 

Ao art. 164: 
Redija-se o § 38, transformando a. 

expressão "a anulação do casamento•' 
- em - "nulo o casamento". 

Justi/ir:ação 

A nova lei permite o reconhecimento 
e a proclamação da nulidade de ca~a
::nento, mas não admite a sua anula
ção, ou seja o divórcio. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 
1946. - Bias Fortes. 

N.0 2. 073 

.l'..rt. 164, g 30. 
Emend~. ~ubstitutiva: 

Sõmentc poderão exercer profissões 
liberais os brliSileiros natos e naturali
zados bem como os estrangeiros que 
reva!idarem os diplomas salvo lei em 
contráriv; e os técnicos cuja especiali· 
zação. a juizo do Govêrno, fôr de in
;;~rêssc nac!onal. 

Justificação 

Facilitar e não dificultar deve ser a 
orientação. Assim sõmente quando 
uma profissão contar com brzsileiros 
em núm{"ro suficiente é que a lei deve 
proibir o seu exercício aos estrangei
ros. Quando aos técnicoB a nossa ne
cessidade é evidente. Porque proibir 
um engenheiro especializado em me
talurgia, em cerâmica, em petróleo, em 
mineração, etc .. etc., de exercer a ati
vidade no Brasil se poucos possuimos. 
O Qr.vêrno, ajuizando da sua utilidade, 
ccncederá ou não a permissão. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. -- Horécio Later. 

N.0 2.074 

Art. 164: 
Emenda aditiva: 
A lei assegurará aos trabalhadorei 

uma alimentação adequada, mediante 
utilização das contribuições de assis
tência social . 

Justificr;l;ão 

Sem alimentação com número de ca
lorias que a ciência !.ndlca indispensá
veis, não haverá eficiência no trabalho 
e nem saúde. 

Sala. das Sessões, 2() de junho de 
1946. - Horacio La>ter. 
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N.0 2.075 
. Ao parágrafo 24 do a.rt. 164, item 

m, acrescente-se: e obrigatoriedade 
do fornecimento de u.ma. refeição diá
ria., crnde hottver mais de empregados, 
podendo ser àesconta.da dos l'ILCTOS. 

Ss.Ia. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

Justificação 
O problema da. sub-alimentação de 

nos~os trabalhadores. só não interes
sa. aos cegvs, depois de uma estatistica 
aparccids. nesta. Assembléia, sôbre o 
nÚlnero de convocados que foram re
jeitadcs por motivo de incapacidade. 
Nãc podemos permitir que a nação se 
suicide, por falta. de condições favo
ráveis aos que trabalham. 

Os lucros, propostos no Projeto, só 
apa!ece:rão nas finnas de brasileiros 
honestos a patrióticas. Nas outras, de 
:rebutalhc ch•ico que oculta lucros nos 
seus balancetes, que· desviam parcelas, 
que forjam despesas imaginárias, 
nessas o lucro desaparecerá, em pre
juizo da. nacão. 

Impo:r:tta, pols que ao menos, seja 
garantida uma refeição ao tra.ba.lha.
dor. Não há fábrica. que não comporte 
uma cGZinha. e uma. mesa. farta, por 
preço reduzido. vist:.;, que as compras 
podem ser feitas em quantidade, nem 
há casa comercial que o não possa 
faze'!:' em combinação com outras. 

Muitos industriais confessam que, 
mel'h.orando a alimentação de seus ope
rárll.S, cresce a. produção, de modo 
que o lucro dêles aumentará com essa. 
providência. 

No sentido religioso, - se é que 
existe religião, onde o dinheiro abun
da. - os operários são o próximo dos 
seus patrões, e isso seria o melhor meio 
de os ajudar. dando-lhes resistência 
para o trabalho e contra. as enfermi
dades. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - GtLa.ra.cy Silveira.. 

N.• 2.076 
Ao § 24, c!o artigo 164, depois do 

item Xl!N,' a.crescente-se: 
XV. Aplicação dos itens I, :ri, rv, 

V, Vli, v.m:. e VJ!III, aos que tra:balham 
em servi905 públicos e a.utál'quicos sem 
guantia.s ode '!uncionálrios; e dos 1te;ns 
IX, :X: e :x:r, med:ia.n<te :filiação s. ins
titlJto& de previdência.. , 

'Sala. das Sessões. 21 de junho de 
1946. - Gua.ra.cy ,SiWeira.. - Segadas 
Viana. 

J=t:itu:ação 
Existe, a.tu:almente, uma. cla.s&e de 
semdores aos quais nã.o se estendellt 
os benefícios da legislação trabalhis~: 
são os empregados nos serviços pt!
blicos das municipalidades, dos Esta
dos e da. União, que não possuem o 
caráter de funcionários. Vi em algumas 
cidades os seus ·ordenados, menores 
do que o salário mfnlmo da zona. 
Nenhuma lei oo protegia. Muitos em
pregadores se revoltavam com esta si
tuação e perguntavam: .Porque as leis 
impõem tantos deveres acs emprega
dores, quanto aos seus empregados. e 
as municipa.Iida:qes, no uso do dinhe!ro 
público, obtido pelos. -impostos, não 
procuram beneficiar os que para. elas 
trabalham ? Esta. situação não pode 
continuar sem prejuízo da harmonia 
que deve ex1st!r entre tôdas as elas
ses dos que lutam e sofrem, coope:ran:.. 
do, de qualquer modo, para. o engran
decim-ento do paíls. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
19~--Grf.ar~ -~ílveira. 

N.o 2.077 
Entre os parágrafos do artigo lfl4, 

depois do de n.0 26, acrescente-se êste: 
Aos que vivem do próprio traba.lt..> 

será assegurada freqüência livre Il3S 
escolas secundárias e superiores, ea 
épocas especiais de exames, co!IlO a 
lei determinar. 

Sala. das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Gua.racy Silveira. - Sega#Q.s 
Viana. 

Justificação 
Nenhum pais poderá. possuir l!lleres 

capazes, se não permitir o a~esso de 
pessoas pobres nas escolas superiores. 
Quando um povo legisla. de tal ma
nejra, sôbre a. cUltura profissional, que 
só aos ricos se permite seguir eer~ 
~. como engenharia, agrono
mia, medicina, êsse povo se condena 
ao suicidio. As cla.sses favorecidas da. 
fortuna são as que menos podem con
tribuir -para a liderança. politica e m
telectual de um povo, pois os seus 
companheiros padecem dos prejuizoG 
que a abundância de dinheiro causa 
à mocidade: abuso dos prazeres, indo
lência, atrofiamento das resistências 
psíquicas e a usêncis. da. energis. pro
duzida na luta contra a necessidade. 
A nobreza antiga caiu, por fôrça des
sas fac!Udade.S oferecidas pelo dinhei
ro. Muitas fammM braslle!ras, de al
tos recursos !Inancefros, vira::n seus 
filhos votados a uma. vida 1mproduü-
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va, :por falta do estímulo criado pela 
precisão e necessidade de lutar. 
. A própria Inglaterra viu :;eus ln~

lhores lideres e profissionais b urgir.
·tio, m~smo quando dz. nobrez~, entre 
cs que foram levados à. luta per fa
tores acidentais. E nos Estados Uni
dos, pais que serve de. exemplo ao 
mundo inteiro, os maiores lideres vie
ram do povo, e, muitas vêzes, como 
L:incoln. da ma:is e=-trema pobreza. 

Nos Estados "Unidos, onde não ex~r.

te a sedução do eroprêgo público,rnui
tos estudantes trabalham seis :..'lt;s~s 

e estudam intensivamente outros seis. 
Viajei certa vez, tendo como camarei
r<> um estudante de engenharia, no 
último ano do curso, que falava di'Vcr
sas línguas. Con_'leci outros jovens 
que velldiam j.omais ele manllã e es
tudavaln C. tarde. Fui informado por 
um prcfessõr de direito. dest:l. Ca.Dit:tl 
vindo elo sul ào contl;::umte que ~· 
Uru~uai e a .~gentina têm a fre
qüência livr~ em suas escolP.s SUlJ'i:
rior~s. · 

·O ideal seria. a fl·eq_üência liY7:: p::1ra 
todos, e exames rigorosos. abmng~ndc 
integralmente cada maté:-'.a, mas se 
iSSC' n~o .convém. pois os ricos malba
rata:iam o tempo em c!ivex:;ões pe
ri;;osas, ::.o menos seja um direito do 
braslleizoo que vive à cust:l. do · p:·óprio 
trabalho, a liberdade de aprender 
onde e ccmo queira, desde que preste 
s·eus esames, e ~eja aprovado. 

Uma cbjeç5.o que ser.np:-e te:nh.J ou
vido me pn:-ece destitu!C.a de l]tlalquer 
,func1am.eJ.1to: há ai.ll2.s que exlgzn~ 

laboratórios e professôres csp~ciali~l
dos, porqm~ são práticas. 

Essa objeção é fantasiosa. Ná') fa1-
tam médicos ilustres, capaze.>, em 
muitas cidade do inter!.or, que, p~::
areor à 11ossa, gente, e p~:-u ap:cve:i
tar valores que a nação perde:-~ se 
os não proteger, estariam prontm. a 
lecionar turmas de alunos do curso 
médico. fazendo ~1utópsias, dissec..'1.r..(la 
cadáveres, ou d~ndo aulz.s de quimic,'t, 
de medo que, c.a prestarem :;::ames, 
talvez cs seus alU!los padess~m estar 
mais pr:;parados do que os da :oróprh 
~ede. 

· o essencial serra que o ahmo co
nhecesse a matéria. Poderiam ser ri
gorosos nos· exames, porque isso sc=ia 
apena~ em :favor dor. futuros prv!'is
siona.is. 

Por amor de Deus, não :Percamo3, 
»or um preconceito, ou pela pou~a 
confiança no caráter dos pro!'essilr"s 
que, no futuro, examinarão os alunos 
das nossas grandes faculdades, nao 

percamos os valores intelectuais po
bres, porque êles 'são necessários para 
que nossa pá.tria triunfe no co:1vivia 
dos povos. 

Sala das Sessées, 21 de junho de 
1946. - Gur::racy Silvcira. 

N.0 2.078 

Ao art. 1!)~. ns. I e n: 
Sllostítua·se pelo seguinte: 
"A Únião poderá participar das ins

tituições ou organizações internacio-·, 
nais, de caráter universz.l, regional oil 
vicina!, que representem a vontade 
da comunidade e que se formem por 
vincules naturais de solidariedade e 
de con\:cniênc:as reciprocas". 

Justijicação 

"órgãos", como está escrito no Pro
jeto. não é, neste caso, a expressão 
ádequada. ó=gão é parte de um or
:;-:niswo ou de uma entidade organi
zada, que se destina a exercer deter
mina<la funçf.o. E' nesses o:-ganismos 
ou entidades que o Brasil poderá, em 
principio, tc:J.'lar parte. A emenda o 
esclarece õ.evldamente e, ademais, 
p:rO\!ura. sí.!üE.tizs.r num só artigo o 
pensatr.ento que o Projeto esplz.ml. em 
dois ::1cisos. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 
1946. - Altino Arantes. - Aureliano 
Lei<";. - Lino 2f!acllado. - Romeu 
LOU.; enc;ão. 

N.o 2.079 

Emenda ao titulo VI. 

Reun::.-so a matêxia do § 3.0 do ar
tigo 165, à dos ~ts. 167, 168, 1€9, 170, 
171, 1"12 -e !.74, e a dos artigos 182, 
183 e 18•1. num título denominado 
De:. se;;uran•;a externe:. e interna, que 
pa.:sa:r:i. a ser o titulo V. 

Justificação 
E' àt: tamanha importância consti

tuclc,nal o problema. da segurança na
cional, e p;:r cutro lado estão de tal 
mcd<.> relaci~nadas :;.. segurança ex
tern~ e a segUJ.·a..'"'lça interna. que reu .. 
nir êsses assuntos. p:ua com êles for
mar um título da Const:tuição, re
nresent2., do ponto de vista da estru
t-ura constit1:clonal. solução a mais 
indic:;.da. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 
1S46. - Gustavo Capanema. 
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N.• 2.080 

Ao arL. 165. 

suoomua-se por êste: 
Art. 165 - o Brasil só reeorrerâ à 

guerra, se nllo couber, ou se malo
grar o arbitramento, ou outro melo 
pa.cUico de soluçlio do confUto, adml
tldo, com o seu consenso, pelo direito 
Internacional, sendo vodada a guerra 
de conquista. 

Jusll/lcaç6.o 

Se me n!lo engano, das vârlas dls-
• posições que conslltuem, no projew, 

o art. 165, s6 foi aprovada, pela gran
de ComtssAo, a do I 3.0 , assim ex
presso: 

I S.• - A Unlllo s6 reeorren\ à 
guerra, se ni\o couber ou se ma· 
logmr o arbltmmenlo, ou se nti.o 
tiverem lugar os melas pacUicos 
de solução de conflito, regulados 
por órgão Internacional de segu
rança, de que participe: e, em 
caso, algum, se empenhara\ em 
guerm de conquista, direta ou In
diretamente', por si ou em aliança 
com outro pais". 

A emenda abstrai das demais dis
posições, para só tratar dessa. 

A modUicaçllo tem em vista o fu
turo, lJols, de futuro, outros meios de 
solução dos conflitos Internacionais 
poderão ser admitidos pelo Brasil. 

Aludlndoot guerra de conquista, tout 
courl, a Constltulçlío ter-se·â referido 
a tõda e qualquer cuerrn de con
qulst«. De modo que, também quanto 
a êste parL~cular, n dlsposlçlio constl
~uclonal deye ser expressa em Urmos 
gerais. 

Sall\ dns Sessões, 22 de Junho de 
1946. - Clodomfr Cardoso. 

N.0 2.081 

Suprlmn·se no Item H do nrt. 170 
a expressão "de ferro", 
Suh~lltun-se a C'Xprcs.sAo "cslrnd~ 

de ferro !edet>nls", constante do Item 
III do art. 187, pcln expressAo "es
trn!ln de ferro e de rodEgem federais". 

Jr.ulf/lcaç6.o 

Convém suprimir n expressAo restrl· 
th•a "de !rrro" para abranger tnm
bém RS estradas de rodagem. Caso 
contr6rlo, seria uma Injustiça lnoml· 
nl\vel. 

Sn:a dr.s Ses..<Ões, 14 de Junho de 
1946. - A111aral PeiJ:oto. - Rrlgldo 

Tinoco. - lleltor Collet. - SUguei 
Couto. -- .Tosé Carlos Pereira Pinto. 
- Gere/no de Pontes. - Df()(~óclo 

Duarte. -- Acamemuon MagMMes. 
- Barbosa Lfma Sobrlnlto. -· Fer· 
relra L/ma. - Acurcfo T6rms. -
Etellllllo Lfns. - Agostln/JO Monteiro. 
- Getrllfo Moura. - Altfllo VhlallQUR, 
- Todelo Pl~a. - Antcnor Bog~a. -
Juscelino Kubitschek. - Palll<• Fer
nandes. - Daniel Faraco. - Hcm6.o 
Júnlcr. -- Abelardo Mata. - Alfredo 
Neves. Alarico Pacheco. 
- Alvaro Adolplto. - Jodo Botdho. 
Osório 7'UV11ty, - MagaliH'tes li<!l'ata, 
- L/110 /tlacllado. - illedelros Neto. 
- VIeira de Mello. - Pedro f,udo· 
vleo. -·· Souza Lc6.o. - Carlos l'lnlo 
F/lho. - José Leomll. 

N.• 2.082 

Art. 171 - Onde cstll "dlr1!çâo 
I>Olltlca da guerra". Diga-se: "dirtoçAo 
da polltlca da guerra". 

Jr.utl/lcaçáo 
o que a dlspcslçllo pretende ntrll>ulr 

no Presidente da Repllbllca ná(~.- é a 
dlrcçllo t>alltlca da guerra, mll.'l 11 dl· 
reçAo dn polltlcn em face c em conse· 
qMnctn da guerra. E nllâs. o que e6• 
11\ no nrt. 60, que 6C refere n ·- "a 
poi!Uc& da guerr&" - nllo l\ "po· 
lltlca da guerra". Uma colsn é dlreçAo 
polltlca da guerra e otttra. dlrcç{,o da 
polltfcn dn guerra. 

Sala das ~ssões. 17 de lu\\ho de 
1946. - 8/as Fortes. 

N.0 2.083 

Atre~cente·se r.o art. 112. I 3', :le· 
pois da pnln\'rn "aulárqulras". J, ~x

prc~ão "c paraestatais". 

Jr~Jff/lcar;cio 

A mesma rnzlío dns autarqulall, no 
ca.~o. cabe àr cntldrdcs parac.shl!Ois. 

Os candidatos a cmprcg05 nunms 
ou noutra~ dc\'em, !lo mesmo mo:lo, 
confC'rme a hipótese. provar o nl!st.n
m~nl" ou " cumprimento dns •lbtl
gnçõrs cslnbelccldns no art. lU. ou 
n tsençlí.1 :c~;al. 

Sala drs Sessõrs, 21 de junhtl de 
1946. - Silvestre Phfclcs. - f'relt'll.! 
Cal'alcanff. - Fernand~s Tel/e&. 

N.• 2.08! 

Ao nrl. 192, subs/llua-sc: 

Art. As causns em que a U 11t\o 
fór nutorn serão propostas JJCtiln te o 
Juizo da Fnzendn P(tbllcn n1 'Oh· 
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'rito Fedcrnl, se nl domiciliado o réu, 
ou na capital do Estado ou •rerrltórlo 
em cuja circunscrição . êle tenha o 
seu domicilio. As em que fôr a Unllio 
ré, noderã o autor propô-la nnquêl~ 
Juizo do Distrito Federal, ou na cn
plllll do Estado ou Terrlt~rlo cuJa 
circunscrição - ou ~eja êle domlcl
lllldo ou h11j11 ocorrido o ntc• ou rato 
lesivo. 

f 1.• As causas propostas noutros 
Julv.os, se nel11s Intervir a Unlllo como 
parte lttlnclpal ou secundária, pas
sarão a ser da compellmcla de um dos 
julze~; da capital do Estado ou Ter
ritório, ou do Juizo da FaZt!nda Pú
blica no Distrito Fcdernl, nos tênnos 
tlêst.e artigo. 

J 2.0 A lei 1 poderA estabelecer a 
competência de outro fôro para as 
causa.~ fiscais até ct•rto valor, e co
meter ao ministério público local a 
representaçflo judicial d11 Íllt:enda nll
clolllll. 

Justljiettçáo 

A emenda corrige n otnlssflo do 
téxto, quanto nos Territórios e Dis
trito Federnl. 

Define melhor o peruamcnlo do lc· 
glsh\dor, em atlnêncln à obrigatorie
dade do Juizo nas causas propostas 
pela União e o direito de o autor es
colher o juf7.o, dentre os hu\lcados no 
nrllgo, plta ns causas a mover contra 
r la. 

A Intervenção de terceiro) nn lide 
far·s~-A como parte principal ou se
cundl\rta: parn ns.<lstlr n qualquer dos 
llflr.antes, qu:wdo a sentcn•;a hoU\'er 
de Influir na relaçi\o Jurldlcn c o li
tigante a qurm as!lste - pnrn ex
cluir o autor e o réu. na oposição: 
pHn ns.•umlr a posição de autor ou 
réu. no chamado ou nomendo l\ au
tor!~. 

O t~xto do projeto rcren•-se ã In
Ir! H•>ç~o da Unlllo como "nsslstentc 
on opo~ntc", exclultlo, na ;e!eréncln, 
o ca~o e:n que ela sejn chamada ou 
nomeada :\ autoria, o que nAo estar:\ 
no Intuito do legislador. 

Daí, rxpres.sllo da emenda - como 
parte principal ou secundária - com
preensiva cl~ tóclas ns fornms JJor qu~ 
o terceiro ltoden\ lnter\'lr na lide. 

"Nos térmos déslc nrtlgo", diz 111 
/inc. o )nrâgrafo Jlrlmelro da emen
da. F. o moth·o está em que o Juizo 
dc1·e s~r obrigatório, se a Unlilo Jn
trn•Jer nn po.<lçlio de nutorn, ou ficar 
11 r.~olltn do aulor, se ela lnten•Jer 
na posição de ré. 

As cnuMs fiscais do lnterésse da 
UnlAo assumem. nllo rnro. gmnde 
ntllo, nAo parecendo curl11l que a 

Constltulçl\o, no Invés de lhes definir 
a competência do juizo, suglrn no lc· 
glslndor ordlnArlo n fnculdnde de nu
torlzar, sem conslderaçl\o do mon
tante respectivo, sejam rins propostas 
nos juizos do Interior. 

Sntn dns sessões, 18 de junho dr 
1946. - Blrtcncourl A~atnbuja, 

N.• 2,085 
O art. 172 seja redigido nos seguin

tes térmos: 
•rodos m; brasileiro~. cntrr dc1.01to 

c vinte nnns são obrlgndos 11 prrpnrn
ção mllltnr; por nllo mnls de tB me
ses, bem como no ~crvlço militar, em 
tempos de guerra. Durante n pre1>n· 
rnção tnllll.nr os lncornorndos JlOll~rllo 
ser octtjmdo~ ~m serviço produtivo, de 
acôrdo cotn ns necessidades dns re
giões onde forem locnllblldos. 

Saln dM Sessões, 21 de junho de 
1946. - CJuarar11 Sflt•cira. 

Justi/lraçdo 

0 exército JlTOdUII\'o ~ Ultla dM 
nossns esperanças, quanto à fonnnçl\o 
rn11ldn do po!Ntclnl brasl!rJro JrliiJlTO· 
vr lado. 

A rhnm11da no serviço mllllnr por 
dezollo Jt\t!srs, de todos os rapazes 1111 
ldl\tle exh:ldll pcln lei, oferece-lhes 
umn oportunldndc de desenvolver M 
fôrças fL~ICM, desde que l!ss!'6 dezollo 
m~ses sejam bem aproveltallo.~. Umn 
rstntlstlca clt.'\da hl\ J>ouco, no IJlfl· 
rio tln As.\rmbléln, velo mostrar, J>atn 
nosso r5panto r def.llpOttlanti'IIIO, O 
número ~!;sombrosn de 1ncn1>n•s Jt~r~ 
n guerra. rntrr os l'h~mntloo i: lnror
I>Oraçlio. 

Pnrn nc~sc•s filhos seria umn \'rrda
delrn redt'nç!lo se êtcs pndes~em ser
vir n pt\lrln. prcparando-sr mllltn.r· 
mcnt~. r. no mer.mo tempo, rttl con
lnto rom n tmturr7.n, 11dqulrlsscm 
mnlor f6r~r. ff,lca. abrindo cstrndns. 
prcpnrnndo leitos de ferrovias, orgnnl
?.nttdo ntlcleos colonial~. adquirindo 
conhecimentos ngrt\rlo•. trato com 
mnqulnl\r!n conslrulnrlo rns.'\s de mn· 
delrn, ou dr outros m~tcrialr., ltnrn . 
êles mesmos, ~e flr11ssem Jlclas terras 
que lhe~ urlnm dondns, on parn os 
colonos qne \'lessem depois. ~'-~CS 
moço• srrlnm devolvido~ ri ~oclrdnde 
com pos~lbllldade~ parn \'IVer mnl~ 

drz ou \'lntc 1\nos do 1111r n vida pro· 
\'1\\'el, sem r~sa f•:>lprrl~tlcln ·~hllnr. 

Nenhum com·oca!lo 1lr.vrrla ser rc· 
cusado senão os de absoluta lnrnpncl
dndc. Os cnlnmos ~~rl~m tmlntlos; 
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os analfabetos receberiam aulas de 
sem; colegas mais instruidos; caroin
teirôs, terreiros, mecânicos, encaê!er
nadores, funileiros, motoristas, alfaia
tes, tapec;<oiros, pa:-!.ific2.dores, cozi
nheiros, cn!ermeiros. ciariam aulas 
práticas aos que não tivessem pro
fissão definida. o curso para o sar
gentado poderia ser ministrado aos 
mais capo.zes, não sOmente para o 
serviç.o remun~rado, por mais dezoito 
meses, passando, depois, ao of!cialato 
da rcse!""';a, como também para a pre
paraçil:o de professores de educação 
físic:o. a serem aproveitados nos gru
pos esco1a:;:e::; e cursos secundários. 

Outro resultado de !!laior eficiência 
seria. o fato cl,e s= colocar brasileiros 
de àiferentes estados, de diferentes ca
mad2.S c:tlturais, em contato lL."'lS coro 
os outros, sob a dircçiío dos ofb.ais de 
nosso Exército. O trato fraternal dos 
ofíc~cis para cem os convocados cons
tituiria o fator de catálise n2cessá
rio p:tr~ fra tcrnizar êsses brasileiros, 
fazcn~o àe tôdas :~.s can::aãas :JCciais 
um só povo. A influêncla dêles. n2.s 
zonas aonde ·fossem e~viados, as aulas 
e trabalhos proüõsionais pr(;.ticos que 
poderi:::.m r."llnistr~r ::os habitantes 
àe.ss:;.s zonas, s.s ll,_;ões da a;;r!~ult1li:l 

qu~ podc:-ia:n d~tr r.or tõcla a. redon
deza,· iriam r~n1c\l·endo os nossos p:-o
b1emas mah; prementes, sem grandes 
de-...::pcs:;.s pn:Y'L:. cs cofres públicos. Os 
pr~j·uizos do s~rviço :nilitar nas cido.
des c capitais, onde cs moços do in
terior estão sugeitos a tentações e en
fern1id::.des, seria:n rcmov~dos. 

Serr.=!.rin.!:: ~ort2.tcis r;oderin.m prece
de:~ ao~ c·ontir..scnte.s. p2ra. lhes abrir 
C:!.minl"lcs. c h::::pltais de 1n2.deira, 
para t:-a.t:.Ct!ler.::~o àos enfermos das 
ci:-cun•;!zl::h::n=J~:;, ;::.:o::1:r1n.:m s~:- edi
!'icados. Aulas p~r& os ::n~alfabetos e 
diíusão de !J::-incipios morais e 6ticos 
seriam d-:..d.as pe!os jovem o!:ici::üs e 
con·•.,.oc:o.d~s ele boa c~~1tu:r:!. .. 'I'udo isso .. 
encuaüto ·os nossos filhos adeF-trariam. 
se,;s l:raços para a defesa de nossa 
i!lteg!"!q::ldc n:lcion:l.l, qt~:::.né.o fêsse 
n~c::::,:,f.r~o. 

E ::t!é:n r.!c tu:1o, nada se!'ia. mais 
prático. no ccmb?..t2 :!.O co:n,Jni~mo. do 
que Gsse p::-ocesso de innm::>.:l::- os bra
sileiros de tôdas as camadas sociais e 
:·qoiais do Br2.sil. num só desejo de 
se1-v1r nóssa grande e generosa terra. 

Ou-lo afirntar qne um plano dessa 
natureza, sob a direcão de nossos ilus
tres generais, ·em menos de dez anos 
nos da.tia· um Bras~! diferente, e .muito 

mais compreendedor de sua potencia
lidade do que em nossos dias. 

Sala das Sessões, 21 de junho · de 
1946. Guaracy Silveira. 

. (~ 
N.0 2.086 

Ao titulo VI: 

Reuna-se a matéria do art. 173 e a 
dos arts. 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 
181. num titulo dencminado Dos /U7L

eionãrios e dos militares, que passará 
a ser o título VI. 

iu.stifi.ca,ção 

Embora submetidos ·a estatutos di
ferentes_ os funcionários e os nu!ita
res, como servidores públicos, estão 
sujeitos a princípio que em muitos 
pontos coincidem ou se assemelhr:.m. 
E' de tôda a conveniência, em tais ma
térias.._ fÓnnar doutl'inas e sistemas 

· hannôniCÕ:S.-- A coordenação·· dcs dois 
assuntos, <:omo capítulos separados O.e 
um mesmo títuJ.:>, ·atende a essa con
-.reniência. - Gustavo Capanema 

N.0 :J.037 

Das ?6::-Ç!:s arma tias: 
.Art. 173: 
Acrescente-se: 
§ 8.0 - Os coronéis do E:{ército e os 

seus correspondzntes da :Marinha e d:> 
Aeronáuti::!a, com mais de 35 anos àe 
serviço c que tenho.m, no n-..ir1imo, dois 
anos r.o pôsto poder::o requerer pas
sagem para a r.:serva, co:n as vant~
gens do pôsto im~diato". 

Justijicaçiío 

Em regra, os fu..."'lcionárics públicos. 
com 35 anos de serviço, e ao qu>l noõ 
parece, e:dstc c:nanda rcduz!.ndo a 30 
anos. podem requerer a sua :lposen
tadoria, com tódas as vantagens. Por
tanto, os :oronéis das fôrças arma
das, com 3.5 anos e mn.is de 2 de ser
viço, no pôsto de coronel. deverão 
goza:- de idênticas regalias. te:Ido-se 
em vista o principio da equidade no 
trato aos brasileiros, que servem à. 
Nação. 

Sala das Sessões .. P..ío, 21 de .junho 
de 1946. - Adelmar .Rocha·. 
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N.0 2.088 

.No art. 173: 
Substitua-se o § 2.0 pelo seguinte: 
''As promoções dos ofici:?.is nas fôr-

ças armadas, em todos os graus da 
hierarquia, de capitão em diante, obe
decerão aos critérios, alternadamente, 
de merecimento e de antiguidade, na 
forma que a lei estabelecer". 

Justificação 

O aspirante a oficial (como o guar
da-marinha) é praça de pré, com 
regalias. Ainda não é oficial; não tem 
patente; não contribuiu para o mon
tepio, e sua carreira pode ser intex
rom;:Jida :::.cst~ pôsto, sem atingir o 
oficialato. Sua promoção, que depende 
uir.:ia :no conceito favorável dos ofi
ciais em cujo corpo tenha iniciado sua 
carreira de oficial, é regulada pela 
classificação por "merecimento inte
lectual" resultante da média de apro
·vação final do curso da Es:::ola :Militar. 

O art. 173 deve cogitar sômente 
dos oficiai5 das fôrças armadas (tam
bém há promcçio entro:! graduados e 
inferiores - sargentos, que obetiecem 
a outros principies) , a . começar do 
pôsto de 2.0 tenente e s. terminar no 
de gene:::-al de divisão, ou vice-:?.lmi
rante, ou major btigadeiro. 

A promoção nos primeiros postos, 
isto. é, a 1.0 tenente e a capitão, devem 
obedecer exclusivamente ao principio 
de antiguidade. E' que, como subal
terno, 2.0 e 1.0 tenente, o c-~icial passa 
tão :pouco tempo e numa função como 
que àe executor, exclusivamente, ou 
seja, instrutor, que não pode adquirir 
mereciraento a promoção. lô:ste co
meça a manifestar-se no pôsto de ca
pitão, quando o ofidal jS. exerce um 
comando de certa responsabilidade e 
co!!ta um tempo considerável de ser
viços prestados - o que não pode 
ocorrer a um simples subalterno. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, 21 de junho de 1946. -
Magalhães Barata. - Alvaro Acwlpho. 
- João Botelho. - Lameira Bitten
cocrt. 

N.0 2.089 
No artigo n.0 173: 
Substitua-se o § 3.0 pelo seguinte: 
"-'liém da compulsória, estabelecida 

pela lei, a transferência :para a P..eser-
1'11 pode ser facultada, mediante pedi
do e a juizo do Govêrno. a todo ofi
c!a.l que conte mais de três anos no 
quadro de. acesso, o que se dará no 

põsto imediato, com tõdo.s as vn.nta
gens, prerrogativ~s e reg!llias" ~ 

Justificação 

A transferência voluntária para a 
P..eserva do oficial que já conte, pele 
menos, com cinco anos de pôsto, não 
pode ser consideraci~- uma promoção. 
Esta se dá em virtude do oficial já 
t::r siC.o julgado .pela corr...issão de pro
meções com direito a ela, isto é, apto 
ao aces~o ao põsto imediato, depen
dendo apen~.s de vaga. O oficial c1ue, 
com os dois ancs de interstício, estan
do no quadro l)cr m:üs de três, já cou
tarâ. mais de cinco anos no pôsto, o 
que quer dizer, já. estará manifesta
mente envelheçidc, serrão desanimado, 
sem estimulo para prosseguir na ::?.~

:reira. E' mais razo~vel que, tenci.o eln. 
conta o prestígio da autoridade .: con
seqüente atentado à disciplina, volun
tànamente desobstrua o caminho pata 
os mais jovens e o faça sem dcsdoito 
e sem humilhação ::;ponte sua:. E'· urr:. 
meio de pugnar pelo necessário rcju .. 
venescimento dcs quadros. 

E' mais prejudicial aos interêsses da 
Nação e das fôrças armadas qu~ êle 
l)erdure no quadro a esperar oue um 
dia venha a ser contemplado côm essa 
promoção a que as autoridades compe
tentes (os generais que constituem a 
comissão de promocões) o julgarem 
merecedor. · -

Sala das 'sessões da As~mbléia 
Constituinte, 21 de junho de 1945. -
Magalhães Barata.. - Alvaro Adolpho. 
- Lameira Bittencou:rt. - .João Bate
lho. 

N." !!.O!l:J 

Emenda aditiva ao arti{:o 173 do 
projeto: 

Acrescente-se ao artigo de referên
cia - 173 -, logo em seguimento aE> 
§ 7.0 , mais o seguinte, que tomará o 
ll.o s.o: 

§ 3.0. O militar da ativa, sem prejw
zo dos seus vencimentos, poderá cur
sar quaisquer est:?.b~lecimentos de en
sino superior e bem assim exercer prp
fissões liberais, respeitando os deve
res e obrigações militares". 
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Justificativa 

E' do conhecimento geral que os 
elementos integrados das nossas Fôrças 
Armadas, pela rigidez da legislação 
militar, se encontram inibidos de fre
quentar quaisquer estabelecimentos de 
ensino superior e não podem exercer 

·profissões liberais em que se diploma
ram. 

CompJ:eendemos que tal rigidez, com 
efeito, visa radicar o militar, mais 
crescentemente, à nobllitante carreira 
das armas, afastando-o, portanto, de 
quaisquer outros misteres estranhos à 
mesma. · 

Meditemos, por instantes, sôbre essa 
dura exigência imposta àquela nobre 
classe, que se presta reais e incontes
táveis trabalbos à Pátria, na esfera 
da caserna, não vemos razões suficien
temente fortes e procedentes que a 
privem de prestar, por outro lado, não 
menos expressivos se~s à Nação, 
dentro na órbita das profissões libe
rais, sem ofensa, é claro, aos seus de
veres e obrigações de militares.· 

Confinar a cultura, opor-lhe restri
ções e pelas, impor que determinadas 
classes se possam desenvolver no cam
po cultural ou científico em detrimen
to de outras, representa matar a pró
pria civilização, importa em sufocar 
os justos anseios dos que desejem, ou 
por vocação ou por estudos especializa
dos aumentar o cabedal dos seus co
nhecimentos da vida e dos seus pro
blemas, cada vez mais complexos e di
!!ceis. 

Confinar a cultura, opor-lhe restri
ções e pelas, impor que determinadas 
classes se possam desenvolver no cam
po cultural ou científico em detri
mento de outras, representa, para um 
País em ·fol"I:Illl.çáo como o nosso, êrro 
flagrante, palpável e injustificável. 

Na sua esplêndida produção- "0 
Estado" R. M. Mac Iver, renomad.o 
Professor de Filosofia. Política e Socio
logia da Universidade de Colúmbia, 
"m Nova. York, doutrina em periodos 
que, parece-nos, mais fortalecem a ca
bida desta emenda: 

"Em geral. tôd::;. aquela cultura viva, 
que é a expressão do espírito de um 
povo ou de uma era, está além da com
petência do Estado. O Estado reflete 
a. cultura, mas faz mUito pouco além 
disso. O Estado ordena a vida, ID.Rl> 
não a cria. A cultura é o trabalho 

da comunidade, sustida por fôrças in
teriores, muito mais poderosas do que 
as leis. Nos reinos a.. arte, da litera
tura e da música, como nos da reli
gião, dos costumes e da moda; nos mi
lhares de expressões do seu pensamen
to e seu modo de vida; na infinita pro
cura de satisfações, que dão sentido e 
calor a sua existência, nas planfcies 
ua vida dl8.na. ou nas montanhas s. 
que chamamos beleza. e verdade; na.s 
intimidades da afeição e nas alegrias 
e sofrimentos cotidianos; na. simples 
aquisição trabalhosa do pão de cada 
dia e nas conquistas- -ambiciosas da 
distinção e do poder; em tõdas estas 
atividades, um ;povo ou "civilização" 
segue o seu próprio caminho, reagindo 
a influências e condições,. que na maior 
parte êle mesmo desconhece e, quan
do as conhece, o Estado, na maior 
parte, não compreende e não controla. 

MJi:io1r.PAlm!:,<NÃO COMPllEENDI!! E NÃO CON-
TROLA. -

Realmente, parece que no curso da 
história humana se verifica. um pro
cesso que vru. do estádio do pequen9 
grupo de parentesco à cidade mundh.l · 
e nesse prccesso, pelo menos, ci~a
ção e cultura ('amlnharam de mãos da
das. Realnif!!lte, parece ~ tml 
sentido geral desde o estádio de len
das confusas até o de crença racio
cinada e pensamento ·cientifico. H8 
muita razão para se apoiar a ousada 
genera.Iização ãe Comte, de que a hu
manldade parte do que êle chama uma 
compreensão teológica do mundo para. 
uma compreensão positiva. Podemos 
assim traçar a evolução não :dm
plesmente de uma sociedade, mas 
da soCiedade; não meramente de um 
Estado, mas do Estado. A humanida
de se divide em grupos e seções, mas 
é se!!:.;:>re bumanid!i.de. A maior pane 
da civiliZação é um meio para as suas 
necessidades 'comuns. Em grau cada 
vez mais intenso a civiliza.çli.o se torna 
uma civilização mundial, salvando-se 
do perigo de submergir nas ondas de 
um barbarismo exterior, a que se su
jeitava outrora. 

A cultura, de outro lado, é JDel!OS 
estáveL menos segura.. Cresce e· de
cresce e nenhum estudo das condiçOes 
da civiliza.ção para explicar-lhe o 
curso. A cultura não pede estar pa
rada.. Mesmo para permanecer, ela 
procura mudar, procura novas, ma
neiras de expressão. A cultura é cria-
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ção e jamais cessará enquanto a. vida. 
se renovar nas geraÇÕes. Procura. in
cessantemente novas maneiras, novas 
válvulas, novas interpretaÇÕeS. (Au
tor cita.do, obra de referência, páginas 
113 e 231). 

Na história de nossa. cultura., em 
todos os ramos dos conhecimentos hu
manos, fôrça é convir que a. classe 
dos militares deu ótimos representan
tes, em todos os degraus da. nossa vida. 
de povo civilizado: nas letras, nas 
a.rtes, nas ciências, sobretudo mate
máticas, fisicas e qUimicas; na. geo
grafia e na economia. politica.; na. so
ciologia, na literatura jurídica, na. 
med.!cina, na engenharia, na veteriná
ria, na. agronomia, enfim, na admi
nistração pública em geral, homens 
afeitos à vida militar também exerce
ram influência na esfera. de outras 
profissões, principalmente das deno
mln!!ilas liberais, contribuindo com 
parcelas magníficas e produtivas de 
inteligência, de ensinamentos e orien
tações. 

Por que motivo, então se lhes vedar. 
em plena. época de acentuado predomí
nio da.s ca:Pt~.Cidades e dos valores, que 
continuem a nos ajudar com seus 
préstimos e seu primoroso SIISi!io de 
exercitarem tais profissões? 

Que responda à pergunta, com a 
clareza do seu estilo e a própria rea
lidade do Estado, o abalizado R. M. 
Maciver: 

"Confrontemos por um momen
to, a direito e o costume. Ha 
muitos costumes cbservados pela 
comunidade tão fielmente como 
as leis, sem auxilio de qualquer 
organização. O direito, de outro, 
lado, ampara-se no Estado. Mas, 
em última análise, a base de am
bos é a mesma, pois a própria 
comunidade é que sustenta o Es
tado. São ambos expressões do 
sentido social, o sentido de so
lidariedade, o sentido de. interêsse 
comum. Neste fato subjetivo en
contramos a raiz da unidade da. 
sociedade; não no Estado que é 
sõmente um.a forma por que es 
eXPressa essa. unidade. Estamos 
aqui na esfera. dos valores, os 
quais devemos primeiro sentir para 
depois firmá-los" (idem. pági
nas 325). 

Aliás, argumentando fora do campo 
:feracfssimo da fUosofia e da. sociolo-

gia, a nossa tradição constitueional 
já. consagrava, desde 1891, a liberdade 
do exercício das P~:ofissóes, observadas 
ru: condições de ordem técnica ou de 
sua regulamentação, tendência. essa 
um pouco confinada, porém não proi
bida, quanto aos m.illtares, pela Cons
tituição de 1934, que, com muito ea
bimento, permitia. até aos militares 
"aceitar cargo público permanente, 
estranho à sua. carreira, de )o{a.gis
tério e Técnico Cientificas", cumula
tivamente com o serviço ativo das 
fôrças armadas, o que incompreensi
velmente, data vénia, o Projeto da. 
futura. Constituição veda taxativa e 
drasticamente. 

O art 72, § 24, da Primeira Carta. 
Magna republicada, estipulava entre 
as declarações claras de direitO!! esta: 

"E' garantido o livre exercício 
de qualquer profissão moral, in
telectual e industrial". 

O art. 164, combinado com o ar
tigo 172, § 1.0 , da segunda Constitui
ção republicana, embora. mais restri
tamente, não vedava a liberdade de 
exercido das profissões e, até permi
tia aos JD!lltares exercerem funções 
estranhas à classe: 

"Será. transferido para a reser
va. todo militar que, em l!erviço 
ativo das fôrças armadas, aceitar 
qualquer cargo público permanente 
estranho à sua carreira., salvo a 
exceção constante do art. 172, 
§ 1.o; êstes, declaram: 

"E' vedada. a acumulação de 
cargos públicos remunerados da 
União, dos Estados e dos JIIuni
cipios. 

"Excetuam-se os cargos do ma
gistério e téenico cientificas, que 
poderão ser exercidos cumu!at.i
vamente, aind:t que por funcio
nário administrativo, desde que 
haja compatibilidade nos horários 
de serviço". 

Aproveitando-se da última parta do 
n.0 13 do art. 113 daquela Constitui
ção de 1934, foi que vieram regula
mentos e leis JD!lltares proibindo aos 
militares o exercício ® profissão es-
tranha à ca..-rei.ra e, também, ve

dande> pudessem cursar escolas de en
sino superior alheias à fínalidade da 
tropa.. 

Carlos Maximiliano, por sua vez, 
em lapidares comentá.rlcxs à pr'.mei-
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ra Constituição nossa. (art. 72, ~ 24) , 
ensina. de maneira msofismá.vel: 

"Quanto às · profissões liberais 
só é lícito a exigência da prova 
de capacidade. QualQuer outra. 
restrição ou regulamentação seria 
incompatível com a liberdade as
segurada pelo Eõtatuto Supremo" 
<Constituição Brasileira, página 
749). 

Essa., concordemente, a cpin.ião dos 
doutos e a tradição do nosso direito 
constitucional, 

Concordamos, plenamente que as 
restrições consta.~tes dc-s §~ 5.0 , s.o e 
7.0

, do art. 173 do Projeto ora s·~i

tado, se poderão estabelecer, por ex
c~so de zélo; porém, não jt:lgamos 
n'::·:n ace:-tado, nem co:J.stituci~r..al,. 

data venia dos m::is capazes e d:utos 
no assu11to, o imj)edimento imposto 
aos militares, pm.· fô:çs. d:.qucla J.~gis

lação de refel'ência, de cursari!m 'es
colas de ensino su;Jerio:- estranhas à 
sua carreira, e o de poderem exercer 
as pro-fissões liberais -em aue se di-. 
plo.maram, =as e .. -éut:·as · en:riqu2ci
das cem as suas atividades e ele
vadas c:>m os s·eus· cc;nhecimentos. 

A emenda seri i:hQ~pe·nsável. quer 
pela sua objetividade, quer pela cir
cunstância de preencher lacuna exis
tent-e no nosso futu:-o estatuto poli
tico. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - .João BotelhO. - Odilon Soa
res. - Crepor.y Franco. - Leopoldo 
Peres. - Lameira. Bittencourt. -
Luis Carvalho. - Altamirando .Re
auião. - Negreiros Falcão. - Duarte 
CÍ:'Oli-:1eira. - Cosme Ferreira. - Al
varo Adolpho. - Pereira da Silva. -
Deodoro i•fenàonca. - Valdemar Pe-
erosa. -

N.0 2.091 

Ao :i.rt. 175, adite-se: 
A cargos ou funções de igual res

ponsabilidade, e que não dêem direito 
a acesso, deverão corresponder ven
cimentos ou remunerações iguais. 

Sal2. das Se<;;sões, 2 de junho de 
1946. - Bittencourt Aza.mbuja. 
Euzébw Racho.. - Paulo Sarasate. -
Silvestre Péricles. - Meeeiros Neto.
José Lecmil. - Fernandes Távora. 
- Deoda-ro Mendonca. - Café Filho. 
- Jorge Amado . ...:. Manuel Novais. 
- Aureliano Leite. - João Botelho. 

-Cam1JOS Vergal. - Freitas Caval-
canti. - Rui Palmeira. -Mário Go
mes. - Aluisio Alves. -José Va.rela.. 

- José Bonifácio. - José Cá1Uii.do. 
- Pedro Vergara. - Roiierto GZa.s-
ser. - Gaston Englert. - Wellington 
Brandão . ...- Aaostinho Monteiro. -
Pereira da. Silva. - Dióoenes Maga
lhães. - Glicé:-io Alves. - Osório 
'.!'uyuty. - Bias Fortes. - Gal~no Pa
ranhos. .- Beni Carvalho~ - Duque 
Mesrr..titci. - Dominf7Qs Velasco. -
Hamilton Nogueira - Castelo Bran
co. - Lir:o J.!achado. - Adelr.uzr :Ro
cha. - Graccr..o Cardcso. - Et:.etides 
Figu!;ire(!.o. --.Jur_andir Pires. -.Góes 
M:onteiro. - Po1'..cé de<i1"rnd'Z. - An
tero Leivas. - Aloísio de Castro. -
Vieira de Melo. - Dá.rio Cardoso. -
Jarbas Maranhão. - Osvaldo Lima. 
- Henrique Novais. - Hugo carneiro 
DiocZécw Duarte. - Jo{io ll'lendes. -
Waljred.o Gurgel. - Erigido Tinoco. 
- Válter Franco. - José Ga::;,dêacw. 
- Lahyr Tostes. - Aliomar Baleeiro. 
-...Luis Cláudio. - Olynto Fcnseca. 
- NiiiFefros-Falcão. -.-Jomzs c_orr~. _ 
-- José Romero - Teixeira de Vas~-
concclos. - HÚgo Borghi. - S.i:!Ul 
Pillc. - DoZor d.e A1ui.ra.de. - Pe
reira. Pinto. - ~-lves ~Linhcres. -
Martiniano de Araújo. - Pedro Lu
dovico. - Samuel Duarte. - José 
JofiZy. ....;... Janl'!ui Carnei:o. -:- Ra:fl 
Ba.rboe,a. - Oscar Carnezro. - .Toa.p 
Cleojas. - Plínio Lemos. - Alta.rm
rar..do Requião. - Tifodow.iro Fon
seca.. .lffanuel Vttor. LuiS 
Barreto - Novais Filho. - caí
res de Brito. - M•:tUrício a-ra
bois. - Brochado ·da :Rocha. 
Baeta Neves. - Gregório Bezerra. -
-Abelardo Mata. -Batista Neto • .;_ 
;cam.a.:;o Rocha. - Lopes Ca-r.,çaàc. -
Alcedo C<rJ.tinho. -JoãO' d'Abreu. -
Vergniaud. Wanderley. CreTJory 
Frar..co. - Alcides Sa.benç.z. - Gua
rccy Silveira. - José _Al'll:m_im. -
Israel Pinheiro. - Clauilmo Silva. -
Ca.r'ú:Js Marighel!tt. - J'Y.ilton Pro.tes. 
- Hcró!i'ú:J Azamõuja. - Lau.;o Io!on
tenegro. - Gurgel d~ . A_rr..cral: -
Bcn?amim Faralt. - J:'lavto Gutma
;ãcs·. - João Henrique. - Benedito 
Vaia.da.res. - Ju..scelcno Kubitschek_. 
- Agrícola de Barros. - Lic"'..Lrgo Lez
t:e. - Osvaldo Studc:;•t. - Ferrejr_a 
Liw..a.. - Art-J.r Fiso;ur. - Getúito 
.Jlíoura. - Fernandes Teles. - Vo/'
aas Neto. - Elói Rocha. - Alanco 
Pacheco. - A.ugu..sto Víegas. - no
drigues Seabra. - Adroaldo Mesqttita. 
- João Aguiar. - Trifino Correia. 
- Da.niel Faraco. - Alfredo Sa. -
Cristiano Machado. - .Mércio .Tei
xeira. - Romeu Flori. - Egberto 



-473 

Rorlrigues. - !.!unhoz de Melo. 
Eurico Sales. - Matos Olympio. 
Gilberto Freyre. - Lauro àe Freitas. 
- Souia Leão. - Séga,à,J:zs Viana. -
.-!gostinho Oliveira. - Jofio Aw.-azo
?taS. - Fernando Nóbrega_ - Cla.t.:o 
Oliveira. - Miguel Couto. - Beníc!o 
Fontenelle. - Epílogo Campos. - Os
:•aldo Pacheco. - Dc.nieZ de Car-.;a.Zão. 
Areia Leão. - Severiano NuneD. -
Romeu Lourenção. - Ernesto Gaert
ner. - Gercino de Pontes. - Flores 
dez Cunha. - JYlonteiro de Castro. -
Plínio Barreto. - Mota Neto. 
Milton de Campos. - Antônio Si!va. 
-José Augusto. -Luis LaJo. - R11-i 
Abn.eida. - Err...czto Dornei.es. - Jc<lo 
Vilas-Bõa.s. - Manuel Du.:zrte. - Ar
tur "Bernardes. - Magalhães Pinto. 
- Bernaràes Filho. - Luís Car:Ja1ho. 
- Ja"t:i. de Figueiredo. - CeL5o llir:.-
chado. - Bayard Li1n.a. ~ .IG.Zics Nla.
chailo. - Lima Cavalca:n.ti. - Coell"o 
r..oãrigues. - Argemiro Fiaiho. 
Esmara,gdo d;e Freitas. - Gt!iZ."~erme 

• XaVier. - Ernani Si::tiro. 

Justijicaçàr;> 

Sôbre a en1enda ao .art. 175. 
A<l !s.do dos cargos de co.1·reira, o;_r,; 

<ião direito r..• acesso aos s·zus titu:a
res, outros b.á. isolados, em qu:; o:; 
servidores pú!:!i{:OS fican1- adstrito:; i 
permanência indefinida ns.-s m~.srr:..z..::; 

ft:.nçõ~. se:n possibilidade ::.!gun1a á~ 

promc;!lo ou quaisq_u~r vantc:.gens d~s·~ 

tinaa.as, p.articu.larmente, a lhes cc:-ri
gir, a situz::;ã .. o em que s.z· enccntrar..1. 

E, a :i, só lhes cumprç aguar à. ar, pas
siV'emente, que os possa~ beneficiar 
medida.s ccasionais e a!22.tórlas d-e c:t
rã.te::: ger:ll, ditadas em co:!:lseqüGn~i::~ 

de gra·ves, e inelut§:veis dificuldade!.:; 
para todos, e, PO·r.tanta, c::n.~ ra::;.;~o 

mais forte, J.)a!'a ê!es tambér...'l. 
~!ã.o serã, pois, justo nem equini::1e 

que, além àa, desibualdade <ie condi
ções ve::-ificada. ent1·e os funcionários 
de <:3.I'I'Cira e os de caTgos isoladc.s, 
•J§.o sejam iguais os vencimentos dês
tes últimos, e que a·lguns deles p2r
cebam muito m::!.is que os outrco.; não 
obsttmte a puridnde de funcõe.s e ·de 
:responsabi1idade. · 
> E· o que ocorre. a exemplo, entre cs 
• uncionários-exatores da Recebedoria 
do Distrito Federal, os da Pagadoria 
do Tesouro Nacional, os da Ca1xa de 
Amortização e cs da Recebedoria Fe
deral de S. Paulo. 

A emenda, se adotada, corrigirá ·a 
injustiça do desnivel de vencimentos 
no caso prevtsto. 

Ju>éifica-se ~lo mesmo principro 
ji <:ons:::grado na legisla,.ão trabalhis· 
ta, segundo o qual ao mesmo trabalho 
de-ve corresponder o. mesmo salário, 
::em co~sid-e:sção ia iàad::, s·exo, na
(:ion2~dade m.1 zs~sdo civil <art. ~64, 
§ 24, :1.0 1) . 

Sals. da!S Sessões, 2 ele junho d~ 1945. 
-- Eittencourt A.zarn!:n:ja. 

N.0 2.0:12 

0::1de cc:wier: 
A:t. !~::t con.tag·em de tempo pare. 

efeito de c.pcser,ta.ci::ria <arts. 9S e 99 
do Estatuto dos funcionários públicos 
civis da União, com:putal:'-se-ã. i.nte
~ralmentz, .:J.lém do tempo de szrviÇO 
ql!e o funcioná.rio tiver no cargo que 
e>:erce: 

a) c tempo de serviçc em o:.z :ros 
cargos ou função públic::: f~dCT::!.l exer
, .. ;uos a-;;t::· .. ·iDr'~F>.,.,t·~ ;r~1o ·!'un-··'o!lir~c-

-· b) o .. i;.;;ícd~·--e-e- se-;.-viç; ã~tivo no 
E:·:ércit.o, n:t Arn~Rd.a, nn. Fôrça !:..éres. 
e :las :?ôrc::: Au:-:niarcs prestados d:J.
::.?.:lt~ o. p:1Z, ccmputa:1do-s~ pelo :d:)!ll.'O 
o :::-:::.::.:1C -e1-r:. o~zr~~ú~ ê.e ::;t:~lTa; · 

c) o tc!npO e17... Q.ne o i·v.~J:c:cl'!.itio 

!jç:u:v.z!' tr:::."::::lh.:.:t~to cc·!!!O c~:trar..um~rã
ric; 

d,) ·:l .:....:rr.p!) em qu-e o fun~ic11.ár!o 

hcuvsr c:~c~:cldo ca·=gos ou fu:1ções 
1:·llblicus estaduais ou :.nuai:inal.S: 
.. c) o tC':'ni.JO de sm·,;iço prestado peb 
ftt~~.~icr..f..!·io à.5 c.:Ga:niULções p:::t.r..1.-e3-
t2.t.s.ls; 

Í) o tempo em QUê c funcionirio 
houver exereido mZ!.nó.&:o !.zgislatívo 
!"ederai, -Q.Stadual cu municipal. 

P..rt. Para efeit:J de a?osentadoria 
:::~rã. aô.ido!:lz~do 2.0 t::n~u de serviço 
do funcicnáxio que houver feito jús 
à li·:~nça prêmio consignada em lei 
e não a houver gozaão. o dôbro do 
t€mpo correspondente a ess:! licença; 
~t. E• vedada a acumu1ação de 

tempo dê serviço con<:crr<Snte ou o;_i
::nuliâneamente prestaco pe!o fun
cicr.&rio em dois ou IDa·is cargos ou 
funções à. União. aos E.st:.<lcs e aos 
~l':unicipios. 

Ju.stificç_çá.o 

As disposições contidas na pres~nte 
emenda., em s11a grancle maioria, já 
estão co!'..signadas em lei . 

A emenda visa apena::; uniformizar 
a aplica.ção dos principies gerais ado
tados sôbre a m:J.tétia, corrigindo de
sigualdad()s, que importam em injus
tiças. 

E' assim oue. atuaJm.ente. o tempo 
de . serviço prastado à União, não .só 
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pelo :funcionário público :fedem, como 
pelo extranumerário, e a.té ~os !Un
cioná.:rios das organizações pa;ra-es
tatais, é contado .mtegralmenf,e para 
efeito. de aposentadoria ou disp.:>nioi!i
dade <Estatuto dos !uneiGD.árl<JG públi
cos ci'VU! da. união) . enquanto que o 
~po de serviço concorrente ou si
multâneo prestado ao Estado ou aoo 
Uw:ücipios é o tempo em que o full.
donário houver exercido mandato le
sblativo :federal não contados apenas . 
pela terça parte (art. 100 do Estatu
~) . · A lei é <lillissa. qll2:1ldo ao tempo 
de mandato legislativo estadual ou 
municipal e quanto ao período de .ser
'l'iço na F6rça Aérea. 

Ora., todos êsses são se:rviçcs p-res
tadOs à Nação, com igu8;1 patriotismo 
e devotamento à causa pública, não 
havendo dast'a.rte motivo para com
putã-Ios à luz de critérios diferentes, 
®b dois pesos e duas medidas. 

.Assim, todos devem ser oontrudos 
:Integralmente para o cálculo das van
tagens a. que .teJn ~ito, em boa. e sã 
justiça. 

Sala. das 5essões, 21 de junho de 
1946. - Mathias Olympio. 

N.• 2.093 

Acrescente-se ao a.rt. 20: 
Parágrafo único: 
- O :funcionário público, civil ou mi

litar, desempenha<lldo mandato le
gislativo federal poderá. no in"te~gno 
das sessões da Câmara. ou do Senado 
:resssumir o seu cargo, optando pelos 
vencimentos dêste. 

Sala de Sessão, 18 de junho de 
1946. -F. Duqu.e de Mesquitu. - Ro
drifi1J,e& Seabra. - Oli:ntho Fonseca 
- Wellington Brandão. - Juscelino 
Kubitschele. 

N.o 2.094. 

Ao Titulo VI, Capitulo m - "Dos 
Fulleioná.:rios Públicos Civis". 

- Redija-se o a.rt. 176 pela :t:orms. 
.,e6Uinte: 

Art. 176 - E' vedada a acumulação 
de qurusquer cargos, exceto o de ma.
glstério, qUe poderá. ser -exercido em
dois ou mais institutos, ou junta
mente com cargo técnico. ou ~enti-
1ico, havendo correlação de matérias 
e compatibilida.'de de horária.. 

- No art. 177, suprimam-se as 
palavras "os magistrados". 

Dê-se a seguinte redação aos inci
.so li e parágrafo único do art. 178: 

li - Depois de dois anos de elllerei
cio, os nomeados para cargos Q"ole in
dependam de COIICUl"SO. 

Dê-se a. seguinte redaçãO aos ~i
so li e pa.râgrafo único do a.rli. 179: 
li - Os funcionários estãveis, por 

sentença. judiciária. ou mediante pre
ces.o:o administrativo, regulado em :ei, 
no qual lhes seja assegu..'"!lda ampla 
defesa. 

Parágrafo único - O funeionãrio 
estãvel que :fôr dispensado por mo
tivo de extinção do cargo, e não puder 
ser aproveitado em função equiva
lente, fic!U:á. adido, sem prejllf2o de 
seus vencimentos~-----

- Acrescente-se, após o a~t. l'i9: 
Art. - Os funcionários nomeados 

sem concurso, que constarem menoe de 
dois anos de serviço, não pcderão aer 
destituídos de seus cargos senão por 
justa causa. ou motivo de :illter&se 
público. 

Art. - Todo funcioná.rl.o públicO 
terá. direito a recurso contra. decisão 

--dllsci]>linn, e, nos. casos detei17Ji.'1ados, 
a. revisão de processo em que se lhe 
imponha. penalidade, salvo 11:1 exces
sões da. lei militar. 

Art. - As vantagens materiais ine
rentes aos cargos públicos não ~de.rã.o 
~;er dinlinuidas por efeito de refor
mas politicas ou aclministra.tivas que 
lhes dl.."5erem respeito. 

Art. - O :tuncioná.:rio público que 
se valer da. sua. autoridade em :favor 
de partido polittco, ou exercer ·pre5-
são partidária sôbre os seus subOrdi
na-dos, será. punido com a. perda. dO 
cargo, quando provado o a.bUSG eDl 
processo judiciário. 

Art. - Ficam .suprimidas quais
quer @tinções entre os funciODário.s 
de quadro e extranumerários, es~n
dendo-se a. êstes as va.n.tagens de que 
gozarem a.quêles. 

- E, após o art. 180 do Projete, 
a.crescente-se: . 

Art. - O Poder Legislativo 'Yole.ri. 
o Estatuto dos Funcionários Pábli~ 
coo, obedecendo as segu:illtes normas. 
desde já. em vigor: 

I - O quadro dos !uncioná.tio5 'PÍ
bllcos compreenderá todos os que exeJO
çam cargos públicos, seja qua.l fõr a. 
forma tie pagamento. 

n - A 'Prfmel:ra investidura. nos 
postos de carreira das repariiçõe$ 
adrnini!Stra.tivas, e nos dem!rls que 
a lei determinar, efetuar-52-á depois 
de exame de saúde e con=so de pro
vas ou tituios • 
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In - Qualquer ca.rgo público, cuja 
investidura dependa de concurso, não 
poderá ser exercido interinamentf> 
por mais de um ano. 

IV - O funcionário público terá 
direito a trinta. dias de férias por ano, 
e a :!uncioná.ria gestante,a. três meses 
de licença, também com vencimentos 
integrais. 

V - A aposentadoria do funcioná- . 
rio público terá !uga.r: 

ll) compulsoriamente, aos aessenta 
e oito anos de idade, ou a.ntes, se
gundo a. natureza. do trabalho e nos 
têrmos que a lei determinar; 

õ) a pedido ou e:r:-ojjicio quando 
invalidado ou comprovadamente inca
pacitado para o serviço público; 

c) a pedido, ao completar trinta 
anos de efetivo serviço à administra-
ção pública. , 

VI - O tempo de serviço prestado 
à União, aos Estados, aos Municipios 
e aos órgãos ParaestataiS, serã conta- · 
do integralmente, de modo reciproco 
para efeitcs de aposentadoria. 

VII - Os proventos da aposenta
doria. .serãO iguais aos vencimentos 
percehidcs na atividade,;. 

vm - A aceitação de cargo remu
nerado importa na suspensão dos pro
ventos da inatividade. A lruSpensão 
será eompleta, quando se tratar de 
cargo eletivo, remunerado com su
bsidio anual; se, porém, o subsídio 
fôr mensal cessarão aqueles prove.a
tos apenas durante os meses em que 
fôr vencido. 

IX - As pensões, montepio e as 
vantagens da inatividade somente po
derão ser a.cUlllulados, se, reunidos 
não excederem o mf:xim<> fixado por 
lei, ou se resultarem de cargos lega.1-
mente acumuláveis. 

Justificação 
A:!igura-se-nos não ser raz-oável 

que, em uma Coi:lStitu!ção analitica 
qual a esboçada. no Projeto, se si
lencie quanto aos direitos e obrib'B.
ções do funcionalismo público. 

Se o Projeto detalhou, e eom acerto 
norma:s informa ti v as ' pa.ra a legis
lação trabalhista, parece-nos que o 
mesmo critério deveria prevalecer em 
se tratando dos servidores da eausa. 
pública, cuja classe, jâ pelas centenas 
de milhares de que se integra, já 
pelo que representa paxa a vida na· 
cional, bem merece a atenção do le
gislador constituinte. 

Adstritos a êste ponto de vista, i'or. 
mU:.aJ::~os as emendas acima, que :e-

produzem, em grande parte, normas 
consagradas na Constituição de 34 
inde;:endendo, P~lm. de nova. .iu.;ti:
ficaçao. As outras aditivas, as que 
parecem como originais, justificam-se 
por si mesmas, de vez que represen
tam garant'ras e vanta.gen., elementa
res para os funcionários uúblicos. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Herophilo A.za'I'Tibuja. 

N.0 2.095 
Emenda à sessão 1 do capítulo 1 do 

titule III: 
Acrescente-se à sessão I do capí

tulo I do título m o seguinte artigo: 
"Art. Mediante acôrdo dos gover

nos estaduais com o Govêrno Fede
ral, podem funcionários federais ser 

. incumbidos C:.e executar leis ou decre
tos estaduais, assim como atos ou 
decisões das autoridades .dos Estados." 

Justificação : 
A emenda tem em mira restabe

lecer o preceito do parágrafo único 
do art. 7 da Constituição de 1934. 
de evidente utilidade. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1945 - Gvstavo Capanema. 

N.0 2.096 
Ao art. 176: 
Art. - E' vedada, a acumulação de 

eargos públiccs ou paraestatais, remu
nerados, da União, dos Estados e doe 
Munic!pios. . · · 

Parágrafo único - Os cargos d! 
magistério e técnico-científicos pode
rão ser exercidos junt,amente ~m mais 
um eargo, ainda que administrativo, 
desde que ambos tenham sido provi
dos mediante concurso de provas haja 
compatibilidade permanente de ho
rário. 

Justificação 
Sendo notória a deficiência de pro

fessôres e técnicos no pais, não deve 
a iei agravar essa falta pela proibi
ções de um caTgo de magistério com 
outro técnico-cientifico ou adminis
trativo. 

No intuito de Coibir práticas -abusi
vas, cumpre, entretanto, ao legisla
dor, condicionar êsse exercício à com
petência do ocupante dos cargos, pela. 
exigência do eoncurso de provas, e à. 
exação dos deveres, pela compatibi
lidade dos horãrios. 

Sob ésse últi.mo a~Specto, parece pru
dente restringir a. deis o número de 
cargos a. serem ocupados cumulati
vamente. 
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Sal" das Sessões, em 19 de junho 
de 194G. - Alfreã.o Neves. 

N.O 2.097 
Ao art. 175, acrescente-se: "l'..:.ém 

da exceção prevista no parágrafo úni
co do art. 6S''. 

Justificativa 

A pr~sente eme:n~da tem por fim 
confo!"n'lar o dispositivo do art. 17t 
<>On'l o -parágrafo ú:li·::o do art. 69, para 
ressalvar a · exc-=ção legal estabelecida 
em favcr dos magistrados, quanto ao 
exercício simultâneo do magistério e 
da judie::::tura, conforme a emenda que 
ofer-~-cemos ao ref<.:::ido art. GS to 
Projeto. 

Sala ãa.s sessõ~s da Assembléia Con~
t.it<Iinte, em 21 de junho de 1946. -
Alvaro Aà.Olpha. - 1~aga!.h.ães Ba
rata. - Lameira. Bitencourt. -];f aura 
carvalho. - Duarte d'Olivei'ra. 
João BoteZito. 

N.0 2.098 
Art. 176 
E!:lenda aditiva: 
Em Iug::.r de: ''juntam-ente com car

g-o técnico <lU -cientifico" 
· Diga-se: 
"Juntamente com outxo cargo t~

nico cu cientifico". 
Justificação 

E' necessário to::nar claro cue se
mente se permite uma acum,J.iàção. 

Sali das Sessões, em de junho 
de 19~6. - Benedita Costa Netto. -
HOnória Monteiro. - Gotfreda Telles 
.iunior. - NoveZli Ju.nia~. - Hora
cio Later. - Alves Palma. - cesar 
Costa. - LOpes Ferraz. - João Ma!·
tins. - Ataliõa Nogueira. 

N.O 2.099 

Titula VI - Capítulo m - Arti
go 176. 

Escreva-se a:~im o dis:pcsitivo : E' 
-,edada a acumulação de quaisquer 
c:u-gos. exceto o de magisté:io. 
A.lãe Sampaio. - Joãc czeophas. 

Justificação 

Se a educaÇão é o :mai.cr problema 
nscional, ~nenhum entrave lhe deve 
ser criado de modo absoluto. Por ou
tro lado, não é razoável que se pre
judique o substancial com o fim de 
corrigir a.husos de quem tem por de
ver zelar pelos interêsses .da Nação. 
A aci=iüação não é em si U.''U mal 
quando são honestamente aproveita-

ãas as faculdacies pessoais . de grau 
excepcional ou grandemente ::t..::íma 
do comum. 

E' justo, portanto, que a Constitui
ção, proibindo a ac=ulação no p:.-0-
pósito de impedl:- a reproduç!i.o de 
atos condenáveis e culpo.1os, se -exi
ma de prEjudicar o substancial na" 
quilo que r.-=presenta de mais impor
tante como problema da nacionalida
ãe, quer se ,trate do -ensino superior 
para a formu·ção-~-elites, quer do 
elementar para a i~st:-ução é:.as mas
sas. - Alde Sampaio. 

N.o 2.100 

Titulo VI - Capitulo TII - Dos 
Fu!leionários Públicos Ci 't'i.s: 

O parágrafo único do art. 177, pas
sará a § 1. 0 , acrescent2.ndo-se o § 
~Qffi-o..seguinte t:xto: 

§ 2. 0 - O provhn.::nto dcs =gos
de se::ventuá::-ios d~ ofício de justiça 
far-s<--á dentre os escreventes jura
mentados, na razão de dois ter.ços por 
antiguidade e um têrço por m-ereci
mento. 

Justificação 

De há muito os escreventes jura
m=ntados vem pedi''do jnstiça para 
a sua justa causa, ::o.::1tra Q fato de 
serem preteridos por pessoas estra
l1h::.S à clas:e ,que e:m:Jo:ra portado
l"es de titulo de ba<:hari!l em direito, 
não têm todavia, o tircx:ín:o .necessá
rio pa::a a função dr• carg<> de oficial, 
que só lhe chega ~.;;; mão• pela via 
da prDteção politic.t. 

O escrevente é, ·não se ;;:ode negar, 
o n1ais eficiente a :Ixiliar do juiz e 
sempre c vemos ao seu lado quer 
nas audiências, quer nas diligências 
fora da sede do juiz::>. 

E' ainda.. êsse obreiro da justiça, o 
substituto legal do oficia! do cartório, 
:nos seus l.!:lpedimer;tos ocasionaiS, 
po:: :férias, licença • .u out? motivo. 
semp;e por designação d:t Correge
doria, que, desta fo= c rec<l>:lhece 
apto para o exercíc;CJ do cargo. 

Ora, se qualquer escrevente jura
mentado tem capacidade n:orál e in· 
telectual, reconheci<!~ PC! autoridade 
competente, como o Desembargador 
Corregedor, para substituir o of!cia: 
efetivo, per que :motivo não .se lhe 
ass.-=gura o direito de ser nomeado 
par:::. o cargo quando aberta a vaga? 

A defesa dêsses aL~gados serven· 
tuános tem sido feita at.ra,·és da pa-
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laVl'a leal d~ juízes, desembargadores 
e advogados que militam no nolõso fô
ro sem · contudo encontrar , nos Po
d-eres Públicos. o ec0 n-ec~~::?.rio para 
a justa garantia de sua ca..'"l'eira. 

Em tempos que, .r "=lizment.~. jâ vão 
lo.nge, os cargos dr: esrri~.rães, hoje 
oficiais de oficio, constituiam patri 
mõnio dos l"esuectivos titulares que 
indicavam parâ seu substituto, filhos 
seus .com exercício no cartório. pre
terindo, na mais das vêzes, escrev·en-
tez. de maior valo::.- mo!"al e intelec
tual e tempo de serviço. 
~ ce:-to que, nos tE-::npos mode!'llOS 

cão se admita êsse odioso privilégic: 
:nas. não é n1~nos certo que, se os 
pais não pedem indicar os seuE fi
lhes :;::-.:-:. sa!:Jstituto, quanC:o n;uitc:::. 
dêles mereceriam até mesmo essa 
preierência pelos políticos, recaindo 
na sua maioria em pessc:~s estranhas 
à dasse o que constitui clamorosa 
inju..,tiça. 

Os ca.rgos de €Ecre·.rsnte juzoam~n.

tados séo nrcvid.os por con~:rrso e 
quando os "titulares esperam, após 
dez, vinte e· trinta ~u~os de bons e 
,,.~licsos serviços pr~stados à jU!tiç:.: 
me12:·rar o s-eu pairão de vlda. se 
vcem ·::bulh~C.c.s de mn dir~ito legi-· 
tir:1o cem a ccmeação de filhote::; pc
litico.s. 

Apresentar emenda, cerrando a por
t~" a elementos estranhos à classe no 
seu pôsto máximo, visualiza evitar a 
injustiça que se vem fazendo à labo
riosa classe dos escreventes juramen
tadas, objetivando, além do mais. a 
moralidade da admL'listração públi
ca. 

?vio de Janei:-o 19 de J"..:!ho de 
·1946. - FranciscO Gurge! do _4.ma
ra.Z Valente. - Antônio José da SiZ-
1Xf.. ....:.. Benjamim Farah. - Segadas 
1l'iana. - Baeta. Neves. - .iYielo Bra
ga .. - Luiz Lago. - .4.rtur Fische;:. 

N. 0 2.101 
O art. 177 do Projeto, 1. 0 pe:-íodo, 

ccnsii;na também que ~'são vita!icios 
os magistrados". !:: dispensá,·.el a 
adv~rtência: 

- "Sunrima-s.e todo aquêle perfo-
dc. '' .. 

A di~posição é ociosa, porque · Ja 
estf:. feita a afi!"IIlativa no lugar apro
priado (art. 68, I, do· Projeto). 

OCiosa, mas também prejudicial a 
conceitcs seguros, visto como o p::
riodo a suprimi:" está no capitulo"dos 

· funcionãtios públicos civis": Mngis-

trado não é funcionário no sentido 
da discipliinação do referido capítulo. 
Reportamo-nos · à justificação da 
e-menda. ant~rior., clara 'e evidente. 

Sala das Sessões. 5 de Junho de 
1946. - Dario Cardoso. - João de 
Abreu. - Dolor de Andrade. - Cel
so ll-Iachado. - Brígida Tinoco. -
Osvaldo Lima. - Pa.ulo Sarasate. -
Jonas CoTTeia. - Domingos Velas
ao. - LuíS Viana. - Jarles Macha
do. - Negreiros Falcão. - Vergni
aud Wanderley. Coelho lWdri
gues. - Leite Neto. - LahyT Tes
tes. - João Mendes. - Hugo Car
r.eirÔ. - ll!athias Olympio. - Car
los Nogueira.. - Ferna7Ui.es Tavora. 
- Lima· Cavalcanti. LeopoldO 
Peres. - José Fontes R.omero. -
Ce~fé Filho. - G;:rgel do Amaral. -
.Augusto Vi$gas. - E outras assin::t
turas ilegíveis. 

N.0 2.102 

Emen!i.a Substitutiva 

Ac art. 177, parágrafo único: 
Diga-se: 
•'Parãg!'afo único. Não poderão .se:

non::.eados catadráti<:c-s do ensino se
cundário e superior os candidatos qt:e 
não tenham sido aprovadcs, nos 
respectivos graus cio magistério, e:n 
um concurso de provas pelo mencs''. 

Sala d:.s sessões. em 19 de Jt:t1ho 
de 1SfS. - Benedito Costa Neito. -
Lopes Fer':'az. ·- Martin~ Fllho. -
(Assinatura ilegível) . - Cirillo J<~-
nior. 

N. 0 2.10:; 

Ao art. 178, n. o I: Sup:·ima-se: 
-e os membros do ministério público. 

Justificativa 

Não se compr~ende que se queira 
z.tribu.U- esta.·biliC:ade =.os memb:-os do 
ministérlo público, na Constituiçã:.;, 
d~s~.e a posse, equips=a!ldo-cs aos 
norn~·a:!os. por concu!"so. Nenhuma 
razlo jusilik::da essa situação p::i.
vilegia.da a ~ma. classe de funcicnfi.
rics logo após a primeira inve~tid"
ra no cargo e ::té a::1.tes :nes:!n.O do 
exercício deste. Quando se t.:-ata de 
concurso, o caso muda de figura dos 
direitos a que o candidato que se su
bmetzu a provaz adqUiriu virtual
ment~. O cilspositivo do inciso I do 
art. 178 do Projeto poder-se-ia refe
rir ao ministério público !edera.l, 
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uma. v!!Z que -l;C), a constituição e as 
leis dos Estados podem disciplinar a 
orga.nização do mini·<tétio público •s
tadual e as stW; garantias. Estabele
cer condições de estabilidade para. os 
membros dêste último znini.stério pú
blico é Invadir a ~T.:a da competên
cia. e da. autonomia estadual, crian
do desde logo em~n.ços à organiza
ção daquele ramo a.ux:llia:r da a.dmi
n!stt-s.çáo da justiça. 

Pelo projeto, ert;. 109, a lei regu
la.rá a. organização do ministério p.l
blico da. União. i!: natural e da. indo
le do no&o sistema federativo que, 
qUlliO.to ao ministério público estadu
al, caiba aos Estados não só estrutu
rar essa. orgazliZaçã.o, como definir 
os direitos dos seus membros, no es
tatuto próprio. 

Assegurar a. uma clal:se de funcio
úrtos de livre nomeaÇão indep!!n
dente de concurso, a estabilidade no 
ca.rgo desde a. posse, é eriar um p..;vi
légio para a. mesma, em desacOrdo 
com o espl.rito da Co:astitui~o. e 
e!Ilba.ra.ço à a.çã.o dos Estados, que fi
c81ll cercea.dos na. facUldade de se 
organizarem, tendo em vista os ;.eus 
peculiares interêsses e as c!rcun.~

~ias de sua. vida. interna. Só os 
Estados devem resolver sObre um Cli
~o de exceção cODlo êsse, no nosso :e
gkne de garant!Bs ao funcionalismo 
e a. respeito de uma. claSse que teve 
sempre um lugar sui generis na orga. 
rur:a.çã.o tJ.dminfstrativa. estadual. A 
constibuição Federal, que esta~ 
ce princípios gerais, não Pode estar a. 
regular exceções e!Il favor de deter
Riina.da. cJa sse de · func!Ollárl.a.s. Nã.o 
~e alegue que o faz para a justiça. 
Assegurar direitos à me.gistratura e 
cercâ-la. das garantias que lhe ~ão 

prói!rias é fURJ.çã.o mesmo do conr,:.\
tuiçã.o Flelderal, principalmente por
que se trata da organiz!19ão de um 
dos poderes da federação sem 1 Un
çã.o delibeJ:ante. O minlstétio púl)1\
co não é p:;óprtamente órgão da ju.<;
ttça. Os seus membros recebe!Il in
Yestidura do poder -executivo, de qu-e 
ps.rtici.pam no a:pa~elhamento do Es
tado. o Procurador Geral da Repú
blica., chefe do Ministério .Público Fe
der~l. é de livre nomeação do Pl:es!
dente da República. e ôelllissivel ad 
nutecm. 

Ora., se o chefe do mlnl.stério PÚ
bl!co, n-a União, como nos Estados é 

e deve ser da. livre nomeação e de
~são do chefe do poder execut!vo 
oomo toma~ estáveis, desde a ll(l'iõ!l. 
os membros dêsse ministério, Fem que 
o dii'eito à e.~tabilidade se possa j ll!l
tificar pelo concurso ou pelo exet'd· 
cio durante certo espaço de tem!J"• 
como se dá com os funcionários que 
tenham dois anos ,,de serviços. uos 
têrmos do inciso n do mesmo .. a..:t. 
1'78? 

sãra. de sessões da Assemb !.;!.;.. 
Constituinte, em 21 · de junho de 
1946. - Alvaro Adalpho. - ( AB3í-
natura ilegível) . - Lameira Bitten
court. - Moura Carvalho. - (As.sl
natura ilegível> . - Duatie d'O!it.'f;i
ra. - João Botelho. 

--Emenda -n.o 2.104 

Ao art. 178, inciso: 
Onde se diz: 

.... :desde a posse", 
Diga-se: 

.... "depois de dois anos" .. 
Emenda n.o 2.105 

Ao art. 178, inciso li: 
Onde se diZ: 

. . . "Dei!Ois de dois anos". 
Diga.~se: 

.... "Depois de cinco anos". 
Emenda n.<> 2.106 

·As:. a.rt. 1 '19, supnma--se as ex;lres
.sões.: 

.... "no de se extinguir e> <:ar~~". 

Em~nda n.o 2.107. 

Ao art. 179, parágrafo único, s:;pr:l
ma.-se por inteiro. 

Emenda n. 0 2.108 

"Os funcionários que contart!m 
menos de cinco anos de serVlço 
não pod-erão ser destituido.s dos 
seus cargo.s, senão pe> r just:J. 
causa ou motivos de interesse 
público". · 

J'!Lrtijicaçã.o 

o projeto excedeu-se no reduzi- os 
prazos findos os quais funcionárlcs 
públicos passarão a gozar da gs.ra.."t
t!a da establ!ida.de. De referência aos 
que alcançam a funç§.o públlca me
diante prévio concurso, chega o pre>
jeto a extin-guir o prazo de estigi.o 
até então :fixado, porque os consi:ic.
ra. estáveis desde o momento da .n
vesttdura me:ma. :e. porém, de.;;a.
conselhável essa. prã.tica, pot'l:!,u~ o 
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concurso. por si se não basta para. 
q~re bem. se possa aferir da ca:p!!cl
dade do candidato nom-eado. As 
provas feitas não dirão totalmente 
das suas aptidões, nem, ta!llpouco, 
preencherão outros requesitos qut! 
só pelo estágio, por detemúnado i)(!
ríodo, poderão ser afirmados. A ca
packl.ade d·e trabalho, a exação no 
cumprimento dos deveres funciona:~. 

a a.s.siduidade no serviço, o zêlo, o es
pírito de disciplina e a per.f'!ita !l!).. 
ção da. responsabilidade de\"em, in
questionávelmente ser fatores da es
tabilidade. Um candidato a ccrt:; 
função pública pode ser o primeiro 
cla.s.sificado no concurso aberto para 
o seu preenchimento, sem contudo, 
reunir aquelas outras condiç5es quE' 
o tol'D&l'ão um funcionário q, n:
tura do .serviço público. Tais condi
ções só o estágio probatório definirá 
porque qua.!quer outro meio será ~re
cário para. o fazer. 

Daí, preferirmos a regra preceitua
da pelas Constituições de 1934 e 1937. 

No tocante à. estabillii!lde dos fun
cionários a. cuja n.omeação não pre
cedeu concurso, também discordamos 
do estatuido no projeto, quando fixa 
o período de dois anos para a. sua 
consecução. A tais funcionários é de 
exigir-se msior periodo, porque não 
deram êles, antes da :Investidura, 
quaisquer prova de habilitação. Se
gundo a tradição do nosso direito, 
êsses funcionários só ao cabo de dez 
anos de ex~rcício efetivo logra.vam 
estabilidade. Assim dispunham as 
Cartas de 1934 e 1937. Não estamos. 
entretanto, longe de concoroar que é 
longo demais o periodo de um decê
nio até então fixado, e assim nos 
manifestamos, porque não é necessá
rio tão dilat!ld<> prazo para se aqui
latar, com segurança, das aptidões e 
demais requisitos mora!s imprescin
díveis àqueles que se encarregam d-e 
uma parcela do serviço público. A 
larguesa de tal prazo tem dado mar
gem, sim. a que, com as mutações da 
política. partidária, venham a sofrer 
!unc!<Y.lá'!'ios ainda privados da ga
rantia de estabilidade, que não re
sam n!! cartilha do partido que as
cendeu no Poder. Isto precisa acabar, 
e, certamente. aca.ba.rá, à. proporção 
que se eleve o nível da n~sa educa
ção política. Para remediá-lo até os 
limites possíveis é q..1e apresentamos 
a emenda, fixando em cinco anos o 

prazo para ganhar estabilidade ~ · 
funcionário investido sem concurso. 

A regra estabelecida no inciso II 
do art. 179, 1. 8 parte, contrasta com 
a garantia da estabilidade, visto co
mo não se conceb~ -que um funcioná
rio no gôzo dessa garantia, s~ja. afas
tado do quadro do funcionalismo, em 
razão da extinção do cargo. Efetiva
mente, .pode não ser d~fensável que 
a garantia da estabilidade -constitua 
cerceamento à ação do POder Públi
co, no sentido de extinguir êsse ou 
aquêla cs.rgo, provido por titular o~ 
gôzo desça garantia.; porém, menos 
desarrazoada não se nos afigura que 
um funcionário, já estável, esteja a. 
mercê de e:!Wileração, afastamento, 

completa destituição, porque se veri
ficou a extinção do cargo. 

O que nos parece é que, canside
rando-se que a estabilidade do fun
cionário se opera de referêncil;. ao 
serviço público, no que se diferencia 
da v!ta.liciedad~ que diz respeito ao 
próprio cargo, - na hipótese da ex
tinção do cargo o servidor público 
continua no gôzo de todos Os seus 
direitos e vantagens, sujeito, entre
tanto, a ser designado para outro da 
mesma categoria ou classe, com 
iguais proventos. 

Admitir-se que um funcio.nário e.>
tável seja passível da perda de sua 
condição de funcionário só potque 
desapareceu o cargo a que servia, im
porta, sem <lúv!da, em negar a pró
pria estab!l!dade, contra a qual, en
tão, a política partidária teria en
contratio meio hábil para hostilizar e 
perseguir os servidores. que não en
trassm~. .filiados ao Partido a que 
pertencessem a maioria parlamentar 
e o Chefe do POder Executivo. 

Outrossim, entendemos soóremodo 
salutar o dispositivo constante do pa
rágrafo único .do art. 1Ci9, da Com.sti
tuição Federal de 1S34, o qual, sem 
e..<::tab!l!dade do funcion.ário que con
ta.sse menos de dez anos de sernço, 
o punha também a salvo do exl:lusivo 
arbítrio do Chefe do Poder Executivo 
na prática dos decretos exonera.tórios 
porque requeira sempre "justa causa 
ou motivo de interêsse público", :para 
fundamentação dêsses decretos. E 
nada mais razoável do que isto. 

Fundado em "justa causa. ou moti
vo de interêsse público", justifica-se 
sempre que seja exonerado o servidor 
público - sem essa causa ou &se mo-
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tivo, il1áo Sê o tem justificado, visto 
como, nessa. hipótese, a inspiração do 
ato está em razão estranha ao.s in
terêsses administrativos, sendo, po::: 
conseguinte, f:uto de ~.:ma ação dis
cricionãria. 

EI:l. brill1al~tissimo -. .roto pu~J.ic:l<lo 

n::;:, "Revista de Direito", - eminente 
jurisco:1.sulto b:-asilei1·o, W...L~stro Fi
la.delfo e.z. P...zzvedo, jó. sustentou com 
inauestionável acêrto, que o ai!-nutu.m. 
dos decretos exw.e:ra.tórios não pode 
escon-der .o merv ca,:-icho de· Ex~cuti
vo porc:ue seria. zté imoral que o 
fâisc. Ê' certo que os fundonárics 
demissíveis ad-nutum são exonera
dos indeoendente de processo judicial 
cu 3:d.~i!listrath·o n2~ .forma e3tab~1:~
cida na lei, mz.s, nem per isso, podem 
sê··!:=> sem a e:':istênci:.. de uma. c:~.usa 

ou motivo que o justifique. E .zssa 
compreensão resulta de que a per
manência do bom funcionário à frente 
de um serviço público e de imenso in
terêsse público, tenha êle um, dois ou 
cinco anos de exercício. porque com 
isso lucl'am a máquhLa aõmjnistratlva. 
de que é uma d:J.S molas, e os adminis
trados. 

Por tu-do isso é qt:e sur;:=rhnos as 
em~nd2.s ~upra indicadas. 

Sala elas Ses~ões, em 21 cie junho 
de !9<0!5. - Aioysio de. Castro. 

~:0 2.10!) 

Emenda ac a:t. 178 do proJst'J. 
Substituam-s~ cs seus t~rl!!(:S pelo 

seguinte: 
A::-t. 178 - Str5.o obrig-s.tõriamente 

aprov·~itadcs. de acôr.do cem o dis
posto no :i!'t. 83, do Decr~to-l.zi nú
mero 1. 713, de 28 de outub::o ::le 1939, 
Os fur.cion!!rlo.s cct~na:1tes de- cargos 
cc·nsid·erados exti'!J.tÕ.S. :np:-imir.do-se 
êss~s cargcs :a medida que vagarem. 

Sals. das Sesõões. 19·6-~5. - Cejé 
Filho. 

Em-2nda n. o 2. 210 

Sl,'p:i:mam-s~ os 2rts. 178 e 179, co
lcca:ndo-sz o seguinte: 

P._:t. 1';'2. - "São inv~oláveis os 
di!'citos adquiridos peles rur:.~icnárics 
públiccs, os quais qu::lis~uc= que se
jam a sua dmominação. forma de 
pagamento, categ~:ria cu funçiio, uma 
vez que s"ja cie cJ,r:\.ter ~:rmanente. 
só pcàe::::io s:o:: destituidcs de .seus 
cargos em V::rt-u:de de se::-tença judi
cial cu mediante processo admin!.s-

t:rativo, r.;gulado por lei e LO qua: 
lhes será asszgu:ada ampla defesa. 

Justificação 

A relação jurídica, entre o Esta-do e 
o :rux::cic!llário é de um ve:dadeiro 
contT::;.tc de Direito Público. E' inco::l
cE·bivel, na. altura em que se encon· 
tram as no.;.sas conquistas democrá
ticas, que a Consti~ui!(ão não. assegu
re ao servidores uubllcos efet1vas ga
ra!).tla.s, começando pela ín.violabili
C.ade dos c!ireitos po:r êles adquiridos. 
A exP'Criêncía republicana. relembm 
o constant::c drama de ameaças e 
dezga::antia qu,cs. te_m torturado, so
bretudo nas proVl!l.ClaS... -·- .. 

Na técnica moderna, eviãentemen· 
tz. sâ existem três espécies de funcio
iJ.ários públicos: QS vitalícios, os em 
ccmissão e os nomeados por deter!!'-:· 
nado espaço de tempo. Não é poss!· · 
v-el sz: f ala:- mais de demissão ad-n;t· 
tum. C.s ft.mcic·:=:S.rics públicos, n~-to 

sii-o do govêrno, servem ao Estado. 
Sai=. à ~i é ret:ccz·&o que os remJ)Cs 
atuais não ·comportam mais, de forma 
nenhw:n.a. 

S. S .. em 19 d·3: ju..'"!ho !:.~ 1S47. -
Fernancio Nóbrega. 

N. 0 2.111 

Ao a=t. 179. ri. o !I. 
?...edija-se z.ssim o § 1. 0 do arti~o 

179, n. o n: 
•·z~:tinguL."'ldo-se c -:2-r;o, o fun~ 

clc:'lá:-io estável se:-i a!)roveitado 
-obri('rz..tóris.mentz, em outro ar.~

logo~ que venha a v~gar, fica=:·o 
em disponiC:.lid~de rzm;z,.J.crs.c,:. 
até o seu a.prcve!t~n:.e!" .. t":'" ~ 

Justijica.c;iio 

O funcicnã.:io uma v.:;z cztã.~·el, ad~ 

auire di:-::::ito à ve!lcimentcs· que ~~
s'egu:::am a sua subsistência e de su~ 
.=:·amili2.. 

Ex~!nguindc·s~ o c.:u-g:o, não poi· 
culn:-.. C.o fun~ior:ár!.o. wo!' que !!e 1hi.: 
há· de su~~imir um diie~to que é s.:u, 
e oue êl; :.4douirlu com ~u:t cstabi!~· 
-c:~d.~ :Leconheclda no a1·t. 178, do P:·(.
jc:o? 

S. S .. em 21 de junho d~ 19~6. 

P. Dut;-a. 
N. 0 2.112 

Ao a!"t. 17S, substitua-:: e: 
Art. Sõ:mênte perderão os cargos, 

ncs térmos da lei: 
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1. Os :funcionários vitalicios, :Por 
.s~mtença judiciária. 

2. Os estáveis, por êsse mdo ou 
processo administrativo em que se 

lhes assegure plena defesa. 
Parágrafo único. Quando, por mo

tivo d.e interêsse público, extinguir-se 
o cargo, o funcionário estável será 
obrigatOriamente aproveitado em ou
tro análogo, e, enquanto isso não 

·ocorrer, ficará êle em disponibilidade 
·remunerada, se contar,. ·:pelo menos, 
dez anos de serviço público efetivo. 

Justificação 

Diz o projeto: "Somente perderão 
rJ cargo. . . os funcionários. . . no caso 
de demissão... no de .. " 

Mais consentâ.neo com o sentido 
real do texto é que se diga - os car
gos. 

Uma vez demitidos de seus cargos, 
.ou extintos êstes, não poderão os fun
·cionários conservá-los. 

Daí, por esquivar 2. redundância, a 
!redação proposta. 

Nos processos, jumciários ou admi
nistrativos, de de~são de funcio
nários públicos, a autoridade julga
dora deve ater-se ao C1Jlllprimento da 
lei que os regule, não lhes sendo li
cito recorrer, para decidir, quando 
.seja a lei omissa, a outras fontes do 

· Direito. Para decidir, note-se, con
tra. a segurança constitucional da. e-Sta
bilidade na função. 

Ou a lei autoriza a demissão e o 
!uncioná.rio poderá ser demitido, ou 
não. prevê o caso de que se trate, e 
a demissão será impraticável. 

Eis por que fe propõe: "SOmente 
perderão os cargos, =s tê771Ws da lei, 
~ funcionários vitalicios . . . os está
veis ... , 

Assegurar-se-á, destarte, a tradi
ção jurídica, coru:agrada pela Consti
tuição Federal de 1934 (arts. 169 e 
95, 111) • 

Prescreve o Projeto. Extinguindo
se o cargo, o funcionário estável será 
.obrigatoriamente aproveitado em ou
tro análogo, que venha a vagar. Se 
êsse funcionário contll.r dez anos de 
exercício pelo menos, ficará em dis
ponibilidade remunerada., até o seu 
aproveitamento". 

Deduz-se daí. à evidência, que o di
.reito à !natividade com proventos, 
funda-se no exercicio do cargo, pelo 
.tempo previsto. 

Entretanto, se o funcionário contar 
doze, quinze ou mais anos de serviço, 
em cargos diferentes, assistir-lhe-á o 
direito àquela. vantagem com razão 
maior: a inatividade com proventos 
deve ser considerada uma garantia 
:;ubjetiva que o acvmpanhou à inves
tidura no cargo posteriormente su
primido, ou ai se corporificou e vita
liZou, pelo completamente do de
cênio. 

Justifica-se, pois, a emenda - "se 
contar. pelo mmos, dez anos de ser-
viçO público efetivo". · 

"... Outro (cargo) análogo, que 
venha a vagar". 

Que vier a vagar é expressão su
pérflua e de tom regulamentar. Su
primido o cargo, o funcionário está
vel continua ~endo funcionário, em,
bora não efetivo. 

Tem êle direito de exigir o seu 
provimento, que é obrigatório nos 
têrmos do preceito, em cargo análogo, 
subentendendo-se - vago, que vier a 
vagar ou a ser criado. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1946. - Bittencourt A::ambuja. 

N.o 2.113 

Supressit~a 

Ao art. 180. 
Redija-se: 

, "Invalidada por ser..tença a delllis:
são de qualquer funcionário, será êle 
reintegrado." Suprima-se o que se
gue. 

Justificação 

O artigo emendado propõe a re
integração e a destituição de plano 
do ocupante do lugar sem considerar 
as garantias das alineas I e n do ar
tigo 179. A emenda visa fiXar um 
princípio, qne amparando o direito 
judicialmente reconhecido, não fere 
outro direito adquirido, igualmente 
merecedor de amparo. 

Sala das sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Cirilo Junior. - Martins 
Filh.o. - Ataliba Nogueira - Altle& 
Palma. - negivel. - Lopes Ferraz. 
- NO'Ilelli Junior. - Horécio Lajer. 
- Benedito costa Netto. - Honório 
Monteiro • 

N. 0 2.114 
Ao art. 180 . 
Suprima-se. 
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Justificação 

A forma. de ex-ecutar sentenças ju
diciárias não deve constar de preceito 
constitucional. O Judiciário manda 
:repa:::-ar a lesão causada com o ato 
demissionário considerando-o ilicito e 
nulo; mas não pode obligar o Exe
cutivo a rEcolocar o funcionário no 
mesmo cargo que. aliás, pode ter sido 
a.té supli.mido à é-poca do pronuncia
mento judicial. '-- Cyrilo Ju.nior. 

N. 0 2.115 

No art. 181, parágrafo único, onde 
se diz: "ter havido culpa dêstes", di
ga-se "ter haVido culpa dolosa dês
tes" ~ 

Justificação 

O funcionáli.o deverá ser res-ponsa
bilizado quando da ação resultar pro
vado, que êle agiu com dolo. 

S.S., 21 de jUJ."lho de 1946. - P. 
Du.tra. 

N.0 2.116 

.Ao art. 181: Redija-se o parágrafo 
único do seguinte modo: 
Parágrafo único - Caber-lhes

à ação regressiva contra o.s 1un
cionáli.os causadores do dano, 
nos tênnos da lei civil. 

Justificativa 

O Código Civil Brasileiro no art. 15 
dispõe que a.s pessoas jurídicas de di
reito público são clvelmente respon
sáveis por atos dos seus representan
tes, que nessa qualidade causem da
nas a terceiros, procedendo de modo 
contrá."io ao direito ou faltando a de
ver prescrito por lei, salvo o direito 
regressivo aos causadores do dano. 

O preceito do Código Civil é de sen
tido mais lato que o previsto no Pro
jeto. Não é somente a culpa que gera 
ali a obrigação de indenizar. A res
ponsabilidade das p&soas de direito 
:público por atos de seus representan
tes subsiste em quaisquer circunstã.n
~as. desde que êstes procedam na 
qualidade de !uncionáli.os, no exerci
cio das suas atribuições e, como ta.l, 
se comportem de mOdo contrário ao 
direito ou faltando a dever prescli.to 
em lei. 

Há que conformar no caso o preceito 
constitucional cem o de direito priva
do. A referência à simples cu!pa. pode 
da.r lugar à. interpretação restritivo. da 

disposição do Código Civil, já defini
tivamente incorporada à nossa legisla
ção, e que está de ecôrdo com as idéias 
mais avançadas do direito mOderno 
quanto à .responsabilidade civil das 
pessoas de direito_ público. 

Sala de Sessões da Assembléia 
Constituintne, em 21 de junho de 
1946. - Alvaro Adolpho. - (Assina
tura ilegível) . - Lameira .Bitten
court. - Moura Carvalho. - cre
pory Franco. - Duarte d'Oliveira. 
- João Botelho. 

N.0 2.117 
---- -- Supressiva 

Art. 181: 
Supli.ma-se êsse artigo e respectivo 

parã.graf o. 
Justüicação - a matéria dêsse ar

tigo não é de natureza conztitucional 
e sim assunto de direito privado. 

S. S., 19 de junho de 1946. - Be
nedito Costa Netto. - Nereu. Ramos. 
- Orlando Brasil. ...:._ Rogério Vieira. 
- Ota.ciZio · Costa. 

N.o 2.118 

Ao a..""t. 182. 
Onde se lê: 

"poderá autorizar o Presidente da 
República a declarar" 

diga-se 
"poderá declarar, ou autorizará o 

Presidente da República a declarar"-
Justificação 

A declaração do estado de sitio ca
be ao Congresso Nacional, estand.> 
êle reunido <veja-se o art. 18Sl . A 
redação prop~ta para o art. 182 está 
em acôrdo com o art. 183 e resguar
da. a competência preferencial do 
~ongresso para. decretar o estado de 
sitio. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - J. Gaudencio. 

N.0 2.119 

Suprima-se o § 2.0 do art. 185. 
Justificação 

O parágrafo cuja supressão ora se 
pede foi inspl~ado pela Constituição 
dos Estadc:s Dnidos, da qual já dizia 
Marshall. o mecanismo das emendas 
constitucionais "é pesado. e de difícil 
manejo". 

Ncs Estados Unidos, onde a Fe
deração se processou por um acôrdo. 
de vontades dos próp=iC:> estados fe
derados, ainda se admite tal prática, 
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como homenagem a:s estados, que 
pe::-C:cram, com a federação, qualquer 
coisa de ~ua autc;no:nia; mas, no 
Brasil, onC:e a federação partiu do 
o-.ontro para a pe:iféria e os estados, 
de simples provincias. tomaram-~e 

autônomos, não vejo por que se lhzs 
fazer tal consulta. tôda ve:.: que se 
deseje· emendar a cc.nstituição, de 
cuj:l. elaboração ê1es não p$.:-ticip2.
ram como unidades isoladas. 

E s·e o povo dos estados já se ma
ni~íe, atra.vés de seus repres-entna.n
tes, para emendar a ConstitUição, ou
tra manifestação para o mesmo fim, 
para as Assembléias Legislativas, 
além de ser uma supe:i:eitação, pode 
trazer o inconveniente de dois terços 
de estados de pequena população se 
sobreporem à maioria da nação. 

Além de mais, m<tas épocas de tão 
rápidas transformações sociais, não 
devemos fazer uma Cc;nstituição rí
gida, marmórea, pois talvez dentre 
de pouco tempo ela já esteja anti
quada. O mecanismo de suas emen
das .tem que funcionar com a pressa 
dos tempos que correm. 

Sala das Se<sões. 21 de junho de 
1946. - Vergniaut:l Wanderley. - Es
maragdo de Freitas. 

N.0 2.120 

R.emova-re para o Capitulo do Po
der Judiciário, Disposições Gerais, o 
art. 186, modificando-se a parte final 
do § 1.0 pelo seguinte: "Se isso não 
fõr feito no período orçaiOOntário se
guinte ao da requisição, poderá o cre
dor penhor:u- rendas de bens patrimo
niais da União, dos Estndos e dos Mu
nicípios" . 

JllStijicação 

O art. 186 somente deve figurar no 
capftu!o referente ao Poder Juchcifu."lo, 
nas suas Disposições Gerais. Onde 
se ~::ncontra está como esLranho. Não 
são os pagamento's devidos pela Fa
zenda Pública, com caráter de gene
ralidade, mas devidos "em virtude de 
sentença judiciária". Por cutro lado, 
a Constituição não deve apenas decla
rar que o Poder Público reserve certa 
dotação orçamentária paia pagamen
to em face de decisão judicia:l. Seria 
um dispositivo inócuo de mera. facha
da. E' necessário que se estabeleça um 
meio de se efetivar, na realidade, &se 
preceito ccnstitucional. O único re
médio eficaz é a pcnhorabil!ds.dc das 
rendas patrimoniais da entidade de 
Direito Público que negligenciar. 

Sala das Ses:;õe&, em 19 de junho de 
1946. - Ataliba Nogueira. 

N.0 2.121 

Capítulo VI do TítUlo V! - S.Jpn-
ma-se. 

Ju.stijirxu:;ão 

A Constituição de 91, cem razão. não 
contí:-~ha preceito igual. E cem mzão 
porque o preceito contém, imp:ícita, 
uma suspeita contra o procedimento 
do Executivo que muito o dimir.uill . 

Sala das Sessões, aos :le jullho 
de 1946. - Ataliba Nogueira. 

N.0 2.122 
Art. 187, n.0 I. 

Emenda substitutiva: 
Substitua-se o art. 187, n.0 I, pelo 

seguinte: 
•'I - Os lago se os rios em terre

nos do s·m domínio e os que s:rvam 
de limite entre dois Estados ou com 
países estrangeiros, nos trechos em 
que o sirvam". 

Sala das Stssões, 18 de junho de 
1946. - Ataliba Nogueira. - Bene
dito Costa Neto. - Horácio Lajer. 
- Novelli Junior .. - João Martins. 
- Cirilo Junior. - Lopes Ferraz. 
- Alves Palma. - E outras assina-
turas ilegíve:s. 

N.0 2.123 

Dos bens públicos da União e dos 
Estados 

Art. 187- Incluem-se entre os bens 
do domínio da União: 

N.0 II - As ilhas lacustres e nu
viais em zona limítrofe com outros . 
paises. (Está. no Projeto). 

Acrescente-se: in-tine - ou situa
das entre dois Estados da Federação. 

Ju.stijícação 

Acreà.itamos que tenha havido um 
lapso na redação do ínc:So II do :..rt
go 87. As ilhas fluviais ou lacustres, 
que possam existir. entre dois Zstados, 
deverão pertencer e ficar sob a pote
çã legal e privativa da União. 

Sala das Sessões, Rio, 21 de junho 
de 1946. - Dolor de Andrade. 

N.0 2.124 

Redija-se o art. 189: 
A bandeira, o hino, o sêlo e as ar-

mas nacionais serão usados em todo 
o território do pafs nos tênnos que a 
lei determinar, sendo vedado o uso 
de bandeiras, hinos e armas es~::tduais 
e municipais. 
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Justificação conservem na nosa memória comet 
Em face da dispersão do meio físico ~al de nobres etapas históricas que 

brasileiro e da gradativa diferenciação Vlvemos. 
do seu elemento humano pela distri- Mas que só a bandeira nacional per
buição desigual no território do pafs maneça como sfmbolo do Brasil, !\:> 
de correntes imigratórias . recentes, Brasil que é a soma de tôdas as di
deve o legislador criar elementos ll.e versidades regionais mantendo justa
integração que veham consolidar 0 mente as SU3.S diferenciações mas in
espirito de unidade nacional. tegradas no espfrito da pátria comum 

O Brasil é uma herança do espfrito que <l culto único da bandeim nacio
unitário português e da função uni- nal consolida e aperfeiçoa a. consciên
ficadora do Império. 1\!as pelo seu ta:. cia da int!iv_isibilidade da terra co
manha e 'pela disposição do seu terri- mum. Que só -a· bandeira nacional 
tório quase todos os grandes fatos festejada e exaltada em tôdas as dr.= 
econômicos, politicos e sociais, que cunstâncias e · presente constante
marcaram a sua formação, tiveram mente nas escolas prepare e eduoue as 
um significado regional. Nem pode- novas ~erações no sentido de brasi
ria ser de outra maneira. Basta es- lidade, sentimento que herdamos e 
piar o mapa do pais para concluir temos o dever de transmitir. 
que o Brasil é a diversidade. A di- · Sala das Sessões, em 21 de .junho 
versidade que não pode ser comba- de 1948. - Munhoz àa Rocha. · 
tida, não pode ser nivelada, mas------... __ _ 
deve ser integrada espiritualmente · · N.0 .2.125 

no conjunto de ordem nacional. Ao art. 190: 
· O Brasil é a afirmação de legítimas Transponha-se o art. 190 para a E.e-

variações regionais que persistem, de- ção I do capítulo. IV do título li. 
vem e podem persistir, sem colidir com 
o espfrito nacional. As exuressões re- Justificação 
gionais que todos prezamôs não pre- A matéria do art. 190 ficará bem co-
judicam o sentimento de brasilidade. locada nas disposições gerais referen-
Regionalismo e brasilidade não se ex- tes ao Poder Judiciário. ;!;:sse deslo
cluem, não se agridem. Mas um pre- c=.mento é necessário, a fPn de que 
pa.ra o outro. Pois sem a dedicação possa ser suprimido o capítulo vm do 
particularista ao rincão, seria impos. titulo VI. 
Mvel- a dedicação à pátria grande. Sala das Sessões, 21 de junho ãe 

Apesar da dispersão do meio e da 1946. - Gustavo Capenema. 
diferenciação do elemento humano, 
todos nós, brasileiros de todos os qua-
d:rantes do Brasil nos reconhecmos 
mutuamente, através de nosas afi
nid:ldes espirituais, como filhos d:-. · 
mesma Pátria e herdeiros da mesms. 
tradição. Todos reconhecemos uma 
infinidade ãe elementos comuns a 
unir-nos para além das nossas prefe
rências regionalistas. Possuimos todos 
e553. atitude espiritual. 

Entretanto, a existência. de sfmbolos, 
de bandeiras estaduais, só podem 
desfavorecer, atenuar, essa atitude es
piritual. Sfmbolcs e.>taduais, festeja
dos, exaltados, glorificados, só podem 
determinar um .enfraquecimento no 
culto à imágem da Pátria. e compro
meter aquela atitude · espiritual de 
brasilidade. 

Que as bandeiras que já existiram 
no Brasil no decurso dos seus movi
mentos de significação regional ou 
nos episódios de repercussão e sen
tido nacionais, continuem no nosso 
respeito e na nossa veneração e se 

N.0 2.126 
Suprimam-se os arts. 190 e 192. 

Justificação 
A matéria regulada pelos mencio=

dos artigos foi, em emendas anteriores 
referentes à unificação da justiça., in
cluída em outro capítulo (Do Poder 
Judiciário) e em seções diversa3. 

Sala das sessões, 21 · de jUI'.ho d·~ 

1946. - Raul BarbOsa. - (Degivel). 
- Almeida l'f!onte. - <negivell. -
Argemiro Fia.lho. - Martiniano de 
Araujo. -Gentil Barreira. -José de 
Borba. - (ilegível) • Eurico ae 
AguW:r SaZZes. 

N.0 2.127 
Ao art. 191. 
Transponha-se o art. 191 para a se

ção I do capítulo I do título III. 
Justificação 

E' conveniente suprimir o capítulo 
vm do titulo VI, distribuindo-se as 
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·suas disoosições pelos lugares conve
nientes.· O art. 191 enquadraT-se-á 
bem na seção I do Captulo I de ti
tulo m. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
19~- - Gustavo Capanema. 

N.0 2.128 

Ao art. 192. 
Transponha-se o art. 192 para a lle

ção II. do capítulo I do titUlo m. 
Justificcu;ãQ: 

Atribuídas que estão à justiça local 
as causas de que trata o art. 192, 16-
g' ;o é que- êsse preceito se inclua na 
seção n do capitulo I do titulo m. 
E' a solução preferível, e já adota-

. da pela Constituição de 1937, arti
go 108. 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - Gustavo Capanema. 

N.0 2.129 

Entre os arts. 192, § 2.0 e i9. 
No regime da comunhão o imóvel 

Dão poderá ser vendido ou adjudicado, 
particUlarmente ou em hasta públic:t, 
sem o consentimento do casa'l. Qual
quer ato que prejudique esta norma 
geral de direito será considerado nulo · 

Justificativa 

E' da jurisprudência dos tribunais o 
texto encimado mas, vez por outra, ou 
por mal interpretada a lei ou per 
ignorância, cônjuges há que têm: <;ido 
prejudica-dos, ora com a venda sub
repticia de imóveis de sua propriedli
de, ora cem a sua adjudicação pela 
justiça sem que tenham sido devi1a
mente intimados~ 

Sala das Sessões em 21 de junho 
de 1946. -Sousa Leão. 

N.O 2.130 

Ao art. 193, acrescente-se. 
V - UsliT nomes de pesscas vivas 

Da designação de Estados, territórios, 
municípios, cidades e quaisquer loca
lidades, bem como ruas e !ogradouros 
públicos. 

Justijica.çãQ 

À primeira vista poderá parecer de 
importância m!nima a proscrição con
tida neste inciso.. As aparências enga
nam. Essa proscrição poderá ter efei
tos salutares de caráter educativo, 
combatendo vaidades que diminuem 
os homens e a nação. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Esmaragdo ã,e Freita.sr. -
Lima Cavaleanti. - Paulo Sara.sate. 
- (Tiegivel) . - Erasto GaertneT. 
-Antonio Corrêa 

N.0 2.131 

Ao art. 193, § 4.0 • 

Acres-::ente-se ao final do n.0 IV, do 
art. 193: 

"Sem embargo do exigível a bem da: 
certeza e de sua autenticidade". 

Justificação 

Uma coisa é a fé que o uocumento 
mereça e outra a certeza da sua au
tencidade. A benefício dessa certeza, 
qualquer exigência, quando necessá
ria, é justificada e por isso deve ser 
ressalvada. · 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - P. Dutra. 

N.0 2.132 
Ao art. 194. 
Transponha-se o art. 194 para a se

ção n do capítulo I do titulo III. 
JustijicaçãQ 

A matéria do art. 194 diz respeito à 
justiça local. Pode, pois, S€r trans
posta para a seção n óo capitulo I 
do títu!o III. 

Sala das Sessões, . 21 de junho de 
1946. - Gustavo Cap:mema. 

N.0 2.133 
Ao art. 195. 
Transforme-se o texto do art. 196 

num parágrafo do art. 164. 
Justificação 

E' conveniente suprimir o capítulo 
VIII do titulo VI, distribuindo-se as 
suas disposições pelos ,lugares conve-
nientes. · 

A matéria do art. 196 pede sem dú
vida enquadrar-se nc capitulo rela· 
tivo aos diJ.•eitos sociais. 

Sare das Sessões, 21 de jtm:ho de 
t946. - Gustavo Capanema. 

N.O 2.134 

Emenda - Onde Couber 
Não po 'lerá executar-se a sentença 

!'endente de qualquer recurso, que 
possa al~erar a decisão da causa, 
como a •·evlsta ou recttrfo extraordi
ná...""io. 

Justificativa 
Pelo recurso cxEraordiná.rio, o Su

premo Tr!bunal interpreta de:finitiva
me:lte :1-s :eis. N!i.o se compreende, 
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pois, que a decisão sujeita ainda à 
sua apreciação tenha o cunho de de

. finitiva, pc-~endo ser executada. 
Sala d<?.s Sessões, em 21 de junho 

de 1946. -Sousa Leão. 

N.0 2.135 

No c a pi tJ.llo: "Segurança N acionai", . 
~nde convier: 

Art. - Os militares üa reserva rt'
munerada ou reformados, desde que 
tenham os mesmcs tempos de serviço, 
receberão sempre proventos iguais 
para os me:smos postos. 

Parágrafo único - A lei ordinária 
regulará os casos omissos ou espf.Ciais. 

Justificação 

Trata-se ainda aqui da observação 
do principio da - "SubSistência fixa 
com proventos vs.riá.veis". E' preciw 
que os militares reformados ou da re-
serva -r€munerada tenham .;~mpre os 
~eus proventos reajustados, para pô-los 
de acôrdo com c. nível da vida·. do 
contrário na alta velhice, devido ao 
encarecimento historicam-ente pro
gressivo das utilidades, todo.; acaba• 
rão na mLeéria. E se não hou.ver ê:.;te 
reajustamento para todos, ter--se-á 
sempre a: ca!amidade, que hc.je se ob
serva, digamos no Exército 011 Ar
mada para exemplificar: de 2 ofi
ciais I"€formado.s ou da rc:serva do 
m~smo pôsto com o mesmo tempo de 
serviço, Ulll ter 500,00 cruzeiros como 
vencimentos mensais e o outro re
ceber quas~ 10 vezo..s mais. 

Porque esta desigualdade horrível~· 

Ambos têm o mesmo pôsto; ambos são 
reformados ou dg; reserva de 1.3 clas
se: ambcs têm o mesmo tempo de 
serviço; ambos são oficiais digno.; e 
prestsram relevantes serviços e n1e:;mo 
muitas vezes o mais remunerado é 
mais· moderno, tem menos mereci
mento e é sempre muito mais moço 
d,o que o n~encs remunerado! Isso 
tudo é um absurdo. Mas é o ctue se 
ob;serva. 

A emenda vem aca:b:lr com esta 
injustissima desigualdade e reintegrar 
os- servidores da Nação, afastados do 
serviço :;>ela reforma ou transferên
cia para a reserva, no nível de vida, 
que a Nação lhes prometeu: e por
tanto reccmhecer-lhes também como 
aos da ativa o direito ao reajust:;mento 
periódico dos seus voencimentcs, sempre 
que o nível elevado dos preçcs. lhes 
impOssibilite ce viver e manter a 

dignida-de de sua situação scci'l.l. como 
oficial. 

Que adianta a garantia das pa.te~
tes e dos posta; a famintos e mendi
gos, que é lógica e rigcrcsam-ente a 
situação a que atingem os reformados 
na· velhice que não tiverem seus 
proventos r-eajustados, e se não pos
suírem recur'*>s- partlcul:.u;zs ou, no 
mínimo, a!guém que os s~stentem? 

Vê-se que a emenda é muito justa 
e humanitária. 

Sala das Sessões, em 19 de jtonho 
de 194.6. - Café Filho. 

N.0 2.136 

Emendas ao Projete da Con~titui
-~~tr:--·--·-- ----

Ao Capítulo m do título V, acres
cente-se um artigo assim redigido: 

A União fica obrigada a criar !:los
pitais regionais em todos os Estados, 
cabendo a êstes a m:mutenção dos 
mesmos. 

Justificação 

Não é a primeira vez,. que na Câ
mara em outras legislaturas, :;. ne
cessidade da criac,ão de. hospita:Ji re
gionais tem sido tratada. 

E até várias resoluções foram trans
formadas em leis, mas infelizmente os 
governos anteriores não deram jamais 
solução a tão relevante e &alutar pro
blema. Por es.sa razão justifica-ze 
plenamente, a~sar -de -parecer minú
cia descabível. a inclusão dêste assullto 
e:n nossa carta: magna. · 

Além de ser justificável. é necessá
rio e vital para o nos&o progresso, 
pois sabido é, que a.:s organiZações de 
defesa sanitária C:e"'fCm forçosamente 
figurar no. primeiro p!ano dos empre
endimentos administrativos. 

Com. a criação de hospita-is e::n re
giões onde grassam: grandes ende
mia& a União amparará o esfô:.ço ~ 

as faculdadES de trabalho do homc:n 
do interior pois livra-o do pi;:;_... de 
todos os males que é a doença, suga
dora das mais vitalisantes energias. 
E o combate às endemias só surtirá 
o efeito preciso quando existir-em hos
pitais regionais, que C'lidando da. 
saúde do corpo possibilita o triunfo 
das atividades à. labuta pe~3.da dos 
campos. 

A criação dêsses hospitais u ,·ge 
principalmente na Amazônia e nr. ra
~;ião Sanfranci...<cana:. onde as ende
mias têm época de violenta propa:. 
gação. 
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Sala das Sessões, 19 de jur.hc de 
1946. - Rafael Cincurá. - Manoel 
Novaes. - Olavo Oliveira. - Nestcr 
Duarte. - JOão Mendcõ - (OUtras 
assinaturas ilegíveis). 

N.0 2.137 

Ressente-se o Projeto de um dis
positivo que ponha têrmo a C€rtas si
tuações injustas e constrange<ioras já 
de algum mede verificadas na. vida 
pr)itica,, dizem nUIDerosos ma.,istra
dos. E para obstar tais sit-Jt..ções pro
põe-se o seguinte, a consignar Cümo 
artigo novo, onde couber <em dispo
sições preliminare:s no cap . 1 V do 
Projeto): 

- Percepção de proven':os ;: bE-ne
:Cícios de ordem c-conõntica ou social. 
mesmos quando hajam sido confE-ridos, 
singularmente, à detemlina·da cate
goria cu entrância. 

Cremos que a providência ê acer
tada. E:!a visa afastar exceções odio
sas, ou a obtenção de favores es:;>e
ciais, injustos para com servidores de 
cargos ou funçõe:s idênticos, de car
rei.r::v ou classes, também idênticas. 
O que se der a um ou a grupcs parti
culares, sem razão plausível para. a 
exceção a declarar em lei, estender
cse-á a todos. Compreende-se o pen
.sarnento de numerosos ;nagistrados a 
respeito <vide memorial - cit. e ji 
divulga-do) . Obviamente não é <ld~o 
estabelecer vencimentos desiguais em 
razão de diferença de grau ou de ins
tância, nem também pagar certas ;5ra
tificações pro labOre, estabelecidas 
em lei <exemplos: serviços eleit:>ral, 
representação a presidentes de tribu
nais). 

Aqui fica a sugestão, a ;,er apreciada 
como fôr correto. 

Sala das sessões, 5 de junho de 
1946. - Dario Cardoso. - Daniel de 
Carvalho. - Manoel N("t)aes. - Ja
zes Machado. - Janas Correia. -
Osvaldo Lima. - Hamzlton Noqueira.. 
- Erigido Tinoco. - Domingos VeZ
lasco. - João Mendes - Hngo Car
neiro. - Luiz Viana.·- Leite Neto. 
- Negreiros Falcã.o. Ver9inaud 
Warulerley. -'- Rafael Cincurá. 
Coelho ROdrigues. - João Vi!as Boas. 
- Celso Machado. - Mathias 01!,'11:
pio. - Fern.c.ndes Tavora. - José 
Jojjtly. -Lima Cavalcanti. - Petb'o 
Dutra. - Dolor de Andrade. - Leo
poldo Perez. - Lahyr Tostes. - Cttfé 
Filho. - Ataliba Nogueira, e outras 
assinaturas ilegiveis. 

N.0 2.138 

(Aditiva) 
Titulo IV - De organização finan

ceira federal, estadual e municipal 

Capítulo I - Seção I 

Acres<:entar, onde convie~: 
Art. A lei cuidará da ct"ganiz:\çã::> 

e funcionamento de tribunais mistos 
administrativos, para a s:>luçã:> das 
q1..estões surgidas entre os contribuin
tes e a Fazenda Pública. fc:!.eral, es
tadual ou municipa1. 

Justificação 

Há. 14 anos, senão mais, funcionam. 
na esfera tributária federal, :> .!." e 
o 2.° Con:selho de Contribt'intes e c 
<J,on.selho Superior de T d.l"ifa;; e, 
mais recentemente, foram fundados e 
estão em pleno funcionamento, s. 
Junta · de Ajustes de Lu;:,·c;; e a. 
Junta: Consultiva do Impôstc. de Co:J.
sumo; inspirados nos bons 1"esulta
êos oferecidos por êsses tribunais 
:uist<>s admini...•trativos diversos Es
tados, entre êles, o estado de Minas, 
instituíram também, apar~lhamentos 

idênticos; em São Paulo, o Tribtmai 
üe Impostos e Taxas; nos E.>tados do 
Rio, Para:ná. e Alagoas, Cc•!lS?.!llO.; d:: 
.Julgamento e, er./il. Minas v Conselho 
de Contribuinte.:;. :S:S.Ses org.flnismos, 
cuja. constituição obedece ao sistema. 
dr representaçã!l paritária, ist•.> é, for
rr.ados por repre:sentantes do fi3co e 
:'!os contribuintes a!ém d.• conc.::>rre
l"em. eficientemente, para desobstrU
ção dos canais judiciár,os, exercem. 
ainda, o relevante papel de iiéis d:> 
eouillbrio das toas relações entre a 
Fazenda Pública e os ov·ltribUL."ltes. 
Sem dúvida que ·o cont~ibuintc, sa
"bendo-da existência de um órgão da. 
jl.stiça fiscal, a quem recor! e1:, quanda 
s•:ponha exa-gerado ou injtiSto o P.rcce
t'.imento fiscal, estará mai~ u:•nquUo 
;.c1 que terá. oportunidade. se fôr ji~!~ 

g~nte -de discutir com o pod-:r tributã~ 
rio. as suas razões ou o .;.:u direito; 
quem compulsar a farta jurispmdência 
perceberá como êles vencel:\n: atra
vés da experiência, quaisquer precr.n
ceitos que, contra êles porventura. 
noutro tempo, tivessem sido levanta
dos. Se, por um lado a emenda 
'Orocura faozer e:nanar da Constituiçãü 
Üma a!ta recomendação no sentido de 
que o fisco seja menos dll;.;>:lct;Jniric 
pm: outro lado pr.ocura.• e:a, também. 
começo de justiça !isca.! Já eXIstente 
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na. esfera tributária federal e em al
guns Estados. O dispositivo sujerido 
realizaria tal objetivo e consagraria 
a. existência dêsse> organismos. Nem 
se poderá dizer que a emenda é ociosa, 
uma vez que os organismos em ques
tão já existem. Existem, sem dúvida 
alguma, o Poder Judiciário, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo, e não 
obstante, a Constituição · cuida de 
todos êles. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 
1946. - Magalhães Pinto. 

N.0 2.139 
Emendas 

Acrescente-se onde couber: 
Art. - "Realizar-se-ão no m:!Smo 

dia as eleições para Presidente da Re
pública, para a renovação da Câmara 
dos Deputados e para a. renovação do 
Senado Federal, por um dos terços; 

Parágrafo único - Será de oito 
anos o mandato dos atuais senadores. 

Art. - "Nos Estados, realizar-se-ão 
no mesmo dia. as eleições para Gover
nador do Estado, para. as Assembléias 
Legislativas, para. Prefeitos e para as 
Câmaras Municipais". 

Art. - "Term;nará a. 21 de Abril 
de 1951 o atual periodo presidencial. 

Art. - "Terminará a 7 de abril de 
1951 o periodo da. atual legislatura. 

Justificação 

Das emendas acima algumas exis
tem que seria. desnecessá..'io justifi
car. Por isso apenas falaremos das 
C!U~. Em primeiro. lugar julgamos 
util fazer uma. referencia à questão 
do prazo de mandato dos atuais se
nadores pois, sendo omisso o projeto 
e devendo elejer-se mais um senador · 
não seria de admirar se amanhã esti~ 
vessemos ante um embaraço de monta. 

Quanto à terminação de mandato 
profissional também se nos afigura 
necessário introduzir dispositivo ex
presso sôbre o assunto. E, de refe
rência à matéria, desejariamos cha
mar atenção para a circunstância de 
que, havendo o Projeto marcado a 
data de 7 de abril para inicio do oe-

. rfodo legislativo, e determinado õu
trossim que a eleição do Presidente 
far-se-á cento e vinte dias ant-es da 
expl.ra.ção do período, parece-nos con
veniente marcar para as proximidades 
de 'l de abril' o térmmo do periodo 
presidencial, pois sàmente assim será 

possfvel realizar concomitantemente· 
as eleições de Presidente e d:> C:m
gresso, pelo menos nos períodos em 
que houver coincidência entre o fim da 
legislatura e o fim do período pre
sidencial, se por acaso não prevalecer 
a boa. coincidência dos mandatos o:le 
quatro anos. 

S.S. 21 de,}unho de 1946 - Lu.izr 
Viana. 

N.o 2.140 

Onde convier: 
Os professõres, do primeiro e se

gundo ciclos, licenciados até a vigên
cia desta Constituição, terão os seus. 
direitos assegurados, sendo vedado, .. 
dali por diante, novos provisiona
mentos a. não ser por concurso. 
quando_ne:c_es,sários, e em caráter defi
nitivo. 

Sala das Sessões, 21 de junho c!e · 
1946. - Gu.aracy Silveira. 

Justificação 

Todos os professôres licenciados :fi
zeram prova do CJ~:ercício de dois anos •. 
anteriores ao licenciamento: o pais 
está. precisando de professôres, pois a. 
maior preocupação da Asesmbléia 
Constituinte é remover o anal! a be- · 
tismo e promover o ensino secundário· 
Não há razão, pois, para o cancela
mento das licenças que anteriormente 
foram dadas. 

Não é do espirito do povo brasileiro 
cancelar direitos já adquiridos, mes
mo que sejam adquiridos em caráter 
precário. Garantindo, entretanto, o
direito dos professõres provisionados,. 
importa traçar novas normas para o 
:futuro. Temos muitas escolas supe
riores destinadas ao preparo de pro-· 
fessôres, cujos direitos devem s~r pre
servados. Se os formados nessas es-
collls não bastarem, se houver neces
sidade de novos provisionam·entos, . 
que sejam feitos mediante concursos
públicos, e em caráter definitivo, pois 
repugna aos nossos sentimentos apro
veitarmo-nos dos trabalhos de nos- · 
sos patrícios, para. depois os dispen
sarmos, sem garantias e. sem acomo- · 
dacão ·em outros setores. Por outro
lado é de interêsse nacional que os 
homens pe!maneçam. o mais tempo 
que fôr possível, nas carreiras que 
abraçaram e para a qual se sentem·, 
vocacionados. 
· Sala das Sessões, 21 de junho de· 
1946. - G1J.(l.racy Silveira. 
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N.0 2.141 
Onde convier: . 

Fica o executivo autorizado a 1~

vantar o censo econômico do Pais 
podendo a Assembléia ~!ativa, por 
dois terços dos membros· de cada uma 
das câmaras determinar a modifica
ção do sistema tributário, sem neces
sidade de reforma constitucional. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

Juslificaçd'J 

O sistema trlbutârio, adotado en:. 
nosso pafs, nunca satisfez, uma ve?. 
que o impõsto indireto recai exclusi
vamente sôbre o con:sumidor, pois os 
produtores, quando são oneratio.> com 
os impai;tos, por maiores que sejam os 
seus lucros, fazem recair o ônu::. mU:.
tiplicado, sôbre os oitenta por o;>nt() 
de brasileiro& que vi vem de ordena
dos. Por esse motivo jamais os .sa
lários satisfazem às necessidades da 
classe trabalhadora, enquanto um 
pequeno grupo de exploradores da: 
economia nacional aumentazn astro
nômicamente os &eus haveres. 

Dai o suicídio de um pov:> cuja 
massa. proletária. vive 'SUbalin'.-,!n~ada, 
chegando ao ponto de não .:ontJ·ibuir 
com dez por cento dos c<Jnvoc.J.dcs 
para os pesadcs encargo3 ja guerra, 
como se viu por alguns· dados que 
apareceram na Assembléia Consti
tuinte. 

Há pouco tempo um prelado C&!ó
lico, estadunidense. declarou :10 povo 
bra&ileiro estupefa·to que nos E:sta
dcs Unidos -não havia clima para co
munismo porque o excesso dos l".lcros 
vinha em benefício da comunidaüe. E 
citou um caso de uma firma que tevil 
cêrca de 450 mil dólares de lucro, re;: 
tando-lhe apenas 25 mil, depms de 
pagos os lrupostos sôbre a re.i.lda. Sa 
queremos. pois, combater o comu
nismo, teremos que estudar, cuidado
samente, um outro sistema tributá
rio. 

Como, entretanto, o processo de r.:
forma constitucional é dificultosis
slmo, lmpcrta que o siStema tributá· 
rio possa ser reformado com mai~
res facilidades, sem, entretanto, 1~<'ar 

sujeito a"O império de uma :caloria 
ocasicnal. A tributação, a não ser 
nos têrmcs gerais, quanto à u:lifor
midade, quanto à distribuiçilo, <lw.:ria 
ser matéria. de legislação ordinária. 
Desde, entretanto, que o pró)Jrio mé
todo de incidir os impc:stos passou a 

ser matéria constitucional. 'JI!m como 
o objeto de tributa:ção, é necessário 
que a sua modificação se torile mais 
ma!eável. O processo sugerido pela 
emenda é bastante seguro, pois, c.~ém 
de exigir dois terços da .Jâlnara dos 
Deputados, ainda. se exigem deis têr
ços do Sznado, onde a representacão 
é igua:l para tc1ios os estados. · 

De futuro poderíamos ensai~.,- a fi
xação de três impostos: sôbre orde
nados e retiradas e sõbre re.ada, as· 
cendentemente proporcional, ·e sôb!"e' 
capital empregado, simple,;mente pro
porcional. Seria arrecadado pc~'J :nu
nicípio e dividido entre êste, o est::L'Clo 
e a União, e ainda uma parcela para 
pensões e aposentadorias, não como 
um direito de contribuição, mas ex
clusivamente aos que, por incapaci
dade ou senectude, não po1eo mai; 
traballiar, não sendo possalào::-P.s de 
recursos paxa o seu sustento. 

Tudo le-.ra a. crer que êsses três 
impostos renderiam mais do que to
dos .DS que temos atualmente, poupa
riam pesados serviços de ex~.tcrias, 

dispensariam milhares de :funcionfuios 
de autarquias e repartições públicas, 
às quais, mediante curso especial, po
deria. ser entregue a. campanha. de 
alfabetização. 

E, sobretudo, porque colccariam os 
lucros extraordilnários nas mãos do 
estado, pe!mitiriam melhores condi
ções de vida. aos trabalhadores. em 
favor do fortalecimento d3. raça e 
combate ao níateriallismo. 

Sali das Sessões. 21 de junho de 
1!)46. - Gu.aracy Silveira. 

N.o 2.142 
Onde convier: 
A educação física, o ensino moral 

e cívico, o;: o de trabalhos manuais 
serão obrigatórios em tôàas as e:;co
las primárias, normais e secundárias. 

Sala das sessões. 21 ·de junho da· 
1946. - Guaracy Silveira. 

Justificação 

E' evidente que os lares onde os. 
-progenitores trabalham :pela. necessi· 
dade de cads. vez obterem maiore~ 
salârios, - para corresponder à ga
nância dos capitalistas desalmad~ 
que, inioter!'llptamente, promovem a 
alta das utilidades, de onde auferem 
.os lucros astronômiccs, - não podem 
in.lnistrar os en.finamentos morais e 
cívicos necessârios à vida do cidadão 
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e indispensâveis na idade em que se 
plasmam as convicções. A educação 
fisica, tanto oral, - :pelo ditado de 
normas paxa o C.esenvolvirnento e 
ccnservaçãD das energias, - como 
.peb. ginã<tica, torna-se uma grande 
necessidade em nossos dias. Não é 
mi$ter que haja professõres de edu
cação flsk~ em cada grupo, ou esc<r 
la primária, mas que haja livros que 
preparem os nossos ·professõres pam 
a meia hora de exerciciQs que podem 
suprir cs recreios. 

Quanto ao ensino moral e civico 
também podem ser ministrados ;por 
meios de livros de leitura. A geração 
dos atuais Srs. .OonstituintEJS deve 
estar lembrados das Leituras Morais 
e Instrutivas. -de João Kopke, na 
inexcedível "Coração" de Amiejs. 
cujcs ensinamentos, gravados nas al
mas, antes que f&sem tisnadas pelas 
influências do mal, ali ficaram para 
ressuscitar o ideal na idade madura. 
Outros livras contavam os feitos· dos 
nossos grandes hzróis. · E ainda que 
reconheçamos muiro se cantou d::. 
grandeza geagrâfic::. do Brasil, .sem 
que ao brasileiro fôsse indicado o ca
minho pa:ra melhor o servir, nem po-r 
isso c "Parque me ufano de meu 
pais". deixou -de fixar no coração das 
crianças <lo nosso tP-mpo o amor e 
respeito para com a nossa terra, dei
xando para outros a fixação dos pro
pósitos que deveriam nortear a todo.> 
nós na senda QO dever. 

A objeção que apresentaram con
tra minha proposta na Subcomis
são fci que a moral é essencialmen
-te religiosa, não se devendo, portan-
to, .permitir que haja. :ministrada 
.senão pela ig=eja, :para que IJão 
aconteça ser substituída pela morai 
leiga: 

Não sei como pos.::a classificax ta
manho engano, e engano tão perni
cioso. Não é possível que seja leiga 
a mc:al de um povo cristão. compete 
à Igreja, dentro de sua esfera, -ensi
nas os fundamentos da moral, mas se 
se fo:::mos esperar que os padres e 
~tequi5tas sejam os unicos a ensi
ná-los, então estaremos perdidos, 
num caso de contradições, tJarque 
êles não são suficientes em número 
para essa emprêsa, sem a qual, dia 
a dia, se firmarâ o agnosticismo de 
nossa gente, pais a moral é o fun
damenro do dogma: quando o cora.-

ção -está preparado o bem, não tem 
dificulclane em crer a Deus. que é o 
Bem supremo, mas a. releiPão difi
cilmente encontrarâ guarida em al
mas àridas, sem solidariedade huma
na, sem essas lições de moral que as 
crianças do meu tempo aprendiam 
nos livros didâticos. 

O .pr€c2i to -.constitucional imporá 
a adoção de livros· onde - a; mentira 
seja prc-fligada; onde o amor e gra 
ti<lão para com os pais apareça dig
nificado; ande o respeito para. com 
as autoridades, civis militares " reli
giosas e para com ·as leis, seja in
cutido na. alma dos pequeninos; on
de· o auxilio e carinho para com os 
pobres, e ande se inculque o res
peito-à....Pr.QP.riedade alheia, e mil ou
tros preceitos-que precisam--ser di
:funtüdos. Os livros didáticos de nos 
sos dias são pauperrimos em :tais 
ensinas, de modo que se as coisas 
continuarem s:omo vão, a Igreja nem 
a Escola estarão preparadas para. le
vant~r o nível moral e ético de nossa 
gente. 

O artigo que se segue foi publicado 
no :Diário de S. Paulo", de 23 de 
Marçc de 1945. ~ da lavra do notá
vel eduzadcr padre Sabóia de Medei
ros. Como se lê no p~eipio não se. 
trat:J, do B:asil, pois sendo um pais 
cristão. como o afirma o tiistinto es
c:ri+.~r. seria. ;num cristianismo !also 
e espúrio se o que ali se lê referisoe 
a nossa pátria. Mas <:omo existem ali 
muitos dos erros, e muitas das di
ficuldades que evidenremente tam
bém são nossas, c que a educação 
moral e cívica nas es<:olas viria re 
mover, para aqui transc:-evemas êsse 
impressionante articulado: 

O REINO DOS CAFAJESTES 

Roberto Sabóia. de Medeiros S. J. 

O reino dêsse povo. um dos únicos; 
reinos ·aioda e:-J.stentes no mundo, fi
ca situado a milhas e milhas de dis 
tãnoia da nossa terra educada c 
cristã. 

De uma recente viagem o excursio
nista. de volta contou fatos surpreen
dentes, tanto mais gue nunca tais fa
tos são vistos entre ·nós. Alguns exem
plos o most:-arão. Quem tem mai<> 
prestígio, por exemplo, entre os ca
fajestes, é o homem forçudo,. que 
conseguiu dar "golpes" feliZes e pos
sui = s.lto grau de cinismo. :esse 
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homem cc.nserva as aparências que 
todcs reEpeita:::n, até é sev-ero no aca
to a tais aparências. Na. realidade 
~ão tem nenhum reparo em tomar 
o alheio e depois dizer que não sa 
bia; em conquistar a mulher do pró
ximo e não se dar oor ent~ndido; em 
ostentar cultura a êusta de artigo de 
dicionários. Nesse ponto de c~ltura. 

os 'Cafajestes são impagáveis. A mo
ddade não faz caso algum de con
curso.s, de vitórias acadêmicas, de de
fesa de teses e de preparação às mes
mas. Vive, .porém. com a bõca cheia 
de nomes de autores estrangeiros, que 
n=ca leu e isto quando chega a tan
to. Porque a maior parte não <:onhe

·<:e autores nem nada. O qu-e é per
feitamente <:onllecido é o nome de 
artistas de cinema ~ jogadores, des 
de os només das mais famosas e do.5 
mais famosC\s até o das mulherzinha.> 
<le esquina. Ssses nomes .são citados 
como autoridade em plena aula de 
Faculdades Superiores, em citações 
tão imortantes que .são gravadas a 
<Canivete nas carteiras. Outro grupo 
<le rapazes jâ segue uma. :filosofia me
nos erudita. Estuda com afin<:o a 
matéria de onde há de fazer o ga
nha-pão, mas que não lhe peçam na-. 
da de cultura geral, nada de infor
mação sôbre a marcha do -espírito. 
Nesse ponto, ~ Cafajeste dêste grupo 
é um tabaréu. Completamente fe

·chado e completamente incurioso. E' 
mais fãcil naquele reino estranho 
reunir um grupo de jovens trabalha
dores que com perseverança se deci 
dam a desenvolver os próprios conhe
cimentos e a ganhar out::cs, do qu~ 
interessar no mesmo sentido <estu

dantes de <:ursos superiores. O \'ia
jante teve n. ingenuidatie de abrir um 
Instituto ~e Cultura Religiosa supe
rior. Encontrou o mais completo va
zio. Quase :foi vaia'do pelas :ruas. 
Quando êsses moçcs <:rescem ol:;se:-
va-se que chegados a certo ponto da 
idade adulta ficam esquisitos e a<:a
bam neurastênicos. E' o rem') onde 
'.há mais casas de .saúde para doenças 
nervosas, sobretudo m:asculina.s. O 
~..ajante verificou que a origem tal 
vez seja o !ato de que a mocidade se 
corrompe cedo, e qualldo casa já vai 
com os sentidos embotados, · donde 
fà.cilmente vem uma fraquesa orgâ
nica, :;eneralizada e. . . a casa de saú· 
de. -Mas o que é recebido com aplau-

sos gerais naquela terra e. como d~

ziamos, o homem de sucesso nos ne
gõcios ou na polltica. O homem de 
muitas manobras, sobretudo o que 
ganhou no bicho. Lá também há jô
go de bicho. Por sinal que profundos 
estudos históricos do viajante pro
vam que êsse desgraçado jôgo, foi la 
que nasceu. Quem portanto, sem tra
balho, ganho no bicho, é levado em 
triunfo. A impressão é que o ideal da 
vida e levantar tarde, trabalhar um 
pouco, ir ao botequim, jogar baralho 
ou bilhar, beber -e arrotar quanta bo
bagem vem à bê<:a. Chapéu de lado, 
roupa de.>arranjada, uma certa cora
gem é o tipo popular. Só encontra 
rival no outro, perfumado, que nem 
trabalha, vive meio embriagado, acl:;la. 
bonito .pregar peças nos outros, por 
exemplo, roubar um automóvel e de
pois deixá-lo a um canto estragado, 
pisar e rasgar.o vestido de uma dama 
tas damas neste reino, alguns dizem 
que são ainda mais vulgares) , nos sa
lões dar pulos como um macaco, e o 
copo de "whi:key" na mão, berrar, 
fazer de valeilltão, dar-se valor pa:r!l. 
depois não ser- C>l-paz de resistir a um 
olhar. Quem não fôr completamente 
medíocre naquele reino não pode ter 
esperança alguma de sucesso. sobre
tudo na coisa pública. Os hom-ens de 
estudo e os de moral severa são uti
lizados como verdadeiros capachos 
dos m-Edíocres, os quais !ampeiros so
bem e se exibem. Parece que certa. 
vez um :filósofo estrang~iro quis pro- · 
nuncia::- conferências no> reino. Fa· 
1ou a quatro mulheres velhas e a deis 
professôr·es traca.':sados. Desanimado, 
o :filósofo desabafou cem um dos pro
fessõres e uma das velhas. Estupe
fato ouviu como consohção que êles 
tinham apreciado muito a sua pro
núncia estrangeira ... "Que tal acha
ram o tema da conferência?" per
guntou 0 :filósofo, como quem esfrega 
os olhos. Mas tudo o que obteve fo
ram referências à pronúncia. Desa
nimado, quis assim 'tlesmo tenta:: 
uma exposição de livros filosóficos. 
Os visitant~s apreciaram as encader
nações. Na conver.sa., õ pobre do ho
mem a<:abou ~rcebendo que o modo 
de pensar dos habitantes era tão· pri
mitivo, tão primário, elementar, sem 
desEnvolvimento, que quase abraçou 
as opliUoes de Levy-Bruhl. sôbre a 
mentalidade primitiva e o pensamen-
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to por convergência. Se no terreno 
intelectual, o nfvel 'era êste, é · fácil 
avaliar o que seni o resto. O -pes
soal andava pelas ruas estreitas aos 
trances uns nos outros. Pelas ruas 
largas, havia ã.ssobios l" trocas de 
amabilidades grossein~;. Nos mel.os 
de transporte, que lá eram aind:3. 
grandes car.ros puxado~ a javalis, 
ninguém dava lugar para outro, sen
do que as moças tinham p-razer em 
ver senhoras velhas Viajar de pé sa
colejando. O espetáculo dos restau
rantes. cinemas, cafés e teatro.s era 
dos mais cômicos. casaizinhos a pra
ticar logo ali o que as fitas ou as pe
ças sugetia.m e a terminar tudo nas 
bebidas e intoxicações. O interessan
te é que os pais achavam graça, e fa
zendo-se de severo.s, tinham um jeito 
de estimualr. No pais havia poucas 
igrejas e ·pequeno era o número de 
"Padres. Os Cafajestes, porém, acha
vam que a religião era uma práti
ca. exterior e mais algumas esmo
las, já que evidentemente, os padre• 
e~;tavam muito atrasados, e só êlea 
andavam ao par da ciência e dos 
requ!sito.s da nat!I!'eza... Tal é a 
descrição 11o::ripilante que nos che· 
gou do reino dos Cafajestes... O 

excursionista recusou-se a fazer de
clarações sôb:re outros aspectos de 
Cafagestolãndia. Pelas suas palavras 
no entanto percebia-se que em ma
té..-ia de arte, por exemplo, muita 
observação podia ser reportada. Na. 
falta. do pode:: criador, introduziam· 
se os estilos de importação mais gro
tescos. As ruas eram um carns.val 
de estilos arquitetõnicos, sendo que 
os interiores eram uma babel. As 
pessoas idosas -copiavam o antigo e o.s 
novos agradavam-se de "artes :revo
lucionárias". Outro pormenor . era 

que todos a:pareciam bem penteados, 
porém, o grosso da população não t.o
mava banho nem escovava os dentes. 
Pessoas da mais fina sociedade expri· 
miam-se em lir.guagem de :rua, per
que a maioria da nata social tendo as 
ca~çe.s complet:1.mente vazias, pre
feriam jogar uma espécie de argolas 
ou cu•J\x a:pare1hos par:oidos com c 
rádio a manter qualquer troca da 
idéias. Como t:rocar · o que não. ha· 
via? E~a freqüente, também que os 
meninos faziam o que se poderia 
chamar de "estudar" ao som da ba
~ulheira infernal àêsse ts.l aparelho ... 
Tudo isto o viajante não contou mas 

foi possível descobrir nas entrelinhas 
de seus apontamentos". 

Ainda que se diga não tratar-se do 
Brasil, há muitos erros apresen
tados nesse artigo que são noss05. 
Precisamos !I'.econhecê-los e comba
tê-los. ' 

Eis porque pedi em t!l34, e ainda 
hoje peço o. ensino moral e civico 
obrigatório nàs- escolas. - O cofnunis· 
mo, que está atraindo tanto.s simpa· 
tizantes tem como causa, em grande· 
parte, o desrespeito às !eis do país 
por aque-les que tinham como dever 
fazê-las cumprir, sem subterfúgios. E' 

·os que assim procedem são testemu-
nho de que suas almas não se :for· 
maram na escola da moral e do c!· 
v!smo, · que deveria, e ainda deve, se:
olimbiente- -de . tôdas. as nossas esco-
~- •. 

Sala das Sessões, 21 de junho de-
1946. Guaracy Silveira. 

N.O 2.143 

Onde convier: 
Os professôres de escolas normais. 

ginásios, e outros estabelecimentos; 
com cinco anos de exercício, terão di
reito à efetivação, sendo vedado, na 

'vigência. desta Constituição, a no
meação para as referidas casas d'l 
ensino, sem concurso, por um perfodo· 
.mperior a um ano letivo. 

Sala das Sessões, 21 de jUilho d~ 

1946. - Gua.raC1f Silveira. 

Justijicaçã.o 

. A emenda v'.sa determinar a efe· 
tivação dos p::ofzssôres que já exer· 
cem· o magistério em escols.s oficiais 
per mais :i e cinco anos. Trata-se de 
uma. medida de justiçs. "' de necessi" 
dade. Tais proíessôres poderiam ter 
sido dispoosados a. qualquer momen· 
to. Não o foram,· porque seus traba, 
lhos eram nccessá:'ios ao ensino. 

Reali.za:rr.m-se conclusõe-s, e não ti·· 
ve:-am concorrentes como se era dó 
esperar . o magistério ainda. não era 
uma sedução. senão para os verda· 
àeiros vocacionais. E os vocacio

nadcs, dedicados ao endno do pro- · 
grama, são, quase sempre excelente& 
pro!&sôres, capazes de transmitir tu· 
ão quanto sabem ::os seus alunos, de 
maneira eficleote, po~qu; se não !ô.>· 
sem vccaclonados não teriam pro. 
curado a carreira ârdua do magisté-
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rio secundário, mas, desacostumado~ 
a exames, timidcs, em presença de 
pouco cortezes, não são felizes no> 
concursos. Não é. de justiça que no;; 
aproveitemos de suas aptidões para 
amanhã. mandá-los ao desemprêgo, 
com familias numerosas. e desambi 
€Iltados para outros m\steres. Aca· 
bemos, de uma vez para sempre, com 
as nomeações. a titulo precário, mas 
mantenhamos os que até agora. f.j. 
ram aproveitados no serviço de nos
.sa mocidade. 

Ss.la das Sessões, 21 de jll!lho de 
l946. Guaracy Silveira. 

N. 0 2.144 

Onde convier: 
A funcionária cujo marido fôr l">l· 

movido em serviço público, ou inves
tido de mandato popular, se:rá asse
gurada a. tralll.Sferência., quando pos
sivel, ou licença sem vencimento, en· 
quanto durar o exercício do encargo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

Justificação 
A medida já foi consagrada no; 

Estatutos dos Funcioná>ios, de di. 
versos estados, quanto à- prioridade 
de transferência e licença sem venci
mentos.. Não atinge, entretanto, !) 
exercicio de mandato popular, quando 
o mandatário não é funcionário pú
blico ou quando se tra~a de funcio· 
nários municipais ou federais, nem 
tão pouco facilita as t.ransferências 
se os cônjuges não são funcioná.r:ios 
ambos do estado. 

Além de unificar o principio. que 
vem beneficiar a familia, pela qu:l.l 
tanto nos interessamos, consagrará. c 
direito de licença à funt'ionária cujo 
marido . seja investido de mandato 
popular, pois em geral devem trans
ferir-se para. centros onde convém 
que sejam acompanha!J.os pelas es
pôsas. 

A licença ~em -.encime;ntos não pre
judica o se..'"Viço público, pois a verb:J. 
permanece pa!'a uma nomeação in~e
rlna, nem prejudics. o erário, pois os 
direitos de funcionária, como apo
sentadoria e outros, não se transfe
rem para a substituta interina, pols 
a.. contagem do tempo ~erá 'I!IIl favor 
da licenciada. ll:ste é um dos casos 
em que a determinação divina não 
deve ser esquecida: "Aos que Deu.> 

ajuntou não os separ:! o homem".
pois esta separação traz grandes e 
graves prejufzos àqueles que devem 
servir ao pais com a inteligência. e 
com o exemplo de suas vidas. 

Sala das Sess~. 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

N. 0 2.145 

Onde convier: 
Ao empregado, quando investido de 

mandato popular, e à sua espôsa, 
quando seja também empregada, será 
assegurada a licença necessária, sem 
vencimentos, enquanto durar o exer
cício do encargo público. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Siãleira. - Ci
rilo J1ínior. - Segadas Viana. 

Justificação 

Com o retôrno do pais ao reg:~ 

me constitucional, e com a saudá7e~ 

participação das classes tralJa.lhado
ras na. vida politica nacional, não se
rão poucos os empregados que exar
~rão mandato de representação p.). 
pular, na Capital Federal, nas capi
tais dos Estados e nos Municipios. Não 
poderão êles perder seus emprêgos e 
direitos, pois isso seria ainda uma 
tentação a se acomOdarem polltic:J.
mente, em prejuízo de ideais e prin
cipies. 

O ioterêsse tomado por esta As
sembléia Constituinte, em favor da. 
família, nos obriga a velar também 
pelas espôsas dos mandatá.r:ios d:) . 
povo. Importa. que o mRndato popt.
la.r não obrigue os mandatárias a 
separações perigosas, quan.do muito 
irão residir em centros de vida mui 
cUferente da que !evaram nas loca
lidades onde formaram seus prioc;. 
pios. Nem tão pouco poderemos ex1 

. gir q:Ie suas espôsas, quando traba. 
lhadoras abram mão de direitos, que 
são patrimônio da familia. A licen
ça, se fôr solicitada, sem vencimento.:;, 
r&olve a situação, sem prejuízo de 
quem quer que seja. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Guaracy Silveira. 

N.o 2.146 

Inclua-se.. onde couber: 
"Art. Os funcio.nários públicos s~

rão aposentados compulsõriament'! 
aos 68 anos de idade, podendo a !el 
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reduzir êsse limite para categorias es 
pt>ciais de fun-cicmáriC>S, de acôrdo 

cem a natureza do serv1ço. 
· Jnst;ficação 
Reproduz a emenda. com pequena 

alteração de redação, p::M'erindo a do 
ante-projEto do Instituto da Ordem 
dos Advogados do Brasil, o salutar 
prec<ito do art. 156 let-::-a d da Carta 
de 1937. 

Ao ccntr:i:!io , porém, daquele ante
projeto, não entendemos d:! bom a-:i· 
so eleva-::- o limite da aposentadona 
compulsória do funcionário, preferiu· 
do fixá-lo ao tê:mo da legislação vi· 
gente resi<tindo à tentação de redu· 
zi-la ' ainda, como fizzmos cem os 
magistradcs - dada a delicadeza sin· 
gular dn sua função social, - . p~a 
não sobr-ecarregar o erário publico 
acima de suas possibilidades. 

Julg·amos necessário traçar desde 
logo, ao texto constitucional, ê.;se li
mite. atendendo tratar-se de uma das 
garar.tias básicas do funcionalisn;r.o. 
que não deve ser debcado à preca.r>e
daC:·~ da legislação ordinária. 

Quanto ao mérito da emenda, para 
do:::umentá-lo basta acentuar que não 
só os trabalhos e provas da ciência 
e os levantamentos atuários, das 
companhias de seguros, como as de
cisões de nossa jurisprudê!J.cia. já fir
maram que. em nosso território, em 
sua maior parte, está entre 60 e ~5 
anos a méclla da vida humana, nao 
nodendo assim ser inquinado de mui
to baix~ o limite proposto em nossa 
emenda. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte. em 21 de junho de 1946. 
La.meira. Bittencourt. - Magalhães 
Barata. - Alvaro Adolpho ..,-- Moura 
Ca.ruauw. - Pereira. da Silva. - Leo
poldo Peres. 

N. 0 2.147 

Inclua-se onde couber: 
"Será sempre licito aos alunos de 

estabelecimentos particulares de en
sino de segundo grau, mesmo não 
oficializados cu sujeitos à fiscalização 
oficial, prEstarem exames, como can
didatos est:-anhos, nos colégios do go
vêm:> ou a êstes equiparados. 

Ju..~tijicação 

Se a educação é um dos direitos 
:ft!nclamentais do hom~m .. •e a demo
cracia é o r<:cC..."lhec!mento ée tódas 
essas franquias básicas .!:e é dever dc:s 
governos a máxima difusão ao ens1-

no. por . tôdas as classes socia~. de 
maneira a não se tornar êle privilé
gio do~ mais abastados, tudo deve se·r 
feito no sentido de sua. máxima pro
pagação, tornando-se necessária a re
mo~ão imediata do que a experiência 
e a prétic:J. tem demonstrado ser inú· 
til ou prejudicial n&se sentido. 

Daí a nresente emenda que se .io.s
pira. exa'tamerife;- no -d-~sejo de per
mitir a.os estudantes pobres. que não 
têm recursos para os custosos colé
gios particulares sob fiscalização fe· 
dera!, ou, que, pelas obrigações <ios 
seus empregos, não têm tempo para 
freqüentar os estabelecimentos do go· 
vêrno, prestarem exames, com t.ódas 
as garantias e privilégios legais, come 
-eandidatos estranhos. 

Não ~~inova i.ínpensadamente; -an
tes se volta a regime antigo, que tão 
bom resultado p:roduziu, p~!!Ilitindo 

mais do que hoje, o estudo do estu
dante pobre sem meios para cursar 
colégios cliipendiosos, e, facilitando 
ainda. a formação dos auto-didatas. 
que tão destacado papel têm ocupado 
na política e na administração. 

se o candidato satisfaz, plenamen
te os requisitórios do exame, se mos
tr~ conhec.er cabalmente a matéria 
sôbre que :foi argüido, se, em suma, 
está em condições de ser aprovado e 
receber o certificado correspondente 
de que tanto precisará nas fases ul
teriores de sua vida, por que e para 
que t~an<:ar-lhe sum.à.riament'3 a pos
sibilidade da realização dessas pro
vas. só ·porque, :pobre, de modesto 
recursos, ou trabalhando durante o 
dia, não pôde matricular-se nos e~~
bel€Cimentos aquinhoados pelo prlVl
légi.o oficial? 

o c;ue deve interessar ao Estado ao 
conceder um certificado de exame a 
um estudante, não é a circunstância 
secundária de como e onde êle estu
dou e a-prendeu, mas sim se êle está 
ou não em condicões de ser aprovado 
conhecê, ou não; a.s matérias sôbre 
que foi a.rgii.ido. 

Máximo rigor nos exames e tõd.a a 
facilidade para. o estudo, de mod!' a 
não ser apenas privilégio dos ncos 
·e sonho dos pobres, deve ser a ~ar
ma a. seguir a :fim de que o ensmo 
no Br:J.Sil, possível a todos, sem dls
tin~ão de elas:e cu fortuna se con
verta em fecunda e magnífica rea
lidade. 



-495-

Sala -das Sessões, da Assr;mb'!.éia 
Constituinte, em 21 de junho de 1946. 
-Lameira. Bittencou.rt. - ll!agalhães 
Ba.ra.ta.. - Alvaro Adolpho. - ll:roura 
Ca.r.:Hzlho. 

N.O 2.148 

Acrescente-se, onde couber: 

"0 funcic~ário público que contai 
mail> de 35 ~nos de serviço efetivo 
tem direito à aposentadoria, com to
dos os vencimentos do cargo da clas
~e imediatamente superior do que es
tive:- exercendo há mais de 2 anob". 

Justificação 

A emenda, além de estar .,..,. acôr· 
do com a tradicão de nessa direito. 
que prevê a aposentadoria-prémio. 
sobre ser um ato de legítima justiça 
é também uma medida alt3.mente b~
néfica à admi:n.!stração. 

Ato de justiça, porque mzrecid::.· 
mente premeia àq,uele que, tendo de· 
clicado em labor incansável e efi
cirote. uma já bem longa existência, 
aos ãrduos misteres da administra
ção pública, adquiriu liquido direito 
h um descan~o oportuno e necessãrio, 
com a segurança tranquilizadora de 
um padrão de vida decente para si t: 
sua familia. 

Medida altamente benéfica para a 
administração pública, porque facil1-
ta a .tão necessária renovação e reju
venescimento dos quadros do funcio
nalismo, a&egurando aos que con
tarem mais de 35 anos de serviço efe
tivo e satil>iizerem o i.."lte:-stício da 
promoção - exercício na classe há 
mais de 2 anos, - a inatividade com 
proventos da classe im~diatame.?'~ 
superiQr, permitindo, a5Sllll, u utu 
aproveitamento no serviço público de 
novM- capacidad-es, mais dispostas ao 
trabalho pelo próprio elan da idade e 
eorrespondente euforia flsica e men
tal, administr&ção e apreciável van
tagem do rendimento de suas ativi
dades. 

Além do mais. a emenda é uma 
lógica eo:r:-.:spondêi!lcia ao .art. 173, 
§ 3. o, do Proje~o. que assim se adapta 
e estende, em seu sentido geral, ao 
funcion·alismo civil. 

Sala das Sessões -da assembléia 
Constituinte, em 21 de junho à~ 1S4fl. 
La.mdra. Bittencowt. - I>!agaiJliies 
Barata. - Alvaro AdolphO. - Mozua 

Carvalho. - Pereira da Silr:a. - Lea.. 
po1do Peres. 

N. 0 2.149 

A União destinará a ca:l:3. mun1c1· 
pio 2%, da renda. n~le a.rrzcadada. 

Justificação 

Era pensamento do autor desta. 
emenda. como expressou em s·eu dis
cu~sc. de 14 de junho, que se desti
nas.;;em. 2% das rei!ldas da União e 
5% das do Estado aos municípios. Em 
vista, porém, de já haver apresenta
do outra emen·da <iando vigência im-e
cUata ao n. 0 VIU do a=t. 127. o que 
imuorta Em razoável onus ao Estado. 
julga de justiça que sejam dispensa
dos 5% referentes à cata estadual. 

Os fundamentos desta emenda -e::
tão contidos nc meu aludidc. f.iscurso 

Sala das Sessões da Assembléia Na
dona! CC..'l~tituinte, em 21 de junho 
de 1946. - Fernande> Tavora. 

N. 0 2.150 

Onde convier: 
E' p<rmitida a livr-e entrada no 

pais, de téc:n.! ~os. 

Justificação 

E' neces.>ário suprir a dericiência 
de técnicos, com que luta o país, em 
diversos ramos de nossas atividades. 

iA formação profissional t\ entre 
l!lós. cara. demorada e não correspon
de às necessidades do nosso· desenvol
vimento econômico. Muito teria de 
lucrar o Brasil, com a entrada de 
técnicos qualificado.:, notadamente de 
alta. técrJca, de que não possuimos. 
nem mesmo professõres e orientado
res ca:pa.z...<>s. 

Não se pretemi.e fazer concor:-ência 
ao técnico nacional. A medida pro
posta, bem compreendida e executa· 
da, constituirá s.o cont:áric, uma es
cola,. pa.ra formação de técnicos na
cionais, e para seu ape=feiccament9. 
A idéia da necessidade de ma in
trodução no pais é hoje, co:-rente em 
toê.os os ramos da indústria e da 
agricultura. E, está, implicitamente, 
no pensamento de todos e no con
senso geral dos que lidam de mais 
pe.t·to cem outros problemas. 

Sala das SeJsé€s da Assembléia Na· 
cional Constituinte, em 21 de junho 
de 1946. - Fernandes Tat>ora.. 
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"Título V - Capítulo m: 
Onde convier: 

§ - 75% <.setenta e cinco por cento) 
:dos lucros liquides das companhias 
.de seguro, emprêsas de capitalização 
e organizações semelhantes deverão 
ser aplicados nos Estados, Territórios 
e Municípios onde tenham sido obti· 
·dos. 

Justificação 

E' de todos conhecido o espt!tacular 
desenvolvimento de que .se têm be
neficiado as sociedades de capitali
zação e as companhias de seguro, 

.Justiiicando e sua proliferação. 
Entretanto, o que está acontecendo 

em todo o pais, excluídos os dois 
principais centros financei:os, que 
são a Capital Federal e a. cidade de 
. São Paulo, é realmente a!:lrmante. 
. Aquelas organizaÇões, cujo enriqueci-
· mente tem sido verdadeiramente no
tável DOS últimos dez anos. transfor
maram-se em pertinazes fatores de 
empobrecimento dos Estados. Muni-

. cipios ou cidades onde não se encon
tram sediadas. 

Elas constituem verdadeiros dreno::; 
aplicados às :!imitadas dispcnibilda,. 
des daqueles Estados, Territórios e 

.Municípios, para encaminhá-los à ca
pital do pais, onde se aplicam em 
construções suntuá.ri.as, de arranha
céus e residências, quando não se 

, destinam à fundação de bancos e a. 
outras iniciativas para. prOdução de 
lucro imediato. 

Elas .são, igualmente, re5I)onsáveis 
em grande parte, pela tremenda in
flação que se verifica., em particular 
nesta capital e em São Paulo, com 
:repercussão, indi."'eta, sõbre o rest() 
da nação, isto é, sôbre os Estados, 

·Territórios e Municípios, cujos par
cos recursos monetários f oram .sim· 
plesmente para aqui transp()rta.dQs. 

Elas constituem, finalmente, um 
novo sistema de impostos, que. de·pa.
relha com os institutos oficiais e os 

. órgão,, de captação de receita pCtbl!ca. 
federal, d;enam para. os dois prin
cipais núcleos da. vida naClona.l, a 

-maior parte dos recursos de outras 
regiões, recursos êstes que ali deve
riam ter aplicação local e construtiva. 

Na verdade, ês.ses recursos manti
dos e fixados, embora. parcialmente, 
nas zonas de onde são desviados para 
·fins improdutivos ou para fins de 

gôzo e de luxo na capital do pais e 
em outros grandes .centros, pOderiam 
industria.liza.r as zonas de onde provêm 
melhorando o nível de vida de .suas 
populações e contribuindo para o seu 
desenvolvimento Unltorme e homo-
gêneo. · 

Para que melhor se ajuize dos efei
tos dessorantes dessas org!lniza.ções 
em relação aos Estados que não podem 
manter institutos idênticos, basta men
cionar o que ocorre com o Amazonas. 
cuja bancada. tomou a iniciativa. da 
prese.nte emenda. Dali são arrastados, 
IItenóa.lmente._Para. o sul do pais cêrca 
de setecentos mil ·cruzeiros (Cr$-..-•• 
'700.000,00) .sOmente· por intermédio 
das chamadas capitalizações. Quanto 
às companhias seguradoras não serti. 
inferior a um milhão de cruzeiros 
(Cr$ 1.000.000,00) o montante de suas 
arr-ecadações mensais . 

Vale isto dizer que cêrca de vinte 
milhões de cruzeiros são retirados 
anualmente das disponibilidades do 
Estado, para a aplicação fora. de seu 
território, sômente por intermédio de 
duas .ordens de organismos privados • 

Todavia. nada. mais racional, mais 
lógico e mais justo, do ponto de viSta 
do próprio interêsse naclona!, do que 
a fixação de parte dêsses recursos, ou 
.$eja. na proporção de 75% de seus re
sultados liquidas, no próprio territl>
rio do Estado, em iniciativas produti
vas, a critério daquelas companhias. 

Não :;e subestimam, Íla presente 
justificação, as vanta.gerns que as 
mesmas oferecem ao público, propol'
cionando gars.ntias reais contra. si
nistros e outras ocorrências, nos ca.. 
sos das companhias seguradoras, e 
estimulando, sob forma bastante dis
cut1vel, a economia. particular, no que 
tange às emprêsas de capitalização. 

o qne se pretende é que as zonaa 
que alimentam os seus negóclos e 
opulentam as suas receitas, sejam 
bWleficiadas na. medida. dos substan
ciais contingentes financeiros de que 
se desp()jam . 

Pa.lá.cio Tiradentes, 19 de junho de 
1946. - Cosme Ferreira Filho. -
Leopoldo Peres. - Pereira da Silva. 
- Leopouw Ne'Des. - Alvaro Adol
pho. - Magarhães Barata . • - Cre
poru Franco. - João BotelhO. -
Epilogo de Campoi. -Hugo Carnei
ro. - Waldemar Peãrosa. - Deo
doro Mendonça. 
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A...-tigo. E' ob!'igatório, e:n todo o 
·território nacional, o amparo à Ma.
:ternidade e à Infância, para que a 
Uniã1>, os Estados e os Municipios 
destinarão um (1%) por cmto das 
respectivas rendas tributárias. 

Justificação 

A emenda supra é o art. 141 da 
-contituição de 1934, riscado na. de 
1937 e não adotado no projeto ela.bo

·ra.do e, ora, em estudos p_or esta As
.sembléia Constituinte. Sua impor
-tância transcendental ressalta-lhe 
-dos próprios têrmos do antigo texto 

legal, para uma nação que ;perde 
mais de 300 mil crianças, anualmen

: te, e eujo fndice de mortalidade in
fantil ascende aos mais altos do mun
do, só registrados na. China. e em ou
tros paises da Asia. e do interior da 

.Áfri-ca. 
Para pôr-lhe de manifesto o alto 

significado que, justamente, lhe foi 
:reconhectdo, ba..'"ta dizer que 165 
deputados à Assembléia. de 1933-34 
-assinaram a emenda. de que resultou 
o artigo acima referido, e muito em
bora a. sua comissão constitucional 
não a. tenha aceito, foi ela. aprovada, 
em destaque, pela. quase U!Ila.nimidade 
-dos constituintes de então. 

Como uma homenagem àqueles re
presentantes, que tão bem souberam 
ve:- e batalhar pelo maior, mais gra
ve e. ainda hoje, o mais angustiante 
problema da nacionalidade - a mãe 
pobre e a criança desvalida do Bra
sil - aqUi lhes registramos os nomes. 

Ei-los: 
• • Xa:oier de Oliveira. - Carlota. de 
Q111!rós. - Miguel Couto. - AlCân
tara. MaciiAdO. - Acúrcio Tõrres. -
Clemente Ma.riani. - Alde Sampaio. 
- Edga.rd. Teixeira Leite. - Luís Pi
relli. - Alfredo dei .lv.rata. - Góes 
Mo-nteiro. - Almeida CaTr.a:rgo. -
Izidro de vasccmcelos. - Martins ve
ra.s. - VC.Zente de Lima.. - Antônio 
::-racTU!.do. - v. de Toledo. - Cunha. 
lr!elo. - João Vile!S Bõas: - Arruda. 
Falcão. - José Honorato. - Lea.ndro 
Maciel. - Asdr-&bd Gwyer de Aze
veào. - Idé.Lio · Sardenõerg. - Antô
nio Jorge. - Franc:Sc!J de .11-Ioura._
Augu..,"to Leite. - Mário 14agallta.es. 

- Gilbert Ga.beira. - Antônio Pcn
nafoõt. - João Vitaca. - José de Sá. 
- Al:ldr..rdo l'.:!arinho. - A.bc!!trdo 

Vergueiro César. - Hipóli.to do RegO. 
- Magoihães de Almeida. - Costa 
Fernandes. - Jehovat Mata. - Leão 
Sampaio. - João da Silva Leal. -
José Borba.. - Pedro Rache. - Au
gusto Corsino. - Leandro Pi-n.heiro. 
- Mário Chermont.- Rodrigues DO
,;a. - Pires Gayoso. - Rodrigues 
Moreira. - Freire de Andrade. -

- Adolfo Soares. - Alvaro. Maia. -
Lino Machado. - Mário de A. Ramos 
_ Deodato Maia. - Policarpio Viotti. 
- Furtado de Menezes. - Levindo 
Coelho. - João Pinheiro ~Tiw. -
Gabriel de R. Passos. - Delfim Mo
reira. - Martins Soares. - Simões 
Barbosa.. - Hum:berto Moura. - Au
gusto Cavalcanti. - Mário DOmin
gues. - Arr-.Lda Câ'TTULra. - Generoso 
Ponce Filho. - Nereu Ramos. - Ed
mar da. Silva Carvalho. - João Be
raldo. - Augusto Viegas. - Clemen
te Medrado. - Morais Pa.iva. - Ra.ul 
Sá. - Celso MachadO. - Alfredo Par 
checo. - Belmiro de ll!edeiros. - Bllr 
eno Brandão Filho. - Augusto de 
Li1na. - Ascãnio Tubino. - Tomás 
Lõbo. - Arão Rebelo. - Amaral Pei
xoto. - Carlos Reis. - Souto Fé-lho. 
- Adolfo Konder. - Soares Filho. 
- Minuano de Moura. - Carlos GO-
mes de Oliveir_a. - Lacerda Pinto. 
- Va.ldema.r Falcão. - Ferreira de 
Sousa. - Lacerda Werneck. - Mário 
Caiado. - Edgard Sanches. - Jones 
Rocha. - J. J. Sea.õra. - Nero de 
Macedo. - Barreto Campelo. - Ce
sa.r Tinoco. - Rui Santiago. - Antô
nio Rodrigues. - Alberto Surek. -
Olegário Mariano. - Odor. Bezerra 
Cavalcanti. - Vitor Russomano. 
Aloísio Filho. - Ricardo Machado. -
Alberto Dinis -Luis Cedro. - Viei
ra Marques. - P·. Mata Machad-o. -
Francisco ViZanova. -- Cristovão Bar
celos. -Pedro Aleixo. -Guedes No
gueira. - Hugo Napoleão. - Alipio 
Costellat. -Nogueira Penid~. - He
rectiano zenayde. - Negrezros Fal
ção. - Agenor Monte. - Arnold Sil
va. - Luís Sw::upira. - Barros Pen
teado - Mort:tis Andrade. Th. 
Monteiro de Barros Filho. - Abreu 
Sodré. -Henrique Bay'TTUL. - Ranul
fo Lima.- A. C. Pacheco e Silva.
Lengruber Filho. - Bi!ZS Fortes. -
Melo Franco - Pontes Vieira;. 
Sampaio Costa. -José Bras. - Ly
C".Lrgo Leite. - João Mar<{Ues dos R~is. 
- Leôncio Galvão. _: Pnsco Pa.ra.1SO. 
- Artur Neiva. - Francisco Rocha. 
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- Plinio Too.rinho.- Valdemar Rein
dll'l - Paulo FilhO. M a1:rício 
Cardoso. - Reginald oCaoolcanti. -
Lino. Machado. - Pedro Vergara. -
Renato BarbOSa. - Osório Borba.. -
Rocha Faria. - Horácio Lafer. -
Jlosé Oa.rlos de Macedo Soares. -
Fernandes Távora. - David Meini
cke. - Correia de Oliveira. - Raul 
Bittencourt. - Demétr'.o Mércio Xa
'Vier. - Milton Carvalho. - A. Sici
liano. - Lauro Passos. - Figueire

. do Rodrigues. - Fanja Ribas. 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, em 21 de junho 
de 1946. - Fernando Távora. 

N. 0 2.153 

Onde convier: 
.Art. Será respeitada a posse de 

terras de se1vícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, 
sendo-llles, no entanto, vedado alie
oã-las. 

Justijtc:ação 

ll:ste dispositivo, que figurava na 
carta constitucional de 1934, a,rttgo 
129, é medida de grande alcance, que 
precisa .ser restabelecida na consti
tuição que estã sendo elaborada. co
nhecem todos o drama do indio -
antigo dono da terra brasileira - que 
foi cruentamente desapossado, da 
ter=a e da. liberdade, pelos invasores, 
que, a pretexto de cristanizá-lo e ci
vilizá-lo, expulsaram-no das ãreas 
que · ocupava, reduzindo os que não 
puderam fugir, ou que não morreram 
nas refregas ·das "bandeiras" e ou
tras incursões de prêsa humana, à 
miserável situação de escravos. 

Das antigas populações selvicolas, 
pouco resta. Menos de meio milhão 
de indígenas, cuja .sorte e bens pre
cisam ficar protegidos pela lei - sen
do do maior interi!sse que na consti
tuição - como demonstração dos sen 
timentos das gerações atuais - e co
mo reparação parcial aos danos que 
lhes infligiram os aoteps.~ados, os to
mem sob sua tutela os que se presu
mem mais humanos e clvlllzados. 

E' também conhecido o que ocorre 
com as terras que pertencem· aos in
d!gena.s - vendidas a troco de ba
rato - não raro per quinquilharia. e 
aguardente, a brasileiros e até es
tra.ngeiro.s .• 

Asseguremos aos remanesce..iea ~
antigos donos do Brasil, na Sllll. lenta 
agonia. de povos cujos destinos é o 10'
tal desaparecimento, em contaio com.. 
culturas mais àinãmicas e ~siva.s 
a possibilidade de viverem em relati
va t:-anqüllidade, evitando que lhes. 
roubem as terras - coletiva. ou par
cialmente - jã que é muito ales.tó
ria a probabilid)l.de de sua incorpora
ção a uma civilização - pretendida
mente superior. Vamos num gest<> 
de alta significação de solida:rieds.de 
humana - colocá-los sob o amparõ 
da Nação. 

Sala das sessões da Assembléia. Na
cional Constituinte, em 21 de jlmho
de 1946. - Fernandes Távora. 

--------·-N.o 2.154 

.Art. Em todos os :ramos e ~us 
do ensino, que:r nos estabelecimentos· 
públicos, quer particulares, será obri
gatória a. prática. da educação fisica, 
na forma e condições que a. lei de
terminar. 

Justificação 

Não se desconhecem as nntagens
da. educação física. praticada pela ju-_ 
ventude de ambos os sexos. O Estado 
interessado na formação de gerações 
sadias, como fôrça. substancial de um 
povo capaz de :realizar o seu desti!lo, 
no campa de tOdas as atividades da 
civilização e da cultura, toma. o eom
p:-omisso de educar a. infã.nci!l. e a ju
ventude. como um de seus deveres 
primários. O conceito de educação, 
porem. não se restringe aos llD7ltes 
das operações intelectur.is, ao ensi
no de letras e ciências. ao cultivo 
da inteligência e do espirito. A bio
ligia pede. por seu turno, um con
curso necessário com o objetivo de 
valorizar o indivíduo, do ponto de 
vista da. higiene e aptidões corporais. 
Não se preconl.sa o materialismo fas
cista ou pa!afascista que desvia os 
moços para a. idolatria crimllnosa da 
Fôrça.. Mas se lh1!S dá a oportuni· 
da.de de uma· vida. descente, <le equlli· 
brio, beleza e de saúde. · 

Nos países adi:mtados a. p:rti.tica. da 
educação física é assunto fora de 
qualquer discussão. Desneoeuãrio. 
pois, estender a. justificativa. 

Sala das Sessões, em 21 c.W ~ 
de 1946. - Sa,muel Duarte. 
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Acrescente-se, onde couber: 
Art. - Lei estadual regulará. o pro

cesso de discriminação, demarcação e 
divisão das terras devolutas. 

Justificação 

O dispositivo proposto esclarece que 
aos Estados cabe a atribuição de re
gular o processo de discriminação, de
marcação e divisão das terras devo
lutas elo seu dominio. A prime;.ra 
vista poderá parecer dispensável a re
gra indicada, desde que, pelo sistema 
ao projeto, é facultado aos Estados 
todo e qualquer poder ou direito, que 
lhes não seja negado explicita ou im
plicitamente pela Constituição (ar
tigo 113), sendo, ainda, da competên
cia das Unidades da Federação o poder 
de legislar sôbre a administração de 
todos os bens do seu patrimônio. 

Na realidade, porém, o principio é 
indispensável, depois que passou à 
União a competênc1a para legislar só-

. bre direito processual. O aproveita
mento econômico das terras devolutas 
depende da discriminação delas, me
diante um processo especifico não pre
visto no Código de Processo Civil. As 
terras devolutas, em geral, estão . ocu
padas irregularmente ou na posse an
iiga ou recente de terceiros, formando 
grandes condominios com proprieda
des privadas. E como a delimitação 
dessas terras devolutas somente se po
de fazer por exclusão das glebas le
gitimamente tituladas, no dominio 
particular, o processo comum de de
ma.."'Cação e divisão é pràticamente 
moperante. A comunhão de interesses 
públicos e particulares na separação 
dos terrenos devolutas amplia o âmbito 
d. aplicação da lei estadual que, dis
pondo sôbre bens do dcminio do Es
tado, afeta a propriedade particular 
para cuja dem"'.l'ração e divisão a lei 
federal prescreve um rito próprio. As 
leis locais que regularam a maté..'"ia 
foram taxadas de inconstitucionais e 
por isso a aplicação delas, com raras 
e:<cceções, tomou-se inef!cãz, dando 
causa a controvérsias e Htfgios entre 
o Estado e particulares. Vastas exten
sões de terras devolutas continuam ex
ploradas e ocupadas Uegitimamente 
por particulares. em virtude de falta 
de uma legislação adequada e segura.. 
O dispositivo proposto põe fim a dü
'l"idas, quer · quanto à competência, 
quer quanto à necessidade de processo 
especial para a. c11scrim1nação, demar
cação e divisão das t-erras devolutas. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
1946. - Raul Barbosa. 

N.0 2.156 

Onde convier: 
Art. . . Cao.a. Estado criará., em su.c 

capital uma ou mais varas dos feitos 
leuerrus, "umpetmuo aos re.;pectlvos 
juizes processar e julgar em primeira 
instância: 

ai as causas em que a União fOr. 
interessada como autora ou ré, assis
tente ou opoente: 

bJ os pleitos em que alguma das 
partes fundar a ação, ou a defesa, di
reta. e exclusivamente, em dispositivo 
da constitUição; 

c> as causas fundadas em conces
são federal ou em contrá.to celebrado 
com a União; 

à> as questões contra a autoridade 
administrativa federal, quando fun
dadas em lesão de direito indivtdual, 
por ato ou decisão da mesma autori
dade: 

e> as causas entre Estado estran
geiro e pessoas domiciliadas no Bra
sil; 

t> as causas movidas com funda
mento em contrato ou tratado do Bra
sil com outras n<tções; 

gJ as questões de direito marf~ 

mo e navegação no oceano ou nos rios 
e lagos do pais e da, navegação aérea; 

h> os mandados de segurança con
tra os atos das autoridades federais, 
excluídos os atos do Presidente da 
República e dos 'Ministros de Estado; 

i> os crimea contra a ordem pol!
t'.ca e social e contra a economia po
pular, bem assim os praticados contra 
os interêssea ou serviços ·da União e 
os de contrabando e moeda falsa; 

i> os habeas-corpus, quando se tra
tar de crimes sujeitos à sua compe
tência.. 

Art. • • Será criado um Tribunal 
Federal de Apelação, com sede na ca
pital da República e de competência 
pa.r&. processar e julgar os recursos in
terpostos das decisões proferidas pelos 
Juizes dos feitos federais e, ortginà
rfamente. as revisões criminais, em 
se tratando dos crimes indicados na 
letra "!" do artigo anterfor,os con!ll
tos de jurisdição entre juizes dos fei
tos federais e outros juizes de pri
meira Instância e a ação rescisória. de 
seus próprios julgados. 

Art. . . o Tribunal Federal de Ape
lação será composto ;-or membros, 

· nomeados pelo Presidente da Repú· 
blica que os escolherá dentre N no-
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mes indicadas pelo Supremo Tr1b'Ull3l 
Federal. 

Parágrafo único. Dentre os nomes 
indicados pelo Supremo Tribunal Fe
deral, dois têrços serão de membros 
das Cõrtes de Apelação e um têrço de 
advogados de notório saber e idonei
dade. 

JustijicatifJa. 
1) A sugestão apresentada Importa 

em excluir da competência do Supremo 
Tribunal, todos os recursos ordinários 
rel:l.tivos à extensa lllll.téria cujo pro
cesso' e julgamento é atribllldo em 
primeira l.nstâ.ncia. aos jUizes dos feitos 
federais e em segunda instância ao 
Tribunal Federal de Apelação. Não 
mutila a competência do Supremo na 
matéria que, por ser Inerente à natureza dessa Instituição judiciária, 
como o recurso eztraoràinário, não 
pode ser delegada a outras tribunais 
<como faz o Projeto de Constituição 
que, neste particular, provocou graves 
e justificadas criticas) • Nossa suges
tão visa aliviar o Supremo do excesso 
de serviço aue o assoberba, sem atin
gir a fina.lldade essencial dêsse órgão 
máXimo de nossa Justiça.. 

2) Ao mesmo rtempo, sem sobre
carga de despesas paxa 13. :Umão e 
sem estabelecer a. antiga. Justiça, Fe
tieral nos Estados, propõe a criação, 
no quadro da magistratura. esta.'dual, 
de juizos privativos pa.r.a. a. matéria., 
civil ou crimln1!.l, ,que Interessa à .so
berania da NaÇão. 

3) E, o que é de maior alcance, 
evita a criac;ão de tribunais especiais, 
ou de exceção, para. os crimes poli
tieos e os crimes contra a. ordem. so
cial ou a economia popular, atribuindo 
seu processos e julgamento à Justiça 
Comum, asim J:labil1tada., em casos de 
sublevação ou de crimes coletivos, a 
proceder .sem .as delongas das a.tU1li:l 
v8.ra.s criminais, sempre sobreca.rre
p.das de serviço. 

A longá. experiência que o pa.ssa'do 
nos legou justifica e a\ioção dessa me
dida e a. vantagem da criação imedis.
ta. dê.sses novos órgãos jumciá.rl.os, 
pare. não .se cerder, mais .tarde, à :triste, 
e então inevitável contillgência das so
luÇÕes excepcionais. Acresce que, :tal 
seja. e. eventualidade, peidem ser cria
das ta.ntas varas quantas necessárias 
!orem, distrlbuill~o-se entre elas, pri
vativamente, a :m.a.téria de sua compe
tência, tendo-se em. vista. :a. cellerida:de 
dos P!'<lCeSSOS. 

4) •Aceita, que seja, a sugestão, de
Terá. <li.spor...se, em ·artigos subseqüen
tes; s6bre s. representação do Minis-

tério P1íbllco junto à.s va:ras e Junto 
e.c Tribunal mencioruu:lo.s .acima. 

5) A sugestão obedece aos moldes 
dos arts. 78/81 da Constituição de 19134. 

6) iDa. competência doo juízes dos 
:feitos fed:era.i.s, =luimos as questões 
entre um Estado e um ha.bitante de 
outro, ou domiciliado em pais estra.n
geiro, ·bem assim as questões de di
reito internaclona! privado, por nos 
parecerem matéria de competência da 
Justiça orciinária-;-·sem-$inêncla com 
os .interêsses da. soberania naciona.l. 

.Sala das Sessões, 21 de Junho de 
1946. - BeT7UJ,Td.es Filh.O. 

N.O 2.157 

Acrescenté-se onde melhor se edap
ta.r: "Artigo - A agricultura ficará 
sob a. proteção dos poderes públicos 
e,--ten.do em vista que constitUi a 
maior fônteae ·trabalho do· su.sten
to popular e do desenvolvimento eco
nômico do país, nenhum impô.sto in
cidirá. diretamente .sôbre a.- cultura ou 
a. indústria. agrícola". 

Justificação 
Na. Constituinte de 1934. o deputado 

paraibano Reretiano Zenaide' :foi um 
batalhad'or :pela incorporação dêsse 
dispositivo ne Carta Politlca. daquela 
época. Hoje mais se impõe, diant.e 
da situação de verdadeiro pânico em 
que se encontra a agrictütura. nacio
nal. Precisamos amparar a lavoura 
para. que ela. sobreviva à criSe tre-. 
menda por que passa.. Nada impede 
que a lei eXija do agricultor, indivi
dualmente ou do estabelecimento 
agrícola, sua. contribuição para. as 
rendas públicas. Deve fazê-lo, porém, 
tributando os produtos da indústria 
agrícola., resultados positivos do tra
balho não a. lavoura ainda no cam
Po ném a profissão do lavrador. 

S!lla das Sessões, em 19 de junho 
de 1946. - Ferna.ndo Noãre.ga. -
João Agripino. - Vergniuud. lV'a.n
derley. - Lino Macha.d.o. - José 
Guaà.encio 

N.O 2.158 

Onde co::1vier: 
o t!'abalho é um dever social que 

ao Estado cumpre proteger te.ndo~ em 
conta a. assiduidade e a. produçao. 

Ss.Ja das Sessões, 20 de junho de 
1946. 

Justifica.çáo 

E' comum, conforme a itnprens8 
noticia, que as esta.t~ticas regü;tram 
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depojs de qualquer aumento de salá
rio e dá diminuição de frequência 
d~ beneficiados. Toma-se necessá
rio proteger ao trabalhador, tendo ês
.te deTeres mtre os quais avultam 
ilssiduidade e a produção, que inte
ressam não só ao empregador como 
à. própria nação. Porque a baixa da 
.produção concorre para a redução 
de impostos e vendas mereantis pa
ra OIS estados e de consumo para a 
União. Além disto, motiva o encare
cimento da vida, prejudicando, por
tanto, o interêsse da. coletividade. 

S. s .. 20 de junho de 1946. 
eelso Machado. 

N.0 2.159 
Olade convier: 
Artigo... - Nenhum impõsto p_o

derá rer aumentado em propO'l'çao 
ma.!or de vinte por cento sõbre o 
seus valor, ao tempo do aumento. 

Justificação 

TaJ di.spositivo constituirá um di
que exposto aos deslimltes da ganân
cia fiscal. Se tal não tem ocorrido 
de referência à. União, muito te;tn 
acootecido nos Estados. Na Bahia, 
por vezes a majoração de impostos 
há excedido a êsse critério, já adota
do, aliás, pela Constituição de 1934, 
provocando sérias reclamações das 
classes contribuintes. Não vai muito, 
tão desregraàa elevação sofreram os 
proprietários de imóveis, DO toc.an
te ao impõsto predial. Outros ~~u
tos hão sido aumentados em lden
tica desproporção. Urge, pois, como 
principio acautelatório, inserir ao 
texto constitucional o dispositivo que 
constitui a oresente emenda. 

Sala das Sessões, em· 21 de junho 
de 1946. - .Aloysio de CU$f:ro. 

N.0 2.160 

Ae:rescente-se on couber: ' --' 
Art. - Nenhum impOsto gra..,.. .. 

diretamente salários e direitos auto
rais de escritor, jornalista, ou profes
sor. 

JustificaçéúJ 

A emenda ora proposta visa resta
belecer no direito constitucional bra
sileiro amparo que a ConstituiÇão 
.de 1934 dispensara aos que, no Bra
sil se entregam às profissões de es
critor, jorna.lista, ou professor, pro
fl.ssõas que, em regra, exprimem vi
da.s sacrificad~ à cultura do pais. 

S. S., 21 de junho C:e 1946. -
Luiz Viana. - Jorge AmadO. - AZ
~o Maia. - Pereira da Silva. -
Leopoldo PéTes. - Aloysio de Ca7'!XIr 
lho Filho. -Amando Fontes. - Ha
milton Nogueira.. - Prado Keay. -
Milton Caíres Brito. - Campos Ver
ga!. - Euclides Figueiredo. - Her
mes Lima. -Paulo Sarasate. -Ruy 
Sa:n;tos. - Dantat; Junior. - Adel
mar Rocha. -José Augusto. -Sou
sa Leão. - Gabriel R. Passos. -
Agostinho Monteiro. - Flores àa. 
Cunha. - Raul PiZZa. - Aureliano 
Leite. - José Leomil. - José Bom
fãcio. -Vargas Netto. -Luiz Lago. 
- Lino Machado. - Renato Alei:to. 
- Bias Fortes. -Cristiano Machado. 
- Ataliba. Nogueira. - Gustavo Ca-
panema. - Jacy Figueiredo. - Os
mar de Aquino. - Plinio Lemos. -

· Matias Olímpio. -Nestor Duarte. -
Freitas Cavalcanti. Agrícola de 
Barros. - Vieira de Melo. - Grego
rio Bezerra. - Ruy Armeida. 

N.0 2.161 
Emenda ao projeto da Constitui

ção. 
Inclua-se nas "<Disposições dive:

sas": 
Art... - O princípio de coopera-· 

ção intergovernamental é de funda
mento hábil par.a instituir sistemas 
lllacionais de .atividades ou serviços 
comuns às diferentes órbitas do Pc
der Púbüco. Os sistemas já institui~ 
dos, ou que se instituirem, basea.dos 
nesse pr'..ncípio, reger-se--ão pelo res
pectivo estatuto orgânico estabeleci
do em forma convencional. 

S. S .. 21-6-46. - Toledo Piza. -
Severiano Nunes. - Munhoz da Ro
cha. - Altilo Arantes. - Mathia.S 
Olympio. - coelho Roãrigue:s. 
Raul PiZZa. - João Agripino. - Au
reliano Leite; 

Justificação 

O princípio de cooperação inter
governamental na vida interna. do 
Pais já tem sido objeto de algumas 
experiências, baseadas, principalmen
te, em acordos bilaterais. o sistema 
de mais la."'S'a compreensão informa
do por a.quêle principio é o que ho
je constitui o ~tituto Brasileiro de 
Geografia e Esta.tistica. como todos 
reconhecem, as atividades do Insti
tuto, ao mesmo tempo que se des
dob..'"8m, vão-se ajustando, em condi
Ções cada vez melhores, às peculla.rl
àades da. vida nacional e à.S própriaS 
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exigências dos seus fins. Com isso, quais a. ação coletiva se orienla de
estão dando lugar a um corpo de mocràticamente pela deliberação co
doutriila, normas e soluções, verda- mum. Mas, i!láo basta que a Consti.
deiramente brasileiras, para ..-esolver tuição não p:oiba os acordos entre 
um dos grandes problemas com que os diferentes órgãos do Poder Públl
se defronta o país. Assim, já possuí- co. Nem bastaria, mesmo, na hora 
mos uma proveitosa demomtração de que vivemos, que a Constituição a.d
como é possível, com o integral pre- mitísse, expressa mas llmitadamen
valecimento das autonomias regio- te, ~sa cooperação intergovemame:o.
illa.ÍS e locaís, coordenar os sorços tal, fora dos limites da interdepen
que tanto a União, como os Esta.ctos <l.ência e da ,hierarquização de pode
e os Município, possam e devam de- res que nela se 'estabelecem taxa.ti
dica.r a um determinado objetivo co- vamente. Essa enunciação t:ímida do 
mum. princípio, já a fizeram vários dispo
. Graças a êsse recurso, tais esfor- sitivos das Ct>nstituições anteriores e 
Ços, de ineficientes e incapazes que fo=ularam..na alguns do atUal pro
são. e.nquanto isolados, adquirem ap- jeto, quando prescrevem que certas 
tidãt> plena para um trabalho efici- atividades de uma órbita de Govêr
ente e perfeitamente ordenado, que no p~sam s~ delegadas .a. outra. 
atenda aos objetivos da unidade na- mediante acordos bil:l.teraís. 
cional, no, que respeita aos grandes -9 que parece indispensável é que 
problemas do País. mas sem detri- se de''i:'eJ.êvo-e ênfa.se-,ao princípio_de_ 
menta do princípio federativo que cooperação intergovernamental na 
nos cumpre manter e resguardar. ordem interna., pois que não pode ser 

il?ossibilidades amplas estão, assim êle privilégio da ordem intemacio-
abe.'"tas para que a obra governamen- nal. E com isto fique apontada à 
tal brasileira, superando reconhe- Nação, para que os seus Gt>vernos 
cidas dificuldades (_d~ec:;orr~e~a~tes~~d~as~_Ja~a~p~r;o~v~e~item~~ao~l!m~á~lO~·m~o~~a;ç§~~l~· -:--

-----'le!lle~ttorial> assa pc- · as e ensas vmc ões en-
breza econômica e cultural, enfren- tre govemos, de modt> que se consi
te programas de la:-ga envergadura e ga a ação nacional, conjugando os 
assuma um potencial inédito, medi- esforços autônomos de todos êles, 
a.nte o ajustamento de propósitos de sempre que se trate de enfrentar os 
fin.s e de recursos, entre as suas grandes problemas inerentes, simul
diíerentes órbitas de Govêmo. Isto tã.n~ente, às três órbita..~ de Go
sem que se deforme o regime na hi- vêl'Ilo, como acootece com os da edu~ 
:pertr_ofia dos serviços :federais, e do- cação, da saúde, da assistência à in
tando-se o país, nada obstante, dos :fãncia, da rodoviação, do fomento 
gl:al!ldes e verdadeiros sistemas na- agricola, etc. P:::oblema de cujas res
cionais de atividades e serviços, que ponsabilidades não se possam êles de
urge se instituam entre nós, para mitir, e que, tão pouco, lhes seja ]lOS
resolver, dentre os seus problemas de sfvel enfrentar com êxito, enquanto 
bllse. aquêles que exigem ·esforços co- agirem isoladamente, ou mesmo em 
muns - porque são de sua comum limitados comórcios, sem a. efetiva 
com-petência - da União, dos Esta- solidariedade entre todos. 
dos e dos Municípios. E' apenas isto que visa a emenda: 

Cumpre reconhecer, por conseguin- demonstrar uma yerdade e atender 
te, já não bastar que a Constituição a. uma necessidade, que todos, aliás, 
não proiba os acordos entre gover- já reconhecam. Mas, não enumera 
nos para que os acordos necessários sequer os "sistemas nãClonais' acon
se :realizem. A Constituição, ôbvis.- selháveis_ Nem tão pouco os regUla. 
mente, não pcde.."i.a proibir o que é pois isso os desvirtuaria, resu!tantes 
uma. essencial manifestação do regi- que devem ser da livre determinação 
me federativo, que ela própria ins- das autonomias que convivem e se 
titui, uma vez que as autonomias hierarquizam na. ordem interna. do 
não se discriminam senão para que Estado Brasileiro .. 
como tais atuem. E • evidente que - Propõe-se. portanto, apenes, que o 
a. mais alta expressão do poder au- principio sela afirmado. E se isto !Or 
tônomo é a sua livre vinculação. por feito. as experiências já realizadas, e 
motivos de razão e. de bem público, as dema.is que se ~m, ae bem 
em . sistemas de ação co:num, medi- reguladas .em seus objetivos tunda-
ante mútua~; delegações, no seio das mentais pelo ~egislador O:rdb:lário, 



-503-

já :ao seu modus faci.endi, tanto da Constituição de 1934. Tem por ob
.qua.Jlto no seu modUs agendi, se de- jetivo unifon:niAar as denominaçõel> 
senvolYexão segundo o que delibera- das funções públicas, dando-lhes um 
rem, pelos seus representantes os sentido na:iona.l, de modo que pelo 
próprios governos compa.ctuantes.' Se- simples nome da função já se lhe ca
rão conduzidO!>, assim. com virtuali- nheça a amplitude. Acontece ainda. 
dades inéditas para ::o. ordz:n; int.::~- que dada a. tendência brasileira. a ba
admlnlstrativa brasileira. pelos pró- tiZar os cargos públicts com denomi
prios Poderes de que, em legituna. nações pomposas, alguns Estados já 
-competência resultarem. be,s Pode- foram levados a tais designações para. 
res é que procurarão, êles mesmos, o funções estaduais, que lembravam 
melhor caminho para atender ao bem decididamente um âmbito extra-pro

·eomma, que lhes é dever realizar. vincial, dando a impressão de verda
:Mas, a êsse esfôrçO coletivo será mais deiras nações independentes. 
fá.cil, assim, deixar-se i nspirar por Sala das sessões, em 21 ·de junho 
ideais ma.is largos: logo. sob 0 in- de 1946. - Munhoz da .Rocha. 
fluxo de um pensamento, sempre N.o 2.163 
presente. de solidariedade nacional e 
de integral acatamento às vincula- Aditiva. 
ções jurídicas con.:ciente e vo!utària- Disposições Transitórias - Art. 1. 
-mente estabelecidas, em substituição Inclua-se um inciso redigido da sl'.-
4'..0 puro arbítrio e às ocasionais su- guinte forma: 
gestões dos interêsses particula..'iza- "O Govêrno mandará organizar, 
dos não harmoniosos com o interês- por uma Comissão de Técni~oo o pro-
-se g~ da Nação. jeto de Código Nacional de Alimenta-

N.o 2.162 ção Pública, que será discutido e vo-
Onde convier: tado pelo Poder Legis!ativo". 

------;.Art..f,;i~Eii!''~fa~ci>iUI~tadii"N.o"'a"'o"ESt""'"'a"d"',o--,s."'cn-a.-c-=---~Sa1~L.d.a.~ &ssõe,s, em 19 de iunho 
oção de um órgão de assistência técni- de 1946. Benedito Costa Neto. 

• 

.... · f • Lopes Ferraz. - Martins Filho. 
ca aos ..... umc pros. cesar costa. - Cirilo Júnior. 

Justificação 
Restabelece-se em parte um dispo- N.o 2.164 

sitiy,o da Constituição de 34. A sua DISPOSIÇõES TRANSITóRIAS 
"função ficará mais restrita pois não 
lhe caberá a fiscalização das finanças Emenda aditiva 
munic:pais que compete às Câmaras 
Municipais. Em nada. será prejudica
na a autonomia municipal com essa 
a.ssistêncla que visa da. maior efi
dência a,os l:erviços municipa!s, orien
tando-os e sistematizando-os. 
~ ainda. uma forma de auxílio aos 

Municípios, que trará grandes bene
fícios principalmente nas relações in
ter-municipais evitando que cada mu-
nicípio proceda. nas suas rea11zações 
como se os municfpios vizi:lhos não 
existissem. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
de l!K6. - Munhoz da .Rocha. 

N. 0 2.162-A 
Onde convier: 
Art. - ~ defeso aos Estad,os, ao 

Distrito Federal e aos MuniciiJios, 
adotar para funções públicas idênti
cas, denominações diferentes dll. esta
belecida nesta Constituição. 

Justificação 
A ~a. visa. :rests.beleer o sábio 
~UYo contido no n. 0 I do art. 19 

Onde convier: 
A distribuição da cota de 10% ·pre

vista no art. 128 § 4. 0 será !eita, 
gradativamente, a partir de 1948, in
clusive, com a cota inicial de 2,5% e 
acréscimo de cota igual em cada. a:no 
subseqüente, até sua. definitiva inte
~o. em 1951. 

. Justificação 
'l'orns.~se justo conceder um prazo 

razoável· para a União poder cobrir a. 
diminuição de rendas que o art. 128 
§ 4.o impõe. - Horacio Lajer. - Be
nedito Costa Neto. - Joaquim A. 
Sampaio Vidal. _:. J. Leypes Ferraz. 
-Alves Palma. - Noveli Júnior. -

· Cesar Costa. - João Martins. -
Gottred.o Telles Júnior. - A.taliõa 
Nogueira. 

N.O 2.165 

Disposições transitórias. 

Emenda suõstituti1Xl 
O imp&to territorial rural será 

lança'Cio e· arrecadado pelo Estado que 
devo!verá ao Município uma quantia 
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equivalente a. 20%, com aerés;:imo 
anual de mais 20% até que, no ·exto 
ano, reverta integralmente ao municí
pio ou antes se a lei estadual assim o 
determinar. 

O impôsto territoria:l rural é tipi
camente um 1Inpôsto municipal. 

Nota - Esta emenda prevaJecerá 
se o impôsto territorial passar para 
os Muníc!pios - Horacio Lajer, Autor. 
- Benedito costa Neto . .:.._ Joaquim 
A. Sampaio Vidal. - João Martins. 
- Ataliba Nogueira. _ Honorio Mon
teiro. - J. Lopes Ferraz. - José 
Alves Palma. - Cesar costa. - Lo
pes Ferraz. - Gojfredo Telles Jú
nior. 

N. 0 2.166 
Acrescente-se às disposiçõe.o transi

tórias: 
Art. - Para as primeiras eleições 

de Governador de Estado a se proce
derem após a: promulgação da Consti
tuição serão inelegíveis os oue até de
zoito meSes antes da. eleiÇão hollve
rem exercido, mesmo interinamente, 
funções do Poder Executivo no.s Esta
dos ou na União. 

Justíjícaçiio 
Embora não venha. a faltar, certa

mente, quem desvirtue o sentido da 
presente emenda, ela. nada tem de 
pessoal. Visa: tão sõmente permitir 
aos. Estados, que, no momento em 
que a nação inaugura. uma :fase ver
dadeiramente democrática, logrem ele
ger os seus governantes inteiramente 
livres da. influência dos que tenham 
exercido, de certo tempo a. esta naTte, 
o poder sem a colaboração das a.Ssem
bléias !egisla.tivas. Dai justificar-se a 
existência dum prazo mais longo para. 
e. inegibilidade dos que ~quelas con
dições exercerem o Poder Executivo, 
pois justamente pela. soma de pode
res que detiveram, a sua illfluên
cia ainda se poderia fazer sentir por 
·ocasião dos -pleitos, 1Inpossibilitan~ 

dêsse modo a. efetivação duma. eleição 
rea;:mente livre de qualquer elemento 
de pertubação na escolha pop'.l!:l.r. 

Aliás, uma ·vez que é notório não ser 
qualquer dos atuais interventores, bem 
como aqueles que ocuparam tais car
gos por ocasião do movimento de 29 
de outubro do ano pa.ssa.do, condidato 
às sucessões estaduais, a emenda. na
-da. mais faria além de fixar no tex
to constitucional um fato já existen
te. No muito poder-se-ia adm!tir que 
afasta. de modo Qe!lnitivo as tenta
ções do poder a que estão sujeitos os 

homens na sua fraqueza, às veaes me
nos por desejo próprio do que pela .. 
ação de amigos, que não sabem dis
tinguir entre o interêsse público e o· 
interêsse pessoal. 

Sobretudo, e isso está na consci
ência de todos, a presente -emenda 
muito contribuirá para a formação
dum ambiente sadio, ,e no qual :mais 
fàcilmente ~e dará a pacifi<:a.çãn.dos · 
espíritos tão necessária. num período 
ailllda conturbado pelos malefícios· 
duma longa ditadura. 

S. S .• 21 de junho de 1946. -L?tiz 
Viana. 

N.O 2.167 

Para as Disposições transitóriaS: -Art. s·erão considerados .em dis-
'POnibilidade, com os vencimentos · 
atuais correspondentes a.os cargos. 
que ocupavam, até que se operem as 
respectivas reintegrações. todos os. 
funcionãrios públicos demitidos pelo 
Chefe do Govêrno Provisório e que ti
verem obtido parecer Ui!Jânime favo
rável sôbre a conveniência de seu 
aproveitamento, da Comissão argáni
zada conforme o § 1.0 do art. 18 das 
Disposições Transitórias da Con.sti
tuição de 1934. 

Parágrafo único. A reintegração.. 
!ar-se-á de modo que fique excluido 
sempre o pagamento de vencimen
tos atrazados ou de qualquer :Inde
nização. 

Justificação 

Contém o dispositivo ora propos
to uma. medida de ~;.uma justiça., que· 
neste instante de reparações sociais 
urge acolher com a melhor boa -.on
tade. 

Se os funclonãrios foram demitidos 
mais abriu-se-lhes uma oportunids.de· 
de Pl"Vwar, perante uma Comissão idô
nea, composta. de alto magistrado e 
auxiliares de relêvo do Govêmo, que 
existe conveniência em sua. volta ao 
serviço público. é natural que obtido
tal pronunciamento, o!ereça.-se-lbe a. 
necessária sanção legal. 

A matéria foi objetivo de um pre
ceito eon.stituclonal., em. 34 <art. 18, 
pa.rágrato único) , e como alnda exis
te funcionário, cujo aproveitamento· 
foi aconselhado, mas que perdura. 
afastado de seu cargo, e, assim, eom. 
o seu direito profundo e injustam(i!ll
te lesado, ampare-o, agora o leSts-' 
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ladiJI; constitucional, em sua alta. sa
bedoria e benevolência. 

8a.]le. das S&sões, em 21-6-45. 
Alencar Araripe. 

N.0 2.168 

Disposições transitórias 
Art. 1.0 - VI - "Não depende de 

.concessão ou autorização o aproveita
mento das quedas d'água, já utiliza
das industrialmente, a 16 de julho de 
1934, e, nestes têrmos , a. exploração 
das minas em lavras, amda que tran
.s.itõria.m~JDte suspensa". (Está no 
Projeto) . Acrescente-se: in fine "elas 
ficam sujeitas à revisão". 

Justificação 

No art. 169, § 3.0 , foi consignado o 
velho preceito: "a lei não prejudica
rá. o direito adquirido o ato jurídico 
perfeito e a coisa jú.lgada". Estamos 
inteiJ:'a.mente de acôrdo, neste ponto. 

Mas, não poderemcs excluir da re
visiio quaisquer contratos cem o po
der público, anteriormente rea.Iiza.dos, 
se o foram contra. os interêsses cole
Uvas, pe>rventura. E' o princípio es
tabelecido, no próprio Projeto, quan
do trata de emprêsa.s que mantêm 
contratos com o poder público fe
deral, estadual ou municipal, (a.rti~ 

go 164,"§ 7.0). O fato de ser uma con
cessão industrial, :por si só, não ex
clue a possibilidade de um êrre> ou ' 
gravame, que mereça revisão. 

Sala. das ~sões, Rio. 21 de junho 
de 19-W. - Dolor de Ándraãe. · 

N. 0 2.169 

Ao n.0 V, do art. 1, das Disposições 
Tramiiórías. 

Di.<lposições Tra~tórias 

Suprbna-se o número cinco do ar
tigo llm, das dis:posições transitórias. 

Jr;stijicação 

l?eia emenda que apresentamos, pe
la3 rendas confe...""idas aos E5tados, 
nâ() é permitida a permanência. do 
dispositivo, cuja. revogação ora :pro-
pomos. . 

Sala das ~sões, 21 de junllo de 
1948. - P. Dutra. 

N.o 2.170 

Nae Disposições Tra.n.sltórias: 
Dlalmte dez anos, a contar da data 

da · ]JJO!Ilulgaçáo desta. Constituição, 

poderá o govêrne> fazer doação de 10 
a. 50 hectares de terras devolutas, 
constituídas como bem de família, aos 
egres<os das fôrças armadas, que fo
rem casados. 

Justificação 

Sem dúvida, o meie> mais direto e 
seguro de povo:u efetivamente o, 
imenso terlitórie>, ce>nservando o nos
so domínio :político . mas, sobretudo, 
mantendo a nossa. cultura (brasilida
de) , - tudo quanto temos f·eito em 
mais de quatro sécule>s de exi.stência. 
- é asseguramos, principalmente ae>. 
trabalhador brasileiro, a posse da ter
ra. E' daro que êsse principio in
contestável não exclui de modo ne
nhum a colonização estrangeira, da 
qual devamos tirar os melhores resul
tados pelos ensinamente>s que nos ve
nha a trazer com a sua. técnica. 
e a sua experiência .. 

A fim de assegurar ao trabalhador 
nacional, cuja economia é parca, cuja 
preparação t1\cnica. é i!ll.cipiente, a 
:posse da terra, já a Constituição de 
1934 reduzira o praze> de "usooapião" 
de 30 para 10 anos, conferindo-o e 
te>do aquêle que ocupando a área de 
10 hectares a tivesse cultivado e be
neficiado. 

Cumpre-nos, agora.. proporcio= aos 
egressos das fôrça.s armadas que :pre
firam a. vida rural, <naturalmente os 
de origem :rural), durante êstes pró
ximos ane>s que devem ser de inten
sa. colonização, a concessão de um si
tio a ser constituido "bem de fa
mília", que terá uma área mfnima de 
10 e máxima de 5() hectares, de a.côr
do com a situação, a riqueza. e a. va
lorização da terra coo.cedida. · 

As condi:;ões precir.ua.s, como se es
tabelece nas leis americana.s e ca-
nadenses <Bomt>..stead Act r- 1862, 
Desert Land Act, 1877) são de- ne!e 
o concessie>nári.o "viver, cultivando-o
ou utilizando-e> oomo base de .sua 
existência. " 

Foi precisamente por êste meio que 
a grande nação americana :povoou e 
explorou a zjqueza. nas terras devo
lutas de estados mteirOG · do Oeste e 
do Noroeste. E tanto "esta politica. deu 
os melhores resultados para a fixação· 
do homem no meio rural e pa;ra. a. 
criação da riqueza agricola, que até 
hoje os Estados de Britsh ColúmBia.; 
Ontário e Brunsw.lck, que ainda dis
Pó"..m de terra.s devolutas, ainda ae-
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estão aplicando eom o maior sucesso; 
e o Ca.na.dá, tão sábio na sua. admi
nistração, adotou :integralmente a. 
medida. 

Dos pontos de vista ético, econô
lni.co e social, tornam-se clisp~áveis 
quaisquer comentários ma.s cumpre 
notar a justeza do prêmio aos jovens, 
que havendo. cumprido o sagrado de
ver do serviço lililltar, quem voltar ao 
campo para ali instituir a. sua fami
lia que, afinal, é a base de qual
quer sociedade. Outro aspecto do 
maior inter&se é a idade do cocces
sionãrio como valor sócio--econômico. 
E nem se diga que há qualquer pri
vilégio na concessão aos que concluem 
o serviço lni.litar, porque é êste uni
versal e, portanto, tal favor atinge 
qualquer cidadão; apenS:S o momen
to do inicio da vida, a. sua. integra
ção pela constituição de :!a.milia, é 
que dita a medida, justa e equânime 
e, até certo ponto, legitimamente re
paradora, do despovoamento ào in
terior que durante longos anos pro
vocou. inadvertidamente, a. lei àa 
(:Omcrição Jni.litar. 

Sala das S<>..Uões da Assembléia Na
(:iona:r constituinte, em 21 de junho 
de 1946. -Fernandes Távora. 

N.0 2.171 

Art. 1.0, :inciso II, das Disposições 
Transitórias: 

Substituanse pelos seguintes inci
sos: 

a) A Capital Federal será trans
ferida. para a região central do Pais. 
compreendida entre o rio Paranaiba e 
o :rio· Grande. 

b) O Presidente da República. !ogo 
que esta Constituição E:ntrar em vi
gor, nomeará uma comissão a :!im de 
proeeder ao estudo da. localização to
pográfica da novG. Capital e à deli
mitação da área que será para. êste 
fim incorporada ao domínio da :união, 
depois de aprovação por lei espe
cial. 

c) A União, a partir de 1947, des
tinará. anualmente quantia não infe
rior a meio por cento de sua :renda 
tributária à. const=ução da DOVa. Ca-
pital e ao desenvolv1mento de suas 
vias de comunicação, até que a. mu
dança. se :realize~ 

d) Efetuada a tra.ns:terência. ds Ca-
pital da União, o · atual Distrito Fe-

üeral passará a. constituir ua Bs
taüo. 

J=tificação 

A mudança. da Capital Federal, pa
ra um ponto do interior do Pafs, é 
uma necessidade que se impóoe, por 
motivos üe ordem política, econômi
ca., estratégica e ·social.- - -

Desde .o Império essa medida tem 
constituído uma àspiração Illl.ciODal. 

As Constituintes da República. in
terpretaram êstes sentimentos. -esta
belecendo . a mudança da Capital, 
conforme a disposição do art. 3.0 da 
Constituição de 1891, e do art. 4.0 da 
Constituição de 1934. 
-A-mrun~aJ porém, por que ca fize

ram, deu lugar ·a.· que--a medida. fõsse 
protelada. 

A atual Constituinte deve encarar 
o assunto de forma mais objetiva, 
não sõmente com relaÇão s.o local, 
como também provendo o Govêmo 
com os meios necessários para efe
tuar a. mudança. 

Com relação ao local, a emel!da. in
dica a região compreendida entre os 
rios Para.D.alba e Grande, em ponto 
central do Pais. na. área limitrofe 
com os Estados de Minas, São Paulo, . 
Goiás e Mato Gro.sso, e que oferece 
.melhores condições para a formação 
de uma. ctda.de moderna, tais como 
água, energia hidroelétrica, terras 
férteis, boa topografia, bom clima, 
condições de fácil comunicação com 
tôdas as regiões do Pais, como me
lhor se verá ci.a memória apresenta
da pelo Engenheiro Lucas LO~. já 
transe.. '"i ta nos anais do congresso. 

O Rio de Janeiro, atual Distrito 
Federal, nada. perderá com a mu
dança da Capital, pois será transfor
mado em um F.<itado, continuando a 
ser, como até agora, um grande cen~ 
tro irradiador de progresso e •cl:vili
zação para todos os Estados do País. 

Sala das Sessões, aos de junho 
de 1946. -Benedicto Valladares. -
João Henrique. - Ol1J11,tho FOJUeca. 
- Israel Pinheiro. - José Alkrnim. 
- Alfredo Sá. - Letnndo Coelho. -
Ataãõa Nogueira. - cesar Costa. -
BenedictO COSW. Neto. - DiocleciO 
Duarte. - Pedro L1Ldo11ico. - GaZe
no ParanhOs. - Horaao Lafer. -
Sigetreilo. Pacheco. - Celso Ma.clr.ado. 
- Juscelino Kttbftsc1:.ek. - Til'~ 
ton Bra:n.dli.o. - (Assinatura. ilec{Tel). 
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i . 
- I.opea Ferraz. - .Renato Aleixo. -
Vieb"A de Melo. - P. Dutra. 

N. 0 2.172 

Inclwwe nas Disposições Transitó
na.s, o seguinte: 

Art. - Os atuais professôres inte
rinos de estabelecimentos de ensino 
,de todos os graus, com mais de cinco 
iBJlOS de exe:::cício no cargo, serão es
tabilizados meclia.r;.te concurso de tí
tulos a ser realizado dentro de cento 
·e vinte dias, a partir da promulga
ção desta Constituição. 

Justificação 

Hã, no país, grande número de pro
fessôres de estabelecimeDtos de ensi
no de todos os graus que, nomeados 
em caráter interino. continuam sem 
nenhuma &tabilidade, porque o Go
'Vêrno não diligenciou a realização dos 
xespectivos concursos. A continui
dade de exercício pode atestar a ca
pacidade funcional do professor, apu
rada, além disso, mediante a apre
sentação de títulos. E' uma exceção 
rasoável ao princípio definitivo dos 
concursos de provas e títulos, quando 
o país reestrutura as suas instituições 
democráticas. 

Sal& das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Oswaldo Studart Filho. 
Almetàa Monte. - Martiniano de 
Artlli;o. - Argemiro Fialho. 

N.0 2.173 
Diga-se nas disposições· transitó

rias: 
"A União reservará anualmente, a 

.,artir de 1947 e pelo prazo que fôr 
necessá..'io. 1% da sua renda tributá
ria pa...-a o aproveitamento da energia 
hidráulica da cahoe!ra de Paulo 
Afonso e recuperação econômica do 
vale do rio São Francisco". 

Sala das Sessões. 21 d·e junho de 
1946. - Etelvino Lins. -Souza Leão 
- BOf'bosa Lima. - Crepory Fran
·co. - Gercir..o de Pontes. .Raul Bar
bosa. - José de Borba. - Teixeira 
de Vascor.celos. -José ·Jaffily. -Si
ge/Tedo Pacheco. - Vergniauà Wan
derley. - Dioclécio Duarte. - Paulo 
Sartlilate - Fernandes Telles. -
.Leãc- Scimpaio. - Beni Carvalho. -
Munhol:: da Rocha,. - C'cstelo Brcm- . 
co. - Ernani Sat?JTo; - FeT7111.'nd0 
1V{ii;T6f!7.. - OZavo Oliveira. - Ma-

thias Olympio. - Oswaldo Studart. 
- Dolor. de Andrade. - Adelmar Ro
cha. - Lino MachadO. Glycerio 
Alves. - José Augustg; - Jarbas 
Maranhão. - José VareUa. 

N.0 .2.174 

DISPOSIÇO~ TR.ANSITORIAs 

Onde fôr indicado: 

Art. - As inelegibilidades prescri
tas no art. 157 e texto, aplicar-se-ãl> 
desde a vigência da presente Consti
tuição, aos que, candidatando-se à. 
curul governamental, em substitui
ção aos atuais Delegados do Poder 
Central, tenham. até sessenta dias 
antes do pleito, exercido, nos respec
tivos Estados, efetiva ou interina
mente, as funções de Interventor, Se
cretário de Estado, Comandante da. 
Região Militar, Chefe de Poliica, 
membro do Poder Judiciário ou Che
fe do Ministério Público. 

Justificação 

O art. 157, em vários dos seus in
cisos, estaboelece os motivos deber
lllinantes · da inelegibilidade dos can
didatos, no plano estadual ou muni
cipal, às diferentes funções de cará
ter e~eitoral. E' óbvio que. destinan
do-se o texto a reger a. no=alidade 
da situação criada pela obrigatorie-; 
dade da nova Constituição, o que ali 
se dispõe, sõbre o assunto em aprê
ço, aplica-se tão· somente aos pleitos 
que se realizarem após a decorrên
cia do primeiro período das investi
duras eletorais e não aos que se ve
rificarem depois da. promulgação da 
Carta política, para substituição dOS 
atuais intaventores, por titulareS 
eletivos. 

sem um dispositivo expresso, que 
venha interditar a qualquer dos ti
-tulares .supra-mencionadoo, a possi
bilidade de sua eleição, seria facul
tado, sem o minimo impedimento le
gal, transitar de sua prestigiosa. si
tuação, uara a de Governador cons
titucional. 

No sentido de evitar tal ocorrên
cia. incomp::.tivel com as normas de
mocráticas, redigimos a presente 
emenda, a fim de que, de modo ex
plicito, fique consignado que o prin
cipio de iilelegibilidade não alcança, 
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apenas a quem se proponha, eleito
:ralmente, à futura. chefia dos gover
nos estaduais mas a todos que, no 
momento, est~o investidos de funç~es 
públicas privilegiadas e ~ue, _assun, 
por vãrios motivos. poderao influir 
de maneira. decisiva no seio do elei
torado. 

Sala das Sessões, em 20 de junho 
de 1946. - José de Borba. 

SUBSTITO'üvO A EMENDA QUE 
IM.'L"<DA APROVEITAR OS ANTI

. GOS JUíZES FEDERAIS 

Onde couber, 1'l4s disposições 
transitórias 

Art. - Na. organização dos Trib~
nais Fwerais de Recur~os poderao 
ser preferencia1mente aproveitados, 
no têrça atribuído aos Juízes, OS an
tigos Juízes Federais e aquêles espe
cializados em DirE:ito Fiscal e Ad
ministrativo. 

Justi!Cca.ção 

Há uma emenda propondo o apro
veitamento dos antigos Juízes Fe
derais que, aliãs, já. foram aproveita
dos em cargos judiciários de vanta
gens equivalentes e obtiveram do Po
der Judiciário a diferença de proven
tos que deixaram de · perceber pelo 
tempo em que sel""liram em cargos de 
vantagens inferiores. 

Sôbres êsse assunto. a Justificação 
ane:::a exp'k a matéria.. 

A emenda ora proposta 'Yisa. res
guardar a faculdade que tem o Pre
sidente . da Rdpública. de escolher li
vremente os componentes dos Tri
bunais Federais de Reculsos, aten
dendo ao possível direito que .;e tri
bUem os ex-Juízes Federais, bem as
sim a.o direito de todos os demais 
juízes que, por constitulrem. msta.n
cla. imediatamente inferior à. dos Tri
bunais de Recursos. devem, muito le
gltimemente. aspirar, desde logo. o 
acesso aos Tribunais ora criados. 
Lah.Yr Tostes. - Rodrigues Sea.bra. 
- Alfredo Sá. - Olyntho Fonseca. 
- Letnndo Coel'hD. - Bias Fortes. -
José Alkmim - Chri$tiano Macluz
do. - Wellington Bra:ndiiD. - D1.lqtJ,e 
de M f!ltiq'ldta.. - Jo4o Henrique. 

N.O 2.175 

OS EX...JU1ZES FEDERAIS 31 O 
TRIBUNAL DE RECURSOe 

Entre as emendas propo8tu ao 
ante-projeto Constitucion.a.l, :tlgoia. 
uma nas "Disposições Transitória.S", 
que visa assegurar, como reparat;ão 
(!) aos "ex-juízes ·federais" e &eu 

aproveitamento obrigatório na. eo:o.s
tituíção dos Tribunais Fede!ll.i8 · de 

Recursos. '- _ _____ _ _. 
Ta! emenda, que não tem L jus

tificativa. para ela pretendida, ~o 
poderá. vingar, e por certo não -.:;n
gará., por várias razões de oroea JU
rídica e moral. 

I. A prevalecer êste ponto de 
vista, o Tribunal Federal de Recur
sos, que pelo art. 80 do projeto •com
por-se-á-.de....:;eis Juizes nomeados pelo 
Presidente da-República, -com. aprova.,. _ 
ção da maioria absoluta do Senado 
Federal", deixará. de ser fonnado co
mo a Co!lStituição prevê, retirando
se a um f:Ó tempo, ao Chefe do Elre
cuti\"O e ao Senado, os direitos e
prerrogativas que a. ca.-ta Constita
clonal lhes confere. 

De fato, a. .preponderar a eme!!.da, 
promulgada que seja. a. Con.stitu:iç&o 
esta!rão automà.ticamente com-ead.OIS 
os "Juízes do Tribunal de Recul'SoS" • 
recaindo tais nomeações em pessoas 
certa.s . e preViamente determinadas, 
isto é,. os antigos Juízes Fedenüa. . 

Deixa o Presidente da. República de 
ter a. faculdade de nomear, e • S~ 
nado perde o direito de apro"f'll.r talS 
nomeações. 

A rigor - se prevalecer a emenda 
- ficará. a Assembléia Constinmte 
- nomeando Juízes ,..-- Para. .o 'T.ri-
bunal- cuja composição a constitui
ção por ela. mesma votada. atribUi a 
outros órgãos: Executivo, com a. co
labora;ão do Senado. 

Não é p~ivel que Exm.• a,-. 
Presidente da República conco."'Cie 
com tal critério que o converterá de 
Chefe de um dos Poderes do Elit:e.do· 
(Executivo> em mero homologado::- de 
nomeaÇÕeS feitas por quem nAo tem 
competência. constitucional para. fa
zê-las. 

n - Cumpre notar, ainda, _«Ue a. 
Constituiç§b prevê a. formaçao de 

. tais Tribunais, com "Juízes, ~
~adores, advogados e ~mb:-::s ~o 
Ministério Público", in. verlris: 
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"llelldo 2/3 escolhidos entre Jui
ES e Desembargadores e 1/3 en- · .-e e.dvogados e membros do :Mi
sistério Público" ~rojeto, .ar-

tigo 80). 
(Projeto, art. 80). 

Se o.s "ex-Juizes federais" - forem 
de &;proveitamento compulsório como 
se pretende, Dão haverá lugar para a 
nomeação de "Juizes, Desembargado
res. advogados ou membros do :Mi
nistério Público, isto é, o -Tribunal 
:recém~rlado, terá viciada desde a 
origem a sua composição, e desa:ten
dida a. letra Constitucional. Nã.o te
rá Tiabilidade jurídica. 

m - Invoca.-se para legitimar a 
proposta., e justificá-la. aos votos dos 
Srs·. Constituintes, que ela. consti
tuirá. un::a. reparação ( !) aos antigos 
Juízes Federais. 

Ninguém de boa fé contestará que 
foi um érro a suPressão da Justiça 
Federal. 

Dai, porém, à conclusão de que os 
seu.s antigos Juizes, careçam de uma 
non. reparação, e pela forma. pre
tendida, vai uma longa. distância. 

Os antigos Juizes Federais consti
tuiam uma. carreira. estanque, !Sem 
~ obrigatório, para qualquer ou
tro grau na hierarquia judiciária.. A 
melh<>rla. de posição re verificava, 
com e. tra.nsferência. dos Estados 
maia longiDquos (seções), para os 
:mais próximos, sendo a. seção do Dis
trito Federal (juntamente com São 
iE'a.ulo. Minas e Estado do Rio) o 
ponto alto da. ca.rreira.. 

Veri:ficada a extinção da Justiça 
Fede:ral, Juizes do Acre, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Piauí, Minas 
Gerais, etc. foram aproveita.dos cc
mo_ "Juizes no Distrito F!;lderal", em 
=eira que lhes proporcionava. aces
so &O cargo de "Desembargador" e 
que 6Jltes não tinham. 

Os que o foram como P:'otetores, 
passaram, a seguir, a Juizes de Di
reito, e os que o foram como Substi
tutos. têm. assegurada essa posição e 
mais o acesso ao quadro de Desem
b:trga.dcres. 

Conseguiram, assim, todos os Jui
zes Fed-erais, sem a peregrinação pe
l9.s Tú'...a.s seÇões de que .-:e compunha 
a Justiça Federal, o acesso para a 
:melhor delas, do Distrito Federal, e 
numa. carreira que lh::s enseja pro-

moção a que antes não tinham se
quer eXPectativa. 

Já. ai estaria efetuada a repa.ração 
a êles deviiia. e com vantagens de 
que não usufruíam nos cargos ex
tiotoo a 10 de novembro de 1937. 

Por que, pois, nova reparação? Bis 
in idem? E por meio ,de uma Cons
tituição, numa disposição transitó
ria contrária a disposição :perma
nente? 

Não nos parece a via. idônea. 
Aliás, assim teria julgado o Tri

bunal de Apelação <lo Distrito Fe
deral, na recla.mação feita. pelo Juiz 
Costa e Silva, e na qual se assentou: 

"Ora, o reclamante, como Juiz 
Federal, não tem o di r e i to 
assegurado a qualquer promoção 
ou acesso, direito que somente ad
quiriu - o de promoção ao cargo 
de Desembargador - com n. sua 
nomeação para o de Juiz de Di
reito, etc. (AT. 9 Jud. Vol. L., 
pág. 32). 

Destarte a emenda reportadora (!) 
vai muito a.lém da barra ... 

IV - Há., finalmente, uma cir
cunstá.ncia que eiide por completo 
a finalidade da. emenda proposta, 
pois demonstr:l. já. ter sido atendido 
o mesmo escopo, r.ão por via oblíqua 
e inconstitucional, mas por via. dire
ta e lega.l, ou seja, por :Intermédio do 
Poder Judiciário. 

São em número de seis ou sete os 
"ex-juizes federais" já aproveitados 
em cargos judiciários, ou de vanta
gens equiva.lentes, e que se beneficia
riam da medida de exceção proposta. 

Dêles, dois já obtiveram do supre
mo Tribunal confirmação das sen
tenças de 1." instância que lhes re
conhece direito à diferença de pro
ventos (Ap. Cível 8,'723 e Ap. Cível 
7. 749 - Arq. Juà., vol. r.;xv, pá
gina 81). 

Os restantes, e que se acba.m no 
exercício de cargo;. judiciários, jlé. 
obtiver::.m, dois por decisão do Juízo 
da 3.~ Vara de Fazenda Pública, de 23 
de agôsto de 19{5, e um por decisão 
do Juizo da 2." v=a. de Fa.zenda Pú
blica, de 21 de setembro de 1945, o 
reconhecimento do direito à diferen
ça de vencimentos, pelo tempo elll: 
que serviram como Pretores. 
. Estão, assim, moralmente ampara
dos - pelo ingresso em carreira que 
lhzs assegura acesso a cargo a que 
antes não tinham qua.lquer possibili-
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dade de a,séendex - o de Desembar
gado:-, e materialmente assistidos por 
decisões do Poder Judiciário, no que 
,tange à percepção de vantagens ma
teriais. 

Não há, pois, como reparar de no
·vo. aquilo que já foi reparado. Seria. 
uma superfectação, e, muito menos, 
se admite tal sistema de reparação, 
com o aproveitamento compulsório, 
ordenado pela Assembléia. Constitu
:in te, cem invasão elas prerrogativas 
do Senado, e da c07nQJeténcia de Pre;. 
siàente da República. 

Eá que observar, ainda, que dOS 
juizes menciCtnados, apenas um se 

acha no exercício de jurisdição liga
da à competência do Tribunal de Re
cursos - matéria. fiscal e adminiS
trativa de alta. especialização, - pois 
os demais perten-cem à ju:isdição cri
minal e orfanológica., achando-se 
afastados, com exceção de um, há 
muitos anos, das Varas Especializa
das. 

Sabida a transformação radical, 
que sofreu a legi.>lação fiscai e ad
ministrativa nos últimos nove anos, 
é bem de ver que exceção feita de 
dois Juizes (um recentemente · trans
ferido para a Vara de órfãos) - os 
demais terão que se adaptar a re
nova:-, de fO.nds en comble, e como 
integrantes de Tribunal Superior, ·a 
matéria e o estudo decorrente dos 
novos diplomas legislativos. 

Não parece, pois, consultar: a.o de
;sajogo buscado com a criação do Tri
bunal, o aproveitamento compulsó
rio visado com a emenda. 

N.o 2.176 

Onde convier: 

riTuLo ESPECIAL 

Disposições transitórias 

A.'ij. Mediante requerimento, apre
sentado dentro de cento e oitenta. 
dias_ conta~os da promulgação desta. 
constituição, serão. ·reintegrados 
aquêles que, por motivo de acumula.-. 
ção, foram destituídos de cargo pú
bblico, desde qúe então já gozassem 
de estabilidade, por contarem mal.s 
de dez anos de serviÇO ou porque. no
meadcs na vigencia da constituição 
de 1934, tivessem sido investidos na 
função pública em virtude de con
curso de provas. 

iPa.rág!"a.fo único - As :reiuiegra
ções de que trata êste artigo, ficam. 
condicionadas às restrições decorren
tes do art. 176, parágrafo único. 

Justificação 

A Constituição de 1934, em .seti ar
tigo 172 e §§, permitiu expressamen
te o exercício...__cumulativo de cargos 
de magistério --e---técnico-cientificos 
com cargos administrativos. Sob és
se regime, jsto é, com apoio na Cons
tituição. titulares de cargos públicos 
conquistaram, por concurso de pro
vas, situações estáveis, que de.>a.pa.
receram pela opção imposta em virtu
de de desacumulação decorrente do 
advento extra constitucional, após 10 
de. no!_embro de 1937, quando outros, 
pela mêsma-razão, .apesar._ da estabili
dade legal inerente ao exercició--ào 
cargo por mais de dez anos,. !oram 
obrigados a optar pelo exercício de 
uma só função. 

Situaçã{} dêstes, face às normas 
contidas nesta Constituição, que res
tabelece. em têrmos, o exercício 
cumulativo de cargos públicos, mere
ce o justo reparo que a pre10ente 
emenda.' objetiva. 

Sala das Sessões, em 21 de junho 
· de 1946. - Alfredo Neves. 

N.0 2.177 

Acrescente-se às Disposições Transi
tórias, onde ccmvier. o seguinte: 
"Art. continuam em vigor as 

Constituições adotadas pelos Estados, 
em 1935, exceto no que contrariem 
explicita ou implicitamente esta. Cons
tituição, observado, porém, o .seguin
te: 

I) São revogados os dispositivO,"; re
lativos à. representação de prof.issõe'> 
nas Assembléias Legislativas ca Câ
mara de Vereadores. 

ll) As incompatibilidades e illele
gibilldades para os cargos e manda
tos nas eleições fixadas no art. . ... 
inciso ... , regular-se-ão por esta.; Di5-
pusições ~tórias. 

m> As assembléias legi.>latiTas que 
fo:em eleitas na forma prevista nes
tas Disposições 'I'Tansitórias poderão 
fazer emendas às constituiçõe, esta
duaiS independentemente da forma 
es]lecial nelas previstas para. ê.sse 
fim, 

IV) Até 7 de setembro de 1947 de
verão ser promulgadas pelas AsSem
bléias Legislativas as emendas DeceS
.sárias a pôr as Constituiçõea .na-
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duais em harmonia com as disposi-
ções destas Constituições. • 

V) O Senado Federal aplicará ao 
Estado que não der cumprimento ao 
incl!ie anterior as emendas necessá
rias, q11.e vigorarão enquanto a rt!spec
tiva Assembléia. Legi.s!a.tiva. não as 
sub.sütuir". 

Justijica,ção 

I) A necesida.de de reorganização 
dos Estadas l!lão exige absolutamen
te a convocação de Assembléias es
tritamente Constituintes, o que sig
nificaria a acumulação dos poderes 
legislativo e executivo pelos governa
dores até que viessem. a ser· promul
gadas as novas constituições. Em re
gra. geral, as antigas Constituições 
estaduais não colidem. com o Projeto. 

Aprovado éste, nada há que desa
co:oselhe a. imediata vigê~cia das 
Constituições que todos os Estados 
adotaram. em. 1935 e que vigoraram 
até 1937, excluídos apenas os dispo
sitivos repugnantes explícita ou :im
plicitam~cte ao sistema do Projeto. 

m Possível e provàvelm.ente, algu
mas - não muitas - disposições se
rão necessárias à adaptação das cons
tituições estaduais à futura consti
tuição Federal: - simples emendas 
realiza.rão êsse objetivo, independen
te do processo rígido acaso estabele
cido naquelas Cartas. E nada impe
de que ta.is emendas se votem. sem 
prejuízo das funções ordinárias das 
Assembléias, notadamente votação de 
leis, créditos e orçamento. 

m> Como tôdas essas Col!lStitui
ções previam a representação de pro
fissões (Const. 1934, art. 7, I, "h") 
nas Assembléias e isso não foi repe
lido, expressamente, pelo Projeto, de 
referência a.o.s Estados. é necessária 
a revogação prevista no item. I su
pra. 

IV> O Senado proverá o caso de 
mostrar-se displicente qualquer As
sembléia, impondo-lhe, provisõria
mente, emendas. 

A s.provação desta Emenda assegu
rará a. constituciona.lização dos Esta
dos .&iJnultâ.neamente com a. União, 
como deve ~er desejo de todos os bra
sileiros. . . . 

Sala das sessões, em 18 de junho 
de 1946. - Aliomar ·Baleeiro:- Luiz 
Viana. - Alberico Fraga. 

• N.0 2.178 

D~ções tran.sitória8 
Emenda aditiva. · 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Ficam. com direito de retor

nar aos cargos de magistério que 
ocupavam, sem indenização de ne
nhuma espécie, o.s professõres por 
concurso que hajam sido dêles afas
tados, por motivo de acumulação. 
Alde Sampaio. - João Cleophas. 

Justificação 

Os .signatários da emenda propõem, 
em outro trecho do Projeto, que ·o 
dispositivo contra a acumulação não 
prevaleça para os ca:rgos de magisté
rio. Coerent·es com êsse princípio 
pretendem corrigir a situação exis
tente, fazendo com que retornem. a 
prestar serviços à Nação aquêles que 
fo:ram impedidos por imponderada. 
determinação legal. - Alde Sam
paio. 

N.O 2.179 

Disposições Tran.sit6rias 
Art. Será ccnta.do para. todos os 

fins de direito, bclusive disponibili
dade e aposentadoria, o tempo de 
afastamento de qualquer funcionário 
do exercício de suas funções sem pro
cesso regular, em conseqüência de 
sua. parcialidade política, antes, du
rante e após. até à presente data 
o movim'ento revolucionário de 1930. 

Justificação 

Não se compreende como, em re
gi.m'e democrático, como o que vai de
correr da nova Constiuição da Repú
blica, se puna, por qualquer forma, 
qualquer cidadão, sem. justa causa, 
devidamente comprovada, sobretudo 
pelas suas idéias políticas, livremen
te manifestáveis. 

Sala. das sessões, 21 de junho de 
1946. - J. G<t.udencio. 

N. 0 2.180 

Disposições tran.sitórias. 
Onde convier: 
Art. :e concedida anistia ampla 

a todos os insubmissos _e desertor€$ 
até a data da promulgação desta. 
COnstituição. 

A promulgação da nova Constitui
ção da República, restaurando no 
país regime de liberdade e de ga.ran-
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·tias de direitos, merece ser comemo
.rada com ampla. anistia. não só para. 
o.s crimes de natureza. politica., como 
para todos aquêles que não denotem 
pericolosidade por parte dos que os 
cometeram. Inicia-se com essa pro
mulgação Vida oova para. a nação, 
.devendo, por isso, participar do júbi
lo civico determinado por ésse a.con

. tecimento o maior número de cida
dãos. 

Sala d.as sessõ!l,S, 21 de junho de 
1946. - J. Ga.udencio. 

II. Fica. criado, para. assesto da. 
Capital da. União, um território Fe
deral, cujos limites, começando na 
confluência dos rios Gra.nde e Para
naiba. são os referidos rios e o me
ridia.no de 48 graus de longitude oes
te. O Govêino da União mudará. a 
capital para êsse território dentJ.·o 

do prazo de dez (1()) anos e, unu:. vez 
efetuada a mudaDça, o atual Distri
to Federal incorporar-se-á. ao ~ta.do 
do Rio de-J:aneiro. 

m. o Govêtn-o --da-- União locali
zará s. capital à. vista do relatório de 

N. o 2.181 uma comissão, que, dentro de trinta 
Ao titulo especial: dias, nomeará., e construí-la-à de 
Inclua-se-, nas dils:posições tra.nsi- acõrdo com o plano que aprovar, po

tórias, 0 seguinte preceito; "A dis- dendo, para. custeio da construção exi-
. · - d · st f' d s ,gir, durante cinco anos, até dois 

cn:nmaçao e liilPO os, lXa a no por cento (2%) das rendas anuais 
art1gc~ ~-8, 129: 130, 131 e _132 da dos Estados e do Distrito Federal. 
Co~~çao, Vlga;;u-ã a. partir de t....___:::nc~_Independente da const."tlção, 
de JaDelro de 1948 • fica. o Govêrno da -União_ a)l~rizado 

Justificação a mudár a capital, em caráter· proVi
sório, para uma. cidade do Territó
rio, sl.não convier mantê-la., 11esse ca
.rátez·, :na cidade do Rio de Janeiro, 
onde dorava.nte, nenhum edifício se
rá. construido, ;reconstruido ou adqui
rido, a. qualquer titulo, para :iosta.
la.ção de repartições públlc86l ou de 
auta~uias federais. 

A adoção do nove regime tributá
rio, quanto aos impostos, não ppde · 
ser imediata. A emenda estabelece 
o periodo necessário à. transição. 
Gustavo Capanema. 

N.0 2.182 

Ao titulo especial: 
Acrescente-se · à.s disposições tran-

sitórias o preceito seguinte: "As as
sembléias l-egislativas deverão esta-
tuir e promulgar. no prazo de quatro 
meses da. data de SUa. inauguraçãó, .a. 
constituição estadual, e passarão em 
seguida a exercer as suas funções le
gislativas ordinárias", 

Justificação 
A emenda tem em mira apressar, 

_ na. órbita estadual, o processo da •li
organização constitucional do pais. 

Gustaoo Capa.n.ema. 

N.0 2.183 
(Mudança da capital) 

- Ao art. 1.0 , §§ 1." e 2.o. 
Substituam-se pelos seguintes: 
§ 1.0 Integram ·a União os Territó

rios e o atual Distrito Federal. 
§ 2.0 A capital da União será no 

'Território criado no interior do pais 
para seu assento. 

- Ao Titulo Especial, Disposições 
Transitórias, n.0 n: 

Substitua-se êsse númere> pelos se
guintes: 

Justiji.cação 

AS :razões que justificam a mudan
ça da. capital podem, talvez, reSumir-
se nas seguintes: . 

a) politica: interferência. e não ra
ro preponderância dos problemas ~o
cais nas cogitações do govêrno, m
fluência., dissimulada. ou não, de in
terêsses cosmopolitas nas decisões go
vernamentms e unila.teralidade do po
voamento do pais devido à. posição 
excêntrica. da capital. E' a. presença 
de um povo sôbre o território que 
costuma. dar a. êste .a. sua cor nacio
nal: uti possidetis, piincipio d,.a& na-
cionalidades para. a. formação de pa.i
ses :na guerra passada, princípio das 
nacionalidades para a retificação de 
fronteiras ·na guen:a. atual (Sudeto
lândia, etc) . 

b) social: desequillbrio de cultura. 
entre a população do litoral, onde 
se acumulam os beneficios da. ciVili
zação, e a do interior, onde ~ ausê!l
cia dêsses becefcios e a. w.speJ7ao 
demográfica mantêm um quadro de 
;.ida primitiva. Há. uma mentalida
de do- litoral e outra do sertão. que 
tendem a distanciar-se cada vez mais, . 
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c) econom1ca: acumulação de ca
pitais no litoral, onde o impôsto de 
renda faz as suas grandes arrecada
ções, e ruefação no interior, onde es

. casseiam recur.eos para as menores 
·iniciativas, porque são aquêles cana
lizados por diversos modos para o li
toral e especialmente para o Rio de 
Janeiro. Por outro lado, o Rio de 
Janeiro, cidade já saturada, encontra 
sérias dificuldades pa-ra o abasteci
mento da sua população: o desaba
mento de um tunel da Serra do Mar 
perturba, como já perturbou, comple
tamente a sua vida. 

d) militar: extrema 'Vulnerabilida
de do Rio de Janeirq, não só a bOm
bardeios aéreos e navais, como a de
sembarques, que poderiam sitiar ra
pidamente a capital do pais e forçar 
a capitulação do seu Govêrno. 

e) administrativa: maior identifi
cação do pessoal das repartições pú
blicas e das autarquias com os servi
ços públicos, pois, no interior do pais, 
deixarão de existir, consideràvelmen
te, as oportunidades de ocupação su
plemeilltar que o solicitam e atraem 
em grande empório litorâneo, como. o 
Rio de Janeiro. 

Convém ler, sôbre o assunto, o ex-
. pressivo comentário de Car~os ~
riilliano ao art. 3.0 da Constituiçao 
de 1891. Carlos Maximiliano vai mais 
longe pois além de ser favorável à 
mudánça. da. capital, também o é a. 
redivisáo territorial do pais, repu
tando um êrro imperdoável da Cons
tituinte, a. mera transformação das 
Províncias em Estados. 

EmbOra ainda haja respeitáveis 
opiniões de patriotas, que mantêm 
fidelidade à idéia secular de transfe
rir capital para. o planalto goiâno, 
lláo podemos acalentar mais es~ 
quimera. romântica dos dados ObJe
tivos. 

o pla.nalto central goiâno possui 
os requisitos de salubridade e água 
potável, mas não possui quedas ca
pazes de fornecer energia elétrica a. 
uma grande cidade. 

Além disso, o requisito de acessibi
lidade atual não é satisfeito. O ter
ritório demarcado em Goiás está a. 
cem quilômetros de estrada de fetto 
e a cidade vem a. ficar a uma. diStân
cia bem maior. Essa distância de fer
rovias dificultará bastante a constru
.Ção da. cidade, sobretudo consideran-
dQ ser eruremamente precária. a. rêde 
de rodovias da. região. · 

Ao passo que isto acontece ao pla
nalto central, o Triângulo Mineiro 
satisfaz todos os requisitos de salu
bridade, água J?<)tável, água para e~o
gotos, quedas de água. para energia 
elétrica e acessibilidade. E' uma re
gião servida por uma. estrada de fer
ro de bitola larga. (E.F. Paulista), 
três estradas de bitola estreita <Mo
giana, Rêde Mineira de Viação e S.F. 
Goiás) , magnificas estradas de ro
dagem e linhas aéreas nacionais e 
internacionais. 
·Quanto à$ quedas dágua., basta. ler 

o trabalho do Dr. Lucas LOpes para 
ver que se trata de um trecho privi· 
legiado no tocante a esta riqueza, pois 
além da. Cachoeira Dourada. lllO Rio 
Paranaíba. e de MarimbOndos no P..io 
Gr&nde, possui as do Praião, do Ca
nal de São Simão e dezenas de ou
tras. 

Muitos se inclinam por um territó
rio Federal menor que o demarcado 
no planalto de Formosa e o primeiro 
signatário desta emenda. já susten
tou êste ponto de vista, citando os 
exemplos de Washington e Camber
ra. Mas a conveniência política de 
um Território Federal lindeiro de 
quatro grandes Estados (São Paulo, 
Minas,. lll!a.to Grosso e Goiás) e de 
maior área. para. o Govêrno da União 
poder manter grandes instituições de 
caráter nacional aconselham o apro
veitamento do Triângulo Mineiro, 
embora se exija de Minas o sacrifí
cio de parte considerável de sua. su-
perfície atual. · 

Fixando a zona onde deve ser es
tabelecida a ca pita!, cOillforme pare
cer. de uma comissão nomeada para 
êsse fim, e fixando prazo para a rea
lização dessa velha aspiração nacio
nal, a. Constituinte transformará = 
idéia crônica em realidade, porque 
obrigará o Govêrno a. cumprir den
tro do têrmo ma.rcad.o o mandamen
to constitucional. 

Para. o financiamento, a emenda 
dá ao Govêrno Federal a faculdade 
de exigir dos Estados até dois por 
cento (2%) da receita anual duran
te cinco anos, mas é possível que não 
haja. o limite fixado, porque um pla
no de financiamento bem estudado 
poderá dispensá-lo. 

A construção da cidade futura não 
exigirá sacrifícios extraordinários dOS 
cofres públicos. De fato, Dão é o 
govêrno que constroi a cidade, é o 
povo, são os particuls.res. 
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O Govêmo só co;n.stroi os ediflcioa 
necessários para suas repa.rtiçôes. 
:l::sses mesmos edifícios e as obras ne
cessárias de urbanização poderão ser 
financiados: a) com a revenda com 
lucro ou com o arrendamento doa 
terrenos desapropriados; b) com a 
venda dos ediíic!os atualmeute ocupa
dos cC>m repartições públicas do Rio 
de Janeiro.· 

Além disso, os edlficios da Caplta.l 
brasileira, no ipterior do país, deve
rão ser bem mais modestos que os 
luxuosós palácios construídos no Rio 
de Janeiro em contraste com a po
breza do nosso povo. 

Quanto às obras de abastecimento 
de água, de luz e serviço de esgotos 
correrão por empréstimos garantidos 
pelas taxas a serem cobradas. 

Finalmente a emenda determina 
que o atual Distrito Federal, uma vez 
efetuada a mudança., seja incorpora
do ao Estado do Rio de Janeiro. For
mar-se-á, assim, um grande Estudo na.· 
populkção e riqueza . 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 
1946. ·- Daniel de Caroalho. - AIOJI• 
sio de Carvalho Filho. - Munho: da 
.Rocha - Silvestre Péricl&. - 010• 
rio Tuyu.ty. - Amando Fontu. -
Rafael Cincurá. -Alfredo N~ea. -
Manoel Novais. - Ruy Santoa. 

N.O 2.184 

Ao titulo especial. 
Acreocente-se às disposições trs.nal.

tórias o seguinte di.spositivo: Eleito 
o Vice-Presidente da República. a Ol· 
mara dos Deputados e o Senado Fe· 
deral passarão a trabalhar separa.da
mente, . no normal exercício daa fun· 
;;ões do Congresso Nacional, nos tar· 
mos da Constituição. 

Justificação 
A lei constitucional n.o 13, art. 2.o 

determina. que, promulgada a. Ooaat.t
tuição, a Câmara dos Deputa.doa o o 
Senado Federal passarão a. funcionar 
separadamente.· 

Com a criação do cargo de Vicll· 
Presidente da. Repú"ol!ca., toma.-ao ne
ceesál'io elegê-lo desde logo. E' o 
que bu.scs. prover a. emenda.. 

Mas, dêste modo, cumpre modlt1· 
car o dispositivo do art. 2.o da 1111 
constitucional n.0 13, nos têrmoa da 
presente emenda. - Gtatczoo C'GJHI
nema. 

N.o 2.185 

Ao titulo especial. 
Acrescente-se às disposições transi

tória.s o seguinte dispositivo: "As elei
ções municipais, em cada Estado far
se-lio na. data. que fôr marcadà em 
d1spos!ção transitória. da. constituição 
estadual". · 

Justificação 
O regime municipal que vai ser es

tabeleclcio pela Coostituição não terá 
vigência desde--logo.---A emenda indi
ca a transição ao texto constitucio
nal definitivo. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1948. - Gustavo Capanema. 

N.0 2.186 

As d1Bpostç6es transitórias. 
SeJa fixada, nas disposições transi

tórtaa, a da.ta. cio término do primei
ro por!O<Io pres1c1enc!al, à ·semelhan
ça do que fêz a Constituição cie 1891 
a.rtl;o 43, I 4.0 , e a Constituição de 
1834, art. 1.0 , § s.o, das disposições 
tranal t6rtas. 

Jv.stlfícaçáo 

A data. do término de cada periodo 
prealdenclal deve ser sempre a mes
ma, e, para que assim seja, deve fi· 
car ela. fixada na Constituição. 

Fixar essa data. tem importância 
n'o só do :ponto de vista da histó
ria na.cional, :m.ae também do ponto 
de' vista" eleltoral. - Gustavo Capa
nema. 

N.o 2.187 

.Acrescentar no art. 1.0 das Dispo
alç6es ':'ransitórias, onde couber, o 
aopinte item: 

"A aplicação exclusiva do iirír< 
p6ato tmico sôbre combustiveis e 
1 ubrlficantes líquidos minerais, 
preiiCl'ita no parágrafo 2.0 dO ar
tiso 128. ee .fará gradativamel!lte, 
em cinco anos, na forma prevista 
ne> Decreto-lei n.0 8.463, de n de 
dezembro de 1945". 

Justificação 

A presente emenda visa. a manu
t.enoAo de um critério adotado pelo 
Oov6mo e que vem satisfazendo tO
du &I adln!niStrações estaduaili. 

Sala daa Sessões, 14 de junho de 
18.0. - Amaral Pei:J:ato. - Medet
roa Nt~to. - BTftJido Tinoco. -· AZ.. 
trll4o Nt:VeS. - Heitor conet. -'- llrt-
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guel . Couto. - José Carlos Pereira 
PifliO. - Gereino de Pontes. - Aga
m.emnon Magalhães. - Barbosa Lf-. 
ma Sobrinho. - Ferref.ra Lima. -
Acurcio Torres. - Etel'Vino Lins. -
Agostinho Montef.ro. - Attilio VitnL
qu,a. - Getulio Moura. - Ante7wr 
Bogec.. - Toleão Piza. - Juscelino 
Kubi;tschek. - Paulo Fernanã.es. -
Daniel Faraco - Romão Junior. -
Abe'Zardo Mata. - Alarico Pachec!J. -
Osorio Tu:yu.ty. - Lino Machaão. -
Vief.ra de Mello. - Gaston Englert. 
- Pedro LudOoico. - Carlos Pinto 
Filho. -José Leomil. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin· 
da a hora da. sessll.o: vou levantá-::a 
designando para a de segunda-feira, 
dia. 24 de junho, a. seguinte 

ORDEM DO DIA 

COntinuação da. discussão, em se
gundo turno, do Projeto · da Cocsti
tuição. 

(última. sessão para. recebimento de 
emendas ao projeto) • 

Deixaram de comparecer 57 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Pará.: 
Magalhães Barata.. 
Nélson Parijós. 

Maranhão: 
Pereira. Júnlor. 
José Neiva.. 
Afonso Matos. 

Perna.mbueo: 

Novais Filho. 
Osvaldo Lima. 
Costa. Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Pessoa Guerra.. 

.Alagoa.s: 
José Maria.. 
Afonso de carvalho. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Epirito Santo: 
Vieira de Rezende. 

Rio de Janeiro: 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Joaquim LibâDio. 
Rodrigues Pereira. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
Noveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
Martins Filho. 
Silvio de Campos. 
José Armando. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Ronório Monteiro. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Ra.ns Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Da.ma.so Rocha. 
Nicolau Vergueiro. 

. , 

União Democrã.tica Nacionat 

Cealrá: 
Gentil "Barreira. 

Alagoas: 

Mário Gomes. 
RUi Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 
LeaDdro Maciel. 
B:eribaldo Vieira.. 

Bahia: 
Otávio Mangabeira. 

Rio de J-a.I:eiro: 
Romão Júnior. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Milton Campos. 

São Paulo: 
Mário Ma.sagão • 
Plinio Barreto. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 



Minas Gerais: 
Leri Santos. 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 
:Marcondes Filho. 
Pedroso Júnior. 
Berto Condé. 
Eusébio Rocha.. · 
' 
Partido Comunista elo Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira.. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Mário Brant. 
Felipe Ba.lbi. 
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Partido Popular Sindicalieta 

Pará.: 
JJeodoro Mendonça.. 

Cea.rá: 

João Adeoda.to. 

Partido Democrata Cristão 
'----

Pernambuco: 
Arruda. Câmara.. 

Partido Republicano Progre.sai8t4 

Rio Grande do Norte: 
Ca.fé Filho. 

-t;evanta-se a. sessão às 18 hor~. 
ras. 



89.a Sessão, em 24 de Junho de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, Otávio Mangabeira, 1.0 

Vice-Presidente, e Rui Almeida, 4.0 Secretário. 

As 14 horas, comparecem os Se
nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: 
Castelo Branco. 
Hugo Carneiro. 

Piauí: 
Areia Leão. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. 
Valfredo Gurgel. 
Para~ba: 

José Jofili. 
Pernambuco: 

Agamemnon Magalhães. 
Oscar Carneiro. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
A!onso de Carvalho. 

Sergipe: 
Graco c ar doso. 

Bahia: 
Vieira de Melo. 

Espírito Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 
Jonas Correia. 

Rio de Janeiro: 
Cu-los Pinto. 
Bastos Ta vares. 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 
Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitscbek~ 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
Rodrigues Pereira. 
Olinto Fonseca. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
Ataliba Nogueira. 
Alves Palma. 

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

Ma to Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
João Aguiar. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
Aderbal Silva. 
Otacílio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston Englert. 
Adroaldo Costa. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Sousa Costa. 



Nicola u Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Herófilo Azambuja, 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Piauí: 
Matias Olímpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 
Leão Sampaio. 

Paraíba: 
Adalberto Ribeiro. 
José Ga udêncio. 
Plínio Lemos. 
Ernâni Sátiro. 

Bahia: 
Aloísio de Carvalho. 
Juraci Magalhães. 
Manuel Novais. 
Nestor Duarte. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 
Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
José Bonifácio. 
Mílton Campos. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 
Paulo Nogueira. 
Plínio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 
Domingos Velasco. 

Ma to Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Paraná: 
Eras to Gaertner. 

Santa Catarina: 
Tavares d'Amaral. 

Rio Grande do Sul: 
Osório Tuiuti. 
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Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 
Rui Almeida. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Sul: 
Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Distrito Federal: 

Maurício Gra,bóis. 

Partido Republicano 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Minas Gerais: 
Felipe Balbi. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

O SR. PRESIDENTE - Achando~ 

se presentes 101 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão. 

Passa~se. à leitura da ata da ses
são anterior. 

O SR. HUGO CARNEIRO U. 0 Su
plente, servindo como 2. 0 Secretário) 
procede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

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

O SR. COELHO RODRIGUES 
(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, na, 
última sessão eu quis ler aqui do~ 

cumentos referentes à ocupação do 
Espírito Santo por tropas de Minas 
Gerais. Tive, então, oportunidade de 
ler apenas o início da exposição do 
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Sr. ex-lVIinistro da Guerra, hoje Pre
sidente da República, em que S. Ex
celência declarava que ao Serviço 
Geográfico elo Exército cabia demar
car e dirimir a questão de limites 
entre os dois Estados. 

Pedi a V. Ex.a também a publica
ção de um decreto do Sr. Getúlio 
Vargas, então Chefe do Govêrno, de
creto êsse na qual se dispunha que 
a demarcação feita, nela referido ser
viço fôsse i·cspeitaclâ por aqueles Es
tados. 

O Diário da A.ssembléia, entretan
to, publicou apenas a exposição de 
motivos a cme aludi. No final do meu 
discurso fiz mensão àquele decreto, 
cuja publicação foi omitida, apesar 
de ter eu requerido a transcrição do 
mesmo. 

Desejo que conste da Ata êsse de
creto, conforme requeri a V. Ex.a. 

O SR. PR.ESIDE:NTE - V. Exce
lência será atendido. 

DECRETO A QUE SE REFERE O 
SR. REPRESE.NTANTE COELHO 
RODRIGUES E CUJA INSERÇÃO 

EM ATA SOLICITA 

DECRETO-LEI N. 0 7. 840 - DE 8 DE 
AGÔSTO DE 1945 

ApTova a linha divisória entre os Es
tados de 1'/Iinas Gerais e Espírito 
Santo. 

O Presidente da República, usando 
da atribuicão aue lhe confere o ar
tigo 180 da Constituição decreta: 

Art. 1. o Fica anrovada a linha di
visória entre os -Estados de Minas 
Gerais e do Espírito Santo fixada 
pelo Serviço Geográfico do Exército. 

Art. 2. 0 As características da linha. 
divisória são as descritas no laudo 
apresentado pelo referido Serviço. 

Parágrafo umco. O anexo que 
acompanha o presente Decreto-lei de
fine o traçado limítrofe. 

Art. 3. 0 O presente Decreto-lei en
trará em vigor na data da sua pu
blicação. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro , 8 de agôsto de 1945, 
124.0 da Independência e 57.0 da Re
pública. 

GETULIO VARGAS 
Agamemnon Magalhães 

AI:-IEXO A QUE SE REFERE O DECRETO
LEI N. 0 7. 840, -- DE 8 DE AGÔSTO DE 

1945 

Descrição da linha divisória fixada 
pelo Serviço Geográfico do Exército: 

"partindo da extremidade norte, 
da linha que define os limites ao 
sul do rio Doce segue por êst.e 
rio, para leste, até defrontar a 
serra do Sousa, à margem esquer
da do mesmo rio; atingida a serra 
do Sousa, pela sua linha de 
cumiadas até o seu entroncamen
to com a serra dos Aimorés; pela 
serra dos Aimorés, para noroeste, 
até atingir o divisor entre os cór-
regos ela Floresta e o da Barra 
Alegre e por êsse divisor até al
cancar o Braco Sul do Rio São 
Mat"eus, a montante da localidade 
ele Vargem Grande; a seguir, pelo 
contraforte da margem esquerdo. 
do córrego Itabira até o seu en
troncamento na serra elo Norte: 
pela linhc. de cumiadas dessa ser
ra até encontrar "o ponto onde 
nasc.e o contraforte que acompa
nha a margem esquerda do rio 
Peixe Branco; segue por êste con
traforte até o Braco Norte do rio 
Sã. o Ma teus; a tra ·/essa êsse rio e 
segue pelo contraforte que acom
panha a margem direita do San
tSl, Cruz, até encontrar o divisor 
das águas entre os rios l.Vl:ucurj, 
por um lac'.o, e Itaúnas e São 
lVIateus, !10!' outro lado" CSerm 
do Map-Map-Crak) e por êsse di
visor :J,té as cabeceiras do córre
go do Limoeiro ou córrego Gua
ribas, nomes do curso alto do cór
rego Barrcado: segue por êsse 
córrego até a foz do córrego Pal
mital, onde já existe um marco 
da linha divisória entre os Esta
dos da Bahia e do Espírito San
to". 

O SR. JALES MACHADO - Se-• 
nhor Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

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

O SR. JALES MACHADO (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente, na sexta
feira passada, após a sessão, uma ra
diodifusora desta capital informava 
que a bancada goi8.na do P. S. D. se 
achava na sala da Taquigrafia con
sertando os apartes oferecidos ao meu 
discurso. 
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Mais tarde, compareci à Taquigra ... 
fia e verifiquei que, de fato, havia fô
lhas inteiramente alteradas. Além 
disso, tendo notado que, na publica
ção, parte do meu discurso saiu trans
posta, peço a V. Ex. a determinar sua 
republicação, porém, tão só com os 
apartes, que realmente, foram apa
nhados pela Taquigrafia. 

O SR._ PRESIDENTE V. Ex.3 

será atendido. 
O SR. BRESIDENTE Não ha-

vendo mais quem peça a palavra sô
bre a. ata, encerro a sua discussão e 
vou sulbmetê-la a votos. (Pausa.) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. RUI ALMEIDA (4.0 Secre

tário, servindo como 1.0 ) procede à 
leitura ào seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramas: 
Do Sr. N. Shvernik, de agradeci"' 

mentos às homenagens prestadas pelo 
falecimento de Michail Ivanovitch 
Kalenin. - Inteirado. 

Do Presidente da Comissão Executi
va do 2.° CongTesso Nacional dos Es
tabelecimentos Particulares de Ensi
no, reunido em Belo Horizonte, sôbre 
dispositivo constitucionais. - A Co
missão da Constituição. 

Ofícios: 
Do Sr. Ministro da Aeronáutica, en

viando sugestões à futura Carta Mag
na. - A Comissão da Constituição. 

Da Confederação Nacional da In
dústria, encaminhando sugestões à 
futura Lei Básica. -A Comissão da 
Constituição. 

REQUERIMENTO N. 0 247, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre abertura de in
quérito a respeito da prisão ile
gal dos cidadãos Miguel Hora, 
Antônio Olímpio de Sousa, Alfre
do Freire de Oliveira, e Pedro 
Silvano, do Diretório da U DN de 
Goianinha, no Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Requeiro que a Mesa solicite ao Se
nhor Ministro da Justiça as seguin
tes 1nfornnações: 

a) se foi aberto inquérito a respei
to da prisão ilegal dos cidadãos Mi
guel Hora, Antônio Olímpio de Sousa, 

Alfredo Freire de Oliveira e Pedro 
Silvano, membros do Diretório da 
U.D.N., efetuada no dia 29 de nnaio 
último, pelo sargento-comandante do 
destacamento policial da cidade de 
Goianinha, no Estado do Rio Gran
de do Norte; 

b) qual a autoridade incumbida de 
presidir ao inquérito referido e quais 
as pessoas ouvidas; 

c) se do relatório do inquérito cons
tam os motivos verdadeiros daquelas 
prisões, e o que, a respeito, declara
ram as vítimas e o delegado de polí
cia do município; 

d) se ficou também apurado, por 
declaração do próprio delegado de po
lícia, que os presos eram seus inimi
gos pessoais e tinham com o mesmo 
questões de terras; 

e) se o cidadão João Olímpio de 
Sousa era portador de uma ordem 
preventiva de habeas-corpus concedi
da pelo Dr. Juiz de Direito da Co
marca; 

/) se foi punida a autoridade res
ponsável por tais violências, e em 
que consistiu a punição. 

Sala das Sessões, 21-6-46. - Aluí
sio Alves. 

A imprimir. 

REQUERIMENTO N. 0 248, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre indenização que 
deveriam ser feitas pela Prefei
tura de Santana do Matos aos 
proprietários das áreas inunda
das pelas águas do açude "Ale-
crim". 

Requeiro que a Mesa solicite ao Se
nhor Ministro da Justiça as seguin
tes informações: 

a) se a Prefeitura de Santana do 
Matos, no Rio Grande do Norte, in
denizou os proprietários das áreas 
cobertas pelas águas do açude "Ale
crim'', construído naquela cidade pela 
Inspetoria de Obras Contra as Sêcas 
em cooperação com a municipalidade; 

b) em caso afirmativo, quais os 
proprietários indenizados e quais as 
importâncias que lhes foram pagas, 
com as datas dos respectivos paga
mentos; 

c) em caso contrário, quais os mo
tivos alegados pela Prefeitura para 
fugir ao cumprimento dêsse dever de 
justiça. 

Sala das Sessões, 21-6-46. -Aluí
sio Alves. 

A imprimir. 
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INDICAÇÃO N.0 150, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo o 
1'eexame jurídico da Resolução 
n.0 3, da Comissão de Reparações 
de Guerra, na parte referente ao . ..., 
títulos declaratórios, a fim de re
jonná-las. 

A Comissão de Reparações de Guer
ra, pela Resolução n.0 3, de 17 de maio 
do corrente ano, publicada no Diário 
Oficial de 24 de maio, declarou que lhe 
cabe determinar quando a nacionali-
2':ação de alemães, japoneses e de pes
soas aL'I"lda sujeitas às leis de guerra, 
mediante título declaratório ou decre
to de nacionalização, importará ou 
não responsabilidade por atos de agres
são. Assim resolveu aguardar a conta 
de reparações de guerra para opinar 
sôbre a expedição de títulos declara
tórios ou decretos de naturalização. 
Estão, pois, pràticamente trancados 
todos os processos em curso de pedidos 
de título declaratório de nacionalida
de. 

Ora, o título declaratório é direito 
assegurado pelas diversas Constitui
ções. 

Trata-se de reconhecimento e não de 
atribuição ·de direito, como é o caso 
do decreto de naturalização. 

A resolução n.0 3 da Comissão de 
Reparações de Guerra fere, pois, a 
própria Constituição e, assim, na par
te referente aos títulos declaratórios 
deve de ser reformada. 

Sugiro, pois, ao Poder Executivo, o 
reexame jurídico dêsse aspecto da ques
tão, que vem causar sérios prejuízos a 
elementos radicados no Brasil e per
feitamente integrados na comunida.
de nacional, com direitos expressos em 
diversos têxtos constitucionais. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 194G. 
- Adroaldo Costa. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 151, de 1946 

Sugere ao Poder Ea:ecutivo a 
conveniência de aguardar a pro
mulgação da nova Constituição 
para a realização dos concur-sos 
para o magistério secundário, 
anunciados pela Prefeitura do Dis
trito Federal, a fim de serem pre
enchidas vagas em vários Giná
sios. 

Como se vê no ante-projeto da Cons
tituição a ser vot31da, o acesso ao ma
gistério superior ou secundário só se 
dá por meio de concursos de provas e 
títulos. 

Isto pô:;to, parece não se justificar 
que, no atual e transitório período pre
constitucional, antes de se promulgar 
a nova Constituição e de votação de 
leis especiais pelo Congresso ordiná
rio, se realizem concursos em massa, 
como os anunciados pela Prefeitura 
nos seus vários ginásios secundários, 
fiscalizados pela União, portanto su
jeitos à sua legislaÇão. 

É o Diário Oficial da Prefeitura, de 
7 de m::üo de 1946 que indica essa in
tenç§.o do Dr. Secretário Geral de 
Educação, pois nomeou uma Comissão 
para elaborar instruções dos cit?vdos 
concursos. 

Assim, sugerimos que, por intermédio 
do Senhor Presidente da República, 
se recomende a conveniência de aguar
dar a Constituição, ocasião em que se 
oferecerão maiores garantias legais 
para os concursos, agora sujeitos aos 
preceitos sumários do DASP. 

Em, 21 de junho de 1946. - Lycurgo 
Leite. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO U .0 152, DZ 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
construção imediata de um trecho 
de estrada de rodagem ligando a 
cidade de Santana do Matos à 
charnada estrada-tmnco, no Rio 
Grande do Norte. 

Indico que a Mesa se dirija ao Po
der Executivo sugerindo a construção 
imediata, pelo Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas, de um tre
cho de estrada de rodagem ligando a 
cidade de Santana do Matos à cha
mada estrada-tronco, no Rio Grande 
do Norte. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 
1946. - Aluísio Alves. 

Justificação 

No município de Santana do Matos, 
no Rio Grande do Nort-e, desenvolve
se hoje várias e importantes ativida
des econômicas. Entre elas, vale res
saltar a exploração de minas de tugs
tênio, a produção de algodão e de bor
racha de maniçoba, e a p·ecuária. 

Não se expEca, portanto, que um 
centro de tamanha expressão na vida 
econômico-social permaneça isolada 
das demais regiões daquele Estado. 
Em verdade, não dispondo de €strada 
de ferro, praticamente também não 
conta com estradas de rodagem, muito 
embora esteja distante, apenas vinte 
quilômetros da estrada-tronco cons-
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truída pela Inspetoria de Obras Con
tra as Sêcas. 

Somos testemunhas de que durante 
a época invernosa, fica aquela cidade 
sem qualquer transporte para os mu
nicípios v:zinhos, desde que a péssima 
estracl.a carroçável existent2 não su
porta os rigores da estação chuvosa,· 
que, de resto, também impede a tra
vessia dos rios. 

Se está realmente o govêrno inte
ressado 2 111 intensificar a produção 
do País, urge que sejam determinadas 
providências para a construção, a car
go do Depart2>.mento Nacional de 
Obras Co11tr<t D.s Sêcas, de um trecho 
de estrada ligando a cidade de San
tana do Matos ao ponto mais indicado 
da estrad;;;,~ tronco, facilitando o escoa
me r. to da pmc1ução de vários produtos 
indispEnsáveis ao desenvolvimento eco
nômico do País. 
S~da das S essões, 21 de junho de 

194G. - Alu·isio Alves. 
- A imwi?nir. 

O SE. PR.ESIDEJ:·JTE - Está finda 
a le1tul'a elo ex1Jeô.ientc. 

O Senhor l\/i:~rcio Teixei•:a envia à 
r,,lesa o segubte requeri.mento: 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 
S. Ex.::>. o nobre P1·esidente da Re

pública, 2LC8cb2" c~e assina1· not{wel De
creto-lei, - instituindo a C8.mpanha 
Nacional Cm1tnt a Tulnrculose. Trf'. 
ta··sc de uma oportunissima medida 
que prmra evidentemente a pr::::oct-~pa·· 

ção elevRda c patriótica elo Govêrno, 
encaminb.o,ndo ü solu.cao um dos mais 
Se.l'·l·O<' 1J1'0}'l·•I''~~ nnc.'O'lal·S O da ~ - u ..:. - J ... \ .- •--..1-D _a l !. c:. • ~ - • 

Peste Branca. 
Anrcsc tam.)S ao projeto constitu

cio::.-1~1.~ a er.c.on;::la aditiva 11.0 G95 refe
rente ao n1csl~'lo as~;unto. onde incluí
mos t?.mbém, - o combate à Lepra. 

Solicitamos a V. Ex.a Sr. Presi
dente. com as nossas homenagens a 
S. E.-~. a o Sr . CreE era l Eurico Gaspar 
Dutra, pelo ::lccrto e alc::mce do seu 
gesto, a inssrr;5.o do Decreto-lei acima 
aludido, r:!.os anais dcsb, casa. 

Sala das Sessões, 25 ele junho de 
1946. - Mercio Teixeira. 

DocU?nento a que se refere o re
querimento: 

O DECRETO ASS:i::NADO PELO 
CHEFE DO GOVÊRNO 

Instituindo a Camnanha Nacional 
Contra a Tuberculose,- o President8 da 
República assinou o seguinte Decreto
lei: 

Art. 1.° Fica instituída a Campa
nha Nacional Contra a Tuberculose, 

sob a orientação e a fiscalização do 
Serviço Nacional de Tuberculose, do 
Departamento Nacional de Saúde, do 
Ministério da Educação e Saúde. 

Art. 2.0 O àil·etor do Serviço Na
cional de Tuberculose apresentará o 
plano da campanha, a ser aprovado 
pelo Ministro de Estado, observadas 
especialmente as seguintes bases: a) 
a campanh:,_, se e;{ercerá de fonn::t ob
jetiva, em todo o Terl'itório N:::.cionaJ; 
b) será dada preferência às regiões 
ou localidades em que se veri:fica1· 
a matar incidência da tuberculose; c) 
a crunpanha se objetivará por medi
das de profi.laxia e asshténcia, ensino, 
pesquisas, educação e ação social. 

Art. 3.0 São órg§,os integrantes da 
ca.mp:;mha: a) o Ser'Jiço Nacional de 
Tuberculose, como supervisor e res
l)Onsável; b) os órgãos fedetaJs de as
sistência ou de serviço sccisl, na Jor
ma de que for solicit~1do pelo Serviço 
Nacional de TuberculosG; c) os insti
tutos e caixas ele aDoscnta.doria e 
pensões, ministrando a ·seus assocü.1.dos 
med~das ele profilaxia e a;;si:;tênch, 
mediante ajustes de coopc:;:açf~.o fir
mados com o Serviço NacicmaJ. de Tu
berculose; à) os órgãos e:::;taduais e 
municipais de saúde c outras enti.dades 
oficiais, mediante cntendil-r1ento~> es
critos entre as at~tcrida.dcs que os rc~:; 

pectivos governos indica.rc:m, e o di
reter elo Serviço Nacional de Tubercu
lose; e) a Legtào Brasileir:;t de Assis
tência e as instituições qu.e recebam 
sPbve· ·_ção do Govêrno na Unific, se
gundo o3 programas daborados pelo 
Servico N·acional de Tuberculose, nos 
Emités dos recursos de que dlspusercm; 
f) outrPvS "pessoas físicas ou jurídicas, 
c1ue se disponham a contribuir, por 
qualquer meio útil, inclusive doações 
e legados, sem cláusulo"s onsros8.s, a 
juízo do Ministro de Estado da Educa
ção e Saúde, e em fc.ce do ps.recer do 
Serviço Nacional de Tuberculose. 

Art. 4.0 Os recursos destlnados à 
Campa:nl1a NacionG.l Contra a Tuber
culose, inclusive créditos orçamenté,rios 
e adicionais destinados à A~sistência 

a Tuberculose, serão depositados no 
Banco do Brasi.l em conta esneciaL à 
disposição elo diretor do Ser~·iço Na
cional de Tuberculose. 

§ 1.0 Os recursos poderão custear, 
também, os estipêndios para a pres
tação de serviços do pessoal admitido 
por ajustes, e as despesas de desloca
mento e hospedagem dos que estive
rem empregados na Campanha, inclu
sive servidores estaduais e municipais. 
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~ :2 .0 P..té 20 de J a neiro e cJ.e JuJ.ho 
de cncla ano, o diretor do Serviço Na
cion:ü ele Tuberculose prestará a.o Mi
ni:::t.ro ele Estado coD.tas das despesas 
efetuadas no semesh·c encerro.do. 

~ 3.0 Depois da aprovaçiio pelo Mi
nis.t.ro c1c Estado, o Serviço de Do
cumentacão do Ministério da Educacão 
e Saúde dará publicidade às despesas. 

Art. 5.0 Ser{.:. conoiderado de na
tureza relevante o serviço gratuito 
pre.sta.do à Ca::.npanha. 

Art. 6.0 Diante da verificac2.o dos 
proveitos ela Camp:.<1.1ha Nacio:ÚJ Con
tra a Tuberculose, 0 Gov§rno Federal, 
por prop . :.;ta elo Departameato Nacio
nal de Saúde, pod2n~ t:.:ansferir a ins
tituições particulares, congreg~1das ou 
não em federaçií.o de sociedades assis
tenciais, o encargo de rna:c:ter, en1 ca
rátm· pen:.>.anento, sob a orientação 
e :' .. isc?.!.izaçáo do Servigo Nacional de 
Tuberculm;e, órg·ztos de profilaxia e 
assi.::tência a cargo dos Poderes Pú
blicos. 

Art. 7.0 ltste Decreto-lei entrart~ em 
vigo:· l18. c~ata de sua 1"JL.J.blic::>.r:S.o. 

Ar:: . · 8.0 R.svogam--se s.s cÜsJ:;osições 
em ccntrá1·io. 

O SR. PRESIDENTE - Senhores, 
antes de se iniciar propriamente o 
expediente, sinto-me no dev·er de re
tificar notícia divulgada por um dos 
órgãos da imprensa desta capital, alu
siva à Mesa da Assembléia. O presti
gioso jornal entendeu que havia au
sência de unidade na direcão dos tra-
balhos desta Casa. -

Em que psse o alto aprêço em que 
tenho o referido jornal, não posso, 
absolutamente, &Deitar os conceitos 
que, no caso, emitiu. 

O noticiário reporta-se a informa
ção de uma pessoa, dize.ndo-se per
tenoer à redação, que me havia tele
fonado pela manhã, no Banco de que 
sou Presidente, perguntando-me se, às 
minhas mãos, chegara reclamação a 
respeito de pessoas que acompanha
vam determinado Senador nesta Casa. 
Respondi, com a gentileza que devo 
a todos os que me procuram, escla
recendo que nada h a via chegado nêsse 
sentido ao meu conhecimento, nem 
a.o da Comissão de Polícia, de que 
sou Presidente. 

:Esse órgão, mais tarde, estranhou 
que algo, efetivamente, tivesse ocor
rido. Ora, a p2rgunta me fôra feita 
à.s 10 holfas da manhã e o fato veri
ficou-se às 14 horas. Evidentemente, 
não poderia eu esta.r a pa.r de alguma 
coisa que se daria posteriormente. 
Chegando a esta Casa, o Sr. Geor
gino Avelino, 1.0 Secretário da As-

sembléia, apresentou-me Aviso por 
S. Ex.::t elaborado, a ser transmitido 
ao Sr. Chefe de Segurança sôbre o 
assunto. 

Devo salienta-r bem, que só às 14 
horas vim a ter ciência do fato, por 
intermédio do Sr. Georgino Avelino, 
que não é Comissão de Polícia, como 
também eu não sou. 

A Comissão de Polícia, portanto, 
até hoje não tomou conhecimento da 
matéria e, assim, nada sôbre ela, po
dia deliberar. 

A Mesa da Assembléia Constituinte, 
como se vê, continua a manter a li
nha reta que se traçou, e eu, a fran
queza c&·acterística de minha inde
pendência, que hei de conservar. 
(Palmas.) 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. D0!-,1JNGOS VELASCO -
(Pela m·dem) - Sr. Presidente, pela 
segtmda vez peço a atenção da Casa 
para o caso da exportação do gado 
zebú, destinada ao México. 

Como tive ocasião de informar à 
Assembléia, exportadores goianos re
meteram àquele país uma partida de 
touros zebús. 

Antes de serem embarcados para o 
México, todos os reprodutores foram 
vacinados, e, após rigoroso exame, da
dos como em perfeitas condições de 
sani-dade, o que, aliás, foi comprova
do no destino nor uma comissã<:J de 6 
veteriná!Tios, Õfi.cialmente nomeados 
pelo g<Ovêrno mexicano, que apresen~ 
tou um laud·o peri·cial, amplamente di
vulgado na imprensa daquele país. 

Satisfaz.endo as exigências de um 
convênio existente entre o México e 
os Esta,dos Unidos da América, 03 
zebús, ao desembarcarem, foram man
tidos em quarentena, na Ilha de Sa
crifícios, onde ainda permanecem. 

Estavam satisfeitas tôdas as exi
gências e f,ormaUdades para a entrada 
no México do z.ebú brasileiro. 

Iniciava-s·e, assim, promissoramen
te, o intercâmbio comercial entre 0-5 
pecuaristas nacionais e os estrangei
ros, cujos refLexos já se faziam sentir 
na economia rural brasileira. 

Entretanto, as autoridades Norte 
Americanas, sob o pretexto descabido, 
em face do laudo dos V·eterinários me
xicanos e elas precr.uções tomadas, de 
uma possível contaminação de molés
tia ao seu rebanho, vêm criando as 
mai-ores dificuldades para a entrada 
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de gado brasileiro, não só, no próprio 
país, como até mesmo no México. 

Entre as medidas tomadas pelos Es
tados Unidos, a mais grave e que obs
taria qualquer entrelaçamento comer .. 
cial entre o Brasii. e outros países que 
com êle mantenham convênios pe
cuários, é a que determina o fecha
mento de suas fronteiras, para a en
trada de gado procedente do México, 
inclusive o gado nativo. 

Desnecessário será dizer, que as me
didas adotada.:, pelos Estados Unidos 

· em represália à importação de gado 
pelo México, destroem, compLetamente, 
os esforços dos pecuaristas brasile:Lros. 

Não podemos deixar de tecer os 
mai-ores louvores, à enérgica atuação 
do Ministério das Relações Exteriores 
e do no-sso Embaixador no México, 
Dr. Sebastião Sampai.o, graças a qual 
foi possív-el o desembarque, na Ilha 
de Sacrifícios, do gado ameaçado de 
retôrno, por exigência dos Estados 
Unidos. 

Os nossos criadores de zebú confiam 
nas providências das autoridades bra
sileiras e esperam a remoção de tais 
dificuldades para_ que seja incentivada 
a exportação que redundaria, inegà
velmente, em incal,culáveis benefícios 
para a pecuáJria nacional. 

Posteriormente, Sr . Presidente, fut 
informado de que o govêrno mexi
cano, não podendo suportar a pres
sã:o desencadeada por um grupo fi
nanceiro com interêsscs no mercado 
de carne, e que vem desenvolvendo, 
do estrangeiro. a mais torpe cam
panha contra a pecuária do Brasil, 
resolveu indenizar os exportadores 
do nosso gado ora no quarentenário 
e, em seguida, sacrificá-lo. Essa pro
vidência, se ressalva os interêsses dos 
atuais exportadores, não deixa, en
tr.e,tanto, de prejudicar a criação do 
g.ado zebú no Brasil, e, além disso, 
importa um labéu atirado sôbr.e o 
gado proced-ente do nosso país. 

Assim, lanço enérgico protesto desta 
tribuna, e dirijo veemente apêlo ao 
Sr. Embaixador dos Estados Unidos, 
no sentido ele que procure fazer ces
sar aquela campanha contra o gado 
brasileiro . 

O Sr. Galena Paranhos - V. Ex.a 
diz muito bem. Não é somente ques
tão de febre aftosa e de carrapatos, 
mas mero pretexto, porque não dese
jam o cruzamento do gado Santa 
Gerturdes com o nosso gado e, sobre
tudo, para evitar a concorrência no 
mercado do México. Conseguinte
mente, o motivo precípuo é a parte 
comercial. 

O Sr. Egberto R.odrigues - E' a 
pura verdade. 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Exatamente. O grupo financeiro a 
que já aludi , interessado no mercado 
internacional de carnes, . temendo a 
concorrência do gaclo brasileiro, está 
movendo em todos os países uma 
camnanha de descrédito contra o 
gadÕ exportado pelo Brasil. Por isto, 
deixando consignado solene protesto, 
encar€ço a atenç~io do Sr. Ministro 
elo Exterior para o assunto, a fim 
de agir energicamente contra os que 
movem, no estrangeiro, campanha de 
descrédito contra o Brasil. (Muito 
bem; 1nuito bem. Palmas.) 

O SR. ARGEMIRO FIALHO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

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

O SR. ARGEMIRO FIALHO (pela 
o1·àem) - Sr. Presidente, era minha 
intenç5.o apresentar, neste momento, 
algumas emendas ao projeto de 
Constituição; entretanto. não o faço 
porque o serviço de dactilografia não 
terminou o trabnlho. Uma delas está 
assim redigida: 

"Suprima-se o n. 0 I do arti
go 150". 

l!:sse artigo e seu respectivo número 
I assim rezam: 

"Não podem alistar-se eleito
res": 

"Os que não saibam ler e es
crever". 

E' uma clamorosa injustiça, Sr. 
Presidente, à grande maioria do povo 
brasileiro. Se êsses brasileiros não 
sabem ler nem escrever, a êles não 
cabe a culpa; a culpa cabe, inteira, 
àqueles que foram responsáveis pelo 
govêrno elo Brasil em todos os tem
pos. Competia ao govêrno criar esco
las, difundir o ensino, alfabetizar a 
totalidade da população brasileira, 
tanto a que vive nas cidades como 
a que ha'bita os longínquos rincões de 
nossa pátria Negar-lhes o direito de 
voto é diminuir-lhes a capacidade, ~ 

contrariar o estipulado no art. 159, 
~ 1. 0 , do projeto, que diz: "Todos são 
iguais perante a lei" 

Ma.s que igualdade é essa ? Se se 
neg.a àquêle que não sabe ler nem 
escrever o direito pelo qual nos b8Jte
mos, conseguindo a vitória de vermos 
reunida aqui a Constituinte destinada 
a redemocTatizar o Brasil. reconhe· 
ce-s·e que :nem todos são iguais pe-
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r.ante a lei. Nesse caso, é preciso 
que arranquemos do projeto o § 1. o 
do artigo 1'59 e o substituamos, se.rri 
mistificação, pela expressão seguin
te: "Nem todos são iguais perante 
a lei". Porque, assim fazendo, es
taremos prooedendo com verdade, es
taremos sendo justos ao recusar ao 
brasileiro a igualdade perante a lei. 

Então, Sr. Presidente, o analfabe
to pode casar-se, r.ealizar um ato de 
suma importância para sua vida; 
pode ser comerciante, industrial; tem 
ca,pacidade para a vida civil, para a 
vida comer·cial, mas não para a vida 
polftica ? ! Aos menares de 18 anos, 
que ainda não atingiram a plena ca
pacidade civil, dá-se o direito de 
voto; a um homem maior, comerci
ante ou industrial, estabelecido com 
família, pai de filhos doutores até, 
nega-se o direito de voto porque 
não sabe ler nem escrever ? ! 

Eis uma flagrante injustiça, Sr. 
Presidente. ~ preciso, portanto, para 
que se faça justiça, para que se pro
ceda correta e domocràticamente, su
primir o § 1. 0 do art. 159, dando 
o direito de voto ao analfabeto. 

Quando, há pouco tempo, eu disse 
numa roda de amigos que iria 34Jre
sentar esta emenda, argumentou-se 
que isto era parte do programa do 
Partido Comunista, que era imica
mente o Partido Comunista que se 
batia pelo direito de voto do analfa
beto. 

Será razão suficiente, prur,a negar
mos ao analfrubeto o direito de voto, 
o fato de unicamente o Partido Co
munista pleitear semelhante direi
to ? ~ mais um motivo para que 
reconheçamos que o analfabeto deve 
ter o dir·eito de voto, porque, se o 
Partido Comunista apres·enta algu
ma idéia boa, oferece alguma suges .. 
tão aceitável à Asser. léia, nós, demo
cràrticamente, temos também de reco
nhecer que devemos dar .:tpôio a essa 
idéia ou a essa sugestão, não porque 
venha do Partido Oomunista, mas 
por ser justa e corresponder aos an
seios da população brasileir~a. 

Há pouco, Sr. Presidente, V. Ex. a 
se referiu a uma correção que devia 
ser feita a notícia publicada por 
um órgão da imprensa local. Já 
q~1e aqui estou, quero também cha
mar a atenção da Casa para as no
tícias que os jornais mais importan
tes desta Capital estão diàriamente 
trazendo em suas págin.:ts e de que 

muitos dos Srs. Representantes só 
têm conhecimento através do_ órgãos 
simpatisantes da União Democrática 
Nacional. Quero fazer referência ao 
govêrno de coalisão, ao govêrno de 
concentração nacional que tanto· estã 
sendo apregoado, mas do qual eu e -
creio - muitos outros dos Srs. Cons
tituintes não tentos tido conhecimen
to algum, nem pela voz dos nossos 
líderes, nem pela vo~ dos principais . 
homens dos nossos partidos. , 

Se se trata de movimento fja im-· 
prensa no intuito de preparai o es
pírito do povo para receber essa coa
lisão, então está desempenhando real
mente papel de benemerênci·a pe
rante a Nação; mas se, ac contrá
rio, isso reflete inverdade, se não 
há tra.balho em tôrno de tal movi
mento, se não há passo para que 
semelhante coalisão se realize, é ne
cessário venham os desmentidos, para 
que a ca.lma volte aos partidos, seus 
membros se sintam à vontade e pos
sam saber que direção vão tomar. 

Se a coalisão se verificar, eu, de 
minha própria voz, digo que em ver
dade ficarei satisfeito; porque, se é 
feita no sentido de fortalecimento do 
Pode1·, se é f.eita no sentido de se dar 
ao Brasil solução ~·ápida para suas 
crises tanto política como econômica 
e financeira, então devemos todos 
bater palmas a êsses homens que 
procuram solucionar, de maneira ale-· 
vantada, os problemas brasileiroo. 
M·a.s é mister façamos algo de con
creto, é mister que se deixe de com
bater que apregoam a necessidade 
do fortalecimento do Executivo, que 
se deixe de combater aquêle~ que di
zem não dever estar êsse mesmo Po
der submetido ao primado do Legis
lativo, porque o Legislativo, por mais 
forte que seja nos textos legais, age 
demorademente, é peiado pelas lutas 
políticas e nem sempre eGtá em con
dições de oferecer as soluçõeLS rápidas 
que a crise e·conômica ou financeira 
exige. Torna-se preciso, então, que 
haje êsse movimento e os represen
tantes da União Democrática Nacio
nal não mais nos acoimem:· de reaci'O
nários, não mais digam que repre
sentamos a extrema direita, ca.paz de 
sufocar as liberdades nacionais. Im
põe-se a prática de a.tos de verda
deira democracia e sincera vontade 
de cooperação com o Govêrr.o, dand'o 
todos seu a,pôio às emenda.s que vão 
smgir em benefício do fortalecimento 
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do Executivo, porque só eom o ~xe
cutiv.o não submisso ao primado do 
Legislativo - repito - poderemos 
•ustentar a Nação Brasileira dentro 
de suas finalidades e adotar tôdas as 
medidas indispensáveis. 

Sr. Presidente, dar primazia de
masiada ao Legislativv é êrro do qual 
poderão aproveitar-se os inimigos do 
regime para destruir e levar à fa
lência o regime republica.nc. demo
crático~ (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. JONAS CORREIA- Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. JONAS CORREIA (pela or
dem) - Pronuncia discurso cue será 
publicado depois, enviando ~ Mesa o 
s:;-guinte: 

REQUE.JUMENTO 

Injonnando esta Assembléia 
Nacional Constituinte de que se 
reune em Belo Horizonte, o Se
gundo Congresso Nacional dos Es
tabelecimentos Particulares de En
sino, com o objetivo central de 
pugnar pelo aprimoramento das 
atividades educacionais no Brasil, 
e pelo estudo das relações do po
der público com os estabelecimen
tos particulares de ensino secun
dário, comercial e primário do 
País. 

Requeremos que a Assembléia Na
cional Constituinte, em telegrama, ex
presse aos educadores ali conciliados 
~ sua simpatia, o seu aprêço e a sua 
confiança, pois todos esperamos que 
serão úteis ao nosso amado Brasil os 
resultados dêsse Congresso, que se 
an!ma das melhores intenções pa
trióticas e €spirituais. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 
1946. - Jonas Correia. - Rui Almei
da. - Eurico Sales. - Cristiano Ma
chado. - Altamirando Requião. -
Aluísio de Castro. - Ivo d' Aquino. -
Odilon Soares.- Afonso de Carvalho. 
- Castelo Branco. - Waljredo Gur
gel. - Orlando Brasil. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - Se
nhor Presidente, p-eço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. PEDRO LUDOVICO (Pela 
ordem) -Sr. Presidente- Srs. Cons
tituinte: eu venho reptar a Sua Ex
celência, Sr. Deputado Jales Macha
do, a provar que pratiquei durante a 
minha administracão no Estado de 
Goiás, qualquer ato ilícitb, lesivo aos 
cofres públicos. Aconselho até a Sua 
Excelência, que procure tôdas as fir
mas que tiveram transação com o meu 
govêrno, qu·e para êste trabalharam 
como construtores, se, algum dia, 
auebre! a minha linha de honestidade. 
Âcredito que êsses, mesmo alguns que 
não são amigos meus, confirmari'í.o a 
minha integridade moral no desem
penho de função pública durante trés 
lustros. 

O fato a que S. Ex.a se refere. re
lativo à aquisição de lotes de Goiâi1ia, 
por parentes meus, em nada desabo11a. 
a minha pessoa. Ficou porventura o 
Estado pr·ejudicado CJJ.n essa trai1.sa
ção? Houve algum favor espedRl 
-para o adqu:rente? Pagou menos do 
que se ex:gia? Não é crime e nem 
imoralidade ter-se ganho na rev~:1d:;,. 

dêsses lotes . pois os m·esmos tivei.·r,m 
uma valorização rápida e grande. 

O Sr. Jales Machado - Ainda não 
tratei do caso dos lotes de GoiâDia; 
no introito de meu discurso, rep<>~i 

apenas o que o povo de Goiás diz. 

O SR. PEDRO LUDOVICO- Vos
sa Excelência pode falar no mome1..w 
oportuno. · 

Se eu pretendesse, de ~aso pensado, 
negociar com os terrenos ie Go:â~.1ia, 

adquiriria não lotes residenciais '!orno 
êsses a que alude, e, ·;im comc.rci:.üs, 
que se valorizaram dez vêzes mais. 
'f:sses lucros não dariam para me ·~n

riquecer, conforme sua maldosa in:::.i
nuação, pois não podem oelo peqleno 
número dos lotes a que correspondem 
atingir a cinqüenta mil cruzeiros .. 

O Sr. JaZes Machado- ~.r. Ex.a não 
entendeu o que asseverei. Disse o que 
em Goiás se fala. Tratarei da ques~ 
tão oportunamente. 

O SIR. PEDiR:O LUDOVICO 
V. Ex.a fala pela voz dos outros. 
V. Ex. a deve ter atitud,es precisas e 
falar por si mesmo. 

O Sr. J ales . Machado - Estou de 
posse de documentos, que comprova
rão minhas palavras. 

O SR. PEDRO LUDOVICO- Nada 
representam, nada significam, são 
uma gôta dágua no oceano, no Pana
má do fantástico negócio realizado 
por S. Ex.a em Jaraguá, abusando da 
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ignorânda de in.felizes lavradore s, por 
intermédio de um testa de ferro .. . 

O Sr. JaZes Machado - Cite os 
nomes. 

O SR. PEDRO LUiDOVIGO . . . ne
goclO ês.te hàbilmente engendrado, 
quando S. Ex.a era secretário do Es-
tado. · 

Quanto ao caso das terras da Ma ta 
. da Posse, a qu-e também, aludiu, vou 
dar e&elarecim-entos, não à maldade, 
não à pequenez de seu espírito, mas 
pelo respeito que me m'2r€c·e esta As
sembléia. 

Ge-rta feita, desejando um meu pa
rente próximo adquirir aquêles du
zentos e pou-cos alqueires de terra, re
quereu-os por compra ao Estado. 

Por um escrúpulo moral, que eu não 
sei se S. Ex.a teria, devido o reque
rente ser meu filho, providenciei ime
diatamente o aumento d-e preço das re
feridas terras, de 100 cruzeiros para 
quinhentos cruzeiros o alqueire. Aliás, 
êsse requerimento não teve solu
ção favorável, Em virtude de impeii
mento legal por mim lembrado. 

O Sr. J ales Machado - Em vir
tude da imprensa, do "Correio da Ma
nhã" ter gritado. 

' O SR. PEDRO LUDOVICO - Foi 
muito anterior à crítica do "Correio 
da Manhã". 

Em face dêsse considerável a,crésci
mo, os habitantes de Goiânia e das 
circunvizinhanças se desinteressaram 
pela aquisição dêsses terrenos, cuja 
área tc.tal atingia a mais de 1. 700 al
queires, se me não falha a memória. 

Só posteriormente, é que forasteiros, 
na sua maioria mineiros, se tornaram 
possuidores dos mesmos, que tiveram 
uma apreciável valorização, depois de 
alguns anos. 

Antes, porém, disso acontecer, con
segui, já de segunda mão, tornar-me 
proplietário das terras mencionadas 
pelo Deputado Jales Machado, que não 
iam além de 200 alqueires, aproveitan
do, é cel'ito, decorrido algum tempo, 
da valorização extraordinária por que 
passaram tôdas as propriedades ru
rais no meu Estado. 

O Sr. Jales Machado - Ainda não 
falei sôbre ês.se assunto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - São 
êstes os atos deshonestos que o Sr. 
Deputado Jales Machado me atribui 
em 15 anos de govêrno. Felizmente, 
não só o povo goiânio, como grande 
parte do povo brasileiro me conhecem 
bastante. Sabem que o que mais de
fendi na minha administração foi a 
moralidade. 

O Sr. Jalc.s Machado - V. Exce
lência dev ~ def.endel·-se das acusações 
que já fiz e não das que vou fazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - Mui
tos chegaram a me dizer que eu ti
nha exc-esso de escrúpulo. 

Adquiri vários inimigos na de:fesa da 
causa pública. Os indivíduos corrup
tos e negocistas corri-os do meu go
vêrno. Em diversas feitas, quando al
guém me elogiava por ter construído 
Goiânia, considerando a maior obra 
por mim realizada, eu r-etrUICava afir
manc:Io que o meu maior servico a 
Goiás tinha sido a moralidade· que 
implantei na administração pública. 

O Sr. Galeno Pamnhos - Como 
chefe de polícia do Govêrno de V. Ex
celência , tive de presidir a muitos in
quórltos adn.1inistra tivos para apurar 
desvios de material. 

O SR. PEDRO LUDOVICO- Eis, 
porém, o que sôbre o meu acusador 
afirma o Dr. Oswaldo Gomes de Al
meida Filho, médico e ex-prefeito de 
Buriti Alegre, seu correligionário polí
tico, partidário que é da U. D. N., 
quando foi por aquêle denunciado à 
Diretoria das Munici-palidades do Es
tado de Goiás: 

O Sr. Jales Machado - Terei opor
tunidade de mostrar o processo à Casa. 
O SR. PEDRO LUDOVICO - Preli
minarmente, queremos acentuar a bai
xa proveniência da denúncia, oriun
da de um elemento de escabrosa re
putação em nosso meio social e polí
ti-co. E' doloroso, Sr. Presidente, ver a 
reputação alheia sujeita aos botes trai
çoeiros e às mesquinhas investidas de 
um aventureiro audacioso remanescen
te dos tempos ominosos da Velha Re
públi-ca, quando desempenhou papel sa
liente em uma das mais sujas e indíg
nas situações políticas de que há me
mória no Estado. 

O Sr. JaZes Machado - Com êsses 
ataques pessoais, V. Ex.a não defende 
o seu Govêrno. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - O 
nome de Jales de Siqueira trás à lem
brança aquela série de patifarias de 
que foi cenário esta Untdade da Fe
deração antes de 1930, época em que 
ocupou êle posição de relevo no Go
vêrno Estadual. 

O Sr. JaZes Machado - V. Ex. a 
deve trazer os documentos, a exemplo 
do que faço . 

O SR. PEDRO LUDOVICO - Es
pírito eivado de paixões, amargurado 
pelo ostracismo ... 
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o Sr J ales Machado - Fui convi
dado por V. Ex.a para secretário da 
Viação. Como fiquei no ostracismo ? 
V. Ex.a se esquece de que me convidou 
para seu Secretário. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - Ja
mais convideio-o para ser meu secre
tário. Pode ser que alguém abusasse do 
meu nome. 

... a que foi irremediàvelmente con
denado pelo movimento de verdadeira 
higiene política operado em 30, o de
nunciante é sistemàUcamente adver
sário de quantos procuravam cola
borar na obra grandiosa ·do Brasil 
Novo. 

Fator importante da atitude do Sr. 
Jales terá sido também a circunstân
cia de havermos contrariado interês
se pessoal seu em uma questão da Em
prêsa Fôrça e Luz de Burity Alegre, 
de que S.S. é sócio." 

Srs. Constituintes, o insígne e bri
lhante engenheiro Dr. Jales Machado, 
Secretário de Estado do Govêrno do 
Sr. Alfredo de Morais, de concluio 
com um escrivão de Jaraguá, iludiu 
pobres camponeses, recebendo dêstes 
uma área de t-erras de uma légua de 
largura por duas de extensão, como 
tendo apenas trezentos alqueires, e, 
após a demarcação, se verificou que 
continha 2.990 alqueires. Adquiriu-as 
juntamente com o célebre advogado 
Jací de Assis, pela insignificante quan
tia de oito mil cruzeiros. Essas terras 
valem hoje cêrca de quatro milhões 
de cruzeiros. 

O Sr. JaZes Machado - Traga os 
documentos. 

O SR. PEDRO LUDOVICO- Trá
los-ei em tempo. V. Ex.a tem coragem 
de dizer que não comprou essas ter
ras? 

O Sr. JaZes Machado - Comprei-as 
depois de haver deixado o govêrno. 
V. Ex. a não altere as datas. Não admi
to paralelo entre a minha honestidade 
e a de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE --'- (Fazendo 
soar os tímpanos.) Advirto o nobre 
orador de que está findo o seu tem
po. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - Em 
virtude ele haver terminado o tempo de 
que dispunha terminarei, Sr. Presi
dente, meu discurso quando houver 
oportunid~de. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a :Ja
lavra o S€nhor Jales Machado, oraêl.or 
inscrito. 

O SR. JALES MACHADO - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes, contra 
os diversos fatos que tenho trazido ao 
conhecimento desta Assembléia, a n'1-
bre bancada pessedista de Goiás d.pe
nas tem respondido com ataques pes
soais. Não pretendo debater êsse& ata
ques, nem os apartes ofensivos, indig
nos de um Parlamento. 

O Sr. Galeno Paranhos - Como o 
é a linguagem de V. Ex.a. 

O SR. JALES MACHADO- Ent;re 
êsses apartes, devo destacar um, qu~ 
atinge também a União Democrát.ka 
Nacional. 

O Sr. Diogenes Magalhães - Abso
lutamente. 

O SR. JALES MACHADO- ~fi

ro-me ao aparte, dado pelo Deputado 
Galeno Paranhos, de que eu me ele
gera Deputado à sombra do Sr. Do
mingos Velasco. 

O Sr. Dario Cardoso - A U. D. 
N. tem ilustres e dignos Represen
tantes nesta Assembléia, que jamais 
seriam atacados pelos membros de 
nossa bancada. 

O Sr. Galeno Paranhos - É uma 
veraade. 

O SR. JALES MACHADO - V. 
Ex.a está muito enganado com :tela
ção à UDN. O nosso partido não tem 
nenhum dono. Fomos eleitos pelo po
vo e não como V. Ex.a, sob a proteção 
do Sr. Pedro Ludovico. 

O Sr. Galeno Paranhos - Tant<J 
V. Ex. a quanto eu, somos bem conhe
cidos no Estado de Goiás. V. Ex." 
só conseguiu eleger-se usando o pres
tígio do nobre deputado Domingos Ve
lasco, o mesmo a. quem pretende :.:tgo
ra alijar da chefia da U. D. N. no 
Estado. · · 

O SR. JALES MACHADO - Não 
respondo aos ataques pessoais. V. Ex. a 
venha à tribuna para expor suas 0Pi
niões. 

O Sr. Galeno Paranhos - A lin
guagem de V. Ex.a é que não é par
lamentar. 

O SR. J ALES MACHADO - Srs. 
Constituintes, não podendo conclui\·, 
por falta de tempo as considera;,;Õ€s 
que vinha fazendo, sôbre fatos do 
govêrno do Sr. Pedro Ludovico, 1n
terrompi-as quando me referia ao 
caso de um ilustre médico que hav!a 
prestado inúmeros serviços a Goiás, e 
que disiludido pelas perseguições e i'li
ta de garantias no Estado, veio pedir 
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r · ~orro ao então Presidente da ?.e
pública . Sr. Getúlio Vargas. 

O Sr. Pedro Ludovico - V. Ex. a 
sabe que se tratava de um louco. 

O SR. J,ALES MACHADO - Não 
se tratam os loucos com pancadas. 

O Sr. Ped1'o Ludovico - 13.:le ba t.2u 
com um chicote em um delegado de 
polícia, e êste revidou. Já tentou 
suicidar-se certa vez nesta Capital. 

O SR. J ALES MACHADO - (len
do) Confiado nas garantias oferecidas 
pelo chefe do govêrno, o Dr. Albecir 
voltou para Goiás. Não tardou mmto, 
certo dia, a horas mortas, escondido 
dentro de um automóvel, surgiu em 
Burití Alegre, município fronteiriço 
àe Minas, o mesmo Dr. Albecir no las
timável estado físico e moral em que 
havia escapado à borracha dos esbir
ros policiais do Sr. Pedro Ludovico, 
Três caridosos fazendeiros, penaliza
dos e horrorisados, por atalhos, con
.~eguirarn fazê-lo atravessar o Rio Pa~ 
ranaíba alcançando assim o Estado ae 
Minas. Não tendo mais para quem ap2-

. lar aquele goiano cheio de serviços ao 
seu Estado, não mais voltou. Estava 
proscrito. 

Imunidades u::trlamentares não eram 
imp-ecilhos. . . · 

O Sr. Galena Paranhos - Pai" que 
não faz o omdor refe~"ncia a 11m 
processo movido em Trindade, em que 
aqnêle médico tentou matar o dele
gado local, e, náo o conseguinda, ba
teu-lhe com um chicote? 

O SR. JALES MACHADO -
para que S. Ex.a expulsasse do Esta
do os que lhe caíssem no desagrado, . 

O advogado, Jaci de Assis, eonstan
te apaixonado pelas causas Je:nocrá
ticas e intemerat.o lutador cont.·:1 tô
das as modalidades de despotismv. co
nhecido d-e muitos desta casa, rra 
deputado estadual, Uder da minol.ia 
na Assembléia Legislativa e presideD
te çle uma das sessões da ordem dos 
advogados em Goiás. 

o Sr. Pedro Ludovico - Permi
na-me outro a1parte: V. Ex.a deve 
saber como saiu de Muzambinho o 
Sr. J aci de Ass:s. 

O Sr. Licurgo Leite - Saiu muito 
bem, deixando um nome respeitável 
e acatado, nào só em Muzambinho 
como em tôda a região do sul de 
Minas. 

O SR. JALES MACHADO -Saiu 
a convite meu para ir a Goiás onde 
prestou muitos benefícios, inclusive 
combater a ditadura de V. Ex.a. 

Na Assembléia Legislativa, na antiga 
ca·pital do Estado, a minoria parla
mentar, sob a liderança de Jaci de 
Assis, mantinha ardorosa luta contra 
os desmandos do então governador 
Pedro Ludovico. Um ofi.cial de polícia 
invf!Jcle o quarto do hotel, que aquêle 
,parlamentar ocupava em companhia 
de sua família, e fing:ndo ter encon
tra;do um boletim comunista, que le
vara consigo, entre os documentos do 
Dr. Ja.ci, prende-o. Por ordem de 
Goiânia e com desrespeito ao Tribunal 
onde se encontrava o Sr. Pedro Lu
dovico, o parlamentar foi conduzido 
preso para aquela cidade. Ao chegar 
ali foi pôsto em liberdade, em virtude 
de habeas-corpus concedido pelo Tri
·bunal de &pelação. Isto foi em 1936 e 
o oficial que o prendera, ao contrário 
do que afirmou aqui outro dia o Se-· 
nadar Pedro Ludovico, só foi pôsto 
fora da polícia sete anos depois. En- · 
oerrada aqueLa sessão legislativa, o 
Hder minoritário voltara às atividades 
do seu es·cr!tório de advocacia, em 
Buri ti Alegre. 

Comandado por um tenente, daque
les que o Sr. Pedro Ludovico sempre 
tinha à mão para serviçcs especiali
zados, sem que ninguém atinasse com 
os motivos,• chega também inesperado 
refôrço policial. O enigma logo se 
decifrou. Uma noite, quando se apro
ximava de sua residência, aquêle 
DeputMio foi inesperadamente alve
j.aclo a tiros por um soldado à paisana 
que a.pós a façanha correu, alcançando 
os flU1dos do quartel. Foi imediata
mente identiftcado por várias pessoas. 
Corria o inquérito perante o Juiz de 
Direi to de vez que a polícia era a ré. 
A prova estava perfeitamente apu
rada quando, no se.g·undo dia, com 
surprêsa geral, o tenente se apresentou 
ao inquérito, interrompe o depoimento 
em curso, e ameaça a testemunha. 
Protestou o Dr. Jaci, diante da ab
sur-da tolerância do Juiz. Foi o pre
têxto. O tenente des.ce ao quartel, 
dá ordens, e instantes depois o forum 
estava cercado. Soldados aos gritos 
,diziam tôda a sorte de ameaças e 
invadiam o interior do prédio, onde o 
magistrado presidia à aud]ência. 

Desobedecido e desautorado o Juiz 
abandonou o forum deixando a mercê 
da ira policial, aquêle advogado e o jor- . 
nalista Francisco de Brito. confiados es
tavam na autoridade do magistrado. 
Só esca1Jaram por terem conseguido 
escorar a porta da sala onde se acha
vam, até que o povo da cidade, 
horrorizado ante tão horripilante 
espetáculo, conseguiu demover o te-
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nente a pôr fim àquela cena. Tcdos 
os amigos do Dr. Jaci foram presos e 
alguns espancados, enquanto êste e 
outros amigos tiveram de empunhar 
armas para defender a sua próp!·ia casa. 
A situaçã.o se resolveu com a retira.cta, 
para Minas, do Dr. Jaci de Assis. 
Mais uma vez o método "sai ou 
morre" d:ava absoluto êxito. E, assim, 
o pres:dente da Ordem dos Advoga
dos de Goiás, que também o era o 
Dr. Jaci de Assis, e lid·er da minoria 
parlamentar, em pleno gôzo de imuni
dades parlamentares era eXipulso do 
Est>llido para que o Sr. Pedro Ludovico 
reinasse incontrastável e sossegada
mente nos seus domínios. 

o Sr. Monteiro de Castro - O 
Dr. Jaci de Assis está em Minas e 
honra o fôro mineiro. 

O Sr. Pedro Ludovico - Em nosso 
Esta-do deshonrou o fôro goiano com 
suas p~ra ta rias . 

O Sr. Monteiro de Castro - Era o 
clima que V. Ex.a mantinha. Vossa 
Excelência confunde a ação do doutor 
Jaci com o clima que existia em seu 
Estado, porque, em Minas, êle é um 
dos mais dignos e brilhantes ad
vogados. 

O Sr. Pedro Ludovico - · Pode ser 
lá em sua terra, mas, em Goiás, foi 
um grande "pirata", que corvejava 
sôbre inventários de viúvas e órfãos. 

· O Sr. José Bonifácio- Todo mundo 
sabe que V. Ex.a também advogava em 
Goiás. 

O SR. JALES MACHADO (lendo) 
- Com relação a essas violências devo 
esclarecer que o Dr. Ja!Ci é o mesmo 
que os am:gos do Sr. Pedro Ludovico 
querem impedir sua presença em 
Goiania, conforme foi denunciado, 
desta Tribuna pelo Deputado José 
Bonifá;cio. 

Era assim que se governava em 
Goiás em plena vigência da Consti
tuição de 1934. Documento 2. (Apêlo 
dirigido à Côrt·e de Apelação do Es
tado e onde constam os detalhes da 
vergonhosa cena, indígna de qualquer 
"farwest" do mundo.) 

Nem a presença de observadores 
idôneos que esca.passem ao seu ccn
trôle, o Sr. Pedro Ludovico, tolerava. 
Estão nesse caso várias ilustres paten
tes do nosso Exército que o Sr. Pedro 
Ludovico, inquinando de comunistas 
uns, inte:graLstas outro.s, procurava 
remover, afastando-os das funções ou 
dos comandos que exereessem dentro 
de Goiás. Eram uma e&pécie de pedra 

no sapato. Eram testemunhas in- · 
cômodas ao seu govêrno excuso. 

O Sr. Pedro Ludovico - Não é exa
to. Nunca me incomodei com o mte
gralismo nem com o comunismo. To
dos tiveram liberdade em Goiás. 

O Sr. Dario Ca1·doso - Nunca hou
ve prêso, por motivo político. em 
Goiás. 

o Sr. Jales Machado - (Lendo> -
Honra só merecem os que por isso se 

tornaram indesejáveis. Nesta própria._ 
casa. poderia invocar testemunho do· 
que acabo de narrar. O Senador, CeL 
Magalhães Barata, foi um dêsse3 inde
sejáveis. 

PROBIDADE ADMINISTRATIVA DO :!".X-INTER
VENTOR GOIANO 

Se patentes eram as qualidades de 
truculência e intolerância. do Sr. Pe
dro Ludovico, nada se articulava. ~on
tra a sua probidade administrativa. 
Ignorante da realidade, revolta.do con- 
tra os desmandos e roubalheiras de 
um parente seu, nomeado pref~ito de 
Buriti Alegre, pedi a S. Excia. uma 
audiência e formulei a necessária. de
núrtcia. Ao presidente do Depart.ame:::t
to das Municipalidades Abel de Castro. 
foi determinada a abertura do inqué
rito. 

O Sr. Diogenes Magalhães - Dcfen- · 
dendo-se, êsse Prefeito fez uma tre
menda acusação a V. Ex. a qu.e a dei
xou passar sem resposta. O Sr. Jales 
Machado aceitou assim uma aposenta
doria forçada por invalidez e com tô
das as regalias. 

Nos primeiros momentos teve-se a 
impressão de seriedade na a.tuação da
quela autoridade. Logo verificou-se 
que os cordéis indicavam nova. atitu
de, o tftere Abel que invertendo a 
marcha do inquérito, já agora mais pa
recia. o patrono do Prefeito desonesto. 

Apesar dos pesares não houvo? mei'JS 
de tapar o sol com a peneira, e êste 
processo retrata fielmente o reg1me de 
absoluta irresponsabilidad.e e imora.
lidade administrativa. então vigoran
te em Goiás. 

Devo esclarecer que o pr€'feito pa
rente do interventor, pa.-a assumir a 
Prefeitura, deixara o cargo de médlco 
legista da Polícia., em curso de espe
cialidade feito nesta Capibll a es
pensas do Estado. Documento 17. 

Para Burití Alegre e para dentro de 
sua própria. residência levara coDsigo 
José Alves, a quem deu ePlprêgo como 
diarista da Prefeitura e cuja funç.ão 
era muito complexa corno s~ verá. 
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No celebre inquérito (doeumento 14) 
ficou provado: 

1.0 ) que o Prefeito mandara refor
mar o seu curso particula.r a custa da 
Prefeitura; 

2.0 ) que José Alves comandando tur
ma de trabalhadores da Prefeitura, 
construiu uma ponte com materiais e 
alimenta·ção fornecidos gratuitamente 
pelos fazendeiros. Rt;C8b~. depois, cta 
Prefeitura, como empr~iteim da mes
ma ponte. A Prefeitura pagou duas 
vezes a mesma obra: uma em fôlhas 
de pagamento e outra ao pseudo em
preiteiro (Note-se: a ponte 60 dias de
pois havia caído); 

3.0 ) Recebendo da Prefeitura, apa
rece ainda o mesmo Joqé Alves como 
empreiteiro de um trecho de estrada, 
fora do municfpb, que benefici91va a 
fazenda daquele que o Sr. Pedro Lu
dovico, mascarava d.e ch2fe local, títu
lo que era agradecido com pres~ntes 

de tourinhos zebú e agrados diversos 
de que publicamente se jactava o 
doador. Mas, na verdade o serviço era 
executado por terceiro que ape:n:1s 
percebia parte das !mportàncias rece
bidas pelo primeiro: a palavra em
preiteiro, neste e no caso anterior, só 
aparece para justific!lr saídas de di
nheiro, posto, que, concorrência ou 
contrato nunca existiram . e nem po
dia existir porque José Alv·es figurava 
nas folhas de pagamento como dia
rista da Prefeitura; 

O SR. PRESIDENTE -- Está .findo 
o tempo destinado ao nobre orador. 

O SR. JALES MACHADO - Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

4 .o) Que o Prefeito, transf_o~ou o 
cargo de engenheiro do mummpw no 
de escriturário e, com os mesmos ven
cimentos, nomeou sua própria espôsa, 
e que já era >rofessôra ou diretora 
de Grupo Esc·olar; 

5.0 ) Que o Prefeito retirava o di
nheiro do cofre . municipal deixando 
vales na importância de quase Cr$ 
200. 000,00; 

6.0 ) Que o contador José Santana 
aumentava as contas dos fornecimen
tos à Prefeitura, em proveito próprio; 

7.0 ) Que ainda José Alves, dos ma
teriais que adquiria, exigia contas au
mentadas para embolsar o excesso; 

s.o) Que o agente de estatística, 
Orlando Carlos, vendeu gasolina da 
Prefeitura em seu próprio benefício; 

9.0 ) Que José Alves continuou im
pune no seu pôsto, com prestígio para, 
guardado por um policial. es~fete~r 
o que depu~era a sua cop:ut1c1paçao 
em negociata de madeira. 

O Sr. Pedro Ludovico - Nada disso 
ficou provado. V. Ex.a sabe que man
dei proced·er a inquérito rigoroso e 
que, por êsse motivo, êsse Pr.efeito se 
demitiu. 

O SR. JALES .MACHADO - Aqul 
está o inquérito e o proc·esso todo, 
para que os Srs. Constituintes o 
acompanhem, caso desejem, os fatos 
apurados. 

o Sr. Pedro Ludovico - Não foi 
apurada qualquer Hegalidade cometida 
por aquêle Prefeito. Apesar . disso, êle 
se demitiu. Hoj.e é meu inimigo e 
companheiro partidário d-e V. Ex.a. 

O SR. JALES MACHADO (Lendo) 
- Vejamos ligeiramente como, no seu 
relatório, se refere a'Os de:fraudadores 
do município o famoso Abel de Cas
tro, exonerado pelo magistrado-Inter
ventor e que o Sr. Pedro Ludovico, fez 
voltar recentemente ao pôsto, onde 
tantos serviços prestara ao seu senhor 
e continuará presta.rudo. 

Verüicado que, na caixa, em lugar 
de dinheiro, encontrou apenas vales, 
o SI. Abel de Castro, reg,ressando a 
Goiânia, oficiou ao Prefeito desonesto 
e que durante o inquérito esteve sem
pre à frente da Prefeitura, nestes têr
mos: (página 23 do relatório) : 

"Por ocasião d-e nossa visita a. 
PrefeitlH'a dessa cidade, ora sob 
V'ossa administraçãio, verificamos a 
prática desaconselhável do recebi
mento de impostos por meio de 
compensação de dívidas, da parte 
da Municipalidade. Existe tam
bém na tesouraria municipal im
portância avultada conve1'tida em 
vales, medida ilegal e que sómente 
prejuízos poderá trazer à boa mar
cha do serviço contábil da Pre
feitura". 

Não tendo sido possível encobrir que 
a reforma do automóvel particular do 
Prefeito havia sido paga pela P·refei
tura, o relatório do Abel a isso se 
refere, nos seguintes têrmos (página 
24, verso) : · 

"Não sendo, ponanto, censurá
vel o fato de haver a Prefeitura, 
uma única vez, custeado reparos 
no referido automóvel". 

Mas a Prefeitma além de pagar a 
rEforma, pagou-a em excesso. Apre
ciando a manobra do contador San
tana, para êsse fim, o Sr. Abel, num 
assomo d·e revolta assim se exprimiu, 
no seu relatório (página 24, verso) : 

"Nenhuma das faturas traz a 
data e assinatura do fornecedor. 
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indicando tal pa1·ticularidade que 
as mesmas foram confeccionadas 
pelo Contador Santana, à revelia 
do interessado. Vê-se que de fato 
se verificou a substituição na na
tureza da despesa relativa à re
forma do car:ro - o que foi um 
1nal". 

Mas a Interventoria que, vivamen~e 
interessada, ia acompanhando o de
senrolar do inquérito, diante da evi
dente culpabilidade do contador la
drão, fulmina-o com um decreto-lei 
a que o relatório se refere nos seguin
tes têrmos (pugina 25, verso) : 

O Sr. Peclro L1~dovico - Bssc Pre
feito é .hoje correligionário de V. 
Ex.a e está atualmente de relações 
cortadas comigo. Além disso, está 
indicado para Deputado estadual, na 
cha,pa da U.D.N. 

O Sr. Diógenes Magalhães - Pre
pare-se V. Ex.a para votar em seu 
nome. 

O SR. JALES MACHADO (lendo) 
~ "FinalmeEte, por conveniência su
perior do serviço e em Decreto-lei 
do dia 21 do corrente, da lnterven
toria Federal, foi o Sr. José Santa
na, na qualidade c1e 2.0 Tabelião da 
Comarca de Boa Vista, dispensado da 
comissão que vinha exercendo na 
Prefeitura de Buriti Al&gre, tendo 
sido pôsto, pelo mesmo ato, a dis
posição da Municipalidade de Pal
meiras. Na mesma data expedimos 
ofício ao Sr. Prefeito de Buriti Ale
gre, comunicando-lhe a providência 
do Govêrno e, ao mesmo tempo, cien
tifir:r.~ndo-o de que, em vi.sta da re
solução acima, naquela data estava 
termiu,;,da a suspensão do funcioná
rio em aprí}ço". 

Isto significa o segl1inte: O ex-In
terventor Pedro Ludovico mandou 
um tabeEfw para contador da Pre
feit:.~ra ele Buriti Alegre. Pêgo êste 
em fl&grante, o ex-Interventor, por 
um decreto-lei, em lugar de o man
dar para a cadeia, perdoa-lhe a sus
pem:ào e rr..anda o ladrão furtar ou
tra Prcfeitu~:a. 

Tendo constatado que José Alves, 
em 2 contas, no valor de Cr$ 330,00, 
furts.ra Cr$ 68,00, isto é, 18% da 
conta real, o Diretor do D:::part~men
to ele J\;Iu:aicinaliciades no seu relató
rio justifica ô ato nos seguintes têr~ 
mos (l~2.gina 25-verso) : 

s(!o ?~equenas c:,s im;:ortâncias c:.c;ui 
mencioncv?as. Essa insiqni!icância, 
contudo, n&o im.pede que a reprodu-

ção de tais fatos gere falta de con
fiança na administração, prejudican
do, sobremodo, os superiores interês
ses do Município. " 

Referindo-se ao funcionário que 
vendera, em seu proveito, gasolina de 
propriedade da Prefeitura, assim ex
pressa o relatório (página 27) : 

"De regresso a esta Capital, 
com pr~via audiência de Vossa 
Excelência (o Interventor), expe
dimos ao Sr. Prefeito Municipal 
de Buriti Alegre, o seguinte ofí
cio: "Comunico-vos, para os de
vidos fins, que, de acôrdo com re
soluçáo superior, a suspenção do 
Agente Estatístico dessa Prefei
tura, Sr. Orlando Carlos da Sil
va, levada a efeito em Portaria 
de 8 do corrente, foi lir:.1itada em 
quinze (15) dias com perda ele 
vencimentos, podendo refericlo 
funcionário reassumir as funcões 
de seu cargo no dia 22 do éor
rente"." 

Aqui o ex-Interventor restringe a 
suspens§.o do funcionário desonesto 
e lhe entrega novamente o pôsto, de 
que se servia para se locupletar. José 
Alves, aquele que morava na compa
nhia do próprio Prefeito, era diaris
ta e empreiteiro clandestino de tô·· 
das as obras da Prefeitura e, nessa 
qualidade, recebia, criminosamente, 
importâncias arbitradas, não se sab(! · 
por c{uem, como custo dessas obras, 
já pagas, aliás, em fôlha, aos ope
sá,rios da Prefeitura, dos quais era 
chefe o mesmo José Alves. Ora, sal
ta aos olhos de todos, menos aos do 
Abel, que receberam ordem para não 
enxergar que José Alves outra coisa 
não era que o instrumento de que 
usava o Prefeito para furtar a Pre
feitura. Portanto aaui sob um des,.. 
cuidado impulso de- consciência êle 
aconselha, no relatório, apenas o can
celamento do seu crédito, nu.ma só 
de suas em:preitadas. No bojo dêste 
proc2sso estão patentes várias outras 
bandalheiras, como poderá ver quem 
quiser analisá-lo." 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
do o tempo. 

O SR. J ALES MACHADO - Sr. 
Presidente, pedir~a a V. Ex.a que rae 
concedesse mais alguns minutos para 
terminar meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a 
poderá falar amanhã, imediatamen-
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te depois d:~ aprovada a Ata , pnra 
t~rn::ina:r E: eu discurso. 

O SR. JALES MACHADO- Gra
to a V. Ex·.a. (Muito bem.) 

O SH.. PRESIDENTE - Está fin
da a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 163 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
V~.ldemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 
Cosme Ferreira. 

Pará: 

JVfagalhães Barata. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira. 
João Botelho. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Clodomir Cardoso. 
Crepori Fr;:tnco . 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Lrüz Carvalho. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Oeorgino A velino. 

Dioclécio Duarte. 
Mata Neto. 

Para íba: 
Janduí Carneiro; 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
Jarbas Maranhão. 
Gercino Pontes. 
Ferreil'a Lima. 
Barbosa Lima. 

Aiagoas: 

Silvestre Péricles. 

j\~c dc iro r.) !'feto. 
L c;- t.;ro j' . .'!on tenegro. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Lauro d e Freitas. 
Aloísio de Castro. 
Pvegis Pacheco. 
N e r,~r eiros Falcão. 
Altamirando Requião. 
Eunápio de Queiroz. 
F!·óes da Mata. 

Espírito Santo: 

Henrique de Novais. 
Ari Viana. 
Eurico Sales. 
Vieira de Rezende. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto . 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Brígida Tinoco. 
'fviiguel Couto. 

!'/rinas Gerais: 

Pedro Dutra. 
Bias Fortes. 
Israel Pinheiro. 
João Henrique. 
A 1Jgusto Viegas. 
Celso Machado. 
Gustavo Capanema. 
La ir Tostes. 

Sf,o Paulo: 

Gofredo Te!es. 
César Costa. 
f~cn.·ácio Lafer. 
Lopes Ferraz. 

Goiás: 

C8.ie.do GodóJ.. 

:Mato Grosso: 

Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães . 
.Munhoz ele Melo. 
Ar~:a11is Athaíde. 
Gomi Júnior. 



Santa Catarina: 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 
Hans Jordan. 

Rio Gr::mde do Sul: 
Ernesto Dorneles. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha . 
Damaso Rocha. 
Antero Leivas. 
Manoel Duarte. 
Bittencourt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Pedro Vergara. 

Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 
Agostinho Monteiro. 
E1Jílogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Antenor Bogéa. 

Piauí: 
Esmaragdo de Freitas. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 
Jcsé Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraiba: 
Vergniaud Wanderley. 
,Joã-o Agripino. 
João úrsulo. 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 
Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 

Alagoas: 
Freitas Cavalcanti. 
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Bahia: 
Otávio Mangabeira. 
Luiz Viana. 
Clemente Marianl. 
Dantas Júnior. 
Rafael Cincurá. 
Aliomar Baleeiro . 
Alberico Fraga. 
João Mendes. 

Espírito Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Hamilton Nogueira. 
Hermes J_,ima. 
Euclides Figueiredo . 

Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 

Sr.o Paulo: 
Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 
Jales Machado. 

Mato Grosso: 
Joã.o Vilasboas .. 
Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Catarina: 
TO!nás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 
Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brastleiro 

Bahia: · 

Luiz Lago. 

Distrito Federal: 

Benjamim Farah. 
Vargas · Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Benício Fontenele. 
Barreto Pinto. 

Rio de Janeiro: 



·Paraná: 

·Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

· Grer.;ório BezeiTa. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 

·Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
~ Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

' Claudino Silva. 
Alcides Sabença. 

Rio Grande do Sul: 
·:Trifino Corrêa. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

'·Durval Cruz. 
. P.unando Fontes. 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Mário Brant. 
,Artu~:.,)3ernardes. 
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Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Ceará: 

'Olavo Oliveira. 
.Alves Linhares. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

.Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

'Campos Verga!. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. DARIO CARDOSO- Senhor 
Presidente, p-2ço a palavra, pela or
·<lem. 

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

O SR. DARIO CARDOSO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra pela ordem para encaminhar à 
M-2sa o seguinte requerimento (lê) : 

Sr. Presidente, não trago êste re
querimento à Assembléia por uma 
questão pessoal, por isso que o ••ca.:;o 
Michel" não foi julgado por mim, ma.s 
pelo Tribunal de Apelação de Goiás, 
dé que era apçnas Presidente e, pur
tanto, simples executor cl.e sua vor:üa
de. Meus atos, como Presidente do 
Tr:bunal, foram por êste unânime
mente sancionados, assim como por 
tôda a Magistratura goiana. Tz~zer

se à baila o "caso Michel" é lancar 
ao rosto da magistratura d-E me11 Ês
tado o maior insulto que se 1he.s pos
sa fazer, porque ela aprovou total
mente os atos por mim praticados. 
protestando, com tõda veemência con
tra injúrias e as infâmias de qu~ eu 
e o Desembargador José Campos, atual 
Presid·mte do Tribunal Reg:Jnal Elei
toral do Estados, fomos vítimas por 
parte de um aventureiro. 

Para se restabelecer, perante a Na
ção brasileira, o crédito da Justiça 
goiana, tão caluniada, julgo neces::;ario 
que esta Assembléia abra em tôrno do 
mesmo rigorosa devassa, aliás já por 
mim requerida, ao tempo em que se 
suscitou a questão, ao Sr. Marcondes 
F:lho, então Ministro da Justiça. Aliás, 
o Sr. Gabriel Passos, ilustre r~pre

sentante da UDN, com assento P.esta 
Casa, à época Procurador Geral da. 
República, sabe que quisemos o De
sembargador José Campos e eu pe
ticionar o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, solicitando se tomas
sem providências para esclarec<:•r o 
caso ora novamente em focú 

Sr. Presidente, eu e todos os mem
bros da Justiça goiana desc:jamcs com 
empenho que o caso MichP.l sejg, escla
rec:do perante a Nação brasi1eira, 
porque, Srs., êsse caso com.:t,tiuj um 
dos episódios mais tristes. T)el ·::~.s infâ
mias que se atiraram contra juízes 
honestos que vivem cumprinct,) obs
cura, mas patrioticamente. seu dPve:r. 
E, Srs. Representantes, o caso Mkhel 
foi justamente um dos motivo~ que 
me levaram a pleitear desta tribuna 
a un:ficação da Justiça, a fim de que, 
sob a égide da União niio fique su
j€ita ... 

O Sr. Jales Machado - N)nguém 
acusou a magistratura gol!1n.A. nesta 
Casa. 

O SR. DARIO CARDOSO ... à 
investidas de aventureiros e sem 
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meios de se defender. O que é inte
ressante, Srs. Representantes , é que 
um simples promotor públ1'3o pudesse 
custear publicações carissim ~.3. ocupan
do páginas e .páginas de jorna:s do 
Rio de Janeiro. inclusive a publieacão 
de um livro . enquanto os j:Iizes cie 
Goiás não dispunham de dinheiro para 
publicar s·equer um mode.s;,;o folheto 
ou artigo de defesa. 

O SR. PRESIDENTE-- Está findo 
o tempo do orador. 

O SR. DARIO CARDOSO - Era o 
que tinha a dizer. (J!Ifuito bem. :Mui
to bem. Palmas.) 

O orador envia à Me[:a o se
guinte: 

REQUERIMENTO N. 0 249, DE 1946 

Requer a nomeação de uma Co
missão de Parlamentares, incum
bida de abrir uma vigorosa devas
sa em tôrno do chamado "Caso 
Michel." 

Na última sessão desta Assembléia, 
refJ.lizada a 21 do corr-ente, o nobre 
Deputado Sr. Jales Machado decla
rou, em discurso então prOiferido, que 
quem quiser conhecer a vida, de juiz 
do signatário dêste deve inteirar-se 
do "Caso Mich-el", denominação por 
que se tornou conhecida uma deman
da judicial decidida pelo Tribunal de 
Apel:H{ão do Estado de Goiás, ao tem
po em que era seu Presidente o mes
mo signatário . 

O intuito do orador foi insofismà
velmente o de menosprezar o infra
assinado p2rante os demais Pvepr-e.sen
tantes da Nação, a,pontando-o como 
juiz prevarica dor, ou pelo menos de 
conduta menos lim:pa. 

Ora, nesta Ass-embléia, que encar
na a soberania do povo brasil2irc, s.:m
do, portanto, a mais respeitável do 
País, não pode haver lugar para in
díviduos de conduta moral indígna, 
ou de caráter poluído, màximamente 
qua.ndo vindos da magistratura, visto 
como o juiz, pela extCeLsitud-e e de
licadeza das funções que ex-erce, tem 
o dever de se conduzir com maior ho
nestida,de e retidão do que qualquer 
outro homem. 

Dessarte, se o exame do "caso r..n
chel" puder revelar à Nação que um 
dos seus Representantes manchou a 
toga de juiz que lhe havia sido con
fiada para distribuir imparcialmente 
a justiça entr·e o rico e o pobre, o po
deroso e o de9protegido, tornando-se, 
assim , indigno do mandato que vem 

exercendo, im:põe-se, como imperativo: 
incleclinável, e a. benefício do próprio 
decôro desta augusta Assembléia, O· 

seu imediato e cabal esclarecimento, 
a fim de que s-eja o ex-juiz, prevari
cador e:x.pulso desta Casa e encami
nhado à Justiça para a devida pu
nição. 

Para êsse efeito, requer o signatário: 
1.0 ) que a Egrégia Mesa, por meio· 

de uma Comissão Parlamentar, ou poJ.· 
intermédio das autoridades que forem 
julgadas competentes, mande abrir 
ampla e rigorosa dervassa em tôrno . 
do chamado caso Mtchel, de manei
ra que fique o mesmo definitivamen
te esclarecido perante a Nação; 

2.0 ) que .- se das investigações rea- · 
lizadas resultar prov.ado haver êle se 
conduzido com desonestidade no caso 
em a,prêço, ou praticado qualquer ato 
que constitua crime previsto pelas 
nossas leis penais - seja o seu man
dato de Senador pelo Estado de Goiás 
tido como renunciado, encaminhando-

' se os elementos de provas coligidas à 
autoridade competente para o seu pro
cesso e punição; 

3.0 ) que, caso a Ass·embléia se jul
gue incompetente para tomar a ini
ciativa das investigações r.cqueridas, 
ou s·e recuse a levá-las a efeito, s·eja 
o Sr. Jales Machado '3onvidad.o a exi
bir as provas da desonestidade ou 
prevaricaçã.o do requerente, a fim de 
que se ef.etive a wmúncia do mandato 
e se inid·e contra êle o competente 
pro(:edimento criminal. 

No intuito de facilitar as investiga
ções requerid:.>,s e o conseqüente pro
cesso criminal, o peticionário abre 
mão das imunidades parla1nentares e 
d-e quaisquer prelTogativas que lhe 
possam caber na quali::1s.de de magis
trado inativo. 

Julgando ser êste o úni-co procedi
mento de um hom-em que s-e considera 
digno, 

P. deferimento. 
Sala das Sessões, ·em 24 de junho 

de 1946. - Dario Cardo.'Jo. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Sr. Pres:<lente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE 'Tem :\ 
palavra o nobre Representante. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
(Pela ordem) e) - Sr Presidente, 
um dos capítulos mais discutidos do 
proj€to Constitucional é o que se re--

U) Não foi revisto pelo orador ... 
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fere aos funcionários públicos C1.VlS. 
A Constitui({ão de 1934 lhes as;:;rgu
rava. em vários de seus dispositivos, 
melhores garantias e direitos mais 
expressos, o que não aconte-ceu com o 
atual projeto. 

Daí o número de protestos e de pe
didos que, de todos os pontos do Bra
sil, estão sendo enviados a esta As
sembléia. 

Os funcionários públicos, estaduais, 
federais e· munkipais no Estado de 
Minas reuniram-se em assembléia, em 
Belo Horizonte, e chegaram a uma 
série de conclusões que por meu in
termédio dirigem a esta Casa no Me
morial que passo a ler: 

"Egrégios Representantes da 
Nação - Os Servidores Públicos 
Civis de Minas Gerais, represen
tados pela Comissão infra assi
nada, por delegação da "Casa dos 
Funcionários de Minas", e ani
mados pelo alto espírito de Jus
tiça que inspira as deliberações 
de VV. Exas., ponderam que o 
projeto da nova Constituição Fe
deral não garante, integralmente, 
os direitos dos funcionários civis. 
"O precípuo dever do Estado de 
proteger o servidor no exercício 
do seu cargo" (Laband) não está, 
ali, inequivocamente definido, 
como, ãata venia, se fazia mister. 
E' certo, ainda, que, nos regimes 
democráti-cos, a atribuição ao ho
mem de direitos e garanti.as fun
damentais constitui o corolário 
imperativo da cabal asseguração 
do pleno exercício dêsses direitos 
inerentes àqueles regimes. Assim, 
pedimos vênia para submeter ao 
esclarecido exame da Assembléia 
Constituinte, a seguinte súplica: 
Desde há anos, no Brasil e nos 
demais paises civilizados. tem si'Cio 
preocupação dominante dos go
vernos assegurar de modo eficaz, 
aos funcionários públicos, mer,cê 
àum sistema de normas e de pre
ceitos gerais, certas garantias e 
determinados direitos, cujl3. fixa
ção não há sido atribuída, funda
mentalmente, ao legislador ordi
nário. 

As Constituicões Federais ante
riores, notadamente a de 1934, 
consignavam, com efeito, em dis
positivos claros e peremptórios, 
a proteçllo devida aos funcioná
rios pelo Estado. 
Dá-se, porém, que, ao passo que 
assim era, a Constituição que 

agon. vai ser promulgada, não 
obst ::mts exprimir aut8ntieamen
te, o retôrno, do Brasil, à demo
cracia pura, limita-se, todavia, a 
estipular o mínimo indispensável 
de direitos e garantias aos fun
cionários civis, deixando à mar
gem a protEção econômica de que 
precisam e a que fazem jús, nos 
caws, por exemplo, de inutiliza
ção verificada no desempenho do 
cargo ou na execução do serviço, 
de invalidez resultante da idade 
ou causada pelo acometimento de 
moléstia grave e incurável, etc. 

Ocorre, por outro lado, que, en
quanto a Constituição em causa
torna efetivas e insofismáveis as 
garantias e franquias muito jus
tamente devidas e concedidas aos 
Magistrados, aos Militares e aos 
Trabalhadores, no tocante à pro
teção legal aos funcionários civis, 
porém, ela fixa, tão somente, o , 
direito à estabilidade no cargo, 
deixs.ndo de atender a certcs di
reitos substanciais que, sobretudo· 
em um regime democrático, não 
podem ser recusados aos funcio
nários e que lhes foram conferi
dos pelas Constituições preceden-
tes, tais ccmo, em síntese: 

I - Vencimentos integrais aos 
que, em virtude da supressão de · 
seus cargos, forem postos em dis
ponibilidade, até que se verifique 
o seu aproveitamento em cargo· 
análogo; 

II - Igual direito aos funcio
nários compulsàriamente aposen
t:J.dos, em razão da idade ou por 
motivo de moléstia grave, conta
giosa e incurável; 

III - Vantagens integrais àque
les que, conhndo mais de 30 · 
(trinta) anos de exercício, se apo
sentarem nos seus cargos efeti
vos; 

IV - A·dicionais, nunca inferio
res a 10% (dez por cento) dos 
seus vencimentos. aos servidores 
que contarem mais de 30 (trinta) 
anos dé exercício; 

V) Percepção do abono de fa- 
mília; 

VI) Aposentadoria, com ven
cimentos integrais, no caso de 
dano pessoal :lecorrente do de
sempenho do cargo ou de aci
dente ocorrido no serviço; 
. V1!) Direito de licença para tra
tamento de saúde e a féria.s anuais 
remuneradas. 
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O Sr. Lopes Cançado Conheço 
os têrmos do memorial dos funcioná
rios mineiros. :Esse memoria~ é per
feitamente convincente. Gomo o 
projeto de Constituição consigna ma
téria até regulamentar, nã\. fica ab
solutamente mal, nem quebra a si
metria do projeto, a inclusão de dis
positivo assecuratório do direito do 
funcionalismo no texto constitucio
nal. Estou, portanto, de pleno acôr
do com V. Ex.n. (Muito bem.) 

O SR. JUSGELINO Kr· ;rTSCHECK 
- Folgo muito com a opinião de 
V. Ex. 1\ altamente valiosa para o 

· assunto. 

Sendo os funcionários civis, as
sim, dentre todos os elementos 
chamados a intervir na realiza
ção das funções do Estado, os 
únicos que não têm incontra.s
tável proteção legal, uma vez que, 
data venia, é lacunoso, a respei
to, o citado projeto de Constitui
ção, parece-nos de inteira jus
tiça e de oportunidade indiscutí-

. vel que também àquêles funcio
nários, assim federais como esta
duas e municipais, sejam conce
didos os direitOõ que as Oonsti
tuições anteriores lhes assegura
vam, plenc.,mente, pelo seu traba-
lho, igualmente, dignificante e 
fecundo, em prol da grR~ndeza da 
Pátria. 

Por isso e no pressuposto de 
que VV. Ex das., justiceiros e 
magnânimos, compartilharão da 
mesma opinião, vimos, confiantes 
e muito respeitosamente, pedir
lhes que estendam a nós, e aos 
Iuncionários federais e munici
pais, alguns dos direitos outorga
dos aos Magistrados e aos Milita
res, o que poderá ser feito por 
meio de .;mendas ao projeto de 
Constituição, ora em debate nesse 
Egrégio Parlamento, emendas cujo 
resumo nos permitimos a liber
dade de enviar a VV. Excias., 
juntamente com o pr.esente me
morial. 

TaJ é o pedido que, pelos rele
v~mtes motivos expostos, ousamos 
trazer ao autorizado exame e à 
soberana decisão de VV. Excias., 
a quem, desde logo, a.pre.sentamos 
os mais vivos agradecimentos da 
"Casa dos Funcionários de Mi
nas", em nome dos servidores pú
blicos civis. 

Belo Horizonte, 21 de junho de 
1946. - A Comissão, Artur Matra. -
Ge'rardo M aldonado. - Francisco Mi
randa Moreira. - Luís Gonzaga Al
ves Pereira. - Valdomiro Machado. 

Sr. Presidente, as emendas que re
meto à Mes~L são as referidas no me
mmia.l junto. (Muito bem; muito 
bem.) 

O SI~ . PAULO SARAS ATE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

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

O SR. PAULO SARASA TE (Pela 
ordemQ - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para o efeito de apresentar à 
Mesa uma centena de emendas que 
o Instituto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, remeteu a esta Assem
bléia, como sua. contribuição ao nos
so trabalho, e está interessado natu
rr..lmente em serem examinadas pela 
Comissão Constitucional e, posterior-
mente, pelo plenário. ' 

Assinando, juntamente com os no-
bres colegas Srs. Grtbriel Passos e 

Mag·alhães pinto, as referida;:; emendas, 
faço desde logo a ressalva de que com 
elás · não -concÓrdamos intgeralmente, 
mas oferecêmo-las à Mesa para que. 
como já disse, possam ser consideradas. 
tendo e m-conta a sua respei~ável pro
cedência. 

Outrossim, Sr. Presidente, tenho 
o pra7..tr de apresentar ao projeto 
umg, emenda subscrita por numero
so'· rcpre:sentantes da U11ião Demo
c: : . .tic Na.cional, inclusive seu sub
Hder, Deputad ::; Prado Kelly, visan
do a assegurar no projeto, ampla
mente, a autonomia do Distrito Fe
deral. 

O Sr. Hermes Lima - Muito bem. 
O ST. Jonas CoTreia - Muito bem. 

O SR. PAULO SARASATE - Es-
sa emenda diz: (lê.) 

A justificação da emenda é muito 
simples. porque a causa do Distrito 

· Federal, creio, não precisa de maior 
defesa. 

S§o essas, Sr. Presidente. as emen
das que tenho ensejo de apresentar 
no momento, junto com outras, que 
cleixo de ler, em virtude da exigüida-· 
de do tempo. Termbando, reafirmo 
a.ue a emenda relativa à autonomia. 
do Dlstrito Pederal não é minha, é 
do povo carioca, é de numerosos re
presentantes da União Democrática.. 
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Nacional, que pron:.:::teu ef;sa autono
mia e continua ele acôrdo cmc:1 ela. 

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

O SR. MOTA NETO - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. MOTA NETO (Pela ordem) 
- Sr. Presi'dente, pedi a palavra para 
apresentar um requerimento encami
nhando à Mesa duas indicações, sendo 
·uma, nos seguintes têrmos: 

"Requeiro seja sugerido ao Po
der Executivo por intermédio da 
Mesa da Assembléia Constituinte: 

Modificação do Decreto-lei que 
instituiu o abono de família, di
minuindo para seis, em vez de 
oito, o númer-o mínimo dos filhos 
dos casais, bem assim, aumentan
do o auxílio para Cr$ 50,00, por 
cada filho e não perdendo o ca
sal o direito desta ajuda do Go
vêrno em atingindo o filho mais 
velho do casal, 18 anos. 

Justificação 

A instituição do abono de famí
lia para as famílias numerosas e 
de poucos recursos constituiu na 
legislaçã.o brasileira um justo prê
mio aos cônjuges de dúplice res
ponsabilidade na manutenção e 
-educação de seus filhos. Parece
nos bastante elevada a exigência 
da existência mínima de oito fi
lhos para o casal ser beneficia
do pela lei que regula o assunto, 
razão por que é sugerida sua mo
dificação para o mínimo de seis 
filhos. Também não se compreen
de que os casais deixem de CG'n
tinuar a receber o auxilio quan
do o filho mais velho atinja a 
idade de dezoito anos. Para uma 
melhor eqüidade e justiça, deve 
ser regulamentado o auxílio na 
tase de Cr$ 50,00, pDr cada filho, 
diminuindo na proporção que cada 
um atinja a idade de dezoito 
anos." 

A outra indicação é para que o Go
vêrno construa. por intermédio da Ins
petor:e> · . Ja .... l de Obras contra as 
Sfca,;, Lu.~..i estrada de rodagem par
tindo de Mossoró para o interior, na 
zona oeste, do Estado elo Rio Grande 
do Norte. 

Aproveito a oportunidade também, 
pa.ra , em nmne dos produtores de sal 
do Estado do Rio Grande do Norte, 
fazer algumas ressalvas às entrevis
tas dadas pelo Interventor Macedo 
Soares e Deputado Artur Bernardes a 
dois jornais desta capital, na semana 
passada. 

O Interventor Macedo Soares res
ponsabilizou o Instituto do Sal pela 
falta do referi·do produto. nos centros 
consurrüàores do País. Há .engano bem 
flagrante nas declarações daquele In
terventor. Organizado o Instituto Na
cional do Sal, foi regulamentada a 
distribuição de cotas, para que todos 
os salineiros - sejam êles grandes, 
médios e pequenos. Quanto à produ
ção, ficou ilimitada. 

A alegação do ilustre Deputado Ar
tur Bernardes de que o Instituto de 
Sal é responsável pelo elevado preço 
de um saco de sal - trezentos cru
zeiros no interior de Minas Gerais, 
constitui igualmente um flagrante 
engano de S. Ex.a. Pode-se comprar 
um saco com sessenta quilos de sal, 
por dez cruzeiros n9,s salinas do Rio 
Grande do Norte e Ceará. Se foi ven
dida por trezentos cruzeiros no inte
rior de Minas Gerais é porque os in
termediários e os comerciantes do es
tado montanhês exploram o consumi
dor. No Rio Grande do N arte a cota 
dos salineiros é de 410.000 toneladas 
e o estoque aproximado de 1.100. 000 
toneladas. Logo existe sal, faltando, 
sim, transporte. 

Devo ainda acentuar que a Insti
tuto do Sal acabou o trust, e o mono
pólio dessa indústria pelos grandes 
comepc:antes que são ao mesmo tem
po armador"s, como sejam a Compa
nhia Comércio e Navegação e a In
dústria M~üarazzo. Quanto aos preços 
das mercadorias, é de estranhar que 
o Deputado Artur Bernardes venha a 
fazer críticas sôbre o sal, quando o 
tecido . a manteiga, a carne e muitos 
cutros artigos de consumo forçado _ti
veram seus preços multiplicados, sem 
l:aver um instituto da manteiga, um 
instit·lto do tecido ou da carne. 

Quanto à extinção do Instituto do 
Sal e outros produtos, o Sr. PTesiden
te da República nomeou uma. Comis· 
são. constituída dos Ministros do Tra
balho da Arrricultura e da Fazenda, 
para 'opinar o a respeito. A propósito, 
faço desta tribuna em nome dos p.m
-duto'res de sai pec.luenos e médios, do 
Rio Grande dO Norte, dO Ceará, d<> 
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Estado do Rio e demais unidades da 
Federação, um apêlo no sentido d~ 

que essa Comissão não se apegue ~o
mente aos re~atórios daqueles que de
sejam a extinção do Instituto do Sal, 
propugnando por um monoi;ólio que 
ficará nas mãos do.s grandes sem ve
rificar in zaco, nos centl'os pi·ocl.lltol·es, 
os benefk:ios aue êsse Denm·tamento 
tem proporcion-ado não .só ao pequeno 
salineiro, mas, também, aos tratalha· 
dores <.ias regiões produtoras. Desta 
tribuna e pela imprensa tenho comba
tido a orientacão- de administrar do 
atua} Presidente do Instituto do Sal, 
entretanto, conheço que a continuação 
de existir deE::ta autarquia é for ço3a
mente necessária aos p:oodutore5 cte 
todo o País, sem regionalismo e feição 
partidária. Aqui, Sr. Presidente. fica 
o meu apêlo, em nome de todos 03 sa
lineiros que· têm também direito de 
viver com dignidade e como bons bra~ 
sileiros ·. (Muito bem· muito bem. 
Palmas.) ' 

O orador envia à Mesa as se
guintes: 

INDICAÇÃO N.0 153, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo cons
trução de esirada de rodagem no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Sugere ao Pode.r Executivo a cons
trução, pela Inspetoria Federal de 
Obras cantra as Sêcas, da estrada de 
rodagem partindo de Mossoró aos 
Municípios do Apodí, Pau dos Ferros, 
Luís Gomes, Sãc Miguel, no Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Justijicaçã.o 

Nas Estados do Nordeste o desloca
mento dos produtos agrícolas e de ou
tra. natureza são na s11a grande maio
ria transportados por caminhões pela 
deficiência de estradas de ferro. Na 
zona oeste do Estado do Rio Grande 
do No1·te, os prodntores ele algodão, 
cêra de carm.úba oiticica e muitos 
outros artigos são prejudicados com a 
retenção de seus estoques, principal
mente na época das chuvas, por se 
tornarem as estradas carrocáveis in
teiramente intra.nsi tá veis. -

A retençãü de estoques de mercado
rias nos centros produtores constitui 
U.m dos fatos do declínio de produção 
que se vem verificando em nosso País 
e urgçm providências imediatas na 
reparação dêste entrave de nossa eco
nomia , principalmente agrícola, qual 
.c;eja a construção permanente e indis
pensável canservação de estradas de 

rodag,em, para sua perfeita utilização, 
Assim pôsto, espeil.·o providências con
cretas do Govêrno Federal para a 
construção de uma estrada de roda
gem ligando Mossm·ó às principais ci
dades da zona oeste do Estado do Rio 
Grande da Norte, antiga aspiração da
quela ordeira e trabalhadora gente. 

Sala das Sessões, em 24 de Junho 
d-e 1946. - Mata Neto. - José Va
rella. - Waljredo GuTgel. - Dioclé· 
cio Duarte. 

INDICAÇÃO N .0 154, DE 1946 

Sugere modificações no decreto
lei que instituiu o abono de fa
mília. 

R-equeiro seja sugerido ao Poder 
Executivo por intermédio da Mesa da 
Assembléia Constituinte: · 

Modificação do decreto-lei que ins
tituiu o abono de família, diminuindo 
para seis, em vez dt oito, o número 
mínimo dos filhos dos casais, bem as
sim aumentando o auxílio para Gr$ 
EO,OO por cada filho e não perdendo o 
casal o direito desta ajuda do Govêr, 
no em atingindo o filho mais velh(}· 
do casal 18 anos. 

Justificação 

A instituição do abono de família 
para as fa·mílias numerosas e de pou
cos recursos constituiu na legislação 
brasileira um justo prêmio aos côn
juges de dúplice responsabilidad€ na 
manutenção e educação de seus fi
lhos. Parece-nos bastante elevada a 
exig-ência da existência mínima de oito 
fillios para o casal ser beneficiado 
pela lei qu€ regula o assunto, razão 
par que é sugerida sua modificação 
para o mínimo de; seis filhos. Tam
bém não s·e compreende que os casais 
deix·em de continuar a receber o J.U
xílio quando o filho mais velho atinja 
a idade de dezoito anos. Para uma 
melhor equidad.e e justiça, ·deve s€r 
regulamentado o auxílio na bas·e de 
Cr$ 50,00 por cada filho, diminuindo 
na proporção que cada um atinja a 
idade de dezoito anos. 

Sala das Sessões, em 24 de Junho 
de 1946. - Mata Neto. - José Va-
1'ella. - Walj?·edo Gurgel. - Dioclé
cio Duarte. - Edm-undo Barreto Pin
to. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Pre
sidentê, peço a P3~lavra, pela orrü-:rn. 

O SR . PRESIDENTE - Tem a. ;,iR
lavra o nob:;e EerJres2ntante. 

O SR. BARRETO PI':';'TO - 1 '~) 
(Pela ordem) Sr. Presider~.te, men re-

( ': J Não foi revisto pelo 0 1.'ador. 
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-querimento poderia ~er chama<:lo de 
aditamento a outro, que fiz há dias. 
solicitando ao Sr. João Neves da Fon
toura certas informações. S. Ex. a res
pondendo-me, d·eclarou que não 11avia 
bem entendido o que eu preflr.dia. No 
requerimento que ora aprest~Pto. e:::cb
reço minha pretensão, qu~ é saber 
quais os embaixador·es do Bms~l, de
signado5 para Comissões. no E-Stran
geiro, permanecem há longo..., e inter
mináveis meses na Capital da Repú
blica, perc·ebendo, integralmente, ven
~imentos como se estivessen1. em suns 
funções no exterior. · 

Aproveito a oportunidade de me en
contrar na tribuna para enviar a V. 
Ex.a S6 emendas ao projeto constitu
cional. Espero merecer, nos cincv dias 
facultado pelo Regimento, a especial 
atenção da Casa para as minJ1as pro
posições, certo de que, estudados cui
dadosament€ como o foram por mim 
hão de conseguir do plenário, inte• 
gral aceitação, no momento oportuno. 

Era o que tinha a dizer. (Muit:J 
bem.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUEiUM:ENTO N.0 250, DE 1946 

Solicita informações detalhadas 
do Poder Executivo sôbre os cida
dãos brasileiros que receberam aju
das ele custo e a'uxílios de qualquer 
natureza pelas verbas de repre
sentacão do Ministério das Rela
ções Ex-teriores, de 1943 até a pre
sente data; quanto recebeu cada 
um, e quais as comissões exercídas. 

Pr.ra melhor esclarecer ao Ministério 
das Relações Exteriores, requeiro que, 
por i!ltermédio da Mesa, sejam solici
taàar, as seguin.te.s informações àquela 
Secret?,ria de Estado: 

n quais os cidadãos brasileiros que 
receberam ajudas de custo e auxílios 
de qualquer natureza pelas verbas de 
representação uara comissões no es
trangeiro, no período de 1943 até a 
presente data, com indicação das quan
tias e das comissões exercidas; 

ID quais os embaixadores do Bra·· 
sil, nos anos de 1943 até a presente 

· d~.td-, junto à República Portuguesa; 
qu:?Js as importâncias recebidas pelos 
mesmos (vencimentos e representa
ção) e qual o período em que aqui 
estiveram na Capital da República, 
percebendo tais abonos; 

IID quais as funções exercidas pelo 
General Pedro Aurélio de Góis lVIon-

teiro, no Ministério d~s Relações Ex·· 
teriores, de 1 de Janeiro de 1943 até 
31 de Outubro de 194f3, C:)m indicação 
das importâncias que lhe foram pagas 
a qualquer titulo, e esclarecendo-se 
at5 quando se realizou apagamento. 

Sala das Sessões, 25 de Junho de 
1946. - Edrnund.o Barreto Pinto A 
i11L1Jrirnir . 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se 
sôbre a Mesa o seguinte requerimento 
em que vários Representantes do Es
tado de Minas Gerais pedem um voto 
de pesar pelo falecimento do Mon
senhor Marciano Bernardes da Fon
seca que, durante quase 60 anos exer
ceu o sacredócio em Santa Rita do 
Jacutinga, naquele Estado. 

Requeremos que consultada a Casa 
seja lançado na ata de nossos traba
lhos um voto de profundo pesar pelo 
falecimento · do venerando e ilustre 
mineiro Monsenhor Marciano Bernar
des da Fonseca que, durante quase 
sessenta anos exerceu o sacerdócio em 
Santa Rita do Jacutinga, com o maior 
zêlo, dedicação e bondade, falecendo 
cercado da estima e admiração de 
seus coestaduanos. 

Sala das Sessões, em 24 de de junho 
de 1946. - Magalhães Pinto. - Li
curgo Leite. - Lopes Cançado. 
José Bonifácio. - Mílton Campos. -
Monteiro de Castro. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que concordam com o voto de 
pesar, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Vou submeter à votação o requeri

mento do Sr. Jonas Correia e outros 
ilustres Representantes , solicitando 
um voto de congratulações com o 
Congresso de Educação, ora reunido 
em Belo Horizonte, aplaudindo, assim, 
essa iniciativa dos estabelecimentos 
particulares de ensino. 

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

Está aprovado. 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
em discussão o projeto da Constitui
ção. Tem a palavra o Sr. Hamilton 
Nogueira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Sr. Presidente, no seu notável comen
tário sôbre o projeto constitucional, o 
nobre Denutado Nestor Duarte - uma 
das maCs fulgurantes inteligências 
desta Assemb1.éia e um dos ornamen
tos da União Democrática Nacional 
- respondendo a um aparte que lhe 
fiz, a repeito da palavra "indissolu-
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bilidade" do projeto constitucional, 
<ieclaron :· 

"Mas Direito NatuTal não exis
t"'" 

Ora, essa afil'mação, partida de pro
fessor ilustre , veio naturalmente cau
sar certo espanto àquêles que se co
locam em defesa da democracia, por
que, se não houvesse o Direito Natu
ral, a democracia não seria possível. 

E', meus Srs., como contestar a 
existência do Direito Natural numa 
época em que as cátedras dessa dis
ciplina florescem nas faculdades de 
Direito de Montpell.ier, Nancy, Fri
burg·o, Paris, Oviedo e em tantas Uni
versidades da Europa e da América? 
Como afirmar a inexistência do Di
reito Natural, se as obras de um Gény, 
de um Rénard, de um Pion, de um 
Ripert, de um Jaccoud de um Cha
mon de um Valensin são reeditadas 
com' freqüência. ' 

Aliás, a resposta ao meu ilustre 
confrade e companheiro de bancada 
deve ser dada também por um pro
fessor de Direito. Para isso escolhi 
um professor que não faz parte de 
qualquer faculdade católica: o profes
sor Ripert, da Faculade de Direito de 
Paris, no prefácio ao admirável livro 
de A. Piot sôbre o Direito Natural 
no realismo. 

Diz Ripert: 

"l!:ste direito existe. ~le partici
pa, sem dúvida, da ordem eterna, 
mas encontra seu fundamento na 
natureza humana. A independên
cia dos homens é um fato, sua 
cooperação, desejável; a harmoni
zação das vidas individuais é uma 
necessidade da natureza. Esta har
monização só pode ser assegurada 
pelo estabelecimento do direito po
sitivo. Assim, pois, a existência do 
direito positivo é um princípio pri
mário do direito natural. 

A natureza humana po:;sui um 
caráter de fixidez e postula uma 
fórmula do bem humano. O di
reito natural é o direito desta na
tureza tal que ela é e não deve ser 
confundido com o direito ideal que 
os homens procuram às vêzes num 
perigoso espírito de utopia. O h o·~ 

mem é um animal racional, so.::iá
vel e religioso. O direito deve rea
lizar o bem do homem, e, por isso 
mesmo, realizar a justiça, que é 
a exp:·2s.::::o da ordem. H:uuiou 
não tinha razão quando opunha a 
ordem à justiça, .porque a ordem 

natural é a justiça, mas, entretan
to, tinha razão quando afirmava 
que a realização da justiça é o fim 
da civilização" . 

Ora, meus Srs., como se pode negar 
a existência de um direito natural 
quando a própria afirmação · "direito 
natural não existe" é uma confi!·rr.a
ção de direito natural, pOTque a afir
mação da liberdade de pensamento e 
sua expressão é direito inalienável e 
imprescritível da pessoa humana. 

Aliás, o Direito Natural é a ba,se do 
Direito Positivo, do Direito Constitu·· 
cional, do Direito Internacional, da 
Economia Política. No livro a A Evolu ... 
ção da Economia Política, "Gide e Rist 
demonstram que as noções primo:.-diais
de economia política são dadas ne·:o 
Direito Natural. 

Srs. Representantes, encontramos 
uma afirmãção admirável dêsse Direito 
Natural, do ponto de vista constitucio-· 
nal, naquela Declaração dos Direitos 
do Homem, na Assembléia francês:1, 
em 1793 . 

No dia 9 de julho de 1793, data me
morável em que a Assembléia se reu
niu, com trinta membros, para ~labo~ 
rar a "Declaração de Direitos do Ho
mem", Lafayette apresentou seu pro
jeto de Declaração e do qual seu re
lator nos faz uma síntese profunda, 
mostrando que o trabalho se apoia no 
Direito Natural. 

Vejamos o que diz o relator, a propó
sito das palavras de Lafayette: 

"O Sr. de Lafayette estabeleceu 
duas utilidades práticas de uma 
declaração dos direitos. A m:·lmei
ra é de lembrar os sentimentos ouc 
a natureza gravou no coração de 
todos os homens mas que ~omám 
uma nova fôrça, quando são soie
nemente reconhecidos por uma na
ção: desenvolvimento tanto mais 
interessante por isso que, para que 
uma nação ame a liberdade , bas .. 
ta que ela o conheça; para que se
ja livre, basta que o queira. A se
gunda a expre:;sar estas verdades 
de onde devem decorrer tôdas as 
instituicões e que devem ser nos 
trabalhos dos representante~ da 
nação um guia fiel que cs con
duza sempre à fonte do dh·eito 
natural e social". 

E' uma afirmação do grande La
fayette . . 

Meus Senhores, não vejo razão por 
que !:·e s.c cim a r ncsso Proj·:> to Con s
titucional de <.7111 2. canrii ssfto clc;ric9.1, 
porque nele exis ce a palavra "ind.is-
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solubilidade". E' um êrro essa afir
mação, porque nem sempre a in
dissolubilidade parte de uma propa
ganda católica.. Todos os prssentes, 
que conhecem a história do pensa
mento do Brasil, sabem que, no al
vorecer da República, se não foi ins
tituído o divórcio em nossa Pátria. 
devemõ-lo quase que .:xclusivamenté 
a quem? A Ingreja? Não. Ao Posi
tivismo. Foram Teixeira Mendes, 
Miguel de Lemos e outros repre;;<:rh 
tantes da corrente positivista, agnós
tica, mate:·ialista, que estabeleceram 
e casamento indissolúvel. 

Pergunto se o ProJeto Constitu-
cional, elaborado pela Ordem dos A1-
vogados, Ordem que repr·e3enta a cll
te dos juristas brasHeiros, sofreu 
qualquer coação da Igreja Católica? 
No entanto, art. 128 do s,eu Pro
jeto encontramos a palavra "indis
solubilidade". 

Senhores Representantes, ess?.. in
di.'Solubilidade como que existit1 em 
todos os tempos. Existiu no paga
nismo, quando Augusto, vendo a, de
cadência do Império Romano, esta
beleceu a indissolubilidade, como 
também formulou a·quelas leis cha
madas caducárias, que imp-ediram a 
decadência terrível da nat·:tlidade de 
seu tempo; existiu na Gr·écl3. , no 
Egito, no povo judáico, enfi-m. em 
povos de tôdas as épocas . 

E porque assim sucede? Porque a 
indissolubilidade faz parte, é um 
atributo da família monogàmica. 

Perguntaria, Sr. Presidente, se 
porventura no Projeto Constitucional 
estivesse estabelecido o divórcio al
guém iria pedir a sua ~Xl!.!lusão? 

O Sr. Plínio Barreto - Eu a pe
diria, porque a matéria não é cons
titucional. 

O SR. HAMILTON NOGUE.IR'-'1. 
- E'' constitucional, porqu~ tudu 
quanto emana da natureza, de uma 
civilização, tudo que representa a veT
dade de uma nação, deve constar de 
sua Constituição. 

O Sr. Hermes Lima- V. Ex.a pt;r
mite um aparte? 

O SR. HAM'llLTON N'OGUEilRA 
- Oom todo o prazer. 

O Sr. Hermes Lima - Não é pre
ciso fazer a afirmação de que a in
dissolubilidade emana da natureza ou 
de que exprime o progresso e a fôr
~a de uma nação. SeTia uma afirma
ção contrária aos fatos obs-ervados :-10 
mundo e à própria história humana. 
·em que a dissolubiUdade do matri
mônio vem desde os povos primiti
vos. 

D2vo dizer a V. E1c:\ que, quanto ao 
positivlsmo, tudo quanto V. Ex.a dis
se é exato, e V. Ex. a acaba de fazer 
uma gra:1de justiça ao positivismo, 
afirmando qu·e a êle se deve, se não 
a maior parte, o melhor esfôrço no 
sentido de que se não implantasse o 
divórcio no Brasil em 1891. 

O positivismo, que é contra o divór
cio, admite-o, porém, num caso: o 
doe oe'na infamante. A atitude de ser 
raàÍcalmente contra ao divórcio, sem. 
exceção nenhuma, é exclusiva da .· 
Igreja Católica, como corrente de 
pensamento. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O que é . 
coerente e lógico, poT estar de acõr- . 
do com a natureza humana. 

O SR. HA1v1ILTON NOGUEJ:RA -
Terei muito prazer em responder a 
todos os apartes, porque é homenagem . 
que os nobres colegas me prestam. 
Desejaria respond·er, em primeiro lu- . 
gar, ao Sr. H·ermes Lima, porque no 
s·eu &parte, S. Ex. a faz, pelo me-
nos, cinco afirmações que podiam 
ser desenvolvidas em diversas confe- · 
rências. Não seguirei. a ordem em que 
S. Ex.a as enumerou. Seguir·ei a or
dem mais lógica. S. Ex.a afirmou 
que, nos povos primitivos, o casamen
to não é estável. E' justamente o . 
contrário. O Dr. F-ernando Pires, que 
não era católico e que deixou a mais 
bela monografia da língua portuguê
sa sôbre a origem da família, no seu 
estudo crítico adm~rável a respeito 
da forma da família primitiva, disse . 
que a doutrina de Morgan, po
deria sc;r defendida há quarenta anos, 
- não hoje. 

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex.a 
poderia invocar a es,cola cultural, no 
cs,mpo sociológico. · ·· 

O Sr. Hermes Lima - E' outro 
problema, o da promiscuidade, d-e que 
tratou o Dr. Fernando PirE·s. 

O SR. HAl\tiTLTON NOGUEIRA
(Dirigindo-se ao Sr. 1-Iermes Lima) -
Peço a V. Ex.a que me ouça, porque 
o aparte de V. Ex.a implica numa. 
série de problemas. 
~sse aspecto da promiscuidade é . 

outra história mal contada, porquan
to nos próprios "sib" assinalados por 
Morgan e Durkeim, as famílias são 
as unidades sociais. Por outro lado, 
o trabalho de Morgan foi feito entre 
os iroqueses e em outras tríbus do 
oestP. d.os E. Unidos, povos que hoje 
não são .considerados primitivos, mas 
decadentes e aauilo aue afirmavam 
em re1aç?_o aos ii·oquesês não foi con
lirmado nem na Africa, nem na Asia, 
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nem na Oceanb. A Escola Históri
co-Cultural demonstra que nos povos 
realmente primitivos as famílias são 
monogâmicas, estáveis, e de direitos 
iguais perante a sociedade. Em an
tropologia cultural, hoje, é uma he
I·esia afirmar-se a prorrúscuidade dos 
povos primitivos. 

O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
A promiscuidade é fase de decadên
cia de povos que não são primitivos. 
Demonstrarei a V. Ex.a. Infelizmente, 
não posso trazer uma biblioteca para. 
aqui, mas seria incapaz de afirmar 
algo que não pudesse demonstrar no 
dia seguinte. 

O Sr. Nestor Duarte - Mas Mor
gan enfileira-se entre aquêles que 
admitem a hipótese da promiscuida
de, quer no início das relações dos 
sexos, quer da família humana. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA-:
Terei prazer de demonstrar a V. Ex
celência o trecho de Morgan. Estou, 
apenas, respondendo a uma parcela 
do aparte do nobre representante 
Hermes Lima. 

O Sr. II ermes Lima -:- A promis
cuidade nada tem a ver com o divór
cio. Não a estamos discutindo. 

O SR. HAMILTON NOGUEffiA -
V. Ex. a está fugindo à questão. V. 
Ex.a afirmou que a família primitiva. 
não era estável. 

O Sr. Hermes Lima - Afirmei que 
na família primitiva o divórcio assu
mia aspecto de repúdio. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
O divórcio existiu em tôdas as épo
cas. O nobre denutado Vieira de 
Mello, no belo disc-urso aqui pronun
ciado, do qual discordo em substân
cia mas a que não posso negar eru
dição ... 

O Sr. N estar Duarte - Até pela 
Lei Divina o repúdio era forma le
gal. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Não era 
Lei Divina, mas degeneração. 

O SR. HAMIIJTON NOGUEIRA
Responderei a todos os colegas, po
rém a cada um por sua vêz. Espero 
que dêm apartes. mas não o façam 
ao mesmo tempo. 

Eu não subiria a esta tribuna se 
não estivesse em condições de respon
der a todos os problemas susCitados. 
Se não o puder fazer hoje, voltarei 
aqui, pois tenho de defender uma das 

grandes verdades de tôda a civiliza
ção humana. 

Continuando a atender ao aparte 
do nobre colega Hermes Lima, peço 
S. Ex_ a não leve :1 mal o calor de 
minhas palavras, e veemência de mi
nhas afirmações, porque entendo que 
é dêste entrechoque de idéias que 
conseguiremos fazer uma Constituião 
democrática para o Brasil (Muito 
bem.) 

Vou referir-me, agora, ao discurso 
do Sr. Vieira de Melo, notável do 
ponto de vista erudito, do pqnto de 
vista histórico, mas do qual discord() 
em substância. O nobre deputado Vi
eira de Melo demonstrou que o divór
cio existiu em todos os tempos. Isto 
entretanto, pouco significa, pois não 
quer dizer que seja êle lícito pelo fatG 
de ter existido desde a mais remota 
antiguidade, o crime também existiu 
em todos os tempos. 

Analisando-se um dos bens do ma
trimônio, a procreação, verifica-se ter 
sido ela burlada, desde Onan, como 
está assinalado na Bíblia, no Cap. do 
Gênesis, até o dia de hoje, e o anti~ 
concepcionismo continúa a ser, no 
entanto, um atentado contra a lei na
tural. 

O argumento histórico para de
monstrar a existência do divórcio 
através dos tempos não justifica a sua 
pretendida legalidade. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O crime 
existiu ·em tôdas as épocas, diz Vossa 
Ex.a, mu!.to bem. 

O Sr. Vieira de Melo- O argumen
to histórico é importantíssimo, e a 
história demonstra que esta institui
ção se tem generalizado sempre, a 
ponto de constituir hoje lei quase uni
versal. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Quando o divórc:o se generaliza no 
povo é um cancro tão terrível que 
êss·e povo perece. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O nobre Deputado Vieira de Melo 
gosta de estatísticas. Se bem que 
conteste um pouco seu método de jo
gar com dados estatísticos, pois, como 
professor de higiene, lidando s·empre 
com dados de estatística vital, não 
costumo levar em conta números bru
tos, mas apenas coeficientes, demons
trarei que o argumento cairia sôbre 
S. Exc:a. 

Com o aumento do divórcio, um 
povo começa a sofrer a corrupção. Na 
Revista "América", de julho-agôsto 
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, do ano passado, verifica-se que nos 
Estados Unidos, durante seis meses, 
em dez cidades, para 130.000 casa
mentos houve 110.000 divórcios. 

Pergunto: uma família pode pre
valecer -e m tal caos, nessa corrupção 
tremenda ? 

o Sr. Hermes Lima - V. Ex.a afir
ma que a família americana é uma fa
mília de menos moralidade que a es
'Panhola, ou a · brasileira, que não co
nhecem o divórcio? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Não se trata disso, primeiro porqu-e 

. a população americana não é hetero
gênea. Há nos Estados Unidos vinte 
milhões de católicos, milhões de ju
deus, de seitas protestantes, que não 
aceitam Q divórcio. O nobre d<:putado 
tomou os números em globo e não fêz 
a estatística comparativa. 

O S1·. Vieira de Melo - Neste caso, 
•como explica V. Ex.a que a Bélgica, o 
pais mais católico do mtmdo, em que 

:87 por cento dos habitantes são ca
tólicos, em que o Partido Católico do
:minou durante 40 anos, tenha sempre 
. sido divorcista ? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
A Bélgica tem sido uma nação sacri
ficada. constantemente esmagada 
·nas suas energ:as mais vivas. Como 
poderia, em tais condições, ter a fôr
ça das outras nações para se opor ao 
di.vórcio? 

O Sr. Aliomar Baleeiro- Vossa Ex
celência, um minuto atrás, disse que 
o divórcio em outros país·es é um ele
mento corruptor da sociedade. Foi a 
·tese afirmada aqui. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Reafirmo essa tese. 

O S. Aliomar Baleeiro - Admite 
V. Ex.a que a inexistência do divór
cio seria uma espécie de -elemento pre
Eervativo da sociedade. Como explica, 

·pois, que nesta cidade, onde estamos 
vivendo, onde não há divórcio, existe 
uma profunda desmoralização da fa
míl:a, e até nos jornais mais s·~veroa 
haja anúncios prometendo o divórcio 
com novo casamento no Uruguai, no 
México e em outros países ? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
O argumento que o nobre colega está 
desenvolvendo é de quem não conhece 
o coracão humano. Se a humanidade 
fôsse de santos, não estaríamos aqui 
para elaborar uma Constituição. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Justa
·mente porque a humanidade não é de 

santos. há necessidade de divórcio. O 
divórcio só existe para os !nfelizes e 
os fracassados no casamento. Vossa 
Excelência e eu não precisamos de di
vórcio. Mas há quem precise. 

O Sr. Hermes Lima - Observe o 
nobre orador o que diz Rippol, gran
d·e teólogo, a respetio da situação da 
família na Espanha, quando não ha
via divórcio. 

E:s: 
"Situação na Espanha. As se

parações matrimoniais são en·tre 
nós em número aterrador; umas, 
por sentença de separação de cor
pos, perpétua ou temporal; ou
tras, a maioria, sem tal 'sentença, 
por vontade privada. A2 vítimas 
dos desacertos matrimoniais, en
tre homens e entre mulheres, 
principalmente, entre mulheres. 
são incalculáveis. A imensa. 
maioria, para não dizer todos os 
homens que vivem separados de 
suas mulheres, são hàbitualmente 
adúlteros, muitíssimos, concubi
nários, e grande número dêles 
adúlteros ou concubinários com es
cândalo" (J, P. RIPPOL, - El di
vorcio vincular y el dogma cato- · 
lico, pag. 239) • 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Em tôdas as épocas do mundo tem 

. havido corrupção nas sociedades e 
existirá até a consumação dos sé
culos. 

O Sr. Hermes Lima - Então, não 
é o divórcio o responsável pela cor
rupção da sociedade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Desej.o lembrar a V. Ex. a que a. 
Constituição atual da Espanha ad
mtte divórcio. 

Vejamos seu art. 43: 

"A família está sob a salva
guarda especial do Estado. O casa
mento está fundamentado na. 
igualdade dos direitos, para os 
dois sexos e .poderá ser dissol
vido, em razão de a.ssentimento 
recíproco. " 

O Sr. Hermes Lima - Isso agora; 
antes não havia. · 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
A Constituição da Espanha tem ape
nas 15 anos. Não sou professor de 
Direito, mas um curioso do assunto. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex. a dá. 
licença para um aparte? 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Com muito prazer. 

O Sr. Nestor Duarte - Muito obri
gado. Temo que V. Ex.a tenha de 
percorrer um grande caminho para 
chegar, afinal, a uma conclusão mui
to simples, que poderia ter enunciado 
no princípio do debate: paJra V. 
Ex. a o casamento é um dogma, e, 
só por isso, não admite o divórcio. 
O nobre orador não tem argumentos 
que o levem a demonstrar que o di
vórcio é um câncer social. O divór
cío, sim, pode ressaltar uma situação 
já existente na sociedade. ~le é 
efeito e não causa. 

(Trocam-se vários apartes) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Permitam-me os nobres colegas que 
re.sponda, primeiramente, ao ilustre 
Deputado Nestor Duarte. 

Nós, católicos, quando tratamos da 
questão de casamento, distinguimos 
duas partes: Em primeiro lugar, con
sideramos o matrimônio - um sacra
mento - e os católicos s3Jbem que 
o sacramento é um sinete dilvino que 
não pode ser desmanchado; - em 
segundo, admitimos que tudo quanto 
a. Igreja afirma está dentro da Lei 
Natural, do Direito Natural. 

E não foi sempre a Igreja quem 
afirmou a indissolubilidade, mas tam
bém ateus, agnósticos e pagãos pro
curaram estabelecê-la, porque nela 
estava a salvaguarda da civilização. 

A respei:to, quero lembrar a V. 
Ex. a o s·eguinte: antes de 1851, quan-

.do o divé11cio foi ali instalado, a 
França, era a maior potência do 
mundo, um grande centro da civili
zação. Implantado o divórcio, veja
se a que situação chegou aquêle 
País. 

O Sr. H ermas Lima - Os Estados 
Unidos, atualmente, a maior potên
cia do mundo, adotam o divórcio. 

(Trocam-se apartes.) 

· O SR. PRESIDENTE - (Fazendo 
~oar os tímpanos) - Atenção! Está 
com a palavra o Sr. Hamilton No
gueira. 

O SR. HAMTLTON NOGUEIRA -
Tenho meia hora, ainda, concedida 
pelo nobre Representante Medeiros 
Neto e não pude passar do preâm
bulo. 

Vamos continuar. 

O Direito Natural existe como ld 
que dá fundamento ao direito positi 10,. 
às leis principais. 
O Sr. Hermes Lima - O Direit::l na
tural é uma expressão que tuclo 
abrange. 

o ·sR. HAMILTON NOGUEIRA
Pergunto a V. Ex. a - que nome tem 
o direito que levou um pagão como 
Cícero a estabelecer a noção de igual
dade humana? 

Que direito é êsse senão um direito 
imanente da própria natureza hu
mana? 

O Sr. Hermes Lima- Veh V. Ex.a 
o seguinte: um gênio como Aristóteles, 
defendeu a escravidão em nome do 
direito natural. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
Outro gênio, como Cícero, combateu 
a escravidão, também em noma da lei 
natural. 

o Sr. Nestor Duarte - D~vo dizer 
a V. Ex.a - e peço tôda atei~.ção -· 
que pela primeira Lei Divina, era per
mitida a repulsa. Aqui está uma pas
sagem de S. Ma teus, discutida J)f;la 
Igreja até hoje. s. Mateus sabemos 
é, por 'excelência, o Evangelista. Res
pondendo aos fariseus, Cri:.;r.o fa1ou: 
"Eu vos digo, porém, que qualqt~er que 
repudiar sua mulh-er, não se'1do por 
causa de fornicação, e casar com ou
tra, comete adultério". (S. Mateus 
- Vers. XIX) . Quer dize.r: '1 p~óprla 
lei divina, permitia a repulsar. Se V. 
Ex.a invoca o direito natural, eu in
voco, acima do direito natural, a lei. 
divina. Segundo os seus cânones, co
mo vimos o repúdio é permi-:;idc,. 

O SR. HAMILTON NOGUEIHA -
O que V. Ex. a diz está perfeit.J. e to
dos conhecemos essa passagem da Es
critura, mas o Cristo veio completar 
a lei e elevar o casamento à dignidade 
de sacrame-nto. 

O Sr. Flôres da Cunha - O aparte 
do Prof. Nestor Duarte, quando se 
refere a S. Ma teus, quer dizer respeito 
apenas à mulh€r. E quando se tratar 
do homem? 

O Sr. Guaraci Silveira - A mesma 
coisa: o homem adúHero é tão infame 
como a mulher adúltera. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Peço para contint1ar. Estou apenas 
respondendo àqueles que estão falan
do. VV. Exas. já pronuncioaram seus 
discursos e eu desejo agora fazer o 
meu. 

No capítulo II, sôbre o C<tsamento, 
Jaccoud, no seu livro - "Direito Na-
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tural da Democracia" , mostra c ')Il10 8-
indissolubilidad.e está no próp-:-io con
tra to de casamento. Peço p~rmi.:.:,§,o 

para ler o s2guinte trecho: 
"Ato natural de duas péssoas, e 

muito próprio a estabelecer €ntre 
elas laca clifinitivo. En.)ua.::'J.t:J os 
outr03 contratos atuam c:;Ôbr'~ cau
sas exteriores ou sôbre !:!tos de pes
soas separáveis, ou, pelo :nenos, 
distintas, o contrato d.e c'1.samento 
tem por objeto a pessoa mesma 
dos dois ·cônjuges, considerada na
quilo que têm de mais Hdim,J, de 
mais profundo. " 

Essa doação jámais pode ser sepa
rada; e, por isso, Senhores, c-. palavra 
"indissolúvel" cabe no texto constitu
cional. 

O Sr. Guaraci Silveira - Des-ejaria 
saber como V. Ex. a entende essa na
lavra "indissolúvel", quando, na rea
lidade, o desquite dissolve por com
pleto e em todos os sentidos o casa
mento. 

O Sr. Daniel Faraco - Mas não ais
solve o vínculo. 

O StR. HAMILTON NOGUEIRA
Peço aos nobres colegas me w:rmi~am 
fa~er uso da palavra. 

Meu nobre amigo, Sr. Nest·::>t Duar
te: não leve a mal se faço a análise 
daquela ironia sútil com que me pre
senteou, ao me dar um aparte, di
zendo: 

"Senador Hamilton Nogueira -
Deputado Medeiros Neto - Neste 
assunto há menos calôr do que 
luz, parodiando Bernard Sha w". 

Estou de pleno acôrdo: neste as
sunto há menos calor do que luz. Ma:> 
a luz que ilumina o campo em que 
V. Exa. se coloca não é . a que jorra 
por tôda a eternidade, mas uma re
fração dessa luz. através da humilde 
condição humana, que é a nossa e 
que não nos dá aquela luz ofuscado
ra do sol, mas se assemelha ao brilho 
inútil e distante das estrêlas. 

Quero responder, não ao discurso, 
mas analisar a justificação da emen
da com que o Deputado Hermes Lima 
e outros nobres Representantes que
rem tirar a palavra "indissolúvel" 
da nossa Constituição. 

Peço licença para ler a emenda que, 
sem o menor sentido oculto, expressa 
um dos mais belos estilos de clareza 
da nossa língua, que é o do Sr. Her
mes Uma, on tôdas as suas fases. 
<A poiaflos. ) 

O Sr . Hennes Li11w - Obrigado a 
V. Exa. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA ...,... 
S. Exa. sabe que di.scordamos mui
to; mas a nossa discordância é de 
peito s.berto. E quando digo - "cla
reza ca.rteziana ., é elogio, porque 0 
objetivo de DeEcar~cs foi dar clareza 
e forma para que todos os homens se 
entendessem. E eu confesso que .se 
não tivesse conviccão firmada intelec
tualmente, realmente, e, tambérr -
por que não dizer? - pela minha fé. 
talvez me deixasse arrastar por essa 
a.rgumentaç?.o clara, sútil do nosso 
nobre colega. 

O Sr. Ataliba Nogueira Uma 
grande inteligência a serviço de uma 
causa anti-nacional. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Discordo de V. Exa. : o Deoutado 
Hermes Lima é um dos elementos da 
formação de nossa nacionalidade. 
Acredito que labore em êrro; mas 
S. Exa. t-em pontos comuns conosco. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Se a. 
causa é boa, abrace-a V. Exa. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
A emenda está assim redigida: 

Ao § 37 do art. 164. 
Redija-se assim: 
A família, constituída pelo ca

samento, tem direjto a amparo 
especial dos poderes públicos. 

Justificação 

A diferenca entre o texto do 
projeto e o ·da presente emenda 
é que no daquele figura a pala
vra indissolúvel, que no desta de
saparece. 

A matéria do divórcio é inteira
mente estranha à Constituicão. 

Introduzir a matéria na CÓns
tituição é obrigar a lei suprema 
do País a decla!·ar-se partid§,rLl 
dessa ou ,.qnela sclucão num 
assunto, que não é constitucional. 
O problema do divórcio desenvol
ve dentro de uma controvérsia 
permanentemente em a b e r t o . 
Querer por fim a essa controvér
sia proibindo o divórcio na Cons · 
tituição, e colocando assim a su
prema lei ao lado de determi
nado ponto de vista, exprime ape
nas um abuso de fôrça, contra o 
qual mais veemente do que nun
ca, hão de bradar aquêles qu~ 

adotam ponto de vista diferente. 
Que diriam os antidivorcistas 

se cs divorci.sta em maioria for-
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jassem na Const.iLuíção a inclu · 
!:ião de um texto declarando o ca
samento dissolúvel? Não se sen
tiriam oprimidos pelo fato de se 
aproveitarem os divorcistas da 
circunstância d e f o r m a r c ~n 
maioria para dificulLu a marcha 
da idéia antidivorci.sta, opondo a 
essa idéia a própria Constituição) 
Seria isto moral c .Justo quando 
o assunto do divórcio é comple'
tamente estranho à matéria cons
titucional? Já o disse o repito: 
proibir ou permitir o divórcio na 
Constituicão é dividir os brasi
leiros em. face da própria cons
tituiç8.o, e por motivo qEe não é 
de ordem constitucional. 

A Constituiç§,o n5.o se pode 
tr::msformar Pm garante de i.déias 
e pontos de vista que nf!.o se li
gam à estrutnra mesma do Es
do. Aquêles q1).e f:e compromete
ram a nfw votar pelo divórcio, 
cumpri.rfl.o êsse dever n8.o votan
do por êles - eis tudo. 

Pretendcrc-.m, entretanto, que a 
Constituiç5.o assl.tma também um 
compromisso, que é só clêles, sig
nifica sect8.rlzar a Constituic:lo, 
praticar através dela um jÓgo 
que .::on1prm:.1ete seu prestígio 
J~vcional. 

Sala elas Scss5es, 1 de junho de 
1946. - Hermes Lima. - Plí

nio Earreto. - h!.Tand:ir Pires. 
-- Aloysio de Carvalho. - Nes
tor Duarte. - Som·es Filho. -
Mai.hias Olyrnpio. Adelmar 
R.ocha. - Ali ornar Balleiro. -
Co..fé Filho. - Campos Vergal. 

Vieirc de H elo. 

Senhores: a iustiücac§"o foi f,eita 
ipelo Eustre De.put?.do "Sr. H~1·mes 
Lim9.. Nin!Y,uém pode, porém, ::m 9.lisar 
a :::.1J.bstf.c·:1c-.is.. o sentido des-s<>. ju.stifi
c~u;9.o , sem ccnhecer a evolução do 
pen<.:amento de Sê:U autor. Eu. infe
lizmente. não conlls~o tôda a cv~olu;;fw 
,dessa ;;.1telig2ncia , que é uma das 17laL3 
b::l?..S do Er.asil. (A.poiadcs) . 

O Sr. H ennes Lima - Oüi.·iga.::J.o. 

O SR. HAivHLTON NOGUEIRA 
Conheço, entretanto, duas n~.odalida

{\es, du2s fssf:S dessa evolução: a mar
xista e a pr.agmatista. 

Na fase mar:;.::ista ele Hermes Lima, 
que é a atual. vêmo-lo empenhado 
numa reforma so:cü:.l profunda. funda
mentada numa doutrina que é uma 
filosofia da vida, e na outra, a prag
rnati.st?,, vemos o homem volta.do ape-

nas para os fatos, o homem que pro
cura ver a vel'dade, que considera os 
fatos como verdade provisória, para 
que possa agir sem que tenha compro
misso algum com essa vel'dad.e. Mas 
pro:::ura f3.zer justiça e atingir a ver
·da·d·e, porque qual é o homem que, 
volta-cio para o Universo, não procura 
·encontrar a sua verdade? 

O que se not:1 em Hermes Lima e 
em tocl.os os companhe-iros que estão 
afasta-dos de nós, em convicções, é que 
êles procuram a sua verdade, julgam 
estar com a sua verdade. E Hermes 
Lima, cuj-a atitude foi sempre uma 
atitUJde sincera em fa.ce da vida, se 
bem que um pouco, às vêzes, irreve
rente àiante de cutras atitudes sin
ceras na sua fase P-"Iarxista - S. Exce
lência vai estranhar isso - é um idea~ 
lista, partiu do idealismo para a reali
dade. porque o marxismo é fundado 
na doutrina de Hegel, que, por sua 
vez se a·poia no imperativo categórico 
de Kant. Hermes Lima, democrata 
de coração e de intenção, homem que 
Gempre batalhou contra tôdas as 
dit3.dur.as, ci.eixa entrever aqui que a 
estruturacão do Esta.do não está na 
visão cl.aa:uêles fatos wciais, mas, s ~m, 
na cm-o.'cep:{âo hegeliana, talvez incons
ctente, do universo, porque, se existe 
"='ssa demO'cra-cia de intencão entre
tanto a lóg"i,ca das doutrü1as é im
placável e muitas vêzes o homem que 
mna a liberdade, que é democrata, 
vai insensivelmente sendo levado para 
a oni•potência do Estado. 

Prefiro Hermes Lima da fase prag
ma tis ta. Tenho a impressão - pode 
ser que seja eu o e-rrado, mas tenho 
a impressáo sincel'a - de que Hermes 
Lima dessa fase, e das outras que 
ainda serão ultra.pas:::~:das, estava 
muito mais próximo da realidade bra
sileira. 

Peço licença para ler trecho de ar
tigo com que liermes Lir.üa honrou um 
livro que publiquei, artigo inserto no 
"Correio Paulistano" de 1 de janeiro 
de 1928. Hermes Lima me conce-deu 
a honra de fazer crítica a meu livro, 
sôbre Jackscn de Figueire.ào, uma das 
mais poderosas estmturas intelectuais 
e morais que passaram pelo Brasil. 
(Apoiados.) 

Vejamos um trecho dêsse artigo, que, 
apesar de ser de referênc.~a a meu 
livro, a êle nüo faz a menor alusão, 
e que por isso mesmo considero ad
mirável: 

"A inteligência vive natural
mente à procura d8.s fontes de 
vida. Para nós, nenhuma doutrina 
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nô-1as of.:nx~e:rá tio ::tlmnd:mtcs 
como a d;:~ Igreja, pr inci·palmcnte 
se considerarmos que nela re:pousa 
o sentido de muibas instituições 
sagr::Hias e muito do própr:o gênio 
do nosso passado, grandeza e or
ganização. 

Pois a nessa é uma terra onde 
a única doutrina que tem raízes 
sociais é vidvelmente a da Igreja 
Católica. Semea.dores de doutrinas 
novas que não considerais o que 
já existe e vive há tanto tempo 
esta terra não é um vaso vasio, 
que possais en~her a mercê de 
vossa ideologia. 

Os mortos mandam ... 
Considero a relig·lão como um 

f~. to social, e, estando pessoal
mente a igual distância de todos 
os crodos, não posso deixar de· 
considerar que para . o Brasil o 
catolicismo é uma verdade e deve, 
por isso mesmo, implicar o sentido 
da nossa grandeza nacional. 

A sociedade nolítica dos nossos 
d :as não àis·cute o sufrágio uni
versal. Submete-se a êle. Eu, se 
tivesse de procurar um::t fonte de 
vida entre a infalibilidade do su
frágio e a infalibili:c1a·de da Igreja, 
iria ptela da Igreja. Que diferença 
pode haver entre um liberal ajoe
lhado diante cl.o povo e um ca
tólico ajoellmdo cE::mte da Igreja, 
senão a diferença de métodos que· 
os pc.ssam conduz'r ao t~·ato dos 
negócios públicas." 

O Sr. Aureli.ano Leite - Fêz o con~ 
trário da{}u:ê,le seu grand-e patrício, 
Rui B·:trbos~. que começou católicO e 
a·ca.bou l1ereje. 

O SR. EAM:ILTON NOGUEIRA -
Peço licença para dis·COl'::l.ar de Vossa 
Ex1ceiência: Rlú Barb·::Jsa acabcu r:o 
seio da Santa Igreja Católic-1, Apo.s
tólica. Romana. 

O Sr . Hermes Ibna. - Solicito per
miss&.o pm~a t:-[dare-cer êsse ap-arte. 
Quando e~crevl aquêle artigo, já não 
tinha religião algum~. 

O 8r. Aureliano Leite - R.etifico o 
que disse: Rui Barbosa começou he
l"eje e acabcu católico, ao contrário 
do Sr. Hermes Lima , que começou 
católico e a:3abou hereje. 

O Sr. Daniel Faraco -- Não acabou 
ainda. . . (Riso.) 

O Sr. Fernandes Tavora -- Ainda 
voltará ao bom caminho. 

O Sr . Hermes Lima - Para escla
rc ~.cr o aparte do nobre Deputado, 

cwcro r :: z-cLi~· ~.111. !' cnw quando escrevi 
âquelc aTUgo j á ·n5.o tinha religião 
alguma. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA -
Cla.ro. Num outro ponto V . Ex.a mes
mo diz: "Não sou católico, sou prag
matista . " Fiz questão de acentuar a 
expressão "pragmatista". S§.o dois 
pontos. 

Lamento não fôsse naquela fase a 
Constituinte, porque, se o- fOsse, e sa
bendo Hermes Lima, como jurista emi
nente que é, que uma Constituição 
deve conter têda a alma, tôda a vida, 
tôdas ns instituições de um povo, 
e sendo a Igreja que forma a r;acio
nalidr.de, não teria apresentado essa 
justificação. 

Senhores, meu tempo vai passando . 
Quiz apenas trazer minha cooperação, 
neste se to r. 

(' Sr. Fernandes 1'ávora - Coope
racão brilhantissima. 

O Sr. José Jofili - En1 que ano o 
ProTessor Hennes Ltma escrsveu o ar
tigo a que V. Ex.a aludiu? 

O SR. HAMILTON NOGUEIUA -
Primeiro de Janeiro de 1928. 

O Sr. José Jojili - Então, evoluiu. 
O Sr. Luis Cláudio - Peço licença 

para lsmbrar a V . Ex. r. que o discurso 
pronunciado pe;lo grande Rui Barbosa 
no colégio de Anchieta constitue ver
dadeira profissão de fé católica. 

O S1·. Herrne :. Lima - Ninguém põe 
em c1úvida. 

O SR. HAI•;t:ILTON NOGUEIRA
Dizia eu, Sr. Presidente, que desejava 
tn:,zer m eu denoimento, minha cola
boraçJo, no sentido de que se man
ti·veS~) .' na Co:nstituicão 2.. indissolubili
dade do matrimônio. Estou cêrto de 
que isso corrcsponclerá à tr2.cliçáo do 
povo brasileiro, que ainda terá de 
rern·csentar um papel na Hi:;tórja da 
A:r;.1érica e na hidória do mundo. 
tNuito bem.; muito benz.. Palmas. O 
orador é com .. primentado) . 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
nhor Presidente, p8ço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - T2m a pa
lavra, o nobre Rep1·esentante. 

O SR. CAMPOS VE1~GAL - (Pela 
ordem) C') - Sr. Presidente, Srs Re
prssenta,ntcs, me1... requerimento tem 
dois objetivos: o primeiro diz respei
to ainda e mais uma vez à compra, 
pelo Govêrno do Estado de São Paulo, 

( '~) N á o foi revisto pelo orador. 
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do gig'antesco prédio de apartamentos 
denominado "Carmine Séreio", em 
l ~a operação o Estado preten.de dis
pender trinta e três milhões de cru
zeiros, desalojando cento e dez fa
mílias. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Serão 
mesmo cento e dez famílias? V. Ex.a 
garante que nêsse prédio só moram 
famílias? E' um grande prédio de 
apartamentos. 

O SR. CAMPOS VERGAL - São 
cento e dez famílias organizadas. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Pergunto 
novamente: habitarr. só famílias nêsse 
prédio de apartamentos?. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se 
porventura nêsse :·:·ande précUo hou
ver outras criaturas qu.e não sejam 
elementos de família constituída são 
sêres humanos com direito à vida. 
(Palmas.) 

O Sr. Ataliba Noguei ra - Talvez 
não tenha sido bem claro. Os aplau
sos vieram prücisamente cobrir si
tuação péssima de homens casados 
que procuram habitar apartC~.mentos 

como êsse, ludibriando sua vida fa
miliar. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Não 
levanto a palmatória para castigar a 
m2.o de terceiros. Devemos olhar de 
maneira geral para o povo e acudir 
às suas imediatas necessidades. Ad
miro-me de que o Govêrno de São 
Paulo se ache disposto a gastar trin
ta e três milhões de cruzeiros para 
instalar a polícia daquele Estado, po
lícia, ali:ís bem localizada e que pos
sui terreno sufici.ente para iniciar a 
constru\ão ~e seu _ralácio;, admiro
me, replto, ae que esss governo per
mita ação C.e despejo contra quasi 
mil pessoas, numa época em que não 
há um banacão, uma mansarda na 
capitPJ paulista para o individuo mo
rar. 

O Sr. Atal"iba Noaueira - A in
formação de V. Ex.a- não correspon
de absolutamente aos fatos. O go
vêrno do Estado de S. Paulo decre
tou tão so!nente a desauronriacão e 
nada mais. Não requereu ctêspej.o al
gum e nem irá requerer. 

O SR. CAMPOS VE?vG.AL V. 
Ex.a, parece-me, quer chamar o mé
dico depois que o p2, cL:~nte estiver 
morto. Seria tarde. Lembro a V. Ex. a 
que o processo de desapropriação se 
encontra no Denartamento Adminis
trativo de S. Pâulo. E' preciso, por-

tanto, que se tome medida enquan
to fôr tempo e não depois, como 
acentuei, será tarde. 

O Sr. Ataliba Nogueira - V. Ex.a. 
sabe que não, realmente, deshuma
nas as prisões do Gabinete de In
vestigações de São Paulo. Todos os 
gover~1antes ficam horrorizados quan
do, pela primeira vez as visitam. 
Nenhum clêles, entretanto, tomou 
qualquer providência para melhorá
las. O atual Govêrno de São Paulo, 
no entanto, toma a única que lhe 
cabe: adquirir, somente adquirir, o 
prédio a que V. Ex.a se refere. 

O SR. CAMPOS VERGAL - A 
afirmação de V. Ex.a nti,o procede, 
po::.-que, se não houvesse prisões su
ficientes , o Governo de São Paulo não 
prenderia o número excessivo de ti·a
balhadores, de operários, que apenas 
lutaram pelos seus direitos, tanto em 
São Paulo como em Santos. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Isso é 
desvirtuar o assunto. O que digo é o 
seguinte: V. Ex.n ni'í.o pode ignorar, 
como Deputado por São Paulo, em
tora de partido diferente do meu e 
ern oposição ao Govêrr.o, que são ina
dequ.::tdas as p:risões do Gabinete de 
Investigr..ções, constituindo uma des
hu.manidade manterem-se ali os pre
sos . OrdinB.Ti.amen te, são presos por 
crimes comuns e não por crimes po
líticos, como aqueles dos quais V. 
Ex.a alude. 

O SR. CAMPOS VERGAL - La
mento nf.o poder responder a todos 
os apartes de V. Ex.a., visto como o 
tempo está ql~asi a esgotar-se. 

O Sr. lWa.nrício Grabois - O Go
vêr:1o àe Sfw Paulo quer conservar 
as prisécs antigas e criar novas. 

O SR. CAMPOS VERGAL - V. 
Ex.a tem tôda a razão. 

Sr. Presidente, o segundo reque
rimento relaciona-se a um pedido, 
inúmeras vezes feito ao Exmo. Sr. 
1\'Íinistro da Justiça, a fim de que S. 
Ex.a determine com urgência a sus
pens9.o das ações de despejo, mRr
cadamente contra escolas, colégios, 
hotéis, casas e apartamentos, salvo 
r~or falta àe pftgamento, até que êsse 
assunto seja judiciosamente solucio
nado. 

O Sr. A taliba N oque"ira - Estou 
ele acôrdo com V. Ex.a. 

O SE. CAMPOS VF.RGAL - Fun
damentando esta minha expos1çao, 
c~nero lembrar que há uma ação de 
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·despejo contra uma escola, com mais 
de duzentos alunos, dirigida por um 
educador que há 30 anos se dedica 
ao magistério. 

A -açãõ-d.e despejo está na fase fi
nal. Aquêle ilustre professor, embora 
servindo ao ensino · e à Nação durante 
tão largo eS~paço de tempo e apesar 
de manter, gratuitamente, em sua es
cola para. mais de vinte alunos, sofre, 
em São Paulo, a pressão de uma ri
quíssima senhora estrangeira, sem as
cendentes nem descendentes, mas que 
possui cães de luxo e animais de cor
ri-da e vive da exploração e da es
peculação. 
O Sr. Ataliba Nogueira - Subscrevo 
inteiramente as palavras de V. Ex.a 

O SR. CAMPOS VERGAL - De
·vemos lembrar que não é mais tempo 
de um conservantismo inútil e bolo

:rento, mas, sim, de evolução acelera
da. Precisamos voltar os olhos para 
o povo, assim como o povo tem seus 
·olhos voltados para nós <Muito bem. 
Palmas.) 

O orador envia à Mesa o se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 251, DE 1946 

Solicita, por intermédio do Mi
nistério da Justiça, sejam pedidas 
informações ao Govêrno do Esta.,. 
do de São Paulo, sôbre a compra 
do prédio "Carmine Sérgio e 
se foram suspensas as ações de 
despejo decorrentes da aludida 
compra. 

Requeiro a V. Ex.a constar na ata 
dos nossos trabalhos, com a conse
qüente publicação no Diário da As
sembléia, o duplo apêlo, que faço a 
quem de direito, em que se objetiva 
acudir, urgentemente, situações afliti
vas em que se encontram elementos da 
nossa população. 

O primeiro diz respeito, ainda e mais 
uma vez, à compra, pelo Govêrno do 
Estado de São Paulo, do gigantesco 
prédio de apartamentos denominado 
"Carmine Sérgio", em cuja operação 
o Estado pretende gastar 33 milhões 
de cruzeiros, desalojando 110 famí
lias inquilinas, quando o próprio Go
vêrno não se utilizará dêle senão pro
visoriamente, de vez que vai atacar a 
construção do Palácio da Polícia, em 
local adequado. 

O segundo, Sr. Presidente, relacio
na-se ao pedido, inúmeras vêzes fei
to, ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça a 
fim de que S. Ex.11 determine, com ur
gência, a suspensão das ações de des
pejos, marcadamente contra escolas, 
.colégios, hotéis, casas de apartamen-

tos (salvo por falta de pagamento) até . 
que o assunto seja judiciosamente so
lucionado. 

Justificação 

O processo da compra do grande 
!Prédio de apartamentos "Carmine 
Sérgio" está em sua fase final, aguar
dando pronunciamento do Conselho 
Administrativo. do Estado. Sabemos 
que o Govêrno não tem necessidade 
urgente do mesmo, em compensação 
há intermediários vivamente empe
nhados na transação. Seria infantil 
perguntar: porque? 

Há em São Paulo, uma escola com 
200 alunos, sita à rua da Liberdade, 
n.0 787, dessas 200 crianças muitas 
estudam gratuitamente. Seu dire
tor, o professor Luís Gonzaga Cardoso 
Rangel, é educador há mais de 30 anos 
e, como todos os professôres primários 
e secundários, é homem pobre de pe
cúnia. Sua única riqueza é a esposa, 
heroína anônima, tais são as mães de 
família, e oito filhos. Riqueza essa 
que muitos milionários não querem. 
porque não lhes sobraria tempo J]ara 
cuidarem dos cães de raça, dos legí
timos angcrás, dos automóveis super
finos, etc. 

Eis que a riquíssima proprietária do 
referido prédio, ilustre dama que vive 
de rendimentos, mulher fran~esa sem 
ascendentes, nem descendentes. gracio
samente caprichosa, exige o prédio 
para "construir obra de vulto". Não 
há impontualidade de pagamento. Ela 
não é educadora, não tem filhos, não 
se preocupa com problemas nacionais 
... quer apenas aumentar suas rendas 
e, para isso, a ação de despejo, que 
está na fase final! O professor Rangel 
está aqui no Rio, angustiano, deses
perado, clamando pelas autoridades. 
Para quem apelar? Co Deus do preâm
bulo não se preocupa com os negócios 
dos homens!). Somente S. Ex.a, o 
Sr. Ministro da Justiça, poderá aparar 
as garras gananciosas daqueles que 
fazem da vida uma corrida louca em 
busca de ouro e mais ouro ... 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1946. 
- Campos Vergal. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Se
nhor Presidente, a questão imigrató
ria foi, como ninguém ignora, d:ls que 
mais vivamente apaixonaram os Cons-
tituintes de 1934. · 

Quem quer que se abalance a per
lustrar, e o fará sempre com edifica-
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ção e proveito, o.s anais daquela me
morável etapa de nossa história par
lamentar, encontrará. nc:s intensos de
bates sôbre os temas de hnigração, 
povoameltú e colonização (para citar 
apenas êsses) a me:dida exata do pa
triotismo, do ardor cívico, do profun
do sel1L;'_:~-j.() de brasilidade que os 
i~spira vam. 

Homens da eloqüência, da sabedo
l·ia e da envergadura moral de Mi
guel Couto, Xavic2· de Oliveira, Artur 
Neiva, Teotônio Mont2iro de Barros, 
Morais Anc.·ade, e tantos outros não 
1..1enos dignú nem menos eminentes, 
neste mesmo recinto se bateram à ma
ravilba, ombrearam de igual para 
igual, alteando com elegância e galhar
dia, no examinarem todos os aspectos 
o tormentoso, cruscialíssimo proble
ma_. 

E da famosa emenda 1. 619, de 
Miguel Couto, subscrita por uma tor
r~nte de insignes representantes da 
Nação, muitos dos quais voltam, ago
ra, a partilhar conosco os labores da 
tarefa constitucional, é que resultou 
11t11tatis . nmtandis o tc~xto dos pará
grafos 6.0 e 7.0 do a:::t. 121 da Cons
tituição ele lG de julho, a saber: 

"A ent~·ada de imigrantes no 
território nacional sofrerá as res
tri.çõçs necessárias à g:uantia da 
integração étnica e da capacidade 
física e civil do imigrante, não 
podendo, porém, a corrente imi
gratória de cada pais e::ceder, 
anual:ncr'tt2, o limite de dois por 
cento sôbre o número total dos 
respectivos nn-cio::'l::üs :lixados no 
Brasil, durante os últü:aos cin
qüenta anos. E' vedada a conccn
tn\ção de imigrantes em qualquer 
ponto dl.) território da Uni:}o, de
vendo a le:i regular a seleç5.o, lo
c2J.iz:wão e assimibção do aJie
níg::na". 

Não tentarei, Srs. Constituintes, 
nem me seria Dossivcl fazê-lo na :::,n
gústia do tempo regimental que me 
está reservado, sequer a síntese das 
eruditas, vigorcsas e, não raro, infla
madas controvérsi2.s que o assunto, 
.iá de si eriçado de dificuldades e as
perezas, suscitou nesta Casa. Mas, 
é de ontem, ainda, e vale recordar, 
que o problem3- ficou, a essa época, 
por assim dizer, exaurido, vindo mais 
tarde a compendü~r-se em substancio
sos vol'..1.mes, como os de Xavier de 
Oliveira, que se tornaram àe todo em 
todo indispensáveis ao estudo da ques
tão imigratória no Brasil. 

O ponto ele vista de Miguel Couto; 
no precípuo objetivo d.e coibir ou pelo 
menos restringir a irresistível, avassa
ladora infiltracô.o '.areia em nosso 
país, náo alcançou, como é de ima
ginar, vitória fácil, 2-ntes sofreu, den
tro e fora do plenário constituinte, 
acérrima ofensiva, contra êle para 
logo ex.surgindo a conjura dos que, 
de boa ou de má fé, advogavam a 
tran:~formação c~o Brasil no "Impé- · 
rio do Sol-Poente" ... 

O debate no )Xtrlamento brasileiro 
repercutiu no exterior, tendo o cé
lebre cha.nceler Koki Hirota a ousa
dia de declarar, na Dieta, em sessão. 
de 23 de Março de 1934, que d·era 
instruções aos seus representantes no 
Rio de Janeiro "para enfrentartem a 
situação", pois a seu V'er - e note-se 
a ameaça que nessas palavras se con
'tém! - a aprovação da cláusula 
constitucional restritiva das corren
tes migratórias seria "a primeira 
sombra nas feli~es relações entre o 
Brasil e o Japão". Pretendia, dêsse · 
modo, o façanhudo diplomata nipô
nico, que o Bra.soil não tinha o direito 
de resolver, a seu livre alvedrio, na
quilo que tôdas as convenções inter
nacionais reconheciam ser matéria da 
competência exclusiva da lei interna
cional - dornestic law - dos países 
interessados na imigração! 

Miguel Couto, um sábio e um santo. 
consoante alguém, de uma feita, e 
com absoluta justeza, o chamou, mas 
sobretudo mna excelsa consciência de 
patriota, pairando, indormida, sôbre 
os destinos da nw~ionalidade, fazih.
nos, entretanto, uma advertência pro
fética - e os fatos que, a seguir, 
se d·esenrolaram no mundo vieram à. 
saciedade demonstrá-lo, -- e prestou 
ao Brasil, nc:.quela ás.pera mas ínolvi
dáv·el jornada, um serviço que só por 
si lhe imortalizaria o nome no.::; de
finitivos, irrecorríveis arestos da pos
teridade. (Muito bem.) 

Na hora que passa, por certo que 
ainà.a mais grávida d1e apreensões 
universais, mais carregada, replena. 
de enígmas indecifráveis enquanto à 
sorte dos pov-os e ao futuro dos ho
mens livres, é de mister, pois, lhe não 
esqueçamos a lição, lhe não olvide
mos o exemplo, antes lhe saibamos-· 
honrar a memória na defesa do pa
trimônio sagTado a que êle consagrou 
o melhcr do seu esfôrço e do seu ci
vismo Gracular. 

Do assunto, de tão palpitante opor
tunidade e relevância, já aqui, desta 
v,ez, se ocuparam os nobres repres.en
tantes Srs. Aureliano Leite, Dario 
Cardoso e Miguel Couto Filho, a cujas . 
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elevadas idéias trago o adminículo 
da minha desvaliosa (não apoiadOs) 
mas firme e sincera convicção. Por 
seu turno, Gilberto Freyr.e, éuja pre
sença nesta Assembléia é uma honra 
para a cultura política do Brasil 
<muito bem), em tal maneira nos en
grandece o seu nome, festejado entre 
os expoentes da mentalidade ameri
oana, focalizou a matéria, propug
na-ndo principalmen1,e:, c-om-o o fizera. 
antes o Sr. Aureliano Leite, com t-odos 
os nossos aplausos, uma situação 'es
pecial para o imigrante lusitano. E 
ninguém melhor o faria nem com au
toridade mai-or do que o ínclito soció
logo de Casa Grande & Senzala, que 
já nos apresentara, no desdobramen
to de uma obra de profunda, irriva
Msável pesquisa às fontes da nossa 
tradição, às raíms antropológico-cul
turais da formação brasileira, o des
lmnbrante panorama de O mundo que 
o português criou. 

O Sr. Alicmar Baleeiro - Muito 
bem. 

O Sr. Alvaro Maia - Faz V. Ex.a 
justiça à robusta cerebração de Gil
berto Freire, de quem há dias ouvi
mos, dessa tribuna., uma lição admi
rãvel. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES -Não 
há, é óbvio, di~utir, Sr. Presidente, 
que somos, pelo dosmarginad-o de nos
sa base física, a contrastar com os re
duzidos níveis populadonais que lhe 
correspondem - 41.500.000 habitan
tes para 8. 500.000 quilômetros qua
drados em números redondos - um 
país essencialmente imigrantista, um 
país de imigração. Já foi a.ssinalado, 
sem réplica ponderáv·el, que a nossa 
densidade demográfica equivale quase 
a um deserto. O que importa, de logo, 
reconhecer que o no~so problema nú
mero um, o problema básico a que to
dos os demais se prendem e subordi
nam, é, com os seus corolários lógi
cos, o probl-ema do povoamento, da 
circulação política, sem o atendimen
to do qual, como obs-erv'Ju o Sr. Oli
v-eira Via.na, não se resolverá a equa
ção civilizadora num paí~, como êstt!, 
de tamanha amplitude territorial. 

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex.a 
permite um aparte? Não há dúvida 
de que o nosso grande problema é o do 
povoamento; mas, incontestàvelmente, 
temos obrigação de velar por êsse 
povoamento, para que êle não seja feito 
por elementos indesejáveis. como tem 
sucedido. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES- Vossa 
Excelência tem tôda razão. É, aliás, 

meu ponto de vista, conforme Vossa 
Excelência verá no desdobrar do meu 
discurso. 

O Sr. Fernandes Távora - E os f a-· 
tos da guerra e do após-guerra vieram 
mostrar quanta razão assistia a Mi
guel Couto, quando se opunha à imi
graçã-o japonesa. 

O SR. LEOPOLDO PERES Isto, 
precisamente. E folgo de verificar se 
ache V. Ex.a nos rumos que desenvol
verei a seguir. 

<Lendo) - Na meticulosa, notável 
introdução ao estudo da cultura bra
sileira, que o Sr. Fernando de Aze
vedo escreveu para os trabalhos do 
Recenseamento Geral de 1940, regis
trou · o ilustre sociólogo que o terri
tório nacional, mesmo descontadas as 
zonas semi-·áridas, pantanosas e im
praticáveis, comportaria, e comportará, 
sem superpovoar-se , uma população 
de quatrocentas mil almas. Não vai 
além, todavia, de 4,88 por km2 a 
densidade aritmética uas populações 
brasileiras! 

E se a essa situação demográfica, 
criado por uma tênue densidade esta
tica, se acrescentar a fraca densi da
de dinâmica, ou seja, o grau mínimo 

intercâmbio econômico e cultural 
dessas populaçôes extremamente ra
refeitas - conclui o renomado escri
tor - "será fá.cil compreender que o 
problema brasileiro é o de povoamen
to e penetra(:ão e de comtmieaçüo c 
transpart::s, e qu2 a chave ::lêsse pro
blema estará antes m::m plano ncio
nal de ir:'ligl·ação em pcqu2n2.s mas
sas, e de distrituição e assimilação 
elas correntes adventícias, para a 
incorpcraç.ão progressiva dos imen
sos semi-desertos da Amazônl.a, de 
Mato Grasso e de Goiás à. civilização 
nacional." 

Ora, nesse argumento, exatamente, 
se apoiara, na Assembléia Consti
tuinte, o mais cerrado das impugna
ções à emenda Miguel Cou.to, quando 
estabelecia às correntes imiR;ra tórias 
o limite anual, que se fixou n~a carta
magna de 1934, de 2% sôbre o to
tal dos respectivos nacionais entra
dof no Brasil , de cincrüenb anos 
àquela data. Mas à objeção respon
deram, de pronto, os defensores da 
idéia, com as estatísticas de cresci
mento das populações brasileiras, veri
ficando-se que o índice demográfico 
elo p :1ís duplica. de 30 em 30 B.Y'i8S, tn
depcnde!lte do afl'-..:xo for:-tsteiro . As
sim, se em 1890 eramos 14 milhõe!:!, 
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já em 1930 atingíamos a casa dos 30. 
passando agora de 40 milhões, o que 
nos assegura para a segunda metade 
dêste século uma população maior de 
80 milhões de indivíduos Por outro 
lado, a cota de 2% não impedia in
gressa~sem no pais cêrca de 100. 000 
estrangeiros por ano. 

Donde a arrojada assertiva de Xa
vipr de Oliveira, de que não precisa
mos de imigrantes para sermos, num 
futuro próximo. uma grande e pode
rosa nação. 

Não sei, Sr. Presidente, até onde 
·assiste razão ao préclaro cientista, an
tigo e operoso parlamentar, a cujo 
nome me reporto. 

O Sr. Aliomar Baleeiro Parece 
que lhe assiste razão porque, da In
dependência até hoje, só entraram em 
nosso país cêrca de quatro milhões de 
estrangeiros. 

O SR. LEOPOLDO PltRES - · Pe1-
feitamente. Mais ou menos isso. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Portanto, 
se tínhamos, apenas, quatorze milhões 
de habitantes em 1872, tudo o mais 
resulta de crescimento vegetativo, ao 
oposto do que ocorreu nos Estados Uni
dos, onde a imigração foi decisiva . No 
Brasil, o crescimento foi vegetativo: 
excesso de natalidade sôbre mortali
dade. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Obri
gado ao aparte de V. Ex. a, que mUito 
me desvanece. 

(Lendo) De mim para mim, ~stou, 

. ao revés, que o Brasil reclama, para 
acelerar o rítmo do seu desenvolvimt:n
to e transformar em fatores de pro
gresso os inauieríveis potenciais de 
sua energia econômica, a colaboração 
do braço estraEgeiro, como, sob mui
tos aspectos, a cooperação do canüal 
alienígena. · 

Não creio, por exemplo, que a re
cuperação ou revalorização economiea 
da Amazônia se possa fa2ler, a menos 
que a retardemos por mais de uma 
centúria, talvez, sem o concurso dos 
contingentes humanos que nos adv~

nham ele uma imigração selecionada, 
inteligentemente orientada, assim no 
que se refere à triagem antropológica 
e eugenética dos indivíduos como às 
suas possibilidades de adaptação, as
similação c fixação no meio brasilei
ro, no convívio e no ambiente do uos
.so povo. E' também incontestá·1el, 
contudo, frente à experiência trãgica 
da guerra, que o problema imigra tó
rio demanda, hoje mais do que nun
ca., no seu encaminham.ento e nas so-

luções práticas que lhe atribuam os 
govêrnos, um agudo s€ntido de res
ponsabilidade, um descortino inequí
voco do problema, em tôdas as faces, 
e um zêlo fervoroso pelos destinos da. 
Pátria. 

O Sr. Severiano Nunes - A Ama
zonia sempre foi alvo da cobiça im
perialista. Devemos povoa-la, mas an
tes de tudo defendê-la. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Ma1s 
do que aos ângulos étnico-sociais, eco
nômicos e culturais da questão, há 
que atender, de feito, neste instante, 
aos seus prismas políticos. Quero, 
com isto, acentuado que, se a nós nos 
toca o dever insofismável de velar pe
lo aperfeiçoamento e homogeneidade 
das nossas raças, evitando seja o cur
so da sua integração perturbado pelo 
acúmulo de elementos heterogêneos, 
inassimiláveis ao sangue, à psicologia. 
e à sensibilidade do povo brasileiro; 
se, por igual, não nos podemos nem 
nos devemos alheiar do que concerne 
à higidês e à eficiência produtiva do 
homem estrangeiro que busque as nos
sas plagas, com o ânimo de permanên
cia e trabalho, - cumpre, antes de 
tudo, não permitir, por consideração 
alguma, se envolvam de novo nas di
retrizes elo problema imigra tório as 
tenebrosas ciladas que, através dêle, 
nos estavam armando os desenfrea
dos apetites do imperialismo nino-
nazi-fascista. (Apoiados.) • 

Lamento estar, neste ponto, em 
absoluto desacordo com o eminente 
deputado por São Paulo, Sr. Aurelia
no Leite - e lamento também a aa
sencia de S. Ex.a no recinto - quan~ 

do, focalizando desta tribuna a ques
tão, afirmou que o problema imigra
tório tem de ser, no momento, consi
derado quase só pelo seu aspecto eco
nômico, carecendo sobretudo de maior 
importância o aspecto de política ex
terna, de ve-z que os perigos imperia
listas desapareceram com a derrota. 
totalitáriEJ, na última guerra. 

Nesse pressuposto, entende o dig::10 
representante paulista que a Alema
nha, a Itália e o Japão perderam, se
não para todo sempre, "mas por mni
to tempó, o seu poderio avassabdor, 
ameaçador". "Os seus súditos - diz 
S. Ex.a - já não amedrontam, já 
não comprometem a segurança do 
Brasil. Os enquistamentos ou r:ncis
tamentos raciai.s, no Brasil, não pas
sam hoje de espantalhos para cria:~l

ças". 
Declara-se, em conseqüência, o no

bre deputado, partidário da imigração 
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livre, ampla, irrestrita, mesmo de ra
ças amarelas, frisando que "desapa
receram as grandes restrições de na
tureza política, que se faziam à imi
gração japonêsa". 

E' manifesto, Sr. Presidente, o 
equívoco, perdôe-me S. Ex.a., o clamo
roso êrro em que labora o ilustre con
-gressista. 

O Sr. Plinio Barreto - Seria im
prudência adotarmos a doutrina de 
S. Ex.a . 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - E a 
·opinião de V. Ex.a é a mais autori
zada. 

O Sr. Fernandes Tavora - Mais do 
que imprudência - seria verdadeiro 
·êrro. 

O SIR . LEOPOLDO PÉRES E 
tanto mais deplorável é êsse êrro 
quanto emana de um espírito de alta 
clarividência intelectual e cívica, es
critor, historiador, que faz honra pe
los seus méritos à cultura brasileira. 

O Sr. Plinio Barreto - Muito bem. 
O SR. LEOPOLDO PÉRES - O 

as!)€cto político da questão imigra
tória nunca, ao contrário, foi tão gra
ve co'1lo na hora que atravessamos, 
desde que se não faça caso omisso 
das teorias celeradas com que o na
zismo devastou a Europa, a pretexto, 
justamente, de encistamentos étnicos 
ou de falsos melindres e direitos das 
chamadas "minorias nacionais". 

~sse perigo, longe de haver desa
parecido, como proclama o Sr. Depu
tado Aureliano Leite, se nos apresen
ta, para um futuro próximo, em tôda 
a sua aterradora, insofismável reali
dade. 

Em 1914-18, a vitória aliada, bur
lando a primeira tentativa, em alto 
estilo, da germanização do mundo, li
vrou-nos do "anchluss" inevitável, que 
resultaria, com o triunfo prussiano, 
da anexacão à Alemanha das nossas 
provü:'Cias do extr~mo-sul, aquelas 
onde floresceram , à mercê da nossa 
displicência patriótica, as colônias teu
tônicas do Paraná e Santa Catarina. 

O esmagamento, o ano passado, da 
hidra totalitária, após seis anos de 
luta gigantesca, ao longo da qual não 
poucas vêz.es periclitou a liberdade 
que tanto nos custara preservar havia 
apenas duas décadas, poupou-nos, 
uma vez mais, ao bote mortal da re
nascida megalomania teuto-nazista e, 
do mesmo passo, ao risco, já então 
imin€ntíssimo, da dominação amare
la ao sul e ao norte do país. 

De ref·e rência à sorte que nos es
t:.uia reservada na hipótese catastró-

fica da derrota das Nações Unidas, 
acredito nin;suém s-e fará, hoje, a me
nor dúvida. No insopitáv·el delírio de 
grandeza e senhorio, que lhe informa 
e deforma, irremisslvelmente, a psi
cose coletiva, levada pelo hitlerismo 
às mais monstruosas formas da volú
pia liberticida, não guarda v a segTedo 
a Alemanha nazificada das suas ve
lhas pretensões às "colônias" do sul 
do Brasil. Os fatos são de todos co
nhecidos, divulgados em muitos livros, 
alguns bem recentes, como o tremen
do libelo de André Chéradame, to
cante à def.esa das Américas, e até 
em mapas e documentos oficiais ou 
oficiosos, que não sofreram, nem po
deriam sofrer, a mínima contestação . 
Ocioso relembrá-los ou revivê-los, nes
ta oportunidade. 

A formidável documentação reuni
da, durante a guerra, pelo Coronel 
Aurélio da Silva Py, chefe de policia 
no Rio Grande do Sul sob o govêrno 
do interventor Cordeiro de Farias, enu
merando o trabalho ali desenvolvido 
para desarticular as organizações na
zistas e a 5.a coluna no Brasil, só 
não convencerá os piores cegos, que 
são os que não querem ver ... 

O Sr. Alvaro Maia - Gonheco êsse 
trabalho e todo o país sabe da ener
gia com que se conduziu, naquela 
emergência, o General Cordeiro de 
Farias. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - E' 
iniludív·el, portanto, que , sobrepujadas 
as fôrças da d·emocracia, às quais no 
lance decisivo nos incorporamos com 
sinceridade e destemor, não precisara 
a Alemanha, para arrebatar-nos a 
cobiçada prêsa, sequer de alegar con
tra nós as €speciosas, m:serandas dou
tr:nas do "espaço vital" e das "mino
rias raciais" . de que tão cínica e des
pudoramente se valeu para aniquilar na 
Europa a independência e a fortuna 
de tantas nacicnalidades pacíficas e 
operosas. Bastar-lhe-ia, na partilha 
dos despojos do hemisfério, invocar em 
seu favor a parte do leão. Quia no
minor leo. E teríamos, como tôdas as 
nações tvres da América e do mundo, 
deixado de existir na história dos po
vos. 

Mas, de qualquer modo, e admitindo 
que lhe não sorrisse por compl-eto o 
bom êxito. chegando-se pelo insucesso 
das armas justiçadoras a uma paz de 
transação, uma negra paz de capitula
ção, o argum::;nto das suas "colônias", 
das suas "minorias nacionais" no sul 
do Brasil iora. desdL logo, o com que , 
sem res:stência nem oposição possí-



- 556-

vel de nos.:~~ part-e, haveria o boche 
d·e lançar sôbre as nossas então des
gruça.da.s populações mericllonais o es
tigma ignominioso da conquista e da 
servidào. 

A aliam:n do .bo'nifrr.te asiático, o 
out!·ora todo-poderoso e ultra-divino 
imperador ~Iiroito, hoje humílimo 
baciniqueiro do general Mac-Arthur, 
com o sam~uiná:;:io Tan:.erlão do Oci
dente, tenc.lo d8 permeio, na malogra
da a.vcnt u!·a elo e.i:co Tóquio ~·Ro!-;.n

Ber1im, o espetl:culmo condoUié1'e do 
Fascismo, asseguraria por seu turno 
ao Micado potse imediata das vas
tíssimas glebas que implantara em 
São Paulo, e cujos tentáculc.3 se di::;
tenderam ao extremo-norte do Brasil. 
E se isto, 2.fortunadamente, não se 
verificou, é a_ue, uma vez ainda, Deus 
ouis mostrar ane é brasileiro ... 
- o Sr. Valdemar Pedrosa - De boa 

fé. ninguém o contestará. É a verdade 
dos fatos. 

O SR. LEOPOLDO PE:RES- Nada 
nos autoriza, porém, a supor, com a 
trai~quila segurança cem que o faz o 
nóbre deputado paulista, que essa 
ameaça não volte a pesar, dentro em 
noucos ano:.; e, certo. em circunstân
êias bem mais inquietadoras. sôbre o 
nosso Pai~. 

Derrnt:id.a em 1918, a Alemanha em 
menos de um quarto dB século se refez 
para de novo alagar o mundo na san
gue:ra ele um::.:t guerra impiedosa e in
justa . E tudo leva a crer, diante das 
complicações que se nos d·: param n::t 
política in ternacion::JJ, arnsca \!'i.c-~;e 

as clcmccrachs ao desastre de pfl'de
rem a paz, depois de haverem com 
imensos sacrifícios vencido •J inimigo 
comum, - tudo leva a cr-r:r QUB não 
decorrerá prazr, má.ior sem quE: , dL
da uma vez, se nos apl'c:sent(o ela tes
t~:t1U 8.. cl::t e a ponto de exercer, :,obrE. 
ús s::. t~s v·::ncedores de hoje, o ônus 
t.crrivel d:::J. su2. vi~-:d ' cta e do seu 6d1rL 
I..!.. 0 me~Ino 8.conteceri com o p::.rceiro 
9ri ::nt::.l, o. Jap2.o .. ~f..o nc:s _façamos a 
est::: rssr: Ed.o a mE11ma duv1da. 

A Alsm8.!1ha e o Japão <e delloeru
ó.an1 2nt:: exeluo a !tálüL. vítima da 
repul::ivs.. m8.s e.c::porádica inf.2cção fas
ci~ta. que se lhe I'!áo ajusta v a às tra
diçõPs de 1uta pela liberdadeJ são. por 
índole e formação. países de v1cléncia 
e rapi.na. · 

A nevrose da superioridade étnica 
da. prepotência e do domlnio; o soaho 
da hegemonia universal: a pros.áJpia 
de um destino messiânico no govên10 
dos povos, constituem o fundamento 

da sua filosofiã. política, o lastro da. 
sua tradição histórka. São países 
medular e viscera.Lmente contaminados 
do vírus da expansão e da conquista. 

O Sr. Valdemar Pedrosa - V. Ex.a 
poderia citar o ensaio r·ecente, porque 
publicado em 1943, de Heraldo Bar
buy, no qual vêm estudadas a.s origens 
filosóficas e o fundo racial, irreduti
vel, do imperialismo germânico. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Obri
gado a V. Ex. 11 • Conheço o livro, de
veras excelente, e muitos outros sôbre 
o mesmo tema. 

De tal sorte, estou convencido, e ba
seio-me não só na observação dos fa
tos senr.o tamoém no depoimento dos 
mais lúcidos intérpretes da so-ciolo
gia hodierna, inclusive 3 escritor ale
mão Emil Ludwig, não haverá paz es
tável, confiança possível entre os po
vos, sem1pre ameaçados de novas car
nificinas, enquanto a Alemanha, no 
Ocidente, e, no Oriente, o Japão, exis
tirem como nações organizadas e em 
condições de ef\etiva ou potencial 
agressividade . 

Ora, S.rs. Constituintes, se assim é, 
por que havemos de acreditar que pas
sou, sàmente em relação à nossa Pá
tria, o perig·o amarelo ':. germâni·co? 
Por que, embalados nessa ingênua ilu
são, havemos de abrir descuidDsa.men
te os nossos portos e os nossos lares 
à invasão teut~ e nipônica? 

O Sr. Aureliano Leite- Senti imen
samente não estar assistindo ao de
senvclvimeEto das idéias de V. Ex. a. 

O SR.. LEOPOLDO PERE.S - Tam
bém já Ia.m·entei a ausência do nobre 
Denutado. 

6 Sr. Aureliano Leite - Tive ne
cessidade de ausentar-me. Estou vol
ta~clo agora., e · soube pe10s nobres co
legas que V. Ex . a discorda do ponto 
de vjsta, que não é meu, sôbre a imi
gra<.:ão ampla ~ irrestrita. Não tenho 
êsse Donto 'le vista, mas o da imigra
ção Ü.v:·e dos embara-ços que lhe im
punha o texto da Constituição de 
HJ34. 

O S.R. LEOPOLDO PERES - O 
ponto de vista, de V. Exa. acredito. é 
o que de·corre dos discursos por V. 
Ex. a aqui prommciados, e nos quais 
admitiu, até, a imigração japonês:: .. 

O Sr. Aureliano Leite Por 
absm,do ... 

O SR. LEOPOLDO PERES - Ná() 
sel se pül· absurdo. Ma,s admitiu. 

O Sr. Aureliano Leite - . . . admi
tia a. imigração amarela, lançando à 
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Ass-embléia dilema como êste: o dever 
do Brasil é povoar-se; se não o fizer, 
não será Brasil - não digo nos dias 
de hoje, mas futuramente. Temos o 
dever de pov·oá-lo. E a tese é tão im
portante que, C:t meu ver, se não ti
V·ermos número suficiente de imigran
tes de outras nacionalidades- devería
mos admitir, pur absurdo, até amare
los. Esta é a minha intenção. 

O SR. LEOPOLDO PERES -:-- Não 
:me parece qm. haja ponto de vista 
mais amplo, em matéria de imigração, 
do que o enunciado por V. Ex.a em 
seus discursos. E dêsse ponto de vis
.ta é que, fundamentalmente, discordo. 

O Sr. A-ureliano Leite - Saiba o 
nobre orador que apresentei emenua 
ao texto do proj-eto constitucional, e 
em que adn:.ito a imigração como no 
·caso com as re.striçõ·es que a lei Ol'di
.nári.a ind.icar, d-e 8.:3ôrdo com o b::m . 
.Público. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
Essas r·estrições dev~::m ser estabele
cidas na Carta Magna, para não s~

.rem bmladas pelo 1-::gislaüor ordi ·.-.. á
rio, ao influxo d8 interêsses opoTtu
nistas. 

E prosseg'..lÍl:.do, Sr. Presidente, -
por que ha V·erBmos de ccnzentir ::.e 
.avolumem, noll ce~t:·os vita.is do país, 
enqua~.lto o Jap1o e a Al·emar-h<l f.:e 
rest3.aran'!, os conglomerados ra··jlrüs, 
as "colônias" . as "rninorias" dess?.s 
·nR<:ões d8 cor.quistf-'., 2. cuja nccivida·de 
n5.o nos furts.!Tmcs, pc1· isso mesmo, 
no dia de amanhã? 

Por que não nos libertamos, desde 
hoje, do pesad·elo qt~e amanhã opri
min1 n esperança e o trabalho do nos
so povo, reehm8.n6o, porventura, o 

.. sangue das no·1as g·eraçõ.çs brasilel
ras? 

Não se-:á esta, bem ao revés, quan
do os c:r5minosos do "Eixo" se ach~na 
por terrn, sob o guante drcs democra-

-cias vitoriosas, não s-erá esta, por Der
to, a única , providencial oportunida
de que se nos oferec·e para varremos 
de sôbre nós, em definitivo, a ame3-

.. ça nipo-germânka? Nào seria êste o 
ensejo, que se não reproduzirá ma1d 
no fut1.~ro, de d-es~nticularmos de uma 
vez por tôdas a infiltração alemã, o 

· €nquistamento japonês em nosso país? 
Tenha paciência, o ilustre r·epresen

·tante de S. Paulo, mas só assim, pa
ra lembrar a frase de S. Ex. a e a 

. imagem ruiana de que ela deriva ... 
O Sr. Dario Cardoso - Aü'!da há 

:pouco, vi algt~nla causa q1.1e r11e t~1!.

pressionou profundamente: um ma-

pa de Brasi.l organizado no JP.pão. em 
que se VG'ifica que o nosso País esta
va p:ràticamente ocupado por aqu1~le, 

visto como todos os ncs~Js r.:ontos ~s
tnüégicos se achs.m aEsina-lados, até 
com o núm-ero de família.s locaE:~aclas 
em ca·da um. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
O mapa . a quC; V. ExY ::;e ret'ere cons
ta do livro que t12nho a.qui em meu 
poder, editado pelo "Jornal do Co
mércio", sôbre o perigo japonês. E', 
d.e fato. um documento impressionah
te. 

O Sr. Fernandes Tavora - O apar
te que dz..rei ao nobre oraüor será 
elucidativo do que acaba ele referir o 
ilustre colega Dario Cardoso. Quando 
pr€sidente da Sociedad-e dos Amigos 
de Alberto Tôr:res, um dos nossos cun
sócios, o então l\l!ajm: Vm'i8simo, nos 
trouxe um mana de M:ato Grosso. em 
que se verificava, desde o Brasil áté o 
Pacífico, uma série de colonizações Ja
pon<::sas encadeadas, formando ve:J."
dade:ra linha de comm1icacões do 
Pacífi-co com o Atlântico. · 

O SR. LEOPOLDO Pl<"::gEs 
Muito obrigado pelo eschrecimento ce 
V. Ex.a, valioso subsídio ~s minhas · 
co~sicl·e:·açõcs. Mas, como ia dizendo, 
e reü;rindo-me ao Sr. deputado Au
reliano Leite: (lê) • 

Tenha paciência o nobre represen• 
tant~ per São Paulo, mas só assim, 
para lembrar. a frase de S. Ex.a e a 
imagem ruia.na de que ela deriva, €S
taremos plz.ntancio, não o talo de 
couve para o prato do dia seguinLe, 
mas a S·emente do carvalho pJ.l'a o 
abrigo e a fortuna c1as gerações por
vindours.s. 

De resto, se a tecla em que S. Ex.a 
insiste, examinando unilateralmente 
a quest§.o, é a necessidade, que se 
lhe afigura impreterível, de braços 
para a l:woura, lembrarei o trecho 
que subsegue, do discurs~ do nobre 
Senador pelo Estado de Goiás, Sii'. 
Dario Cardoso, versando brilhante
mente a matéria . 

O Sr. Dario Cardoso - Obrigado 
a V. Ex.a. 

O SR. LEOPOLDO PERES -
"O mais agudo dos nossos pro

blemas - disse o digno Repre
sentante goiâno - não é, como 
a muitos parece, a falta de bra
ços, na lavoura, e, sim, a falta 
de assistência e amparo ao lavra
dor. Em tanta maneira isto é 
verdade, que os lavradores pau-
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litas, segundo noticia erudito tra
balho do Engenheiro Du(iue Estra
da sôb::e a situação econômica 
brasileira e seu problema agrário, 
respondendo a0 clamor resultante 
da crise alimentar que nos a.sso
berba, propuseram, para debelá
la, um plano de emergência no 
qual es<~larecem que, para a exe
cução satisfatória de um plano de 
produção, depende de quatro fa
tores básicos essenciais: 

1. 0 - Transportes suficientes e 
módicos; 

2. o Financiamento amplo, 
fácil e eficiente; 

3. o - Armazenagens e expurgo 
adequados; 

4. o - Assistência técnica apro
priada. 

Nada alegaram com relação à 
falta de braços, o que demonstra 
não ser ela assim tão grave. Aliás, 
é coisa sabida e ressabida que, bem 
aparelhados e assistidos, o.s nos
sos trabalhadores rurais são em 
número sufici.ente para prover 
sobejamente o Brasil de produtos 
agrícolas." 

Dando, porém, que assim não fôsse, 
aquiescendo por completo, embora 
apenas ad argumentandum, numa 
verdadeira crise de braços para a la
voura nacional, é indiscutível, Sr. 
Presidente, que aos interêsses respei
táveis mas transitórios d.a lavoura, 
aos próprios interêsses econômicos do 
País, ainda quando se encontrassem 
em tão absoluta dependência do braço 
estrangeiro, devem sobrelevar os i~

terêsses permanentes, e bem mais res
peitáveis, da soberani·a e da existência 
de nossa Pátria. Pois, com · razão 
bradava Miguel Couto, que não há, 
no B!·a ~; il , nenhum problema de imi
gração japonesa (e o conceitc se apli
ca também ao imperialism~ germâ
nico) , mas um problema ae defesa 
·na.cional, de segurança da Pátria, de 
vida ou de morte do nosso Brasil. 

O Sr. Aureliano Leite - Miguel 
Couto falava antes da guerra, antes 
da conflagração mundial; e V. Ex. a 
fala hoje. 

O SR. LEOPOLDO PERES - O 
problema foi agravado pela guerra, 
come estou demonstrando. A últi
I~la guerra .1ão fêz senão confirma,r 
as previ ~õ2s de Miguel Couto. 

O Sr. Dario Cardoso - O perigo 
é muito maior hoje. 

O SR. LEOPOLDO PERES 
(Lendo) : 

Srs. Constituintes, faz poucos anos, 
àe abril a junho de 1942, traduzindo, 
com a sua habitual austeridade, os 
anseios gerais da sociedade brasileira, 
e prosseguindo na benemérita cam
panha mantida ao tempo err~ que, da 
tribuna da Assembléia Constituinte 
de 1934, clamava o verbo apostolar 
de Miguel Couto contra a niponiza
çã0 de nossa Pátria, estampou o 
"Jornal do Comércio", desta Capital, 
uma série de magníficos artigos, a..tra
vés dos quais se mostrava evidente 
a persistência, cada vêz mais grave 
e profunda, do "perigo japonês". 

r.sses artigos, devidos à pena do 
emérito escritor ç sociólogo Sr. Vi
valdo Coaraci, foram reunidos em li
vro, a que há pouco aludi, responden
do ao aparte do nobre Senador Dario 
Cardoso. E deles ressalta, com uma. 
nitidez meridiana, a alarmante reali
dade a que me refiro. 

A imigração japonesa, iniciada em 
1908, logo se avantajou, quase supe
rando a d.a.s nações que mais contri
buíam para o aumento dos nossos ín
dices demográficos. De tal maneira, 
que um espe·cialista no assunto, o 
Sr. J. B. de Sousa Amaral, escre
vendo em dezembro de 1941 sôbre 
"Localização de Imigrantes no Esta
do de São Paulo", no Boletim do Ser
viço de Imigração e Colonização da 
Secretaria de Agricultura daquele Es
tado, chegou a declarar: 

"Os japoneses estavam desti
nados, não fôssem as restrições 
a que ficaram submetidas as cor
rentes imigratórias, tornar-se 
mais tarde o único povo do terri
tório paulista, graças também a 
outro fator que é a sua abundan
te natalidade. " 

E não é mistério para ninguém o 
fato de que, precisamente quando a 
Constituic5.o de 1934 estabeleceu a 
quota de · 2 % , ctüdava o govêrno ni
pônico de intensificar a emigração 
para o Brasil, na base de 50 mil in·· 
divíduos por ano . · 

O Sr . Aureliano Leite - Tudo isso 
é história velha. A situação atual é 
diferente . 

O SH . LEOPOLDO Pf-.:RES - H~s 

tória vellu que E: c a turtli zou e se agra.
va ; história velha que é ca da vez mais 
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nova. O aparte de V. E:c" n\o deixa 
dúvidas quauto às suas ::;im~atias 
pelos amarelos. 

O Sr. ilt~relü:mo Leite - V. Ex. a 
é dos que acreditam que a história 
volta sempre? 

O SR. LEOPOLDO PÉ~ES - A 
história, de fato, por vêzes s2 repete 
e, no caso, fatalmente se repetirá, se 
não tivermos juízo. 

(Lendo) Hoje, são os amarelos em 
nosso pais cêrca ele 300 mil, instala
dos e organizados em colônias, como 
as do Estado de São . Paulo, que obe
decem a um sistema de articulação e 
irradiação nimiamente estratégico, vi
sando empolgar os pontos-chaves das 
comunicações no grande Estado. 

Prova-o, à exuberância, o impressio
nante mapa publicado pelo prestigioso 
órgão da imprensa brasileira, em sua 
edição de 15 de Rgôsto de 193.7, in
serto depoi.s no livro do deputado 
Xavier de Oliveira e, agora, no volu
me em aprêço. 

Os Srs. Representantes podem, aqui 
mesmo, examiná-lo. 

O Sr. Alvaro Maia - E' sabido, 
com referência à Amazônia, que o es
tado-maior imperial japonês organi
zara um plano de ocupação que se es
tendia do Atlântico ao Pacífico, atra
vés do Peru e do Equador. Êsse plano 
começou a ser executado, distribuindo
se manchas de colonização nipônica 
ao longo do Rio Amazonas. Naqueles 
países, os americanos descobriram até 
aeródromos secretos. 

o Sr. Valdemar Pedrosa - Lem
bro, a propósito do aparte do sen::t
dor Alvaro Maia, a grande concessão 
que o govêrno do Amazonas pretendeu 
fazer, em 1927, aos japoneses, e con
trrl. a qual se bateu, vantajosamente, 
no Senado, o Sr. Cunha Melo. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Não 
desconheço êsse brilhante trabalho, que 
efetivamente obstou fôsse aprovada 
pelo Senado a referida concessi1o. 
Quero, porém, ressalvar o patriotismo 
do então governador Efigênio de S~ües, 
cujo único intuito era o de promover, 
pelo povoamento, a grandeza econô
mica do Estado . 

(Lendo) -No que tange aos intui
tos do govêrno de Tóquio sôbre o desdo
bramento e a finalidade dessas "co
lônias", basta lembrar que, em plena 
Liga das Nações, já o delegado japo
nês Shudo ddendera a tes~ al.lclacio
sa de C!Ue se há-de perrnitir a toc1os 
os povos o direito ele explorar os re-

cursos naturais elas re[.;iõcs pouco de
senvolvidas. Sustentou, então, êsse 
embaixador, que os estrangeiros de
vem ter os mesmos direitos que os na
cionais na exnloracão das matérias 
primas de quaiquer · país. E dessarte 
se insurgia contra as limitaç5cs ou 
proibições imigratórias, arvorando o 
princípio novo, de fundo afrontcs:::.
mente imperialist2., da des::tpropriaç?.o 
por utilidade internacional em favor 
dos países altamente industrializ3-dos 
e superpovoados. 

Ora, o Brasil é um país de vastas 
regiões inexplotadas, de baixa densi
dade de população, de abundantes ma
térias primas. E também, por desgra
ça nossa, um cl.os poucos países no 
mundo que ainda permitem o acesso 
ao imigrante amarelo ... 

O Sr. João Botelho - Sem dúvida, 
o Brasil tem necessidade do braço es
tmngeiro, mas não pode comprometer 
o seu futuro. Penso, aliás, que, além 
dos cuidados de seleção, deveríamos 
preferir os técnicos, os operários es
pecializados, de que tanto carecem a 
nossa, ag-ricultura e a nossa indústria. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
Muito obrigado ao aparte ele V. Ex.a 
Mas, para ilustrar, com episódios 
ainda mais recentes, o perigo que re
presentam as organizações japonêsas 
no Brasil, é sabido que à espionagem 
por elas exercida, no interior e no 
litc.r2J do País, cabe, em boa parte, 
a responsabilidade dos golpes desfe
chados pela flibustería nazi-facista 
contra a navegação mercante brasi
leira. Ocorre-me também que: a po
lícia de Sào Paulo localizou e desar
mou, durante a guerra, um verdadei
ro corpo de exército nipônico. E ago
ra mesmo, os jornais public::tm, quase 
todos os dhs, o n;lato das faç?.nh?..s, 
dm monstruosos homicídio~. que vêm 
praticando, ali, os membros de uma 
facinorosa . seita secreta, denomina::J.a 
Shinà.ô-Rommei, cujo programa é a, 
eliminação sistemática, em desafio üs 
nossas leis e à nossa civilizacão, da
queles dos seus compatriotas" que se 
mostrarem convencidos da derrota do 
Micado ... 

Em relação aos teutos do Paraná e 
Santa Catarina, para n?,o recapitular 
fatos, antigos e presentes, ele ab:solu
ta notoriedade pública, basta aludir
se à reportagem sensaci.on?.l que o mês 
passado inseriram os Diários Associa
dos em tôrno no Recenser.mento Gernl 
de 1940. reve1~nao que, embor~. exlstam 
no suJ. elo Brasil a, penas 170. C91 ale
mães, 644.450 pe;.~so::>. s falam, no lar, 
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exclusivamente a língua alemã, o que 
vale dizer que nada menos de 573.759 
brasileiros, descendentes de alemães. 
só conhecem e só utilizam o idioma 
germânico! 

O Sr. Tavares do Amaral - De 
quem é a ctüpa desta situação ? Dêles 
ou da i.ncúria do nosso govêrno ? 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Já o 
disse: da nossa displicência patriótica. 
Da falta de orientação dos nossos go
vêrnos em assunto tão grave. 

O Sr. Tavares do Amaral - Nos 
Estados Unidos não se verifica essa 
mesma indiferença. 

O SR . LEOPOLDO PÉRES - Claro 
que não se verifica, porque os Es
tados Unidos. sendo embora um vasto 
campo cl.emocrático aberto a tôdas as 
atividades humanas, não se mostram 
alheios aos problemas da sua segu
rança e do seu destino. 

"Há, porém, no ambiente brasileiro. 
uma tendência fá-cil para esquecer 
duras lições da realidade, quando pas
sados os fatos em que elas se manifes
tam por forma incisiva". - observava 

·a propósito dos japcmesés o articulis
ta do "Jornal dO Comércio". E' pos
sível que, num futuro talvez .~.lão mul
to longínquo terminada a guerra e 
iniciado o reajustamento d.o mundo 
às novas condições cJ.e v1da, res.surjam 
alguns propagandistas da reabertura 
da nossa terra à in.sid.iosa invasão aos 
homens amarelos e pequeninos. 

"Não faltarão, como no passado, 
proprietários latifundiários interessa
dos em povoar com braço barato as 
suas terro.s va.sias e cujo ínterêsse 
pessoal e imediato fecha os olhos às 
conveniênci2.s nacionais e às perspec
tivas do futuro. Não faltarão os 
efeitos de uma propaganda hábil, 
orientctcla de Tóquio, ramificada atra
vés de embaixadas e missões espe
ciais, utilizando todos os processos de 
sedução, desde a lisonja até a cor
rupção pecuniária, para reeditar os 
mesmos argumentos sutis e variados 
que no pass2.clo serviram para faci
litar esta tenebrosa conspiração con
tra a integridade do país. Há a pos
sibilidade de que amanhã, dada a 
persistência dos asiáticos para quem 
o -~·pnpo não conta, venha a ser ten
tada a reprodução da invasão trai
çoeira, lenta e sistc.màticamente or
ganizada do Brasil, dêste Brasil que 
é nosso, que dos nossos maiores re
ceb3mos e que, nunca será demais 
. dizer, temos o dever de transmitir 

engrandecido e robusto aos que nos 
sucederetn". 

Isto, Sr. Presidente, o que nos cum
pre a todo transe evitar. E por evi
tá-lo, o que nos aconselha o bom. 
senso patriótico, não só em relação 
nos amarelos sinão também aos as
seclas de Hitler, é que lhes negue
mos resolutamente o ingresso em 
nossas terras. Sejam quais forem as 
razões, de ordem prática, realística 
ou utilitária, invocadas para justi
ficar orientação diferente, teremos 
no admiti-las lavrado contra nós 
mesmos uma sentença de morte. O 
Japão e a Alemanha são países ina
daptáveis ao convívio internacional, 
e dêle merecem por longo prazo ou 
defini ti vamen te banidos. 

Persistirmos, portanto, em tolerar 
se formem, se desdobrem ou se aden
sem, ainda mais, em nos:50 país, os 
conglomerados étnicos, os quistos ra
ciais, as minorias políticas de nacio
nalidades, como essas, em "estado 
perigoso" e, por isso mesmo, repu
diadas pelo consenso universal, é um 
êrro e um crime, de que não alcan
çaremos absolvição nos plenários do 
futuro. 

Vários Srs. Representantes - Mui
to bem. 

O SR. LEOPOLDO P:f:RES - En
trando, de relance, ao exame do pro
jeto constitucional no que à maté
ria se refere (art. 164, incisos 16 e 
17), acredito, Sr. Presidente, possa 
êsse dispositivo atender aos princí
pios cardiais da questão imigratória, 
uma vez se lhe façam as emendas 
modificativas e ampliativas, que está 
a exigir. 

Eis o texto, por inteiro: 
(Art. 164) , § 16 - A Im1g1·ação 

poderá ser limitada ou proibida. 
em razão da procedência. A en
trada de lmigrantes estará con
dicionada à capacidade física e 
civil, assim como à garantia da 
sua assimilação. Incumbe à União. 
por intermédio de especial órgão 
administrativo, coordenar os ser
viços referentes à seleção, entra
da, distribuição, colocação e as
similação de imigrantes, uns com 
outros, e bem assim os serviços 
de colonização e imigração inter
na com os de naturalização de 
estrangeiros. 

§ 17 - A lei facilitará a fixa
ção do homem ao campo, esta
belecendo planos de colonização 
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,e de aproveitamento das terras 
públicas. Para êsse fim, terão 
preferência os nacionais, os ha
bitantes das zonas empobrecidas 
e os sem-trabalho". 

Em primeiro lugar, Sr. Presiden
te, a faculdade, que ao govêrno da 
União se reconhece, de limitar ou 
proibir a imigração, não pode nem 
deve ficar adstrita à cláusula de -
"em razão da procedência"; é, por 
natm·eza e como decorrência inequí
voca de soberania, uma faculdade am
pla, irrestrita, a ser exercida onde, 
quando e até onde o exija o inte
rêsse nacional. 

A garantia das possibilidades de 
integração étnica, ou de assimilação 
do imigrante, além da prova da sua 
capacidade física e civil, exclui por 
sem dúvida a infiltração de indiví
duos somática, psíquiéa ou moral
mente desajustados, oriundos de ra
ças inassimiláveis, tendentes, pelos 
seus irredutíveis caracteres biotipo
lógicos, éticos e espirituais, pelos re
síduos da sua . ancestralidade místico
religiosa, o seu fanatismo anímico
racial, a implicarem verdadeiros quis
tos, irremovíveis formações ganglio
nares, carcinomas ou neoplasmas ten
taculiformes, contaminando e com
prometendo, na sua radiação infec
tuosa, os tecidos profundos do orga
nismo nacional. E êsse é, fora e aci
ma de sofismas, o caso da imigra
ção amarela, a respeito da qual fir
mo, desde logo, com o necessário 
desassombro, a opinião de que a lei 
brasileira, apoiada no diploma cons
titucional que estamos elaborando, 
deverá terminantemente proibi-la, 
tudo enviclando o poder público para 
neutralizar e extirpar os focos que 
dessa diatese cancerosa se fixaram 
nos centros vivos de nossa economia, 
da nossa vitalidade, do nosso futuro. 

Ouso nesta altura dissentir do no
bre Deputado Sr. Gilberto Freyre, 
quando declarou, no seu belo dis
curso de há poucos dias, que "a as
similação de imigrantes escapa a 
qualquer garantia por antecipação". 
O espírito do projeto, como do le
gislador de 1934, pois os textos são 
quasi idênticos, foi, sem obscurida
de, . o de opor barreiras à entrada em 
nosso país de indivíduos, como o ja
pmlês, sabidamente inassimiláveis, e 
em relação aos quais, "por antcci
paçã.o", se pode garantir a sua inas
simila bilidade. 

Sr. Tavares do Amaral - Cien
tificamente, não há imigração ou raça 
inassimilá vel. Os Estados Unidos, o 
Canadá e a Argentina são prova 
disso. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - O 
aspecto científico da questão fôra 
longo discutir. Não creio que a afir
mação de V. Ex.a encontre apôio nas 
conclusões da etnologia moderna. Em 
todo caso, a verdade é que os Esta
dos Unidos, o Canadá e a Argenti
na não querem os amarelos por lá. 
Fecharam-lhes as portas. 

O Sr. Tavares do Amaral - Por
que êsses países não precisam mais 
de imigração. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Ao 
contrário, precisam. Mas fazem-na 
com elementos eugênica e etnologi
camente selecionad.os. A quota de po
voamento dos Estados Unidos, por 
exemplo, era ainda há pouco ape
nas de 15 habitantes por quilôme
tro quadrado. 

O Sr. AU?·elianc Leite - V. Ex.a é. 
afinal, contra a imigração? 

O SR. LEOPOLDO FERES - V. 
Ex.a não ouviu a primeira parte do 
meu discm·so. Sou pela imigração. 
com as necessárias reservas. Sou con
tra a imigração dos pa1ses impP.ria
ilistas e contra a imigração do ama
relo, também imperialista e inassi
milável. 

O Sr. Aureliano Leite - Mas a fa
vor da imigração, de um modo ge
ral? 

O Sr. Dario Cardoso - De um 
modo geral, todos nós o somos. 

O SR. LEOPOLDO PERES - E' 
evidente. Já o disse em têrmos bem 
claros. 

Faço restrições absolutas à imigra
ção dos povos imperialistas e dos 
amarelos inassimiláveis. Coloco..,.me 
notadamente no ponto de vista poli
tico da questão, que para mim é 
essencial neste momento. 

O Sr. Adelmar Rocha - V. Ex.a. 
acha que a Alemanha e o Japão ain
da estão em condições de conquistar 
o mundo? 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
Neste momento, é óbvio qu:: não. 
Dentro em breve, nor certo, estarão 
em condicões, não ·direi de conquis
tar o mundo, mas de o lançar em 
novas aventuras imperialistas, em 
nova guerra, cujas tremendas conse
qüências não nos é lícito prever. 
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O Sr. Aureliano Leite - Não, po
rém, para fazer ocupaçã.o. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES 
Nesse engano, nessa obstinação de 
r.ão ver a r2alidade, ot: de negá-la 
.sistemàticamentc, caminharemos para 
o fracasso e a derrocada. 

O Sr. A1treliano Lczte ·- ll:sses paí
ses estão absolutamente esmagados. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - A 
declaracã,o de V. Ex.a não encontra. 
apóio no::; fl'.tos de hoje e ele ôntem. 
Acabei de o demonstrar, sem contes
tação possível. 

O Sr. Dario Card.o::;o - O govêrnu 
alemão foi esmagg,do; 0 povo, porém, 
continua a existir e o imperialismo 
está no seu espírito. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - No 
:5eu espírito, na sua mentalidade, na 
sua história. E' um complexo iner
radicável de violência e de conquista. 
(Lendo) . E na justificação desta as-

sertiva, bem como no que concerne à 
inassirrúlabilidade do japonês, pode
ria aqui, ::;e me não afligisse a carên
cia do tempo, citar livros e livros, 
depoimentos e testemunhos os mais 
insupeitos, os mais abalisados, como 
a lidima e definitiva expr·essão do 
sentimento do nosso povo, da obser
vação e da experiência dos nossos ho
mens de cultura e de prol. 

O aspecto político do probler:úa, 
condicionado às nrovidências racio
nais de escolha, lÔcalização e distri
buição das levas migratórias, figura
se-me, porém, como vimos, o de que, 
~em demora, e mais atentamente, im· 
·porta cogitar. 

A Con::;tituição de 1934. no ~ 7. o do 
arL. 121, conforme a emenda Miguel 
Couto, vedava a "concentração de 
1migrantes em qualquer parte do ter
ritório da União". l!:sse dispositivo foi 
cancelado na carta de 10 de novem
bro, nã.o o esposando também o pro
jeto constitucional em debatE:. 

Tenho, contudo, come ele impor
taneia capital a sua restauração no 
texto da lei mac;na, ~an~o mais quan
to não mantém o legislador consti
tuinte de 1946 a ceLa restritiva de 
2% a.nuais, estabelecida naqueles dois 
primeiros estatutos, maior s2 tornan
do, portanto, a probabilidade de se 
verificarem va~.tas concentrac;ões de 
imigrantes em certos e determinados 
pontos do território nacional. E ai, 
primacialmente, é que se nos depara 
ú perigo da formaçr.o de conglomera
dos étnicos de uma só nacionalidade 
como acontece às colônias germâni-

cas do sul e aos japonêsGs de São 
Paulo. 

O Sr. D~rio Cardoso - V. Ex.a de
Ve estar lembraclo t1e que, da t:::ibu
na, já pleiteei fôssem mantidos os 
dispcsitivos citados por V. Ex.a 

O SR. LEOPOLDC P:EHES 
(Lendo) No que respeita à pre'!e
ferência que se impõe dispensada ao 
tm bal11ador nacional nos planos de 
colorli<;aç<lo e aproveitamento das ter
ras públicas, náo satisfaz, a nosso ver. 
o texto do projeto, no qual é o as
sunto considerado de maneira um tan
to ou quanto vag·a, sem a determina
ção imperiosa que está reclamando. 
E' indispensável vigorizar o preceito, 
dando-lhe maior clareza e maim fôr
ça, a fim de que se torne o esteio 
constitucional de uma série de medi
das legislativas pertinentes à rehabi
litação do nosso homem, à redenç~.o 

das nossas populações rurais. 
Do prejuízo da inferioridade do . 

homem brasileiro para competir com 
o alienígena nas fainas da lavoura e 
do cs.mpo, apoiando-se nos índices 
aleatórios de :.1111 menor rendimento 
de trabalho e de produção, fêz-se o 
slogan da imigração a todo custo. 

A indolência do nosso "caboclo", 
sua nirvânica apatia em meio à na"
tureza luxuriante que o rodeia, sua 
inatividade, seu desapego à vida, seu 
"fatalismo cego", corre mundo, por 
êste Brasil afora, e certo para além 
de nossas fronteiras, esteriotipada no. 
Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, sím
bolo de uma "raça despatriada e lor
pa, que vegeta, como os lagartos ao
sol, na mac1raçaria e lombeira dos 
campos descultivados", - "síntesE. da 
concepção que têm, da nossa naciona
lidade, os homens que a exploram", ao 
que notou Rui Barbosa. 

E dêsse retrato, ou antes, dessa ca
Iicatura do homem brasileiro do hin
terland, seja o piraquara das mar
gens do Paraíba ou do S. Francisco, 
o nordestino flagelado dos Cariris. ou 
o tapuio soturno e melancólico das 
bgrr::-mcas da Amazônia, se têm apro
veitado larga manu quantos neste pais 
se entregam, por comodismo literá
rio, incultura rastejante ou insensi
bilidade patriótica, à inglória tarefa 
de desfa.zer r.o que é nosso, para exal
tar sem medida o qu~ nos vem de im
pcrt2.çE.o ou de encomenda. 

O Sr. 8evcriano Nunes - Anoiado 
Infelismsr1te r:ao se pr2.tica, rio Bra
sil, o verdadeiro nacionG<.J.ismo. 
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O SR. LEOPOLDO FERES - Mas, 
o crue ê.sscs diletantes precisam saber, 
se é que não o sabem e mui de ânimo 
deliberado o ccntestam, é que o re
trato, a autêntica fisionomia, o perfil 
do nosso homem e do nosso povo, não 
o devemos procurar nas páginas le
ves, maliciosas e irônicas do cronista 
paulistano. Onde, na realidade, o en
contraremos, vivo e redivivo, na ple
nipcsse das estupendas qualidades de 
resistência e ação, de combatividade e 
bravura, que se lhe afirmaram, sem
pre, em todas as gestas da formação 
nacional, é nos baixos-relevos homé
ricos de um Euclides da Cunha, nos 
luminosos painéis de um Alberto Tor
res, um Oliveira Viana, um Fernando 
de Azevedo e um Batista Pereira, um 
Araújo Lima, e tantos outros dos 

mais ilustres pesquisadore~ da evolu
ção histórico-social do Brasil. 

O que, todavia, lhe falta, ao ho
mem brasileiro do sertão, para utili
zar no labor agrário as reservas da 
sua incomparável tenacidade, é o 
conjunto daquelas condições elemen
tares de vida, sem as quais ne11hum 
indivíduo e nenhum povo será capaz 
de realizar o seu destino e construir 
os alicerces do seu futuro. 

Saúde, alimentação e moradia hi
giênicas, assistência, técnica e econô
mica, educação, utensílios de traba
lho, transportes, amparo legal e ju
rídico contra a espoliação dos poten
tados, - de tl}do ou quase tudo ca
rece o proletário rural do Brasil, não 
alcançado ainda pelos benefícios da 
legislação social. 

O Sr. Aureliano Leite - Na verda
de, tudo isso falta ao trabalhador, 
mas tamb..ém faltam ao Brasil bra
ços e imigrantes. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Sem 
dúvida, mas imigrantes e braços que 
nos sirvam, aue não perturbem a for
mação de nossa raça, que não amea
cem a nossa soberania e a existência 
de nossa Pátria. 

(Lendo) - A economia latifundiá
ria, saturada do espírito escravocra
'ta e feudal, "criando um proletariado 
de condições menos favoráveis de vi
da do que a massa escrava", como sa
lientou Gilberto Freyre, absorve nos 
seus imensos domínios, onde via de 
regra se instala o imigrante estran
geiro, todo um sistema :ü~ terras fér
teis e arávei.s, que bem poderiam ser 
objeto de um distriblJtismo cquâr.ime, 
restituinclo-:'Je ao caboclo sertanejo o 
chão em que nascet< e do qual, na 

maior ia dos casos, foi brutalmente ex
iJUgnado. 

O Sr. Álvaro Maia - Muito bem. 
Uma l2gislaçõ.o agrúria é o de que 
precisamos. 

O SR. LEOPOLDO PERES - O 
de que precisa, para se mostrar tal 
qual é, e sempre foi, o homem bra
silelro, é, efetivamente, de ser "imi
grado à posse de sua terra t. ao gozo 
dos seus bensP - como evangelizou 
Alberto Tôrres - a fim de que não 
sejamos um povo que realiza às aves
sas o símbolo de Canaan, - "conde
nado ao exíiio na sua própria Pátria 
e à submissão ao jugo do conquistador 
favorecido pela nossa própria infide
lidade". 

"Entre as leviandades que um 
ceti·cismo de infantil imitação e 
uma espécie de inconsciêThCia na
cional pôs em circulação e ali
menta na vida intelectual brasi
leira, - assinala o mestre d'O 
Problenw Nacional - uma das 
mais nocivas e deprimentes é o 
hábito de menoscabar do nosso 
sangue, de depreciar a nossa ido
neidade físka e moral, de nos dar 
por um povo degenerado, cor
romptdo, em franco estado de 
abatimento corpóreo e mental. 
Não há nada mais falso. O Brasil 
sofre as crises de uma sociedade 
nova, formada por um povo es
tranho, em território diverso do 
de sua origem, que até hoje não 
fundou as bases da sua adaptação
à terra e n9,o organizou a sua vida. 
Eis as causas do seu atual estado, 
agravado por um a-eúmulo de cri
ses nossas e alheias. " 

E noutra passagem do mesmo grande 
livro: 

"Não temos senão motivos para 
confiar na energia e na ca.pacida
de das nossas raças. Ao fator 
morai confiança, cumpre juntar, 
contudo, outros, mais importantes, 
que devem visar a sclução dos 
nossos mais sérios problemas: a 
consolidação do caráter do povo, 
pela educação; a defesa da sua. 
economia física, pela alimentação 
e pela higiene pessoal, doméstica 
e ~ública; a áefe.s.a da sua eco
nomia social. pela política eco
nômica." 

O br:I.sileiro - remata o egrégio 
::;c-2ió!ogo - é trabalhador e ativo 
como os m~is operosos povos do 
mundo. Ufuito bem.> 
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Tôdas as fant~si2.s que por ai 
circulam, como moeda falsa, em car
tapá.cios de história e ciência improvi
zadas, à cc1t2- dos Lapouge , dos Bu
ckle, dos Gcbin~au, e quejandos fra
cassados p!'o:fetas da nossa it:.f:::rior ~ 

dade racial. de nessa incc:mnatibEidaé:3 
sócio--mesológica com os aitos padrões 
de civilização, foram, de resto, e não 
há muito, la.pidarE1ente refuta;das nas 
págine<s aclmiráveis do ensáio de Ba
tista Pere~ra sôbre O Bmsil e a Raca. 

Leiam-se, ou releiam-se, os têrrr10s 
fulguran tc: s da arrasadora contrarie
dade que oferece o pensador patrício 
ao libelo ü1epto dos pregoeiros de 
nossa bastardia étnica, e veja-se ali, 
num panorama de relevos heróicos, o 
que tem feito o Br2.sil, da ermpéia das 
bandeiras à epopeia acreana, nos qua
tro séculos e meio da sua integração 
nac :o:nal. 

"Temos a riqueza, a resistência, 
a fôrça, a eugenia atávica, isto é, 
a adaptação tropical, a imunização 
contra os males elo ri1eio físico, 
tôd.as as poter;.eialida.des para 
atingir uma grande civUização", 
- assevera o absterso polemista 
citado. 

E passando ao argumento dos fatos, 
.acrescenta: 

"O que se tem feito e o que se 
está fazendo na Amazônia, que, 
com certas regiões de Mato Grosso 
e do Norte , partilha o privilégio 
dos calores ex,cessivos, é mn pa
drão de glória. O que inglêses e 
holandêses não conseguiram fazer 
em suas Guianas, de clima igual 
ao da nossa Amazôn:a, nós o fi
zemos nesta. A comparação do 
Amazonas com as Guianas é es
magadora. Roosevelt, ao chegar a 
Manaus. 11ão acreditava no que 
via. Aqtlela cidade equatorial des
ment:a tôdas as suas idéias sôbre 
antrcpogeografia. Essa impressão 
cres-ceu ainda no espírito do avia
dor italiano De Pinedo. 

De tôda a su8, maravilhosa pe
regrinação aérea, a mais viva re
cordação foi a de quando, do alto 
do seu aeroplano, descobriu na 
sua acrópole fluvial,. branquejan
do entre as águas e as florestas, 
como um sorriso da civilizaçã,o, 
a capital do Amazônas. O seu 
assombro não conheceu limites." 

O Sr. Valclemar Pedrosa - A im
prensa da época registrou essa im
pressão do a via dor De Pinedo. 

O SR. LEOPOLDO PERES 
(Prosseguindo) 

A tese insubsistente, e já hoje, na 
verdade, cientificamente desmoraliza
da, da incapacidade do nosso povo e 
da incompossibiliàade de uma lídima 
civilização sob os trópicos, fica, dêsse 
modo, reduzida às suas ínfimas pro
porções. E no que se refere, em par
ticular, ao homem amazônico, encar
regou-se Araújo Lima de a liquidar 
de . uma vez por tôdas nos capítulos 
de um livro reivindicador, cujas ob
servações dia a dia mais se realçam 
à consideração da cultura brasileira. 

"Na obra de reabilitação, que 
se vem operando no seio das éli
tes brasileiras, contra as conde
nações pretensamente proféticas 
de Buclcle ou de Gobineau, resta 
apenas, regenerada a nacionali
dade pela contradita dos homens 
e dos feitos, só ao homem ama~ 
zônico resta o aviltamento da
quela maldição . Mas, dentro nes
sa Amazônia malsinada, já se 
vai o homem do nordeste liber
tando do estígma de incapacida
de, de in.viabilidade étnica, de 
inassi.milabilidade civilizadora. E' 
que a obra de infiltração nordes
tina no vale setentrional, como 
episódio quase épico de uma co
lonização incrivelmente temerá
ria, já. lea.bilitou o cearense - o 
caboclo do nordeste, enfim - in
tegrado agora mima fisionomia 
herculea, que notabilizaria qual
quer raça e qualquer feito. 

Resta o labéo sôbre o amazo
nense, · o caboclo. Perdura o êrro 
antropológico, sociológico e his
tórico. A inadaptação aos hábi
tos de progresso e civilização, que 
lhe atribuem, continua arrolada 
entre as fatalidades étnicas que 
envilecem certas raças, compul4 

sàriamente excluídas do convívio 
da civilização. 

O hereditário preconceito clás
sico, a deformar uma visão men
tal já de si defeituosa, criou, no 
consenso crítico e científico, a ir
recorrível sentença oprobrioso. 
contra o caboclo amazônico." 

Mas - demonstra o saudoso cien
tista - a decantada ociosidade do ca
boclo amazônico é uma resultante. 
não de predisposições orgânicas ou 
somáticas, "fatais na raça por con
tingência biológica ou mesológic:j,", 
senão apenas ele concausas bem defi
nidas no ambiente social. em fun-
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ção, precipuamen Lc, da carência ali
mentar, do dejicit nutritivo. 

"Se o caboclo é indolente, é 
inerte, é apático; se não tem ati
vidade, nem iniciativa, nem apti
dão para o trabalho, é porque 
se nutre mal, assimila insuficien
temente, realiza um regime ali
mentar deficitário, do qual resul
ta um. comprometimerüo do me
tabolismo, que inabilita o seu or
ganismo para os insupríveis re
cursos reclamados pelo exercício 
pleno das mais amplas funções 
da economia humana." 

E conclui: 
"Instrução 'e higiene, educação 

e saneamento, têm de ser os re
cursos transformadores de uma 
raça que se está desacreditando, 
à revelia da orientação e da as
sistência protetora, precisamente 
na idade de oiro da cultura da 
espécie. 

Não estão em causa seres an
tropologicamente inferiores e in
capazes. 

Trata-se, na realidade, de um 
fato histórico, de um est~dio in
ferior de cultura física e inte-

·lectual, de um recuo, na marcha 
civilizadora, de uma sociedade hu
mana. Nem fatalidade étnica, 
nem fatalidade geográfica. Aci
dente sr.nável, gerado por in
fluências desviáveis, a civilização 
fará a sua obra restauradora, re
movendo-o e assinalando no seio 
dessa gente um momento de es
plendor da ::.ua evolução histó
rica".· 

Os inquéritos que, em tôrno das 
condic6es de vid'a do homem amazô
nico e seu condicionamento social e 
histórico, vêm agora realizando in 
loco, e com absoluto êxito. nas trilhas 
da sociologia genética de Gi!be1·to 
Preyre, um grupo de jovens amazo
nólogos, .:;ujos tmbalhos dentro em 
breve serão valiosos contributos às 
so:: :la.(;'en~; r!lZ>.is pro::'"..m.:~as da forr . .-1a
ção brasileira, conflrr::ara pon ~o por 
ponto as teses e observações de Araú
jo Lima sôbre o :_-lrocesso antropog·eo
gráfico da Amazônia. 

O Sr. Valdemar Pedmsa - As con
clusões de Araújo Lima podem ser, de 
fato, confirmadas por qmmtos conhe
cem a resistência e a coragem do ca
boclo amazonense. 

U SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que está a findar o tem
po de que dispõe . 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - Mui~ 

to obl'igado r.. V. ExP, Sr. Presidente. 
Terminarei no tempo exato. E por me 
não alongar mais do que sobreposse 
me veLlho alongando, citarei apenas 
as argutas pesquisas de Moacir Pai
xão, no seu rútilo ensa-io Sôbre uma 
geografia social da Amazônia (1943) . 

"E no sentido da deplorável 
condição de homem que se devem 
voltar as iniciativas públicas de 
soerguimento regionalista" - es
creve o moço e atilado sociólogo 
baré. 

"Insistentemente se atribui à 
geografia espa<'ial funções doentias. 
Pala-se que a terra é inadaptável 
ou perdulária e pretendidamente 
em razão dêsse defeito orgânico o 
homem se esboroa, surge como 
padrão negativo dentro aos qua
dros etnológicos do país. Exorbi
ta.-se o papel da natureza, numa 
plena e severh negação do fator 
humano. Absurdo êrro de vista. 
Ao homem amazônico, ninguém 
negue, o que implica como agente 
de fragilidade e falência perante 
a terra é o seu estado de ano
malia permanente, ·tanto social 
como econômica, jurídica e mó
ral. Sua inopia de recursos, o de
SC'quilíbrio nutricional, a inferio
ridade psicológica, a depressão 
móral, são causas gravíssimas a 
anular o seu potencial e sua efi
ciência de trabalho". 

Daí, às interferências do escritor, 
um grave desequilíbrio na interação 
dos: fatores mesológico e humano, de
nunciando os de/icits do caboc:o como 
trabalhadro e colono. Isolado, na "ex
pressão bruta" do fenômeno social 
e cconôn1ico, o.nula-se o homem, sem. 
saúde e sem vida, na dispersão do seu 
esfôl'ço inconseqüente e da sua po
breza demográfica. Organicamente, 
no interior e nas cidades, medram 
populações desnutridas e sub-alimen
tadas. Do ponto de ·,rista intelectual 
e técnico, permanec2 o homem do 
interior amazônico "candidamente 
analfabeto". E sob o aspecto proj)ria
mente social e jül'id~co, situa-se o 
problema nas vocaçê :: ::; sxpropriado
ras do latifúndio. 

O Sr. Cosme FerTeim -- Não há 
nega.r o valor do homem :?\~:~.'.1zôpico, 

do homem brasileiro. A com;)e~;ição é 
que é desigEal: tudo para o aliení
gena e para o nosso homem ner;,huma 
as~:istência efetiva, que lhe permita 
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demonstrar o seu alto teor de tra
balho. 

O SR. LEOPOLDO PttRE.'3 -Ou
çamos ainda o depoimento sociológico, 
ao vivo: 

"Tcrnr:os atrás, viajava êU pelo 
Ja~ ;t~l·á, olh:ocnc:o êsse rio cxtraor
c;inàriamente r :\co rnas v,bando
nado pelo homem. O p2.norama 
social, ali, é desconUnuo e pobre. 
Nf,o se en:crga um quadro eco
nômico organi'3ado rie1~ solidarie
do.de on htços ele interdependên
cia. O espaço, qlie na Aill<1Zônia 
inteira já é fator tirânico, adqui
rc rJi tiJ.~"l"- expressão c;~c~pcional. 

Andávamos horas e hora.s segui
das para ter a delícia de encon
trar, humanizando a moldura flo
restal e líquida, um daqueles ca
sebres rústicos, cobertos de palha 
e trepados em estacões, a cuja 
insuficiente garantia o caboclo 
conferiu prolongada individuali
dade so-ciológ-ica, aco'oertadora da 
sua imensa tragédia na vida . O 
que m::üs ;:n.e prendeu o interês
se, todavia, foi a desfuncão dos 
patrimônios territoriais, os vícios 
latifundistas, em pleno vigor e na 
floração dos seus mais elevados 
defeitos. Prestei atenção. As tan
tas, o na vi o, de bom andar, levou 
algumas horas marginando a pro
priedade ele um só cidadão. O 
fenôme-no tocava ao absurdo. Ter
ras soberbas, vastos seringais ga
rantidos por um só título de pos
se, mas sem aproveitamBnto e 
trabalho." 

Há, porém, muito mais do que isso: 
há latifúndiários na Amazônia, lide
randc a monocultura da seringa, que 
SP apropria ... am de rios inteiros, e de
têm, sob seu monopólio exclusivo, ter
ras que abarcariam vários países da 
Europa, latifúndios cujas divis:?..s se 
perdem, desconhecidas, na selva ime
morial. Roy Nash, citado por Gil
berto Freire, refere o fato com espan
to , nc seu livro The conquest o! Bra
zil. 

O Sr. Alvaro Maia - Vários outros 
escritores estrangeiros têm feito igual 
observação. E' o condicionamento da 
nossa economia. 

O SR. LEOPOLDO PERES 
Mas a verdade é essa. :Esse o homem 
da Amazônia e do Brasil. Essa a pai
sagem social e econômica do nosso 
país :; cl.o nosso povo. 

E ráia pelo absurdo, ou pelo sar
casmo, que se pretenda exigir a um 
homem dêsses, abandonado à sua pró
pria sorte nas arribanas palhiças do 
interior, devorado pelas endemias, 
~cerado pelas soalheiras, perseguido 

.pelas inundações, emparedado pela ig
noráncia e pelo desalento na infini
tude do ermo, - que se pretenda exi
fi,: · rr.eça forças com o forasteiro afor
tunado, em relação a quem se desa
tam, inesgotáveis, as cornucópias da 
nossa deshorclante hospitalidade. 

Não, Srs. Constituintes, que se abram 
as nossas pmtas - com as devidas 
c a ut ' ~as, insisto - aos excedentes dos 
países superpovoad-Ôs, a fim de que 
massas selecionadas de homens hígi
dos e capazes venham coap-erar na 
dinamizaçfto das nossas ri-quezas, na 

. obra coletiva do engrandecimento na
cion::tl, todos convimos, quase sem 
nenhuma discrepância. Em última 
análise, é u.m imperativo, a que não 
podemos ref-:.tgir, de solidariedade hu
mana, maximê nesta hora de tremen
das provações universais. 

O em que não nos é lícito, porém, 
assentir é no sq.crifício do homem bra
sileiro, na postergação dos seus direi
tos insequ-estrávcis à vida, ao traba
lho e ao bem estar social e econô
mico. no seio ela própria Pátria, em 
benefí-cio do imigrante estrangeiro. 
Não se compreende, com efeito, Se
nhor Presidente, uma política de po
voamento e imigração, equilibrada e 
sadia, que não tenha como ponto de 
partida o aproveitamento do braço na
cional, a revalorizacão do , nosso ho
mem, do '1om em · rural brasileiro. 
(A]Joiados.) ,, 

O fracHsso da colonização da Ama
zônia, com o elemento nacional para 
lá encaminhado nos ciclos áureos da 
borracha, n8,o se explica senão pela 
indiferença dos govêrnos no tocante 
ao que se devera apresentar como o 
ponto primacial da questão: a valori
zação e a fixação do material humano. 

Duas esplêndidas oportunidades, 
nesse objeLvo irremecliàvelmente se 
perderam. Na primeira fase da 
av·mtura seringalista, c ·ê r c a de 
90 mil nordestinos, durante trinta anos 
consecutivos, afluir.am para os altos 
rios da planície. O intenso desloca
m·::: nto d·essas massas povoadoras, a 
v.:·tir de 13Ti, ano da grande sêca do 
nordeste, colocou a Amazônia na v:ln.
guarda do crescir ... ;.cnto demográfico do 
Bnsll. 
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Era, pori.anto, o melhor ensêjo para 
tentar-se, de paralelo com o l:::tbor ex
trativ:sta, uma experiência agrária ou 

.agro-industrial de imensas possibili
dadf s, emprestando-se um caráter rte 
permanência restauradora às formas 
instáveis e destrutivas da economia 
planiciária, cujo "processo histórico", 
t ãG lúcida e documentadamentt es
tudado por ArtlU' César Ferre:rs, Reis, 
se caracterizara, na segunda fase co
lonial, por uma atividad-e agríc.Jlii. 
próspera e multifária. A essa época, a 
Amazônia não só produziu, como ':)K· 

portou, u cacau e o café, o anil, o 
tabaco, o algodão, o arroz, etc., senio 
de notar que o café, fulcro mais tantr; 
do progresso econômico de São Paulo 
e do Brasil, foi dali introduzido no 
País. · 

O Sr. Cosme Ferreira- A borrMlla, 
a indústr:a extrativa, base da "'CDno
mia amazônica, não obsta a nenhvma 
experiência agrícola, antes a recl·1mn.. 
O aproveitamento das riquezas Ilo-
1'estais da Amazônia e o cultivo da 
terra aguardam apenas a atividade do 
homem, em maior escala. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES- Vossa 
Excelência fala como um técnico, qu·8 
.é, da economia amazônica. O ~t:!rto, 

porém, é que n&da se fêz, nada de 
aproveitável se exper:mentou, nesse 
escôpo ele fixação do homem à terra. 
De sorte que , mal se positivava o co
lapso das héveas, .iá os nordestinos 
re:i'luiam, em êxodo, desamparados e 
desassistidos, para os rincões nativos. 
E é por isso mesmo doloroso verificar
se, no prefalado estudo de Artur Cé·· 
sar, que a população do Amazonas 
caiu, de 1912 a 1922, ou s·eja, em dez 
anos, de quase 50 mil habitantes. Mais 
doloroso, porém. é saber-se que. lon
ge de prov:dendar para a consolida· 
ção no extremo-norte daqueles pre
ciosos contingentes nacionais que d::s
braval·am a hinterlândia e fizeram a 
campanha acreana, determinou-lhes o 
gcvêrno da República, oficialmente, o 
regresso aos Estados do nordeste, des
montando, assim, todo o sistema da 
·economia amazônica, provocando o 
rápido despovoamento da região e o 
abandono dos seus riquíss:mos serin
gais. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
orador deve concluir as suas conside
rações, visto como está findo o seu 
tempo. 

O SR. LEOPOLDO PÉRES - · Con
cluirei em poucos minutos, Sr. Pre
sidente. 

(Lendo) - Em artigo para o "Cor
reio da Manhã", · de 22 de marÇ::J de 
1923, a que faz referência o seu ma
gistral esquema dos problemas da 
Amazônia :nserto no volume de tra
balhos que o Conselho Nacional de 
Geografia fêz publicar em 1944 ~Ô!)!e 
a Amazônia Brasileira, disse com 
amargura Araújo Lima: 

"Foi o ponto crucial da de:ro· 
cada amazônica, - a clescolo~::.íza

ção. Ao clarividente govêrno de 
então não ocorreu um re~urso 

para conter aqueies colonos. en
tretendo-os em culturas várias e 
provendo-os, numa obra de alto 
alcance agrícola, que a Uníãü es
tava dev-epdo ao .4-mazonas, como 
inden:zação à lesfí.o enormts~1ma 

que sofreu o Estado após o Trata
do de Petrópolis, que lhe tirou a 
grand·2 área chamada Acre F'e
deral, muito maior que a região 
acreana. Desm~t!loriad·J tarr.bém 
da realidade. que as est8tísticas 
registraram, comentada pol' Cin
cinato Btaga, em trabalho lapidar, 
relembrando que a borracha, se
gundo produto de .::xportação, 
logo d·spois do r::afé , co-:.1correra, 
num ano, com vinte milhões de 
esterlinos para a nossa balança 
comercial". 

Mas a du:ra Eção do pass::1d0 have
ria de repetir~se, nos dias de 1.10je, 
com o mesmo irreparável corücjCJ da 
imprevidências e de -erros. Cêrca de 
35 mil nordestinos foram, a ;larti:r de 
1942, chamados a participar do se
gundo ciclo do ouro negro, - "a bata
lha da borracha", - que se abriu de 
improviso sob os doeterm:nismo.3 da 
guerra. Desta f e:. ta. 2 cert0 , !"m cir
eunstâncias bem melhor-es de- orga
nizacão e assistência. com0 .:;e com
prová no exaustivo relatório do Se
nhor Valentim Bouças, ao encerrar 
as atividades da Comissão Adminis
trativa do Encaminhumento de Tra
balhaàores para a Amazônia 1. CAETA). 
em dezembro de 1945. 

Ainda ums, vez, de outra coisa não 
se cogitou, porém, senão do aprove! 4 

tamento do braço nacional para pro
duzir borracha, não entrando, de ne
nhum modo, nesse programa de emer
gênc:a-, objetivo de povoamento ou 
colonização. E, pois, como era de es
perar, já aos prim..;iros rebates da. 
crise que se aproxima para as gomas , 
da Amazônia, reencetam os brasilei
ros do Nordeste a desoladora peregri-
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nação do retôrno, abandonando, ao 
apêlo dos lares adustos do sertão, a 
terra dadivosa, mas desafortunada. 
onde mais uma v·zz não lograram E
xar-se. 

Em suma, Sr . Presidente, o de 0:1~e 

precisamos é assentar no texto da. 
Carta-Magna as diretrizes de uma po
lítica imigratória que, reunindo à ex
periência do passado as lições da hm.-.1 
pres·ente, sobreponha a todos os cri
térios doutrinários, conven:ências ou 
pontos-de-vista daltônicos e unilate
rais, a defesa, a reabilitação do ho
mem brasileiro e o interêsse supremo 
da grandeza, da unidade P da sobre
vivência livre de nossa Pátria. 

N-esse sent:do, as emendas que for
mulei aos parágrafos 16 e 17 do ar
tigo 164 do projeto constitucional em 
debate. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é vivamente cumpri-

<Durante o discurso do Senh'Jr 
Leopoldo Peres, assume a presidên
cia, o Senhor Octavio Mangabe~
ra, 1.0 Vice-Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o Senhor Adroaldo Costa. 

O SR. ADROALDO COSTA- Sr. 
Presidente, Srs. Representantes, ve
nho à tribuna para justificar emendas 
algumas, de minha bancada; outras, 
de minha responsabilidade exclusiva 
tanto quanto m'o permitir o tempo 
regimental. 

Desejaria começar mostrando a ne
cessidade imperiosa da permanência 
da palavra "indissolúvel", no tocante 
ao casamento e que figura no texto 
constitucional. 

Mas, após o brilhante discurso do 
Senador Hamilton Nogueira, em que 
refutou cabalmente todos os argumen
tos até agora aqui deduzidos, reser
vo ·· me outra oportunidade em que 
porventura surjam novas ponderações, 
para demonstrar que essa n·ecessidade 
é também exigência da consciência 
cristã da nação brasileira. Mesmo 
porque 

"Depois de procelosa tempestade, 
Noturna sombra, sibilante vento, 
Traz a manhã serena claridade, 
ESperança de pôrto e salvamento". 

Vou falar em atmosfera tranquila, 
na esperanÇa de pôrto e salvamento, 
porque versarei, apenas, questõeS se-

cundárias que visam joeirar o texto,. 
a fim de nele se não verificarem im
perfeições. 

:Na primeira emenda, procuro resta
belecer aquilo que já foi. vi1:o,:ifY:o E·:t 
Comissão Constitucional, como se po
derá ver no "Diário da Assembléia" 
de 11 de abril próximo pr;,s;.,:-; r~0 . Ali, 
se havia votado que não em lícito ~. 

União . aos Estados e aos Municípios, 
criar discriminações e desigualdades 
entre os Estados e Municípios, e di.s
tinções entre brasileiros natos, ainda 
que por motivo de lugar de nascimen
to. residênCia ou doriücílio. 

:f:sse princípio foi jnser;.to de m.'='.
neira positiva no art. 17, n.0 1, da 
Constituição çle 1934. Foi repetido, 
depois, no art. 32 da Constituição de 
1937, e, não obstante a clareza do seu' 
texto, promulgaram-se leis, nas quais 
se estabelecem diferenças entre brast:
leiros natos, por motivo de residência 
ou domimílio. 

No Estado da Bahia criou-se uma 
lei pela qual se taxa - porque ela 
ainda existe - com 2% as heranças, 
quando os herdeiros forem · brasileiros 
de outros Estados. Foi arguida a in
constitucionalidade dêste dispositivo-. 
e, no entanto, o Tribunal de Apelação 
da Bahia entendeu que não estava 
ferido o texto constitucional com esta 
aberração de se distinguir, debaixo do 
Cruzeiro do Sul, entre brasileiros natos 
do norte, do sul, do leste ou do o~~c:te! 

O Sr. .tlnrel-iano Leite - Isto se 
passa no presente? 

infeH-,mcnte. .!'.. in à~. h?, :i.nstantes CO!l

versava com o nobre deputado Alio
mar Boleeiro nome que declino com 
admiração, pelo seu talento e cultura~ 
tinha eu lido êsse acordão na "Revista 
Forense", vol. 93, pág. 120, e lhe per
guntava: "Ainda está de pé esta lei ?'• 
E êle, que é autoridade em direita .. 
fiscal, m.e disse: "Ainda está". 

O Sr. Nestor Duarte - V. E)~a~ 

permite um aparte? 

O SR. ADROALDO COSTA - Co~n 

todo prazer. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Exa. 
fará justiça a nós outros, baianos, 
sobre tudo os modestos juristas, afil'
mando que sempre nos consideramos 
inconformados com essa disposição· 
fiscal. Se não estou enganado, esta 
lei já foi fulminada. de inconstitucio•· 
nal, porque de fato o é. 



O SR. ADROALDO COSTA . -
Agradeço o esclarecimento de V .. ~x.~. 
Nem eu poderia crer que a conciencia 
jurídica do grande povo baian? P~

desse estar de acôrdo com le1 tao 
nionstruo$a. (Palmas) . 

Mas Senhores, precisamente para 
que s~ não repita, em outra lei, na 
vigência da Constituição que estamos 
elaborando, dispositivo de . tal quilate, 
é que pleiteio se inscreva em nossa 
Ca_.rta _aquilo que na Comissão dos 37 
já Joi votado e vencido, por proposta 
do· nobre Senador Nei·eu Ramos. Não 
ficamos, porém, só com a Bahia. O 
próprio Brasil, a própria União, ~ai

xou o decreto-lei n.0 4.657, de 4 de 
setembro de 1942, cujo art. 18, reite
rado em Circular de .outubro . do mes
mo- ano do Ministério do Exterior, 
reprod~ a mesma monstruosidade, 
adota igua.l princípio, de distinguir 
entre . brasileiros natos, por motivo de 
domicilio. 

Para defender a lei do domicílio. -
a pl'escrita naquele decreto-lei, de pre
ferência · à nacional --- ali se veda de 
modo expresso, aos nossos cônsules 
no estrangeiro servir de oficial do re
o·istro civil e de notário, para nasci
~entos, casamentos, óbitos, procura:
cões contratos e testamentos de bra
silei{·os ali domiciliados no Distrito 
Consular! Parece incrível! Faz-se uma 
lei para que o consul do Brasil no es·· 
trano·éro não proteja, não tutele os 
inte1~esses dos brasileiros ali residen
tes! Por que? Porque a adoção da lei 
do domicílio, assim o entendeu aquele 
decreto-lei. exige se aplTque a lei es
trangeira ao brasileiro ali residente. 

Por isso é que acho de tôda, não só 
utilidade, senão necessidade, a inser~ 

ção no texto constitucional de~ta ex
pressão: ·'ainda que por motivos do 
Iuo·ar de nascimento, residência ou 
do';uicílio" como o se!1tiu o nobre c;e · 
nado r .N e r eu Ramos, para se pôr tê r
mo a essa desnacionalízadora, injusta 
e inconstitucional distinção entre bra •. 
sileiros natos, por motivo de domicílio. 

Outra emenda que tive a honra de 
apresentar ao projeto diz respeito ao 
art. 7~. n.0 1, letra g, assim redigido. 
"a extradição de criminosos . requisi
tada por outras nações, e a homologa
cão de sentenças estrangeiras''. A 
emenda que propuz determina: "3 
extradicão dos criminosos e homologa
ção das sentenças estrangeiras". 

Esta simples substituição de pala
vras, da preposião de por dos e das, 
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implica conseqüências extraordiná
rias. 

o art. 59 da Constituição de 1891 
não dava explicitamente ao Supremo 
Tribunal .J?ederal competência para 
homolooar sentencas estrangeiras. Foi 

o - . o 
a lei n.0 221, de 1894, no art. 12, § 4. , 
em princípio, que cometeu àquele Tri
bunal essa competência. Depois, nun
ca. houve dúvidas no Brasil de que rw 
Supremo· Tribunal Federal coubesse 
a homolog·aç~o de tôda c qualquer sen
teúça prolatada· por . tribl!nal estran
geiro. Com a entrada, porem. em 1915, 
do _ o'fande Pédro Lessa para aquela, 
alta o Côrte de Justiça, sua influência 
poderosa ali se fe~ sentir ~ara que 
sentencas estrang·e1ras relat1vas aos 
estados· das pessoas dispensassem a 
homologação. · 

De imediato, com a entrada de VI
veiros de Castro, a jurisprudência cot
meçou a dividir-se, para se formar, em 
definitivo com a presença de Edmun
do Lins, quando, então, venceu o prin
cipio de que tôda e qunlquer ~entença 
estrangeira. para ser exeqmvel no 
Brasil, carecia da homologaçao do Su
premo Tribunal Federal. Entretanto, 
Srs. Constituintes, êsse mesmo decre
to-lei n.0 4.657, de 4 de setembro de 
1942 no art. lfi, estabelece de modo 
contrário, dizendo que "não dependerr1 
de homologaÇão as sentenças mera- · 
mente declaratórias de estados da·.; 
pessoas". 1tsse deCI·eto-lei é inconsti
tucional e sôbre êle teve aquela alta 
Côrte de Justiça de se manifestar 
numa questão interessantíssima que 
lhe foi presente, precisamente naquele 
mesmo ano. Tratava-se do caso de 
Brasilina Cogliati, conhecidíssimo de 
quantos lêem as revistas jurídicas em 
nossa terra. Dizia respeito a uma pau,. 
lista nascida a 9 de setembro de 1893, 
e que, em 2 de jl!nho_ de 1922, .adqu~
rira, pela naturallzaçao, a nac10na1I
dade argentina, para, em seguida, :1 
19 de setembro dêsse mesmo ano. 
transportar-se à Alemanha, e lá c:;e 
casar com um alemão (Frederico Har
teneck. Não satisfeita, em 1925, ve~o 
para M~mtevidéo. a fim de consegUir 
divórcio, o que obteve, a 20 de feve
reiro dêsse ano. 

O Sr. Paulo Sarasate - Esse senho
ra pode ser considerada verdadeira 
"Liga das Nações''. 

O SR. ADROALDO COSTA - ~ 

perfeita ''Liga das Nações", ambu~ 

Jante. 
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Vindo para o Brasil, teve necessi
dade de exibir aquela sentença para 
que o Supremo Tribunal Federal a 
homologasse. Nessa ocasião, Filadelfo 
de Azevedo sustentou a desnecessidade 
da homologação, porque se tratava de 
estado de pessoa. 

O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. 
Estou com a lição de Pedro Lessa. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Então, argumente comigo V. Ex.n. 
Haverá matéria que mais do qÚe ~e
nhuma outra precise de passar pelo 
cadinho, pelo exame, pelo filtro do 
Supremo Tribunal, do que as senten
ças relativas ao estado de pessoa? 

Sou portador de uma sentença rela
tiva a tal estado, prolatada no es. · 
trangeiro . 

O Sr. Nestor Duarte - Hoje, pode 
ser; mas antes, ao tempo de Pedro 
Lessa, não havia razão .. 

O SR. ADROALDO COSTA- Não 
quero argumentar como foi, como está 
sendo, como será, mas como deve ser. 
V. Ex.a faça a fineza de acompanhar 
meu raciocínio. Venho do estrangeiro, 
eom uma certidão de divórcio, ali 
prolatado; aqui me quero casar. A 
q·uem, no Brasil, me irei apresentar 
com a certidão do divórcio? Ao Juiz 
de Paz, ao Juiz Municipal? Porque é 
perante um ou outro que se faz a 
habilitação de casamento. E..'ntão, Se
nhores Constituintes, o Juiz de Paz, 
ou o Municipal, é quem vai entrar 
nessa indagação, para . verificar se 
aquela sentença se acha revestida dos 
requisitos legais, se foi citado o réu, 
se ela foi proferida por autoridade 
competente? Piguremos a hipótese de 
que eu precise de uma carteira de . 
identidade e me dirija ao Delegado 
de Polícia para mostrar-lhe que sou 
solteiro, que tenho 52 anos de idade e, 
para isso, lhe exiba a certidão de meu 
divórcio concedido no estrangeiro. 
Então, há de ser êsse Delegado de 
Polícia quem há de aferir do valor 
jurídico daquela sentença? 

Quantas cabeças. quantas sentenças 
não teríamos, por êste Brasil a fora! 
O Juiz Municipal de Livramento, in
terpretando-a de uma maneira, o de · 
Itaqui, o de São Borja ou o de Uru
guaüma, de outra, inteiramente con
trária, quando se trata de assunto em 
que mais do que nunca, é necessária 
a certeza. Daí, a necessidade da h o· 

mologação da sentença, na parte re
lat.iva ao estado das pessoas. 

. O mesmo vale da extradição. Di
zendo extradição dos criminosos, e 
não de criminosos, não deixo um só 
caso fora da alçada e do exame rlo 
Supremo Tribunal Federal. 

Propugno, também, Srs. Constitu· 
intes, se retire do projeto o art. 21, 
assim redigido: 

"O Deputado ou Senador investido 
na função de Ministro de Estado não 
perde ó mandato". 

Tem-se feito muitas concessões no 
parlamentarismo. Quem sabe mesmo 
se, graças à doutrinação pertinaz · e 
eficiente dos nobres Deputados Srs. 
Raul Pila e José Augusto, muita opL· 
nião já esteja por aí profundamente 
abalada, convencida das excelências 
do parlamentarismo! Mas, não quero 
começar por onde nem seque-r a Mo
narquia terminou. A Constituição mo
nárquica não era parlamentarista. 
Todos sabem que o parlamentarismo, 
no Brasil, foi consuetudinário. 

O Sr. Nestor Duarte - Daí sua. 
fôrça. Isso l11e acresce a autoridade. 

O SR. ADROALDO COSTA- Não 
lhe nego autoridade, mesmo porque 
não vim à Tribuna para discutir par
lamentarismo, matéria debatidíssima 
de onde ainda não vi surgir um argu
mento novo, pró ou contra. Todos 
temos reprqduzido o que já há um 
século se diz·. 

Mas, dizia eu, nas concessões que 
aqui se fazem ao parlamentarismo, 
não quero · começar por onde nem se 
quer a monarquia ·terminou. Porque, 
de acôrdo com o art. 29 da Consti
tuição monárquica, de 25 de março de 
1824, que sucedia quando um deputadv 
era escolhido Ministro? Imediatamen
te perdir., o mandato; procedia-se ~i 
r.ova eleição, na qual êle podia con
correr. E só no caso de êle ser eleito, 
é que podia reunir na sua pessoa o 
mandato de deputado e o cargo de 
Ministro. Logo, não deviamos dar de 
mão beijada essa acumulação. 

O Sr. Nestor Duarte - Logo, 8. 
Constitui-ção monárquica não reputa
va incompatível a função de deputado 
com a de ministro. Apenas criava 
um processo a mais, a fim de pod ~r 
acumular as duas funções. Esta é a 
conclusão lógica. 
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O SR. ADROALDO COSTA - Nem 
o estou negando. Urna emenda que 
E:m si encerra nonada, mas que te:n 
fundo psicológico de altíssimo valor, 
é a que diz respeito ao n.0 XXI do 
art. 60: 

"Compete privativamente ~o 

Presidente da República remeter 
anualmente, por ocasião da aber
tura da sessão legislativa, mensa~ 
gem ao Congresso Nacional". 

·proponho na emenda se substitua 
o verbo "remeter'' por '!ler". Por que 
razão Srs., não havemos de propicia::: 
a vinda do primeiro magistrado da 
Nação ao recinto da Assembléia, no 
momento em que lhe vem prestar 
contas de tudo quanto praticou no 
·ano anterior? 

O Sr. Fernandes Tavora - V. Ex.a 
tem tôda a razão. 

·O SR. ADROALDO COSTA - O 
elemento histórico é favorável à mi
nha assertiva. 

O Sr. Au;·elíano Leite - É a fala 
do trono. 

O SR. ADROALDO COSTA - Não 
é a fala do trono. Fui procurar o 
modêlo nos Estados Unidos, onde não 
há trono, e lá· encontrei o que hoje 
advogo. Naquela República, Washing
ton e seus sucessores, todos êles, com
pareceram perante o Parlamento pa:ra 
a leitura de suas mensagens. 

. O Sr. Aureliano Leite - Não sou 
ccntra a medida que V. Ex.a propõe. 
Acho-a interessante. 

.o SR. ADROALDO COSTA 
Mui to agradecido por sua solidarie
dade. Jefferson, senhores, era gago e 
ficou com vergonha de comparecer ao 
Parlamento para ler a mensagem. 

O Sr. Fernandes 'l'avora - Além do 
mais, é uma homenagem ao Congresso. 

O SR. ADROALDO COSTA 
Desde então, aboliu-se o costume por 
causa da gagueira de um Presidente. 
·Roosevelt, porém, quando declarou 
guerra ao Japão, foi em pessoa ao 
Parlamento para ler a mensagem na 
qual pedia, de maneira solene, a de
claração de guerra àquele Império. 

O Sr. Dolor de Andrade - Alta
mente democrática. 

O SR. ADROALDO COSTA- Por 
que, então, não havemos de propicíar, 

no texto constitucional, a possibill~ 

dade de vlr o Presidente ter êste con
tacto com os legítimos representantes 
do povo? 

O Sr. Daniel Faraco- Será um dos 
meios ·preciosos para corrigirmos esta. 
oposição e.xistente em nosso presiden~ 
cialismo entre o Executivo e o Legi&. 
lativo. Tucto quanto puder concorrer 
para aproximar mais os dois poderes 
devemos tentar. (Muito bem). 

O Sr. Aureliano Leite - É, real
mente, medida muito simpática. 

O SR.· ADROALDO COSTA -. 
Conto, então, com o voto de Vossas Ex
celências, porque vejo que todos apro
vam emenda de tão grande utilidade. 
Também firmei emenda em que pedia 
se expungisse do projeto o art. 166, 
assim redigido: 

"A União poderá entrar em 
entendimento com as demais Nações 
vinculadas ao sistema hidrográfico da 
Amazônia, para a organização e exe
cução de planos de valm;ização eco
nômica dessa região continental". 

Recordo, devotadamente, a · unção 
com que os ilustres Senadores Maga
lhães Barata e Waldemar Pedrosa vo
taram a inclusão dêsse dispositivo no 
texto constitucional, numa tarde, já 
ao encerrar dos debates da Comissão 
Constitucional. Todos lhes batemos 
palmas, porque ninguém compreende 
fique abandonada aquela fertil e ri
quíssima região do território brasi
leiro. (Muito bem) . 

Mas, no silêncio de meu quarto de 
hotel, examinando atentamente o 
assunto, verifiquei não poder dar meu 
voto, para que o artigo no projeto 
permaneça. 

Vou, de pronto, dar as razões de 
meu dissentimento. 

Se o Brasil, Srs. Representantes, 
quisesse entrar, -amanhã, em entendi
mento com as demais nações vincula
das ao sistema hidrográfico, por exem
plo, elo Paraná-Paraguai: ou· do Uru1• 

guai, não poderia fazê-lo. Por que? 
Porque a Constituição não o diz de 
maneira expressa e explícita e é regra 
de hermenêutica que "inclusio uníus, 
exclusio alteríus". Pronuncio "alte
ríus'', sabendo que ambas as prosá
dias são exatas. Como verifiquei o 
franzir de sobrolhos, ao pronunciar o 
"alteríus", quero explicar que, quando 
comecei a estudar latim, em 1907, es-
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tudo que se prolongou por cinco anos 
a fio, meu professor ensinava que 
ambas as prosódias eram exatas; que 
os anglo-saxões pronunciavam "alte:.. 
l'íus" e os latinos "altérius''. 

Como dizia, Sr. Presidente, se qui
zessemos, amanhã, fazer a exploração 
industrial das Cataratas de Iguassú. 
ou uma União Aduaneira do Uruguai, 
Pnraguai, Argentina e Brasil e se 
criasse para isso um órgão internacio
nal para execução de planos de valori
zação econômica dessa região, tal !l.ii.o 
~cria possível, porque a Constituição, 
no art. 166, só havia cuidadc do sis
tema hidrográfico do Amazonas, e, 
assim mesm.o, numa reclação pêca, à~ . 

:zendo •·podel·á", o que vale di~cr 

"nada~·. 

O Sr. Aureliano Leite - É promes:;a 
vrt. 

O SR. ADROALDO COSTA - f: 
possibilidade que nem se reveste 1as 
credenciais de probabilidade, quando 
mais de realidade! 

O S1'. Dolor de And-rade - Letra 
morta na Constituição. 

O SR. ADROALDO COSTA - Por 
último, Sr. Presidente, ql,lero justifi·· 
ç:ar a emenda que o ilustre deputado 
pelo Rio Grande do Sul, _meu prezado 
amigo Sr. Brochado Rocha. trouxe 
para esta tribuna, e, depois de defe:l
dê-la com brilho fora do comum, a 
ponto de nele se supor um bacharel, 
quando é engenheiro militar ... 

o Sr. Nestor Duarte - Não cora o 
livro de ombrear com a espada ... 

O SR. ADROALDO COSTA 
Lembra V. :mx.n muito a propósll;o 
Castro Alves, o genial baiano que 
tão bem cantou esta harmonia entre 
o livro e a espada. 

Ao têrmo de seu discurso, disse 
aquele ilustre deputado que a mim 
cabia o ônus da defesa jurídica da 
emenda. 

Procurei, Sr. Presidente, honrar a 
incumbência recebida do prezado co
lega. 

O Sr. Brochado Rocha - - V. Ex.a 
me fará grande honra. 

O Sr. ADROALDO COSTA 
Antes de mais nada, a nacionalidade é 
matéria constitucional e assim o tem 
entendido a trndicão do direito brasi-
leiro. · 

O Sr. Nesto1· Duarle -· V. Ex.:1 po
deria dizer os termos dn emenda do 
~r. deputado Brochado da Rocha? 
Há várias. 

O SR. ADROALDO COSTA -- E ' 
a seguinte: 

"Ao art. 147, n.0 II. 
São brasileims: 

II - Pilho~ de brnsilcil'Os ou 
brusileira. nascidos rm 
país estrangeiro, esUt'l'ldo 
os sew; pa.is a serviçc· -j,.) 

Brasil. 

Agora a emenda: 

"E fora dêsses casos se até crm 
ano depois da maioridade fixarem 
residência definitiva no Brasil". 

A substância da emenda, por canse
qüência, consiste na fixação da. resi
dência definitiva do estrangeiro, .· filho 
de brasileiro, no Brasil, até um ano 
após completar a maioridad('. 

O Sr. Nestor Duarte - Eu proporia 
quatro anos, para ser coerente com a 
disposi-ção do Código Civil a respeito 
da prescrição depois da maioridade, 
pois abro o lapso de quatro anos para 
que cmTam as prescrições contra o 
menor. 

O SR. ADROALDO GOSTA 
Seria o caso de modificar-se depois 
o Código Civil, se fôr adotada minha 
emenda. 

Da exposição que vou fazer. V. Ex. a 
verificará que a matéria é a mais 
controvertida possível. A tradição do 
nosso direito foi ªempre a do "jus 
soli". Quem nasce no Brasil, já Lauro 
Müller o disse. "ou é brasileiro ou é 
traidor''. 1l:sse · principio do "jus soli" 
foi consagrado na Constituição do Im
pério, na de 1891, na de 1934 e na d~ 
1937. 

O Sr. Nestor Duarte - Não sou 
contra a emenda de V. Ex.a; em vez 
do prazo de um ano, concederia o de 

· 4 anos. 

O Sr. Aureliano Leite - Libera mais 
o aspecto físico. 

O Sr. Plinio Barreto - É mais li.· 
beral. 

O SR. ADROALDO COSTA 
Agl~adeço a solidariedade do VV. Ex-
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celências, mas como ::t A::semb] (~i a. niíD 
é somente a peS!SOa d e VV. E ;<cel<':n
cias, e como há emendas que seguem 
o sistema de adoção, ainda agora, 
quero dem011strar a e:;:celênc:ia da mi
nha emenda sôbre tódas as demais. 
Por isso é que tenho necessidade de 
fazer estudo sôbre o " ius soli", sôbl'e 
o "jus sanguinis" e sÓbl'e o sistema 
mi,xto, para demonstra r C!l.le a ado ~ ?.o 

do princípio que pleit8io é o que ~e me 
afigura mais consentáneo co!11 a rea·· 
lidade nacional . 

Disse que o sistema do "jus soli'' é 
o adotado por nós. Poderia acrescen
tar que é adotado por quase todos os 
países da América Lati.na. 

O Sr. Aureliano Leite - São países 
novos. 

O SR. ADROALDO COSTA- Foi 
o próprio Direito Constitucional bra·· 
sileiro que abriu exceções ao "jus 
soli", adotando, em duas hipóteses, o 
princípio do "jus sanguinis". Tôdas 
as nossas Constituições falam de bra
sileiros nascidos no estrangeiro quando 
seus pais, brasileiros, ali estiveram a 
serviço da sua nação. E' brasileiro .;..... 
diz outra exceção - o filho de brasi
leiro nascido no estrangeiro e que aqui 
vier fixar o domicílio ou optar pela na
cionalidade brasileira. Num sistema 
que denominarei mixto fui descobrir 
peculiaridades na legislação da Colôm
bia, do Méximo, de Portugal, da Bul
gária e da Venezuela. Na Colômbia, 
por exemplo , tal qual como em Hon
duras, os filhos de estrangeiros só se
;rão colombianos se os estrangeiros ali 
estiverem domiciliados. Em Portugal. 
di-lo o art. 18 do seu Código Civil, são 
portugueses os nascidos em Portugal 
de pais portugueses ou de mãe portu
guesa, se ilegítimos, ao passo que os 
nascidos de pai estrangeiro, ali nasci
dos, podem recusar, de modo expresso, 
a nacionalidade portuguesa. Na Vene
zuela, são venezuelanos os que ali nas
cem, bem como os filhos de venezuela
nos, seja qual fôr o lugar de seu !!as
cimento. Sua nacionalidade acompa
nha-os por tôda parte. 

Além dos que nascem no estrangei
ro, de pais búlgaros, são búlgaros os 
que nascem na Bulgaria desde que 
não tenham recebido outra aligeância. 
No direito br3.silelro, porém, a Cons·· 
tituição monárquica e a Const:ltui<;~w 

de 91 adotaram o ~:Jistema do domicHio 
desde que o filho brasileiro nascido no 
estrangeiro viesse fixar domicilio em 
nosso pais. Em 1934, quando aqui se 
reuniu a outra Constituinte. verifica
ram -se os inconvenientes dêsse sis.te-

ma .. Por que? P c1·que tanto a Consti
t.ui çS.o mo~1 :'t rquic a. co 11~ o a rcp:.l~:l i-

cana de 1891 não fixavam o tempo o· 
tempo dentro do qual o nascido lá 
fora tinha de aqui fixar seu domi
cílio. 

Então q1!e acontecia? Acontecia que 
pessoas lá nascidas, que nunca tinham 
apre11dido o pol'tugues. que não co · 
nheciam a história e a geografia de 
nossa terra passavam a vida no es
trangeiro e, aos 90 anos, às vésperas 
de expirar, vinham para o território 
brasileiro, aqui fixar domicílio para 
adquirir a nacionalidade brasileira. 

O Sr. Aureliano Lei te -Entre aque
le te,xto e o que V. Ex.a propõe há 
uma diferença enorme que V. Ex.~ 

devia deixar pela metade, acresce~1do . 

o prazo lembrado pelo nobre deputado. 
Nestor Duarte. 

O SR. ADROALDO COSTA - V. 
Ex.a vai permitir-me: Nunca errar é 
a tributo de Deus. Procuramos imi
tá-lo. 

Em 1934 êsse mesmo argumento se 
expendia aqui. Que fez a Constitui
ção de 1934? Abandonou o princíp:o. 
do domicílio aceitando o da opºão. 
Que é que sucedeu? Aconteceu que 
gerac;.ões de brasileiros, baseados no· 
princípio da opção, lá estão na. Fra1-
ça, e em outros pa íses, sendo brasilei
ros, sem nunca terem pôsto os pés no 
Brasil e sem saber íalar a língua de 
sua Pátria. Por que? 

Porque eram filhos de brasileiros ·. 
que já tinham optado, e lá se conser
varam sem saber o portuguê;:;, sem es
tudar cousa alguma de nossa terra, 
sem se ambientar no Brasil. Apenas 
iam ao consulado e se declaravam 
brasileiros. 

o Sr. A1treliano Leite - Casos es
porádicos. 

O SR. ADROALDO COSTA - Es
porádicos, não apoiado, porque me dei 
ao trabalho de ir ao Ministério das Re
lacões Exteriores e ao c1a Justica, 
para verificar êsses r.asvs que sfio· 
muitos. A fim de que se veja de que 
não sã,o esporádicos, devo lembrar C)Ue 
o próprio Govêrno, no Estado Novo, . 
pelo decreto-lei n .0 389, de 25 de abril 
de 1938, teve necesidacle de não re.s
peitar o texto constitucional e de exi
gi,r que o filho de brasileiro, qw: já. 
tivesse optado, se quisesse t ambém ser 
brasileiro pela opção tinha de vir fixar 
domicílio no :arasil. 

O Sr. Aureliano Leite - Encontrei 
na França netos de brasileiros fran
cêses que sabiam português. 
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O SR. ADROALDO COSTA -- Folgo 
com esta notícia, mas, também. ouvl 
no Min:istério da Justiça, dos lábios elo 
dr. Alcirio Dardeau de Carvalho, au
toridade no assunto, que tem, neste ins
tante, preciosíssima obra no prelo a 
respeito, a necessidade da refórma im
preterível do que dispõe a lei brasileira 
sôbre a matéria. 

O Sr. Toledo Piza - Verifico q1Je os 
dois princípios, um, aceito pela Cons
tituição de 91, outro, pela de 34, não 
atingiram o fim colimado. Não seria 
de tenta!' a junção desses dois princí
pios? 

O SR. ADROALDO COSTA--- Pre
cisamente, a junção dêsses dois prin
cípios é o que faço na minha emenda 
Vejamos um caso prático: Um mé
dico, por exemplo, do Rio Grande do 
Sul, estuda em França, aperfeiçoando 
os seus conhecimentos científicos. Nas
ce-lhe ali um filho. Pela lei brasileira 
atual êle é francês. Terminado o c:urso 
na Sorbonne, ou onde quer que seja, 
o pai brasileiro volve ao Brasil, tra
zendo o filho que vai para a escola e, 
aí, é por todos apontados como es
trangeiro. 

O Sr. Aureliano Leite - Então, pela 
.emenda do nobre orador, se êle se 
formar depois d.e 21 anos, com 22 por 
exemplo, pode requerer naturalidaae. 

O SR. ADROALDO COSTA - Pela 
minha emenda, até os 22 .anos . pocl~~. 
Permi~s, V. Ex. a. o desenvolvimento de 
minha tese e, ao têrmo dela, estarei 
pronto a }'ecebeT cem satisfa~ão o 
aparte do nobre colega. 

O ST. Aureliano Leite - Muito obri
gado a V. Ex.a. 

O SR. ADHOALD'.) COSTA - 1iste 
pai m~~tricu1a o filho numa, escola, 
onde êste é Reoimado de estrangeiro 
pelos condiscípulos, criando-se, em seu 
nêle . o rccalflUe de ver que, em <:>en 
torr8,o, o consideram estrangeiro, 
quanâo é bi'D.sileiro. e da gema. Como 

. sempre, a prudência, o bem senso, vem 
sanar a cleficiênci8, do legislador. Que 
está acontecendo? O Ministério da 
Justiça envia avisos às escolas no sen
tido de a.dmitirem aquilo de que a lei 
não cogitou - uma opção provisória e 
presumida- para que possa frequentar 
o Tiro de Gt:erra ou matri.::ular-se no 
C.P.O.R., a fim de que não seja pre
judicada sua carreira. Que digo em 
minha emenda? Que êle já é consi
derado bl'asileiro desde que venha fi
xar residência definitiva no território 
nacional e isto a partir do Bascimento, 

até ~m;_ ~~lo depois de a ti agir a maio
,·JcL:de. I'Dl' ql'e a t.é mn r,no? Porque 
pode r'ET qt~e êle tenha um pai cas
murro ou anti-patri.ota que prefira 
conside)Ttr seu filho estrangeiro a con
siderá-:lo brasileiro e, por isso, não o 
queira t.razer para o Brasil durante a 
menoridade. 

Em E1inhn eme.nda, ocorrida essa 
hipétc.c, e, c:ou-lhe ainda um ano para. 
qt!c. fazendo todos· os sacrifícios. possa 
vir residir definitivamente em sua. 
pátl'i2.-. 

o Sr. Tavares d' Amaml - Segundo 
o ap::u·te do nobre colega Aureliano 
Leite, qual a si,twwã.o dêste estran
geiro, se êle se formar depois de 21 
:-tnos? 

O SR. ADROALDO COSTA 
Pouco altera desde oue venha até 
completa.r os 22 anos, será considerado 
brasileiro. Não digo que só deva vir 
depois de um ano, mas sim até um ano 
depois. 

O Sr. Aureliano Leite - Não é um 
~.no depois de maioridade? 

O SR. ADROALDO COSTA - Até 
um ano depois da maioridade, espaço 
de tempo dt<rante o qual êle deve vir, 
porque é justamente nessa época que 
se pls.,.;: rna o caráter, que se forma a 
perso~-:alid.r.de. -

O .S'T. !Lureliano Leite - Não é um 
ano clspois da maioridade? 

O SR. ADR.OALDO COSTA- Até 
um ano à e pois da maioridade. 

O S'1·. Aureliano Leite - Parece que 
não nos ente:1demos. 

O SR. ADHOALDO COSTA- Ape
sar de falc,~·mos a mesma língua. 

O Sr. Aureliano Leite - Imagine V. 
Ex.a o caso de um filho de pais brasi
leiros cne se forme em Medicina. aos 
24 anos na Franca. Se o ilustre orador 
dá apenas o prázo de um ano após a 
maioridade para. voltar ao Brasil eo 
requerer sua naturalização, êsse rapaz 
ficar('. impecUdo de se naturalizar 
b:!.·asileiro. 

O SR. ADROALDO COSTA - ~ 

neccss~-írio que, 'de maneira expressa, 
até um HEO após completar a maiori
d2_dc, êle manifeste sua intenção, sua 
vontade firme de adquirir a naciona
lidade brasileira. For isso, êle que 
f 2. ~a o sacrifício ... 

O Sr. 11ureliano Leite - Mas está 
for:?., de prazo. 

O SR. ADROALDO COSTA 
de, dentro do prazo, chegar à sua. 
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terra, para demonst rar asr:;i!11 que a 
quer por pátria. 

O Sr. Hermes LiiiW - Nüo acharia. 
V. Ex.11 . que se poderia dar ao brasi
lP.iro nessas condições ou prazo maim: 

. on possibilidade de declurar sua in
tcnção ao consulado? 

O SR. ADROALDO COSTA - Náo 
posso aceitar só a intenção, desde qu2 
não seja completada com a residênc~<t 
definitiva no Brasi.l. Do co:1trári.o. 
continuaremos naquilo qv.e e.stamos 
vendo: brasileirm; que n8.o conhecmn 
o Brasil, que não residem em sua pá
tria, e que nem sequer falam o portu
gué~. 

O Sr. Hermes Lima - D~ven.1 de
clarar lá e efetivar a nacionaJiza]ft o 
aqui no Bra~;il, para obvi.ar a essa difi
culd:?.de muito procedente apresentada 
pelo ilustre reprencnümte, Sr. Aure
liano Leite . 

O SR. ADROALDO COSTA - Sou 
-espírito eminentemente liberal. Por 
conseguinte, tudo que se conceder ao 
filho de brasileiro nascido em terra 
estranha para que êle demonstre que-

. rer conservar a naCionalidade brasi
leira, tudo aquilo que fôr mistér a 
isso, estou pronto a conceder, desde 

·que a residência definitiva se vincule 
a, essa intenção. Mais um ano, menos 
um ano, não alterará a solução do 
problema, porque plus et minus non 
mutat speciem. De fato, não posso 
compreender que um brasileiro quP
aqui não se radica. que não adquire 
nossos hábitos e costumes possa ter 
amor ao nome, ao título de brasileiro. 

Vou passar a outro ponto. 
O Sr. Brochado ela Rocha - Antes 

de V. Ex.n passar a outro ponto, de
sejo agradecer a solicitude com que o 
nobre m:ador atendeu ao meu pregão, 
defendendo, de forma brilhante, as 

·idéias que tive oportunidade de expla-
nar nessa tribuna. 

O SR. ADROALDO COSTA,- R~· 

gistro o agradecimento, fazendo ver 
·que V. Ex.a fal::>J mais com o coraçã.o 
que com a inteligência. Como de cos
tume, V. E.x.a se revela antes de tudo 
o grande amigo que muito prezo. 

O Sr. Brochado da Rocha - Agra
,decido a V. Ex/l.. 

O SR. ADROALDO COSTA 
·Quanto fi. ·naturalizaç5.o, Senhorea, 
' CO!'.''() ch:: a.quisição ele nacionali-
. c-::c.cJ..e. C:i:::. Lmguimos a tácita e a ex-
Plessa. A naturalização tácita foi pre
vista, quer na. Com;tituiçf.í.o monár
quica, quer na republicana de 1891. 

l'facmcla. a ac:t.dsi.:~~io ela ll :l~;ionalidade 

L1·asli~L·~-:. fú( corícedid<:. sórr:cnte 1:1os 
r>mtu?:uc:.:;C[:J quo aqui estivessem no 
dia 25 de março de 1824; nesta, 
oi.Itorgou -se o título a qualquer e~.ii · 
traYJ.geiro. Antes, porém, já o havia 
concedido o decreto 11.0 58-A, de 15 ele 
dezembro de 1889, um mês após a 
procla,mação da República. i!;sse de
c!·eto despertou protestos de Portugal, 
Espanha, Itália e Inglaterra , dizendo 
ê"ics· que estavamos fazendo restrições 
à li.b0:-dade do esti·angeiro, que esta
var.:los i.nfringindo os princípios ger·ais 
vigorantes na matória , que lhes esta· 
vamos prejudicando os interesses, c 
que faltava base jurídica ao decreto 
porque consideravamos brasileiros 
aqueles que pelo silêncio não tivessem 
declarado querer conservar sua nacio
nalidade de origem. Quintino Bocai
'uva, então Ministro das Relações 
Exteriores, com brilho e altivez, res
pondeu que o Brasil não constrangia a 
liberdade de quem quer que fosse, por
que lhe dava o prs.zo de 6 meses parn. 
que declarasse querer ou nõ.o conser
var a nacionalidade de origem e que 
não aceitava protestos de espécie al
guma, porque isso feria a soberania 
nacional. 

O Sr. Aureliano Leite - O projeto 
náo admi·te naturalização tãdta. 
V. Ex.a vai apres€ntar alguma emen
da nesse sentido? 

. O SR. ADROALDO GOSTA - Vou 
a.presentar emenda no t e-cante à perda 
da n3tu~· s.li?:~~::, o e}:pH:os:: .. Compreendo 
que nem tôcla a. .As s ;;:mb~é i.::t se constitui 
de bacharéis, de prof-2ssôres de DireitG 
eméritos como V. Ex.a e, l}Or isso, é 
que tenho necessida.d.e de fazer essa 
es.plana.ção da matéria. 

O Sr. Aureliano Le·d.c - V. Ex.a está 
equivocado. Não sou rwofessor ele Di
reito . 

O SiR. ADROALDO COSTA 
V. Ex.a pocle não estar lecionando na 
cáted.ra, mas cada dia nos proporcio
na preleções magistrais de bom senso 

e erudicão notável. 
O Sr. · Aureliano Leite - Amabili

lidade ct.e · V. Ex.11 • 

O SR. ADROALDO COSTA - Em 
absoluto. 

Em 1891 concedemos ao cstrang·eiro 
a mais fá.cil e r.mpla naturalizaç§.o, 
dando-lhe todos os direitos, com ex
clusão de pouquíssimos, políticos, e 
propiciando-lhe fD.cilida.dcs sem núme
ro, ao contrá.rio do que havia feito o 
Vi. &e onde ·de Ta unay, em seus dois 
projetos de 18'33 e 1084, nos quais ne-
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ga va quase todos os àircítos ao es
trangeiro, danclo-lhe, porém, tôdas as 
facili·d.ades para a aquisição da na
cionalidade. Evolvemos de maneira 
paradoxal; depois de tudo lhe hav-er
mos ccnc~dido, chegamos ao Decreto 
n. 0 389, de 25 de abril de 1938, que 
também e.stá a exigir retoques, porque 
viola de frent-e preceitos constitucio
nais v:gent e:s. Enqurmto. pelo De,creto 
n. 0 904, ele 12 de novembro de 1902, 
rcgul?-menta.do pelo Decreto n.0 6.948, 
de 14 de maio à.e 1903, e:--:igíamos que 
o estrangeiro aqui estivesse resi ~Undo 

apenas há dois anos, o Decreto-lei nú
mero 389, de 25 de ab~·il de 1938, im
põe, p:ua o estr2.ngeiro adquirir a na
cionalidade brasileira, que aqui r2si
da durante dez anos, coisa que só paí
ses como a Bulg;ária, a Bélgica e ou
tros, SUlX' r-rovcados, que não querem 
gente estranha, adotaram em suas leis. 

O Sr. Aureliano Leite- V. Ex. a tem 
tôda a razão. 

O SR. ADROALDO COSTA- Ora, 
Senho:res, depois de criarmos um pro
cesso complicado e dispendioso, para 
que o estrangeiro adquira a nacionali
dade brasileira, surge o projeto e de
clara que se lhe pode tirar o título de 
nacio!lc..l. mediante o processo que a. 
lei est8.b312c8r, proce~:>w que o decreto
lei n.0 :::\39 denominou de p1·ocesso ade
quado, e no qual não se dá nenhuma 
garantia ao naturalizado, quando se 
lhe quer cassar a nacionalidnde. 

'lt contl'a isto que me rebelo. Já 
que o estr·angeiro passou por severo 
exame e uma verificacão extraordiná· 
ria, já que clêle se exigiram requisitof: 
sem conta, depois ele obtido o título 
de brasileiro, só por meio de sentença. 
judiciária se lhe poderá arrancar 
aquela cédula com a qual o galardoou 
a Nação brasileira. Jamais pelo pro
cesso CillO [1. lei vier a estabelecer por
que êste poderá ser o pmcesso ade
(j í/.ar7o, do decreto-lei n.0 389, e eu 
pl~:i.t e:.O rroc ~.sso .iuclicia), em que se 
assegure a mais ampla defesa ao na
turaliza.do. 

Era o q~.te tinha a dizer . Senhores 
Const ituint e.>, em defesa áe emendas 
de minha ba:ncada e de minhrt autoria. 
(Muito bem. Palmas. O orador é 
cu?nJJrimentczdo) . 

(D1[rante o discurso do Senhor 
Arlroa.ldo Costa, assume a presi
dência, o Senhor Rui Almeida, 4.0 

Secretário.) 
O SR. PRESIDENTE - O Senhor 

Deodoro de Menclonça envia à Mesa o 
seguint·2 discurso para ser dado como 
lido: 

O SR . DEODORO MENDONÇA -
Sr. Prcsic:ente, ocupando hoje a 

atençào àe V. Ex.U· e desta magna As
sembléia, Sr. Presidente, para apre
s-entar e justificar várias emendas a.o 
proj -~t.o elaborado pela grande Com's
são Constitucional, tenho a honra de 
usar do ensejo para comunicar a fu
são que decidiram realizar os parti
dos Popular Sindicalist a. Republicano 
Progressista e Agrário, os dois primei
ros co;.n representação nesta Assem
bléia, sob a denominação de Part:.do 
Social Progressista. 

Nossos programas, com hrga visão 
socialista, aproximavam-s~ e se con
fl!ndian1 nos mesmos propósitos de
mocré.ticcs e por isto indicaram a 
uniflo que realizamos, fortalecendo a 
corrente e consolidando as idé:as co
muns. Consti tuidos nossos anti:goo 
Partidos na hora inicial da reestrutu
ração legal do País, reuniam uma mé
dia de opiniões para servir aos altos. 
interêsses do povo ·2 atender, da me
lhor forma, as suas necess'.dades . O 
pleito de dois de dezembro evidenciou 
o imperativo de reforçar as entidades 
parUrlárias em face umas das outras, 
cond·::>nsar seus programas e revê-los 
diante dos desenvolvimentos econômi
cos e sociais que surpr-eendem a vida 
universal a cada instante, na luta de 
rem:ganização das vár:as comunidades, 
salvando-as do cáos, da anarquia e 
dos inúmeros males qu·2 trabalham as 
sociedades políticas e as classes ativas 
de todos os· povos ela terra. 

Uma guerra, exigindo os maiores 
s?.crificios de todos os t empos , revelou, 
na hora. àa paz, que ela foi feita m2-
nos pelas ideclogir.s arbitrárias e vio
lentas dos govêrnos total'tários. que 
pelo esta,co la tente- de de::;a.ssossêgo dos 
povos em face da economia das suas 
class-:: s, da produção das suas indús
trias e do clesajustamento do trabalho 
humano, tornado êste corno elemento 
secundft:rio da riqueza e dela afastado 
par8. as condições mais duras e desi
guais . 

O mv.ndo não podia continuar sus
tent r:m do regimes e práticas an con
trários ao homem e a seu trabalho, 
unindo-os no sacrifício da produção e 
separando-os nos proventos do bem 
estar . Dentro dos lim~ tes das grandes 
democncin ~;. os remanescmtes feudais 
da Explornção da terra e do trabalho 
e o capitalismo o!lipotente impondo 
privi1 !~ g i os tle nobreza, pe1o ouro ga
nho cem o br?.ço ilaqueado das mas
sai': , criarC1 m um mund o sem confi.an-
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ç:l, insuste11tável dhnte c18,S razões 
humanas àe coexi..stên::Ia , u_:; ufruiclo per 
um pequeno número com um martírio 
da ma: or parte. Como o conflito cha
mou a todos os povos, compreende-se, 
afinal. que a vida é cada vez mais 
universal e nenhum povo pod·= ficar 
isolado no seu nacionali.smo, per mais 
próspero e auto-suprido que êl-2 se 
apresente. Também o individualismo 
democrático teve que ceder lugar à 
socialização dos proventos, dos quais 
deve part:cipar o maior número numa 
economia comum de qusm dirige e de 
quem executa. 

As amplas formas do socialismo pro
curam acomodacões dentro de cada 
povo, em concordância com as pectÃlia
ridades, meio fisico e social; dai opi
narmos pelos esforços no sentido de 
implantar práticas socializantes, par
ticularmente brasileiras, as únicas que 
o nosso povo acolherá dentro do seu 
maior ou menor desenvolvim8nto cu.i.
tural e econômico. Longe de impor
tarmos sistemas esquisitos, próprios de 
outros climas e do desespero de anti
gas civilizações cheias de recalques 
raciais, irredentismos e prevenções 
agressivas, ___, o Brasil pode instituir o 
seu sistema político e social evitando 
sobretudo o aparecimento de classes 
que se entrechoquem pela desigualda
de dos direitos, liberdade e fortuna; ri
cos ou pobres, instruídos ou iletrados, 
haverá sempre uma condição comum 
unindo os homens, como milagre da 
colonização lusitana, deu-nos a urJ
dade religiosa, de língua, de raça, de 
território. Fora do Brasil, e por tôda 
parte, ha uma busca abnegada de 
harmonia como solução às ameaças 
iminentes de nova guerra. O recei IJ 
mútuo insinua esfôrço geral. Também 
em cada país, desinteligências ide'>lóg1-
cas e conquistas coletivas de melhor 
viver, vão alcançando soluções pací
ficas e compondo o novo mund,), On
de a monarquia decai da confian<{'l é 
proclamada a república; onde os ex
cessos da esquerda provocam a que
bra revolucionária da ordem, rccunm 
os plebiscitos para fórmulas mais con
venientes. No alvoroço das graves 
questões sociais, arrastando as ·1elhas 
comunidades conservadoras a !1cdmi
tirem planos materiais para atende
rem o anseio e as tendências das mas
sas organizadas, a cristandade amda 
ganha fôrças para enqua1rar os po
vos dfll cruz no socialismo cristão que 
Leão XIII e Ramnola fixaram nos al
bores do século XX, como a profecia 
divina de que deveria resultar a sen-

!en9a inexorável alertando a concl
encm de homens e govêrnos para o 
desfecho que o progresso . das indus
trias reunindo os trabalhadores e va
lorizando o trabalho, viria trazer à re
denção dos humildes que tnoduzem tô
das as utilidades da vida contemporâ
nea. Será política? Será econômica? 
Será social, a solução brasileira? Tal
vez tôdas e cada uma, entrelaçadas e 
decorrentes que elas são uma das 
outras. 

Saimos de uma crise de liberdade, 
ao preço de oito anos de regime extra 
republicano. No balanço dêsse perfo
do, que vae basear o futuro, as ex
pressões oficiais, conformando estatís
ticas, apresentam quadro demasiador 
na economia e finanças naJCiong,is; 
maior impressão reflet-em as cenas co
tidianas da alimentação, moradia, 
transport-es, saúde da população, evi
d·enc1ando um conjunto desajustado 
e uma insàtisfação generalizada, que 
as melhores providência do govêrno 
não conseguem remover. Tudo que 
antes excedia p~.sson a faltar e o que 
faltava desapareceu. Ha um ano que 
as franquias mais essenciais foram 
restabelecida5 e há 4 meses o govêrno 
eleito esforça-se para recompor a vida 
do Esta.do e do povo e hem pouco con
s·egue ao . peso de r·esultantes .cujas 
causas não podem ser removidas de 
pronto. E os m::ües aumentam, com 
êstes a falta de confiança que não se 
pode destinguir se do govêrno ou da 
forma de govêrno. Cinqüenta e seis 
anos de república, cheios de motins, 
revoluções, deposições, processos elei
torais desmoralizados, estados de sí
tio, de em€rgência e de guerra suces
sivos, confirmando o sistema dos em
préstimos ouro, faz.endo desaparecer a 
divisa da nossa moeda no estrangeiro, 
a:fh1al a ditadura como remédio às 
cris-es. Cinqüentr. anos de república 
pr·2Sidencial, subvertida pela política 
de presidentes e governadores mais ou 
menos ditatoriais, legítimas hipertro
fias do · poder executivo, desacredita
ram êste regime perante a opinião 
brasleira e nos incluíram, no juízo dos 
outros povof, entre aquelas r·epúbli
oas sem democracia que Wallace cons
tatou no seu passeio de observação 
p-ela América Latina. 

Um país rico e enorme que, embora 
cheio de doentes, em menos de meio 
século dobra st1a população, não teve 
governos para pn:ver uma produção 
alimentar correspondente, e quando os 
povos assolados pela guerra nos pe
dei!l recursos, verifLcamos que pant 
nós mesmos faltam, por formas alar-
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mantcs, o que os habitantes dos con·
tin2ntes devastados nos imploram. 

Não desejo, Sr. Presidente, delatar 
a forma pn.rlam~ntar, senão a necessi
dade de r..cl.oti-la para aproxima.r mais 
do executivo a ação do parlamento que 
é o próprio povo. E' a solução polí
·tica reclamada para resolver as de
mais cris·es , qu~ o Partido Social Pro
gresists. incluio entre os altos postula
dos do seu programa político, assim 
definido perante a nação e no s.eio 
d.êste parlament o. Aqui, econon:ü::. tas, 
pl'oprietários, industriais, com·er<Cian
tes , lavn:_dcres e operários discutil'ão 
as ouestões econômi·cas e sociais e da
rão· programa aos gabinet-es que a 
maioria constituir. Os presidentes le
vam programas próprios, não a tendem 
programas do parlamento, antes im
p5em a êste o que des·ejam, e a lei, se 
não é inspiração do executivo, diflo:'::il
mente alcança os efeitos previstos. 
Acn~ditamos 11a vitória parlame:n~ar, 

nós ministros responsáveis, que res
pondem interpelações e são obrigados 
a f.8,zer da função pública uma coisa 
séria, fiscalizr.da e honesta. Com ela 
a liberdade do cidadão e a 8.utonomia 
dos Estados terão melhor acatamento. 

Sr. Presidente, colaborei como 
membro da segunda sub-comissão 
con.stitucional e assinei o brilhante 
pRrecer do ilustre relator Sr. Alio-
mar Baleeiro referente à descrimina
çfr.o de rendas. No seu primeiro arti
go opinavamos porque a distribuição 
de enc~ugos tributários fôsse feito 
dentro dos princípios da .iustiça so
cial. Por maioria, a grande comissão 
excluiu êste artigo que é uma afir
mnção cio espírito que vai dirigir a 
incidência dos impostos. Não se trata 
de fazer aceno a falso socialismo; os 
que, como nós, adotamos êstes prin
cipies, achamos convenientes fixá-los, 
porque vüo iniciar combate aos tri
butos indiretos, lançados sem distin
ção nem 1Jroporcão. atingindo ricos e 
pobres, saldo e deficits, a fartura e n. 
fome, o luxo e a miséria, tais os de 
consi.;mo e exportação, impostos, além 
disso, ante-er.onômicos, prejudiciais à 
produç5_o e circulação das utilidades, 
causadores diretos cta caristia da vi
da. De alguns artigos abrangidos no 
govêrno Campos Sales pelo impôsto 
de consumo, :::obem a muitas dezenas, 
atingindo tôdas as mercadorias, me~
mo fl.quel::>..s que representam as neces
sida des mínimas do homem pobre P 

sua fm-:níEa. Como se vê, êsse impôs
to ( vm tributo implacável, acompa
nhr._ o h cn E:r:l f· m t cdos os seus esta
dos e mc.:vimentos c.o bêrço ao túmulo, 

nem tiveram prestígio as vozes da 
model'na ciênda financeira, fóra como 
dentro do P2.ís, definindo as repercus
sões, entre ot~tros a recente "Resolu
qão que acabil. de publicar, na escola 
jorgista, o ilustre Sr. Ota viano Alves 
de Lima embora o tema não pos.c~a 

em todo ' o Brasil responder pelo im
pôs to único. 

A.certadamente, a grande comissão 
nc8itou emenda que apresentei com 
mais 22 membros da mesma e defen
dí, inclui.ndo no § 1.0 d.o art. 128, a 
exenc8.o do impôsto de consumo, para 
os ar-tigos que a lei classificar como o 
mínimo indispensável à habiLn.çã.o 
vestuário, alimentação e tratamento 
médico das pessoas de menor ca:Jad
dade econômi·cà. Também a proprie
dade privada, tão amplamente ga~ 

rantida pela constituição de 1891, 
quando estavamos em pleno libera:is
mo democrático do século 19, fi-cou 
pelo projeto com o seu uso condicio
nado ao interê.s&e social e as terras, 
por outros artigos da ordem econô
mica, submetidas a tôdas as facili
dades para sua divisão e ocupação. 
Isto não é então justiça so~ial? Co
mo excluir o preceito propmto, se 
todo o projeto está felizmente, for
mulado sob a inspiração dos seus 
princípios nobres e humanos. 

O ensino público reclama sua colo
cação ao alcançe de tôda gente por 
forma obrigatória e gratuita. Nossa 
civilizar;ão não pode ir adeante com a 
cifra ele analfabetos e homens sem 
profissões que constituem a grande 
massa das populações brasileiras. Esta. 
terceira constituição nã.o pode esqui
var-se ele impor uma decisiva provi
dên.cia que eduque os nossos concida
dãos. O número de pessoas ricas e 
cl8,quelas com méd.io rendimento di
minue na proporção que o valor da 
moed_a emitida sem lastro reduz seu 
valer aquiEitivo. Se todas as classes 
implor::\~11 melhoria, premiadas pela 
insuficiêncirt do ganho mesmo para 
suas despt?sas primárias, como atender 
outros gastos na educação das crian· 
Ç9,s, pequenas nas familias urbanas, 
grar.cles nas rurais? Com a instrução 
on~:>:f.!dg, d~ t2xas, que são verdadeiras 
n:ensalidades, · nüo teremos educaçáo 
popuJ.ar, cerrando oportunidades de 
aperfeiçoamento mental, aos filhos do 
verdaaeiro povo que é aquele exata
m.cnte que nã9 pode paga1·. Liberar de 
impôsto e tax::~s o livro e o estudante, 
ó D pc..pcl elo :::::·st::tdo, prat.ic~ndo n, sua 
mais benemérita finalidade. E' a 
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emenda que apres~nto tornando gra
tuito o ensino público em todos os 
seus graus e ramos. 

- Não creio que o exercício do di
reito do voto possa perturbar a disci
plina dentro de nossas fôrças arma
das, sendo como já são corporações 
identificadas ICOm o espírito civil atra
vés das conscrições anuais da moci
dad-e brasileira. Afigura-se a inter
.cllção do voto ao~ sargentos, cabos e 
.soldados uma medida contrária à or
dem que é sempre resultante da prá
tica livr:e dos nossos direitos. Aos 18 
votar, para suspend-er aos 21 e reco
meçar aos 22 anos, com o recalque de 
uma r·estrição grave pela diminuição 
da capacidade, ooloca.ndo êsse moç.o 
que está l'eoebendo instrução para a 
defesa da Pátria em nível cívico infe
rior aos que na vida civil gozam de 
todos os direitos. 

Não aplauclimos disciplina bruta, 
inconsciente, quando pode ser obtido 
o respeito hierárquico sem constran
gimento, pelo imperativo de regula
mentos justos e equitativos. O oficial, 
quanto a praça de pret, é um cida
dão, oomo cidadão tem dir-eito a ser 
respeitado por fôrça da sua patente 
e função, quanto o soldado a obrigação 
d·e ma.nter-se disciplinado por fôrça 
da lei e pelas exigências do serviço 
militar. Nossas fôrças armadas ga
.nharão em disciplina, se todos os seus 
membros, do mais alto ao mais hu
milde pôsto, cumprirem o seu dever 
legal, ao c·ontrário respondendo pelas 
sanções. 

Acredito nas fôrças de cidadãos, 
como as que os Estados Unidos mobi
lizara.m para a guerra, de preferên
cia às fôrças mercenárias, sem a no
ção do dever cívico, e como tôdas as 
fôrça.s mercenárias incapazes dos 
grandes sacrifício._ pelas causas uni
v·ersais nas lutas entre os povos. 

- Nas outras emendas, Sr. Pre
sidente, des·ejo obter da Constituinte 
aprovação para ser concedido o voto · 
aos analfa.betos, como elementos per
feitamente concientes e d-e elevado 
valor na produção econômica do país 
e, ainda, uma representação efetiva 
de todos os partidos na Comiss·ão 
permanente que, no intervalo das 
.sessões, respondem por várias atri
buições do Poder Legislativo, confor
me justificação anexa que, por falta 
de tempo, deixo de ampliar desta 
tribuna. 

O SR. BABRETO PINTO - Se
nhor Presidente, peço a pala.vra, pela 
ordem. 

O SR. J?!RESIDENTE - Tem a pa
la,vra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, faltam qua
tro minutos para o encerramento de 
nossos tr~balhos e não teremos tempo 
-- com g.rande infelicidade para nós 
- de ouvir, como desejávamos, a pa-
lavra do nobre Representante que 
V. Ex.o. acaba de convidar a ocupar 
a tribuna. Nestas condições, permito
me sugerir a V. Ex.a o encerramenta 
da sessão. · 

O SR. PRESIDENTE - Atenderei 
à sugestão do nobre Representante 
Sr. Barreto Pinto. 

São enviadas à Mesa grande 
número de emendas, oferecidas ao 
projeto da Constituição, que serão 
publicadas posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE - Esta .;:-mda 
a hora da sessão; vou levantá-la, d-e
signar~do para a de amanhã, a seg:;in
te: 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão, em se
gundo turno, do Projeto da Consti
tuição. 

Deixaram de comparecer 62 Senhores 
Representantes. 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

P.zreira da Silva. 
Pará: 

N·elson Parijós . 

Maranhão: 
Pereira Júnior. 
José Neiva _ 
Afonso Matos. 

Piauí: 

Renault Leite. 
Sigefredo Pacheco. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
·Osvaldo Lima. 
Costa 'Pôrto. 
Ulisses Lins . 
Pessoa Guerra. 

Alagoas: 

José Maria. 

S2rgipe: 

Léite Neto. 



Bahia: 
.·Luiz Barreto. 

Rio de Janeiro: 
.Alfredo Neves. 
Paulo Fernandes. 

Minas Gerais: 
Rodrigues Se·abra. 
Joaquim Libânio. 
José Alkmim. 
Milton PTa tes. 

São Paulo: 
·Cirilo Júnior. 
Noveli Júnior. 
Martins Filho. 
Sílvio de Campos. 
José Armando . 
João Abdala. 
. Sampaio Vidal. 
Honório Monteiro. 

Paraná: 
Lauro Lopes . 

Santa Catarina : · 

Altamiro Guimarães. 
Rio Grande do Sul: 

G-etúlio Vargas . 

União Democrática Nacional 

Ceará: 
Gentil Barreira. 
B€ni Carvalho. 

Pernambuco: 
João Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter ·Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

São Paulo: 
Toledo Piza. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 
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Minas Gerai. 
Leri Santos. 

São Paulo: 
Marcondes Filho. 
Hugo Borght 
Pedrosn Júnior. 
Romeu Fiori. 
Berta Condé. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 
Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal: 
João Amazonas. 

São P-aulo: 
José Crispim . 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado . 
Caires de Brito. 

Partido Republicano · 

Minas Gerais: 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 

Paraná: 
Munhoz da Rocha. 

Partido Popular SindicaUsta 

Ceará: 
João Adeodato. 

Partido Democrata Cristão: 

Pernambuco: 
Arruda Câmara. 

São Paulo: 
Manuel Vitor. 

. . . . 

Partido Republicano Progre~sista 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho . 

Levanta-se a sessão às · 18 bo .. 
ras. 
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