CÂMARA-

\

...

'

ANAIS
DA

COMISSÃO DA CONSTITlJIÇÃO

ORGANIZADOS PEL~ RE;DAÇÃO DE ANAIS ,
E DOCUMENTOS .:PARLAMENTARES
'·

I

.

'·,

_,/

I
I

l

;/

'

'

IMPRENSA NACIONAL

*

RIO DE JANEIRO

*

BRASIL

* 1948

I

..

.

,

ANAIS ·
DA
'

I

'C OMISSÃO :PA CONS~IT:lJIÇÃO .
r

,

Ol~GANIZADOS PELA REDAÇÃO DE ANAIS

.

E-DOCUMENTOS PARLAMENTARE$ ..·•

·,

...

Volume I

.,,,

p

....

Ein sessão ·plenátla qã. Assembléia
Qoru;tà-tuinte, neai1Zada. · em 14 dle
março de- 19.46, o Pl'ésidente da Mesa.,
Sr. Fernando de Melo Viana, comunicou aos ·s enhores Representantes que,
de acôrdo com as indicações l'lecebidas, para compo.sição 'da Comissão da
Constituição, faz as seguinres designações:
·

Ferreira de ·-S,ousa •.
,MÍ;lton Oam~p_os . .
Argemiro ·Figu~iredo.
Edg-a r Arruda. ·
Hermes Lima.
Flores p.a Cunha.
Prado .Kelly.
Soares Filho.

Partido Social Democrattco

Agameinnon Miagalhã:es .
Atallba Noguefra,
Ivo d'Aquino.
Clodomir Cardoso.
Eduardo Duvivier.
Adroaldo Costa.
Cirilo Júhlor.
Silvestre Péricles .
Costa Neto .
~aga!hães Ilarata .
Gustavo Capanema.
Sousa Costa.
Atflio Vivaqua .
Benedito Valadares .
Valdemar Pedro.sa .
.Grac.o CM'doso.
Acúrcio Tôrres. ·
Fl~vio Guilltarães .
Nereu Ramos .

Partido · Tr.a.balhista

Baeta Neves:
Gu~ací Siiveirla..
Partido Comunis,ta do Brasil
\,

Milton Caires de Brito.
Partido Republicano
Artur Bernardes.
PaT'tiàa Libertador

Raul Pila.

·'

.,

Partido Democráti<t> Ortstão

Arruda Câmara.
Partido Republicano Progressista

Café Filho.

União Democrática Nacional

Mário Masagão.
Alioma'r B aleeiro.

Partido Popu{a,r

Sinãtcalfsta

Deodoro' de Mendonça .

•

'

•

Reuclão de- Instalação
\

.

4.0 Comité - · Do Poder ExecutlTO '
- Presidente da República, atribuições e · responsabilidades Ministros de
Estado (Gapítulo III) . ·
do Edificio da Câmara dos Deputados,
a Comissão da Constituição. Compare5.° Comité - Do Poder Judiciário,
ceram os seguintes membros:
Supremo
disposições preliminares,.
Partido Social Democrático: Aga- Tribunal
Federal, Juizes e tribunais
memnon Magalhães. Ataliba Nogueifederais, justi9a. dos Estados Distrito
ra, Ivo d' Aquino, · Clodomir Cardoso,
Federal e Territórios, Justíça EleiEduardo Duvivier, Adroaldo Costa, Citoral. Justiça do Trabalho, Justiça
rilo Júnior, Silvestre Péricles, Costa
Militar (Capitulo IV> .
N~to, Magalhã,es
Barata, Gus'ba.vo
Capanema, Souza Costa, Atilio Viva_
6.° Comité - Titulo II - Da De'claração de Direitos, Direitos Polítiqlia, Benedito Valadares, Valdemar
cos e Oarantias ·Inqividuais (CapíPe.d rosa. Gracco Cardoso, Acúrcio
tulos I e II> .
T/lrres, Flavi-o GuimaJ:"ães :e Ner,eu
Ramos;
7.° Comité - Ordem EconO~ica e
Soc~a.l .(Capitulo III) .
UniãÓ Democrática Nacional: Mário Mazagão, Aliomar Baleeiro Fers.o Comité - Títulos m - IV reira de Sousa, Argemiro Figuêirêdo, vFamilia, Educação e Cultura.
Hermes Lima, Flores da Cunha, Prado
Kelly e Soares Filho.
9.° Comité ,_. Seguran~a Nacional.
10.° Comité ;..... Disposições gera~
Partido ...Tna.balhista: Baeta Neves
e transitórias.
e Guaraci Silveira.
c
Foi igualmente aprovada a diStriParttão Comunista do Brasil: Milbuição das matérias por dez' sub-coton Caíres dê Brito.
bl!iltsões, 'ba.mbém apl"esentada IJ;JelO
Br. Nereu Ramos e alterada em
Partido Republicano: Artur Bemar_
~lguns pontos, a,pós debate entre os
des.
membros da Comissoã:
.
Partfdo Democrata Cristão: Arruda·
Organização
Federa:I:
-'Ataliba
Câmara;
Nogueira- Clodomir Cardoso- ArPartido RtWublica'inO Progressista:
ge~iro Figueiredo.
Café Filho.
Discriminação · de Rendas: - SouPartido Libertador:
za Cosba ·- Benedito Valadares Aliomar Balieiro - Deodoro de Men_
Raul Pila.
donça.
Partido ;popular Sindicalista: DeoPoder Legislativo: - Costa Neto doro de Mendonçà.
Gustavo Capanema ,.:-- Soares Filho.
1° Comité - Titulo I
-.Da OrPoder Executivo: - Acúrcio Tor- •
ga.n.!zação Federal (C~pitulo I).
res - Graco Cardoso - Flores da
Cunha.
2.° Comité - Da discriminação de
rendas.
Poder ·Judiciário.: - Valdemar Pedros:a. - Atílio Vivaqua - Milton
3.° Ccmité - Do Poder LegisLativo,
Campos.
disposições prell~ares rutribuiçóes,
leis e· resoluções, elaboração orçamenDireitos: .- Ivo
[)eclaraÇã.o de
tária (Capítulos II, V e VI) .
- d'Aquinó - Eduardo Duvivier - MáEsteve :Q.oje, dia 15 de . março de
1946, reunida pela primeira vez , àS
11 horas e 30 minutos, no Salão Nobre

~a· -

rio Ma.zagão - Artur Bernardes Milton Cail'es de Brito.
Ordem Econômi.c á e Social: - Agamemnon Magalpães - Adroaldo Costa
- Hermes Lima - Baeta Neves
Café Filho.
.F1amflla., Educação -e CultUra:
Atallba , Nogueira - -~á,vlo Guimarães ·- Ferreira de Souza - Arruda
Câmara - Gua·raci SHevira.
Segurança Nacional: ~ Silvestre
Pérleles .de ',Góes Monteiro - Migã:lhães Bamta - Edgar Arruda.
DisposiÇões Gerais e Transitórtas:
- Olrllo Júnior Prado ~elly. · Ner-eu ~Rmos.
Deli~rou-se. em: seguida, ~ue as
Subcomissões re,rão o praz@ de dez
<lias para apresentarem seus t;raba1hos. ficando a Descriminação dé
Rendas com mais cinco dias, improrrogáveis, atendendo à complexidade
e ~xtensão de stia 'tarefa, e bem assim, que as Subcomissõés se reuni,ssem.
' lmedla.tamerite.
-

ação. Agl'adlfço a prova de confiança que me acab4tm de dar oS .ilustres
colegas da .Comissão da Constituição.
No desempenho desta elevada missão,
;darei. quanto em ...mi!n e-stiver, para
corresponder à essaP' gellle-rooidade e
tenho- fé efií DeUJS ··que não decepcionarei meUs
companheiros. (Muito
bem) .-

·

D .Sr. Prado Kelly- Sr. Presidente, m.e~s senhores:
também. será
br~V'e o que tenhQ a dizer . Agradeço
mmh:J, esco~. cordialmente a todos
os mem):Jros _da Comissão, na qual,
pe~o.s elevados
objet,Nos que devem
Pl-'fSi:Çll.r aos .nossos trabalhos nã0 p;odím!lmos, ·.d e 13-gor.a IP-Ór Q.iant'e. distiri._
guir partidários. (Muito. bem) .
Q - {Jr. Ciri~o J1!,niar ~ Me,us Senl!J.ores: _a,grade~en.dc<> aos meus ilus-.
tres e . eminentes panes a escolha de
nwu humi14e nome P~tra l'elatar o
Projeto da Constit).lição tt .s;er levado
ao Ffem}rio. façp minhas as pala:vl'I!IS
dos ilu$tres Cop,stJtuii;J.tes .,_ SeJilio..
réll Nereü R.a:tpos e Pra.d.o :r<eiJy pr.o.JJ+~Uend~, c0m o - c 0pcur~ eficie;n.,
te. culto e pa-triótico dos membroo
A comissão· serâ convocada to1as
desta Comissão e da Assembléia, d~
as vezes qu.e houver matéria para. ~::. sempenhar-me dentro
das minhas
bate de delibenação.
fracàs fôrças, da honroSia incumbê~
cia -que me foi co,m.etida.
O Sr. Agam-emnon Magq,lhães Dev,o acrescentar, repetinda o que
·Srs. ;Rtepresentantes.
Preliminartive ocasião de .dizer em '1935 na
men~. para instalação da Comissão
Assembléia Legis1ativa, do Estado de
devemos proceder à escolha do PreSi}o Paulo, quando ~e inici~tram os
sidente e demais membros neces~á,
trabalhos da Constituição .de. 9 de
rios a execução -de nossos trabalh~IS.
Pará evi-t ar· urrua · organização proyi-_ Julhp: na execução da. taref-a da nà..,' ,
t1,11'eza da CÍI:le vamos começar -;:--urila sória, lproponh6 aos nobres cole~as
a escolha, por aclamação, do Sena.· or
Co~tituição cess-e m os ruidos- daS
Nereu Ramos, lider da ~ioria, p a
pafxp.es, quebre~-se. os liiPi~s traçados pelos Piartidos, porque todos que
Presidente e do Sr. Deputado Pn!l(.do
colaboram na; feitura da Carta. FunKelly sub-lider .d a mai.oria, pàra viredamental do regime são patriot!l-5
presidente. <Mwto be_m ; muito be .
Palmas) ,
.
dign~s da c~nfiança da Nação e -do
re{lpetto redproc.o. (Muite bem) .
P.ara Relator Geral, pelo que ouvi
ó Sr : Flores da Cunha - Senhor
nós bastidores, as preferências se ~n.,.
-clinam para o Deputado Cirilo -Jú- Pr~sidente. q-qero fazer uma ressalva..
Nao é que discorde da escolha dos
nior líder da Bancada Pawista e up;a
nobres representantes parà dirigirem
das expressões ~ulturais mais bpas nossas reuniões, · e da do-·:e.e1ator
lhantes do n-osso cenário polit;lyo.
(Palmas).
da Comissão. Apenas,
julgo" que o
processo democrát ico é o da eleição.
Assim se os colegas ·estiverem de
Ma& com a aclama,ção feita, que te- .
acôrdo poderemos aclamá-lGS e pe-4ir
ao Sr. Representante Nereu Ranl.Q& V'e o :rn..eu pleno 1assenti!llento, ganhamos tempo e · o do que . in9tis precisaassuma a
direçã o dos trabalhp.s.
mos, neste instante, é de caminhar
(Muito bem; PalmQ,S) . com rapidez e fazer crer; lá fOl'a, que
C9I)Yidamos o Sr: Nlfreu Eamo~ a
começa !Ir realizar-se noss-a promeSsa._
oou;par a Presidência. (O Sr. ~qeu
de darmos uma Col1Stituição ao Pp.ís.
Re,m.os assume 9, Presidência) . · I
<MuitQ be~; Palmas) .
. O Sr. Nere'u Ramos · - Meus ~o
legas; apenàs duas palavras por(IUe
O SR. NEREU RAMOS, S enhores
a hora. é meml6 de palavras que de representantes; Em entendeimentcs

_.,._
realizados entre as diversas correntes
·entre oo membros da ·Collrls:3ãu ·da.
Oonstituiçãa foi ·sugeri!_lo qué essa. se
dividisse, para realizaÇão do seu -trabalho nas seguintes n:ove sub-cvmtssões,
da . seguinte forma: 1."') ---: Da Organização Fedoerwl; 2.0 ) -Da Discrimina'Ção dé Renda; 3.à.} -'- Pode;r Legislativo; 4.~) - Poder 'Ex&:útivo; b.n ·Poder Judiciário; ·ü;a) ·--'-: Declaração
de Di~tos; 7."') ~Ordem Eom1ôrnica
e·· Social; '8.") ·.;.,. Famfiia · Educaç;io
e Oultura~ 9."') "f!.' Segurl!hça N:acio- ·
nal, Funcionários e Disposições Gerais.

meu ver mais ielacionaqa com o Paae:r EXecutivo tio que cOm. a se'gurilin9a nacional, embora deva constituir,
· nll. carta Funda~ental. capítulo
a
· pll.rte; Finalmente as DisposiçóeiJ
Ge'l'ais e
TJ.:ansitórias constituem
m:atérla que de·ve ser mais amplamente versada pelo plímário e a re:jpeito da qual haverá se-m .d úvida numerosas sugestões. Essa. subco~são
teria vários assuntos a estudar. Seria.
conveni!ente que, a respeito, se o:i'ga.nizasse subComissão especial
cuja
constitúição - sugiro ·--: não· prescindiria dos nomes do Relator Gen!.1 e
;l.
. ..
de' V. Excia. Essa subcomissãiO -a;pu~
Submeto a ·sugéstão 'à eon!!Lder~ção
raria. e examinaria Q.etidamente a
:do PlenárJ:o.
·
matéria múltipla que surgisse do pieM
nár1o. Destarte, parece-me de toda
Q SR. GUSTAVO CAPANEMA ~
pracedêricin q~«e a .matéria. das '<'lispoTenha a hanra de propor duas modisições gerais .e transitória-s nãG 'Sobre ..
ficações. 'A primeira é que a ma·téria.
carregue comissão já :lncmnbhda C!le
:relatiYa aos func-ignários públicos seassuntos tamàém impoo-tantes, ·ll'lati•
je estudada pela ·subcomissão enclttvo pel:o qüal me permito sugedr a
J.1égalda de crupitulo sôbre o ·Poder
instituição .de mais uma subcomissão.
Executivo; 1a. segunda, que todi:l o· -as •.
O SR. MARIO MAZAGAO- Si:.
sunto das Disposições Gerais e Tran·
Presidente, pedi a palavra para pGil.s1tórias entre a constituir matéda· de
derar apenas que a sul;>comissã,o él;'!.es'tu~o de uma sutlcomissão -separa·
carregada da elabor~J,ção do anti~S.
projeto na :p arte relativa ::to .Poder
O SR. NEREU RAMOS - Em d!s:.
Exeéutivo, já. Se àcha muito sobrécussão a. proposta do ilustre Depucai'regada para elaborar, ainda, o cã.:;
tádo . Sr. Gustavo bapanema. no senp!tulo do Funcionalismo PilbUco, 'Q.ue
tido· de que o título "Dos FunCionáme parece, aliás, estr,anho às suas
rios P.úblico.s" passe 1a constituir urílil.
atribuições.
·
dependência fda seçã/o do
·"Po<3.'!!T
O SR. AGAMEMNON MAGALHAEs
Executivo" fic'ando a. · càrgo da outra
- Parece-me que a matéria do Fun··
Oottiissã·G a parte referente às Dis•
clonallsmo estaria mais bem compreposições Gerais e Transitóri·a.s".
endido no Titulo das· garantias e diÉm -vez de 9 Suoco:missõea, po.ssa.- reitos.
·
rirunos a ter 10.
O SR. MARIO MAZAGAO - O
· . Q SR. SOUSA GOSTA Segunmáximo que se poderia f,a.zer na sul5do me parece. pela sugestão do no- comí.sSão, sel'ia estabelecer a respon;
bre Representante Dr. Gustavo Ca• sabilidade do Poder. Execut111'o, m~
pan~m~. continuariainos_ à wr 9 subdiante disposições fundamentais . Mas
co~1ssoes,. e apena? de~locada!D~ ~ . a questão é irnportanti5sfma, não só
cap1tulo Do. F)m~lonalls~o Publlco
porque se · trata de estabelecer relaM
para a C?om1ssao. mcumb~,da de rela- _ ções entre 00 poder.es e 0 -sistema· de
ta.r a ,parte relat1va ao Poder Exe~
contr,apésos. como também_ porque se
,
trata de ca-pitulo. muito desenvolvicutivo ·
-O SR. ·NEREU ·RAMOS - A 9."
do visto qUe as Constituições costu~
Sl;lbeomissão refere-sé à ·· segura.nça màm enumerar a.s atribuições especi~
Nacional e ao Funcionalismo Púficas do Poder Executivo,
blillO ·
.
. O SR. PRADO -KEtLY - Estou
O SR. GUSTAVO CAPANEMA de acôr.do ·com a sugestão relativa a
si. Pl'esident.e, a matéria dé Segu- cfi:êxlã.o de mais uma subcomissão
rança Nacional é eminentemente espai:)a - relãtar aé disposições gerais. A
pecífica. de me~do- que s·e ra convenimeu ver, o Capitulo dOs Funcioná~
ente atribuí-là a subcomissão especia- rios Públicos está bem situado no ·
título dê Segurança Nacional. Expll' llzada, que meditasse e·x clusivamente
.sôbre o assunto. Já a parte relativa
co o ·mot;ivo desta a.sserção: é que em
ao Funcionalismo Públíco s_El_ acha, a
nosso direito positivo se nos depara.
il

-e-presentemenU. a existência do Eso que V. Ex.a. -aca:ba· de exnor. A ortatuto dos Funcionários Públicos Ci- ganização das subcÇJmissões parece ;l;er
vis e do Estatuto dos Militares. De
obedecido -apenas à preocupação do
certo a matéria de Segum.nça ·Na,.
método que deverá orientar os nossõs
cional é mais complexa. Entretanto,, trabalhos. Não q)lero -dizer cpm ·isso,
estando sobrecaJ.'iregada a subcomis_
pr~isamente, que a matél'ia dos funsão do Poder Executivo e :retirando- cionários públicos deva permanecer no.
se da subcomissão de Segurança Nacapítulo dessa subcomissão que vil.i.
cional a PJarte rel'ativa a. disposições organizar, embora de antemão entenda;
gerais parece-me que fica bem, nesta
que a parte relativa a funcionaltsmo
última subcomi&São. o assunto relati- _não deva estar compreendida no -capiV-o o/Funcionalismo :,'?blico.
tulo referente ao Poder Executivo .
O SR.' ACúRCIO TORRES - se:.
o SR. GUSTAVO OAPANEMA .,-Dhor Presiçiente, quando V. EX."'· ccNão foi 0 que sugeri. Seria um ab~
locou o funcionalismo público no ca- · surdo . Eu disse que a matéria do fun.
pitulo da Segurança Nacional, estou
cion;3lismo público · está tão
ligadacerto de que não . o fêz por se tr,a.tar · com a da .a .dministração pública, que,
de matérias correlatas. V. Ex." não
pa.ra melhor eficiência do estudo conspretendeu estabelecer correlação rugu~ · .tituclonal deveria ser relacionado. com
ma entre segurança nacional e funcio00 prqblema.S do Pod!lr Executivo. Esnalismo público. Entretanto, proporia ta subcomissão seria, portanto, natuaos nobres colegas a aceitação da su_
ràlmente. ,a. que melhor pnQ.eria elagestão. do Sr. Agamemrion Magalhães
bor!J,r disposições
concernentes ao
Parece-me que,- até para ganhar tE$mfuncionalismo público..
po, como disse o nobre Deputado Senhor Flores da Cunha ·- e ·já que
O. SR. ATALIBA NÕGTIEIRA ." M
. todos os entendimentos entre as d~seria estúd14" a situação do· :funeio:t:Íaversas correntes politicas fazem qt~e
·
,
-,....__
deixem de ser partidárias nestll, c(')lismo püblico e:in face de 'seus dú'eiwlt.
missão -:I sé' fêz a sugestão da "Jrg4- ·-e .dev-er.es.
..
nização .de 9 subcomissões, colocan~~0 SR. ~CúRCro TORRES _ _:De~
se o capitulo do funcionalismo p'ib~iveres, direitos e garantias, por assim
co na que vai relatar 1l pa.rte r~lativa a gàrant!.as e d-ireitos . Realdizer·
mente assim ganharemos tempo 1e
o SR. IVO D'AQU1NO ,:::_. o >· nónão teremos necessidwde de novos ellbre Deputado Güstavo Capanem.-a estendimentos para organização ·de w:r,t;a. clareceu o intuito de sua sugestão.
10." subcomissão.
Acredj.to mesrr}o
Mas. ainda assinl: entendo que a disque a situação do. funcionalismo Pl}tribuição é nova questão de método,
bllco estaria muito bem amparada IJ.a . qne não implica sobordinar as subsubcomisSão que deve relatar O· c~\.w
comissões a distribuição p.ropost;a. Os
pitulo de direitos e garan~~a;s.
assuntos terão, depois .. a ~ discriminaO SR . .GUSTAVO c~ANEMA ,r-; ção. que as sub-comissões deliberarem. No momento, repito, é simples
c on:cord 0 P1enamente com essa Sl,l- questão
de método. A-ceitaremos a dis_
gestão ··
trii:Íuição de 34, como poderíamos aceiAliás a matéria ficaria bem ep1
•
p
êç d
·qualquer das duas subcomissões .
tar qualquer outra. ara com o · e .
-de nossos tra balhos parece-me entreO SR. NEREU RAMOS - O.:>o:;d~- tanto, que .a melhor orientação é essa.
cemos em geral à OJ:ientaçlio qa
·
·
O SR · AT.A!LIBA NOGUEIRA Constituição de 1934, embora· sem o
int 1 d
t b 1
infl ·i
Sr. Presidente, aceitamos a distribuivelu J~ tr!b!fh~ . e écer nor~~
e~ - ção de origem, porque, segundo -ficou .
Organizamos a;s subcomissões Sf:lestabelecic;io, não é distribuição defigUlldo a distribuição da maLÉi'in. ~'la nitiva. As subcomissões, ao estudaConstituição de 34, e, nela 0 .::u!]íttflo rem os assuntos que lh<:s couberem, '
do funciona'!.i_smo público está situa~O" terão oportunidade de propor que d.e terminada màtéria se subordine- a
justamente em ·seguida ao da &dg •
tal ou qual epíteto, incluindowa nêste
rança nacionll. Por êsse motivo s w ou naquê1e capitu.·lo. A d!stribuição
bordinamos os dois assuntos à me ma subcomissão.
.
sug·e rida, parece aceitável, porque aa
matérias afetas a. cada uma delas
1
O SR. IV.P D AQUDNo - Senhor
não demandam grande ·espaço de
Presidente, eu queria exatamente <i~er
tempo para .estudo.

O SR. AGlM.fEJMINlON ~
- Atente V. EX." para as distJosições
gerais que envolvem matéria rclevante,
bastando saU.enta.r que <> estado de sitio
ai está incluído.
O &R. ATALrBA NOGUEIRA ~
De acõrdo com· V. : Ex.-... Ma.s a ·di.s.:.
tribuição não é definitiva. Manifes~
to-me, porém, de acôrdo com a criação de mais "uma subcomissão que
elabore, especialniente, a matéria das
disposiçõeJ) _gerais e ti...a.nsitórias.
Os;R:'AGtAiMEMINlON M'A~ES

- Deve ser atribuída'-à; uma subcomisslí.o· presidida pelo IJróprio St. Relator
Geral'.
.
·
·
O SR. ACúRCIO TORRES -r Pediria a V. Ex." S'r. Ptesidente,; sub•
metesse a voto a proposta formulada
pelo ilustre colega, Sr. Agamenliion
Magalhães.
·
O 'SR. NEREU R.AiMOS - Parece-me que a Comissão da ·co-nsLituiçã,o
~ unânimemente favorável .à Cons~ituição
de subcomissão especial,
para elaborar o ca.pitulo das "Dl.oposi~
ções Gerais".
O SR. ACúRCIO TORRES - E a
matéria dos funci<>nários
púiblicos
passará a ser. um capitulo do .titulo
das "Garrantias e Direitos".
O SR·. NEREU RAMOS.·,- Se não
houver quem sobre esse p<>n1;o queira
manifestar-se co'rrt..nàriamente, darei
coin() aprowJ.da a organização de mais
·uma subcomissão, que será a 10." para
encarregada de elaborBJr · o .:apítulo
"DisposiçiYis Geral e Transitórias".
(Palmas).

.

Verifico, que todos os membrÇ>s da
Comissão estão de acõrdo com a criação de mais uma subcomissão.
Sugere-se, ainda, que o título dos
"Funcionários PúblicoS", seja atribuido à subcomissão.
O SR. 'AGAMEMNON MAGALHAES - Deve ficar a cargo da subcómissão cuidar do capitulo "Garantias e Direitos".
O SR. GUSTAVO CAIPANEMA Concordo também com a &ugestão do
ilustre . éolega Sr. Agamemnon Magalhães no sentido de que a:matéria seja
·mcluÍçla no capitulo "Garantias e Direitos".
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES ::.._ E' questão técnica .
.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Prefiro w primitiva distribuição da matéria, pelos motiv,os já aiegados.

O . SR. NERElU RAMOS
Vou
-SUbmeter a votos a _proposta fejta pelo
Sr. A~memnon Magalhãe5.
Os senh_ores que concordam em que
o titulo "Funcionários Públicos" seja
atribuído· à subcomissão .que relatará
o capítulo "Dos Direitos ·e das Gara.ntias Individuais", queiram permanecer sentados. CJ"ausa) .Foi aprovado.
1
Na formação das subcomissões fo·ram consultadas as tendências e o desejo dos senhores membros d'l. ComissãO Constitucional. Dai result:m a seguinte discl'iminação:
1." - Organização Federal.
Ataliba._Nogueira, Cl9donili,. Cardoso
e Argemiro de -Figueiredo.
2." '""' Discriminação .de rendas.
iSou.sa Costa, :Benedito Valadares,
.A:llomar Baleeiro e Deodoro de Mendonça."
.3·." ..:..:. iPoder Legislativo,.
Ct•sta Neto, Gustavo Ca.p;\!:tema e
~alt.s Filho.
4." - Poder Executivo.
Acúrcio Tô'rre5, Graco Ca:rdoso,
Flõres da Cunha e Raul Pila.
fJ.Í• -Poder JudicJário.
Valdemar Pedrosa, Atílio Vivaqua. e
Milton Campos.
6." -'-- Dec!arações de Direito:;.
Ivo d'Aqulno, Eduardo Dmi!v~er,
Mário Mazaogão, · Artur Be::-nardes e
Milton "'caires .
7." - Ordem Econômica e ·social.
Agamemnon Magalhãe5, Ataliba No.gueira, E:ermes Lima, Baet!j. Neves e
..
Café Filho.
8." - Famflia, Educação c Cultura.
Adroaldo Costa, Flávio Guimarães,
Ferreira de Sousa, Arruda Câmara e
Guarací ·silveira-.
9." !..._ Segurança Na~~onal .
Silvestre Péricles, Magalhães Baratà e Edg.ar ·Arr-uda.
10." - Disposições Gerais e Transitórias.
•
·
Cirilo Júnior, Prado Kelly e Nereu
Ramos.
Como se verifica, algumas subcomissões têm maior número de membTos que outras, por isso que não
era possível distribuição. inteiramente
igual.
. .
Se os 1iistintos colegas es~1verem de
acô.i"do considerarei aprovada~ a C0116tituiçã.Ó das subcomisSões.

..,..... 10Parece-me .q!re. -~ dlia~,- co:bsidem{) SR; SOUSA COSTA - Eu me
Pfl!'L1itirta. sugerir, Sr. Pre.;iden~. pe- çóell importlmtes .paxs. que -o. trabaquena modificat;:ão: que o Sr. Adical- lho oonstitucionai se p·osl>a praee-ssar
dtt> Costa. p~ para. a • 7... sub-. realmente -oom rapidez. Sã.e os seguintes :. ·.
. _ · · _ ..
comisssão, da qual faz pa.Tte o Sr. Aga.Evidentemente,- a CoostituiD.+,e. <l.e
memnon Magalhães, ·e o , Sr_. Café. FiUJ.o para a B.... Aquela, se ocupará-.ão. 194õ riãn. é · nenhuma Assembléia revolttcionâria é uma Assémbl~ia
capitulo · -"Ordem Econômica e Soconservadora como foram 'as outra,S
cial", e esta, do capftulo .da "Família,
Col)stituirites brasileiras·.. · - ·
Educação e G'ultura".
Está clar(:l que os fundamentos ·da
-0 SR. NEREU RAMOS ~ Se o
ordem -econômica e social, no Brasil,
ilustre colega, Sr. Adroaldo Costa
não vão ser m0dlftcr,das por esta
deseja integrar a 7;& subconússão, pode
Constituinte; temos, .portanto :Q'ue
.'ler feita uma permuta.
traba;lllar dentro de ·fundamentos ecoO S'a,. AGAMEJMNON MAGtALHAÍES
nômico-socla,,s já conhecido~ --qu..e já
- Penso qU:e S . Excia. está muito - vêm de longo tempo e · cons~grados'
bem na 8!" subcomissão.
nas outi'as ~ConstituiçÕ<)~. O 1ue ·se
deseja, em relação ao , tempo p_reSE':t:l,O SR. AlDROAIIDO OOSTA
te. é que a Constitu.!nt.e .nil~:> se esqueAliás, aceito o 1ugaor que já me foi
ça de que está vivendo em 1946 -<> de
indicado.
·
·
que, para manter os fundamentos
O SR. SOUSA COSTÀ ...,.. Haveria
clásskos' ·da origem econômico juridimaior equilíbrio com a permuta dos
ca, aue -· têm vigor!J.dO no B!·ltffi, p:reSrs. kdroal'do Costa e Ca.fé Filho . .
cisalá, na!A!l"J.btent·~. dar tanta riten~
' O SR. AGAiMEMNON MAGALHAES çã0 aos dfréit,'!S da -prt>priednde ·'P•·:;vada como a,o:; d1reHos do tral:·a·
o nobre colega Sr. Sousa Costa J1are- lho.
(Muito · bem;). Cabe-lhe, porce-me que acabará retirando .>aa pro'tanto, equilibrar a situa(>ão. reM_posta .
.
nhecendo que os àire·ltas da proprieO SR. SOUSA COSTA- Se pertl.U'dade privada ~ que foram; até a·~ora.
ba os tra;balhos, posso_.retirá-la;,..Jn- verdadeiramente
prpteg!d•Js
!-'elas
sisto, por-ém, em que haverkt melhor Constituições bra.sile'.r!ls e que é neequilfbrio.
-cessário colocar no mesmo ula!1b dos ·
O SR: NEREÍJ RAMOS - O ilus- direitos da proprieda'<i~ privada, os'
tre colega, Sr. Ataliba·Nogueira, tem direitos -do ~rabalho, afinal. tão i!nport,antes e hàs•cos -n a trama da vida
estudos sôbre o divórcio e, a.sslnr. · f!F'taria melhor colocado na B!' • s-:.l'bcÕ: social, quanto às próprias rela~õeS da
missão, que . vai cuidar do caprtulo prourj,edade, e, no c;a.so, da ·pr:Jpriedade priva'Cla.
"Família, Educação. e Cultura"..
Por, consegui.r:te. .t;ão t~l"ilJ. o rec~io
Essas Comissões poderã0 ser a..fi>'im
constituíãas: Ordem Econômicfl~ r: Sd- de ch~gar à afl<Hia~ao de que a C'c.ns~
cial Srs: Agamemnol! Magalhães tituicão de 1946, trará. em relaçãõ 'à
de 193.4, menos inova.çóes do :que esta
Adroaldo Costa. Hermes Lima. Bll!eta
Neves e Café Filho: Familia, Edtjca- . última trouxe ante a de 1891; evidentemente, isto parece assente.
ção e Cultura - Ataliba Nogueira,
Flávio Guimarães, Ferreira de Sousa,
P{)rtanto, não nos devemos embaArruda Câmara e Guaraci Silveira.,
raçar em fa~e de· perplexiãades, ·que
. Darei a palavra a quem desejar fade modo geral não existem. As deszer qualquer sugestão, lembraLtdo aue ta ~ Colliltituinte ' são ã.)Jenas quanto
as SubGomissõ€5 deverão r eu~·.:se ao capítulo "Da Distribuição de RensepaT-adamente.
das". Evidentêrnente, vem sendo mal
re§olvido em tôdas as :Jonstituicões
O SR . RERMES LIMA - Sr. :!?rebrasileiras, ,sendo necessáfio qu~ a
sidente, desejaria propor à Con;!illsão Constituinte o solucione melhor agora!
da Corutituiçã.o que se mareasse r~ra tendo em consideração, sobretudo; _as
zo para que as Subcomissões 3/Drerendas futuras e não se limitand!' a
sentassem seus traoa.L'los. Uma sP.rna- resolver o problema com a atenção
na seria suficiente; ·q uando niio o ,Presa às rendas atuais. (Muito bem) .
fôsse, depois se verificarifl,, e, m~tu-· A discriminação podfrá ser feita~ tenralmente, as Subcomissões serfam
do-se em conta rendas futuras, que
prorrogadas .
crescem sempre e sempre se 6.5.-
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t.ã.o ,de<Senvolv.endo, -ná·)· se re-strin_giT-do aos ·limites âa1 r.imdli.\.q a_tpais
n.úe, segundo me pa.re<::t~. têm sem
pre impedido solução mais consentânea com os .interêsses da comunnão
brasileira.
Eni , conclusão, Senhor Presidente:
quando prop~nho que as. Su·bcomissões tenha~ uma seni'<tna ...
O Sl't. AÔúRCIO TORRES - Vossa
Ex."' não aceitaria um prazo de 10 dias,
suscetível de prorrogação, por ma1s
cinco?

corstrução nadó~al, d~r.erminar o que
s.e rá a vida dessa Constituiçê,p.
A ConstitUição será o que o país for
Cl!-paz de fazer dela, e 1l,_ão apenas o
-que os Constituintes· tiveram elabora•do <Muito bem).
O SR. SOARES FILHO - Há fatos
tremendos a nos baterem à.'! portasJ e
énecessário que as coisas do passadq_
.não venham dificultar as soluções do
presente ..
O SR. COS'I'A NETO- Penso que
o nosso colega está com a ra!l:áo.
O SR. ·HER1\4ES Lt:MA ~Qualquer Lembro-me até de observaçãõ muito
prazo será sempre prorrogável, mAs interessante do Senador; Herculano de
Freitas, por ocasião da reforma da
eu desejaria .que houvesse um pra.zo.
Ia-me esquecendo de outra ponde·· Constituição de 1891, quando dizia, em
raçãq.
parecer, que, se cs Ci)n~tituintes ameO SR. ACúRC~O ~ORRES - Vos.;lll . riçanos assistissem, agora, li. aplicação
da Carta de ' 1787, des~:Jnheceria.m o
Ex,a me perdoe. Sei que todo prazo é
prorrogável; mas pretendo, justamen1.e, diploma que tinhaln · elaborado.
estabelecer o limite da prorrogação.
O SR. HERMES LIMA -- EX:i taM
Proponho, então, o prazo de 10 dias, · mente.
Por conseguinte: Sr. PresidenM
pr Jr:cogávtH, nc niáx1mo, p0r ::~.
,te, não se trata de ponderações de
O SR. HERMES LIMA - Aceito.
todo descabidas. De·/emo-nQs prepaFaç<. minha ru proposta de V. Ex.
rar; por wssím dizer, espiritualmente,
Mas, não queria · terminar· esta.s •m- para uma obra ·que é importante. Não
nhEt~ palavr~, sem chamar· a- atendeixemos porém, aterrar pela imçàü d'ls nobres representantes para nos
portância ·do'· trab'l.lho, na r.resunção
m<~ois uma consideração que me t•a.:
que o futuro dependa, inteiramen~
rece b?,sica, como atttude ·ir.te1t«'tua!- de
te, do texto que ll':uvnmos de ~la
em fn.<-e da obra que. temos a reali- borar
nem de que. ~enhamo.3 ca.padza.r Evid.e ntemente, nd.o é · pnsSl'i('l drude 'de
completamente o fuelaborar uma 'o-snstituicãv, com o turo, Gu. prever
que hajn.mrJs d~ traçar,
pen<>l>.mento de . resolver tu1o previa- desde já, deregras
para todo e qualmonte. com essa Carta.
quer desenvolvimento por vinduuro. A
O SR. RAUL PILA- Multo bem.
questão, como acaba de acen~uar o
deputado Sr. Soares Filho, rev SR. HERMES L!Mtl. - E' ne- nobre
cess~r io abanaoJ1ar
êss~
ponto de side em que a Constituição nfl.C' imvista, até para se ter ati'.;aJe 1-:; nu- peça o desenvolvimt·üt,o que o pRís for
capaz de lhe daT dentro do espírito.,
mUdade intelectual em relação
à obra
que &e vai fazer e, sobre•.udo 6 c.Jmpre- mGderno e d& civil~~ação que estamos
vivendo.
t'IH~er que uma ConstitulçãJ il·'tC é
Minha propos~a é, em· suma, a se-·
apenas o texto que S<' vai elabo:rar;
é o texto, ma1s ·a vlda q\J~. tiver na. -guinte: que se fixe l\s s11b:omissões o
j;r atica, na interpretação do3 crib:.tprazo doe dez dias par.a apresentação
I•Il!s, enfim, 110 ,desenvo~vimento .ja:i
em plenário de seu trabalho, potitllldO
instituições e do espíiito- pcW,1.:0 q•1c êsse prazo ser prorrogadl} por mais
fôr prevalecendo no pais. E' preciso cinco dia:s, se nece;nárlo.
llt'lCtr a fé no poder crhcl:Jr tia lei
O SR. NEREU .RAMOS \Presid.enM
1.. no <.onceito de qu€, pur naver tcxt<.
· te) :._ Está em debat.e a pr:Jpost<~. do
<10: ·.e.i, o prol.,!<:ma está T~Bo1vido, ou
nobre Repl'€sentMlte Sr. Hflrmes L1M
<>~ que bast~ a lei pa.':.t a so;uclo.
ma no sentido de 'que as subcomissões
Nl. o. A lei é instrummtc- de trã ba.para a elaboração de seu tralho .e ·ação. e êss! cJ'iteril• nllo pode tenham
o prazo· de 10 dias, prorrigável
ser ::.plicad.J ~om mal.; pr::rpriedade· balho
:::enão existindo uma (Jur.stituição . A por II).-ais 5.
Coi..stttuição á tão sôme~te o leito P••r
O SR. ALIOMAR BALEEIRO • ·(·:,.cte a vlda. nacional tent de corrt:r.
Sr. Presidente, ouii o nobre coleg~;~,
Naturalmente cLse lelto é aberto num Sr. Hermes Lima, ·e .creio que estamos
''Utno &eral, cnde a pntic"'. :ia viela todos de inteiro ocôrdo em que devepn.útiCa, cia vida const:.7.u:cional e da mos termin.ar nossa tarefa no prazo
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de tempo m~is breve possível. Con.o
eordamos, igualmente<> q~anto à postura de humildade em relação ao futuro. Nenhum de nós quer ccp!ar a
atitude do velho onzeriário que sentindo.se morrer, já no fim da' vida,
desejava: mostnr--se homem liberal e
prQ.digo, ao di~tribuil.: seus bens em
testámento. Sabemos que as gf:'rações
vindouras darão novos rumos ao nosso
país. ·
·
·
Diante disto e em fac..! d1sto o prazo
proposto de 10 dias,. que em mmros
casos será bastank, ém outrcs se mos_
_trará insufkiem.-e. Assim, s· :·:a ;:>ouco
razoável ter-se de ar::eitar o meunl'
tempo paru suo ' rm;;,õ~.>. que em se~
trabalho, devam ·arcar com o estudo de
problemas iie importância diversa.
E' verdade, v0i..1~ ú~€nLuou o noore t'Olega, que o dv pode !'!''< •; rr no i'í!verno e va.u.: no verão; m >s não é
menos verda.-ic que nr.nhum corre d::t
foz para· a ~'locente. Na§ sub€omissões, umas tetah evigentemente de estudar proll':,mas de dir ~ito positl'VO,
como a encat.:r~ada da par: e r êlaüva
à piscrinjinaçáo àa re~eita. Não lhá
tributação se:J.'10 • dent.ro de certo limite. A ConGL"tu:t;ão póderá, nes;,z
ponto, ser ~,l~·l i ;; . ·, t.l, mas a t-&l'j'f!:t
estará adstrita a dados concretos, a
cifras. Não .iJO· ~<::tet)los trallSferlr' impostos e taxas da Unlão :pa:r.;. os f:~
tados ou para os Mumc1p10s, :;e•1ao
sabendo · prcv :amente das conseqüências mate1·ta.ts · dessa tr.ansferên(.iia,
como por e..cl~plo, quanto faltará ~m
dinheiro de a.necada.çito ao poder q:te
vai ser d-esfalcado em razão de nova
di~riminação de · receita. S'Ugerbia,
a~srm se adotasse o critério diferenCial, qual o de se concederem 10 dlas
·!lo tôdas as subcomissões menos à de
discriminação de rec~it~ que pod~rá
ser de· 15 permitida a moratória de
mais 5, por se tratar de subcomissão <tUe terá que arcar com a e+aboração de seu trabalhÓ, com a çoleta e o estudo detalhado de dados
estatísticos . Além disso, Sr. Pre.s idente, tinha eu. já f.e ito um requerimento à Assembléia para que ·reqpisitasse das autorídad·es todo,s os qados estatísticos atinentes à receita
pública. O requerimento ainda 11~0
foi votado, e é possível que a maféria tenha sido até encaminhada por
V. Ex. ou por qualquer colega llljl.is
solícito.. Esses dados são indispen~á
vels, razão pela qmal :pediria a VO$sa
. Excelência que ao pôr em votação a
~roposta do nobre colega Sr. Hcr-

mes Lima, considerasse o meu aditamento/ no sentido de se dar tratamenta' diferencial à subcomissão incumbida de di.scrlminação de reoeita .
~eita.

O ·sR. SOUSA COSTA - Senhor
Presidente, já existem tr,abalhos elaborad-os em reuniõ·es dos Estados ·e
Municí!Pios rela.tLvamente ·à, nooe~
sidade de aumento da r€spectiva receita, para fazer _ face às despe.sas
públicas. O simples fato, porém, de
.t omar a subcomissão conhecimento
desses dados não impede que venh,'l.
a solicil4-los mais
completos para
opinar C<Jm absoluta certeza d_e causa,
o que exige evid'e ntemente, prazo mais
longo. ·Parece-me; _por isso, necessá-·
ri.o - atender à proposta do nobre
deputado Aliomar BaleeirQ, embo!l'\a •
assegtiremos tudo fazer para que o
prazo não seja excedido, e até, se
possível,.. para que o ·nosso trabalho
seja elaborado .em menor tempq, independente, assim, de qualquer prorrog,ação,. que seria;. apenas, uma contingênc_ia da exiguidade do prazo.

.,._

O SR. NEREU RAMOS- (Presidente) - Quero prestar um escla- .
:recimento aos nobres colegas da Co-·
Illissão. Ai1nda hontem )entendl!-me
com o .Secretário da Presidência da
Assembléia no sentido de que fõssem
Brasileiro ·de
pe(lidos ,a o Instituto
Geografia e Estatístic,a e ao Conselho
'I'écnico de· Economia e Finanças todos os elementos estatísticos de' que
pudess·em dispor.
·
O ·SR. SOUISA COSTA - Mesmo
o fornecimento de elementofi estatísticos não será fácil. Há diftculdades
em sua obtenção. Muitos deverão ser
ainda Jcawulados, 1e ~>ev'~ !tempo :a
vence·r esses óbices.
·
O SR. NEREU RAMOS (Presidente) Estou ape:nas oferecendo explicações 1ao nobre deputado Aliomar
Baleeiro.
1
O SR. SOUSA COSTA Devo
acentuar que é meu proPósito suge::.ir
até -mesmo..a nossa visita pessoal a
êsses órgãos técnicos, colhendo o que
fOr necessário e evitando· gr;andes delongas nas respostas a pedidos de informações ou a remessa de dados que .
não interessam. E' o processo mais
práticos.
Parece-me, S'r.
Presidente, que
deveria ser .fixado, desde logo, o pra-

~
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e que já agora rduito agradeço á Vossa Excia. Sr. Presidente, pois fica- _
muito embora a
matéria
mos certos de. que todo o nosso temdistribuída a ai~ delàs exija, para
.Po será integral,mente
dedicado à
eua conclusão, .menor tempo.
elaboração constitucional.
(Muitc
O SR. GUARACI ·SILVEffiA bem; muito bem).
·Não sei, Sr. Presidep.te, se' o assunto
O s~,'. COSTA NETO - Sr. Prede que me vou ocupar é o mesmo de
sidente, deséjava i:l.presentar uma suQ.ua vêm de tr,:J.tar ,,os nobres colegàs
gestão que, !?Uponho, cuncilia o ponto r
Q:ue se acham no outro extremo da
mesa; pois, daqui, onde me encontro, de vi~>ta dos que sfl.o favorá-reis ao praQuase nada; ouvimos do que se fala - zo de 10 dias com o daqueles que opinam pelo -de 15.
de lá. Faço êste pequeno reparo, es~ ·
Evidentemente, para . q]le cads sub. perando . que V. Excia., sr. Presicomissão [possa elaborar trabd.lho efi_
dente, .adote medidas no sentido de
ciente, tendo ,:l. prévia cerLeza de que
que, .em futuras reuniões conjuntas,
;será bem aproV'eitado é nP.ccs~ârio
·contem com melhor disposição de luconheça o pensamento das demais.
gares ós membros cb Comissão Constitucional e possam, assim, participar , A Constituição deve obedecer a um
sistema, e para . a existência deste sn;_
das discussões oom pleno conhecitezha . é indispensável " se harmonizem
mento de causa .
. /
tõdas as partes de que eía' se ·compõe .
O assunto que pretendo abordar,
Neste caso; eu proporita,' o segulnte:
,diz reBpeito ao prazo de -que neces;lque
·os trabalhos das subcomis.~ões
tarão as subcomissões, pois, na realidade, e como ·já ficou dito, o tr,a.- 'fõssem apresentados . ~o ·fim .. de 15
balho de umas 'demandará
maiór .dias, mas que, antes, dentro de 10
dias, V. Excia; ~r . . Presiden:.e. con.
tempo do que o de outras, considevccasse uma reuniãó de todos oa re. rando, como estou, a de que faço
latores das mesmas, a fiín de que exparte .que, iJ!ém da ·grande tarefa que
pusessem a orient:J.ção seguida, por1h.e está atribuída, terá . necessidade
que, só Mslm, com mútuo conheci: de, por .vezes, colher opiniões e informento se conseguirá obra perfeita e
·m es for.:J. do recinto de seus trabalhos.
.,
Acresce, Sr. Presidente, uma dúvi- s harmoniosa :
Eu, por eXeiDIP•O, que pert ·~nç o ~
da, sôbre a qual desejaria ficar d~vi,.
3." subcomissão, a qual está at.ribuidamente esclarecido:· os .membros da
dCI o capitulo "Poáer
Legisla:.:,o",
Comissão Constitucional são ob:urasustento que as questões do parlados a particpar das discussões no rementarismo e
d.o presiden;;iall'<mo
cinto da Assembléia Nacion,'tl Consdeve.m ser obj.eto ctos estudos d!:l. 9."
tituinte? No caso afirmativo, além
subcomissão
"Se15urança
N.w •.):1al''
do tempo que· oons,umiremos, ·teremos
porque se acham <.streitame.n~ linosso ·e spirito desviado da tarefa
gados à enumeração dos órgãos da
constituiconal, que primordialmente
s·o berania.
!l'eclama. todo nosso esfoço. e dedicação.
Na Constituição de, 1891, . o an. 15
declarava órgãos d:l. soberan•.a na.O SR. AGAMEMNON MAGA·
cion.:J.l os Poderes Legislativos, ExeLHAES - Teremos, forçosamente, que
cutivo e Judicário, harmônlcos e inparticipar dos debates que se travem
dependentes entre si.
·
no ·plen~rio ·desta Comissão.
·
Não sei como poderemos disting~tlr
O SR. GUARACI SILVEIRA ·a questão do presidencialisno.c e do
Refiro-me, distinto colega,, ao pleparlamentarismo do enunciado eonnário da Assembléia Nacional Constido nesse dispositvo da Const.i~uição
tituinte.
de 91. Tôdas essas matéril'.s, quer
propriamepte .de atribuições, quer de
O ..SR. NEREU RAMOS (Presidenconciliação dos trabalhos das diverte) - Todos os Srs. Senadores e
sas subcomissões só , poderão ser reDeputados,· componentes da Comissolvid.l.S em reunião prévia que Vossão da Constituição ficam· desobrigr.'Presidente, poderia
dos de comparecer ã;s. sessões da · As-"" sa Excia. Sr.
convocar pata cinco dias antes da
sembléb Nacional Constituinte.
apresentação dos textos de!lrúLivos.
O SR. DEODORO DE MENDONPorf;IJ.nto, minha proposta é a seÇA -ótimo esclarecimento.
. gulnte: convoque V. Excia. umtJ. reuO SR. GUARACI SILVEffiA nião par·a dentro de lO dbs, a fim de
&Me e esclarecimento que desejava
que as SubcomiSsões ouçam o p'cn·
Jló de 15 dias para. Wda.s as subcOm1ssões, ~

.·o

\

-14sarnento · des· co:i:eg~ a res~P-i.tó do·
e:ssttnto; cinco cliàs q<i:pois er'!fãcr, se~.'
rao apresentados os tra.b!llllm9 pr0'vis6rfos, que en1ira;rão: el'n: no.s.;o Jt>'e-~
quel.Jd plenário.
O SR. NEREU RAMOS (Pre.sl.dente) · - Acabamos de ouvir a prop-:>sta
dó nobre re,presentante, no sentido
de vue, <;ient:r;o..de .1_0 dÍií!K. o. Presidente
wnvoque os membros da Comissão,
oara q]le 'os rela,tures- -das diversas
Sub-.comissõe•s digam a cil'fentaçfi,o
que estão tendo os trabalhos nelas, a
fim de que se possa e&ta.b eltcer a sistemática. do proJeto..
O
SR.
AGAMEMiNON MAGALHAES'- V. Ex.a permite um aparte?
Não há muita razão na proposta: tto
nobre colegao, .porque, estando o· re:atárro : vencido na ·c omissão, vem a pienário fi ste. após discuti~lo, deternunarã. nova.s modificações. Mas, se .!orn\os: cem preliminares, não sài:•. íll,•S
nuris d-q· plenãno: V:ej:':t-se, por.· e:x.l:r.tplo. l~ caso ·do parlamentarismo. Néo
há q:ív ela que o· parlamentq.ds.no
modifiCa.
tõda a
Constituiç_ã;o ... ~
Go:t:lStituiç_~ ·é- uma Iimitaç_
ã o df· tl,(;i-'
d:etes-,_e o párlamentartsmo a.tm ;e eS'~
sa· matéria-. •
O · SR:. NEREU.- RAMOS (Pre~iden
te~· __, Temos (,}'Ue colDil~ 111. dí~clftir
a;. €anstituíção pe-lo; _ca,p,f.llu!Jo- "Da erga,nizaçãe- feà:eralf'· e:··Bii. já·. de. d!rnuuciará· a orientação do proj-eto:'~
1

0- SR. COSTA NETO ,_ , Dil~de-se
Fe eral"
em. algumas . seções. P~r exempl :: da

o. Qla.pitulo "Da. Órga.nlzaç.ão

I

parte preliminar foram dest.a;cados
"Distribuição .de Rendas" e:. ''iPoder
Legislativo~· ., que pertenoolll- a,a capi• tulo "Da organização. Federal·" atinentes a outras Subcomissões, 1assim
conio Do Poder EX.€cutivo", etc.
Mas o trabalho de redação ~láo é
tão fácil'. Se porv-entura o tiveru1os de
f·azer sem conhecer 0 que pensa~ "olegas de outras Subcomissõe:;- l} ·respe-ito !;lo assunto, que- sairá: da~:?
O
SR.
AGAMEMNON MA6'ALH·AES - A . redação final ca~~ ao
relator..
·
·
-0 SR. FLORES DA CUNFfA Sr. Presidente, para esclarecer <JU ser
e:scl'arecLdo, tenho entendido q,ue a
Cemissão Constitucional que agora
foi dividida em Subcomissões, terá
de apresentar seus trabalhos
Comissão . 01'81, o nosso tr1a.balho, ~epois
de u:ltlmad'o ' será> aQuilo que-

ª

rassar

ein jUlgaqo no seiO';~. Comissão ~ <ltié
s.erái Teva_d o ao plenâri~ da -Assem:~
bléia. Até Iá-, teremos tempo de é·s clarecer .b& ·assuntos, 1\razend,cr-os iK'
))le~ário da Asse-mbléia, allmpad!i ~e'
diferenciações; entãO; ficará estal>P.1ecida a verdadeira . sistemática C!la
Comissã.o . Quer dizer, os pon-t os
vista sôbre os quais-existem div:ergên•
elas, já pol' maioria de vote-s, no S<>.Jo
da Comissão, dev:el'ãp fic;a.r. apurados.
O ~gl'(.· COSTA NETO ...:..- Vossa Ex~lência permitirá~ .mais Um aparte?
Entendo, meu caro- cól'ega,'4u11 aos ques- ·
tões· preliminares· da natureza· daquelas
que atingein diretamente a sistemâttca.
do projeto dever~arn ser cfiscutid!ts
prévi~mente.
·
Poderíamos 'ter debati:do :o~ J,'onto
antes, -ele as Subcomissões entrarem
em função, porque d' trabalho· de : ~
da WJ!l;a delas seria, assim, faeilitaoo.
Nin~ém :p>erdería tempo- em: redigir .
ou estudrur· questoos ~e· já. :llossem ~
vencidas eni nosso. Dlená;rio; em WC!l:o
owso, assim- com:o ·!!'e: archa~ e&tá· :ma!tro

de

.Qent.
O SR; FLOR'ES:.DA-CUNHÁ - ÓS
tra:Oa.lho.S· d~s· Siíf)conii.ss6és' vit6 SÔ-{re'r- a reyfsão_ cta. Cór!ii'ssão Ger:al , -

O · SR;; e:bsf.r~,, NE'F0 --' ~ ftá.
éeJ,i\;oS·" d!!:~~lhes ; ·. /. . .

d SR. FLORÉS: DA CUNErA- --'- 0

mal' que· v.
11#)'llW, nã-~

~."

a.:ponta. está,. seg,un{fó

ter· stâ'ó ·a:presentaido _à tire-

P.t':ole:to .

O!' SR~ .c~.m·· Nllmb -

6-e: vr;. IDxcta:.

D..soo-rtto

á SR. F'i.o:R.ES~UA-dwffi:A...:...se-

ria a b(a.se para se estabelecer as fin~l gei-~. daliflli!G. ·d'ec que se< vai 'tra _

ta.r..
O~_sRi': A!OúlÍCIO ,TémRES - =
Nio
acha V. Excia. que. como disse· o·· Se-·
nhor Fl'õres da Cünna,. O·. trabalho das
subcomissões será alimpaao ·, de dj'tv.idas, de'-;:westasc'! Não lhe parece qud
.o projeto, como
qualqm.r trabalho
nosso, deve ser enviado ao plenário
<;omo. send'o o pensamento da comissão, por ser voto vencedor '? Os membros da:s Subcomisl>õ.es, '1/'enctdos no
plenário da; Comissão, . irão desprezar
o trabalho da ·Oomissão, pa-ra. ~us~Il
tar semr. pontos de vista no pl:enárlo
fui: Assembléia ?
O SR. FLORES D:A ctJNlt1t Acho· que- os Cóns~itufutes t'em essa
lndepend&:eta. Não· ffealm· afouJ~os

o SR. FLORES ·DA ClJ'NFIA, --Concordo, desde [ogo, com V,. Ex."',
Sr. Presidente, e o •Voto ·dessa Comis~
são é que decidirá sôbre qual o tra·
que a questão de que ·se ,trata ·tem sua
balho que deverá seT enviado ao Plerazão de ser e poderá ser . r·esolvida de
maneira mui-to fácíl.
·
,
nâ:do . :da Assembléia. A sUbpomisEntendi, p. princípio ' que devetia sã<i pode trazer um projeto que a c9- .
haver u.m'a única · Subcomissão, rer
~ssão, por sua. vez, pode , alterar .de.\
jonà en comble; pode adotar ou polativa à ·organização dos poderes. 't'l'ão
foi. -·êste o critério ·obser·vado ... Cria-' de rejeital". E \ o Plenário aqui · que
rani~se SubcOmissões :_:. uma para
vai decidir ..' 'EStas Subcomissões sé.o
organizadas J.penas ,para facilitar o
" Pod~r Executivo", outra para "Or•
ganização Federal':, ~outra para ":Po:-.· trabalho; A organização das su}Jco ...
·der Legislàtivo" . M~ · o remédio me
missões obedeceu aó criterio da Consltituição de. 1934. · Essa sistemática,
.parece muito simples·, Essas Su,bcomissões terão . dé· -reunir-se, trocar · porém, ·que ;respeiltamos, pode ou não
ser ·.aceita pelo 'Plenário.
As ·
i-déias, em reuniões• parciais ;: ·não S<!subcclnissões, nó ineu entender, .d evem
tã.o reuniões. do plenário.
O SR. ALIO MAR BALEEIRO __;
se reunir hoje ou amanhã para iniciar
~leU& · estudos
esltabelecendo normas
·sob a orientação dos líderes e do Pit'esidente .'
·
·
próprias para acelerar seus trabalhos.
Temos absoluta confianç11- nos que aqui
, . O SR/ FLORES DA CUNHA - ..Seo0Stáo . ·reunidos, todos penertlrados do
"· nhor Presidente, o .q ue pretendemos
elabOrar ·e,. .apresentar ao plenário te- . m~smo pensamento de rea:lizar, dentre
rá de 'ser aprovado por' maioria dE. Jdó ' mais breve e.Spaço de temp0 poosíveL a elaboração constitucional, provotoS pela Comissão.
~
porcionando ao povo ,brasUeiro a CarOra, dentro .da Comissão; .podê hata Política ·que nos comprometemos
VeT · tôda.S.. as divergências, todos .os
a dar-lhe. o me:u apêlo seria, precisa'pontos de. vista, ltôdas as _doutrinas:
mei)Ite,' dirigido a subcmnissão, para
mas, aquilo· que a maioria aprovar e
que precurasse .completar a sua obra
· o que · será apres~Cntado, antecedido
,mafs depressa que as outras.
~.
provàvelmente, de discussão 11-0 seio da
O
Sr.
Gu.-araci
Silveira
Entendo
Comissão. Nessa ocasião, aquêle ~ue
divergirem, . dentro da. c'omissão de . que tôda~ devem se reunir ~ediatacertas doutrinas, não ficam· inibidos
l}len~e.
, .
de apresentEm' emendas em plenário,
SR:
NEREU
RAMOS (PresidenO
nem de expor seus pontos . de vista . .
. te) - O pr:azo concedido foi de dez ou
O
SR. AGAMEMNON MAGAquinze dias, mas eu solicitaria ·a, esn
, LHAES - E t!,té de ,esclarecerem seu
subcomissão que acelerasse os seus
voto.
·
trabalhos.
O SR. FLORES DA CUNHA · Faço êsse àpêlo para que a primeira
Não ouvi. bem as . propàstas feitàs,
subeornissão não use do prazo que Ih ~
pcrque _,sall'a para falar ao .telefone;
foi C()ncedido, porque assim, desde que
mas, deG(ie logo, proporia, Sr. ·Presiel.l te·~ha conhecimento de que :a; parte
dente, dad~JJ que V. Ex.~ 1nerece
relativa à organização federal está ula confiança de todos, qúe fôssem es- , timada,
convocarei imeài!itaniente a
ta.belecidf.s SubCfomiiS'sões como foi
, Oonsltitucional para inicia.t
· feitq, e· que, detnro de/' três quatro · Comissão
os debat-es.
uu. cinco dia~;, quando V . Ex.": entendesse ccnv·e nierute o'U fôsse soli- . . C? Sr. Atílto Vivaq11.a - Eu sugeclrta~o. nos convocasse para Ull). .- eh-.
nna a V. Ex."' que determinasse a.-;
~nd~m~nto,
normas para a instalação dos tr.aba0 SR.. NEREU R.Al',{OS (Pr·esiden- · lhos. d~ SUbcQmissões, eleição _de seus
te) - .:a proposta que está em disc'ttsp~esideni1les ~ forma de suas :reuniões.
são é a do prazo de dez· díaz, do DepuFi'!axia, as~rm, ~~tabelecido critério
tado Hermes Lima
que
depois •. umforme, uma n01ma e ;um progTama
concordou com a sua ' dilata'ção parapara. o trabalho de tôdas as sub.co·
quinze, rélativ!lJllente à SubcOmissão
~!ssões ·
de "Discriminação de Rendas". ·
O SR. NEREU RAMOS (PRESIa fim de que esta apresente o seu tra-DENTE - Isso ficai:á ao critério de
balho à comissão, que se reunirá ps.ra
cada subco·missão. o· que pediria é
discuti-lo..
.·
que tôdas se re1.mitsern dentro do m'9.i6
a.qUÍló que p~sou ~m julg~do,

ac:tui

sob .o ponto de . vis~ . doutrinário.
. O SR. RAUL PILA .--!. Parece-me

,.·

'

\ .

não há -"inconveclell.ltê,em q~e ~m
t:eVA(}O ae tem}:K) J>ú&&ivel. Aqui
Assembléia. existem diversas salas se prooerla, motivo peJ.o 'qual deola.::o
aceita a sugestão.
.
apropriadas aos tr111ba.lhos das romisDes~ fo.rsnw, ol! Srs. Ataliba. No.,.
~s. cujos membros poderão se -entengueira, So.zs>t Costa, Cost~ N~tv.
der com o secretário da Comissão de
Collbtituição, Sr. Nestor Massena. :l!:ste· Acúrcio . Tôrres, Valdemar Pedrosa, Ivo
itWultará todo e· qualquer elemento de D'Aquino, Agamemnon MagalhÍÍieS, Silque os ilustres Constituintes nece:;si- vestre Péricles e Cirilo Júnior ficam
tem ·parll. o desempenllo de suas fun- · com a atribuição de convocar· ós
seus compana:;U'?S para a primeira.
ções. Também quanto ao llláteria.l ID··
dispensável, podem as subcomissões reunião, qu~. o mais tardar, deve ser
. entender-se dir~tamente comigo ou hoje mesmo (Ri8o~l
.
O Sr . Artur Bernat'des - Sr. Precom o réferldo secrétário.
sidente, quero congratular-n.c oom
o Sr-. Guaraci Stlveíra, • ..c Pediris. a
V. Ex... e com as Srs. Constituintei
-V. Ex." me informasse a. quem c·om*
aqui pre,s~t1\-~s por est~ a~spiçiosa 7:eupete convocar as subcomissões. s~ é o nião. Formulo voto para .Que elabore·primeiro nome indicado na. listll..
mos uma lel digna de nós· e assecuratória. de um futuro risonho pq,ra. o
O SR. NEREU RAMOS (PRESInosso pais. GomJ vivemos a.o irifluxo
DENTE) As· comissões são pequenas
e eu sugeriria entendimento entre seus de uma civillzaçãv ocidental e somes
próprios membros qu.e darão norm~ filhos de uma naçãc católica eu lem.:·
próprias aos tra;balhos, ficando tôdal! braria que-, ·ao menps ·em espírito, pedíssemos a Deus que nos inspirasse
com a maior liberdade.
feitura desta lei que irá . 11crtear
·o Sr. Guaraci ' Silveira ~ Sr. Pre- lllli
da Naçá·) (Muita . bem) .
sidente, ainda. não estou satisfe1to com osO destinos
Sr. G'Uar~ Silveira ..,.... ·Sr. Preessa explicação, porque alguém deve
ser o enc~r6gado de convoc~r as re- sidente, maulin;t<}·mr. inteiramente
uniões . .Df: 'outra forma., Cflda qual s9lldário com a- pr\lposta do nobre
Deputado Artur Bémarde~ . Já nos
por eortesizt, vai deixando aps outros
essa' incumbl.ncia., rctard:mdo-se, as- acostumamos a, com um minuto de
sim, os nossos trabo,lho;;. Ali\ls é uma silêncio, honrar a. memóna dos nossos
praxe ~tiga que o primeiro ;nome in- antepaSBaldos: Proponho ·assim · qúe,
dicado convoque a primeira reunião nesta hora, todos úS que cremos êm
Deus, a l!:le roguemos silenciosamente,·
-até que a comissã.o organize spa nifl5a.
no. íntimo de nossas almas, · pedindo
essa proteção de que tanto neee&&itaO SR. NEREU RAMOS (PRESIDENTE)' O nobre deputado Sr. Gua- mos, p~a a felicidade de nossa. pé-.
raci Silveil'a propõe qu~ o primeiro trla. (Muito bem).
nome da ll.;ta seja o--membrq da sub<Todos os Srs. Constituintes
comis~ão mcumbido
de cotj.vocar os
presentes se mántêm de pé e em
dema1s colega~ paTa a, prlm~ira reusilêncio durs,r.~e um mi~uto) 1
nião, em que; as subcomissõc> tra~a·
rão, com mtelra libf-rdnde, as normas
O SR. PRESIDENTE - Está le·
e o ritmo de seu trabalho. Penso ·que vanta~ a S6$São.
l.lreve
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1

2. a · Re.uniãd,
. - . em 2 .<Jê Abril,
.
.
~

I -

]ÚuÍíiu~se hoje à~ · lo h.or~ .a
missãó da · Constituição; com a
-~êriça· dos Srs. Cõnstituin:tes: :

~

co..: ·

pré~

;.-;

ae
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s~ llãó houv.éx . maís quem queira
fazer· .~so çiá palavra, énceri:aret a discussão~ . (Pausa) ~·

.N ereu Ramos, Presidente - IAga~
,os . ~e~ - que ~tiróvrutÍi a ata,
memnon Magalhães, ....:... Ataliba No- '·qu.efrázrr conservar~se· sentadbs, CPau~
sa:..
.
·
gueira, - Ivo d'Aquino, ._,_ Ciodómir úardqso, - Éduardo Duvivi~r,
J;>~samos à di5cussão e ·v otação dos
- Adtoaldo .Costa, ' 7 Cirilo Júnior,
trabalhos dias Subcomissões.
- Silvestre · Pélicles, · - costa. Neto,
'
- Magalhães Bar·ata, - Gustavo ·
0' 'S R. CA~ FILHO - (Pela orAtílio
·capanema,- Sousa .Costa, dem) Sr . !Pr.esidente~ desejar1ia
VivaqUJa., Benedito ValadaTes,
conheçer . o proéesso, que· adotaremos
Valter Pedrosa, -..,- Graco Ca!'doso,
na <llscussão e votação .das matérias.
- Acúrcio Tôrres, _.,;...._ .Flávio Guimal'ães, -'- : Má.rio Masagão, -"- Aiiomar
O SR. FLóRES DA OUNHA Baleeiro, - Ferreirlll clf Sousa, -.,
Com a devida · · permissão do nobre
Mnton /campos, - ATgemiro · Figuei~
sugeriria .a V, ,Ex.11, Sr . . J:>rerede, ·~. Eçigar Arruda, ..,.,... Hermes ' ooleg.a,
sidente, consentiSSe que todos os
Lima, ~ Flôres da Cunha, .,.._ Prado
membros i:b Comissão falassem senKelly, :- Soares Filho, ;....;:. B1a.eta N~~
tados, o que não obrigária um hoves, ..,..:. Guaraci Silveira, - Milton
mem d'<t minha idade a se levantar,
G'aires· de Brito,' - Artur Bernar(j;es,
para se manifestar (Riso).
- Raul Pila, - Arruda Câmara, - C~
•
fé F'ilho, - Deodoro Mendonça.
O SR. NEREU RAMOS, fltESIDENTE - P.erfeita,mente.

P~~:·,._N~s~~b~~~Sses:~~I~

Submeto, pr:éliln1nja.rmente ao de~.
bate da .Comissão a ata da sessãe
.anterior, publicada· no "DiáriO' da. As_
sembléia" de . 16 de março último.
O SR. COSTA NETO
(S6bre a
ata) - Sr. Presidente, na Publicação
que 1acaba de ser mencionada pór
V. Exa. , ficou constando haver eu •
declarado que o parl~entarism 0 e 1.
o presidencialismo deveriam ·Se~ in-.
elilldos no Capítulo' referente ·à Segura;n~a Nacloll!l!-1.
Peço a v. E:xa.. que aceite esta
retificáção, para 'que meti pensamento fique bem esclarecido. o que
então declar.ei foi que a matéria sen-·
do pertinenteao Capftuló "OrganiZ<a.ção Federal :._: Dts:posiçóes Preliminares", devE\l'Ía passar à prinleir!\
Comissão. Era · o que tinha o di:zler.
o SR. •' NEREu RAMOS, I PRES'IDEN'I1E - ser~ feita a retificação.

O SR. CA~ F.J:LHO ..,... Agradeço
a suge&tão <i? nobre Sepadqr pelr;>
Rio Grande ao Sul. .
'

·o SR. NEREU RAMQ's; iPRESI..,
DENTE - Oo1llo é ~ natural, ·devemos'
inlciar nossos trabalhoS .pelo • Titulo
Prlnieiro - Da Organização F1edere;J..
Antes, .p orém. deV~emCs 1·resolver
como se processará o debate ·- se
por... Capítulo, se por artigo, - i e quais
os direitos '<l.ssegurados aos Srs. RepreSentantes, nas discussões, isto é,
o tempo de qúe cada um disponbill.
para se 'm anifestar e, _bem assim,
quantos .Representantes devam f·alar
pelos Partidos.
Salientaria que, nos tribunais de
.justiça, é praxe ó ,advogado não
ooupar a tribuna po': mais de 15 minutos. Essa regra só foi quebi'ada. por
Rui Barbosa. Acredito que nenhum
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maneiÍ'llo que· não · haja pl'otel-ação.
Se se ·adotar, prêviamente, um critério, poderá suceder ·que ':êste · rlão
seja · o mais adequado. ·Assuntos há
que merecerão amplo debatê; em ou-·
Brasil.
tros, o debat""e poderá circunserever-se
Limitando o tempo de discussão,
a pequeno prazo.
far-emos obra útil. Os nobres Repre.
Nessa·s condições," adotar:- : .critério
S€1Iltantes·, senhores do IDS~tmtó, pageral e apriorístico, parece~nie; .de
dem facilmente Slli:tetizar ·seu pen.
f·
a
to,
inconveniente.
·
·
.sarnento.
:nev,o obs.e rvar que, pelo· Reg"imen.to.
Em todo o caso, 'entrego o assunto já oS prazos são muito rigorosos, no
à decisão do. plenário.
toca.nte ao Plenl\r~o da Assemblé~a. ..
O SR. ÀTALIBA NOGUEIRA Assim sendo, o mesmo não deve
Sr. Presidente, prefi.r.o a discussão,
acontecer nesta ·Comissão.
artiga por artigo. Qu!Lnto ao tempo,
O SR . .A!CúRCIO TORRES -- >Per•.·
parece-me· demasiado o prazo de 15
""'· ~
minutos; para cada artigo.
· mita V. Excia. um ~parte.
O SR. PRADO KELLY ~ Com
O SR. ATILIO VIVAQUA - Poprazer. ~.
deria ser de 10 minutos.
O . SR . ACúRICIO TORRES -'- V.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA - ·
Excia. há de convir _q ue no - seio da
Como, em certos ca'Sos, as divergênCi>miss,ão; como sucede no Plê:ó.ário.
cias'. serão mínimas pederemos esta·
se formem correntes •em tôrno de
belecer o tempo de 5 · minutos, con·
determinados assuntos, _geraii;nente os.
cedendo-se, mediante deliberação dos
mais importantes. Sendo a.6sim, não
pr·esentes e quando
nec·elssárla, a.
11!averá prejuízo em que, fixffillos. ·des::prorrogação que fôr ccmsiderad!a con·
de já, o prazo proposto pelo Sr. _ Déveniente.
putado Ataliba Nogueira, de cinoo
O .SR. ACúRCIO TORRJ?I? - minutoo, para cada Representante,
Muito bem, cabendo o dôbro dl' prazo
dispondo o Relator de teJlljpo dobraao Relator.
do. - :ll:ste por certo, falará no irúcio
O SR. ATALIBA NOGUEifM - · da qiscussão, expondo seus pontos de
vista e os motivos que o levaram 13
Perf·e itamente: o dôbro do pr~zo ·seredigir tal ou qúal dispositivo.
NÕ
ria concedido ao Rle-lator, para 1a defim do debate terá idêntico ' texp.po
fesa ou sustentação de seu ta.balho.
para sustentar seu trabalho ou retrMinha proposta, como é natura!,
ficá-lo.
·
fica sujeita à delibarçáo da rilfliorla.
Poderíamos
adotar,
aqui, o c:J:itério
,
Pedir~a apenas licença .pa.ra acen...:
que vem sendo seguido no Plené,rio.
tuar que exceções deve~ s·e-r apertas,
quando se tratar de matéria -reftlmen·
O SR. CLODOMIR CARDOSO ~
te relevante. Assim nã-o estaremos,
Julgo que o Relator · deve faJra,r. pot
sujeitos a bito~as !estreitas,
tanto
último. Não há neeessidade de falar
para os casos comuns, como P~lla · os
duas vêzes.
·
de maior transcendência da futura
O SR. ACúRCIO TORRES -Isso
Constituição. (Muito bem).
será com 0 Relator. O que discuto
O SR. PRADO KELLY - S:r. Precom o nobre coleg.a, Sr. ·Pirado Kelly,
sidente, quanto à primeira hipótese,
é a pr.orrogação do prazo do orador.
que vem a ser propriamente f> disSabemos que certos ,assuntos serão
cussão da matéria submetida ap eX!a._
debatidos por grupos, por equipes, qi_
me desta Conússoo, par·ece.:.m,e _que
gamos ,assim, !POrque em ·t ômo .de·
melhor se ordenará o assunto poro o
determinadas idéias muitos dos seexame de artigo por artigo, prell:edennhores
Representantes se ll!gruparão.
do-se, em seguida, · à respectiva voO prazo do orador, nesta hipótese,
tação.
seria acrescido. dõ destina.do aos deQuanto ao prazo, pediria 1a V. Exa.
mais RePresentantes da mesma corponde!'asse .algumas circunstân~:ias.
rente, que ·por certi> lh'o cederiam.
· Nosso Regimento estabelece. ~10 ar~
Exemplifiquemos: Estou de aeôrdo
tigo 23, que a Comissão fará a fiistricom o Senhor De.p utado Prado Kelly,
buição do --seu trabalho e m~rctará.
Sôbre determinado assuntO; e recoprazo para w duração dos debayes, de
nheço o brilho, a proficiência c"om
dos ·Srs. RepreSentantes à. Aissembléla Constitu:Lnte pretenjia ·disputar
equivalência a Rui B,a.rbosa, figu;a
excepcional· nos meios juridioos do

-

que S . Excia. conduz o debate. Qile
;fji.ço eu? Vou, ·t ambém, discuti-lo·?
Não. Desde que o assunto. e·s ta sendo tão brilhantemente e:K'posto cedo .
meu · prazo a S. Excia. : para' que
oontinui sua argumentação.
. ·o

éR.

cAF'il:. FILHo -

rncictire--

.mõs. no meSmo êrro obser:v.ado no
"Plenário._
.O SR. AICú RCIO .T ORRES
Creio q_ue ao -fixarmos o prazo de 5
minutos, fazênío-lo n a supooição de
que todos os 37 Me_mbros da Comissão dêle se utilizem . Nem iP~deria
ller 4é out!"la. forma.
O SR. PMDO KELLY- Sr.
Presidente, não nie convence o arg)lme!!_to do Sr. Deputado Acúrcio
Tôrres.
Realmente, há -assuntos que merecerão - exame inais detido.'~ V. Ex."
se referiu ao pra.Zo de 15 minutos,
procurando aplicar, por ._.analogia, a
regra constante dos Regimentos dos
Tribunais. Mas v. Ex." -coloca os
Membros da Comissão em . posição
muito difer-ente daquela que lhes -a s~iste . Nós, aqui_, não somos a,_çlvogadoo . Se ~os dispusermos a encontrar uma semelhança com os regimentos dos tribunais, 'talvez a obtenhamos em relação líl.9S juizes e 'não
aos -advogados. Os juizes. não têm
prazo nos tribunais; Nas comissões,
em geral, não se predeterminam prazos. - Na anterior Constituinte, a Comissão dos Vinte e Seis não os teve.
O SR.
ACúRCIO TORRES' O que desejo é colaborar. Nês·t e caso,
poderemos est1a.belecer o prazo má.

ximo .

O SR. PRADO KELLY · - Aguarde V. Ex." a fórmula. que desejq
apresentar.
O art. 23 do Regimento determina:
•
• HA
comissão fará distribuição
do seu trabalho e marcará ;prazo
para a duração dos de~a.tes de
maneira ·que não haja protelaÇão."
Sugiro que a Comissão ~ó se utjlize
' da faculdade de marcar prazo quando
se l:Ilja.nif-es_tar i;nt uito protelatório.
No momento em que estivermos discutindo, .p oderá a Comissão concordar COI)1 a conv.eniência de se dilatar
o prazo.
'
O SR . SOARES
FILHO- V..... E)x."
pode acrescentar -que a maio~ia dos

\

artigas. n ão suscitk.rá discussão cte qe_
nhuma espécie. Nenhum De:pu.t.'ado
ou Senador terá,. então, oportunidade
de se pronunciar. Discutidas as
questões_ mais) relevantes, as outras
serão de tarimba. Limitar o debate
das questões de importância ao prazo de cinco minutos, _será 0 mesmo
que não se ' pretender . a discussão .
P-oderemos díscutU: os pontos Qa.pitais eni meia hora, por intermédio de
cinco, seis ou oito Srs. Representantes, e fazer obra mais útil e talvez
mesmo mai's rápida:, do que se ·limitarmos tôdas as discussões a 5 minutos . Há a-rtigos ·que não merecem
um só minutó ou uin segundo de debate. Pedi licenÇJa. p~ra êste aparte,
,a fim de secundar o apêlo do nobre
Deputado Prado Kelly, no sentido de
que, estando tôda 1a. Comissão na dis_
posição de não protelar os trabalhos
Constitucionais, tenha a Mesa o arbítrio, neste caso com a nossa aquiescência, de limitar o pr~zo, quando
o julgar necessário, , deiX)ando, entretanto, para as que·stões capitais
rpOISsibilida!de de mamifestação mats
ampla, uma vez que nem todo artigo
será discutido.
O SR. PRADO KELLY no meu ponto de· vista.

Insisto

O SR. ACúRCIO
TORRES Reconheço o propósito de v. Excia.
Há questões que não poderão ser discutidas ·em cinco minutos. Será, então preferív.el, que, na· proposta de
V. Ex! · fôsse introduzidja. a fixação
do prazo má,ximo.
O SR . PRADO KELLY - Senhor
Presidente, ins~s·to nesta ponderação:
o nosso Regimento fixa prazos muito
exíguos pa'ra o debate no plenário da
Assembléia, porque exatamente pre~
sume que a matéria seja devidamente
discutida na Comissão Constitucion,l.l.
Se a Comissão Constitucional renun~
cia também ·a o dir·eito de discutir
mais amplamente êstes assuntos, que
crédito poderá seu· trabalho oferecer
ao pLenário, para ser aceito com a
facilidade regimental prevista?
O SR. ACú RCIO TORRES
E' verdade.
O SR. PRADO KELLY- Sugeriria, por isso, que não se fixasse desde
já o prazo. Ainda não tivemos sessão plenária para discu.ssãó dos diversos assuntos oonstitucio~ais, fal-

-
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tando, por isso mesmo, o e1emento
experiência oara .tómarrrws uma decisão e fixarmos pl)l.Zos.·
Estou certo de que todos os Membros da Comissão farão o possível
para ser breves. Eu, de minha paTte, não tenho a .intenção de debater
exageradamente quala.uer assunto .
O
SR. ACúR010 TóRRES
Se o tivesse seria até um encantamento palia nós
o SR. PRADÕ. KELLY - Enquanto os prazos .do plenário ·s ão restritos
e fatais, os da Comissão devem ser
amploo, mesmo porque não existem
sanções regimentais .·
O SR. ACURCIO TóRRES- Vossa
Exa. teve· um argumento que me i.rD.pr-essionou: se o . Regimento -estabelece o prazo de trinta minutos para
discussão 'e m plenário, é porque supõe
que a matér~l. já tenha sido amplamente debatida na Comissão.
O SR. PRADO KELLY - Em conclueão, 'Proponho. para que V. Ex.•
Sr. Presidente, o submeta ao ple~
rio que a ~Comissão se reserv'f1 a flxac;'ão de prazo para duração dos debates, desde que se evidencie !intuito
protelatório .
~
O SR. CIRILO JúNIOR- ,A protelação, ·~meu ver, pode ser objetiva
e subjetiva. As vezes, os mem9ros da
Comissão não .tem il).terêsse prqtela.tório e é difícil definir o que seja proteláção. Pode mesmo acontec~r que
a demora seja devrda . a1 longo trabalho doutrinário. Seria melhor çorifiar
no critério do Sr. Presidente, que em
cada caso, apelará para o· senso pessoal de cada um dos Srs. R~present antes .
'
O SR. PRADO KELLY - Estou de
inteiro acôrdo com V. Exa.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Devo esclarecer que quando invoquei o precedente dos plenários judiciários, não tive o "intqito de
cercear os direitos. e atribuições dos
Srs. Representantes. Penso, porém
que nós, aqui, individualmente, pode- ~
mos ser equiparados · aos àdvog~dos :e
:Qão aos juizes. Cada Representwnte
definh·á seu ponto de vista. J~iz é a
Comissão e não o representant-e. Individualmente, podemos ser eqlflparados· aos advogados. Dou esta explicação, para não lie supor que tive o
intuito de restringfr os direitos dos Srs.
Representantes. O artigo 2;3· .fDa.nda

·que- a Comiss.ã o faça a - distri'Quição ·d.a
matéria~, e ela Oc fará; e manda tam.,
bém que marque prazo. . para duraçãodos debates, de maneira que não haja . ·
protelação. o ' artigo, a meu ver,
imperativo. Etp.tretanto, não vejo impossibilidade - em que a Comissão lhe
ci.ê interpretação nos moldes que lhe
~o atribuídos pelo -Sr. Prado Kelly.
A Comissão ·é que tem de decidir. co•
mo se deverá proceder.
O SR. FLOREs IfA CUNHA :Entendo que não se deve deixar· ao
arbítrio da Presidência da Comissão
dizer das intenções dos Srs. · Repre-·
sentantes, ou seja sé têm; ou não, intuito protelatório. Precisamos fazer
obra, tanto quanto possível, · pe:rfeita,
mas sem tardança:. Por isso, sou. pela.
limitação do prazo:
·
·
· o sR. ·C~ FILHo - De acô~.
do, aliás, com o Regimento.
O SR. RAUL PILA- Realizando
trabalho consciente. ·
·

e

O SR. FLORES DA .CUNHA .L
Perfeitamente, com üni bom debate,
sem deixár ao arbítrio da Mesa declarar que o Representante está; ou ·não.
protelando. E' verdade .que a tendência de nossos patrícios é para o palanfrório quando o de que precisamos é
de "grana" de obra, de realização. -·
já'I-odos os Srs. Representantes
vêm para a'qui mais ou menos esclarecidos.
'
. Raros serão . aq.ueles pon tos em que
.as ·discussões possam alterar nossas
opiniões,
O SR. AGÁMEMNON MAGALHAES .
- A questão dos prazos é de ordem.
A Comissão não poderá iniciar seu
traba1'1o sem disciplinar as diScussões. De outra form1l., não teremos
ordem nem método. O Regimento é
expres.so, mas não precisaria que
o fôss.e, por que -não é possível que
uma Comissão de 36 membros não
' procure disciplhlaT seus· trabalhos. ·
Se dermos ao Sr. Presidente, que merece nossa confiança, o arbítrio de fi·xãr os prazos, coloca-l o-emos em situação difícil, porque, como o . Senhor Representante Flores da Cunha
disse muito bem, já temos nossas condições e não poderíamos aceitar o
julgamento do Presidente, · atribuindo-nos hltuitos prótelatórios quando
estejamos· expondo nbsso raciocínio.
Não devemos dar ao Sr. Presidente
êsse arbi~io.
·

-~ o .SR'. J!"tr,QRÉS

DA OUNRA - J'i]:..4\lantci é a,rbitrário é antipállico ·. ··
.O SR. ' ,.AGAMEMNON MAGALHA-ES - Podemos fixar os prazos ...
O SR. RAUL -~ILA .:;::: Será arbítrio limitado.
·
· ·
.

~ do.

O SR:
AGAMEl.MNON MAGALHJ1,ES · - ... é cqnfiar · na tol&ância,
do ·Presidente, cop.forme a natureza do
assunto, para permitir !Jlaior 01,1 me,nor .desenvolvimento ao orador. o que
não se compreende é falta de- método
.no.·' trabalho' sem D;~.étodo não poderemos chegar a ·tinia, fórmula.
· A primeira fórmula .é 'a disciplinar;
·a disciplina deve ser da própria ()omissão. o Regimento não é arame
farpado capa~ de ferir o direito do
.Representante e não ,o será .desde que·
a limitação , de pr-azo seja determina...:
da pela- própria Comissão. Nos próprios tribunais os ,prazos não são in~
flexíveis. E' preciso, porém; que o
-Representante discipline a, matéria:
Assim, pois, proponho que aceitemos a· indicação dos prazos . já lembrada, podendo a •Oomissão · tolerãr
prorrogação ·maior ou menor con-·
forme a I_l.atureza do _às~unto, :mas entendendo-se sempre q\].e_ o Representante deverá an-umar seus argumentds atendendo· a ·êsse limite. · '
Mipha proposta, _port,a nto; é que se
submetw à votação a · 'indicação que
propõe se fixem. prazo's. ·
O SR. GUARACí SILVEIRA Quero · aproveitar o . momento para
pedir a atenção de V'. Ex ..., Senhor
Presidente para · o .faio de. que a dis·
posfço das mesas ainda não atende,
ao interêsse dos membr-{)s da Comissão ,pois dêste lado ficamos -a•lheios . à.
disc.ussão _que se está travando no lado oposto. Somente depois dfil haver
falado o Deputado Agamemnon Ma1hães é _que compreendemos mais
ou menos, as ponderações. f·e itas . .
Dêvo dizer a V. Ex.", Sr. Presidente, que somos pela adoção de um
prazó. Certo . orador disse qúe se ti·
vesse dua'S horas para falar, fa-lo-ia
num momento; se tivesse que falar. .
um~ hora, precisaria ·de um diB: de
prepatq; e, se ·.apenas em cinco mi. nutos, ne.c essitaria de cinco -dias. Penso que devemos falar somente ,durante cinco minutos. Para isso, prepátár-nos-emos paTa quando vierm()S
à Comissão nos acharmos enr condições de fazer a 'exposição com a maio.r
rapidez possível. Admito, porém, que
certas matérias .\ xigem muito maior

tempo.

-·:Más, .como ficou bem es-

o · prazo
não
amarra
-ninguém; haverá sempre oportJUlida:de de prorrog'il.ção e esta estará. no
consenso da Comissão, quando o a,S:Stlnto o exigir. . O essenCial é Q,Uemarcando-se pJ.>azo, o D~putado que
fôr falai tenha um limite. E' evidente
'que ·o. Representante fará o possível
para· desincumbir--se da missãO dentro
do p·eríodo que fôr fixado.
O SR. SOARES FILHO- Sr. Presidente. Tenho, --diante de mim, o tra_
bàlho da· Sub-Comissão de Organi2:a,Ção, Federal e o da minha subcomissão
·do Poder Legislativo .. o primeiro te.m
20 artigos · e o segundo cêrca de 50.
Adotando-se o prazo de cinço minutos
para discussão de artigo por artigo,
cada Representante poderá falar ,mais
de três horas. Lembro-o paJra acentuar· que, havendo Um sem númeTO
de artigos que dispensam discussão,
posso abster-me de tómar o tempo
·dos nobres. colegas sôbre êles, porque
inteiramente secundários, .mas justamente a fim de me beneficiar com
maior prazo nó debate de assunto demáxima ímportãnci1a., não só do ponro
de vista das nllnhas considerações.
como do interêsse da Comissão. ela. boradora do ·projeto.
Nã.o há no espirito de ninguém o
:iesejo de, protelar os ·t rabalhos da co_
'·Ihi.ssão, mas· é preciso se ressalvar que
nos Títulos do Poder Legislativo ou
na Organização
Fed,eral, não será
possível, a quem tenha apresentado
emenda ou traoaJho em separado, a
quem tenha responsabilidade na Comissão, emitir a opinião de sua corrente pariidária; não será possível r-epito - discutir uma tese capital
dentro de .cinco minutos. A elasticidade na compreensão -da matéria .~~.
ser discutida não pode deixar de estar
na raiz das nossas deliberações. O
critério -fixo de cinco minutos '- que
Deus afaste ·de mitih'a suposiçáo a
idéia de protelação - não permitirá
1a- cada Deputado a discussão de um
capítulo senã.o .durante duas ou t.rês
Quer dizer, não
horas de debate.
restringiria coisa- alguma. Dai o supor que, em principio, podei)los assep.tar um praw para tirar de difl·
culdades o nobre Sr. -Presidente. 1\-tas.
ll.() votarmos essa deliberação precisa- .
mos cónsiderar que, realmente, há
casos que demandam discussão Illi~S
longa, sobretudo '[)ara o Deputado ou
Senador que venha acoiilJ)anha.ndo os
trabalhos dentro da utilidade do temc1ar~ido,

po a ser ~ispendido nas discussão,
isto é. dispensando-se ·de debta.ter casos secundários que, por si mesm~ ex;.
primam uma convicção ou orientaç.ão,
paTa se fixar, principalmente, nos casos essenciais·.
O SR. COSTA NETO - Pedi a palá.Vtã ·para sugerir a V. ·Ex."' que submetesse, em primeiro lugar, ao voto_
ãta. .Comissão se dev.emos adotar a dís.
cussão por artigos, ou põr capítulos
!POrque a questão do prazo está, sem
dúvida nenhuma, ligada à de se resolver, preliminarmente, se
discussão
deve ser por capitulo ou por 1artigo.
Se · na realidade, a Comissão resolver
quê a discussão seja feita por rirtigos
necessàriamente, se .dermos Ó· prazo
de 15 minutos a cada orador, jamais
conseguiremos ·liquidar a discussãQ do
projeto constitucional. Se, porém, a
Comissão, resolver que a discussão se
fará ·por capítulos, necessàriamente o
pl)a.zo de 5 minutos para cada ·.cGJnsti_
tuinte falar sôbre um capítulo será
exíguo. Por isso,
preliminarmente,
desejo saber se a discussão será i!JOT
artig·os ou por capítulos.
;I'
O SR. NEREU RAMOS, PJtESI"
DENTE - Acredito que o ass~1to já
esteja suficientemente . esclar.ecido. ,
Vou submeter à votação do . plenário
_as questões que ...formule~ no inifio da
, sessão.
·
.· A Jl.tJ.meira é a de saber se fi. discussão deve ser de artigo por . 1jlrligo,
ou de capitulo por capitulo . N~~ par. ticular, parece que não _ houve divergências. · Todos quanto falaran,L opi,~
naram no sentido de que se f!M;a ar;.
tigo por artigo. Eni todo ca's~ submeto a matéria à Comissã-o; !1eve a
discussão ser artigo por artigo?
Os senhores que o aprovam, ·q ueiram ficar sentados (Pausa) •
.A;provado. A discussão será artigo
por artigo.
·
·
Segunda questão: deve a Coilp.issão,
de acôrdo ·com o art. 23 do Reglimento, marcar prazo para a duraçfro dos
debates no seu seio?
O SR. COSTA NETO - Ij'eÇo a
V. Ex."' submeta, preferencialmente
à votação da proposta Prado Kelly,
sem adendo.
·
O SR. NEREU RAMOS, P~ESI
DENTE ..,-- A proposta do Sr. Prado
E:elly não é prejudicial; .é no s·~ntido
de que a Comissão não fixe, de~de já,
o prazo de d~ação dos debat~s. Se
se verificar protelação, será en1;ão fixado.

a

~O SR .' CíAFÉl FILHO - ·A 'nãó':'fi;
xaçãó de.· prazo . imp.o rta na violaçãP
do 'art. 23 do R eg:I:menJ;.o-: '~
··
·

O SR. NEREU RAMOS, PRESI_:
-DENTE ;....: O art. 23! é expresso: de.termina qua a · GoÍnis$ão distribua
seu trabalho e marque pTa:zo para a
duração dQS debates. O ta.rtigo p.or.:;,
tanto, é taxatiyo.
·
O SR. " PRADO KELLY - Pe:r:dão,..
Sr. Presidente. O artigo apenas con- fere _a . faculdade de marcar prazo;.
O SR. ACúRCIO TORRES - · 8T.
Presidente, parece-me que ·o Regimento, segundo V. Ex."' acabou de ler
no . ah. ,23, fa~a, e)ll duração .dos debates. Dutaçã0 {los debates é. muito
diferente do tempo atribuído a cada
membro da Oomissão para discutir os
diSpositivos do ante-projeto .
0 SR. ADROALDO CoSrrA
E' mais liberal a ·mter:p:z:etação .do
Presidente. ·
'
·
O SR. ACúRCIO ~ORRES -~ O
pensamento do legis~\ídor, no Regi·,mento, não podia ter ~ido outro senão o de que a matéria constitucional
fôsse debatida na Comissão · nõ mais
breve pra:z;o possível. Quis referir-se á
duração dos debates . do [proje:t o constit)icional.
'
~
O SR, , NEREU RAJM:OS :- · PRESIDENTE Quanto ao trabalho da

Comissão o Regimento é ..e*presso: ·
marca .30 · dias prorrogáve~s ;por
mais 15.
, .
·
O SR . .A:CúRc:ra TORRES- Não
posso debater com V. Ex.•• porque. o
Regimento proíbe que o Representante discuta com o Presidente. ··
O SR PRAD'O KELLY - A Comissão de Regimento adotou êste pre.:
c,eito: quando ainda não tJn.hamos
aceito a eni:e nqa que marcava prazo
para seus traqa.lhos. Posteriormente,
aceitamos emenda marcando o prazo
de 30 -dias, prorrogáveis por mais 15~
sem qualquer sanção. A. ·,expressão
que consta ·· dó ·art. 23, a meu ver, é
uma faculdade que se outorg,a. à Comissão . e não um dever. Pode-se dar
à sua ·interpretação um pouco ·IÍÍ.ais
de plasticidcade.
O SR. ACúRCIO ·TORRES - Parece-me que o que a Comissão pode
fi"ar .é o . prazo· para a discussão e
votação· dos capítulos, a fim de que,
dentro de 30 dl.i'itS ou no máximo com
a prorrogação de 15, tenhamos de-

...,.. 23batk!.o>tot'Jo . o In-~ieto const.itucional
na , Comissão·.
O SR. PRADO ;KELLY ~ Pe.ra ·se
evit~em. protelações. Estabelecendo-se, .p réviamente ·o praw de 15 minutos para cada Representa:qte, sendo
37 os membros da Comissão, · permi.,.
tiriamos demaGiada duracão do debate.
·
·
O SR'. ACúRCIO TORRES - A
Comi.ssão poderia. ent.Detanto, de:Uberar, por exemplo, que cada/ capitulo
fôssé discutido e votado em tz:ês, quatro ou cinco ses·sões, conforme ·a importância do· assunto, como sugere ao
meu l.a do o Sr. Ra;ul Pila.
O SR.
AGAME:MNON MÁGALHAES - V. Ex. a não tem razão ..
O · SR. PRADO . KELLY --'- Aliás,
a:i:nda ter~amos o recurso de convocar
sessões extraordinárias.
·
o SR. ACúRCIO TORRES - Estou com ar J;loa :razão. -0 SR.
AGAMEMNON MAGA·
-L HAES ·- V. Ex.a nunca estêve tão
errado. V. Ex.a estã fãlando em de~
bate onde o Regimento se refere a
discússão. Ora, discussão supõe· prazo.
O SR. ADROALDO COSTA~ Se não delimitarmos · o prjl.l'JO parru
ca:dá membro da Comissão, noo· tere·mos Const~tuição nem a.té o fim do
ano.
·
I
O SR. ACU.RCIO TORRES - V.
Ex.a não . fique tão nervoso, porque a
Constituição chegará a bom têrmo,
sem necessidade dessas restrições.
O SR. SOUSA COSTA - Pelo debate que- acabo de ouvir, parece-me
necessário que V. Ex."', Sr. Presidente,
con-clua o processo, aliás já iniciado,
de submeter ca-da wna d·as propostas
à violação; Afastada;s as que forem
eliminadas, chegarem~ts à conclusão
· definith<a . V. Ex." estava submetendo
à Comissão a proposta do nobre deputado Prado Kelly e tJOderia coin- ,
pletar-lhe a votação. Depois--fixariamos -o prazo ·de . que cada deputado'
disporia para a discussão da matéria
constituc~onal. o interessante aeria
que se fixasse prazo determina·~ e,
ao mesmo tempo, se declarasse que,
em casos eJÇCepcionais, ou quando o
exigisse a importância da matéria, o
prazo da disc"ssão poderia ser mais
'longo. Se se ve~ificasse o propósito de
ebstruir ou se a importância da: matéria fôsse menor, em' qualquer dos

\

dqis'· .qasos. a Comissão tomaria providênéias adequadas, .fixaria prazo mais
breve1 ou adotaria o regimentai; temos de a:gir de acôrdo com o que é
de esperar que aconteça. Não é de
crer qualquer deputado deseje obstruir
a discussão da matéria. Cada um pre~
tenderá apenas expressar seu ponto
de vista. Em tais ·condições, vamos
estabelecer simples providência -de orçlem, dando pra29 determinado e ficando a Comissão com o direito de
ampliar ou de reduzir êsse prazo, de
acôrçlo com a i..fuportância do assunto;
b SR. ATAJLIBA NOGUEIRA
Foi o que propuz de início.
O SR. NER'E'U RAMOS; PRESIDENTE - Sugere-se qile a Comissão
não marque, inicialmente, o prazo a
que se retere o art. 23. ·Friso bem: não
marque inicialmente. Consulto aos Se. n,hores Representántes a· respeito dessa
propo!;ita. Os Srs. que entendem que a.
Comissão' não deve maTcar inicialmente o prazo, de acOrdo com a proposta
Prado Kelly · queiram levantar-se.
(Pausa). Foi rejeitada . Assim sendo
a- Comissão deverá marcar o prazo
para duração. dos debates, de conformidad-e com o artigo '23.
O SR. ATILIO VIVAQUA - ProponllO que o prazo de cada orador
seja de 10 minutos, para a discussão
de artigo po·r artigo.
b SR. PRADO KELLY - Sugiro
que êsse ·prazo seja de 15 minutos,
prorrogável, em espécie, .pela Comis..
são. Assim, se .o deput.ad() estiver emitindo . sua• opinião e fôr atingido pela
superveniência do prazo, sooundo as
instruções que estamos elaborando,
ser-lhe-á fe.cultado requerer ao Pr.e sidente prorrogação dêsse ·prazo. A
·conveniência da aceitaçãb ou rejeição
do pedido será examinada pela Comissão .
.
I
O SR. GUARACí SIVEIRA - Senhor Presidente, não há vantagem em
que seja fixado··O pra.zo de 15 minutos.
Já que se lhe empreste elasticidade
-em .consequência de ·possíveis prorrogações, pode ser reduzido para 10 e
até para 5 minutos.
·
O SR. PRADO KELLY
Estou
de · acOrdo com a proposta do nobre
Representante.
·
O SR. RAUL PILA - Sr. Presidente, peço a V. Ex."' um esclarecimento. O prazo é para a discu.ssãa
de cada artigo?
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O SR. NEREU RAMOS, PR:ES~
- Perfeitamente.
O SR. RAUL PILA -:- Então Sr.
Presidente parece-me exagerado o de
lO minutos concedido a cada Representante para discussão de artigo por
artigo Se o consignarmos para regulamentar os nossos trabalhos e se cada
um de nós fizer uso. dêsse ·direito, '
levaremos oito meses para discutir e
votar o projeto de Constituição.
Bastará que cada Representante decorrente de opinião, tenha cinco minptos. Seus colegas que · estejam de
acOrdo com a orientação expedida poderão ceder~lhe outros cinco minutos sucessivamente para que prossiga na explanação e orientação de
sua~ id.éias.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Sr. Presidente o prazo inferior a dez
minutos é absolutamente insuficiente. Vários artigos já. publicados têm
. vinte~ trinta, quarenta e cinqüenta
linhas, desdobrando-se em vários parê.grafos e alineas. Somente a leitura
de um dêsses dispositivos gastaTia
dez minutos. Ademais se o i Repre- ·
sentante vem preparado par~ expor"
suas idéias em dez minutos, n~m sempre seus ouvintes estll.o aptos para
compreendê-lo integralmente. ' Mluita.S
vezes surgem problemas de tal ordem que não os conhecemos de pla'no. Assim, terfamos de ouvir o orador por ma.is de dez minutos1 81 fim
de que . nos esclarecesse sObre dúvidas
que porventura surgissem. :r;rão somos uma comissão de técnicÇ>s, mas
um mostráário ;da opinião pública:
representamos aspirações e interêsses, e tõdas essas aspirações e interêsses devem ter pleno eco aqui
dentro.
Só assim se just!fica a nec~ssidaue
de uma Constituinte com todos êstes
percalços e desperdicio. Se fOS!ie para
!aze ruma compilação da Constituição
de 34, bastaria um dactilógraf() e um
revisor de originais.
Prpponho pois a dilatáçG.o dq prazo,
com o adendo apresentado P!)lo sr.
Representante Prado Kelly e completado pelo Sr. Repre,sentante Sousa
costa; isto é essencial.
O SR. FLORES DA CUN~ Sr. President~, coneordo com a proposta Prado "Kelly, do's dez minutos
prol'l'ogáveis a juizo da Com!ss~o. Paro. ca.'lia caso a Com1ssll.o, por voto explicito, dirê.: concedo ou nlo a prorrognçlí.o. :tl.:ste meu pensamento.
D~TE

O SR. NEREU · RAiMOS/ PRÉSIDENTE - E' esta a · p:t:owsta do St.
Prado Kelly: 10 minutos, prorrogáveis
a juf~o da Comissão.
Não hav!!ndo mais quem pe_ça a: palavra, encerrarei a discussão. (Pciusa)
Encerrada.
Existem duas propostas, ·uma do Sr.
deputado Prado. Kelly, segundó- a qual
se devem 'reservar 10 minutos a cada
RePTesentante; ·a fim- de discutir cada
artigo, prazo· ss·e prorrogável . a juizo
da Comis,'lão; outl·a, do Deputado
Adroaldo Costa de que ,o prazo seja de
s· minutos também prorrogáveis.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA ......:·
Aliás, Sn Presidente, essa é a· minha.
proposta.
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Parecendo-IDe que a Comissão prefere o prazo de dez $utos,
vou submeter, em .primelro jugar, à
sua consideração essa proPosta .
Os senhores que a aprovam com o
adendo da pronoga.ção, a juizo' da. Co_
missão, queiram conservar-se senta-:
_9:os.
.
-• O SR. SOUSA COSTA - Prorrogável a juizo da Comissã.o, quer dizer: não é prorrogâv•el apenas por 10
niinutos, mas, a juizo da COmissão,
ilimitadamente. ,
.
O SR. · NEREU' RAM.<9S, PRESI·
DENTE - A Comissão decidirá se o
prazo deve ou não ser prorrogado, e
:per qae espaço de tempo.
Os SI'1!. qUe . aprovam a proposl:rit
queiram conservar-se sentados (Pau-

sa)

Aprovada.
Ficou, pois, estabelecido o seguinte:
1.0 , a discussão será artigo por artigo
2.0 , cada Representante disporá de 10
minutos para discptir ;cp.da artigo,
sendo êste prazo prorrogável a jufzo
da Comissão.
·
O SR. ATILIO VIVAQUA - (Pela
ordem) - Sr. Presid~nte, nos têrmos
do ~eg.l.mento, os Srs. Relatores das
Sub-Co~ssões devem resumir peran_
te o plenário .as sugestões ue llle tenham sido presentes.
Proporia fosse observ.a da disposiçli.o
regimental, que facilitaria, sobremodo,
nosso tnl.balho.
·
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - O Sr. Senador Atflio Viva.qua. sugere que cada relator dê i.
Comissão conhecimento das sugestões
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sido dado aprecirar.
_ ~YSR. -"':!fLORES :DA ' CUNHÁ Essa matétia deve ·ser ·entregue J;l,oje,
· porque os prazos- j~ estão esgotados.
() -SR. ATALffiA NOGUEffiA ::__
Co:iri. a devida vênia do· ilustrado pro_
:ponente, pat'ece-me mteiramente dispénsável tra,zer para o- debate essas
sugestões. bigo-ó 'porque, na verd;ade, se algumas são ótimas, outras são
até ridículas.
_
Perderíamos tempo inutilmente .

. O SR. A:>I'ILIO VIVA~UA ,...-T Sugiro, apenas, que cada relator_focalize
os pontos _mais interessantes das suge_sj;ões enviadaS- às · lSub-Oomissões
pelos estudiosos do assunto, Institutos
,ASsociações, aos quais representam
·s ubsídios valiosíssimos para os nossos
trabalhos. Assim .Se facilitaria o coIlhecimento dessa matéria pela Comissão.
~
. O .SR.

NEREU RAMOS, PRESIDENTE ·- Ber!milla.-me .e:Solarecer
que encaminhei às - respeetiv1as SubComissões as sugestões
oferecidas.
Entre. ·ela.S,. porém, est avam projeteiS
oompletos de Constituição que, . por
isso mesmo, não poderiam destinar-se
a esta ou àquela Sub-Comissão .
.
O SR. FLORES DA CUNHA - Não
serlja. conveni-ente, Sr.
Presidente,
mandar public&r · no 'Diár io da Assembléia 'todols esses
documenta&~
pelo menos para constituírem elementO histórico da elaboração da nova
Carta?
·
·
O SR. ATALIDA NOGUEffiA Peç0 ao Sr. Presidente que exiba o
volume da matéria llecebidJa..

O SR. ATALIDA NOGUEIRA
Peço permissão para ob&eri'ar que no
seio da· Sub-Comissão de Or!l)apizáção
Federal, levamos em conta tõdas as
:propostas e . adotamos
ma.teria 4o
pr-ojeto do ProfeSsor ·sampaió Dória.
Atentamos aos !Projetos ou -sugestões
d9 Instituto dos Advogados. do Rio de
Janeiro, - do Instituto _dos Advogados
d<e. São I')au1o, da Associação dos Ad_.vogados de São Paulo, além de outras, a que me referirei no momento
opor t,uno .

,o

-
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SR . NEREU RAMOS

PRESIDENTE - Se não houver· objeções,
encaminharei tôda a' matéria ao Relator; Geral, para que a selecio:J;le.
(Pausa).

·

·Foi apliovado. Será encaminhada
ao R elator GeraL
De acôrdo com deliberaç!W tomada,
subm-eto !!< .d ebate o "preâmbulo" da
Oonsti'tuiçãO .
·
·
O SR. MkRIO MASAGAO ..-

Peço

a Jlla.lavra .

Sr. Presidepte, o preâmbulo, consta-nte -d,o projeto apresentado pela nobr·e Primeira Sub--Comissão, está redigido no seguintes têrmos:
"Nós, os r epresentantes do povo brásileiro, reunidos em Assembléla Constituinte para dotaa"
o 'Brasil de uma nova ConstituiçáJo, capaz de lhe assegUllar a unid ade, a ordem, a liberdade, a justiça e o bem estar social - pondo a nossa confia nça em Delis
- decretamos e promulgamos a
seguinte".:

Sr. Presidente, estão fol'la. de moda
os preâmbulos muito extensos· e derf
ramadas, que fazem uma série de
promessas.
Ó SR. NEREU RAMOS, PRESIProporia, portanto, que àdotasseDENTE - Existe por e~ern,plo, um
mos um preâmbulo sóbrio, semelhanprojeto, enviado de Sã o Paulo. pelo , te ao da Constituição de 1891, dizenSr. Raimundo Cimarco past!llll~O, 1· do, apenas:
que é um projeto de Cortstituição com
"Nós, os repr-e sentantes do povo
65 fõlh_as e várias notas. Há, ainda,
brasileiro, reunidos em Assembléia
. ou~ros proj.etos. completos.
Constituinte para est)a.belecer um
O S'R. FLORES DA CUNHA - A
regime democrático, pondo nossa
solução do caso poderia caber ao criconfiança em Deus, estatuimos e
tério de V. Ex.".
promulgarmos a seguinte Constituição".
'
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE --'- Creio que 1a.breviariamos·
E' o que sugiro.
a soluçãO, enc~minhartdo toda a maO SR . ARRUDA CAMARA
Setéria ao Relator Geral para fazer a
nhor Presidente, desejo sugerir que
devida seleção. \
··
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após a "Constituição", - seja incluída
promulgamos a. seguinte Constia palavra "democrática", substituid(a.
tuição". <Mtdito bem).
a fórmula "pondo a nossa confiança ' 0 SR. SOARES FILHO __ Sr. Pre•
em Deus", IP<!r .esta outra - . ",~ :t'ace sidente, a sub-Comis-s ão encarrega-'
de Deus e a serviço da Pá.trta" ·
da da Organização Federal propôs um
Em primeiro lugar, Sr. Prjl.Sidente, texto para preâmbulo da Co~titui
porque essa foi a invocação adotada
ção. Vári111s outrrus sugejstões ,e stão
pelos Constituintes de 18~7, ~ólS q~e aparecendo ~este plenário. Tôdas, enderam a vida pela Pátria e pela -~1tretanto, terminam por declarar que
berdade. A evocaçãb seria, por asSim decretamos e promulgamo,? a seguindizer lição constante de civismo e· amor te Cons~tuição dos Estados Unid,o s
à ul:Jêrdade para todos os brasileiros.
do Brasil.
Em segundo lugar, devido à forma , literária, qne me parece mais
ora sr. Presidente, entendo que.
apreclávcl, mais bela.
na eiâboração da Constituição, o pl'ePor estas duás razões Sr ; P.resi- âmbulo deve ser o pensamento sindente, apresento esta emenda substi- tético daquilo que ela• representa..
tutiva à consideração dos nobres coPenso, por isso, que o seu texto polel!llS.
deria ser discutido e votado depois.
O SR. OUARACI SILLVE~
porque será daquilo que fôr a ConsSr. Presidente, e:rn 1934 apareceu a
tituição que surgirá. , o pensamento; a ·
expressão aqui iiivocada - "pondo a síntese dêsse preâm)mlo.
<Muito
nossa colffuinça em Deus". Pqnde- bem) . Sugeriria, portanto, que o prerei aos Srs. Constituintes da época âmbulo fôsse discutido posteriormente.
que tal expressão poderia não ·representar· a verdade, porque forçaríamos - O SR. SILVESTRE PERICLES os Srs. Representantes a declarar que Sr. Presidente, creio que o preâmbulo
punhli.m a confianç~ em Deus, quan- está bem elaborado e reflete o pensa-+
do, na realidade, muitos dei~ talvez menta, não digo de todos, mas da
nem- sequer pensassem em
us, ao maioria ·dos Srs. Representantes.
elaborar a Constitui2li.o.
Apenas a expressão pondo 81 nossa
Propus, por isso, outra ~órmula, confiança em Deus", poderia vir logo
condizente com a verdade, ll!as que, no inicio- "Nós, os representantes do
infelizmente, não fo iaceita. A for- povo brasileiro (ou o p·ovo brasileiro.
' mula era semelhante à que ~aba de como na Cónstitulção Americana).
propor o Sr. Deputado Arruda Câ- com a nossa fé ,em Deus", (af é a sinmara - "A face de Deus e a serviço tese, é a fé) , reunidos em Assembléia.
da Pátria".
Constituinte", etc . .
De fato, todos aí;l,ueles que , pão pelo menos deistas, devem ré<lpnhece:t:
Substituiriamos a expressão "ponque estão à faee de Deus. Dessa: mado lll nossa confiança em Deus", por
neira consagraremos o nome qe Deus esta outr81 - "com a · nossa fé em
na Constituição e evitaremos fórmu- Deus";·
la que não corresponda à vei"dflode.
o SR. OUARAéi SILVEIRA- Mas
Dou, por isso, inteiro apoio à pro- todos têm fé?
posta do Sr. Re{lresentante Arruda
Câmara. (Mui to bem) .
O SR. SILVESTRE PERICLES Prevalece o pensamento da maioria.
O SR. NEREU RAMOS, J;>RESIDEN'rni:- A-credito que a circunstânO SR. GUARAC:t SILVEIRA cia de estar na Presidência• não me Permita V. Excia. . um _ aparte . A
priva do direito de fazer sugestões.
maioria 'tem o direito de decidir, mas
<Muito bem) .
não de impor ao Constitulrite seu
Nessas condições, lembro a ,seguin- modo de pensar. A proposta- do Sete fórmula:
nhor Deputado , Arruda Câ.mara está
muito bem, porque reconhece que os
"Nós, os r epresentantes qo povo· memj;)ros da Constituinte estão "à
brasileiro, reunidos em ;Assem- face de Deus", e ainda porque é hlsbléia Constituinte para, sob a pro- tórlco.
teção de Deus, dotar o Brasil de '
uma Constituição democrát~ca que
O SR. ARRUDA 'CAMARA - Para
lhe assegure a , unidade, a ordem, quem ·tem fé, o ato de promulgar uma
a liberdade, a justiça e o bem ~o- Constituição, "à race de Deus", jâ re_
cial e econOmico, decret8.fnos e
presenta uni ato de _fé.

ADROALDO COSTA Sr ; Deputa'do Gua'r aci Silveira prova de - mais, porque
os ateus não se conformariam com
êsse prâmbulo. Dizendo-se - "pondo .a
nossa confiança em Deus" e negando
êloo a existência -de Deus, estariam
sendo violentados em sua conciência:.
Logo, o argumento de- V. Exéia. pro~
va de mais.
.,
O SR. ' (GUAIM.CI - SILVEIRA. - Não prova de mais, porque não es.:.
tamos · impondo aos signatál'ios uma
declaràção de fé.
"' o SR; ADROALDO "COSTA
Não é ·neces'sário um preâmbulo que
estereotwe a opinião da tota:lidad€,
mas dá maioria.

·a

O SR.

argumento ·- ~o

Coii:Btituição democrática"·, porque !'ealmente, três coisas 'essenciais a' c'ons·
tituiÇão deve assegurar ao pais: a
unidade, a liberdade e a justiça social.
Essas três coisas essenciais resumem
tudo quanto o pa:M precisa -para conservar-se integro e para que possa dar
ao- povo, através de sua organização
política, uma organização socia:l justa
e -livre .
Concordo, Sr , Presid_e nte, com a expressão "pondo a nossa confiança em
Deus", porque reconheço que a maioria
-do povo brasileiro .acredita em Deus
<muito bem). Eu, pessoalmente, não
seu católico, nem sequer espiritualista.
Minha concepção 1 da vi~a e do · mundo
é comp1eamente materialista. Sou
um materialista :
O SR. FLORES DA CUNHA
Lamentamos muito.

O SR. SILVESTRJ!!. PERICLES
Temos nossa fé.( e qúem fôr vencido
que o . seja. Acho_ que ficaria muito
O SR. HERMES LIMA
Não hâ
bem dizer-se, no preâmbul,o: "Nós, o
que lamentar, Sr . Presidente .
O
povo brasileiro, com a _nossa fé ·em mat~rialista é um homem, como Vossa
Deus". E' a fórmula que ápresento. _Excelência pode ver através o CbLlRepresentantes todos o somos. Seria , -tacto que tem comigo, tão cristão como
melhor dizer-se, pois, "o povo", por- V. Ex.".
que a maioria· é deísta .
o SR. FLORES DA CUNHA
O -SR. GUARACí SILVEIRA Se é cristão é espiritualista. Se é · assim, não precisaJ;Ilos forçar a
declaração. .
O SR. HERMES LIMA - . Cristão
no sentido de aspirar a uma vida noO SR . SILVESTRE PERIOLES bre, digna e que valha a pena de ser
Seria como na >Constituição nertevivida, pelas razões que temos para
americana.
honrá-la, através o nosso ofício q.e
viver.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Queira v. Ex." enviar u
" Pondo a nossa confiança em Deus", .
emenda à Mesa.
parece-me expressã o mais justa que
'
aquela
lembrada pelo Deputado SilO SR . HERMES LIMA - Senhor
· Presidente, as afirmaÇões feitas pelo vestre P éricles, referindo-se -a fé em
nobre Represent ante, senhor Mário Deus. Esta eu não poderia votar, 'porMasagão, são proc-edentes, no sentido, que não tenho fé erp. nenhum poder
de que, realmente, os preâmbulos de- sobrenatural, em cuja existência não
vem ser breves . • Acredito que o que acredito desde rapazinho.
f6i redigido aqui é satisfatório quanto
De maneira, sr : Presidente, que a
à brevidade. Mais própria é a segumte
mim me parece que, se disséssemos
emenda:
que a Constituição é democrática e
/
que essa Constituição é capaz de as"Nós, os repre~entantes do povo segurar aos . pais - veja V. Ex." nem
brasileiro, reunidos em Assembleia e vejam os nobres R:epresentantes constituinte, para dota:r o Brasil a unidade, a 'libendàde .e a: justiça sode uma Constituição democrática . cial, o preâmbulo corresponderia p ercapaz. de lhe assegurar a unidade, feitamente aos fins a que se destina.
a liberdade e a justiça social, Neste sentido, vou enviar a VossBio
pondo a nossa confiança em Deus, Excelência, para que a submeta aos
decretamos e promulgamos a se- nobres Representantes, minha emenda.
guinte Constituição dos Estadoo
O SR. SOUSA COSTA- Sr . PreUnidos do Brasil".
sidente, a sugestão apresentada pelo
Justifico a ~a proposta.
nobre Deputado Mário Masagão acoEvidentemente, não me parece justo lheu a simpatia, creio, da maior parte,
que o preâmbulo diga apenas "uma. pela simplicidade da forma.

\
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O SR. SOUSA COS"l1A.- Acredito,
entretanto, que a forma de lnvocaçãc;>
sugerida por V. Ex.a, Sr. Presid:nte,
da 1>roteção de Deus", é prefenvel;
melhor que a declaração de fé, ela se
adapta às condições da pobre condição
humana. Precisamos, antes de afirmar. nossa fé, que é sempre frágil,
invccar w proteção de Deus. Sugiro,
assim, ao plenário a seguinte redação,
que a. meu ver harmo~a os dois por.r. ·
tos de vista: "Nós, ~ . representantes
do povo bra8ilelro, reunidos em_ As- ·
sembléia Constituinte, para, sob a
proteção de Deus; dotar o BraJill de
uma Cohstltuição Democrática, votamos e promulgamos a seguinte Constituição".
·o SR. ACUROIO TORRES- Vossa
Excelência fala "sob a proteção"?
O SR. SOUSA..COSTA- ~im.
O . SR. MARIO MASAGAO - Senhor l:>residente, indago de V. Ex.a. se
posso falar Ilovamente sôbre o assunto, como autor da proposta.1
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE-:: Perfeitamente.
O SR. MA.RIO MASAGAQ -,.... Senhor Presidente, a emenda substitutiva, elaborada pele;> nosso elll.i.I!ente colega, Sr . Sousa Costa, concorda, em
grande parte, com aquela que tive a
honra de apresentar. Substitui, entretanto, a expressão "para estabelecer r
.um regime democrático", por esta outra: "para dotar o Brasil d,e uma
Constituição democr~ticQ.". Diz
a
mesma . coisa com maior n~ero de
palavras. Assim, creio que· nãc;> merece
aceitação.
Quanto à fórmula .. "sob a proteção
de Deus",. tem · apenas o efeito de
afastar outra tradicional nSI! nossas
leis, que é até muito verliá.cula, con~
forme tive ocasião de verlflcro·.

O SR. PRADO KELLY - Mesmo
porque "sob a proteção de 1eus" é
uma graça que não está e
nossas
mão:s, ai) passo que "nossa c nflança
em Deus" é um voto fntlmQ. Seria
mais apropriado.
O SR. GUARAICI SILVEI~A- O
nobre orador entende que a e!pressão
"pondo nossa confiança em peus" é
vernácula. Gostaria de ouvir a ópinião de S. Ex.".

O SR. MARIO MASAIGAO ..- senhor Presidente, a. , qbservação feita:
pelo Deputado Arrlida Câmara, ·de
qÚe era preciso acrescentar as palavras
"constituição democ$tica", parece
improcedente. Na minha proposta já,
figura; a expressão "regimé democrático". O regime é que é democrático;
a Constituição, não.
O SR. PRADO KELLY- Se houver dificUldade a respeito da cláusula
"pondo nossa confiança em De_u su,
será mais simples sfntetizã-la na .expressão "confiantes em Deus".
O SR. MARIO MASAGAO- Aceito
a emenda de V. Ex." Dizia que a
expressão é da tradição do nosso Direito; · figurou não só nw Constituição
de 34 como em leis portuguesas, ·de
algumas das. quais o nosso Direito deriva. Mas não é ·Insubstituível.
.
O SR. ··FL"C>RES DA CUNHA
Não seria preferível "postà nossa confiança . em Deus" em vez de "PO!ldO
:qossa confiançà e.m Deus"?
O SR. MARIO MASAGAO- Era
o que tinha a dizer.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO ~
Sr. Presidente, meu caso é muij;o pro_
ximo do caso do Deputado Hermes
Lima. Também. não sou um crente.
Não sou· rigorosamente materja.lista,;
serei talvez um agnóstico. Sômente
em respeito à religião da maioria do
povo brasileiro e pelo meu espirito
de tolerância a tôda e qualquer fé,
concordo nru invocação . ao nome de
Deus. No entanto acolhend<r o espxrito da emenda _proposta pelo Deputado Hermes Lima, fizemos nova redação, par(!. submetê-la aos nobres Representantes. E' uma redundância
dizer - "estamos reunidos para fazer
uma Constituição" e depois - "promulgamos â. seguinte Constituição".
O que queremos é o rgeime democrático fundado nesses princlplos. A redação deveria ser: "Nós, representantes do povo brasUeiro,. reunidos em
Assembléia Oonstituinte, para dotar
o Brasil de um regime democrático
capaz de lhe assegurar 111 uni~e,
a liberdade e a justiça social; posta
a nossa confiança em Deus, decretamos e· promulgamos a seguinte Constituição".
Evitaríamos uma série enorme de
princípios que se contém uns n~ outros porque não se pode admitir o reginie de liberdade senão no clima de

-.e;

' iNe;nhum,ã . 9-~lás -tem
preâmbulo.
Por .1sso, voto· contlja. o projeto. Essa,
·
a Il11irl:ha declaração de v9to,
O
SR
..
ARGEMIRO
FIGUEIREDO
o s:á. CAIRES DE BRITO ..:...., Em ...,... Acompat_lh~i atentamente, o debate
··mátéria de preâmbulo. de Constituição
na subco~ssao de Organização Fesempre se. verifica~, sõbré a forma e ~
der~!, assim como a orientação geral
-conte(ldo, longa discussão. De modo ·aqw
traçadja. ·a respeito. do preâmbulo
geral todos -estamós .de acôrdo -em ·da .Constituição que estamos a elaboque ·âeva . ser .o. mais- simples possível.
rar. Com franqueza, de todos- os arPor isso mesmo, o preâmbuló da ConsglJ!llentos o que mais me impressionou
,tituiçã<i de 91 ,- na expressão do Defoi o de que· :deveríamos incluir no
putado Ar,t ur. Bernardes, é de bronze.
preâmbulo, . a P.alavra "gemocrátict'il.".
_~ntretanto, de 34 em diante, surgiu
Quanto a outra parte - de figurar o
P nome de Deus, . que na opinião gerat
nome de Deus .- parece, como depreaí se deva conter. ·
endemos d~ dlScu.ssão ·pqnto .pac.l:fico
MB:S, Sr. Presidente, . Se houver o
Tràgo uma proposta que é .declaração de princípios, porque entendo que obJet1vo de resumir o que está expresso no preâmbulo, apresentado pefa
todos estamos de acôrdo em que no
preâmbulo, façrup.os umâ .profissão de Sub-Comissã?, nós, qu<;l a compomos,
fé · democrática, ' de liberdade. O- pre- · est,3ll'émos d1spostos a aceitar qualquer fó:gnula que ~xprima o mesmo
âmbulo será rota através· da qual ire~e~a!llento, J?lla vez que seja mais
mos .elaborar a Constituição que as~?e 
smt(jtiCa e .ma1s expressiva. o que ve _
_gure, nao apenas o bem estar socia~.
mos
aqui, porém, é que tõdas essas
mas a grandeza da Pátria, Como ma~
sugesrtõ~s não ,satisfazem, e.bsoluta:.
t~rialista embora, n~o faço · disso qtiesmente.
·
·
tao f-e chada. Isso para nós é secunQuan~o. no preâmbúlo, coloqa.mos ·a
dário, cont~to que tenhamos Ullll'il.
expressao "nÇ)s os. representantes do
Constituição. E' preciso que--a fé que
pov 0 brasileiro", pretendemos os da
os crentes . deposJ.tam em Deus· ·no
su~-comissão tqrnar explicito' que o
·sentido de poder proporcionar o 'bem
regime que o Brasil teria de -adotar
est~r ao povo, se reflita . em todos o:;;
·s eria o de.moorático. r-e presentativo.
~t1go~, e que; no .texto da ConstituiP-ortanto, a expressão
democrática
çao, f1que ·demonstrada es.sa vontade
esta, . evidentelJlente, implicita nas ex_
dcs cristãos. Não colocamos a palapressões "nós os representantes do
vra Deus por motivo de fopo íntimo.
povo bllJ.SiLeiro", e com maior signiCJada qu·a l pode ter sua fé ! Nós pen- ficação
por.que, além do espírito desamos ':de -o utro modo, mas temos um
mocrático, que nos prende a todos na
gtande campo ' ·em comum, onde poda Carta Mágna, está bein
demos trabalhar juntos e traçar nor- elaboração
definido que nosso regime vai ser de;ma.s para uma Constituição demomocrático represen't!vtivo.
crática que assegure o bem estar. soQuanto à outlja. parte, bem sabemos
cial. E' a seguinte a ÍninhJa. sugestão:
que o preâmbulo exprime ou deve
"Nós os representantes do :Povo braacentuar a autoridade ou o poder · em
sileiro, r-eunidos em ·Assembléia Corisnome do qual os e~a9Dradorejs da
. tituinte para "Organizar um regime li-Constituição
se reunem para elaborávre e democrático que :assegure a un1
la. E, aqui' no preâmbulo apresentado
dade, o progresso e a. sOberania · clã
isso está bem definido: é em nome
Pátria .e o bem ei;tar· do povo decreta·
do povo.
·
mos e promulgamos a seguinte Cons~
O preâmbulo da Constituição de 91,
ti tuição" :
·· ·
invocado por um · dos trilhJa.ntes deputados que acabaram de falar não saEra o que tinha a dizer.
tifaz perfeitaJnente o nosso pensa.9 tSR. CAF.S FILHÇ) - Tenho opi_ mento de constituintes de 1946 .
Devemos, além do ponto de vista.jã
n~ divergente de toda a Comissão
fiígiado, declarar o poder em nome do
Võto contra o pr-eâmbulo. Não aceito
qUja.l nos reunimos, que é o povo; dar
nenhuma das indicações 1a.presentadas
~s liilhas gerais, os objetivos :fundae nis&O sigo o exemplo das Constituimentais que ;tem ·de nortear nossa
ções do Uruguai, do México, do Equaaçã'O. Sem as expressões de que nos
dor, da Bolivia, Costa Rica Hondura~
reunimos · em nome do povo para àse Pe~ para sÓ citai constituições
segurar um regime. capa:z; de garanamencanas.
ordem
d.êsse ~ modo, sat1sfaríamos a
tô.das as · tendências. Passo · a; emenda,
·~s mãos _d~ . v. Excia.

\

- so~·

t1r a. unidade, 1\\ ordem. a. liberdade. a.
justiça. e o bem social do povo, n!W
exprimimos bem, creio t~u, os anseios
do pensamento da. maioria, do povo
brasileiro.

·

'

evo'"
luoft.o e devemos nortear nossos tra·
bnlhoa, a t~ndendo t:tos princípios estabelecidos no pr eâmbulo que .são e~~<
S9llc1rus, a meu ver, na. elaboraçã<~ .de
nosso. Carta Polit.ica. ~
O mtUs, são palavras . Nestas condiçóss, ~u tomada a. llberdiade de sollottar que V , Exa. submetesse a votos
EstBnlOS numa. fase de franca.

o l)l'eâmbulo tal como foi redigido,
pela sub~comissào de Organização Fe-

deral.

O SR. FLORES DA CUNHA Sr. Presidente. exa~ando bem os
bênn.os em que restá sendo levada a.
disoussli.o do ~àniliulo, lógico é que,
como f18ernm. os con~:~tit$tes de 91,

nfio se taoo. nenhUifll:l. invocação a um
!POder sobrenatural, por isso que o
nosso Estado ó !algo e há plena Uberdadc de cren n.. Entendo, porem, que a
1 \~"l().llÇ(I.n de Deus colocada, no prelltubUlt~ d.JJ. OoostitUiçiio de 134 ·e que
:s;t> prNrmtlr. repetir na OCU"t!l em elaor:~ ~ ~ ~. - a d ntGIU!U\~çno d~ respeito

ao senUdo ro?l.igíoso d

grnnli~

rta. dn povo 1lro lriro.
. O SR. ARTUR

maio-

aERN~DES

E' o sentilnento do. consciência
atonal.

-

na.~

'

O , . FLORES DA CUNHA - Pol'
1:\sn........u meu \"('C<~ à fól'mula. sugerida
pelo thl&l;r~ Jll"O.fésllor Mâl:io Mnsagão
ulncl " apenas .as ll!alavras
", neto n nossa confiii.Ilça. ~ Deus"
p:- •ls S&guintes: "poota a nQ~Jsa. co.n~
Hlín~ • em naus•• ,
O SR. Nl!lRJm RAMOS, PRESI~
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O SR . EDUARDO DUVIVIER

Sr. Presidente, a fórmula d{} Depu~
tado · Mário Masa.gão -satiSfaz plenamente melhorada, pens·o, coni a substituição da expressão · "pondo nossa.
confiança em Deus", :por eata outra.
"posta nossa conf~mça em Deus'' ·
Ao se declarar que se estabelece um
regime democrático, acredito que -su
cuida da. finalidade não havendo, portanto, necessidade de fixar, como sugeriu há pouco _ o deputad.o Hermes
Lima, o ol}jetivo desse r<égime democrático. :Bressupõe.;se a existência das
dl!llS características essenciais. Primeiramente são os direitos individuais que Se colocam Eicima ·dos poderes de qualquer maioria. E a ··va.lor
d o indivfdu{) ·que constitui a base do
!I'-eghne democrá tico,· que. parte ·do
viduo é dotado -de direitos inaliená•
ptincipio -a priorístico de que o indiveis, de direitos essenciais à sua pessoa
Em .segundo lugar, ' é 1a. repnesentação:
~stas

coq dições, é

indisp,&U!áVIel

falarmos ao mesmo tempo em regime
democrático é regime representativo,
porque não ' se compreenderia. aquele sem êste.
E ' -se· o regime democrático é
'aquêle que coloca. os direitos do lildiv!duo acima" do , poder das maiorias e
que se exeroé péla representação, está ela'l"o que tôdas as finalidades do
bem estar social estão ai compreendidos, porque se oonfiam aos órgãos do
govêrno, particularmente
ào Poder
Legislativo.
Na fó1·mula. dn Dr . Masagão, deve
l1aver apenas u m.a simplificação. DL
l'ia: ."Nós, os representantes do povo
bl'asrleiro, 'reunidos
em ·Assembléia
Constituinte, para estabelecer um regime den1ocrático, posta. a nossa confiança em Deus, promulgamos a seguinte Constituição".
Ell proporia. a supressã6. no voca~
bulo "estatuimos", pol'Qlle. desde que
cstan !)S reunidos parao estabelecer um
re!ldrne demom:ático, e disperi:sãvel êsss.
rmlavm. Basta dizer: "promulgamos

a.

St'gllint-e Oonst.itui~".
Dir s t:-4 Q:tJe, se estamos reunidos

N!tl\bclect'r, nós I.'SU~b eoe 1.00
INSh7l. tuúnos: mt~.s, se !lU
Cl!l (lU
~s1.11mo~ rt•Unld~~ para ~- :bel
, e

pur

u

pr

nuts:run~ .

~1~

te-me

claro

ti

o r~g!l:ne. Po:r

Q\ltt

se ln\

~H

e
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~

, _

re-

obA! a •áo

truaer :'l pro)J<rstn. de Sr. RepresenM. . l::lt(\ serls. apenas
para slmpUfit> utntit\ mats, suprimlndo~ a ~" ã
"estatuimos'".
Ev.ltmue>s loo'\nlD "m ~ outra~ -expres:l\

tan~ M~\11

-91São "nós ·pondo' noss aeonfiança. em
í>eus". Prefiro: "posta a,. nossa confiança . em Deus".
· Era a : observação que tinhà a f!l-..

.zer.

Declaro-me, em sfritese, Sr. Presidente, de acôrdo CO!Jl ·O último substitutivo formulado por V. Ex!ll.. e requeiro preferência· para. sua vo~ão.
O SR. FERREJ!RA DE SOUSA ·S!'.- Presidente, quero fazer simpleJ
ressalva, manifestando ponto de vista
por mim muitas vêzes sustentado que
·-·é -o i seguinte: divirjo sempre, ' nos
prê'âlnbulos das nossas Constituições,
da opinião inicial: ."Nós os . Representantes do povo brasileiro! ...
·E' possível que no regime p·uramente individualista sejam os homens, os
.Representantes que decretem a . ·cons_
ti~uição. Mas a mim _me parece que·
nao devem ser os Representantes tomados individualmente, que derrétem
· a Constituição, porém a Assembléia
Nacional Constituinte, como corporação, c-omo colet-ividade. Essa é !> ún1ew razão pela qual, a meu ver, se
justifica, plenamente
o dispositivo
_Regimental, impedindo que alguns
Srs. Representantes assinem .. a ·constituiçãoJ. fazendo declaraçao expressa
de seu voto. 'rodos devem falar em
nome da Assembléia Constituinte.
· Por essa razão, Sr . 'Presidente voto
a fórmula conci).iatória. sugerida' por
V. E)!:a:.
.
Inicialmente, diria: "A Assembléia
Nacional Constituinte do Brasil, composta de Representàntes do -.povo,
reunidos sob a proteção de Deus . ..
, e assim por diante.
~ "
Entendo apenas que não são os
Representantes que · decretam a Constituição, ma·s a Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. PRADO KELLY- A cláusula - os .R epresentantes do ·povo
brasileiro" - · têm por·· fim permitir
que todos os membros da Assembléia
Constituinte assinem · o Estatuto.
De contrário ,. a Constituição seria
promulgada, tão sômente pelo Presidente da Assembléia, que' é o seu órgão.
·
·
O, SR. FERREIRA DE SOUSA Is'so nãà é uma conseqüênc'.!a lógica.
. A Assembléia . Constituinte poderá
promulgar a ConstitUição e declaTar
neste . documentp que vai assinado
por todos, Deputados e Senadores.
Quase · não estou fazendo uma pro. p·osta, mas.: apen\ s uma ressalva.

Acho tão feliz a fórmula concilia·
tpria sugerida pelo Sr. Presidente,
que decla1'~ ser esta sômente uma ressalva.
.
O SR. ARTUR BERNARDES Sr. Pr-esidente. a pr_oposta de Vossa
Exa. assemelha-se muito à do nosso
colega Deputado Masra.gão .
Na de V. Exa. está. consignada a
expressãio "sob a proteção de . Deus"
deixando um laivo de presunção, pois
que não sabemos se estaremos sob a
proteção de Deus; ao passo que a proposta do Deputado Masagão, expr~me
uma esperança, um voto.
De maneira que estou ao lado da
proposta Masagão. se esta cair, vo·
-tarei ~pela de V. Exa. '
O S'R. CLODOMIR CARDOSO Quanto :ao pr-eâmbulo, penso qu.e a
nova Constituiçã:o -deve . tê-lo, poiS é
d!3. nossa tradição. Quanto ao seu
texto - membro embora da subco•
missão - não ~nho dúvida
aceitar a modificaçao, tenho em Vlsta -as
'diversas sugestões apresentadas.
· Redigi o preâmbulo neste!l têrnios:
• "Nós, os Representanbes do P?VO brasileiro r-eunidos em Assemblél!l. Co,ns_
tituinte para org~a.nizal' o regime democrático que asseg-u re ao Brasil a.
unidade a IibeTdade, . a, justiça e o
bem estar social pcista a nossa
confiang;~. em Deus decretamos e
promulgamos".
Não' aceito a fórmula apresentada
pelo nobre Presidente, pela. razão que
acaba de ser exposta pelo nobre Deputado por Minas Gerais. Sr. Artur
Bernr.J.rdes.
O SR. NEREU RAMQ9, PRESIDENTE - .Não havendo liJI;tis quem
queira fazer uso da palavra; encerrarei -a cliseussão.
SR . GUARAOI SILvEIRA • Quelro deixar bem claro, Sr. Prel!i·
dente; o motivo que tenho presente
para 1;~.dotar a fórmula apresentada
pel sr. Presidente. E' interessante
que9 0 padre Arruda Cãmara e o Senador Ferreira de Sousa. estejam
pensando da mesma maneira que eu
a respeito do preâmbulo.
Mas há, Sr. PTesidente, questão
sutil' entre a expressão "pondo a confiança em Deus" e "-p ondo-nos sob
-a proteÇão de De\111".
A primeira; exige de cada. signatário da constituição,- que na realidade esteja pondo sua confiança .em
Deus - cm;úianQa. essa que exigiria
muita oração para descobrir em cada

en:

o

Parece que. o assunto poderia · ser·
passo da Constituição qual seria, 1na
realidade, ra. vontade divina, o que, 'resolvido,. .s ubmeténdo"Se à Com.iSsãG
provàvelmente, muitos de' nós esta,- o requeri.J;nen.to de preferência para
remos fazendo: mas teremoS que
a proposta do Sr. Pr·esidente ressal- .
vado o-· destaque da expressão · .. _
obrigar. alguns que não o f~ll1. à
assinar como se o tivessem f-eito .. ~ · "sob a proteção de Deus".
1934 chrunei atenção para este ponto.
TORiRES
· Infelizmente a Constituição se. ini- . O SR. A'Cú.RCIO
Tendo V. Exa.' Sr.. Presidente apreciotl com essa deliberação, que, para
sentado emenda~ a;o .'- preâmbulo, per-..
muitos não representa a verd)aàe.ini.tí-me oferecer . sub-emenda, subs.:..
Por issp teve ela a duração das rotituindo a expressão ~ "sob a : pro- .
sas de Malherbe.
teção ·de Deus" -:-- · pel~r segiünte; ·
A ·p roposta de V. Ex.8 Sr. Pre"posta em Deus a conf-iança di!- Na.:.
sidente declwrandci qué nos col~
ção"
.
·
· ·
camos ,;sob a l)roteção, de Deus" não
exige que nossas almas estejam, na
O SR. ARRUDA CAMARA - .Con..realidade, com a confiança em Deus, ·cordo com·· a sugestão do Sr. Depuporque nem todos terão ·capacidade tado Prado Kelly, no sentido de Vossa
para compreender, teológicamente, o Exa.," Sr, > Presidente, submeter, · em
que isso significa. Até uma criança primei:?o lugar, à votação, o preâmbu-,
que não conhece teologia pode colo- lo sugerido por V . .Exa., concedendocar-se "sob a proteção de Deus"; e
se destaque . para~ ~~i; expressões
é isto, certamente, que podemos e
"sob a p~teção de Deus" ~ ou =devemos fazer, deixando para aquê"posta nossa coruiança em Deus" les que têm vida religiosa à altura enfim, a invocaçãp diVina., para ser
de compreender
o que é "colocar votada posteriormente, a. fim- de qLle ·
a confiança em ·Deus", e submeter- fique bem clara a preferência dOs Sese à orientação divina,. íntiptamente, nhores .Representantes.
a declaração adota'Cia em 3~.
~uando .:;ugeri a invocil.ção históriColocando-nos sob- a pro:~eção . de
Deus já damos prova
. da fidelidade ca dos revolucionários de 1817' eu o
de todos ao Deus onipoten~ e t;ra-· fiz pelo culto qúé ' todos devemos aos
antepassados, àqueles
que
nossos
duzimos
também a fidelidade de
nosso povo, mas não exigimps estado ' constituem, para nós, exemplo de fé
e civismo; e o fiz, também, porque
de alma peculiar paJI"a a a,ssinatura
de declaração coD;J.6 ·a de ;1934, que ~ho a expressão mai~ suave e - liberal..
.
·
dll_fato, poucas pessoas pres~nte possmam.
·
O SR. GUÃ.RACI SILVEIRA E' por isso que estou · d,e acôrào Muito bém.
com a emenda do Sr. Repr~entante
O S.R. ARRUDA CAMARA - . .: •
Arruda Câmara. A expres s~o é hispodendo ter aceitação mais ampla,
tórica nos "Anais" da noss~· Pátria,
e, restabelece a verdade re~giosa no m áis completa, por paTte dos Srs.
·Representantes, mesmo - àqueles que
momento que atravessamos r
não fazem · profissãó de fé católica,
O SR. ACURCIO TORRE;S- Secristã ou mesmo deista. E' uma fórnhor Presidente, mandei a Vossa Ex- mula pela qual todos se deélaram na
celência um pedido de ptteferêncta presença de Deus. Sabemos que o
para a emenda do sr. Depufs do Má-· conceito de Deus inclue a sua· imenrio Mas"agão.
' sidade e ubiquidade. Ninguém, queiram ou não, pode substrair-se a isso.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIProponho, portanto, ponha V. Exa.
DENTE - Há um pedido ~e prefeem votação o ·substitutivo, com o desrência do Sr. 'Deputado Mário Masat aque da invocação divina; e, postegão, em favor dessa propo13ta .
riormente, as diversas emendas a coO SR. ACURàiO TORRES- E' aillmeçar pela minha, que foi a primeira
terior a minha?
O SR. ATALIBA- NOGUEIRA O SR. PRADO KELLY -,. A diferença entre as emenda.s . dps
Srs . Peço a palavrw.
Deputados Acúrcio Torres e Mário·
Sr. Presidente, na qualidade de Re- ·
Masagão é a seguinte: enquanto a !ator da Sub-Comissão, deveria, penprimeira usa · a expressão --!- "sob a so, sustentar o que está redigido. Em
prôteção de Deus" - a• se'l.'Ullda diz virtude, porém, dos debates, não o fapondo a nossa confiança em tJ!!US''.
ço, porque êstes forru:n esclarecedores

-:la'--:e fi.-''fó~Ínlila

apresfntada 'por. v . .Exa. Deus no preâmbulo -da · constituição.
j)a<rece-J:ne consubetànciar, não se:) tu- Inclino-me p-ela ftmna•: "sob a~ prodo · qúanto .foi discutido e mais pu me_ teçãc de Deu<.". ·
nos a..ssentado, com · caráter ·de maioPeço · vênia para divergir do Se-r-ia, como o-- próprio pensamento dÓ nhor Deputado Ai'tur Bernardes. e dl!
Sr. Deputado Mário Masagão.
outros nobres Representantes, quanQuero apenas -esélarecer o pensa- do entendem que a fórmula é al!!G
minto que levou -a Comissão a afere- pretenciosa.
cer as :idéias congdas n.êste preâm0 SR. ARTUR BERNARDES - ,
b~ priweiro lug9.'l', ·víillloá ~xa~niitar Di:s,se, apeni;Ls, que parecia ser.
a substâncià para, . depois, ·tratar da-' O SR. ATALIBA NOGUEIRA
forma daquiio que deve ser vitoriQ.so ·Agradeço -o esclarecimento de V. EXBI.
no dia de hoje, e que. consta do preConfessando-nos sob a proteção de·
âmbulo.
··
.
'· · Deus, damos a maior demonstração
Quanto à substância, salientamos de humildade que pó:dertamos ter, nesque a inVOCRção do nome de Deus, te •instante solene.· (MW.ito bem) .
no preámbulo da Constituição, · nada
Penso com isto -dirimir a questão,
tem de secundário. - E nêste porito mesmo · porque; se usarmos da fõrpeço vênia· pará -divergir à,o· nobre re- mula "pondo a nossa confianç;:t. em
presentánte comunista.
- ·Deus" poderia daT-oo o caso de mui.. I)eus é o .bipremo 'prinQipio, e nós tos coiegas, como bem Mlentuou o SetemoS de invocá-lo. Só com Deus nhor Deputado Guarae1 silveir~, as"'
conseguiremos a ordem que -desejamos sinarem a Constituição, sem, de fato,
para o. Brasil. Prescindir .Dêle não é jamais ter confiado em Deus, pois dipo-ssível. ·
·
·
versos ·sequer acreditam em Deus.
(Muito be1n).

.

O SR. HERMES LIMA - E' ponto
Quanto à substâ~cia do preãmbulo,
de vista de V. Exa.
saliento que a fól'll'i.ulai apresentada
0 SR. ATALIBA NOGUEIRA _
por .V. Exa. reune, na expressão
E' ponto de vista dcs brasileiros. Só "regime democrãticp," aquilo que a
com Deus poderemos conseguir a ar- Comissão teve em vista ....., unidade da
dem: a distinção e a subordinação pátria', ordem, liberda.cíe, justiça, bementre os homens. Sómente se existe estar social; isto tudo está compre.
endido na nov·a fórmula, bP,m como
Deus sapier,tte e providente é que po- nela se contém 0 acré-s-cimo proposto
de existir a ortrem. Só cem Deus a
obrigação morai de consciência:, sem pelo Sr. Deputado Ca:ires de Brito.
contrastes e :;em sanções humanas.
;Julgo, repito, que tudo se resume ria
Aliás,- sanção verdadeiramente eficáz, 'expressa referência ao regime demo·
·crático
contida na fórmula de Vossa
·só a completa, e ela pressupõe sempre E 1, :e·
'Deus. Só com Deus se tem um funxce en 1a.
.
;
damerito absoluto. Com Deus a ver·~
V. Exa. permite que lem a fórmula,
-dadeira realidade humana·. Só Deus · em car~ter definitivo?
é o autorizado modêlo da providênAssim, ~r: Presidente, 11-eeito, indicia e do Govêrno. Com Deus, o li- _ vidualtnente, a redação ltá.da: ao pre. mite ·do arbítrio e nós sabemos que é âmbulo:
· ·
de todo impossível separar a ob:r;a
"Nós os representantes do povo
huma~a do legislador de um limite
brasileiro reunidos
em Assembléia
mais ou mencs_largo de arbítrio. Afir- Constituinte, sob a proteção de Deus,
roemos Deus. Busquemos· sua proteção para e.&tabelecer um· regime democrápara todo o tra•balho de elaboração tico, estatufmos e promulgamos a se, constitucional, re~onhecendo !!< depen- gU:inte Constituição". Preferia dizer
dência entre a crdem externa e a in- "o regime democrático" em vez de
terna. Aquela. depende desta• e, por "um regime demo~rático".
sua vez, a or,dem inter:9-a é imposs!vel
'com referência à forma inicial ~
sem Deus.
.
"Nós, · os re.pr_e5enlian<t;es do povo braAs proposições que a.ca'bo de fi1un.. sileiro" - peço licenÇ!V para discorciar levam-nos a aceitaT, no tocante dar do nobre Sr. Senador Ferre.Jr...,..~-~
à _ f~rma, a expres~ãg adotada pelo de Sousa. "Representantes _do
ll}DEP ,
Presidente da Com1ssao. na sua reda- brasileiro", signifiea que nao !JOlOS ·· ú ;::-.
ção do preâ.mbu!\). Penso que ela con- uma democracia direta. A
sW é _~,rtf._,.,..
:~·"
sulta melhor que as demais o espirito forma democrática repr-esen iva j~f~:'·~~!f\ ·:
que nos levou a . incluir o nome de justifica a nossa presençw ~ra ,~tif~}" ;J:i~
•i I _;; .: '::)._'/';o;~ }.>
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borar a Constituição. . E' o povo que
a faz mas não' diretamente como na
A'gora grega ou nos pequenOl? estados
democráticos.
o SR. FERREIRÀ DE SOUSA o assunto não tem importância, é
.por isso não insisti. Apenas quero
' dizer a V. Exa .. que a expressão _que
eu adotaria não consagraria a democracia direta nem . o regime anti~de
moerático. Dirlw Assembléia Constituinte eleUa pelo povo, o que, do
ponto de vista substancial, é a mes.ma coisa.
·
o SR. ATALIBA NOGUEIRA - .
sr. ~r~iden~, lf.OPOnhgimo,e asdsei~ocqr~e
se supnma um r e .
u• • t'tico e ~ dit?a "o" re~Ime democra ;co, e . t_am~m s~ reti:re a .~xpress.ao
"estatmmos e Isto como Ja o .a~rrmou ® ilustre sr: Ed~ardo Du~lV18,l;• ...,
.porque a expressao
promulgrom?s ,.
pressupõe que o estatu1mos, ante~orII}ente.
O SR. ACúROIO TORRES
Eu
desejaria que V. Exa. . diss~se alguma coisa sôbre a minha sub;emenda.
o SRI SOUSA COS'I'A _ Não está ·em discussão .
0 SR. EDUARDO' DUVIfiER, Representa um.a fórmufa ·feltz.
O SR. A'TIALIBA NOGD_;giRA Já me manifestei, prezado ~:?r. Acúrcio Tõrres aceitamos a f.orm(l. "sob a
proteção de Deus", primeiaur,tentc refutando o argumento, dat:t yênia, de
que seria preo.unção .-_!t!irma~'lll?S estar sob tão alta proteçao. Rep1to ser
prova de humildad~ e submi~Bão. ·
Com referência ·à forma ";pondo a
nossa confiança ein Deuil", · rejütoa, porque tall . expressão arrastaria
maior número daqueles Rep11esentantes · que iriam assinar a- Conptituição,
-.sem na verdade colocar em Deus a
.s ua confiança:
O SR. ACúRCIO TORRE~
Minha sub- emenda não é essa, mas:
"posta em Deus w confiança da Nação".

O SR-. ATALffiA NOGUl~IRA ,Assim, Sr. !Presidente, aceito a xedação que está sendo votadq., -e. voto
pela sua aprovação, suge·r indp 'lpenas
que se diga "'o· regime d>3mpcráticc"
em vez de "um 1-egime dempcrático· •
e se suprima a · palavra "cstatuiInos".

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - - Vou _submeter a ;votos o
l'equerimento de .Pr~ferência d? -Deputado Mário Masagao, no .sentido de,
que seja votada a segumte -r edação:
"Nós, os . representantes do povo 'brasileiro, reunid-os -em Asse:rp.::.
; bléia Constituinte, sob a proteção
de Deus, para es-tabelee~r. um regime democrático estatuimos .e
promulgamos a- Seguinte C~ust!
tuição" ._
os srs. que · estiverem· de ,acôrdo
em que· seja dada preferência a es.~a
emenda, queiram ficar sentados. Cfau_
sa) .

-
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Foi concedida a preferên.::ia .
s'ubmeto iJ, emenda a votos, com.
l'essalva dQS destaques a que se referem diversas ·outras emendas. Os Srs.
que aprovam essa redação, q1,1e:i:ram
conservar-se sentados; (Pausct) .
Foi aprovada. Houve !l-Penas ·dois_
votos contra.
o SR. -A:CúRCIO TORRES .---, Re..tiro minha sub-ep1enda,
pelo -- fato
bem explicável de. que o tLUt:>r da
anterior para a . qual eu h~,t'VIa pedi.do
preferência, foi o mesmo membro da
Comissão que acSJbou . pedindo preferência para a emenda de V. F.xa.
Sr. Presidente.
O SR. PRADO KELLY - 'Sr.
Pl'esidente, seria conveniente c>~le . v.
Exa. colocasse, em . primeiro, lugar,
a votação dai çláusula constante da
própria emenda que obteve preferên-_
cia, e, em seguida, a cláusula da
emenda ofel-ecida pe!o Sr. Representante sr . .Mário Mooagão, proponho a
expressão . "sob ~ pr9teção _de _Deu.S.
Não aprovada: também esta, entao votaremos a emenda do Sr. Reprcsentan~e Arruda Câmara. Aso.f112 se ~im-
plüicaria o processo da votaçao. Vossa
Ex."' destacaria 18. -expressão dai própria
emenda, para submetê-la a votos em.
primeiro lugar; e~.-segundo_ lugaT, a .
emenda do Sr. Mano Masagap ; e, çm_
terceiro, a do Deputado Ai·ruda C~
mara, estas -e videntemente se nao
prejudicadas ·pela votação anterior.
O SR. : NEREU' RAMOS, PRESIDENTE --=:- Por uma questão, de ordem, submeto a votos o :;eguinte : ~e
ve b preâmbulo conter as expressoes
"sob a proteção de Deus"'~

-• o SR. ARRU!DA' CAMÀRA Presidente, desejo sal:>er

Si!

Sr.

·uma;. vez

.3,provada à e:l:qlressão. fb:1.rãó prejudi·cadas ·!lls outras.
•O SR. NÉREU RAMOS, PRESI-DENTE .- Sem dúvida.
â
•
O SR. ARRUDA C.A:l\1ARA - Néste caso,· peço a V. Exa. submeta õ.
Casa . o meu requerimenl.o de prefe:rência,
·
O SR. MARIO MAS:AGÃO
-Quando pedi preferência, paTa votaçoã da emenda de V. Exa., Sr .. Presidente, pedi implicitamente prefe.T ência· para votação dessa cláusula,
-contida na meama e~enda.
O f?R. NEREU .RAMOS, PRESIDENTE - A emenda do Deputado
Arruda Câmara é !!- seguinte: "Em
-vez da· expressão - sob a pr(lteção de
.Deus, - diga-se: ·à face de Deus e a
.serviço da Pátria..

Os Srs. que a aprovam queiram·
levantaT-se (Pausa) ..
'
Foi rejeitada.
Os Srs. que preferem se consignem
no Preâmbulo a ·expressão "sob a
proteção de Deus" - -queiram con-·
oServar-se sentados. (Pausa) .
, ~?i. áprovada, As demais ficam preJUdlcadas. · ··
·
va:mos paSSal' ·a o art. 1.0 , qUe é 0
.-;egumte:
"O· Brasil, constituído em Estado F.e deral, com ibáse na divisão do seu território em estados
federados,~ distrito :(€{'leral e territórios, mantém a :t:o-rma. republicana . de Govêrno; sob o regime
representativo".
·
Em discúsBão.
O SR. MARIO MASAGAO- Peço
:a palavra•.
O SR. NEREU ·RA]\![OS, . PRESI:DENTE -. Tem a palavra.
O SR. MARIO MASAGAO - Sr.
'Presidente, o art: ~. , que consta do
ante-projeto da ilustre L"' Subcomissão, tem, a meu ver, alguns inconve·nientes de ordem técniça. Em primeiro lugar, repete, .p or três vezes, a
palavra '~federação" ou seus-- cômpostos; em segundo, decla.Ta que o território é dividido, quando a federa-cão é vínculo. Em vez de exprimir·
divisão, exprime união. Há; outras minúcias que me e,scuso de justificar
'Por· isso, proponhb, para o art. 1.0 a
:seguinte redação:
0

"A Nação Brasiléira, constituida . em Estados Unidas do Brasil.
pela união de seus Estados, do
Distrito Federal e 'Tterritórios,
mMltém, como forma de estado e
de govêrno, a Federação e a República".
O SR. AIGAlMEMNON MAGALHÃES ~ Sr. Presidente, estou de
acôrdo com a emenda do Sr. Deputado Má.rió Maságão, nãío só 'pelos
fundamentos que S. Ex." e;&pôs, como por considerações de ordem histór-ica. Devemos, na redação d9J
Constituição, considerar os valores
dqs conceitos que expressamos, ma.s
considerá-los dentro dos quadros brasileiros. ·
'
A federação é uma tradição brasileira; federação é uniãq, fede1'ação é
. unidade das corporações políticas
dentro da Nação. Qualquer conceito
que impliqu-e divisão · ou dissolubiltdade nega o da federação. Nenhum
estado deve ter a possillilido.da ,de ~e
separar ou dissociar da unidade "
brasileiral. E· essa possibilidade existe na confederação. Só há· um regime · federativ1o nio mund01, em
que a unidade, b Estado, pocle
separar-se livremente: o da . Rússia. Mas êsse dispositivo da C:on.::tituição Russa
subverte tod<J · o·
conceito do Direito .Público na formação da federação. O que é federativo supõe unidade, indissc-luDi~ida:de, conciliação
do regime! dentro da própria Pátria . Se tirarmos
do regi:me o conceito de unidade, a
própria Nação :b rasileira poderá desaparecer. De maneira que, quando
se ·estabelece a união, indissolú\·el que
as Constituições de 91 e 34 :nantiveram, não é sem umà: profunda · razão
histórica, sem profunda razão teóric.a . Portanto, além das · considerações de 9rdem técnica que leva.ram G
Deputado Mário Masagão a. propor o
substitutivo, invoco, no plenáno dessa Comissão, as ·razões históricas e o
conceito político de federação através
de todos os Institutos políticos do
mundo.
1: o fundamento do- .m eu votó.
O SR. GUST:AVO CAPANEMA
Sr. Presidente, acompanho o ilustre
colega , Sr. Deputado Mário Massagão,
na. proposta que fez, relativa ao arti. go printeiro . _ll:sse- dispositivo ~on
téh duas partes : a primeira, diz r espeito ao estabelecimento da• 1 :federação; a segunda se refere ao estabele-
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ciniento dai República. A prim'eira
trata da forma de 'Estado; a segunda da forma de Gôvêrno.
Para: dar a êsse pensamento uma·
expressão mais1 precisa e mais lógica,
é que _tenho à honra de sugerir o
aubsti·tutivo seguinte:
•Art. 1.0 A Nação Brasileira
adota comQ forma de estado a
Federação, constituÍda pela união
de seus Estados e Territórios _"e
do Distritó Federa:! em Estado-s
Unidos do Brasil, e, como forma
de govêrno, a Repúblic-a ."
O :SR. AGAMEMNON MAGA•
LHAES - Já figuram .no projeto -'"F€àeração" e '"República". Ai, por
tanto, é especioso.
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
. - Sr. Presidente, ·como membro da
Comissão Constitucional tenho prazer
em sustentar a redação atual do artigo primeiro do projeto de Constituição, pois não encontro nela· nem
as omi'ssões arguidas neste momento,
nem êrro de técnica. Quand<? dizemos
"o -Brasil constituído em Estado Federal exprimimos evidentelllente a
forma de Estado que se deve incluir
nesse primeiro dispositivo .cohstitucional. .
I
O Estado Federal, Sr. _Presidente, é .
sem dúviãa, organização pol'ítica, em
que as unida'CI.es qu_e o cqnstituem
perdem a autonomia, para wevalecer
como sobera.Ii.a a União, exclusivamente.
A forma do Estado está, portanto,
prevista nesse primeiro dísp\)sitívo é o Estado Federal. O vfnculp federa.
tivo está evidente nessa expressão.
Corno é do conhe~imento de Vossai
Excelência, Sr. Presidente,_ e se compreende pela leitura do próprio trabalho apresentado à Comi~são, discordei dos demais companhE!iros, não
em virtude dos têrmos em que se acha
redigido o artigo primeiro, na .p arte
que analisei, mas ·porque. conforme
declarei perante a: Comissão, e tive
até ouortunid:tde ·de defende-lá, figura o Distrito Federal, no mesmo, como
unidade es~nha ao concer~o -da Federação.
Sou favoravel à autonomi~ do Distritc Federal e, portanto, ~uprimirla
a: pa.I't!! do dispositivo primeiro, pela
qual se vê que o Distrito continuarâ
com a mesma sorte estabelecida pelas Constituições anteriores. sor'e, dlgamos, injusta e qua.se hJ,lmilhante
para o grande povo da capital 4a Re-

•

pública. -Sou pela alitorwmia, tepi'to~
não pela intenção, que tidves tivesse,.
de fazer uma barr-etwda -à populaÇão
carioca, ou de conquistar-lhe maiores
simpatias; mas por estar convencido"
da não existência de qualquer ra:zão
de ordem politica, econômica, social
e jurídica flUe exija a continuação do,
Distrito Federal na posição em que
_se encontra, como já !€feri, de entidade humilhada no seio da F'éderaç~.

.

.

Os argumentos expediüos pela imprensa, pelos -publicistas e na tribu:n,a.
· não convencem ab;mlutamente -a todos nós que pleiteamos no ·momentoConstituição os
consubs-t anciar na
anseios mais legitimas do povo :·c·a riOCIJ., isto é que .o Distrito Federal
deixe de .$-er a ·anomalia. jurídico-politica ·que as Constituições anteriores
têm esta-belecido.
"·
Dentre ós publicistas que ·se. têm
ocupado do •assunto. -encontramo-s . o.e minente <;cm-entad·o r Barbalho, que
apreciando a Constituição de 9·1,.
apontou,- dentre · as razões por que o
Distrito Federail deveria continuar
cc'm a -organização atual, istó é, s-em
autonomia, o fa-to de que_ o Govêrna:
Federal precis~ ter sua séda em térritório neutro, •I>.r ecisa estar em sua.
<;afia.

.

,· O argUmento, póis · que expêndido
por um dos maiol'es constitucionalis-·
tas patrios, não pode tod!avia preva,lç'"
cer. P~rece·-me até infantil. Cam a
organização pólitlca_que temos, pr_evalece em todo território. nacional o.
Govêrno da União cmn.o único soberano. Entendo que o tià.rriiório .nacional, todo êle, ' é um ponto de residência do Govêrno Fede'l'al. Ondehouver uma ·parcela de território na-·
cional, ai estará o Govêrno. com tôdas as prerrogativas de govêrno soberano, residindo e atuando·. .- Não é possfvcl que se pre~nda alegar, cõmo fato de relevância, física,
e pessoal a :residência dos órgãos que .
, representam o govêrno federal. Não
é possível que se articul~ o fato· para
dêle se' deduzir a conveniência de se
negar autcnomb ao Distrito.
Outro argumento · do mesmo comen. ·
tador, da preférência de fixaÇão dà
sede no território.- de- um Estado, o
qu~ deixaria. oS outros enciumados,
não parece condigno. Se os deveres
da ·união estão -estabelecidCG na própria~ Carta ConstituciODI:J.l, ~ de I?:resumir que êsses homens, investidos·
· de sua função e que -constituem .Mda
· a engrenagem político- adminstra-

:-. 37 tivo dO: pdder federal, se. ' .coloquem
plemamente ·na exercício das atribuições constitucionais, sem dar prefe.rência. ·a um Estado sôbre outro ·e
.sem clta.r .motiv_o s a êsSe ciume a que se
;refere· o ilustre comentador.
Ainda outro argumento é o que se
:refere ·à &eguinte afirmativa: O go.
vêrno federal, t e!n, em -c·ertas· circunstâncias. de sofrer influência da
autoridade em cuio território estiver
ho,Speda'à.'O. Os . motiv~ anterior-es
destroom ess•a arirmativa. Não h!avel'ia essa esfera de influência · prevista
pelo ilustr-e publicista. o gÓvêrno es·tadual nú.<"lca poderia ter tal escendência, de vez que ~a.da poder se cem_
-penetrasse de .-seus deveres constituCi.PI'ílfs.
.
Outro .arn1ento· maiS . 1mt'a:rtant>eli
expendido pelo professor Silva Marques, em seus ccmentári:oo à Constituição, também não convence. Seria
a possibilidade de choque entre dois
poderes exercitados sôbre ·o mesmo
território E~a po:;sii;Jilid~de de choque ~ão pode também servir de pretexto para a nagaqão da 1autonomia
do. Dlstrito Fe,deral, porquanto é na
pFópria ConstituiÇão .. qu~ se estabe1oc.e a norma da . funçãõ ou a amplitude da autoridade{Ie Qa,da um · dcs
poderes existenttls em- nossa organização política.
Ten.i.os o .govêr'n o soberano- da Uni-..
ão;- e temciS o govêrno do Estàdo ape~
qas autônc.mo. Como poderíamos. pe,Jo simplt:s fato de residirem aqui as
autori.dad,eS fede:nliS e se essas atribuições estão regularmente dlifin~.
das, admitk çhcque.s entre um poder
soberano .e outro apenas autl.inoroo?
O fat,o de esta11em '<!IDbos no mesmo
território não d•aria lugar ao cheque.
previsto . :Pelos comentadores, porquant:>, repito, um dos poderes' é soberano. tem 1asc·i mdência sôbre todo.
o território . nacional· 'e o outro' é me:r.amertte autônomo
. o. SR. NERÉU RAMOS_ PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador
que s?o ·decorridos .os dez minutos de
que dispunha. · 1
,
O SR. PRADO KELLY- S. Exà . .
poderá prosseguir quando tiver de
tratar do ar:tigo 10.
O SR. ARGEM!RO FIGUEIREDO
- Quero çifsde já declarar que sou pela
àutonomia, .isto é) s.ou por que se cons_
titua o Distrito Federal como um · dos
Estados da Feder\ão. . ·

O SR. PRADO KELLY - O Parti
dó Sceial D~mocrático ·.prevê no seÜ
programa a autoncmla do Distrito
Federal. V. Exa. deseja que fique
desde logo constituido em Ebtado ?
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- .se deixarmos passar o art. 1.0 ,
como está i:edigidc; teremos implicit,:J.mente, nega"L\O a autouc·mia do Distrito Federal.
_ O SR . PE,ADO KELLY- Absolutamente.
·
O SR. ARGEMIRO DE F'.IGUEIREDO - Se dissermcs que o Bra~>il é
consti.uido em e\Sta'<ios Federados e
,qu,e o Distrito Federal é' organização à parte, sem ;a autonomia que
pleiteio , ...
O SR. PRADO KELLY - Não
chêglaria a esta. co.ncltu;ão de V. Exa. Rc..Su·vo-me para ilCompanhá-10 em
sua brilhante argumentação, quando
Se discutir o art. 10 ,
O SR. ALIOMAR BALEEIRO E V. Ex;a. · pod·e já contar com a mf.
nha ~impatia. ·
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- -No artigo ·1.o está previsto o Distnto Federal;· oom:o organi2ia;ção )\
parte. Desernpenhl portanto funçao
secundária. estranha ao P.onto de vista q-qe· estamos ,pleiteando.
O SR. PRADO KELLY- E' assunto especial 'de que poderemc.s cogitar
quando discu~irmos o a•rt. 10.
O SR . ARGElVITRO FIGUEIREDO
- ~servar-me-eí, então, pal'la, em
tempo oportuno prosseguir na minha
13.rgume-ntaçoo.
O SR. ATíLIO VIVAQUA - A
minh::.. e_men-úa, que não foi submetida.
a voto, é · a seguinte: c.nde se diz "Constituição. dos Estados Un~dos do
BrPE.il" - diga-se - "Constituição da
República dos Estado's Unidos do Brasil".
O SR . GLODOMIR CARDOSO . Sr.. Pr-~si dente não concordo inteira.mmte cem ·a· suges~ão do professor
Mnsagij,o, porqu-e ela me paxec·e mais
urnJl fórm,ula de preâmbulo. Li diver_
sas Constituições e em. nenhuma delas
_encon~rei o ,têrmo "nação", empregado nos dispositvos atinentes à organi_
zai;:ão do Estado f! do Governo. Membro da sub-comissão, a.prese·ntei no
seio dela um substitutivo. Entre oe
artigos por mim Inovados está ·precisamPrte, ol1. 0 que redigi para corresponder :parfeitamente à
realld1'lde,

-38dando a.o Bra.sil 0 seu nome Estados Unidoe do Bra.sll.
São os seguintes os seus têrmos:
úo Brasil sob a denominação de
Estados Unldos do Brasil, · constitUil llllla Repúblca. federat.iva,
governada sob o regime de representação popul(l.r".
Redigi o art. 2.0 exclUindo a idéia
àe d!visâo .
"A Un1ão é integrada pelos Estaào.s e Territórios atuais e · pelo
Distrito Federal".
'Essa idéia é completada pelo artigo
3.0 expresso nestes têrmos:
"0 território federal compreende todo o · território brasileiro e
poderá ser a:)rescido, de a.côrdo
com o direito inkrnacional e a
lei brasileira, vedadw a guerra de
conquista".
Peço, pois, a atenção da Comissão
para o meu substitutivo.
O SR. NEREU RAMOS,! PRESIDENTE- Tem a palavra. o ~ · Rela..
tor para. encerrar a discuss~o . .
O SR. ATALIBA NOGm;:IRA
Sr. Presidente, como relator da Sub·

comissão, venho sustenta.T a redação
dada. ao art . 1;0 , não por vaidade,
nem por querer conservá-I~ porqua,
já na discussão do preê.mbu!p, aceitei
a fórmula muito mais singel,a e concisa . Entendo, porém, que, na qual!- ·
dade de professor da matér~a, numfll
das principais faculdades de ~reito do
pais, tendo feito a critica d~ expressão inicial do art. 1.0 da GonstituiOão de 1891, é impossível qoncorda.i.'
com a invocada reda.ção.
Disse o nobre Sr. Deputs,do Agamemnon Magalhães ao a.ceit11r a fórmula do professor Mário Mas11-gão, que
a. sua critica estava de a.c&rdo com
argumentos tanto de ordeiiJ._. té~nica
como de ordem histórica. pom ar~mentos de ordem técniclil, é
que,
JUstamente, rejeitamos escrever, aqui,
~nação"
bras:l.leira. Há ~rês concei' os lnteiramenw diversoo: população. povo e nação. Popul~ão, conJunto de hlllbitantes; povo, conjunto
dos cidadãos; nação, cujo critério para.
definiç!W é absolu~amente diyerso dos
anteriores. No primeiro voçábulo ·O
critério é o dema.gráfico; no seg\m- .
do, {I critério é polltico, o ·povo; no
terceiro, o critério é técnico' e histórico.

O SR. ' MARIO MASAGAO,.... VosSEil
Excelência está equivocado .
,O SR. 'ATALIBA NOGUEÍRA

Não é a nação que ·é
Estados.
'
O

SR.

constitu~da

AGA.MEMNON

por

MAGA.-

.LHAES -Quem o disse fct V. Excelência, afirmando que o ::ç>rasil é a n.ação brasileira.
·
O

SR. ATALIBA NOGUEIRA -

Perdãó, nji.o diz tal o art. 1.0 do projeto da Subcomissão. Busquei, com
rigor técnico não empregar ai a pa·la:vra nação.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA

Como def1ne

v ..Ex.a

o Estado? ·

O SR. A'IIALlBA NOGUEIRA

E' a organização de úm povo; num
território determinado, sob o -{:amando do poder supremo~ para. a C9nse::ução dos fins próprios da vida ·social.
O SR. GUST;AVO CAPANEMA No Estado, organiza-se politic_a.<p:lent~·
a. Nação. o Estado é o Direito.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -

E o caso de Estados, como a Suiça.
e a Bélgica, que possuem respectivamente quatro e duas nações? a RW;sia cmopreendente 180 .nações!
O conceito de riação obedece ao
critério étnico e histórico. Fora dt~-1,
estamos incidindo no êrro dos constituintes de 91, empre~ando expl'essões técnicas · obsoletas ou, melhor
deixando de adotar um voca;buláriOc
mil,is atual.

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES - Não é êsse conceito de

unidade que nenhuma lei pode ~vl
tar. O conceito de nação já transparece 8.1 contraposições de governantes e gov-ernados .
O SR. ATALffiA NOGUEIRA
A nação irla.ndêsa, a nação polaco.
existiram por murto ·t empo sem tal

contraposição, que so existe no ~s
tado, não na nação. NaçãO é con.::elt.u
étnico-histórico.
O SR. PRADO KELLY- E' a teoria que já sustentei muitas vezes e
continuo a sustentar. ·
O SR. ATALIBA NOGUEIRA

a nação brasileira;
o povo brasileiro, conceito puramente
político, compreende também os naO Brasil não é só

\

tu11!-lizados, todos quantos sejam " cidaJdãos brasileiros" .· Assim um númerv considerável de cidadão;; Il%50:>
não ])ertence à nação brasileira: o:;;
f,!Ue não têm as caTacterísticas étnicas
e históricas da. nação brasileira ~pe
nas politicamente é que são ·::onsiderados brasileiros.
Confessemos qué ·em tudo isto não
há só uma questão de voc::vbulãrior
se bem que é diverso o nosso.
O nobre Representari~oà agota para
"nação" aquilo que na técni'::a do
direito publico se chama "povo'', e
"pov·o" para êle é aquilo que na
técnica moderna se chama "nação"·.
Data venia, é errado dizer· que o
E~>tado é a nação politicamente or:..
ganizada, porque há Estados
que
compreendem várias nações.
O SR. ADRDALDO COSTA'
E' a definiçao de Bl1.mtschli: "Estado
é ru nação politicamente organizada".
1
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES - V. Ex." quem um argumento m:tl.s convincente para eSclarecer? Qual é o principio da organização? E' a na::ionalidade uniTersal. O E&tado só apareceu no
mundo depois do princípio das nacionalidades.
O SR: NEREV RAMOS, PRESI··
PENTE - Attmção. Está com a palavra o nobre Deputado Sr. Atahba
Nogueira .
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Estado é a organização dum povo;
fora dai estamos errados.
éontraditorfamente, · os nobres Rf>presentantes, nos comícios e na t.r:ibuna parlamentar, se referem a povo
e dizem falar em nC'Ihe dêle. Não
invocam a nação. Eis o critério a.
prevalecer: critério politico e não o
étnico-hi&~órico de naçfio.
.
O Estado espanhol compreende
ba\SCcs, castelhamos, catalães; ::> belg~,
os valões e os flamengos; o suiço;
germânicos, franceses, italianos e
roman~es. São outras antas •1ações.
Esta é a técnica atual. A a.provação
. do Sr. Deputado Hermes LIIllll. é
traduzida com o aceno de cabeça.
O SR. AGAMIDMNON MAGA'LHAES - A Suiça é uma Nação com
suas federações.
. O SR. ATAf.IBA NOGUEIRA Dito lstó, passo às demais cnticas .
Os nobres Repre\e~tari.tes, que se fi-

. zeram ouvir a propós-ito do anlgo L 0 ,
criticaram a repetição da' palavra "Est:tdo." Vamos convir · em que o vicio
parte em primeiro Iugai' do próprio
vocabulário adotado . :pas federações.
A expressão "Estados Federados" é
até desconhecida da lingua portugueaa,
em Portugal. Ali não se conhece a exi
pressão "Esta>do Federado". O diJ:eito
público portuguêS, aliás. só-.se ocupa do
Estado unitário.
Adotamos, no Brasil, a expressão
"Estados Federados", quando a Ar_
gentina adotou "Províncias'! - e (lla
é também federações 1 Já refugimos,
pois, ao critério hi~órico.
tão do
agrado do no.b re Deputado e mestre
consagrado, Agmemnon Magalhães .
Deixando de parte a tradição, fomos
buscar no direito público norte americano a expressão "'Estados" para as
divisõas politico-administrativas
do
·Br~sil, quando se. constituiu em fede_
ração.
.
Por . consequência, não invocam os
nobres Representantes um critériohistórico porque precisamente nos
distanciamos da ·t radição brasileira.
Em conclusão nti.o é possível arredar
da redação do .art. 1.0 as palavras
"Estados Federados",· '·
O SR. FLORES DA CUNHA - O
,professor ·Ataliba. Nogueira está equiv.ocado quando· diz que a República;
Argentlna é uma Federação; êsse pai&
é umP. Confederação.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA- Se
fosse. assim, estender-se-ia o meu argumento com maior amplitude.
Sr. Prooide)lte, a fórmula da SubComissão - e falo também em nome
do nobre Sr. Deputado· Argemlro FIgueiredo - é a seguinte: queremos
justamente firmar-nos ria técnica e
na história.
A técnica foi sei!:uida, ·no rigor do
vooabulárlo do modemo direito públi-

co.

A 'história, ll)a. retratação da realldaã'e da nossa formação constitucional. O Bresil er.a um todo. um Estado Unitário. Foi f.raclonado. Foi dividido. I55to retraçao art. 1.0 • A feàeraiÇáo norte-am.ericl$& .a d.o tou ()
têrmo · em seu precioso significado .
"f{)€dus", alla.riça. · Nós já o devemos
empregar em sentido translo.to. E'
fenômeno de semAntica.
A Federação, n~ Brasil, ao contrário · dos Estados Unidos da América
do Norte, .n ão veio .allar, nem unil' estados, porem dividir o todo. Digo : "0
Brasil. constituldo em estado fedet·at

-4.0eom blSe na divisão de seu território

tin ... "

Está assim se.t1sfetta a verdade h ld_
tórica., tão distante da. afirmação re\wnbante dos constituintes cte 1891 .
À pwpósito, o Sr. J:>e.puado Masagão
deixou c4, repetir as palavras «união
perpétua e indissolúvel". ·sem dúvid1~
porque os esta4oo no Brasil, não se
~liaram; a o oontrlrio, o Br.asil é que
to1 dividido em Estados e Distrito Federal.

Ora, a_ manter-se o critério do Pro-

~~n~a:r~~íSse=a à indi~~:!v~

"União perpétua ,e indissolúvel", errônea, como disse:
Proponho, pois, a aprov~~&ão do pro_
j€to ds subcomissão: "'o Brasl.i consUtufdo em Estado federal, com base
na divisão do seu ten·rtório en1 estados fed-erados, cllstrito f~ral e -ter.;.
ritórios_ mantém a forma. republkana
(ie govêrno, sob ·o regime representa-

tivo".

Parece até que decai um pouco de
harmonia o ·ftna.l do a.rtigo proposto pelo Sr. Deputado Mas&~.
PQr todos ·os motivos s.pqntadosí
S'r. Pr-esidente. é que vot-arei pela re_
dação da subComissão: atend,endo à
t-êcnica do d1lleito públlco moderno;
em segundo lugar a· formação do Es~<io federaL- no "B11>.Sil.
Técnica e histmia un1nun-~,>e para
dar-nos uma fo:-ma nova, n(i.o pelo
lilbor da. nol'id:aõe, mas .pel(l saber
antigo. que represeD.,.a a ver~de his~rlca do Brasil vcrdàde est{L com~
l)endbda no u~tgo l;O do p11ojeoo e
contrariàda peta. redação dfl4l constituições de 1891 e 1934.
.
O SR. FLORES DA ~A (Pela ordem) - Solicitaria. d~ VossiiExcelência a re.ttura da emenpa Ma-

-,l~:\

ia.gão.

O SR, NEREU

RAMOS, l?RESI·

DENTE - Em primeiro lug\1-r devo
aubmet,;r à vot-ação emenda anterior
e. esta. que se ref·ere ao comp~emento
<1o prrA.mbulo.
O Senador Atllio Vivãcqua sugeriu
que depois d!!. palavra "Oonst~tuição"
&e acrescentasse "da RepúbiJ.ca"; e
onde se diz - Corustituição p:os Estados "!Jtlidoo do Brasil" se ~sesse:
•constituição da- República çios Estca.dos Unidos do Br.:ISil".
Parece que a emenda ~ extemporA.Ilea, pcrque e no arttgo 1.0 que estalle~aemos ~ forma de Estado e de
Govêrno. Pot ccnseguinte, não po-.
lemos colocar 4 pala.vm "Sepúbllca."

antes• do artigo 1.0 • Sou contr ,\L.
emenda p orque não tem cabi.mfnto
neste momento~ ,
)
O SR;, ~RMES LIMA - p:xata.mente.'.
O -SR . NEREU RAMOS, PRESI-

DENTE - Antes de estabelecermos
a f orma. de Estado· e Govêrno, não podemos adow tal emenda .
v ou submeter à votaçã o a emend'i
que diz: "depois da-pala vra- '' Corustituição" -- cruê'que-se- a expressíj.o
"de República".
·
Os Senhores que a aprovam queiram levantar--se. <Pausa ) .
Foi l'ej ei-t ada..

•.

Ao ul"t. 1.0 foram apr esentadas duas
emendas.
O ·S R . CLODOMIR CARDOSO Sr _ Presidente, chamo a atenção de
V. Excia. p ara o meu substitutivo.
O SR. NEREU RAMOS P R ESIDENTE - _São duas emendas, além
do Substitutivo do --ar.· Senador Clodomir Cardoso:
O SR. ALIOMAR BALEEIRO ~
Sr. Presidente, é~ pensament o geral
que <> e:rt. 2.0 ficará prejudicado pelo
1.0 pGrque· tem a Assem\:)lé1a ,a intenção _de que· seja a Nação corustitw_
da pelos Esta-dos, Territórios e Distrito
-Federa1. nos seus limtes atuais.
Para evitar debate em torno. do artigo ~.0• não mais s~ podendo apre-:
sentar emenda ;lO arL 1.0 já aprovado, eu, anotando a emenda Masagão
acrescentaria, _ depois da
palavra
"mantém" o seguinte - "nos seus
limites a·tuais" .
·com isso ficar1a prejudicado· o artigo 2.0 mas ressalvado o ponto de
vista de ·que os Estados serão mantidos nos seus limi-tes atuais.
O SR. NEREU P..AMOO PRESIDENTE - A' discussão do art. 1.0 está
encerrada, de modo que não mais
comporta emenda. (AP<Jiado) .
O SR. ALIOMAR BALEEIRO~
Minha. emenda ficará, então, como
notJ. préma: reservo-me o direito de
incluir a cláusula no art. 1.0
· .O SR. NEREU RAMOS. PRESIDENTE - Existem
duas e-mendas,
além do substitutivo do Sr. Senador. Clodomir Cardoso.
rCJ:.eio que não . ofenderei as praxes parlamentares, submetendo à Co_
missão, . em primeiro lugar: a emenda
c1Q Sr. Deputado Mário Masagáo; por

-.
.que está -subscrih:t por 26 Srs. Representantes, o que, de certa robna,
Ule assegura
preferência.
(Mui-t o
oem).
O SR. "GUSTAVO CAPANEMASr. Presidente, as duas emenda-s são
em substância idênticas. A segunda
-é. por assim dizer, uma; emenda -de redação, e, como tal, peço que seja opcrtunameri.te considen;;,da. Digne-se pois
• V. Excia . de submeter à deliberação
~c plenário ·a emenda do Sr. Deputado
Mário Masagão . .
O SR. NEREU RAMOS, PRESI.DENTE ·~ De a.côrdo com a sug<'stão
do nobre Deputado, encaminl).are1 a.
emenda de S, Excia. à Comissão _de
:Redação. (Muito bem) .,,
.Em votação á emen<1J. do SJ;. Depu_
t:ooo Mâirio Masagão, suboorita 11or
26 Srs. ·Representantes, e assim redigida,: •

'

"A Nação- .Brasileira, constituída
em Estados ' Unido.; do Brasil pel<l.
unili,.o de s-eus Estados, .Distrito Fe_
deral e. Territórios, mantem, como
fonnas . de esta.do e de govêrno a.·
Federação e a República:
•

·alte!'ação nas nossas circunscrições
territoriais sem uma. refonna da
Constituição. ImJ)edirh um Território
mais tarde se transformasse em Estado, sem refonna da Constituiço Federal.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO L
N-Este caso V. Exa. está prejudicando
outro artig'o, mais abaix;o, que .diz que
o Estado pode ser dividido, incorpo- rado, etc. O ·argumento de V. Exa.
invalida completameJ?.te o artigo 3.0
O SR. HERMES LIMA - Exatamente .
O SR. MARIO MAS'AGAO - O
art-. ~. 0 briga com ,o art. 2. 0 e, por
isso é que proponho a supressão do
·art·. 2.0 • Ne·sse sentido. tenho a honra de enviar à Mesa uina ~meneia,
subscrita. por vários Srs. Representantes.

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- Sr. P~sidente, no meu modo de
entender,.. como ·membro d1:1 Subcomissão de Organização Federal reputo
absolutamente necessário o dispositivo cc,nstante do art. 2.0 do nosso ellbôço de .pr.ojet{) constitucional, etn
Os $erihores que a aprovam, qu~ira.m
face da organização· ·poUtica·_ que ora
conservar-se .sentados. (Pausa);
.adotamos. Esse artigo fixa um d0!5
:Fci aprovada, contra três va:tos.
eletn.entcs indispensá-veis à forma.ç§.o
A emenda do Sr. Peputado Gustavo
do Est.:ido: o território. Sem estabeCapanema constará · d6s "Anais
lecermos que fica mantida .a atuaJ
como supsidio á Comissão de Recl.J.ção. , divisão territorial 'do Brasil, haverá
Fica. -·s,ssim, prejudicado. 0 substitu_ confmão no-s t<xtcs sôbre as fllliçõe.:.
tivo do Sr. Senador Clodomir Cardoso. "de cada um dos órgãos da soberania
. . O 6'R. F·L ORES DA CUNHA - - nacional, e mais· do que isso. com o
regime de desoentraliz,J.ção que vam06
,·sr. Presidente, quero de8laTar a· V.
adotar, . não poderemos estabelecer
Exa. e á grande Comissão, que subssanções contra as violações do dispocrevi e votei a emenda, Miasagão.,
sem prejuízo de em _,tempo oportuno, sitivo constitucion·al.
discutir e votar :a favór ·da jJ.utonoE)Cpllcar-me-el melhar, .Sr. Presimia do Distrito . Fed~ral.
dente. Temos :S.
ctrg.ani~ão !da
O SR: NEREU RAMOS .
União. com ascendência em todo o
-- E' evident.e . &
no de-correr ·. do
território nacional; temos· o Estado
debate, votarmos qualquer dispositivo
como elemento .autônomo, mas com
que cc-ntrarie algum já aceito anteri~.sr1endência em territ&Uo ~etermi:.
·-ormente, faremo·s, no momento opor- nado, e temos o M!Uilicipio. Se não
tuno, _a devida harmonização.
estabelecermos que fica mantida a
atual divisão territorial e políti~a poEm' discussão o axt. 2°. 1:tssim ~de.rémos dar lugar a graves questões,
·tP-~o:.
.
. .
porquanto o Brasil &erá tun. todo com_
plexo, sem defip.ição, sem limites cer"E' mantida a atual · divisão
tos e determinadcs, p.:ua o exercício
. política e territorial".
de cada auta,rídade - a da União,
O SR. MARIO MASÁGAO - peço
a do Est.a do .e a do Município. O
a palavra. Sr. Presidente, o art. 2°:
elemento territorial
vai definir e
'Ql'a em . discussão., declara que é man·
ampliar a ação de. cada um desse11
tida a atual divlsão política e terripoderes - a União, o Est,J.dQ e •
tOrial. Esse artigo af1guxa-se-me in- ' Municipio - e eu o reputo ru:cessé.:admissível, porqu\ impedir~a qualquer
rio.·

•

O SR. PRADO KELLY - .Senhor
Presidente estou de inteiro acôrdo
com a emenda do Sr. Mário Masagão, e peço ao ilustre colega, Deput ado Argemiro Figueir.edà,
excusas
por d1virgir de sua opinião, sempre
a.utorlzada.
·
P elo projeto da Subcomissão, o · que
se mantinha no art. 1.0 não er.l. a
Federação, mas a forma republicana
'do Govêrno. Par isso era nec!'Ssário
que no •a rt, 2.0 se conservasse a atual
divisão politica · e- territorial.
Ora na emen<b que votamos em
relação ao art. 1.0 se diz expressa"mente que se mantém a Federação e
a República. Que Federação é essa,
:mantida pelo •ar-t. 1.0 ? E' _a que cons-_
ta dos textos a_n teriores, e que .mepermito recor-d.l.r à Comissão. Dizia
e art. 2.o da _Constituição de 1891:
"Cada uma das antigas . Provfncias formará um Estado, e o
' antigo Municfpió Neutro constítuirã. um Distrito Federal, continuando a ser a Capital Cjla União
enqu.:l-nto· não se der ex~uçã0 ao
disposto no artigo· segui,'lte" ...
A . Constituição de 34, porque . não
estabeleceu no art. 1.'· que sç conservasse a Federaçã-o nos têi:mos em que
eia fbra consti-tu!da, teve neÇessidade
de dizer, no art. 2. 0 - "constitui-&(),
por União perpétua e indissolúvel das
iUas antigas Províncias em T Estados
Unidos do Brastl",
Considero, portanto desnece~sá.rio e-m
face da redação qu,e demos a9 a.rt. L 0
o_ art. 2.0 do projeto da SJ.tb-Comis-·
sao.
O . SR. ÁLIOM.\R BALEEIRO Sr. Presidente, o meu caso l-que sou
a única voz da Bahia nesta Comissão,
Como Representantes de várips outros
Estados do Brasil, temos vivo interesse em , que fique bem claro ? pensamenf.? <J.:l- Assem~léia.. Const~t'!linte em
relaçao às questoes de linutrs inter ·
esta.duais. Na Bahia há zon~ que são
disputadas, há mais de século, por outros Estados . O mesmo CCC,' n'e com
Santa Catarina_ Parru1á, Par4 e .Am;a._
zonas .
. O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Em r elação a. San,ta Cata_
rina e Flaraná, não existrm ma,is
disput,l.S.
O .SR. ALIOMAR BALE~IRO Pela. explicaÇão do Sr. Deputado Pralio Kelly, não hav·e rá nenhtJ.1It8: dúvida
, são mantidos os limites e~taduais.

Mas é 'preciso deixar esse pensamen'to bem cla.ro. EmtOra o. eminenté lider da minoria, ·sr: Otávio Mangabeir,a, ijá tivesse manifi<Js-t ado eooe
:pensamento, ele não pode ser traduzido .como o o.e tôda Co,míssão. Por
isso ·insisto na emenda· ao a~rt . .l.P.
pela ressalva que fiz anteriormente,.
para que possa concordar · com a su-- ~
pressão do art. 2.0 , cmn a reserva de
_·que· o pensam~nto da Comissão é no
sentido de que devem ser mantidos
os limites atuais dos Estados.
.
1
'
O SR. IVO D'AQUINO ~~r. ~ 
sidente, quero' dar as razões por quedivirjo da emenda apresentada pelo.
Sr. Deputado Alomar Baleeiro, n0o
sentido de fazer-se um acréscimo no
art. L 0 ; a,Iiás já vqtado nesta Çomis.são. E ·divirjo de S. Excia., por entender que, sendo feito êsse 8!Créséimo~
êle se referirá a,penas aos territórios
do Brasil e não aos· territórios dos Es_
tados.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO Como V. Ex." teve · a: bondade de me
fazer essa observação anteriormente,
acrescentei na minha emenda, depois
da palavra, "ma'llter", a expressão "ou.
ond·e convier". Deixo, portanto a questão à Comissão de Redação ou de Coordenação ·de emendas, que necessáriamente terá de eXIstir, para qua, no.
momento oportuno, veja onde con ~
vêm colocar a cláusula, traduzinc.o opensamento de que os Estados devem
manter seus limites wtuais.
O SR. IVO D'AQUINO - Como,
V. Ex." disse,. só haverá ·um caso: a.
manutenção dos atuais Estados, dos..
Territórios e do Distrito -FederaL Se
acolhermos a emenda, proposta, será.
melhor manter o art . 2.0 , que est~be-
lece, o princípio geral a, em seguida,.
as exceções.
·
. 'o SR. PRADO KELLY-- Bem pon~
dera o Sr . Deputaldo Alio ma r BJ.leeiro que a emenda dfve ser encaminha.-d!!: à Comissão · d_e Redação.
O SR. IVO D~AQUINO - Neste
caso, nada terei · a objetar. Apenas.
quer-o ressalvar meu pensamento ·em
relação à emenda apresentaua,_.
·
O SR. HERMES LIMA -- Senhor
Presidente; entendo que pela _.. e, menda
se manda suprimir o artigo 2.0 , porque a: sua interpretação não é -clar~.
segundo a explicação que ~cabfi de
ouvir. Mando, por isso, a;; mãos de
V. l!Jxcelência,. utn.a.· emenda s.Iostitu-
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tlva a oartigo 2.0 , que diz: "Sií.o man~
tidos ·os limites atuais dos .Estados·• .
O SR .. OLODOMIR CARDoSO Po,r que · só dos Estados?
O SR. HERMES LffiA. - Posso
acrescentar: . udos Estados, Territórios
e Distrito Federal". _A ve1·da·! e, porém, é que um artigo na Constituição,
J?revenind.o futuras' questões de limites, já foi a té objeto de disc).lSsão
.quando da> Corustituição de 1934·. O
anteprojeto da Comlssão do ·Itamarati,
se me nã:o engano, consagrava artigo
a i êste respeito. Não me recordo exatamente como estava redigido, mas
mandava~ até que o· Serviço Geográfico
do Exército precisaSse, delimitasse as
.lindes estaduais. ·
Ora, uma- das questões qu~ pode~
mais profundamente .perturbar o s·mtimento da unidade naciona, é precisamente essa dos limites dos 'Esta!dos. ·
. Pergunto à Comissão: . essas _que::;tõe~ têm ou não têm sido agitadas;
existem ou não existem 'l
A resposta só pode ser af•,·mati·,a.
E, Sr. Presidente, a manelru que a
~ Comissão poosui para ac&bar com esta·
fo:nte de perturbações na vida nadona! é exat11.mente dispor· aqui que flcam mantidos os limitei! ntuai~ elos
Estados, dos Territórios e do. Distrit::>
Federal.
O SR. ATILIO VIV.AQUA -O 11['tigo 184 da Constituição de :!7 declara
extintas tôdas as questões dP. limites
ll:sse dispositivo ·confhm «o Serviço
Geográfico do Exército a solução dessas questões.
O SR. HERMES LIMA- Acredito
que se a Constituição conctJrrer para·
que essas questões de limite desapareçam da vida nacion~>l ·- a.té porque cs Estados esti>a realmt-nte com
a. conformação histói'ica dos seu~ territórios definitivamente terminada acredito que a Constitaiçáo terá feJto
um gran<le 1Jeneficio ao sentin.ento e
à prática da unidade riacion3il. E é
nesse sentido que. envio a V. Excelência esta emenda, para. a qnal chamo
a atenção da Com,m;ãJ: "são mantidos . os limites. at.ua.is dos Estados dos
Tex;ritórios e .h · Dis~:dto l<'ederal·' .
O SR. ;x
" - O altigo 184 da Consti~túção de 1937 decla:
rcu extinta.S tôdas a~ questõe;: de limite entre os· Es~.a.dos, mesmo nquelas que esti·1e.>~em ajuizadas perante
o SupN'mo Tribunal Federal t> determinou que os 1\ites fôs.sem fbracips

pela posse exer:-:ida até lO de novtmbro de 1937. No mumento, sP.gunde
me consta; dentro dêsse regime de
solução das questões frontelriças, sé
existe um -caso: o uo Espírito Santo e
Minas. :Ê:sse litígio ficou resqlvidopelo
laudo arbitral do Ser•Iiço Geog:áfic~t
do ExércitCI, como instância única · e
inapelável instituída paio citado artigo 184, § 2.0 •
.
Conseqüentemente, apoiarei a emenda do ilustre Deputado Hermes !...!ma,
uma· vez ·que ela importa manter os
limites atuais, quais cs re ~onhecidos
pel? Snviço Geográfico do Exército.
.!f. matéria ;pode, ou melbor, deve
ser objet<J : de estudo nas Disposições
Finais .e Transftórias. Pal'Ece-me que
a questão 'd everia su e.xamina·da com.
um pcuco mais de . amplitude, não
n este final de reunião, que o não <·a.m_
p·o rta , Pediria, portanto, 11. V. Excia.,
Sr. Presidente, que adiasse a dil>~ussã.G
do ·assunto para a próxima reuniã:>.
O SR. IVO D'AQUINO ·-Sr. Presidente, entendo que o a~rtig::> 2.0 , romG
está proposto no ante-projeto' ou na
emenda oferecida pelo Deputado Hermes Lima. estabelece um urhlCfpio: o
da -manutenção da divisão territorial
oú polftica, ou a fixação · dos iimites
com qU(:m quer que scj:t .
o artigo· 3.0 dispõe que êstes lhnites só . podem ser alterajo~ por in idativa dos Estados . o artigo 2.0 , ou a
. emenda do · Deputado Hermes Limao,
não dão a ini~iativa ~ lei ~rdinária
para a alt.eração dos llmit•'!S ou da divisão territorial e o o.rtigJ 3.~ permite
isto mas pela iniciativa dos Estados.
Quer dizer: se o artigo 'l.0 não existir
ou não for aceita a emend-ª proposta
pelo Deputado Hermes Lima, amanhã
a lef ordinária poderá o.1L.:t·:u os limites dcs Estados, sem r.e subordinar ao
que está estaJ.beleClr);> no B:,rtl~ 3.0 · •
Por isso, sou pela manutençao IJU rio
artigo 2.0 ou pela emenda do Deputado Hermes Lima, que não colidem
com o artigo. 3.0 • Do éontrário, amanhã, os E~tados ou Terntórios poderão
ser alf~rados por simples lei ordinária,,
sem que essa alteração reja provarada pela sua ini:iatlva, r_omo accnteceu com o Decreto-lei que esta.beleceu os Territórios sfm qualquer conseilt.lmento dos Estaao:;.
O SR. MARIO MASAGAO -- Desejo, responder, bre•cmente, ao.> argumentos trazidc-s à .Ja1la pel()S ilHst.rea
membros da Comis:;ão. Em primeiro
lugar, parece-me que o artigo 2.0 , com&

ce acha redigido, não deve ser conser-

l'ado, porque impediria até a criação
«e Municfpics, dentro dos Estados:
Declarando a Constituição Federal oue
é mantida a atua.l divisão politica e
territorial, o Brasil ficari~ estagnado,
)lor fôrça da Constituição, nestes molces atuais.
.
O SR. HEMES LIMA - Por isso
_mesmo, apresentei em-enda.

O SR. MARIO MASAGAO - Pa~so
agora: à emenda apresentada pelo
Sr. Deportadq Hermes Lima. S. Excia .
ao propvr que· se diga: "são mantidos
és atuais limites dos Estados, T~rrltó
nos t! Dlstrl.to Federal", visa, ;e.;Judo
~ec:araçíl.o expr~ssa, eliminar _pc_
ssíveis
qt.•:stões de limites -entre Estad'l~ .
Infe!)zmente, (-Ia não as eli:rJnará,
porque os Estauos dis~u~írão quais ;,ão
es "lirr.1tes atuais". Estariam as ques&ões, dP. D0'"o, plenamente em ~llultção.
Quanto à arguição de que, eliml.nrtdo
~ artigo 2.0 , o !egislador ordmárJo ?Of!er.á n,odfficar os limites dos Estados
- não é rroct-dente, pois a lj(ons:átui- •
ção náú Pará ao Oongress9' poderes
~~ara isso.
O S~. ALIOMAR BA_T_,Ef.ffio :Nãc há. bi que possa evitar e~se:s 'fJes-

ror.'>. tJ que ,se <.uer evhar são 3.S rri.,, .. dicações h ..~r.:,das em J,r~ito . . V".im•ws o ~ , . c · Bahia, o j , ',['nritório
àa C'apitanta .da Bahia, à m~rgem tal
jo São Francisco. o que se quer e'.'itar
é um ato jurídico perfeito, er,n qtie no
case , o inttrêsse da populaçá9 baiana,
em todo ~ntido, vel;lha .a ser anul:tdo
fi êsse território devolvido novam<>ntç
ao Estado de Pernambu ~o. Nã::~ é
tues'ãó de fato; é de/ direito.
O SR. MARIO MASAGAO - St:·
•h<-r Presidente, os Estados que têm
~~~e:tões_ de limites sustfntarãp que são
l'.rdadeuas as Unhas pelas quais .se
)atelll, pretendendo tenham . sido &3
mantidas pela Constituição. Em se:..
!'Undo lugar, a proposta do peputaüo
Hermes Lima poderia imports.l' se
tivesse a exténsão que S. Excia. pre~n~e. numa grande injustiça, pcis esWla a ~esolver, _de. uma penada, 11a
.Assemblé1a Constit~mte, questões em
r-ue podem estar envolvidos direitos
tios Estados.
O_ SR. HERMÉS LIMA
Não
apor_ado: V. Exci111. quer admitir que
~rn órHl.s secubrmente inc(lr.por.adcs
a~ Estado pos:arn ser objeto dt:. questões de limites, capazes de -r~nurbar

·a unidade nacional. V. ' E~cia . nretende deixar em aberto ·essas LJ.esmas
questões de- limites·.. · ·

,-

SR. ALIOMAR BALEEIRO - ·
Não é possível qUe o }3.rasíl, :no direito
internacional, invô:Sisse um precedente e o recusasse no atinente a' questões
internas.
· ·
0

O SR. MARIO MASAGAO - tõào
h!'í 1nterêsse especiàl no caw . o meu
Estad'o, de S. Paulo, ná<: ta-n q•1estões
de limites a resolver, pois d€cicli":I tôdas de acôrdo com os Estad, ...; vizinhos. Aliás, não- tenho procmaçit•J de
nmhum cutro Estado _d o Brasil 'para .
desistir de direitos se!ls em quP.stões
de linli,tes.
. O SR.
AGAMEJ\.rNON MAGALHAES - Sr. Presideuw, em face
dêste deba•te, a_ QUestão Vâi assumindo
a_speeto de grande relev~ncia pàiit1ca.

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ·- E
é por isto que o artigo foi irisetto logo
no principio.

O SR. AGAMEMNON MAGAI.JL\ES
Há, de um 1a-ào. a ohjeção de um
JuristàJ dizendo .que . o diSpositivo,
como .está l"<digido, na sua infl<:xibilidade, poderia vir a .ser in: erpre-·
tado amanhã, come restrição aos Estados, a té para• criar municípios. De
outro lad'o, o nobre deputado pela
BaH9. e o nosso ilu· tre mestre. rep:res(!ntante de. I>istrito ·Federal, o
Sr. Deputado Hermes Lima, situ2.m a
ques' fi.o num aspe·to polftico. Jlla! -a
de _que os limite.§ atuais ' esteja..n I•,·esos a fàtores históricc-s ou jurídicos
de 'reivindicações tnritorlais.
-

E5ta matéria, qu""r na Constituição
de 34 quer na. de 37, foi regulada nas
Disposições Gerais . Eu proporia. à Comissão -que se elin:;lina<>se 0 art. 2.0 ·
para incluí-lo nc capí~lo das Disposições Geraiis. O fundamento de minha proposta é o se~JUllltt>: nas Díspo; ições Gerais poderemos .tdotar os
mesmos .princípios da Constltt:lçi),c de
34>, isto é, o pro~~sso de · liquidação
dessas questões de limites .•.
O SR. HERMES LIJI.lA - A Cons- '
tituição de 37 diz, no art. 3.0 , da Organização Nacional: "E' ma.ntirl!\ a
sua atua•!. divisão politica e térritol'ial", quer dizer, dos Estauos, do Dis
trito Pederal e dos Territórios. De
mocto que tal prin~~pio não figura nas
Disposições Gerais,

-
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Ç) SR.l\.GAMEMNON MAOALHÁES
.....:; ·Na constituiçã;o de 34 se diz, nas
diSposições transitórias, o seguinte: ·
anuais, créditos proposicões de~
"Dentro de cinco anos contados
d!!- vigência desta Constituição, deverão os Estados resolver as suas
questões de limites, mediante acordo direto ou arbitramento".
A Ccmstituição de 37 estabeleceu,
igualmenté, -a forma de fixar . êsses li. mites, · mas _nãO resolveu a questão
dis-pondo, no art. 184:
"Os Estados ·continuarão na
posse dos _TerritOrios em que
atualmente . exercem a sua: jurisdir;ê o. ved:tdas, entre êles, quaisquer reivindicações territoriil.is .
E nos seus §§: "1. 0 Ficam
extintas, ainda que em andamen
.to, ou pendentes de sentença do .
supremo Tribunal Federal, ou em ·
Juizo arbitral, as ·questões de limites entre os Estados; 2.0 - oserviço geográfico do Exército procederá as diligências de .· reconhecimento e descrição dos limites até
&IJ.Ui sujeitos a dúvidg,li ou htiglos
e fárâ · as · necessárias demarcações".
O resultado, porém, é · a questão do
Espirlto Santo com Minas, que ressurgiu em todos os seus aspectos.
O SR. HERMES LIMA - Aliás sem
motivo, porque o Ser:viçQ Geográfico
do Exército já deu o seu laudo.
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Ressurgiu, pGrque a fixaç~o dêsses
limites é muito complexa. V. Ex . ta/lvez nunca. tenha advogado em dem ~ rc aç ões .
Essas questões tomam
grande extensão, porque os acidentes,
_ os rumos, são convencionais.· Assim, na
ct.n ,rovérsia,. quer wb o aspe : to juridico, quer sob o aspecto técnico, se
susci ~ am casos tais que, dificilmente
permitem chegar !lJ uma conclusão.
Mencionam-se, por exemplo, rios
que não existem, ou falsos nç-mes, ou
acir1··ntes n ão encontrados, e tantas
e tantas coisas de Igual natureza.

O SR. FIERREffiA DE .'SOUSA As vezes, há até mudança de nome.
O SR. FLORES DA CUNHA- Para
esclarecer êste ponto de vista, eu poderiaJ · referir-me ao antigo lltig1o antigo porque sempre existiu - entre
o RiG Grande do Sul e Santa Ca-

tanna. ..

\

·

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - ,Não existe mais êsse 11~ígio.

.,.

O SR. FLORES DA CUNHA
• ·.. qUt: estev-e a . pfque de criar
um
atrlto gravíssimo entre os dols Estados. Na interventoria do Rio Grande do Sul, mandei que cessasse a
questão, porque,.não .iríamos quebrSJi'os laços de velha amiZade com Santa
Catarina, em virtude de uma nesg•
de terra, que só é lltigiooa, porque
ainda não se determinou quíLI o galhe
mais forte do Mambituba.
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- - Como se 'trata . de um a>Specto d&
dispositivo qtJe está prcvocando in';q·pretaçã odiferente, a qual servirá,
oportunamente, -de subsídio nos tribunais ·ou · nas reivindicações, eu proporia que se eliminasse do capítulo ent
que se encontra para ser regulado entre as Disposições Gerais da Constituição.
O SR. IV,O , D' AQUINO -' O nobre
deputado Sr. Agamemnon Magalhãe.ll
expôs muito bem o seu ponto ~e vista.
e propôs que seja o assunto transferi<lo -J')ara o capítulo das Disposiçõe6
Gérais. Insisto. porém,' em qu~. mesmo assim, seja estabelecido o principio da manutenção d:~. divisão territorial dos Estados ou dGs limites.
como acentou o nobre deputado Hermes Lima.
Estcu, a/Penas, ressalvando opinião
já expendida, porque são muito dlfaentes o principio e a iniciativa tomados pelos Estados . Pretendo é que
a lei ordinária não possa ter a ini ~ ia
tiva da alteração da divisão polítie& .
e territorial.
o SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Antes de dar a pSJlavra ao
deputado Guaraci Silveira, que a soll~
citou, eu pediria licença para solicitar
da Comissão um esclarecimento, a fim
de que pm.sa votar · com pleno conhecimento de causa.
O art. 2.0 diz que é mantida a atual
divisão política e territorial, e o artigo 3.0 estàbelece restrfçãP a esse
princípio, permitindo que os Estad<MI
possam incorporar-Se entre si, etc .
E;' disposição que . vem da Carta de
91. Pergunto: em virtude dêsse artigo 2.0 , podem desaparecer os atual.li
Territórios?
. O SR.\ MARIO MASAGAO- Não
pGderão de5aparecer .

-~0 SR . NEREU RAMOS, PRESIl>ENTE- Justamente por êsse motivo
voto ecnt.ra., porque o artigo 2.0 torna
inflexível a atual divisão telTitorlal e
manterá. ê~s Territórios, alguns · dos
quais nâ.o mer<OOE:ram o assentimento
da NB.IÇáo.
O SR.

OUARACI

SILVEmA

Sr. President e, est ou encarMtdo a dls·

cussão sob ponto de vista diferente .
Temos questões territoriais entre os
nossos Estados que Vêm perturbcndo
a harmonia. naciona.l liá. muitos anos,
~:- era de bom aviso que a- Assembléia
Nacional Constituinte encerrasse, de
uma vez, êsse assunto.
O SR . GRAC O CARDOSO- Com
prejuízo dos fracos ...
O SR. OUARACI SIJ.JVEIRA Eu me per mito Iembra:r aos membros
da Comissão, que cer ta ocasião um S enhor adquiriu uma fazend a, e, logo
depois, recebeu a visita de um vizinho,
que lhe disse haver comprado um litf~
gio e com isso talvez, vendido a ·pró~
prla vida<. Ao que êle pergunt~u : por
que? Porque havia uma questão terri~
torial entre êle e o a.dqulrenre da. !a::~~enda. O outro perguntou-lhe, em se_
guida, qual e!a a questão . E quando
soube que se tratava de u mll n esga
de terre,o, êle respondeu : não vamos
quebrar a nossa ·amizade pof causa
dessa nesga de terra. E completou . O
Senhor pode in aorporá~la a o 13eu pa trimônio ..
Sr. President e, dificuldades territoriais têm levad o n ações a guerras tre~
mendas e a muito derramam~nto de
Sai!SUe.

A divisâO territorial do BrMil não
satisfaz; porque há uns Estadqs gran....
des e outros pequenos; mas não há
Estado que, por questões de terra não
tenha; já o suficiente e, às vezes, mai-s
que isso.
O

SR.

GRACO

CARD QSO

GUARACI

'S ILVEfRA

Não apoiEido. Sergipe não tem o su·
ficiente.
O SR .

-

Lamento n!to poder responder ao no~
bre colega, de vei'i que ilaõ'ouvi o seu
aparte.
O SR. ADROALDO

COSTA

Disse o nobre Deputado Oraco Car·
doso que Sergipe é muito pequeno e
l'eclama. maior território.
O SR.

GUARACI

SILVElRA

-

Eu estaria de acôtdo, se fôsse possível,

que se ~solvessem essas questõe'S sem
qualquer a<balo. Mas, em geral, elas
são mais de caráter poHt1oo, do que na
realidade representativas do que o
povo pensa.
Assim, sou pela permanência do artigo 2.0 , dan-do-se-llie redação que não
impeça as divisões territoriais em terr!JIS dos próprios Estados, mas que
dêm, de uma. vez para sempre, por--·
t erminados êstes litígios Inter-estaduais, denxa.ndo que os própy;ios Esta_
dos resolvam, de mútuo acôrdo, as
questões existentes, coloçando. o pa-,
triotismo acima dos interêsses de alguns brasileiros sôbre algumas nesgas de terra; como o disse muito bem o
Deputado Flores da CuDha, mostrando o 1nterêsse de seu Estado para
.não sei' prejudicada a harmonia com
a unidade ' vi21n.ha.
O SR. ALIOMAR BALEEI-RO
Sr. Presidente, parece. que devemos
por o caso nos seus devidos têrmos. Há
confusão entre questões de limires que
possam surgir em determinados Estados, a respeito de certas· r.eivindicaçõe::;
de caráter histórico e· div,ergências que
costumam suceder a miude por ·o utros
motivos.
Evidentemente, estas não deixam :re_
solvê-las na Constituição, pois não é
at que cabe dizer se o rio tal deságu111
ne~te Oll naquele ponto, ou se a montanha tal se coloca a t antcs graus de
lat itude e longitude, Para isso pre,.
clsamente existe o engenheiro, o técnico que p ode:râ dizê-lo. Tais questões
serão resolvidas pelos meios nor ma is
de d elimitação: Aplicam- se os princípios n~lativos à propriedade partit.:ular. O que estamos pondo em foco
são outros problemas que queremos eliminar da vida p·olftlca brasileira como
meio <1e harmonizá-la, de provoca:r a
solidarieda de naciona:l : questões ba~
s~adas em 11eivindicações,
questões,
portanto, de direito .
Ora. no caso concreto da· Bahia: nã-o
se trata de saber se o rio São Francis_
co está em tal grau de latitude, longitude, ou se ta'l montanh a fica em t al
dU qual posição. O que se discute é <i
seguinte: em tempos coloniais· a faixa
de terra d a en tão Capitania de P ernambuco foi llga.Qo à Capitania da
Bahia. Do tempo da Colônia< passou ao
do Império, e do tempo de Impérito
ao da Repllblica, cu seja, há mais de
cem anos, desde quando o povo da Bahia ali se vem radicando. Essas .Populações não são vaea<s, que .p assem de
um proprietário para outro. No mfnL

mo, naverià nec.essidade de uma consulta pl~biscitár'ia.
Parece de boa p<ilftica elimtllar essas
reivindicações de uma vez por tôdas.
Não há - ·perdoe-me o Sr. Deputado
Mário Ma.sagão , aquela possibilidade
de, conservando-se o art . 2.0 ficar
·impossibilitada a divisão referezi.te aos
l:stados entre si.
As . questões poderão limitar-se . a
matéria de fato. Estas, porém, terão
· de ser resolvidas pelos· meios técnicos
queira ou não queira a Constituição.
Por outro lad9, não me opon1ío à
relegação do a.ssunto para as Disposições Transitórias. Entretanto cabeme acentuar que perdemos umà hora
neste debate e j(~, estamos suficientemente instruídos. Assim, não havendo
:m.s..is quem tenha qualquer dúvida sô
bre a m.:litéria, melhor será deJi.berar:
mos de,sde já, ao invês de abrirmos
novo- debate, com petda ·de tempo, de
papel, de paciência e. de bom humor .
Incluída: a ressalva no art. 1.0 , como
Sl;lgeri, ficará ainda aberta a possib1lidi:u:le de qualquer Elstado discutir
questões de fato quanto aos ·llm1tes .de
seu território. Não as de Direito que
devemos eliminar de uma vez ·por tô'das.
·
I
O SR. NEREU RAMOS, PRES'IDENTE - Lembro. aos Srs. Representantes que são quasi 13 horas.
Consulto a Comissão sôbre se prefere
adi<ar a discussão do assunto . para
quando estudar as disposições gerais.
O SR. FLORES DA 'CUNHA ~De
vemos deliberar se se suprime ou não
o art. 2. 0 ou se o 'mesmo deve ficar
reserva,do para as disposições gerais
, ou · transitórias.
O SR. HERMES LIMA - s:.· . Pre_
sidente, peço .preferência para a . mgestão do . Sr. Deputado Agamemnon
MagalhãeS, 1:t fim de que a matéria
seja transferida para as Disposições
Gerais.
O SR . ACURCIO TORRES - Com
a supressão do al'lt. 2. 0 ?
O SR. HERMES LIMA Não
quero · dizer que a Comissão deixará
de examinar 0 •assunto, mas, sim que
· ·
o seu lugar não é esse.
O SR. NER.EU RAMOS; PRESIDENTE - Não é ·supr.essão. Vamos
p.diar, tra;nsferir . a matéria para as
DiSPOfiçoos Gerais., suspendendo, por
enquanto. qualquer'. deliberação a res_
·
peito .

·\

O SR . FLORES
Muito bem.

DA CUNHA

O SR. HERMES LIMA - De acõr·
do.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Peço a palavra.
Sr. Presidente, entendo; em ~prt..:
meiro lugar, que a questão não é de
mera redação. Redigido ' de qualquer
forma o .al'lt. 1.0 , jamais poderemos
compreendtlr nçle o que está disposto
no 1:trt. 2.<~ do ante-projetó.
'O SR. HERMES LIMA- E' exato
O SR: ATALIBA NOGUEIRA -=
Em segundo lugar; não se pode deslocar a questão para as Disposições
Gemis.
Estamos cogitando de 'orgalllizar a
Federação. Este é o intuito do capitulo prim~iro.
.
.
O S'R. ALIOMAR 'BALEEIRO
V. Exa. tem tôda razão.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Se estamos org,:tnizando a Federação
- a Federação ",b rasileira", saliento
--.não podemos, absolutamente, deixar à parte assunto grave e importante como o disposto no art. 2.0 do
anteprojeto da subcomissão.
~ssunto grave. e importante, por
que ? Porque estamos tr,:ttando da divisão politica do Brasil, em primeiro
.lugar e, depois, da sua divisão territoria.! .
No tocante a um e outro assunto,
para tranquilidade do futuro do Brasil não havemos de deix,ar em aberto
questão alguma atinente à nossa divisão politica e territorial, e nem per_
mitir que qualquer lei ol"dinária possa vir, ;perió~camentel trazer
os
maiofes distúrbios às boas 1:elações
d•as unidades federativas.
O SR.
AGAMEMNON MAGALHAES - Isso não foi proposto.
O SR. ATALIBA "NOGUEIRA E' o que está õ'lqul:
"Art. 2. 0 - E' mantida a atual
divisão politica e territorial".
Divisão polftica, a saber: Estados
Terr-itórios e Distrito Federal.
Entendo que devíamos, preliminarmente, antes· da Constituição
ser •
aprovad'a obter do govêrno 1'a. l'evogação do decreto que criou os Territól'ios, exceto 10 do Acr.e, a fim de os não
manter-mos na "atual" divisão política.
Consideremos também o reverso da
questão: como êste art. 2.0 vamos 1m.

..

-eo al't. 5:o. do· anteprojeto consagra.
pooslblltar o legtslador ordinârto de
a organização dos Estados, refere-se à!
criar novos Territórios.
autonomia municipal, e nada disto
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - A
está ~p.ostra.ndo que possamos, COJ710
alegação de V. Excla. não procede.
juristas, inclllir o muriicf.plo como uni_
N.J. Constituição de 91 não foi previsto,
dade federativa
consequentemEnte,
em absoluto, a criação de Territórics.
quando se fala em diVisão política e
O mesmo se deu na
Constituição
territorial, em se tratando de orgaNorte-Americana. Isso não impediu
t.Lização . "federal", estamos aludindo.
entretanto, qUe o. Govêrno criasse
slmJllesmente, às unid.ldes federativas
Tciritórioo.
que são os Estados e o Distrito Federal, com exclusão dos terrttónvs
O SR. ATALIBA NOGUEIRA existentes e _dos municfptos .
. Perdão, o govê-rno não criou, Foi
Assim, entende também a subcomisacrescido um Território Sr. Presisão - réspondo acs nob~ Repre8€n'..:
dente, penso que salvaguardamos per_
tanles que re oeuparam de ·tais mifeitamente oS justas intuitcs da defe.
que o. art. 2.0 não colide com
sa nacional, da segura.nça do Bra:sU, núciaso 3.0 • Este é consequêncla do art. 2"'
com o disposto no nosso projeto ilo
Se preconizamos a atual divsão poutigo 18, inciso 3.0 onde deixamos
Utica e territcnal · do Brasil.. devecomo domínio da União, "a faixa de
território indispensável à. defesa das mos _Qlhar para o futuro,' para indafronteil\:liS, fortificaoções, construções gar se o Brasil pode diVidir-se ou não
-como queremos estatuir.
militares e estradas de ferro feSe não fôsse encontrar cêrta resisderais".
tência na concepção pc.lftica de alglins
Não há motivo. portanto, p.ua deixarmos de prevenir essa subdivisão do ou de muitos dos Srs. · Representantes, eu - teria proposto que a divisão
território nacional, de todo em todo
dispensável e até da.niilha. I
territorial do Brasil, rigidamente man0
O art. 2. do antaproje~ apresen- tida nó art. 2.0 , fõsse quebrada, mota, nestas condições, dois aspectos:
dificada não pela f-cnna consagn-a..
um, relativo aos Tenitóriqs ultima- da no art. 3.0 , mas pela• eleTção ou .
mente criados; outro, a possibilida- pela. vontade dos municfpios, e que
de de se repetirem as diVI\)ões terri- um certo grupo de municipios, que
toriais.
se julgassem caopazes de .organização
Tudo em relação _à divisã,o polftica. autônoma, pudessem pleiteá-la peranQuanto à divisão territonal, impor.; te o Poder Legislativo Federal, e nao
ta decidir a questão· das ll.nha.s terri- através dos Estados, que são suspeitos, que &,áo parte na demanda, pois,
toriais. dos limites estaduJW; e não
se trata da divisão do seu próprio terdeixemos, de modo algum, flUe de tal
matéria venhJ. amanhã a ocupai-se ritório.
Mas não vou até lá, prefiró ficar
o legislador ordinário. Não estàmos a
afirmar que prevalece. U.l ou qual com os mE'us nobres c.olegas, Srs. Clodomir Cardoso e Argemiro Figueiredo,
Unha geodésica, montanha ou rio, mas
meus ilustres companheiros de subapenas estabelecemos que "lo atual dicomissão:
Visão te~ltorial é mantida,
Façamos prevalecer o art. 2.0 do . Penso, .p ortanto, que se deve mananteproJeto da subcomlssãQ. Importa
~~so q~-e1~0p~~ ~~~. a;;o~~:;::r~
não admitir ·que constl.tllfl. matéria
par,J. simples redação do art. 1.0 ; não comissão.
permitir que seja assunto de disposiO SR; SOUSA CÓSTA- Sr. Preções gerais ou tra;nsitórias; e não con_ sidente, creio que em tc.rno da -matésentir que, na interpretação do artigo,
ria está havendo certa confusão.
se possa compreender a I'!Ub-dlvlsão
·segundo projeto que serve para
dos Estados e Municfpios.
nossos estudos, o art. 1.o apenas deA divisão municipal e~dentemente, clara QUe o Brasil, constituído em esé divisão de circunscrição polftica, po- - tado federal, com baose na divisão do
rém o municfpio não entra no vin- seu território em estados federados,
culo da Pedel'l1JÇáo. O
MunJci'(lk> distrito federal e território~. mantém,
não é unidade fedenl.tiva. O ,Muni- etc. acrescentando, então, o art. 2.0 ,
cfpio é unidade primordiaJ do Brasil, que é manláda a atual divisão polftica
porém, se insere no 4'stadq federado e e territorial.
não na Federação. Desejo que entenA emenda Masagão, redigida! de..modam bem o meu pensa.mooto.
do diverso, diz:

-49"A Nação Brasileira, constituída em Estados Unidos do· Brasil,
:pela união de seus estados; distrito federal e territórios" etc.
Quer dizer: dos Estados como existem atualmente e não Q.e ;Estados em
geral.
'
O ·sR. PRADO KELLY - Fol o
meu argumento.

o. SR. SOUSA COSTA - Nessas
condições, não vejo necessidade do
•. art. 2.0 ,' que viria apenas · explicar o
que já está dito no art. 1.".
Este o motivo pelo. qual mantenho
·minha ·impressão de que o artigo deve
ser suprin1i.do.
. O SR. ACURCIO TORRES- Peço
.a palavra.

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI. DENTE - A dlscU:Ssão está encerrada,
de maneira que vou submeter a votos
as duas emendas, uma que suprime o
artigo 2.0, e outra que é substitutiva.
Acredito deva dar p;eferência à
emenda supressiva.
·
Acrescento, para esclarecimento da
Comissão, que a . supressão do. 8.fl'tigo
·não impedirá, quando cogitarmos das
disposiQões gerais, a l!IPresentação de
fórmula. que ateJlda ao assunto.

o :plenário, aceitando a emenda, não

.fica inibido de reexaminar o assunto,
quando fôr conveniente.
Tem a palavra .o Sr. Acúrcio Tôrres.
nhor Presidente, verifico que V. Excelência acj~.ba de dizer justamente o que
eu pretendia declarar aos nobres colegas, de maneira que me dispenso de
qualquer ponderação a respeito.

o que eu tinha lembi-ado

era

que
se suprimisse o artigo 2.0 , sem prejuízo
de se consubstanciar a mesma matéria,
de acôrdo com a sugestão do Sr. Agamemnon Magalhães, nas Disposições
Gerais. Por enquanto, o que devemos
fazer é suprimir o artigo ·2.". Peço ao
sr. Presidente qúe submeta à votação
esta parte .
. O SR. ;NEREir RAMOS, PRIESIDENTE - Vou submeter à votação a

\

emenda do sr. Mário Ma.sagão, aceita
por vários outros representantes, no
sentido de ser suprimido o artigo 2.o,
sem prejuízo de ser a matéria reex~~o
minada nas Disposições Gerals.
Os Srs. representantes que votam
pelá supressão, com o esclarecimento
que acabo qe dar, queiram ficar sentados <Pausa>.
Aprovada.
Fica, pois, prejudicada a emenda do
Sr. Hermes Lima .
"()SR. HERMES LIMA- Sr. Pre•
sidente, retiro minha emenda, diah·
te da explicação que V. Ex.a acaba de
dar.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Devido ao adiantado da
hora, vou suspender a sessão, Antes,
porém, desejo· . submeter à apreciação
da Comissão diversas propostas sôbre
nossa próxima reunião.
Recebi sugestão do Sr. Agamemnon
Mágwlhães, no sentido de que a Comissão da Qenstituição :passe a se reunir diàriamente das 15 às 19 horas, ·e
do Sr. Soares Filho, :propondo a reunião das 14 às 18 horas, no horário,
portanto, da sessão ordinária dó plenário.
(0 Sr. Presidente piSe a votos o
pedido de preferência do Senhor.
Acúrcio Tôrres, para que seja a
reunião das 15 às 19 horas sendo
rejeitado) •

O SR. ACURCIO TORRES .- Peço
preferência para a segunda prop~ta
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - o Sr. Acúrcio Tôrres
pede preferência para a segunda sugestão, isto é, que as nossas reuniões
se realizem das 15 às 19 horp.s.
<Submetida a votos, é rejeitada).
Os Srs. que aprovam a .sugestão de
que as reuniões da Comissão tenham
lugar diàriamente .das 14 às 18 horas,
queiram levantar-se.

Foi

aprovada~

.

Sendo assim vou levantar a reunião
designando oútra para amanhã, dia.
3, às 14 horas.
(Levanta-se a reunião às 13 ho· .
ras e 10 minutos) •

3." :Reunião, em 3 de Abril de 1946Reuniu-se hoje -às 14 horas 1 !!- Co,...
tnissão da Constituição, com a( presença dos Srs. Constituintes:
Nereu _Ramos, Presidf?nte,
-P rado
Kelly, Cirilo Júnior, :13~medito . V31laidares, Ataliba Nogueira, · Clodomir Cardoso, Café Filho, Gustavo Capanema,
Má.!lo Masagã,q, Artur B11rnarde.s,
Eduardo Duvivier, Raul Pila, Grwco
Cardoso, Flávio Guimarães, Sousa.
Costa, Flores da- Cunha, Deodoro Mendonça, Aliomar Baleeiro, Hermes Lima, Agamemnon Mag\}-lhães Atilio
Vivaqua, Adroaldo Costa, ·1_A rruda
Câmara, Magalhães :Barata, Péricles
Góis Monteiro, Argemiro Fi~ueiredo,
Benedito Costa Neto, Ferreira de Sousa, Soares Filho,, Milton Campos, Valdemar Pedrosa, Milton Caíres de Bri;..
to, Ba:eta Neves e Guaraci Sil-weira.
O SR. NER!EU RAMOS, PRESIDENTE - Está aberta:_ a ses~ão. Em
discussão a ata publicada no Diária
da Assembléia .de hoje. (Paus~).
Se não· houver quem peça a palavra, darei a ata por aprovad·a, com a
ressalva de que ficará assegUJ.Yado aos
Srs. Constituintes o direito ~e fazerem outras corr-eções _se a impressão o
exigir.

Aprovada.

a.t

Em discussão o artigo1io Projeto de Constituição, que é o f!eguin-

te:

"os Estados podem lnc~>rpl)rar.
se entre si,. subdividir-se, para se
anexar a outros ou forma, novos
Estados, mediante o voto 11as respectivas Assembléias Leg~slativas ,
em duas legislaturas sucel!s!vas e
aprovação do Congresso NaiCional. -

O SR . GUSTAVO CAPANl,i:MA Sr. Presidente, tenho a hopra de
apresentar o seguinte substitutivo:
"Art. - 3.0 ; Os EstB4doS podem
incorporar-se entre si, e ~ubd1v1..;
dl.r-se, para formarem novos Es-

tados ou para se anexarem, no
tQdo ou em parte, a outros Esta- .
dos, mediante voto das respectivas
assempléias legislativas, em auas
5€\Ssões anuaiM sucessivas e aprovação do Congresso Nacional".
O SR. OLODOMIR CARDOSO '--,
A disposição constante .do -antepro- .
jeto é a mesma que vem deo>de a Constituição -de 9-1. . Passou para a,. Carta
de 34, _e, posteriormente, para a de
~~

.

.

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - O Deputado Gustavo Ca_;
panellia ap:resenl:jou emenda substltutiVlll do art. 3.0 do projeto, e eu , a
ponho em -discussálo juntamente com
o artigo.
_
Por quest!l.o - de método, sngeriria à
Comissão . que &'I emendas propnamente de redação, isto é, aquelas que
não toquem no fWldo dos dispositivos,
fôRSflm reservadas para 0 final das
.discussões. ·
O SR. ALIOMAR BAJJEEIRU ~
Sr. Presidente, 4esejo obs~:var que no
artigo 3.0 , o processo para. a Eubdivisão
e am.exação territorial dos E.>tados està
adstrito a:penas à consulta às assembléia;s legislativas !l'espeçtivas e à
aprovação ·do Poder Legí.:.lativo Federal.
Ora; a meu ver; isso náo basta, porque inter~ados não &áo sómente os
Estados, no seu todo. Ha maior intensidade de interêsses nas populações
dos municípios, que ,vão so:fre·:l" alteraoções territoriais que se -derem; e,
como o P!oder Legislativo Estadual ·
nem sempre tem representante nessas
zonas fronteiriças, de pouco valor pol!tico, parece que seria de toda a
conveniência, sobretudo de elevado
sentido politico, que nólj, no referido
art . 3.0 , determinássemos imperiosamente a consulta direta a<os municfpi'()S. Essa consulta poderia revestir-se
de quas f_ormas, s_e r- feita através da
manifestaçoo das Câmaras de Vere~&-

-

111~

.dores, n os m~cípioo localizados na.
zona a. ser modificada, ou por consulta. direta de natureza · pl~biscitárta,
aos elementos ali radicado~. Das duas,
preferiria a segunda. Parece-me aue,,
num caso como êste, a consulta di..:
reta aos eleitores, através do plebísc!to, · despertaria mais vivamente a
consciência das popul:ações, fazendo
com que sentissem mais de perto, mais
fundamento o problema; ·e, entã!l, teriamos, ai; conhecida a ·sua. \T;>ntade no caso concreto.
Nesse sentido, tomei a liberdade de
pedir a atenção dos Srs. Cons~ituintes
para emenda, mandando acre::.centaT
aPós a palavra mediante, o seguinte: uconsulta plebiscitária ao~ eleitares do município interessado", de
modo ·qlje o artigo ficaria a.ssim · redigido: ·
uos E?tados podem incorpnrarse e.n tre. si, .subdividir-!!e para se
anexar e formar novos Estados,
mediante o voto das respect1vas
Assembléias Legislativas, ou merliante consulta pleblscitáriro aos
eleitores dos municípios interessados e voto das re'Jpectivas a.Rsembléias legislativa.<>", - interferindo novos elementOs na 1ormação d.a vontade para essas --a.ne- ·
xroções :t~r!itoriàs. ,
Clamo os nobres. colegas vt·m , a·
emenda é. perfeitàmente compat ível
com o texto do projeto e com a emen• da do Sr. Gustavo Capanema; acolhida neste momento.
A forma redacional, a técnica legislatJ.v81, a esquematização - tudo
:Isso incumbirá à Comi.;;.;;a,o.
Eilfim, quero pedir a atenção . de
V. Excia., Sr. Presidente, pa.r'l o fato
de ser esta emenda compatível é·om
qualquer redação que venha a vigorar neste artigo 3.0 :
O SR: CAF'l!: FILHO - Estou, ·em
principio, de acôrdo com V. Excia.
. O SR. ALIOMAR BALEEIRO - A
um bom democrata· como V. Excia.,
não deixaria de ouvir eu, cómo dlscipulo interessado,
O SR. CAn FILHO- A emenda de
V. Excia., entretanto, não estabelece
critério para a consulta aos muni- .
cípios. Figuremos a hipoteses da incorporação de certa zona de um Estado 81 outro, oompreendendC> vários municípios. Haver!Í oposição em ur.s municípios e aceitação em outros. Qual
Séria o ,critério?
\

O SR. ALIO!MAR BALEEIRO
Vamos admitir o exemplo de um ·Estado querer inco:rpàrar a outro hipótese aliás dificllima r- parte de
seu território.
·
A minha emenda, incluída na rede.- ·
ção atuwl, teria · cqmo çonseqüênci&
pr~tica que a formaç!j.o do acôrdo das
.vontades dependeria de vários elemen-

tos-.

Seria necessário que as assembléias
Legislativas do Estado desfalcado e do
Estado acrescido estivessem de !IICôrdo, do mesmo modo que. o Congresso
Nacional e a maioria dos eleitores dos
municípios interessados. Sem a união
dessa série dé fatores, ·a vontade não
estaria firmada .
A modificação territorial do.:1 E:.tados deve ser caso de exceção. Por 'isso
mesmo, deve ser embaraçada, deve 'ser
objeto de reflexão longa, inediLada.
E' preciso que· não seja simple~ movimento leviano de correntes partidárias qua se indisponham- com os governoS dos ~tados. E' preciso que
haja lenga meditação, que se acen- ''
tuem as razões de ordem ecooõmtca,
social ou de outra natureza . 03 "Xemplos poderiam ser multiplicados .
preciso contar com os meios de transporte, com os interêsses do plano geral de financiamento, enfim, com mil
outros fatores.
Acr-edito que V. ExCia. poder~ conciliar o ~eu pensamento com o meu.
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO ·
,.... Sr . Presidente, ao que me parece,
não devia!, data venta, ser aceita a.
emenda apresentada
pelo ilustre
Deputado que acaba de fala-r.
Estam0s, nesta parte, nos referindo
às unidades da Federação, ou melhor,
tra!tando da orgainízaç!i-o fPderal dQ
Brasil.·
A sugestão a-presentada, pé}sto que
democrata-liberal, fere de certo modo
o critério sistemático a que devemos
obedecer na elaboração de uma Cimstituiçao .
Aqui há referência aos Estadol>, isto
é, às unidades da Federação. De <'erto
moo.o há razão quando se d!Y. que a· po.
pulação tôda do Estado, ou melhor, a
população que constitui os núcleos
municipais, é diretamenté interessada.
nessa transformação, nesga ane"lfa.ç ão.
nessa. divisão de Estados. Realmente,
!IJSSim é. Mas é presumível, Sr . Presidente, que quando se cogitll de medida dessa natureza, dêsse alcance,
dessa significação politica e soclal, já.
o Estado, através de seus legítimos re-

E:

-presentantes, que são os que compõem· ser ouvido o município quando - ·s~
a Assembléia Legislativa do Esta'lio, jâ tenha de por em execução l!ste~ .&r
e-stejam bem inteirados dos sentunen- tigo. Os municipioo falam por
termédio das Assenibléiãs LegiSlatit tios · das, aspirações do povo.
Nessas condições, os interl!sses de \ vas e essas Assembléi!:\5, corno· se vê
·oa.râter puramente municipais terão do art. '4.0 , deverão · pronimciar-se
reflexo na assembléia do Estado, nue não apenas ·em iuna, ma:s ·em J.uas leestará constituída (lllando se tratar de gislaturas.
Parece- me que os mter~;;ses munic!liSos dessa natureza.
Dêsse modo, e atendendo tambéin cipais estão suficientemente acautee.o fato de ser texto tradicional de lados, por isso que estão acautelados
nossa Constituição liberal den1ocrata os interêsses de tod95 os Estauos.
- que não é inovaçªo, que tem sido
SR. GRAIOO CARDOSO- São
me.ntido integral desde a Carta de 91 O:!. Om1lniclpios
que representam tt.S poaté os tempos atuais - acho que o _pulações.
·
aTtlgo deve ser literalmente mantido..
O
sR.
EDGARD
ARRUDA
- Sr·.
O SR . .ATILIO VIVAQUA - Solio preceito <lo próprio p!'Ocito a palavra para. apresentar a se- Presidente,
jeto que estamos no mome-ntc; analiguinte emenda, que obedece ao projeto sendo
provém do @positivo quase
do Instituto dos A<l.vogados:
idêntico ao da Oonstituição de 1891,
"Nenhum Estado ·poõlerá. deso qual foi ~eproduzi.do .no art. 14
menlbrar-se ou anexar-se, em par.,. da Constituição de 1934. Tat:lto nú
te ou no todo, a um Estado, ou
preceito da Constituição de 91 ~omo,
transformar-se em território fedetambém, no preceito · do à!rt. 14 da
dera1, senão mediante o voto das constituição de 34 ;figuram'-Sti três
respectivas Assemblêias Leglsl.a.tl.~ hipóteses distintas, ' quaiS sejam a . da
vas, em <luas legislatura$ conseincorporação, a do <l.esmembramenro
cutivas, e aa;Jrovação do congressf e a da subdivisão de Estados_ .Mas
Nacional".
ocorre que, no caso, .o dispositivo t}Ue
restamos est~dando apenas a1ud~ à
A .inovação está apenas na paTte
referente à transf-o.rmação em teri~ hipótese da inoorporação e ao caso
da subdivisão,
·
.
tórlo federal.
Não se referiu, como estamos ven- .
·O SR. NEREU RA.MOS, PRESIdo, à hipótese do desmembramento.
DENTE - E' uma emenda subS"'...itu- Entretanto, a inCOFPoração prefigura
tJ.va.
uma .hipóteses distinta. A subdivisão
"Nenhum Estado ])Ode:tà desconfigura outra .hipótese.
membrar-se, anexa:r-se, em parte também
Resta, portan-to, a do desmem.bra- •
ou no todo, a outro Estado o·tt mento, QUe não está inclUSll! no pretransformar-se em terftório fe.,- ceito em aná11se.
·
deral, senão mediante o voto das
Propunha, portanto, que ao .artigo
respootivas Assembléias l,eglslativas, em duas legislatura-s conse- em discussão acrescentássemos tamcutJ.vas, e aprovação d Çl Congre.sso bém, a hipótese do desmembrainento,
ficando o dispositivo :redigido da senNa.cl®li!" .
~guinte maneira:
0 SR. AGAMEMNQN M~GALHAEfi
"Os Estados podem :incorporai- Creio que podemos concilial' êrse
se entre .sl.•. desmembra:r...se, subpont'O de Vista com o do Deputado
.diviàir-.se", etc.
Alloma:r Baleeiro.
O
SR. NEREU RAMOS, PRESIO SR . CLODOMIR CARDOSO -r
- Continua ~m qiscussão a.
Esse artigo vem desde a Consti'tuiçã:p DENTE
de 91. Tem resistido aoo ten1po, lJ:~ matéria.
torma e no fundo. A forma é pellO SR. PRADO XELLY - Sr. Pre.!eita.
sidente, quanto à obseivação do ilusO sujcito do verbo no infinito 'é ,o
l:!~r~e~~\~0!E~:;<l.~=~· no
rnosm"G sujeito do . verbo no finitqt.
Est;ã() os verbos llróxlmos um do ol:("<JU desmembr.ax-se'.' , que já; vinha
tro. Não há :razão para que in'ef~ - do texto lia Constituição de 1891., não
nmos o infinito pessoal.
·
me parece tenha procedência, lJ'Qis
Quanto à substância, penso que ~ a substânCia do pensamento esti con"trata de questão de cará.te.r estadulll -creti.zatda no verbo "subdividir" do
e nacional. Não vejo por que deva. art. 3.0 do Jlrojeto.

m::
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ingr~s~ . no projeto
à sugestão do
Institutp dos Advogadoo, também não
me parece procedente. ·
o art. 15, dá a forma negativa ou
proibitiva à fa.<:uldade dos · Est.ados de
se desmembrarem, se anexrurem ou se
transformarl1ID e~ _terrif.?rio federal. .
A forma. . periDISSIVa vinha, entre.,.
tanto, da ConstituiÇão de 91 e foi
mantida na de 34. Por que motivo?
Porque o interêsse da Constituinte
estava em permitir a redivisão geog'ráfiCSI do Brasil, que era defeituosa
'desde cs tempos de Colônia.
Pare-me, portanto, mais adequado com a nossa tradição constitucional e, ao mesmo tempo, com os interêSses sociais do Brasil, se mantenha
â fo;rma permissiva.
- Há, entretanto, outra emenda, do
Representante Aliomar Baleeiro, que
propõe se introduza o principio da
consulta plebiscitária . . No ~ocante
ao a.ssuntõ, êste principio, r ealmente,
tem merecido a colhida no Direito moderno.
Devo referir-me às Constituições
posteriores à Paz de 1919 e, especialmente, à instituição do "referendum"
na Suiça.
Tehho, porém, uma. dúvida: é que
ou se faz consulta plebiscitária, ou;
então, se concede o exame da matéria a: um órgão repr esentativo.
Na emenda Baleeiro havia diferentes graus. Primeiro -!-'- a consulta ple..:.
biscitária; segundo ·- a manifestaçã o
das Assembléias Legislativas, em duas
l egislaturas· sucessivas.
·.·o ra, uma coisa está em compétição
ou conflito com outra - "Ils nur1ent
de se trouver ensemble".
·
Parece que ~eria mai.s fácil se adlnitisse a seguinte fórmula·:
.
"Os Estados pedem lncorp(}rarse entre si, subdividir-se, para se
anexar a outro, ou formar novo ,
Estado, mediant e consulta nleoiscitá.ri.3. 'às populações futere8sadas,
nos têrmos de resolução- 1as respectivas Assembléias Legislativas
e· aprovação do Congresso Nal.:ional".
E a emenda que tenho o prazer
de apresentar a V. Excia. Sr. Presidente.
O SR. BENEDI TO VALADARES Sou favorável à emenda do n obre Representante · Sr . Prado Kelly pelo se-

guinte:

I

Na: :r:ealidade, o assunto é de xnter~.
sé estadual e nacional, mas interessá
·preclpyamente aos .municípios que tiverem de ser desmembrados;
Aliás, o princípiQ da consulta ple.::·
biscitária às populações dos !Estados
que devem ou não passar de um estado para outro, já foi executado em
Mina'S eGrais, quando cuidamos dos·
limites dos Estados de Minas com S.
Paulo, Goiás ·e Rio de Janoiro, com
notável resultado .
Pode-se dar ·o fàto de que a Nação,
ou Estado queira desmembrar •>arto
de seu território para passar a outro
e não consulte isso o interesse direto, ao amor ou apêgo· à terra ãas populações.
Sou favorável, portanto, à consulta
plebiscitária.
O SR. ALIOMAR BALEEmOV-c.u formular um exemplo, como resposta, prin<)ipalmente, ao Sr.. Repre ...
sentante Clodomir Cardoso.
· Imaginemos S. Exa. seja Presidente da República e, naturalmente, teri
vivo interêsse em prestígiar às condições econômicas e morais de Minas,
como eu faria se fôsse Presidente da
Baia. Um Governador de "M:tnas tem
a · fraqueza de á.tirar-se a os pés do
Presidente da República, pleiteando,
com o ap·oio de S. Exa. que o município de Caravelas, escoadouro de
Teófilo Otôni, por onde sai a produçã_o .,d o Estado, seja incorpor-ado ao
Estado de Minas, o que lhe seria de
vivo interêsse, e,isso em troc81 de favorea políticos ou, até, indel}ização em
dinheiro, nUII).a época de crise. Nessa
emergência, estaríamos com a possibilidade· de ter de lutar contra a resistência da população local · de Cara-.
vela·s.
- O SR. CLODOMIR CARDOSO As ponderaç6es de V. 'Exa. respondem·
os fatos: trata-se de disposição que
existe desde a -proclamação da República e ainda não se manifestou êase
inconveniente. Ter-se-ia, em vista um
perigo nada provável apenas uma: hipótes~.
.
Não devemos argumentar com uma
hipótese . A razão em nome da quai
V. Exa . pleiteia a m odificação é ó.o
ordem sentimental e n ão JlOde sobre-·
levar as outras que melhor cowultam
o interêsse niiiCional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA Sr. Presidente, não pretendo prOpria..,
mente discutir as questões agora. aver.-

,

-"51-

ta.da.s no tocante, seja. à redação do fundamente estudam o a.saUlit(} M .
mt. 3.0 , sejá à inclusãó da exigência mundo.
Vou agora entrar nar :r:cittéda ·pa.ra..,
de um plebisCito ou audiência do mu- .
·
·
·
nicfpio. Como devo, entretanto,. ma-· qual pedi a palavra.
o anteprojeto alude 1l. .um fato m.:..·
nifestar-me, declaro a V. Ex~. que o
espfrito conservador me leva a man- .teressante qual o dos territóric.s e sua
ter, integralmente, a regra que há no possivel transformação em Estado.
projeto da subcomissão, até porque Como está redigido; prejlsupõe os Es,..
tados em si mesmos, mas não regué uma re:pitição do disposto na Cons:...
tituição de 34 que·, por sua vez, repe- 181 a possibilidade· de um ou· mais tertiu a de 91. Os perigos alegadas ritórios - não me 'refiro à ·criação dOG
aqui em relação à possibilidade de co~-. últimos territórios por parte da dit~- ·
luios políticos para admitir a cessão dura - vl:rem a se transformar em
do território de um Estado a outro, Estado. Para prencher esta ·lacuna,
parecem,...me afastados ,porque: em 50 f•ormulei uma eínenQ.a que envio à ~
anoe de· república, não se manifesta- Mesa, concebida nos seguintes .têrmos:
ram, sen~o a ro~sma. disposição -a da.'
"Os... territórios · poderá'> ser
Constituição de gl.
·
transformados em Esta;dos 11Uando
Por outro · lado, vale notar que não·
houver conveniência nacional e
se trata~ de votação da Assembléia Le~ .
quando sua população atingir -ao
gislativa por duas vezes, mas por duas
número da do Estado menos po,..
legis],aturas. Há nesse meio tcrr.po úma
puloso ·e sua situação econõrr.Joocoruulta. ao eleitorado do E.;tu.do, a
·financeira permitir -os encargos
:fim de saber se aprova a anexação.
"decorrentes dw transformação'-'.
Se os 'politicos locais est~verem de acô:i:Entrego .ao Poder Legislativo ord\p.ádo em bajular os poderosos e se lançarem aos pés dos grandes, ~ possível rio do pa~ a verificação dêsses l:~tos,
que Bl populaçã0 do Estado nãO lhes re- e mais uma vez para ressalvar a minha
nove o mandato e, conseqüentemente, 1 responsabilidade, declaro que não me
os impeça de agir dessa maneira lesi- refiro aos atuais Territórios como se
poderia~ interpretar . o meu 'ponto de.
va aos interêsses do próprio" Estado.
vista nã6 impwta em . prévia nianlfe:sO SR. MILTON CAMPOS- O as-·· tação :m.l:nha sôbre o acêrto · ou desaa.sunto será até_objeto de campa:r:íha cêrto do govêrno · ditatorial em criar.
·'
política.
os novos territórios, reitrando-os doS
próprios Est!J,dos .
O SR. FERREIR/A DE .SOUSA Entretanto, oomo já existia · o do
Como muito bem diz o nobre representante, Sr. Milton Campos, o as- Acre e como possa vfr a exisyn' outros
sunto serã BJté objeto .· de campanha territórios, devemos prever sua ~··ana
política, isto é, () eleitorado se mani- formação em Estaodos federados, Scelilpre que atinjam .a uma populaçã•J e a;·
festará diretamente sôbre· êle •·"'
Ademais, Sr. Presidente, "nã.o tenho recursos financeiros que permitam "a
grande simpatia pe.l as remi&Sões cons- sua vitla como unidades autónomas. ·
O SR. GUSTAVO CAPANEMA ...,....
tantes .a municípios na Constituição
Federal.
Sr. Prseidente, sou contrário >,o plebiscito na matéria da incorporação e
O Município - .e aqui ontem foi reda subdivisão dos Estados, O plebispetido - é mais uma entidade administrativao do que política e a . solução cito é procedimento muito sumário ..
.Crei·o" que essa matéria., discutida.
do problema é de ordem política, no
alto sentido da expressão. · Quanto ao pelas assembléias legislativas, há de
plebiscito considero-o de realização ser sempre resolvida mais fáciL-e mals
impossível entre nós. Se o processo seguramente..
.eleitoral que pressupõe um a.ih tamen.O SR. ALIOMAR B.AirEEIRO to oom forma já conhecida por pes- :R:eparo no raciocínio de V. Exc!a.,
soas que sabem ler e eserever, ~ tão que entende .deva ser . a questão dis' difícil, tão caro, tão oneroso entre nós, cut~da de maneira ampla. Ora, se
que seria de um plebiscito. '
trago mais um elemento ria!:a esta disAcresce que, como disse, sinto muito cw.são; fazendo interferir no ,deba.,
pouca simpfl.tia• pelo método de demO- te · o peculiar lnterêsse dessas regiões,
cracia direta. O plebiscito é sempré claro é que . essa discussão se tor!llll
um recurso d-as ditaduras, muitO me- ainda, mais" ampla. Restrip.ge-se V.
nos que de democracia. E' assim cG>n- Excia. trancando-se no p.:mto de. vista.
s1derado pelos autores que mais-pro- . em que está. ·
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os- seus limites histór:lcos, sen- desacOrdo com S; Elreia. Cada. EStado o desmembramento medida. de ex- do tem o dever de promover o povoaceção. Assim todos os embaraços oue mento, o progresso, a culturw de -topusermos na sua marchai serão sempre das as regiões do território estadual.
·uma etapa de ponderação e de estudo Verificado, porém, que determinadae
impedindo que predomme o interêsse parcelas do território naciQnal periilJ!...
necem injustificadamente sem o neceslocal sObre o estatual.
sário desenvolvimento,- compete à
_-O SR. PRADO KELLY- Reparem · União,
_ apenas 9 direito, mas o
bem os Sm. Co.nstituintes qual foi o dever d·não
e traDBfórmalr essas regiões .
processo seguido na emenda em deba- em territórios
-federais, para · maia
te. Primeiro, a resolução das assem- rApidamente povoá-las,
cultivá-las,
bléias legislativas ,nas _quais se pro- enriquecê-las.
providência não
I).uncia a totalidade da represe:o-ta.ção; pode ficar na Essa
do voto
em segundo lugar a COD,5ulta· plebis'- das assembléias dependência
legislativas estwduais.
citária às populações interesadas; e
O SR. CffiiLO JúNIOR - Meu
em terceiro, a aprovação do Co.ngressa voto
é no sentidQ de manter o dispo..
}:racional.
sitivo como foi redigido . pela subcoE' uma fórmula mista que atenderá, missã<J; e assim voto pel8.6 seguintes
não só aos interêsses do sistema le- razões: a modificação introduzida nas
gU;;lativo, como aos da manüesta.Ção fórmulas a.nteriQres, da Constituição
de 91 e da Constituição de 34, no sendireta do eleitorado.
O SR. SOUZA COSTA- O ponto tido de exigir-se o voto de duas lede vista sustentado pelo Sr. Deputa- gislaturas e não, apenas, de duas sesdo Aliomar Baleeiro é, rigorosamente, sões, envolve, a meu ver, o plebiscito,
o mesmo consagrado na Constitui- impllcito. <Muito bem) • Não se reção de 1937. Apenas, .8/ CÓnstituição nova o mandado de uma assembléia
de 31 dava faculdade ao Presidente contra -a vontade de um povo, e o
povo é representado pelos municipes.
da Repú_blica de convocar o plebiscito
O segundo -fundamento do meu voto
das populações interessadas, ao passo
que o Sr. Deputado Baleeiro o torna~ está na coerência com o dispositivo
já
aprovado, e assim redigido:
obrigatório.
4
"0 Brasil, constituído em EetaO SR. ALIOMAR BALEEIRO
do- Feder811, com base na divisão
QBIIldo- se--nota alguma coisa boa na
de seu território eni Estados fe- _
Cónstituiçoo de 37, é que, de fato, lhe
derados ... "
não pertence. Nesse dispósitivo se diz
que poderá ó Presidente da República
SR. NER'EU RAMOS, Presidendeterminar uma consulta plebiscitária. te O·
- Este dispositivo não foi aproNão diz que será feita; ficq, ao arbítrio vado.
•
do Presidente da República.
O
SR.
CffiiLO
JúNIOR
O
O SR. SOUZA COSTA - E' um Capreâmbulo consagra que o regime é
ráter mais liberRtl.
democrático representativo. Não posO SR. ALIOMAR BALEEmO
compreender, data venia das opil:, nada mais nada menos, cópia do so
niões em contrário, como falar-se,
dispositivo da Constituição baiana de com
inspiração ·na. Constituição de 87,
1935, o qual estabelece -que a Assemplebiscito.
·
bléia não poi:ierá concordar com o emSão
fundamentos de meu voto.
desmembramento de qualquer parte de (Muito os
bem>.
seu território sem consultar préviw dos
municfpes das zonas interessadas.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIAquela intercalada "poderá" deixa o DENTE - Nã<l havendo mais quem
assunto ao arbítrio do Presidente. da peça• a palavra, está encerrada a disRepública.
·
cussão. Vou pôr a votos as emendas,
em número de cinco, adotando o cri_O SR. GUSTAVO CAPANEMA .Sr. Presidente, de-sejo esclarecer que tério de submetê-las na ordem da
sou contrário a que a Constituição apresentação.
A primeira emenda foi oferecida
· <:ondicione a instituição de -um territórto federal à aquiescência das assem- pelo Sr. Gustavo Capanema.
O artigo está assim redigido:
bléias legislativas estaduaiS. Se êste
pensamento se inclui na proposta do
· "Os Estados podem incorporarD.._obre _~nado.r Sr. :Atilio Vivâqua,
se entre si, subdividir-Se para se
~rvem

....
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-156..legislaturas consecutivas, e não ape:..
nas duas l)essões, já_ pr~ssupõe
d-e
modo indireto, mas cefta, essa:' mesma consulta plebiscitá.riã.à vontade
dos habita1J,tes.
·
O SR. NERIEU RAMOS,
PRESIDENTE - A emenda do Sr. Deputado. Gustavo Capanema, como j,á
esclareci, substitui as palavras _ "em
duas legislaturas sucessivas" - por
- "duas sessões anuais su_pessivas".
O SR. FERREIRA DE SOUSA(Pela ordem) - Sr. Presidente desejava . lembrár que pedi preferência
para a redação das emendaS de minha subcomissão.
O SR. NEREU . RAMOS, PRESIDENTE. - V. Exciw. fará o obséquio
de enviá-las à Mesa.
·
Atentem:v.v. E.Exas. em que vários
Representantes recusaram a consulta
plebiscitáriã, porque, . adotado o . dispositivo que cogita de duas legislaturas,
implícita está essa consulta visto como
~ Assembléia será renovada.
O SR. ADROALDO COSTA- Logo,
·já foi implicitamente vitoriosa.
.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI.O SR. FERREIRA DE SOl]SA -,- . DENTE - o Sr. Senador F-e rreira
(Pe~a orf!,em) · - Sr. Presidente, pe~o . de Sousa pede preferência para vopreferência prura a redação da ' I)Úti- tação do artigo tal como 'estã no
comissão.
·
l
projeto da subcorllissão.
Os Senhores que àprova-m a preO SR. NEREU RAMOS PRES1!- ferência~ solicitada queiram ficar sen~
DENTE ....,... Creio que estando en·tados. (Pausa.. )
·
cerrada a discussão, 'seria mais fácil
AP.rovada.
se decidissimos, previamente se deve
ou não haver consulta aos mUnicípios.
. 'vou sub~eteT à votaçí1o o artigo
3'.0 nos têrmos ·e m que
foi redigidCJ
<Apoiados ) Resolv~do se se de:"e adq_ta.r o pleb1scito, entao sübmetenamos ft
pela Subcomü.são, isto é:
v-otação as emendas que disso cogitas"Os . Estados podem incorpor~tr
sem. Se ao assembléia não aceitds~e
se entre si, subdividir-se, para se
a consulta plebiscitária, afastariamqs
\ anexar a outros ou· formar novos
as mendas respectivas. Assim, ro-go
·E stados, mediante voto das resaos Srs. Representantes se manifeste1;n
pectivas Assembléias Legislat~vas,
.sõbre se deve haver consulta plebisc\em duas legislatw·as sucessivas,
tária às populações municipais intee aprovação do Congra>Sso Nacioressad·a s .,como sugerem
a:!gumas
nal".
emendas.
Os Senhores que o 'aprova:q1 queiOs senhor-es que votam fav·oràve~
ram · ficar senta'!ios. (Pausa.)
mente queiram levantar-se
(PaUsa. )
4provado.
Aprovado o dispositivo, fiCam preFoi rejei~da a hipótese .
ju~icadas- as 9emais emendas .
O SR. MILTON CAMPOS - SElO SR. FERREIRA DE SOUSAnh-or I;Tesidente, queria apenas fixByT
o segumte: votei" contra a ·consulta Não tõdas. Há emenda- - minha que
plebiscitária, que, em principio, ·:m,e constitui aditivo. ·
pa.rece de boa. cautela, por entend~r
O SR. ARRUIDA CAD.\1:ARA
que o culda.do de se exigirem · du!j>S
Também o Sr. · Edgard de Arruda.
anexár.· a ·outros ou formrur novos
Est8,!ios, mediante voto das .respectivas Assembléias Legislativas,
em duas legislatura'S sucessivas e
âprovaçã.o do .Congresso Nacional".
O Sr. GUstavo Capanema. propõe
que, em lugar de du!i.s legislaturas, se
diga: em dUas sessões anuais suces..
sivas.
o SR. GUSTAVO CAPANEMA E' o principio da Constituição de
1891.
O SR. FERREIRA DE SOUSA
Mas aí modifica integralmente. E'
um perigo.
o SR. CLO~R - CARDOSO
Sr. Presidente, o dispositl<vo tal
conio consta do anteprojeto, conforma-se, em parte, com · as razões "
sugeridas 'p elo nobre .Deputado, que·
deseja o plebiscito, porque, de . fato,
não haverá. desmembrfcl.-mento ou subéllvisão senão depois de consultá. ao
eleitorado, Foi êsse o . pensamento
dominante na nova redação do dispositivo, redação a-liás, amplainen~e
justificada pelo ~r. Cirilo Júnior. I

~-
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apresentou
emenda
esclaTecedor~a,
mandando acrescentar a · expressao
~ "desmembrar-se", da Constituição
de 34.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI DENTE :__ Á emenda do .Sr. Deputado
Ergard de Arruda fico:u prejudicada,
desde que ·a Comissão concedeu pr eferência para ru votação do projeto da
Subcomissão: Além disso,·- quer, me
·par-ecer que a expressão - "desmembrar-se" - está inclu ída no têrmo "incorpor~r-se"; Foi :ifaturalmente, ·por
isso que o Sr. Sampaio Dória ..-a suprimiu no seu pDojeto.
·! · ·
O ·SR, EOOARD DE ARRUDA ..!...
Si. Presidente, lamento ter de divergir da unânime, ou qu~e ·unânime,
opinião da Comissão, quanto ao sen.tido que está empresta'Clo à palavra ,"subdividir-se" - constante do artigó 3.0 do -projeto em discussão. ·
A verdade é que a palavra - "des.:.
m:embrar-se" - constava da Constituição de 34, como, igualmente, da de
37, e como, por uma ccmesinha regra <;ie hermenêutica, não se presumem palavras. inúteis no texto da• lei,
não é de crer que, já o Constituinte
de 91, já ·o de 1934, destacassem . as
duas- palavras, se não quisessem significar situações diferentes . .·E:lltretanto, estou a verificar que , assim não
compreendeu a nobre Comissão Constituciqnal, a que tenho a honrw de pertencer..
·
Nessas condições, Sr. Pr·esidente,
tendo de me submeter à opinião da
maioria, peço a V. Ex."' faça constar
da., ata minha aproyação ao dispositivo que acaba• de ser aceito pela Conüssão, mas com restrições, isto é, err
virtude de emenda que apre>_sentei e
que nãq .Conseguiu lograr a adesão dos
meus eminentes colegas. (Muito bf'lm)

·o SR. NEREU RAIMOS, PRES-IDENTE L A restrição ·de V. Excelência constará da . ata.
o Sr. Senador Ferreira de Sousa
apresentou a seguinte emenda a'ditiva, que é um parágrafo:
"Os territórios
poderffi,o s<~r
transformados em Estados, quan..:
do, havendo ·conveniência nacional, a su::t população atingir a:o número da do Estado menos populoso ·e a sua situação econômica e
financeira permitir as responsabilidades decorrentes da transformação".
\
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O SR . HERMES LIJMA -

Sr. Presidente, acho que êsse dispositivo diz.
respeito às .disposições gerais da Const ituição; não se refere ao caso .. Era o
que tfuha a observar.
O SR, FERREIRA DE SOUSA -,Sr. President.e, estamos tratando da
matéria da organização federal. Tudo
quanto r~peita à existência. manutenção e dlsciplin~· dos Estados, em
relação à vda federal é matéria de .,
organização. federal. Os artigos votados se referem a desmembramento e
subdivisão de Estados, e à. formaçãJ
de nc;>vos. E' o que es~. expresso no
artigo 3.0 •
· Não vejo . como a matéria seja de.
Disposições Gerais - é da Organiza,.
ção Federal, porque concerne à modificáção de artigo que votamos e onde
se fala de Estados e Territórios. LogQ,
a transformação de um território· em
Estado é matéria de organização federal, e não de disposições gerais.
O SR. GLODOMIR CARDOSO -;Acho· que essa disposição vai melhor '
na• parte relativa aos territórios. .
O SR .- AGAMEMNON MAGALHA·E S •- Peço licença para um esclarecimento. Neilhum dispositivo há
na Constituição vedando que os territórios possam transformar-se em Estados.
Acho a lembrança de v. Ex."' respeitável, como interêsse pelo desenvolvimento dos territórios. Mas, pela.
própria organização dos territórios, não
há. dispositivo que impeça .se transformem em Estados. Ao contrário:
quando a União criGU os teritórios,
foi precisamente para desenvolver~lhes
as populações, as riquezas, para oue
amanhã se constituam em 'E stadós.
O SR. FERREIRA DE SOUZA Sem reforma constitucional, não será
____Eossfvel. .
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - A emendw está asim: redigida:
"Os
teritórios
poderão ser
transformados em !Estados".
Ora, como ~dverte
Sr. Deputado
Agamerrinon Magalhãe~. não h~
nG projeto da Comissão, como não
havia em nenhum outro, dispositivo
que impedisse os territórios de se
transformarem em Estados. De modo
que essa redação, •permissiva ou fa>cultativa parece-me desnecessária,
porque não há, repito, dispositivo ve-·
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- 9 dando aos territórios transformaremse em Estada&.
Em cl!scussão a emenda.

O SR. QLODOMIR CARDOSQ
EA no substitutivo disposiQ~ nestes tênnos:
"Os territórios serão regidos
. por lei especial e o Poder Legislativo poderá dividi-los, anexar
um ao outro ou convertê-los em
tEstados".
Penso ser necessário diZer isso na
Constituição, porque, do contrário,
poder-se-á admitir que essa; conversão não é possível, em virtude de declarar a Constituição que o Brasil se
constitui dos Estados e territórios.
O SR. A'I1ALIBA NOGUEIRA Atentem os. nobres Representantes ·
pa.ra o sàguinté: por enquanto não
há disposição 'que mantenha a atual
divisão politica. E' desnecessária, portanto, a emenda do Senador Fen-eira;
de Sousa; como é desnecessário~
também, o substituto do Sr. Clodomir Cardoso.
·
O Sr. Clodomir Cardoso alude -a1
Estados e . territórios. Penso que, com
essa expressão,_o dispositivo já aprovado quer aludir aos Estados atuais,
como ao atu&l Distrito Federal.
O SR. CLODOMIR CARDOSO
E' a minha impressão.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA ~
Sou contrário à exiB~ência dêsses territó}'los. A Assembléia Constituinte poderá fazer voltar à normalidade, mediante revisão - territorial do
Brasil.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO Qe pleno acôrdo com V. Ex.", até
porque o caso do Acre é a maior prova da. incapacidade administrativa da
União. O Acre está tão ruim como
há 50 anos. E penso que, do ponto de
vista estratégico, não se justifica,
porque hoje, a guerra não · admite a
possibllidade de ser defendido in loco
Hoje, qualquer guerra se faz a 100:
a 200 e 1. 000 quilômetros de distll.ncia. Se houver necessidade de defender as fronteiras do Brasil, não há de
ser o Iguaçu que ficará livre do
raio de ação dos aviões e das armas
modernas.
·
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Meu ponto de vista, Sr. Presidente,
~...~ontré.rio a existência desses terri~~os .

O SR. BENiElDl.TO VALADARES
- Sr.: Presidente, só admito a criação e manutenção de territórios por
motivo de defesa nacional. Se são
criaáos e mantidos por êsse critério,
não podem transformar-se · em Estados. Do contrário, não havia moti·vo para serem desmembrados de Es'tados. '
·
·
O SR. ALIOMAR BALEEIRO--..
Então, para . a União construir for- .
talezas, manter corpos de . tropw e
promover a colonização, era preciso
sair de suas fünções constitucionais
ordinárias, para transformar êsses pe·daços de Estados em territórios. Há
necessidade dêsses novos Acres, onde
vão pastar os · protegidos da a:dmlnis·tração federal?
O SR. BENEDITO VALADARESNão sou adepto; só adix).ito a existência dos territórios por motivo de def,esa nacional. Não podem ser transf-o rmados em Estados.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO ..:._
Àcredito que poderão ser defendidos
la, em caso de inv~ão · estrangeira.
Só me convetJ.cerei disso se o Coronel
Barata o afirmar, como técnico militar .•.
O SR. BENEDITO VALADARES,_A existência dos territórios só se jus. tifica por motivos ponderáveis de defesa nacional e, por isso, não podem ·
ser transformados em Estadus . 1E' o
meu mqdo de pensar.
·
O SR. FLORES DA CUNHA ..i. Senhor Presidente, quando foram baixados os decretos-leis criando os novos territ6rios - e quand . odígo "no::.
vos territórioo - e quando digo "noque já tem organização anterior, foi adquirido pelo Brasil na disputa
com a Bolivia, mediante o tratado. de
Petrópolis, como é do conhecimento
de todos, ao tempo em qüe era Ministro do Exterior o. Barão do Rio
Branco - qu!I!Ildo foram baixados os
de_c retos-leis criando. os novos territórios, dizia, eu me·· achava fora do
país. Devo confessa.r a minha comple~a ignorância, pois que estava
enngrado a êsse tempo, - dos moti- vos que determinaram a criação 1os
territórios de Amapá, Guaporé, IguaÇt,!, Ponta Porá e Rio Branco.
o Sr. Presidente, ouço propalar que
teriam sido razões de ordem mim<~.r,
para assegura.r a defesa do pa.fs rias
fronteiras conMguas à localização de
tais territórios. De ordein polftica ou
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de origem econômica, quero acredit-ar 1nter:nsc1onl!is, devíamos voltar A 'VOnão "tenha havido. o que se conse- cação brasileira do pacifismo, do c1vlguiu com isso '- não examino o lado lismo, e não acredito - não temos ·
mUit!VI' - fol enfraquecer a receita questões internacionais, sequer quesdos Estados de que foram desmembr~ tões de limite com os vizinhos do Brados, foi dli;ninulr o amor que seus h!t- !lil. .
bitantes ligam ao local do nascimento,
O SR. ATAUBA NOGUEIRA
da ·sua atividade, do seu trabalho e
onde constituem família. Esses são Graças a Rio Branco.
B!lntimentos fortes, porque não há, no
O SR. FLORES DA CUNHA
Brasil, quem não ame w terra, o berço .Com a fôrçw de que hoje dispõe o
onde. nasceu~ Até hoje, não tive meu Brasil, com o esplêndido material adespírito esclarecido dos motivos que quirido, temos a certeza de que o
terão justificado êsse desmembra- Exército{ a ' Aviação e a Marinha· samento. ·
berão manter integra e defendida a.
Nem sempre conco1'do, Sr. Pre.:. nossa Pátria.
sidente, com as opinióe6 e, idéias do
Não posso crer que os motivos que
jovem e ilustre ~epresentan~e. Se~ determinaram - se é que determinanhor Ataliba Nogueira, Deputado por ram - ao ·E stado Maior do Exército
São Paulo, não sei se porque s. Ex. é do Brasil a criação dos territói1os,
-muito mais jovem do que eu, ou por- ainda prevaleçam, o lógico .seria não
que tem maior bplho. de inteligência, desmembrar Ponta Porá, por exemplo,
ou se porque argumente --' -m elhor. O do Estado de lV{ato Grosso que ficou
certo, porém, é que encontro certa reduzido em território e em ·renda.
a•speieza no modo· de demostrar seu raro, até, contrlll -meus sent1ment03.
pensament6:
. .
Eti, individuo que tôda a minha vida
Também já fui áspero e árduo na agi pelo sentimento, bem mais pelo
minha mocidade; mas o tempo, as sentimento do que pela razão, niLo ·
disilusões, o sofrimento, vão apagan- me arrependo disto, porque . aprendi
do · o fogo do entusiasmo.
.
com o grande pensador francês VouSr. Presidente, como· .c ontinúo na venargues que "les meilleurs pens~s
1gnorí!Jlcia dos motivos altos, patrió- viennene'nt du coeur".
Mato Grosso que é Estado pouco. poticos, que teri'am levado o Executivo
ao desmambra~mento de territórios. -voado,_ imenso, e onde se contém ripois que até agora, não fui esclarecido quezas que não se encontra~m ·em oupor ninguem, nem por publicações ou tras regiões do Brasil - porque, digadiscursos, queria dizer à grande Co- se, tem tudo quanto os demais posmissão Constitucional da Assembléia suem e ainda outras coisas que são só
Constituinte que o mais criterio- de Mato Grosso, como, por exemplo, a.
t.o, o· maia lógico, sénão
o mais 1pecacuanha, uma de suas grandes ripatriótico, era adotwr
o pensa- quezas, embora deficientemente explomento do Senhor Ataliba Nogueira, r!llda - Mato Grosso, Sr. Presidente,
fazendo reingres.Sarem êsses territórios viu-se desfalcado da zona mais popunos respectivos Estados de que fa,.zlam losa e rica do seu território.
parte.
·
O SR. ARTUR BERNARDES- O
·
O SR. A'I1ALJ.BA NOGUEIRA - · mesmo se deu com Minas Gerais.
Àgradeço a sua v111liosa colaboração.
O ·SR. FlLORES DA CUNHA- Digo,
O SR. FLORES DA CUNHA - E, Sr. Deputwdo Artur B~nardes, contra.
os meus sentimentos, porque Ponta
Sr.. Presidente, se os motivos foram
, de ordem militar, teriam êles sido su- Porá é quase totalmente povoada pegeridos pela conflagração que não los riograndenses. Ponta Porá, Bela
deixou fora de suas conseqüências Vista, Dourados, Campo Grande tinham uma aspiração, aliás, antiga,
quase que nenhum confiro da terra.
Hoje, porém, que a guerra terminou, de desmembrar-se, não, porém p!lll'a
e nós, brasileiros, sempre timbra~mos constituir território, mªs um novo Esem manifestar nossos sentimentos pa- tado.
O certo é que Mato Grosso· ficou com
cifistas, pois somos pais que baniu da
cabeça de seus homens públicos ' tôda a ·r enda reduzidíssima com a populaidéia de conquista, quando não o ti- ção também reduzldissima, pois que
véssemos feito desde a· Constituição nos muiilcipios do sul o clima é · tem.
de 91; nós, que recorremos à· arbitra- perado, é cl!ma onde, em 19 de fevc:..
gem para resolver as nóssas diferenças reiro de 1930, quando chefiava uma.
J
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caravana _que, fazia . propaganda do
Sr. Getúlio Vargas, eu tive de envei:gar
9 sobretudo para entrar em Pont a
Porá. Que se falasse em dividir os Estados para organizar outros IElstados
vá; mas, para constituir um território
francament e isso emp:robr eceria o Est ado de Mat o Gr osso, e não creio que
o Decr et o-lei venha promover ~llie a
prosperidade .
De outro lado, o mesmo, ocorre com
os Estados do Paraná e de Santa Catarina. . .
·
O SR. ARTUR BERNARDES - O
Amazon a~ também sofreu .
O SR. FLORES DA CUNHA - . ..
com a criação do território de Iguaçu.
. o Sr . .Presidente sabe, porque é CBItari!lense, quanto mal foi feito à· aue~
cadaÇão das rendas; à distribuição .de
Justiça, até, ao regime eleitoral,- com
o desmembra mento do Iguaçu. ·
O t erritório que se criou e a que se
deu a denominação de Iguaçu é composto por muriicfpois do Pa rainã e creio
que um de Santa Catarina. E' form a-do pelos territórios ao norte e ao sul
do rio Iguaçu, atingindo o municiil_iO
. de Santa Catarin a, que.·pertenceu .r.o
chamado Cont estado, quer dizer , aKJ.Uêle território declarado brasileiro M lo
laudo do Presidente Cleveland.
Não posso falar, ao Sr. Senador Mftgalhães Barata, dos t erritórios demerr- .
brados do Pará e do Amazona•s, porq).le
nesse tocante, minha ignorância aip.·da é maior, Não pósso crer, poréljll,
que nem o Pará nem o Amazonas ~e
sintam sob a ameaça de invasão estrangeira; o que .ocorreu foi redm;irem-se BIS rendas daqueles Estados
arrancar-se:...lhes pedaços de suas terras, . como até já li em~ alguns proteiltos feitos por 'ocasião dos desme mbr~t:..
mentos.
Ora, Sr . Presidente, ditas estas' mal
alinhavadas palavraJs, o que desejo p ê.:.
remptõriamente declarar perante y.
iEx."' e a grande Comissão- é que o me"'
llior critério parece ser aquele sugerido pelo nobre Representante Sr . .Átlloliba Nogueir a . .
E' o meu pensamen to. (Muito bem>
O SR. AT~LIBA NOGUEIRA .,_
:Agradecido à V. Ex." . ·
O SR . NEREU RAMOS, PRESIDENTE --'- Antes de dar a palavra I)O
Sr. Sousa · Costa, que já a solicitou, e
uma vez que houve referência da par~e
do nobre Representante Sr. Flores (la
Cunha, a San ta Cwtarina, devo expli-

car que na·.se.ssão ,de ontem, votel ·pe..
la supressão do art. 2. 0 do prbje'to, 1J.recisamente para que o Pbder Legil;llatHro
pos.sa; oportunamente, deliberrur se de.,
ve ou não manter os te:rritórips.
D~zia <i art. 2.0 :
,. · "E' InaJ?.tida ru atual divisão · p·o~
lítica territor-ial''.
·
Ao suprimi-lo, deixou a Comissão a.
porta aberta para, oportunamente, de_
liberar-se se deve ou não ser mantida
essa divisão .
·
Não quero indagar, aqui, quais os motivos que leva>ram o Govêrno ·à criar os
territórios : Acredito ·tenham sido os
mais ponderosos. O momento não coin- .
port a ·a indagação·, uma vez que, coino
dec~arei, ficõu. livre o caminho para a
matéria ser. exam_inada pelá poder
·
compet ente.
Essa foi a razão' que m e ·levou a su~
primir JJ art, 2P. a mesma .pela qual ·
voto cont ra a emenda do Sr . Flerreira
de Sousa . Com o .dizer S . .Ex." que os
t erritórios poderão ser_ t ransforma dos ·
em Estados, parece-me que afirma n ão
poderem êsses territórios voltar a incorporar-se aos Estados a que pertenciam . P elo menos, a · r·edação deixará
·
o _pensament o ·equívo,co.
O SR . FLORES DA ·ai:JNHA' Presidente, .a :r;ninhà afirmaç~o
foi est a : .se, den tro da Assembléia
Constituinte aparecer uma iniciativa
no 8entido de trànsformar ; desde já
o Território do-Acre em Estado ·essa
iniciativa terá imediatamente d mlm
voto ..
·
O SR. ALIOMAR BALEEIRO :j:gualmente, <J meu.
O SR,. ·SOUSA COSTA- Sr. Presidente, depois das palavras de Vo-ssa
Ex.a creio desnecessário acrescentar
alguma coisa. Queria, apena_s le)ll·bra'l' _que a Assembléia Constituinte
deve ter conheciment o ·· das razões
que levaram o Govêrno da ~epública
a criar os novos territórios, antes de
tomar qualquer .deliberação. Em assunto que não conhecemos, cujas razões, confessadamente, ignora~. de,.
veremos legislar?
· ·
Dentro, porém, da explicação. de
v. ' Ex." parece-me a ma,téria fica
resolvida e torna- se dispensável t omar mais tempo à Comissão. (Mui-

Sr.

to bem) .

O SR. FERREIRA DE SOUSA Sr. Pr.esidente, antes do mais, vou
repetir uma ressalva feita ao justi.,.
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ficar minhB. eme;nda. A redação por
mim us!Uia não· se refere, . de · modo·
· algum, aos territórios ultimamente
criados pelo Govêmo ditatoriaL Usei
da expressão território, de maneira
genérica, porquanto, mesmo antes· da
existência~ do Decreto
ditatorial. a
expressão já era usada em outras
leis e, ·até, na Constituição de 1937,
anterior à ·nova divisão de ' territórios, e cujo art. 3.0 est"á .assim .,.e!U·gido:
' ·"O Brasil é um Estado Fede·r al, constituído pela União· indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e
dos Territórios. E'
mantida ru . sua atual divisão ):m.:.
lítica e territorial".
·
" ·
Ontem mesmo, . votàmos, aqui,. o
art .. 1.0 de nosso projeto, em que diziámos que a Nação brasileira se contitue
pela União dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios; vendo-se, por
aí que a expressão territorios não serve,
única e exclusivamente, parru indtviduar os criados pelo Govêmo di'tadorial do Senhor Getúlio Vargas,
A Carta de 91 nada fa•lava a respeitp,
o que não. impediu que, ao se fazer f~
cessão. do Acre à Nação brasilelra, se
chamasse a essa região de Território
e se lhe desse uma regulamentação ex,..
pressa, como tal.
Eis· a razão. pela qual .quero aflrmar a V. Ex."' que não tive o meno1·
intuito de manter a divisão territo .•
rial atual; antes, declaro que me reservo o direito, epmo representanw
do povo, de examinar, no· momento
oportuno, a justiça, a conveniência
· e a !Segurança dessa divisão. Não
·a cr-edito, ·- vou logo ressalvando --·
que se· tehha baseado a criação dos
novos territórios em motivos de ordem estratégiCa, pois que isso equivaleria a tr-a nsformar em território
tôda à orla• atlântica do Brasil, além
de constituir verdadeira injúria aos
Estados brasileiros, atingidos pela
subdivisão, !Uimitindo-se que pudessem criar dificuldades ou óbices aos
imperativos da defesa nacional.
O SR; ATALIBA NOGUtEIRA ~ ..
Injúria, não. Qúestão de incapaci. dade administrativa, do poder público. ·
O SR. FERREIRA DE SOUSA Por outro ·lado, Sr. Presidente, desejo acrescentar que estranho se venha aqui discutir a conveniência
· dessa ·divisão, quando · n!io está com-

\

preendida na emenda. Todavia, par&
evitar o debate, e atendendo às palavras d,e V. Ex.", vou facilitar uma
solução futura, não retirando a emenda, Ínas pedindo a V. Ex." · que 11>
submeta · à consideração do plenário,
quando tratar da legislação sôbre, os.
território. E', apenas, :solução de
momento, para impedir novas divergências sõbre o assunto.- (Muito bem).
O SR. ' MAGAJ.JHAES BARATA' Sr. Presidente, o -ilustre Sr. General Flores da Cunha .apelou para a
minha opinião, por descoilhe~ê--la, sõbre o caso qa criação . do Território
do Amapá. S. Ex." deve S!l.ber perfeitamente dos traços de simpatia que
nos }igam há mais de dez anos; quando de uma traição polític:v sofrida.
por mim, a maior ignomínia politicà já ocorrida neste pá1s, desde · 1922,
em que .me vi traído po:· se+e deputados estaduais que o meu Partido
leva)'a à vitPriá das urnas. Nessa
ocasião, encontrei prolavra.s de confôr- ·
to do General Flores dro Cunha, de
quem já ' ouvira falar quando estudei na !Escola . de GUi'rra, como
Dr. José Antônio.
Hoje, eu e o General Flores da
Cunha nos achamos em campos opostos, mas somos brasileil·os. Vivi muitos anos em suru te-rra e conhe-ci a
trajetória política a que S. Ex." se
referiu, no tempo de sua mocidade.
Vivi no · Rio Grande, ccmo aluno da.
Escola Militar e como oficial, ·e cai
tôda essa simpatia que me liga ao
nobre Representante.
'
Venho, acudindo ao seu apélo, declarar que a criação tto T.erritório
do Amapá mereceu de minha parte,
como interventor, um te.legrama de
f-elicitações ao · Presidente Varga:;, :ho
momento. Explico porque: o Est!Uio
do Pará é o terceiro em superfície,
demaeiadro . para ser ádmini~trado, e
sem população. · Com suas rendas próprias não poderia atingir, em benefícios, a tôda essa população que vive
espalhada aqui e acó•.â.. -o Território do Amapá, ql.\e foi outrora~ o Contestado com a França, desde ersa
época viveu sempre abandonado. De
'difícil comunicação maritima e terrestre, despovoando-se .:a..:l.J. vez ma!s,
era impossível, como tem sido sempre a:os governadores olh'ii.r convenientemente por aquela região. Como
considero tudo Brasil, do Oiapoque
ao Chui, nunca fiz questão de um
pedaço de terra a mais ou de um
pedaço de terra a menos. O que
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tório do Amapá venha a tomar-se
aquilo que o digno Deputado baiano
quer em relação aos outros terrltorlo!>.
Meu' anseio é que o Amapá progrida e
chame as · vistas do Govêmo federal,
para que de um pedaço de Estado, pu:,s& fazer outro pedaço de naçãp, s-ra.nde, próspero e rlct~.
O SR. C~ FILHO-- Hoje um
téi::ritório, amanhã um· Estado.
·
O SR. MAGALHAES BARATA..., Não conheço os motivos por que S.
Exma. o Sr. Getúlio v_argas tra:qsformou aqu-ele pedaço do Pará em território. Não fomos consultados, · ' 1:!0
tivemos ciência pelo decreto-lei. Não
acredito houvesse motivos de defesa
nacional, pcrque, dessa forma, Bl faixa entre o Rio Gran'àe do Sul e Uruguai também teria sido tranformada
em t-erritórios. Motivos outros, que
amanhã serão postos ,a lume, pertni. tirão conhecer das razões que levaram o. govêrno à semelhante re§olução.
®' a minha resposta ao gr~tn<le
gaúcho, Sr. Oal. Flores da C1Dr1ha.
;Estou <E"XjPUcando o que se pa,ssou
em relação ao território do Amap~~ : .
Igullllmente, o nobre Deputado Sr, .
Aliomar Baleeiro solicitou minha
opinião sôbre o mesmo território, pédindo esclarecesse aos seus patl!icios
que aqui se ·encontram, ligados por
vários laços à Bahia, à grande terra., onde vivi alguns anos, na época
em que se agitavam questões ~ntre
Rui Barbosa, Antônio Muniz e Seabra. Só desejo para o Território do
Amapá seu progresso, como Eljtado
ou Território. A mim não interessa
a denominação, porque para mim
tudo é Brasil. <Muiro bem> ·.
-0 SR. NEREU RAMOS, PR~SI
DENTE - De acôrdo cem o p(:)dião
do Sr. Ferreira de Sousa, sua em~ndP..
fica adiada para discussão opol'\iuna,
quando se tratar dos Territórios.
Vamos passar, agora, a;o art.: 4.o
que está assim redigido:
-- ·
"0 Distrito Federal é a capita~ aa
União" .
·
Está em discussão.
O SR. ARTUR BERNARDE~ ....Sr. Presidente, sugeriria que n~ü se
omitisse na Constituição que .estjUll.OS
elaborando 11 dispostivo do art, 3.o
da Carta de 91, relativa à "re11erva
para a União de Uillal .z ona de' 1~ . 4{)0 .

quilômetros quadrados' ne> Planalto
Central da República; que será cporturiamnete -demarcado, para'' nele estabelecer-se a futura Capital Federa•!''.
·
E seu parágrafo:
"Efetuada a mudança da CJ\Pital, <> atual Distrito Fcdt!'ral ~ pas- sará a constituirwse em Estado".
• A om!ssãq, dêsse pre<:elio na- nova
Constituição poderá . dar impressão
de que banimos da idéia nac'.onal a
possível mudança da Capital da República para o Planalto Central. Esta
idéla, · que vem desde os pródromos
da _nacionalidade · - porque Já fôra
pensamento de José Bonifácio, o ~Pa
triarca, e teve sua continuidade na
Constituição de · 91 - ,. parece-me, seria de bom 'll.viso mantê-la neste
preceito.
o · SR. CLODOMIR CARDOSO A Constituição de 34 continha êsse
preceito nas Disposições T.ran:ütorias,
e por isso, a subcomissão não p in·cluiu.
·
O SR. ARTUR BERNARDES Sabemos que não poderá ser ~ea11zada, de - momento, 81. mudança. da
Capital ..Federal e, muito menos, será possível construir-SE. uma capital digna dp Brasil, em região tão distante.
·
o sR. c.ÁFí: . ~o - _; 'l'amllém
poderíamos pensar em· transferi-la
para Goiânia.
O SR. ARTUR BERNARDEs ..,...
A localização da Capital Feder.a l no
Planalto Central coloca-se em situação ,equidista:ri.te diÓs ~xtremos do_
nosso território. :msse ponto é da. máxima importância, a fim de que os
efeitos da Administração alcancem
proficuamel}te êsses extremCls. O
que vemos, atualmente, é qua !.lo situação da Capital da Repúbllca, colocada Iio extremo sul, tem prejudicado
enormemente o norte, sobretudo o
extremo nort€, no ._qual geralmente
pouco pe:osamos, dando a idéia. ·.de
que se trata · de terrÀ dtl ninguém.
O SR. CA.Fl!l FILHO ~ São aquelas regiões , descritas pelo Sr. Magalhães Barata.
·
O SR. ARTuR BERNARDESO certo é que, na.qu~i.a região, se
acham deposita·1as as maiorr,s reservas do mundo e, por 1sso, devemos
ter nossas atenções voltadas par81 lá.

A{:redito, ainda, que a locll.llZI1.1lão no
Planalto ,Central a.Ssegur!l.rá. R. integridade d_o nosso 'território, -prmclpa.lmente da.q1,1eia região.
Não haverá . prejuízo_ RJlgum em
aproveitarmos êsse art. 3.0 e seu parágrafo único de· vez que não .se vai
tratar _d a escólha do local para. a
nova capital .nos dias : em que vivemos. como quer que seja, se o preceito fô; levrudo para a, nova Consti_tuição, nem porisso o ,'l?oder Lsg!slativo ficará inibido de fazut o · que
entender sôbre a mudança da capital.
O SR. CLODOMIR CARDOSO Pelo menos; fica pertencendo à União.
.
.
O SR. _ARTUR BERN.ARDES - E
é uma amostra da contmuidade de
nossa. orientação. (M7~ito bem) . O SR.· BENEDITO VALADARES Sr. Presidente, estou ie acõrdo com
as ponderações feitws p'el::l Deputado
Artur· Berna.rdes, no sentldo de se in•
cluir na Constitwção d\sposJtlVO que
dê a possibilidade üe mudança da
nossa capital. Acho, mesm'l, que sua
localização ao Sul, no Rio de Janeiro,
tem prejudicado o progresso do pats.
A expressão, porém, "Plana:lto Central" é muito vaga, porque nã.o 'sEf
sabe onde' êle começa r:.em onde termina. Sem constrangnuento · algum
·- por que se trata de região em que
a Capital da República trá beneficlar
igualmente nossa Pá~ría - proponho
que 21 Constituição determine a mudança para o Triânguio Mineiro com
o a.p;ro-veitamento úa ca.choetrl:l. "Dourada".
· ·
.
I
.O Triângulo Mineiro está situado
no centro do Pais, ent:E' São Paulo,
Mato Grosso e Guiá.s e a mudança
da capita:l _para aquela regiii;o com
aproveita!Iilleto i:la cJ.choeira "Dourada" grande potencü:~.! hidráulico, redundará-no progr!l\Sso de todo o B'::asii,
mormente .üo . extrem? norte. Repito,
não estou advogando interêsses regjonais de Minas, visto coino o Triângulo Mineiro está co:ocado no extremo
do Est!ido. A mudança/ ·d:t capitaL
para ~sse ponto benefiClarf~ muito
mais a. São Paulo, -Goiás e Mato
Grosso do que a Minas Gerais.
, Ness esentido, vou apresentar
a
emenda. (Muito beTfl->
O SR. FERREIRA DE SOUSA 8r, Presidente, o artigo em discussão
se limita a declaraT ser :.l Distrito Federal a capital da ~pública. A m~u
ver, isto não quer diz\>r qne seja sem-

-

\

pre o Rio de Janeiro, mas que -a c&•

pital da República seja colocada. num
chamado Distrito Federal. Entretanto, tal como está. redl~ida., a. norma. é
um tanto dura, não pernutindo certas
modificaçó<;ls ou providência que situações ocasionais exigem e forçal,I1.
Modernamente, conhecem-se lnú..~
meros casos de países que, premidos
por necessidades de guerra ou quaisquer outras, são levaldos a transferu-,
provfsõrimaente suas- capitais para
esta ou aquela cidade. Nos têrmos do
art. 4.0 , se o Brasil se visse na contingência de mudar a .,.:~pital da
;República:, teria, ailtes, de faze·r uma
reforma constitucional.
O SR. ADROAlDO COSTA No capitulo· "Do Potler Legislativo"
est~ prevista a competência do Congresso Nacional:, para transferir a
sede do Guvê,no, quando o exigir a
segurança nacional.
o' SR. FERREIRA DE SOUSA Isso no capítulo "Do Poder Leg!s!RJtivo", Mas, estamos realizando obra
que não deve conter artigos contraditórios.'· Pmi essu razão; formulei emenda que, aproveitando a redação, , diria:
"0 Distrito Federal é a capital
da; União, .sem prejuízo da &Ua
transferê:Jcia ocasiJnal e pol" necessidade urgente".
Por outro lado, quis também prever
a possibilidade da transferência definitiva, não para êste ou a.quel>! lugar, pois não me compete fixar situação da nova: capital; acho, mesmo, que
se trata de assunto mais ou menos lirico; entretanto, como. é po.>sivel que,
no correr dos ten·pos, surja a. necessidade e possibill:i<Lde dess'\ tra.nsfe=éncia, proponho se adite ao artig:> um
parágrafo, que poderia ~er nestes · têrmos:
"A lei que resolver, em qualquer
tempô, tralllsferir ., definitivamente
a ca.r.ital, determinar.\ o dt:st!no
do território que servir de Distrito
Federal".
·
Simplesmente !ss.o. Não desejo dtzer Estado. Acho q..te a proYidêncla
da constit·.lição de Jl foi um tanto
além do possivelj quero crer que o
Distrito .FeQ,!lral, sem ser a Capitll
da República. não teria elementos suficientes oara ser um Estado. De sorte
que a lei qtle rt:solvesse o assunto
daria à providência que jtüga.;;se um.
no momento. <Muito beJll-)
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Quero dar meu voto a indicação que
O SR. FLORES DA CUNHA' - ·Senhor Presidente ,também desejo dl.7.er declara que op::~rtunama::~.~e o poder
alguma coisa a respdt1. COmo V. Ex.a competente escolherá. o local do ter~
bem sabe, esta idéia vem desde a pr~ · ritório nacipnal onde será cons~ruida. 
meira Constituinte Republicana. Pa- a capital da República'. Mas,- se lSSO
rece que o propósito i:!os Constituintes pode ser realizado agora, que a ca.pide 91 foi retirar d& grande centro tal da República c.ontinue a ser o Rio
de Janeiro. :S:Ste o meu pont.o de
que é o .<tio de Janeiro tôda ativ1dade governamental, para transplan- v..ata.
tá-la a . outro sítio · onde o Govêrno,
O SR. RAUL PILA -Solicito precom mais serenldâue, sem o bulíci-i> . íerência para o · arugo. 5.0 Jo substidesta granãe Metrópo:~. pudesse agir; tutivo, cuja• redação me_ pare::e medesempenhar-se, no sentido _dE!' bem lhor. Corresponqe ao . artigo 4.0 do
atender ao serviço público.
.
.
.
Em greal, sou homem que p.:-oçura Projeto:
"A Capital da União é o DlSser, prático nas soluções que adoto ou - t:rlto Federal". ·
' aconselho. Depois da terem os goverP:trece-me ma-ls a.certa!lo, -.do que
nos republicanos fe1~o tantas trans-. dizt:r: "O Distrito Federal é a <'aformações na capital da República e pitsl da União''.
sobretudo, tantas edif!~ações, ' como
O SR. NEREU RAMOS, PRJ!:SIpor exemplo, o "benãangó" que _o
Sr. Artur Costa constrwu para o Mi- DENTE - Dou a palavra ao relwto:r, ,
nistério da Fazenda, não sei como para ' encerrar a discus.>ão.
conciliar a solução de tirar a capital
O SR. ATALIBA NOGUEffiA da República do Rio de Janeiro; e loSr.. Presidente, de a.côrdo com o
calizá-la em qualquer.. ·q utro ponto do pensamento
. da- Comis.>ão, posso :faterritório nacional.
o relato das discussões aqui es:S:ste pa1s, comu dizem na fronteira zer
tabelecidas, da seguinte maneirr.: . A
do meu Estado, já está. ba~tante •4en- principiat',
pela emenda. do nobre
"calacrad:J" para novos sacrüícios.
deputado, Sr. Rául PJ.la. Penso que,
Como constl Uir as j: epartições p~bH ai,
questão é de sii1lples or~em, dicas em novo local escolhido pa11il. a retaa ou
inversa. ·
Presidência? Como leva.r sôbre rodas
os Ministérios da Faz~nda e da Gu~rra
O SR. RAUL PILA - Discordo.
e os outros grandes edifícios que foE' uma ·questão d·~ passar o sujeito
ram construidos, como· 9 do Ministério -w predicadc e o· predlc.tdo a ;;ujeito.
da Educação, o moderno "Paláclq do
O SR. ATALIBA NCY.JUEIRA Vidro", outrora dirigido pelo atual Respondo
o seguin+.e: S. Exci~_~o. diz
Deputado Gustavo Capanema.. Não
sei se tudo isto não serão puras di- que o predicado dEve vir depms do
sujeito e eu digo q:Ie pode cominuar
vagações.
•
c'mo está.
Sr. Presidente, parece. que o melhor
O SR. RAUL PILA-- Peço perdão;
critério será estabe!ecer a retirada, do é·questão d-2 lógica, não . uma .
Rio de Janeiro, da Capital . da Repú- questão gramatic!l-1.
blica, quando o pais estl?esse em çonO SR. ATALIBA NOGUIEIRA dições de o fazer; mas, por afl'ora,
não vejo meios.
E' questão apenas, Sr. 'Presidente,
como disse e torno a repetir, de orO SR. RAUL PILA - E' pr~lllo dem direta e de ordem inve:rsa. Co· não fechar a questão.
.loco em ·o rimeiro lugar o predicado:
O SR. FLORES DA ClJNHA - Per- "O Distrito Feder<ll é a Capital da.
.
feitamente . Peço, até que seja fedi- União".
gido o
dispositivo, dizendo que
O
SR.
GUSTAVO
CAPANEMA em ocasião oportunw s~râ localizado
Presidente, a emenda que apreum ponto do território nacional- que Sr.
senta o Deputado. Raul Pila não enpoderá ·ser a Triângulo Mineiro, a
simplesmente uma questão de
a Cachoeira Dourada. ou qualque~· ou- volve
gramatical; a emenda diz r~
tro - onde se instalará. o Govêrno ordein
peito ao próprio pensameuto constida República.' O que penso é que devemos sair do !;eneno da' "com·~rsa tucional.
fiada" e entraT nc das deiibarp.ções
Como está. escrito no projeto discutique resolvam o assunto, pelo menos do, o têrmo essericiall é a expressão
tran_s itàriamente.
"Distrito Federal". Parece que o têr-

·uma:

-65-

nw "Distrito Federal" é que preaxiste
ao têrmo "capital da União". Mas a.

!déiw preexistente é a que se encerra na expressão "capital da União".
Existe o Distrito Federal para que
nelé fique a capital da União, ou
melhor, para que seja. ·$l capital da
União.
O SR. RAUL- PILA "Distrito
:y'ederal" é conseqüência.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA._P ortanto, o texto, na sua ordem natural-~ lógica, deve sar~ "A Capital da
República é o Distrito Fed;era:l" e
não "0 Distrito Federal ê a' Capital
da República".
O SR. ATALIBA NOGUEIR.a
No tocante à Jingua portuguesa ...
O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Não é questão de 11ngua por~uguêsa.
O SR. 'ATALmA NOGUEIRA .... a Comissão não se opõe absoluj;amente a que qualquer das formas
seja a'Clotada. Porque, s·e estivesse
construindo em latim, tanto faz dar
na cabeça como na cabeça dar. Estaríamos sempre no caso .nominativo,
em face dQ verbo esse e a língua portuguesa· é dileta: filha do latim. Não se cogita que esta.ja em
primeiro lugar o sujeito ou o pre- dicado. E' questão de estética. Adoto
sempre a. ordem inversa, por ser a
ordem clâssica, ao inverso das outras
11nguas novi-latinas.
O SR. GUSTAVO CAI;'ANEMA-..,....
Não se tra•ta de questão gramatical,
mas· de· questão jurídica.
. O ' SR. A'IIALIBA NOGUEIRA Então V'. Ex;."' ignora que ·entre a
lógica e a língua entra o pensamen·to do jurista, que quase sempre é
· um filólogo ou deve ser conhecedor
profundo da 11ngua.
Estamos perdendo tempo com questões de nonada; SE' bem que o ob-'
jetivo seja elevado.
Isso quanto ao Deputado Raul Pila.
Com referência à proposta do
Deputado Artur Bernardes, devo dizer que, em discurso há poucos dias
pronunciado no plenário da Assembléia Constituinte, tive o propósito de
confessar que a maioria da Comissão
deliberadamente omitiu muitas das
hipóteses constantes da\S Constituições anteriores porque vimos que as 1
Constituições anteriores consagravam
ver.d adeiros ideais inatingíveis.

\

Falamos na mudança da ~apitai.
quando tudo se desenha como lmpossiVel es5a1 mesma mudança. Seria.
perda de tempo, no meu modo de entender, seria· sobrecarregar a Constl·
tUição com artigos que não seriam
absolutamente observados.·
A hipótese da mudança. da Capital
do pais para qualquer outro ponto do
território nacional é · absolutamente
uma hipótese defensável, é a. aspiração
de todo o Brasil. O Sr. Artur Bernardes, antigo Presidente da República, e dos mais d·ignos, melhor que
qualquer de nós - porque ocupou posição -que é l!lm ·observatório singular
-,_..- pode afirmar com justeza que o
resto do pais deseja, a colocação -da
Capital mais para o sul. Mas, não
vejo possibilidade de ser êssa mudança.
hipótese próxima. E' hipótese remotaõ,
como a• de fixar a faixa de 14.000 quilômetros quadrados, num lugar despovoado e não colonizado. A isso
posso agregar o que disse há pouco,
porque cheguei tarde à Comissão: a questão dos territórios é questão de colonização. Estamos vendo a
incapacidade do brasileiro de hoje
para colonizwr, quando descendemos
todos -dos velhos bandeirantes, cuja
capacidade colonizadora podemos avaliar.
Quer no tocante aos territõrlos, quer
no tocante à Capital, estamos em face,
de umw questão preliminar ie colonização.
Portanto, deve ser afastada essa hL
pótese e não se cogitar, sej~ do Planalto Central da República, seja da
proposta do nobre D~putado Benedito
Valadares com referência à zona próxima da ·Cachdeira de Doura:ios, qu~
viria, sem dúvida alguma, trazer grandes possibilidades para abastecimento
e vida da futurw Capital.
Assim, entendo estar resolvida tôda
a questão suscitada.
O SR. ARTUR BERNARDES - A
supljessão dêste dispositivo na 'nova
Constituição significará que abandonamos a idéia da mudança da Ca-pital
para o ponto indicado pelos nossos
antepassados. Hâ continuidade de orientação do pensamento nease sentidL•.
O SR. CLODOMIR CARDOSO Não ficaria bem essa disposição .
O SR. NEREU , RAMOS, PRESIDENTE ,-. Vamos votar, uma• vez quP.
falou o último orador 1nscrlto. Existe
requerimento de preferência assinadG

:pelo Deputado 'Raul Pila, nestes têr• c1a do P oder Legislativo ou ~ com~
petência ·legislativá da Un:ião;
mos:
"Requeiio preferência para D
o SR. FÉRREIRA: DE SOUZA .---;
artigo 5. o do substitutivo":
Essa objeção foi feita pelo Sflnadoro ..art. 5. o do sub&titutivo, redigido Atílio
Vivaqua e a S. Exa. respondi o
pelo Senador Clodomir Cardoso, é o seguinte: se o aJI'tigo.. disser, pura &·
seguinte:
.
b
. . ·simplesnumte, que .. a Capital d,a Re-·
"A Capital da União é o istn-: pública é o Distrito Federal, e c;utro
to · Federal".
artigo 'disser que o Poder ·Leg·islativo
Os Senhm:es que conçedem a prefe_
a mudará
ocasionalmente, haver.ã
rência pedida pelo . Deputado
Raul
uma espécie de contradiçã;:J entre os
Pila, queiram conservar-se como e;;dois dispositivos. A minha emenda
tão. (Pausa) .
/
completará o · dispositivo do outro .
Está concedida .a preferência.
o SR. NEREU RAMOS, PRESIOs Senhores que aprovam o ·art. _5.0 ,
DENTE - ·vai se proce~er à 'J.Jtação
sem prejuizo - das emendas aditivas,
da'S elllJlndas, na ordem err~ que' fo queiram fi ca-r sentados. (Pausa) •
r8/IIl apresentadas.
O SR: ARTUR BERNARDES .-_A
A: primeira é do Deputado St·. Artur
redação do art. 4.0 parece que da razao
Bernardes a qual, como· frizou seu
ao sr. Deputado Raul Pila, .porquanto apresent-ante, é
reproduçíto do c;ue
aqui se diz: "0 Distrito Fede:::al é a
constava da Constituição de 91, . que
Capital da União.".
cons:;tgra idéia já . bem antiga, desde
'Parece que a Capital da União não
o tempo_ do patria<rca José Bonifápoderá existir senão no Distrlto Fe- cl~
.
. .
deral. ·
os Senhores :çtepresentantes q~e
O SR. NEREU RAMOS, PRESI- aprovam a emenda queiram ficar sen..:
tados. (Pausa).
-··
DENTE - . As emendas foram redigidas da seguinte forma:
Aprovada.
A apresentada pelo Sr. Deputado
Fi~aram prejudicadas as demais,
Artur Bernardes diz:
"Emenda ao art. 4. 0 , pará~ra:fo
O SR. FERREIRA DE SOUZA -único".
~r. ' Presidente, penso que a .prime1râl
Havendo parágrafo, evidentemente
~Jarte da .minha emenda não
·ficou
deve ser precedido ·por um àrtigo.
'Jrejudicada.
,_
Por conseguinte, ·essa emenda nãó
fica prejudicada.. .
.
-· O SR. NEREU RAM03, PRESIEmenda do Sr. Deputado Benedito
~ENTE A emenda cio Sr. BeneValadares.
~~~ Vala~ares, essa ·está prejudica0
"Acrescente-se ao art. 4. : •• . ' '
Também não fica · prejudic.a.da.
A do Sr·, Ferreira de SJUZ!!. diz o
Emenda . do Sr. Deputado l<,erreira
~eguinte:
.~ ' '
de Sousa:
0 , acrescen•,e .. se, de"Ab
art.
4.
0
"Art. 4: Sem prejuízo .de sua
pois da palwv.ra: "Di~trito 'Fede-. transferência ocasional e po·~ neral" - sem·prejuizo de. li,Ua tra:ascessidade urgente" ..
ferência ocasional, po: necessiSeguem-se parág;rafos.
dade urgente".
Por conse·g uinte, nenhuma
das
emendas fica prejudicada.
Quer-nie parecer que ~a.mbém essa
·Foi aprovado o artigo, que é o se- e;menda está prejudicada, porque _d\l·
guinte:
!\-Provação da emenda do Sr. Artur
"A Capital da. União é ..l· Dis- Bernardes, se indus a possibilidade de
s'e r a capij.al muda~a, Oj30r ~unamente,
trito Federal".'
.
qara o planalto, ·especialmente reaerll: o art. 4. 0 com a redar,ão do art.
0
5. do substitutivo.
~ado a tal fim.
·
b SR. CLODOMIR CARDO SÓ Vou submeter agora as emendas na
ordem em que foram apresent~J, das,
~1 se trata ae muãançru d~finitiya,
uma vez que ·não houve requenmenq.o passo qu~ a emenda do nobre Reto de preferência .
J,lresentante do Rio Gra.nue do Norte
'ludia· a :mudança eventuaL
· O SR. CLODOMIR CARDOSO Penso que w emendà do nobre senaO SR. NERElJ RAMOS, PRESI. dor pelo Rio Grande do Norte fica-:- -DENTE ...-'- Não há . necessidade de
rla bem ·como matéril!< da. competên?on_s tar ~ Qoi).Stlt.uição, uma véz que
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ae faculta.. a possibilidade da muiança. da capital para o Planalto Central
onde ficou reservado local com 14.4oo·
quilõmet,roo GJ.ua'Ciradoo. ·
b SR . FERREIRA DE SOUZA Devo objetar a v. Exa. Sr. -Presidente, que a emenda ·do Representante
·Sr. Artur Bern81I'des •referia-se à.
transferênç.ia .definitíva da ··(la.pital ao
pásso que o meu- adendo ao a1;ti- ·
' go aludia a uma transferência provisória,. ou. ocasional, como .se., diz·' o
que ficou prejudicado foi ~ segunda
parte. ·
O _SR. ;NEREJJ: : RAMOS. PRESI-..
DENTE - Em cascr de guerr!li, tôdas
as garantias ficam !;l.Utomàticame'nte
suspensas, ~ tôdas as providências
podem . ser · tpmàdas, . independentemente de· pr€c~itos expressos na Constituição.
·
·
ó~ SR. FERREffiA DE SOUZA ....:.Não há· mal em que da Constituição
conste; pa'l'f!, evitar
futuras alegações.
O SR. NEREU RAMOS; PRESlDENTE ·- Em todo o caso, para que
o Presidente não assuma a responsabilidade ·de considerar prejudicada
uma emenda sem que sôbre êsse aspecto o plenário se manifest~ expressamente, vou submetê-la à -voLação.
· eis Srs . .Representantes que consi. deram prejudicaxia a emenda do Sr.
Senador Ferreira .- de . So~a queiram
levantar.- se, (Pausa) .
· Não foi çonsiderada prejudicada;
por -19 · votos :
Passa-se. à votação · da 'emenda do
Sr. Senador. Ferreira de Sou:::a.
Os Srs. Representantes que aprovam a emenda do ·Sr . Féaein de
Souza qul(iram levantar-se. (Pnlfsa) • .
Rejeitada.
O SR. BENEDITO. VALADARES
- Sr. Presidente, a votaÇão dn. eme'nda do nobre Representante, Sr. Artur Bernar<ies, a meu vêr, não · pre"
judlcou minha emenda. ·o Trlân-.
gulo Mineiro está situado no Planalto
Central. Apenas quis dar mais curso à idéia quanto à mudança da Ca- ·
pltal, localizando-a, desde já, no Trlângulo Mineiro, com ·o aptove.ttamento da .Cachoeira de Dourados, que
daxá grande potência hidráulica, · e
lhe garantirá; assim, _o progre..,;.1.
Acho, pois, repito, que c. éÍprov~ção
da emenda db Sr, .6.rtur Bel'll!l.Tdes
1
não prejudicou a ininha _e menda.
·

\

O SR. NEREU RAMOS PRESIDENTE ·F- Uma vez Ç:.lc ~ cn-.enda,
do Sr. Bilnedlto Valadares- está conti.da na :do Sr. Artur Bernardes, creio
que andei acertadamente considerando..
se ..prejudicadã.
O SR. BENEDITO. · VAL.'\DARES
- Sr. Presidente, .. peço a V. Exa.
s_u bmeter o assunto à. declsã:>' da ·

sa..

.

ca.

O SR. NEREU RAMOS, PRESI·
DENTE -,- O SR. Benedito Valadares,
não se conformando com a decisão do
Presidente, pede seja' consultada a
Casa sól5re se sua emenda está ou não
prejudicada.
'
A emenda: e&tâ assim redigida:
"Acrescente-se . ao ar-t. 4: o,"
- a que já foi acrescentado o pará..
grafo úhico, proposto pelo Sr. Representante Artur Berna;:ctes:
• : • • ' 1A: Capital
da República
será
oportunamente tro;:,nsferida
para .o Triângulo Mineiro; p~m
o aproveitamento da Cachoeira.de·, Doúrados.
§ 2. 0 O atua:l pistrito Federal
passará a con~titu.ir um Estado".
Não ~ei como ~ não se considerar
prejudicada està . e:q1enda; em .todo o
caso, com o seu wutor ·ap'ela da qecisão do . Presidente para a ô.o plenár~o.
submeto, muito prazeirosament.;, ó as_
sunto à deliberf!ÇãO da Comissão .
Os Srs. Representantes que consi..
deram .a -emen$ia prêjudicada queiram
·ficar sentados. <Pausa>.
-O plen1ário ratificf.v a ~elibera«;a.o
do Presidente.
Vamos passar à discuessão do arti ..
go 5. 0 , assim ~digido:
"Cada· Estado será organiza:io
e regido pela Constituição e P'~ "'
las leis que adotar, ·contanto que
observe esta Constituição e, especialmente, respeite e assegure:
1 - a eletividMie do Chefe do
Poder Executivo e da Assemblé\á
Legislativa;
./
2 _.:. A independência e harmonia dos poderes entre si;
. 3 - a temporariedade das fun.,
ções eletivas;
4 - as garantias do Poder Ju.,.
·
diéiário;
5 - a autonomia dos Mun\cí ..
pios".
· O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Sr. Presidente, o aTt. 5. 0 dlspõq
sôbre ·a organização dos estados.

- csa - ·
Pedlrla .a. V. Exa. que, a. Comissão,
concedesse preferência a.o dispositivo
do substitutivo do Sr. Clodomir Car~
doso. li: ma.is completo e _segue a orientação da ConstitUição de 34.
Tratando-se de questão fundamental da federação, qual a de organiza~
ção áos Estados e a intervenção do
govêrno federal, pareoe multo mais
defendido o princípio federativo com
os têrmos ·do substitutivo. Pediria, a.sslm, a v. ExQ.., Sr. Presidente, que,
ouvida a subcom.l.ssão consultasse a
Com.l.ssão sôbre se concede preferên.··
c1a pal'a o substitutivo.
O SR. NEREU RA!MOS, PRESIDENTE - De acõrdo com a norma que
venho seguindo, vou Iêr, inicialmente,
o artigo, paxa que todos fiquem conhecendo o dispositivo em discussão:
"Cada Estado será. orga.nlzado e
:regido pela Coristituiçã.o e pelas
leis que adotar, contanto que observe esta Constituição e, especi •
almente, respeite e assegure:
1 - a. eletivida.de do chefe do
Poder Executivo e ela- Assembléia
~&ativa;
·
l
2 - a independência e harmDnl.a dos poderes entre si;
3 - a temporariedade das fun.,
çôes eletivas;
4 - as garantias do , poder JndlclAr1o;
5 - a autonomia dos municípios''.

· Esta\ em discussão. O Sr. Agamemnon Màga·lhães sugeriu fôsse ouvi~
a Comissão sõbre se concede a prefe..,
rêncla paxa o substitutivo .
O SR. MARIO MASAGAO- Sr.

Presidente, peço a palavra, pela or~
dem, para um esclarecimento, porquq
me paxece que não se pode solicitar
uma preferência sem ficarem especl.;.
fica:dos os objetos sõbre que ela versa,
Desejo apresentar emenda. ao art. 5 . 0 ,
o que motiva a indagação .
O SR. NEREU RAMOS, PRESI'I'
DENTE·- Quer me parecer que, pa.rllestabelecer método na discussão, de~
vemos, prlmetramente, fixar qual do.j~
dols dispositivos vai ser discutido: :;eo artigo 7.0 . do substitutivo, se o arti,.
go 5.0 do projeto.
Par isso, dou a. palavta ao relator,
O SR.. GUSTAVO CAPANEiMA ~
Sr. Presidente, foi resolvido, no 1n."'
cto de · nossos trabalhos, que a. dls..
cussAo das ma.térlas se faria, artigp

por artigo, segundo D texto dos projetos . apresentados Pel!Ul subcoii)issões
da: Comissão da Constituição. Parece
conveniente manter essa' norma. ·
O SR. NEREU RAMOS, PRESlDENTE - Não posso su)Jmeter à discussão, ao mesmo tempo, O· trabSrlhO
que n11,- :;ubcomiB.são obteve maioriá. éle
votos e o substitutivo, a não ser . po.r
um pedido de preferênciá, porque não
devo nivel.at ã. matéria ~encida à que
foi vencedora.
Assim, devo pôr em discussão, artigo per artigo, a matéria vencedora.~
paTa não prevalecer êsse critério, 'fa.z se mister pedido dé preferência; e fvi
nesse sentido que se manifestou, o
Deputado Sr. Agamemnon Magalhães,
ao solicitar que a Comissão se .prol)tmciasse sôbre seu pedido de preferência
para ser votado, . em ~ez do artigo 5. 0
do projeto, o a!r't. 7.0 do substitutivo
do Sr. Clodomlr Cardoso.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Sr. Presidente, pensD que V. Exa.
não deve afastar-se das normas que
se traçou-, e nos estão guiando, tão
bem. No meu modo de entender, deve
ser discútido, ei,U primeiro lugar, o an_
teprojeto, redigido e aprovado pela
~orla da subcomissão.
Não obstante o grande merecimento
e ar inteligênda dei .nobre senador Senhor Clodomir Cardoso, a.o qual vptD
admiração, não posso optar pelo substitutivo, pelos motivos - que p~so a

expôr:

Em primeiro lugar, o substitutivo é
analítico em demasia. Tem êsse defeito grave que, a partir da. Constituição de 34, se Instalou no Brasil
de não buscarmos ·antes uma redação cristalina e não cuidarmos mais
de recli,gir ' as. leis por tal forma que
o . intérprete, como jurista, não. possa
enquadrar no seu texto outra interpretação. Preferimos as leis minuciosas que, de certa parte para cá, vem-:
.se verificando entre-nósJ com prejuízo
do progresso, da ciência-, do direito;
porque a lei não pode prever tudo
nas suas minúcias :
Passo à- critica iinedlata.
/
Vejamos por exemplo, o inciso primeiro: diz que cada EstadD deverá
.ser organizado e regido pela Constituição e pelas leis que adotar, porém
deve respeitar e a-ssegurar a federaçao
e a forma representativa de <Seu gavêrno.
:1!! óbvio êsse inciso primeiro do substitutivo, em seu artigo 7 . 0 , pois é desnecessãrio prever tal bipóte6e.

O SR. CLODOMIR CARD030
A própria constituição distinguiu entre forma de Estado e forma de Govêmo.
O SR. ATA!LIBA NOGUEIRA - .
Afirmo que· ambas aS' coisas são uma
demasia absoluta, por.que ·e. federação
e a. forma republicana são a esdência
mesma do nos.w regime. Dito pêla
subcomissão que cada Estado será organizado e regido pela Constituição
e pelas leis que adotaor, contanto que
observe essa Constituição. não é ··possível repetir tudo que .a. _Constituição _
vier estabelecer. Iríamos nos derramar, abundantemente, como se tem
feito n alegislação dos últimos tempos
no BrasiL
'
O SR. ~I.Q MASAGAO - Apenas a preferência é que está. em discussão: V. Exa. entra no mérlto da
matéria:, que ainda não . se ach<l. em
debate.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA - ·
Preferi _a matéria redigida pela..sub- .
comissão, e estOu fundamentado •a
minha preferência. Temos, no a;:-i.. s,o,
a temporariedade . das funções eletivas
que se não poderão estender por períodos maiores que os das funções fe- derais correspondentes . ~ a paçlrn~
zaç_?,o do estado novo. Os .Estados n ã::J
têm mais autonomia. Têm de po&suir
um instituto de medidas para t uào o
que está padronizado pelo govêrno
federal. ll: a m orte da federação. O
Biasil não 110de ter mais ambien~e.s
que constituem o encanto de nossa
terr81 .. Os Estados têm de ter tudo
pautado pelo modêlo ou pelo figurino
traçado no Distrito Feder al.
O SR. FLORES DA CUNHA Até porque o regime federativo tolera essas éertas mudanças .
O SR. CLODOMIR CARDOSO
Certa nuanças .
O SR . ATALIBA NOGUEIRA
Ainda o inciso 3 . 0 prescreve: "Perío- _
dos maiores que os das funções federais correspondentes, proibida a reeleição dos governadores e prefeitos pa..
ra período "imediato". ·
Não é possível que isto prevaleça,
primeiro, porque atentaria contra• a
federação . Se os ·mUnicípios ou os
Estados quiser em prescrever a reeleição dos 5eus governadores, que a prescrevam. Em segundo lugar, . é atentatório da própria democracia, porque, se o eleit or encon trou o seu bom

\

adlninj.stra.dor, far-lhe-á justiqa. reelegendo-o, conservwdoo, mantendo· o lá através das eleições, garantidit
~elo concurso da pluralldade de partidos em que está dividida a opinião
pública.
Deixo à história que analise e intérprete minhas palavras.
O SR. RAUL PILA - V. E xs:.
admite a reeleição do Presidente da.
República?
O SR. CA.Fll: FlllHO - S. Sxa.
já afirmou que admite.
·
·o SR. ATALIBA ' NOGUEiltA Se o eleitor quer, por que não? ll: o
que. ocorre nos. Estados Unidos.
O SR. RAUL PILA- Pela coerência, mas cóm um pouco de · precaução.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI·
DENTE.-- Está. em ,discussão w preferêÚcia.
O SR. AT.A!LIBA NOGUE!fi.A Está dada a minha preferência para
aquêle dispositivo que. nós, em maioria, redigimos, na Comissão. Agual."darei, entretanto, no momento mais t
oportuno para usar novamente dw
palavra.
o SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - V . Exa. se opõe a preferência em <liscusi>ão?
O SR . ATALIBA NOGUEIRA Sim.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI•
DENTE - -A Comissão propõe: Requeremos preferência para os artigos
'1, 8, 9, 10 11, 12, 13, 'do Substitutivo, ·
em lugar 'dos artigos 5, 6, 7,, 8, 9 .
Os Senhores que aprovam. a. preferência solicit!Vda queiram levantarse. (Pausa>.
Foi concedida a preferência. E11tá
em discussão o artigo 7. 0 do Substi·
tutivo, em lugar· do 5. 0 do projeto .
O .SR. FLORES DA CUNHA - ~
pr eferência votada. prejudica, o mérit o?
O SR . NEREU RAMOS, PRESI•
DENDE - Não .
Está em discussão o seguinte:
"Cada Estado será organizado e
regido lJela Constituição e pelas
leis que adot arem, respeitados os
seguintes principias:
O SR .' MARIO MASAGAO - A cri•
tica que eu .h avia esboçado quanto a.
cabeça do art. 5. 0 da subcoDl.lssão,_se
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aplica inteira.mente, ao à.rtl.go em dis~ Cardoso, manda-se que ós Esta.do!i
cussão. O n.0 7 do Subst!tutivo-Clodo-. respeitem- as garantia-s do poder judi•
an.t.r Cardoso, que usa três
verbos, ciário ·loc81l"; não se diz, porém, quais
.
lnandando que os Estados "adotem, são essas garantiús.
respeitem e assegurem" determinaO
SR.
CLODOMIR
CARDOSO
das pra.tlcas, o que parece pleona&mo
Usa duas vêzes a palavra "Constitui- Vêm na• Constituição, noutro lugar.
çã-o" em três linhas.
O SR. MARIO MASAGAO- Vêm.
quan_to à 'justiça federal.
·
O SR. CLODOMITR CARDOSO Explicare~ a V. Ex,a o porque.
O SR. CLODOMIR CARnOSO O SR. MARIO MASAGAQ- Quan- Tôdas lll'l nossas Clonstituições têm.
to à cabeça do artigo, a ques~ ~stendido expressamente, à magistr~
tão ·é de redaçã.o. Mas o substitutivo tura as diposições relativa-s.
contem itens, que merecem reparos
O SR. AGAMEMNON MAGAde substância.
LHAES - Foi a grande questão de
Realmente, noto que o nümero 4 Rui B81rbo~: definiu os principias, o
do artigo 7 manda respeitar ~ auto· que só se conseguiu na Constituição de
nomia dos municípios. Ora, êss~ _arti-- 34.
.
go disciplina a matéria que fica en·
O SR. MARIO MASAGAO - V"-tregue às Constituições dos E:ltados ja V. Exc!a. que estamos de acôrdo.
:referindo-se aos principias que êles Peço -licença para ler o item qui pro- "'devem observar em sua o:ganização. ponho:
·
Ora a · autonomia municipal ja é e.s"Garantias à ma-gistratura, · :aos
segmada pela . Constituiç:l.o Federal
mesmos têrmoo em que est&
em artigo próprio. As Constituições
Constituição as confere aos maEstadulllls não podem outorgar, quangi-s trados federais.
J
do já. está. expressa em artlgo especial da Constituição Federal
como
O SR. CLODOMIR CARDOSO 'consta do· anteprojeto e do ~bstltu . Não é preciso declarar-, porque, em
tivo ..
outro dipooitivo, se estabelece que é
O SR. CLODOMIR CARDOSO estensivo à Justiça. Ha todo um ci!.A Constituição define os cas~ de ln· pitulo.
tervenção. E a enumeração vem. af
O SR. MARIO MASAGAO- Juspara que depois, a...Constlt,u..çãà possa tamente, essa referência· evitao a repereferir-sé a êsse dispoSitivo, dizendo tição do· assunto em outro lugar.
que, no cooo de violação, haverá- in·
O SR. CLODOIMIR CARDOSO ~
tervençãci.
' Não temos que def-inir aqui. As gáO SR. MARIO MASAGAO- :::>~ão rantiflil! são definidas no lugar própode haver. ~ preciso dizer no lu- prio.
_
gar próprio e não repetir indevida- - O SR. AGAMEMNON MAGAmente r.êsse artigo aquilo que a Cons- \LHAES .- Aq-ui _se estab'elecem os ·
tituição já. determinou em relação aos ~rincipios constitucionais a serem obemunicipios.
pecidos. Se o Estado os infringir, da.rO SR. · ALIOMAR BALEEIRO ~ ~-á. intervenção federal. Por isso, tóDesejaria conhecer o pensamento de p.os os princípios devem esta rna ConaV. Ex.a a respeito do item 1.0 • Já. ·Ftuição.
ouvi a explicação do autor e gostaria
O SR. RAUiL PILA L E nã-o podeagora que V. Excia. expendesse seu ,riam
deixaT de ~star.
ponto de vista.
O
SR.
MARIO MASAGAO- Vou
O SR. CLODOMIR CARDOSO -0 Sr. Mário Masagão redigiu o pri- }er na intrega meu substitutivo. (ll!)
meiro artigo estwbelecendo a distinO SR. PRADO KELLY - Nã.o se
ção entre a forma do Estado e a fo:r- ;re.fere ao Ministério Público.
.
'
ma do Govêrno.
O SR. MARIO MASAGAO -ConO SR. MARIO MASAGAO - Exorme consta do anteprojeto de 'rolporei, com muito prazer o meu modo
ha subcomissão, o Ministério Púde pensar sôbre esse ponto . Antes,
lico é estável. Há.,. no substitutivo
porém desejo seguir a ordem de mio 'Senhor Clodomir Cardoso, outros
nha exposição. No número 5 do subs- princípios, não tra.nportados para o
titutivo do eminente Sr. Clodomj,r ~ubstitutivo que tenho a honra de
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-71'cferecer. Vou ~xpliéar _porque os ex- rer, por fôrça da intervenção de maiorias politicas ocasionais .
.
·ciui.'
Desejaria, também, Sr. Presidente.
o primeiro reJfere"'\Se. à federação
que constasse do artigo - aliás, verie à forma -de govêrno republicana.
orru. a forma republicana. já está es- , fico agora que já figura no substitutivo - o inciso r·elativo à prestação
tabelecida no principio pelo qual o
de contas da: administração, porql.le
cargo de Chefe de Estado é eletivo.
·E a forma federativa não pode ser êsse preceito me parece indicador de
.desrespeitada na orgarusação de um um sistema de responsabilidade administrativa, fundamental nos costuiEstado membro.
mes -republicanos.
·
O SR. RAUL PILA- Nesse ponto,
São as considerações que queria faV. )llxtl' tem tl)da a razão.
·
zer e que se acham, aliás, c,mcretizadas nas emendas que tive ocasião
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
de apresentà!l'.
Teenicament:e perfeito.
O SR. CLODOMIR CARDOSO O SR. PRADO KELLY- Peço liSr. Pl'esidente, entre as ol:iservaçõês
cença para fazer Ulllá sugestão, no tofeitas pelo Sr. Deputado Mário Ma-.
can~ ao prihcfpio da não reelegiblsagão, figura esta: a palavra - "colJSlidade do chefe do Executivo.
·
tituição" - está rep€tida no arHgo
· Vossa Exdelência não deseja aclarar. 7.0 • E'ssa repetição é nece.;sárla: Diz
êste ponto? Refiro-me à proibição da o artigo 7.0 :
reeleição, elevada à categoria de prin· . "Cada Esta:do será organizado e
cipio _constitucionaL
regido pela Constituição ...
Há, na Constituição, disposições de
Ó SR. ' MARIO MASAGAO -Estou
duas ordens - e tôdas podem se:.' viode acôrdo. Assim, Sr. Presidente,
atendendo 'à ·ponderação do Sr. Prado ladas pelos .Estados_ Umas são disKelly, o número I, pa:ssa a ter a se- posições cuja violaç.ão dá lugar ao recurso dos indivíduos ao JUidictárLo,
guinte redação:
·Entre essas se encontram, por exem"a elegib111daide do Chefe do plo, as relativas aos tributos. Os EsExecutivo e da Assembléia Legis- tados não podem cobrar senão os
lativa, vedada a reeleição -dos Go- trl:butos que lhes foram distribuídos
vernadores"~ pela Constituição. Portanto, essas disA >uestão da autonomia muni- posiç.ões e outras da mesma naturecipa'I, e da reeleição d,os Prefeito5 e~tão za devem ser respeitad3.5 pelos Estaoreguladas em. artigos especiais.
A dos; entretanto, a violação !!elas r:ão
Constituição Federrul dispõe, diret~;~. dá lugar a intervenção.
· As disposições que motivam a inmente sôbre a matéria.·
tervenção são, sómente, aquehs que
atentam contra os prlnclplos estab~
O SR. PRADO KELLY - Sr. Presidente, quer-me parecer que ao subS- lecidos no s.rt. 7.0 • Se dissermos que
os Estados são ap€n8/s obrigll.dos a
titutivo do nobre Deputado · Sr. Máno Masagão se poderá acrescentar, respeitar êsses princfpioa, parece que
como número I, que a eleição será di- os temos dL;pensados de observar oureta, porque êsse, ao que parece, pelos
tros .preceitos constitucionaís.
trabalhos já verificados, é o critério
O SR. MARIO MASAGAO - Há
que vem sendo seguido, em relação à. um artigo especial, no projeto da.
constituição dos poderes da; República.
ilustre Comissão a que V. Fxcia.
Por isso, suponho maitl razoável fixar~
pertence, onde se declara que comse, desde logo, que a eleição será dire- pete, cumulativamente, aos Estados, à
ta, para evitar, que, em alguns EstaUnião e aos municípios respeitarem
dos, seja adotado o critério da el-ei- esta: Constituição. De maneira que se
ção indireta, a meu ver de todo incon.
trata de repetição excusada a do
veniente. Proponho ainda - e nesse
substitutivo de V. E;Jtcia.
·s entido ofereci. emenda :- que se fiO SR. CLODOMIR CARDOSO
xe, para os Estados, além da proibição
vinham a propósito
da eeleição do Chefe do Poder Executi- Tais disposições
0
vo, o p€ríodo de quatro anos para de- do artigo 7. , ·onde o substitutivo xegulou a organização dos E.stados, essempenho do mandato pr-esidencial.
tabelecendo quais os princ1p1oa que os
Entendo que isso não va~ ferir e autonomia dos Estados, mas, de certo Estados tinhBIID de observar em sua.
organização.
modo, evitar abusos que poderão ocor-

.
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qualquer dessas disposições, , •pm·q ue ·
Qunato -às palavras
"re~p~it~;,
assegure" em lugar de "princlptos· , não estamos, agora,. aplicando a ·Cons-:tituição; estamos prevendo a. .aplic~J.'
é questãO secundária. Tanto pode
ser dito que se observem êstes ptJ.n.!. · ção ~ela.
~ípios como "respeite, assegure' estas
·u SR. MARIO MASAGAO . _
élsposições.
E' exatamente por Jsso que a ConsNão chamei a estas dispos1çoes de tituição Fedérrol dá oo P1·esidente da
prinçipios, aqui. Enume~i-a.s, de?l1J.- República a · faculdade privativa de
rando que os Esta'Clos senam oõnga- ·entabolar negociações com países es;..
dos ' a respeitá-las e assegurá-las.
trang-eiros.
'
·
Agora, na5 outras disposições, em que
O SR. CLODOMIR CARDOSO - ·" 7
fiz referência ao artigo 7.0 , aludi a
esSiaJS
dispq.l;ições, denominando-~ Por que ó Presidente da · ~epúblic:i
princípios. Cada Estado deve respei- tinha essa competência, não podia
tar e mssegurar - disse eu ...,...~, a re- exercê-la sem dar valor aos princí . .
presentação, a forma -republicana do pies fundamentais da . Constituição.
seu Govêrno.
O . SR. LMARIO MASAGAO .
O Sr. Deputado Masagão' acha que
organização estadual, não pode
a palavra "fe.d eração" , é, -aqui, de- Na
intervir · a questão da · Federação-~ O
mais. Não é demais, e quem o mos- Estado-membro
pode, ao organitra é o ·próprio Sr. Deputado Ma- zar-se, violar onão
prmcípio c'oresponsagão. MO.strou, de fato, S. Excelén-: dente.
cia, no sub.&titutivo aprese:::~.tado ao
artigo 1.0 , quando distinguiu na nosO SR, CLODOMIR CARDOSOsa organização a. forma de· Estado da Nesse caso; não ·precisaríaiiltOs da
forma de govêrno.
autonomia dos municípios, e V. Ex.~t
E' bem possível que um ~tado acabou reconheçendo que · ces§a. dispo-- '
atente contrBI a Federação sem aten- sição era necessária.
-· ·
~r contra a
forma republicana de
O SR. MARIO MASAOAO
govêrno. Figuro um exemplo. Imaginemos que o Estado queira celebrar Desnecessária . no artigo em dis<;ussão.
uma. convenção,. com uma potência es- porque - a autonomia é. consagrada em
trangeira. Estará, aí, violando os outro lugar .
princípios que regem a nossa: . F-eO SR. CLODOMIR . CARDOSO deração, porque. ~~ Estados, em.re nós, Se não emini.erarmos !liQUi a violação
- não são soberanos; estariam, assim, da autonomia, esta não · se. enquadraInfringindo os princípios relativos à rá entre as que dão lugar à tnterven.forma de Govêrno. ·
ção federal.
·
O SR. HERMES LIMA ·- Isso é
· O SR. MARIO MASAGAO
privativo da União.
Mas êste artigo não pode cuidar da
intervenção .
O SR. MARIO MASAGAO - VúU
.~ostrar oportunamente que o arguo SR. CLODOMIR CARDOSO
mento não procede_.
Está intimamente ligado ao de n."'
0
9. , que trata dos casos de intervenção
O SR. CLODOMIR CARDOSO Exatamente por isso, é nece:;sárlo res- e alude0 exatamente às dispósições- da
peitar a Federação, para,. que o~:o Es- art. 7. •
tàdos não queiram pratkar atos que
O SR. MARIO MASAGAO -sejam, em relação ao e~o;rang,~iro .. da Nada impede se diga que .são· caso:~ de
competência . exclusiva da União .
intervenção os do art. 7.0 , e mais os.
O SR. MARIO MASAGAO O outros, que !>e en:v.merarem.
art. 7. 0 , em discussão, refere-se à
O SR. CLODOM.IR CARDOSOorganização dos Estwdos . .A possibili- E' questão de método. Não se pode·
dade de o Estado tentar fazer uma colocar o assun'to no art. 7.0 para
convenção com país estrangeiro não que a remissão seja feita, depois, no
ocorre na ConstituiÇão ·e<>tadual, mas . art. 9. 0 • .
.
sim na vida do Estado, na sua at-iJá
foi
assim
na
Const;ituiçii.o
de
vidade, dep,ois de constituído. Não
0
cwbe pois a matéria dentro do arti- '91 e na de 34. Temos,- no art. 9. -do
projeto, repetida a d!sposiçã~ da.
go em discussão.
Constituição de 34 onde se diz: "HaO SR. CLODOMIR CARDOSO verá intervenção 'para. assegurar a
Ne&e caso, o art. 7,0 b.ão encerraria observância. dos princípios cQnstltu-

doBais. enurrierwdos' no art. •J:o~;_, Ora,
: .se; .não fizesseníos essa enumeração
áÀ:J.ui, tê-la-íamos de _fazer forçosamente no art. 7.0 e no art. 9.0 •
0 SR. MARI-ó . !MASAG"AO
.No ' art:. 9.0 -diríamos que sã<:> casos
de --intervenÇão os enUJ;flerados no ar.o·
tigo 7.0 e mais os outros, de fm·ma que
se completar!ª' a série. .,
.o SR. -CLbbOMlR CARDOSO ' :___
A disposiçã.:o do n .0 7 .c:l~ áir('" 9." · ~e ~
.baseia, exata.r.-nente, no art: ·7,ç. Neste ponto, aliã.s; -l-imitei-me · it repetir
a ,dis-posição da Constituição · de·· 34.
Não' há inov:ição ..
0..-sR.: · .MARIO MASAGAO
Mas que conclui V. EX.a do fato de
não haver Jndvaçllo? . Q~e .não se paQe
reformar issoJ ..
, ,O SR. CLODOMIR . CARDOSO
k tradi.ção -. é-!lluito boa;·
-. .
O SR. FLORES DA C'UN.FiA .
'A divergênCia é ·de têrmós, é - apenas
de COI)-ceito.?
·
•·O '· SR. -CLODOMIR CARDOSOEu, · segundo 21 orl_e.ntaçã;) da Constituição de 34, em.únerei, no art. 7.0 ·
os princípios que dão· lugar à i.nterve:qção. E; no art. 9.0 numa. dai d!s-·.
posições, -declaro que haverá intervenção quando fôr violado algum doS ·
princípios · enumerados n~ ut. 7 9.•
Exatamente o art. 7.0 vem ccmo .base
·em ' qu_e deveria assentar, depois, o !Lr'tigo 9.".
·
O SR. MARIO lVIASAGAO
v. Ex.a há de recçnhec!'-r que não,
exis
te motivo paTa fazer no art. 7.0 referência· a outro _[l.rtigo.
O SR .. CLODOMIR Ci\RDC($0 '" -'-'
Então, . teríamos de redigir o n.o- 7 do
art. 9.0 com tOdas· aR cüsrC'sições. Não
sei qual seria a vantagem,
O .SR. FLORES DA CUNHA
E' que~ tão de ·conceito, <le forma?
J.

o SR. ÓÍ.ODOMIR CAHDOSO
E' simplesmente. questão de fórma.
O SR. MARIO MASAGAO - Se
me permite; vou expôr a divergência.
Entendo que no art. 7.0 , em discussão,
devem figurar., exdusivamert-te os prin-·
cípios
que a Constituição Federa-l
exige se observem ·na organização dos
Estados. -S. Exa., entretanto, acrescenta alguns outros priincit>idS, que
não devem necessáriamente ai figurar, apenas para facilitar \a remissão,

·quando se tratàr do -problema da- intervenção nos Estados.
O SR. CLODOMIR. CARDOSO ~
Se V. Exa. enten-de que êssel! princípios não devem ser respeitados pellls
Estac:los, tollitur -questio. Mas se acha.
que ·a intervenção se deve verificar
toda vez que forem violados tais prin-·
cípios, não sei como não.pode:ria enumerá-los no art.. 7. 0 , porque teria de
fazer a enumeraçã_o no art. 9 .-o Nada
adiantaria.
·
O SR . MARIO MASAGAO- Acho
que são· casos de intervep.ção todos os
que ·f lgurai!l no art. 7. 0 Mas há ·outros que de'\Tem ser enumerados separadamente.
O SR. OLODOMIR CARDOSO.$' outra. que5tão, que tigurará no substitutivo. E' coisa muito diferente.
O. SR. FLORES DA CUNHA - ·Desde qu6-a: enumeração não prejudica o fundo, acho bem..
·
· -o SR, · CLODOMIR CARDOSO Não prejudica ·e é neces8árh. Porque,
. se não. f(>r féita no art. 7. 0 , .terá de
ser no art. 9. 0
,
0" .SR. MARIO MASAGAO - O
.que está em discussão é o substituti.:. ·
vo, e. não o projeto ·da-· Comissão ..
O SR. ~ OLODOMIR CARDOSO~
Quanto ao n. o 3, do substitutivo, a
diferença entre êle e a disposição correspondente, da emenda do Sr. Deputado Mário Masagão, é subs~an.cial.
Entendo que não deve hvwer eleição
dos prefeitos e governad<ll'eo;. o Sr
Deputado Mário Masagão parece entender que b,a. lt outra que~tão ~
O SR. MARIO -MASAGAO - V~
Ex.8 está enganado : Não disse isso.
"O SR. CLODOMffi -CARDOSO .Se V. Ex."' ent€nde que devem'ser proibidas reeleições. . .
·
·
O SR. MARIO MASÁGAO -Esse ,
principio, já consignamos em lugar
próprio. A nossa divergência é rim1to
maior.
Vou dar exemplo, para aclarar meu
pensamento.
.
A l:,lipótese de um Estado
fazer
guerra a outro é , evidentemente, caso de intervenção federal. Estâ no
art. 9. 0 , e V. Exa. não pocle colocá, lo no art. 7. 0
1
O SR. CLODOMIR CARDOSO Se são disposições que podem fica."!!'

no a.rt. -7. o, não. há. necessiàalle, por
conseguinte, de sobrecarregar o ar~
tigo 9. 0 ._
O SR . . MARIO . MASAGAO - ~i~
guraTão, no art. 9. 0 , os casos de m~
tervenção, alem daqueles que dizem
respeito à organização 4os Estados.
O SR~ CLODOMIR CARDOSOo método que segui foi o de .3~. É
indiscutivelmente, bom método.
O SR. MARIO MASAGAO - ,Qual
a apllcaç~ do princípio, ·que ille re-:
vele a excelência?
O SR. CLODOMIR C!\RIDOSO E' bom método, repito. Creio, mesmo,
que não chegou a ser objeto rle discussão, ou. debate, essa questão. Creio
que na Constituinte de ::14 ntmca se
discutiu s·o bre- a conveniência ou in~
conveniência de serem enumerdaa'S no
art. 7. o os princípios que deveriam
dar lugar. a intervenção.
·
O SR. ATALIBA NoGUEIRA Não. houve o cuidado, na ConstlLu!nte
de 34 de fazer uma s!ntese. H-ouve
derrame de proposições.
.,
O SR. CLODOMIR CAHDOSO B enão os enumerássemos no art. 7.0 ,
teríamos de enum~rá~lós no art . _9 •.u O SR. NEREU RAMOS, PRESI~
DENTE- Peço aos nobres Representantes licença para ap-ondeTar que devem restringir os 111partes ao oradór,
cujo tem~o há muito findou:

6 SR. CLODOMIR. CARDOSO ~~
Perfeitamente.
·
O SR. HERME~ LIMA - , •.• é; !\1tn,
do Pode:r ifudiciário, ou outro, , ade~
quaçlo.
·.
O SR. CLODOMIR CARDOSO
Exatamente. ~O SR. HERME$ ~- Col;lse·
guintemente, temos de •distinguir que
estamos enumerando OB princ~pios
constitucionais de fundo politico, quer ..
dizer: aquêles que -configuram a forma
republicana de Govêrn.:> a set pra~i~
cada no -pafs, através da orgamzaçaC?
que cada E)stado der aos seus negócios peculiares.
- A matéria portanto, .'é de mais alta.
~ relevânCia,
isso pel?- consideração
que p~o a expôr, . exlll!llinando a
emenda substitutiva, oferecida ao art.

e

7.o.

.

l;lr. Presidente;· o art.- 1'.0 da e~enda 'diz:
·
- ü Cada Est.a do
re.ger~e-á pela
Constituição e pelas. leis que ado- _
t!!l', respeitados os Eoeguintes _prin~
cípios:".
Também -BI meu .ver, esta redação é
preferível à do art. 7. 0 , porém, não
entendo porque, na emenda substitutiva, não se acrescentou, depcis de
"princípios" a palavra "constitucio..
nais, como é dª' _técnicw constitucional
longamente praticada no pais:

O SR. PRADO.KELLY - P!!-ra :evi.
O SR. MARIO MASAGAO- Re- ' tar a. repetição.
queiro a V. Exa., Sr . Presidente, peça
O SR . . HERMES LIMA - Não va,~
à Comissão se digne de pronunciar~e mos levar a preocupação estilística ao
66bre os dois ~positivos.
ponto de · evitar a repetição de pala~
·vras necessárias ao texto constitucio~
-o SR. HERMES LIMA- Sr. Pre· nal.
sidente, penso que os prmcipios cons~
O SR. OLODOMIR CARDOSO titucionais a serem enumerados
art. 7.0 têm, antes de tudo, significa- Será dispensável.
ção poUtrca, porque visam configurar
o -SR. FERREIRA DE SOUZA-- Se
SI ·f orma republicana d~ Govêrno, por
trata de princípios já definidos na
certos fundamentos, que não permi- se
Constituição, l?Ó pogem ser constitutirão apareçam elas h ·) pais com fi- cionais.
sionomia estruturalmente
d1vérsa
através da organização dos Estados.
O SR. o MARÍO MASAGAO - São
Nestas condições primeiramente, é constitucionais pelo simples faLo _de
preciso distinguir que os Estados não estarem incluídos na Constituição.
.estão apenas obrigllidos ao cumprimen··
O SR. HERMES LIMA - S.t. Preto dos princípios constitucionaio enumerados, porque - há muitos artigos _sidente, quando enumeramos. os - pr!ncfpios,
a emenda diz: _
desta Constituição a que os Estados
se acham obrigados na sua organi"Eletividade do chefe do Poder
zação; mas a aplicação dêss2s artigos
Executivo e da Assembléia Legisnão se faz com remédio da inter~
lativa, proibida a reeleição dos go.
~enção . ..
·
vernadores" •

no

.·

Chamó· a. ·a.wnção da grande b~;.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIlnissão para êste ponto. .Pl, mun me DENT,E. - 'o projeto em discussão es__paTeée . ábsolutamént~
Pe<?_essário -tabelece competência privativa. da.
União para ltgislar em matéria eleitoacre,scentar: .
l.
"Eleição por sufré:gio univeJ.:sal, -J;al.
direto e secréto" .. :·
O . R. MARIO MASAGAO - · SeO SR. MARIO MASAGAO ~ No - nhores Representantes, na declaraçãu
de
direitos relativos à nacionalidade
projetg da õ." súbcomissão, está. re~
guiada ·a matéria com todos êsses e à cidadania, o projeto apresent9.do
a esta · grande Comissão já determina,
princípios, ·no.· lugar próprio.
nó art, ·,5.o:
Ô SR, HERMES LIMA .......,.·· ... porque
·
"O sufrágio é uni'l!ersa·l e dipensa que aqui caberia âize;r :assim.
reto, assegurados o sigilo do voto
Sr. Presidente, V. Sxa. e todoJ os
e a representação das minor..as na
srs. Representanws I sabem que se
· fórma que a lei ·estabelecer".
compadece perfeitamente com· a forma
X1: princípio geral da Constitmção,
republicana de·: Govêrno uma eieição para tôdas as eleições que possa haver
-indireta·, por gráus.
no Brasil, inclusive as municipa:is.
Não quer dizer que não haja a fcr,..
o SR. AGAMEMNON MAGALHAFN'3
ma republicana de Govêrno num Estado, se êsse . Govêrno não ê eleito - E' competência privativa !~dera.l.
por sufrágio unixersal, direto e · se~ hoje.
O SR: HERMES LIMA - Acredito,
ereto.
.
Da! a ~ecessida:de a meu ver, d~ . Sr. Presidenw, que se nós incluirmos
êst~
·princípio, estará êle melhor asse~
que no lugar onde se falro, exat~men.
gurado, ape13ar d:o artigo lidO pe]p'
te de eleição do chefe do Poje:: ·Exe'cutivo · e da Assembléia Legisla-t iva, e nobre Representante, até porque a
em se tratando de principio com sig- competência eleitoral pode dar monificado político de fimdo na concei- tivo a discussão; de maneira.• que se~
tuação da forma republicana de Go- ria necessário agarantir, logo aqui; no
vêrno, dizer-se que essa eleição · dEive texto, a eleição por sufrágio universer por sufrágio universal direto e sal/ direto e secreto, como aliás, tamnuma emenda, oferecida. ao
secreto. A não ser assim,· os Estados bém está
0
podem ficar com Bl libredad·e de ele- art. 5. , pelos nobres Representantes.
_ .ger o ·chefe do Poder Executivo, 'atra:- Senhores Soares Filho, Milton Campos
vés de· um sistema não universal, dl- e outros .
Sr. Presidente, passl!llldo a examireto e secreto, sem quê a forma de Go.
vêrno 'dêles deixe de ser a !orma re- nar, ainda, a enumeração dos principias, devo declarar a V. Exa. _t)ue
publicana.·
julgo necessário/ entre êsses principiO SR. FLORES DA CUNHA
os, enumerar o do Govêrno presidenV. Exa. se refere a voto imiversal, cial. E é- tão necessário enumerar a
coisa diferente. Voto universal ê aquê- princípio do Govêrno presidencial,
le que alcança ·tOdos os cida:dãos, u.~·es- ·· que, na emenda
apresentada pelos
mo os analfabetos, como acontece na .aludidos Representantes, se manda República Oriental do Uruguai. Nês- vejam os nobres Representantes ..,se pais, para ser s~u eleitor basta, em que a eleição do Secretário .- das · Fiprimeiro lugar, ter origem uruguaia nanças e do Secretário, a cujo ca.!go
. ou ser uruguaiÇ> por rodoção, pols que se atribui a superintendência dos ser~
· lá cinco anos de residência> são sufi- viços de segurança pública, seja reali.
cientes para adquirir-se a nacivn..,li- zada pelas · Assembléia'S Legislativas.
dade; em segundo lugar 'que seja
E é isso mesmo, Ejr. Presidente.
maior; em terceiro que tenha resis ·e não houver, na COnl!tituição, O
dência. O analfabeto vota, no Uruprincípio constitucional do Govêrno
gullll.,- porque nãJo se faz mister assipresidencial, os Estados poderão se
nar mas deixar a impressão di!51ta.l organizar
pela
forma parlamental,
:l!:ste o voto ou ·sufrágio chamado uni- porque, organizando-se
por essa forversal.
ma, nem por isso deixam de estar
O SR. C.AF:l!: - FILHO - Podemos prwticando a forma republicana de '
adotar agora,_ o voto t~versal.
Govêrno.
O SR. RAUL PILA - A mais perO . SR. FLORES DA CUNHA
Sou partidário dêle.
feita.
~- ·

1
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O SR. ADROALDO COSTA Que mal há? Não sou parla!Jlenta-

rista; sou preskJ.enciallsta, roas nao
vejo mal em deixar que as correntes
politicas dos Estados . decidam co:mo
melhor llies aJProuVer nas ·suas Constituições.
·
O SR. RAUL PILA - - >3e me .. l1ermite o orador, ditei,- até, que há
conveniênc:ls., pórque s~rá o. meb. de
os Estados fazerem demonstrl).Ções, ~.
qualquer que seja o seu resultado,
será útil à oomunidade nacional. Direi, mais: nós, no-Rio Grande do Sul,
já' tivemo.s- um comêço de experiência, porque assim o permitiu a Constituição de 34.
O SR. HEBIMES LIMA ,- ;3r:r ;Presidente, o que_eu vinha dizendo arespeito da necessidaide de figurar o govêrno presidencial, como princi!Jío
constitucional, significa.. apenas - e
chamo a atenção da .grande comissií o
·para isto - que estamos enumerando
princípios que vão configurar, de. maneira uniforme, nos.seus. fundamentos
e nos ·seus aspectos essenciais, a prática da . forma republicana d2 govêr~
no; e não sei se êste pais está prepal'ado para que os Estado3 ensaiem b
parlamentarismo, ficando o govêrn!~
da Nação sob a forma presidenciaL I
Seria jogar .n9 organismo da Naçãp
um contraste que poderia servir d,e
elemento perturbador das relaçõ?s entre a União e O§ Estados. -0 SR. FERREIRA DE SOUZA -,- .
Por que?
·
O SR. ADROALDO COSTA ...,...
A eXiperiência seria a prova dos nov~
da fwlência do parlamentarismo.
·
O SR. FERREIRA DE SOUSA ....,..
Entllo, deiXemos esperimentaT. ·'i
O SR. EDUARDO DUVIVIER
Desde que -o substitutivo as.segure f.t
independência e a harmonia dós i>o;~
deres, parece que nãó permite aos E4. tados o ensaio· do re.gime parlamentar, po1'9-ue não ha'V~ria entãÇ>, ind~
pendencla . 0 ExecutiVO ficaria SUbO!'·
dinado ao Legislativo.
O SR. ;HERMES LIMA- V. Ex;;y.
vem concorrer, ainda, para retorçi r
minha argumentação, no sentido · e
ser necessário figurar aqui, n?, en meração ,b princípio do govêrnc pr r,idenciwl, porque .seria introduzir num
pafs muito vasto país aindà sem am~
durecimento poÚtico · definitivo', um
elemento de perturbação que poderta
afetar, e provávelmente afetaria a e~-

trooi'gem ·J~:~ o:rgaáúsrrio. _federativo.
Como· vamos conceder aos E:ltad(ls a
experiência parlamentarista,, qua'rido
-o: go.vêrnb naéi9nal não esc;á orgaui'zado, segúndo êsse -:principio, e poderá
nesse sentido, invocar ·pretextos e
motivos para: nóV.óS . conflitos nas suas
relações com : ~ ·_unidades federais?
O SR. RAUL PILA _- Desde'' oilé
a- Constituição o permita, não ha.verá
· ·.
possibilida:de dêsses- conflito~. ·.- ·
-0-SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, quánto à ind&penO.ênCia e
a harmonia dos poder-es é, também,
uma ve1ha expressão a que nã·} oponho minha objwão, nêste momento,
mas V. Exa ., Sr. Presidente, que é
cultor do direito, como. aliás, todos
os membl'os da co_missão, . sabe que
não há poder-es independentes entre .
SÍ; Os po_
d eres dependem ups dos OU•
ttós; colaboram uns com os outros; a
formula da independência de poderes
que está consagrada, pórém,'-não cor-·
responde, de modo algum, à práticll! politica '_e constitucionaL
O SR. A'I1ALIBA NOGUEIRA .~
E' & divisão ·de . poderes.
O SR. FLORES DA OUNlrA. - · A
fórmula adotada na Coi;lStÚ.uição de
34 já falava em poder-es coordenados
e independentes.
O SR. !<.AuL PILA:,....._ Até ·JUe, efifim, tenho o _prazer de estai: de acôrdo com o nobre ' Deputado ·HermesLima, quantõ a ·-esta denomina,ç!b de
poderes independen~es.
O SR, MARIO I\!IÂ~:AGAO O
Sr. · Herme.s Lima evoi:uiu para o par~
:i~entarismo ...·..
·
·
O SR. HERMES LIMA - !viinha,
palavras, Sr. Pr.eside:ri.te," nii,Q' reprcEcntam evolução para~ o par .amentarismo, porque basta ·.ter .em vista a
prática constitucional de · paises . .presidencialistas como os. Estados Unidos e o Brasil, para. ·veriücaT que a
imagem da independência dós poderes é imagem ·que não corresponde à
realidade. E' sunciente dize;.· que- o
Executivo tem o. poder de veto, e aue
o Supremo Tribunal Federal toma conhe<:imento· da 'constitucionalidade das
leis, o que é uma maneira, ~;o.1 certo ·
sentido,' negativa:, de. intervlr ·na ela. boração delas,
·
.
Va:rpos passar pela clássica. "in4ependencia e harmonia ·dos poderes·~.
porque, ·apesar da .independênda, êles
continuarão a se coordenar, · se é que
desejaill., realmente, governa!!'.
·

~
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O SR. FLORES DA CUNHA - Pode acontecer o que ocorreu em 37: a
morte da ~dependência.
ú SR. ALIOMAR BALEEIRO E' qúe não. se pode :Eazer uma c.onst,ituição, ou· ·outras leis, sem 'necessidade de .certas ficções juridicas, entre
as ~ttáis ' a. da independência dos poderes, o .que dá, na prátiêa, o si~tema
de contrapesos ~- de freios.
0 -~SR. R~UL PILA ..:... QUe nunca
furicíop.aràm'. ·
O SR. FLORES DA CUNHA '"'" ·Fui
escolhido relator da subclimissão encarregada de estudar e apresenb.r o
anteprojeto na parte relativa ao ca- _
pítulo do Poder Executivo. De anos a
estw parte; reconheci que tôdas essas
crises havidas nas repúblicas mlamericanas têm 'lírigem no abuso do poder. Recorri ·a todos o.> tratad.istas,
reJmsquei arfarrábios, .e não pude. encontrar nêles onde enquadrar os tais
frei~ e contrapesoS.
O SR. HERMES LIMá- V .. Exa.
se esquece de uniw grande verdade:
que . o govêrno constitu.:ional ·n ão repousa, apenas, nas leis, ma& no ca-r áter e na .educação dos_ homei.1s. E'
o ponto essencial . . Govêruo cunstitucional exige caráter, raquer educaç.ão
constitucional.
O SR. AT.ALmA NOGUEIRA
Dou.. inteiro . ap~io a essas _palavras de
V.'- Exa:.

.

O SR. HERMES LIMA·~ Sr Presidente, continuo a ininha an~lise,
passando à temporariedade das funções eletivas; mas acrescento •1ão po ..
derem seus perfodos exceder o dos
cargos federais análogos, proibida a
reeieição dos governadores.
•
Se não dissermos que as funções
• . eletivas nos Estados não podem exceder, em prazo, as dos cargos federais análogos, . não haverá motivos
pa,ra intervenções, quando a Constituição . de um Estado determinar <;ue
o mandato do governador seja superior ao 'do Presidente d'l. Reuú.:
blica.
·
·
i ,,
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Não podemos prevet- todos êsses absurdos. ·
· ·
O SR. NEREU RAL~OS, PRESIDENTE - Peço .aos nobres constituintes que restrinjam os seus .apa:iten,
porque o orador já· excedeu o dôbro
de seu tempo.
·

\

O SR. HERMES LllvtA- Vê, V.
Exa., Sr. Presidente, que não ·é possível deixar de declarar que os períodos das funções eletivas não pode exceder o dos cal'g-os fedtlrais análogos,
como tinha. feito o substltutivo e co.:.
mo tinha feito o _projeto. ll: medida de
alta importância. política.
Assim também w proibição da re-eleição dos governadores, porque se
não .Púsermos isto na qoniStit:Liicão.
não have;rá governador, nês te pais,
que n!í,o se ·reeleja .
·
-O.SR. MARIO MASAGAO- Mas;
está no substitutivo essa proibição.
. O SR. HERMES LIMA ·- E Vossa.
Exa.. sabe, Sr, ·Presidente, que não
há nada que mais fascine a alma
humanw do que a· poder. E Vossa
-Excelência não acredite nunca em
quem diz que não gosta ' do poder,
porque, realmente, na ordem das coisas humanas é talvez a mais tascinante que existe. , .
·
A outra garantia é w relativa .ao
Poder Judiciário local, que também
não pode deixar de figurar, assim
como . a . da autonomia úo3 municípios. Não está, nêste texto de Conatituição, 1iió sentido de um principio
político. ' ·
O SR. MÃRIO MASAGAO- Está no texto constitucional.
O SR. HERMES LIMA ....:... Não
·está no sentido de prática da forma
republicana do ··govêrno. Nês,t e sentido, · .as pilllavras do Senador Clodomir Cardoso são, realmenw, irrespondíveis, porque, evidentewPnte, as6egurado o principio -da autonomia dos
municípios, nós o colocamos entre os
princípios ponstitucionais· para
q-ge
tenha sanção, qual seja a da· Intervenção, exatamnete pelw sua importância e pelo relêvo que tem na prática da vida federativw.
O SR. CLODOMIR .CARDOSO Essas disposições do a.it. 7- sã9 reproduÇao da Contituição
de 1934.
Surgiram como efeito de uma necessidade sentida nà. vigência da Constituiçãp de 1891, que alude aos princípios constitucionais. Ma& não os
determinava.
O SR. HERMES LIMA - Passo,
agora, à autonomia dos municípios,
que não pode deixar de figurar porque não é da bôa técnica constitucional indicar como motivo de intervenção princípios nã:> enumerados
neste artigo. Por isso, nós os desta.-
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a fim de que possuam uma sanção rantias individuais precis:tm ter sanprecípua e clara, no sentido de de- ções, qual ·a ·da intervenção, qua.uÇio
fender a prática do govêr:ô:o repu..: falhaTam na . Organização dos Esta·blicano, através de uma uniformida- dos, através da enumeração jps prinde, pelo menos nos seus elemen~cs es- cípios constitucionais.
senciais.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -:.
O SR. MARIO MASAGAO - O Não é preciso _que fique ai , consigprincipio d81 autonómia dos municf;... nàdo porque o Poder Judi,:iário é
pios. se violado, pod~ ocasionar a in- nacional. Haverá, além do. 'Ilribunal
de Apelação, o Supremo Tribunal Fe- ·
tervenção. E' por isso que no artlderal. (Há outros. awrtes).
go 9. 0 se menciona êsse principb.
o · SR; ATALIBA NOGUEIRA o principio da. autonomia. é diretamente dado pela Constituição Fede- Conforme se redigir o artigo, · êSs~
ral; não depende da vontade dos Es- aJ;tigo ~ba com a federação.
tados. Por êsse mtoivo figuN. num
O SR. HERMES LIMA ~ V. Exa.
texto especial.
tem. razão, em dizer "conforme · se =eO SR. HERMES LIMA - Acho digir o artigo". Mas, na redaçã;> dada
que a ponderação de V . Exa;. ·não ·por nós, tal não acontece. O substitu~
tivo do Sr. Clodoinir Cardoso deprocede, visto como, nêste sentitio, ':Ja.clara que a intervenção só pouerá ve_
da Hguraria numa enumeFação de
rificar-se depois de
decla.rad<t pelo
princfpioo con'stituciona!s.
Supremo. Tribunal Federa•!, nõ caso
Passo a. outro princípio que deve. concreto de uma.' violação dos · direitos.
figurar. E' aquele que se refere a li: uma garantia;
direitos e garantias assegurados nesta
O SR. MARIO MASAGAO - Peço
Constituição.
a V. Exa. que iildique, onde está, · na.
Como é que vamos exigir Ja. orgaConstituição .de 34, o dispo~itívo a
nização dos Estados que assegurem que aludiu.
nas suas Constituições e nas leis que
O SR. HERMES LIMA - Pensei
adotem ós direitos e garantias asque figurasse. ·
segurados na Constituição Federal?
NP.m
O SR . MARIO MASAGAv
O SR. MARIO MASAGAO - São
direitos e garantias que a Coru,titui- podia figurar, porque. as gara;ntias .inção assegura a; tcdos os brasl.leiros.
dividuais não dependem das Constituições Estaduais; dependP.m da Gons_
O SR. HERMES LIMA VoU
tituição Federal. O que V. E~a. proresponder. - O argumento de oue a põe
é uma inovação.
Constt.tuição assegura êsses dirietos a
todos os brasileiros não qt:~r dizer
O SR. R"AUL PILA .- Potic tel'
que êles não possam ser · violados pe- tal.:; disposições que anulem .tais galas organizações estadu~.
rà.ntias.
O SR. CLODOMIR CARDOSO'" •o· SR'. HERMES LIMA - As CarisO Poder Judiciário intervirá, imetituições
Estaduais podem ter dispodiatamen~te.
sições que anulem es.>l;.., gal'!l.lltias e,
O SR. HERMES LIMA - O Ju-" porl.sso, é necessário que e8~as garandiciário não poderá intervir se não
tias figilrem nas ConstfLuições Est-aestiverem enumerados os direir.us e duaiS..
g~rantias assgeurados pela Con.>tit.uiO SR. CLODOMIR CARDOSO çao, porque a enumeração é que ;Jermite, conforme meu modo de pensar, o Judiciário· restabelecerà ess~ gaque essa intervenção se processe e se rantias.
torne eficaz, nos casos de violação
O SR. HERMES LIMA -- Sr. Predesses mesmos direitos e des~a> messidente, vou enviar a. V. Exa. umAl.
mas garantias .
emenda tamMm substat·J~.iv.l 6:o artiO SR. MARIO MASAGAO - As go 5.0 , na qual, entre as incvaçõ'e!>
das
Constituições estaduais não podem outras emendas, está a e1.!p;o1-r.cia do
enumerar as garantias
mdividuais
sufi·á;gio universal, dire);o e secreto, do
porque são 8.sM:guradas na C<.~nstitui: Chefe do Poder Executivo e d-os Re.ção Federal.
presentantes às Assembléias.

O SR . . MARIO MASAGAO _o:. Sr~ refere se completa com esta cláusula:
Presidente,- pedi a · palavra paTa le- as violações de lei federal. . A primei~
vantar uma questão de ordem. Peço ra das leis federais é a Constituição,
de -mop.o que ;.sto não deve ser ;:;rigia v. Exà .. se digne submeter á votação ·sepa:radalJlente, a cabeça do ~ ar~ . do em prinêípio constitucional, exprestigo e cada um dos incisos. Porque o samente, nêste artigo; nem p,~risso
pensamento· da Comissão pode ser di~ se poderá deixàJ: de· fazer a mterven•
ção.
ferente, pàra uma e outra ~.Oisa.
O SR. SOARES FILHO: __ Atende_'
:o SR; NERlj:U RAMOS, PRESI~
D]J:;NTE - Mas isto seria a votação; rei ao 'aparte mais- adiante. Continu~
--estamos -discutip.do, até 11-gora, os ar, ando a exposição qu,e vinha 'fazendo,
tlgos·. · ·
penso que a enumeraÇão àe\'ia ' circunscever-se aos dispo~itivos da or&a- ,
O SR. MARIO MASAGÃO- En- niza~_ão - constitucional dos Estados,
tencU que a discussão estava ·ilncer.ca- cuja pena• fôsse a intervenção federal,
da;. Meu requerimento será, então~ porque, para violação de - quaisquer
apreciado, ~no momento oportuno outros dispositivos, a solução seria
outra:. por exemplo, o apêlo ao· Judi·
O SR. SOMES _FlrLHO Sr. ·ciário, e a solução dada por êsse poPresidente, a~ prÓpósito das dlscu.ssões der, em r'eclamação rlós interessados
aqui _travadas em tõrno do art. 7.0 do ,ou, ·mesmo, de ·q ualquer órgão ··do po.
substitutivo de autoria do Senador der pP,blico.
··
'
Clodomir .Cardoso; mu1ta : ·cois:>. h,á a
Assim sendo, a vio!ação dos (!ireitespigar ,,. Quero, em primeiro lugar,
referir-me à enumeração dos princi- tos, a que se refere a1 emenda Hermes'
pias constitUcionais, como obrtgatórios ~ima, julgo esca;par a esta enu.'Ilera·
llal organização dos Estados.
ção, porque, ·ev-ident~mente, sua vioSr. Presidente, realmente entendo lação terá remédio na intervenção do
que essa enumeração é necessária. . Poder Judiciário, e não nà decretada
'Iratando dêste ·mesmo
títu·to
da
Constituição, um pouco adiante - da ou levada a efeito pela União Federal.
Intervenção dos Estados - de poder o
O SR; FERREIRA 03J SOUí~A: Govêrno da União intervir nos .Estados, verificamos, não sli no Projeto da Se V. Ex."' bem reparar, verá que toComissão, .como no · substi~utiv-:>, e, .dos êsses princípios possibilitam a_,..in_ ainda,_ na Constituição de 91, so- tervenção do Judiciário. Essa é a bo~
bretudo na: Constituição de 34, que
a intervenção se dava em dois casos, norma. A pena da intervenção , é pé..
com várias subdivisões. o primeiro rigosa. ·
refere-se a procedimentos que peço
O SR. SOARES FILHO - Reput.o.
licença para denominar "ocask.nais".
A União poderia intervir contra a assim, que os princípios constantes do
consumação de ' atos praticados pelos substitutivo Clodomir Cardoso, que
de 37,
govêrnos dos Estados·. Châm.J a isso são os mesmos da Consti·tuição
0
"procedimentàs ocasionais ·' aos pode..: enumerados no artig') 7. , devem
res estaduais, _sujeitos a intervenção constar, também, da enumeraQão,
como obrigatónos, para~ a - organiz~:tçã:>
-f ederal. ·
dos Estados, · ou seja, \ndependência e
harmonia dos poderes, tempcra.riedade
A segunda categoria de intervenção
é a que se refere, justamente, à vio- çias funções administra tivas, autol1olação dos princípios constitucionais a mia dos municípios e garantia da poque ·os Estados estavam 'obrigados. Se der judiciário, devendo acrascenta:r-se
a. 1 Constituição tem essro duplu classi- - do Ministério Público, prestação de
contas, da Administra<;áó, possibíJida·
fl~ação. para autorizar. a intervenção,
nao VeJo como se possa fugir à enu- des de reforma constituci.onal ~ commeração dêsses princípios. EntreLan- petência do poder legislati."O para deto, nessa enumeração, devemos ficar cretá-la, excluída a representação prorestritos aqueles princípios cujo des- !issiona·l, que não está nas cogita~
·
respeito determine a intervenção fe- da Assembléia.
deral.
O inciso que tratava da. Interven;:ão
O SR. PRADO KELLY: :._O inci- federal <artigo 12 der;sa. Constituição) ·
so constitucional a que V. Exa. sa _e stabelecia p.o item 5.0 :
r

-80"Para assegurar a · observãnclal, completou, E, portanto, razoável será
d05 principioa constitucionais es.:. que a incluamos de for.p1a definitiva e
pecificados nas ietJ:as a a h do clara, na Constituição, quer sejw ao
artigo 7.o, n.o 1, e d, exeilução das se tratar do processo da eleiçã-o, quanleis federais".
do se refira aoa Estados, quer seja
De maneira que a enumeração_ Çleye por disp{Jsitivos incluídos no cap}tulo
circunscrever-se, positiva.mentc, a éste d!IS disposições Gereis. _
.
princípio: a autorização ser extensiva
Quanto à última parte da mli).ha:
·à violação das leis federais,
emenda, BJ que se refere ~ ·eleiÇãc do
Secretário das Finanças e de.. Secre0 SR. CLODOMIR CARIDOSO -:- tário a. que se atribua a· superinten-'
Desdobrei um doa ·incisos que aludi dência dos serviços de segurança púaos princ.ípios constitu::ionais e à Jel bllca_ ,pela Assern,bléi.a Legislativa
federal, para tornar me,ls fácil, de- devo dizer, desde logo, que não se trapois, a remissã:o a êsses dispositivos.
ta, absolutamente, de parlamentarls0 SR. SOARES FILHO ...::.. Julgo
mo. Se há uma Nação cuja C::.nstituiq'ue o que dispõe o substitutivo Clo- ção se · apresenta a(> exame dos. doudom!r Cardoso em concordâ.ncia• com tos como eminentemente presidenciao texto da CÓnstituiçáo de 34, tem, li~ta.s, ·é a _dos· Estados Uni\lo~.
além das ra.zões já ·adtuidas pelo auo SR. MllfrON CAMPOS~ Modêlo
tor e po;r outros ilustzes colegas, a d
id
·"""cw:isagra.çãc. dos precedentes àa Conse pres eDCl""-"='0 '
tituição de 34.
O SR. SOARES FILHO .._ Modêlo
Passando, agora, às emendas, solici- de presidenciálismo, como· diz muito
ta'lia ·que constasse, junto ao prin• bem o nobre ~puta.do Milton d-e ,
c!plo da eletivida.de dos governadores Campos.
·
de Estado ou Chefe de Executivos EsPÕis bem; nos Estados Uuidos, é
taduais e das Assemblé1as, a forma regra: que todos os Secretários de Fipor que se deveria processar essa elei- nança de Estado, pelo m':lnos em
ção.
grande parte, são designados por suOompreendo, Sr. Prestdente, que, ~rágio popular, -como o Te.;;:)ureiro,
sendo da competência. privativa do ~rue exerce as funções a,qu, atribuidas,
legislativo federa:! tratar de matéria ~m regra, ao. Secretário de Finanças.
de direito eleitoral, til.lvez isso fOsse Ç>utres Secretários também -são Eleidispensá.vel. Entretanto, · a Constitui- vos. A razãp disto não está, propriação de 34, embora atribuindo à com- 1pente, na prática .do pa:rlamentarísJletência exclusiva do poder federal, ~o. Nenhum anseio qe pa.rlamenta-~
decretar a legislação eleitoral, esta- ~·ismo ou cunho parlamentarista há no
belecia nas Disposições Transitó.das. regime preside110i.al. Isto num ponto
. que as eleições para composição da Jtlllito mais .smve muito mais sério.
Câmara dos Deputados, das Assem- ~!-lstentamos to-los que. a· mal 'do ;ara-·
bléia.s Legislativas estaduaiS e das Câ- ~1 é a ine-x istência de orgv;'liZ!lâo da
ma.r115 estaduais, obedecerão ao s1steppinião pública. Tôda a gente sabema de representação proporcoinal e · 11ue os males decorrentes da nossa.
de voto ·secreto, absolutamente inde- irganização ;pol.frica. decorrem, sobre-_
vassável.
udo, da Ira..tueza. da opinião pública'.
Sr. Presidente, c~l'!lpreendo a r~z~o,
ão temos o,JH~.;i.o púbU~a organiza•da;
de ser dêslle dispositivo da . Constitmaí os males s os desmandos dos gr.ção: é porque um dos grandes males :vernos, que desfecham em crises, órido regim~ foi, sempre, o falseamento · e._es que desi.ocham em revoluçõe~.
das elelçoes, o falseamento da von- ~ual a maneira de organ:zarmos a
tade popular expressa. jJelo voto. E, ppinião púb1ica? A .organização dos
se fizéssemos uma experiênci~, como 15randes partld·Js, :l•JS partido~ nacio!izemos em 33, que d~•..t os melhorP.s pais. A lei 'crlou o partido nacional;
resultados, verificaríamos que nãc foi
entretanto,. 1~tJ é, uma n;-i,1ção ar\:'1demais proaurasse a Constituição. as- trârta, que fenecerá., de.s aparecerâ, com
segurar. aos principlos fu~?-amentais 0 tempo, ;,c não d~'Tmo;; alimento, se
dêsse siStema lj. sua estabilldade, in· não dermos amneirR. e fo:nna dessa.
cluindo-os no texto constitucional.
criação solidliicar -se, viver e prodaReputo que diante do grande hia:- zir seus be·.leü,;os e~eitos,
to decorrido de 37 até 46 de baniJá disse ein outro local que. o nosso
menta do Bmema represêntativo no corpo eleitoral não é composto de
BrasU, essa experiência. ainda não se santos, nem de individuas que têm
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vocação ao martírio. E aqull6 q'ue
muita vez apontamos como sendo
uma fraqueza do elemento eleitoral,
sobretudo no interíor, não é mais do
qjle imposição de uma realidade da
vida politica brasileira. Como estamos, só é possível viver-se no Brasil
com um · partido-:. o p_a rtido do gov.êrno, porque aos outros partidos tudo
é negado, através da - corruptela do
regime, das práticas a:dministrativas.
De sorte que, nesta Constituinte; em
todos os capítulos e a todo momento,
quero deixar algumas medidas que,
no conjunto - vêde bem, não cada
uma .delas isolada - que, no cónjun- to, repito, venham . permitir organizar-se 31 opinião pública através de
partidos que possam viver independentemente do govêrno, isto é, que
não obriguem seus membros a · se lan.
çarem nos braços da .organizaçíto governamental, porque não têm meios
de viver, sufóeados ,Pela pressão do
partido oficial, Ora, se eu mando
eleger o Secretário das Finalnças, e
se mando eleger o~ Secretário da Segurança Pública, tenho desde logo estas · duas grandes vantagens:. eleito
que seja o Secretário das Finanças, o
Tesoureiro do Estado, muitu mais difícil é ao governadOr desvia.T par-a o
serviço de favaritismo, ou mesmo para intervenções eleitorais, o dinheiro
público, porque êste homem não depende mais da vontade· do governador.
:e um titular que exerce as funções de
seu cargo mediante a escolha daquêles que representam o povo do seu Estado . .o 1 mesmo posão dizer de um
• Secretário de Segurança que é chama.
do quase sempre a intervir e distribuir as garantias aos indivíduos por
um critério polftico. Eleito que seja
o Secretário da Segurança, poderemos
ter, então, umf!, policia realizada com
espírito de justiça e não com espírito . e orientação politica.
Sei que essa'S duas providências não
são necessárias.
iNão são as úhicas. Não so suficientes isoladas. Pretendo colocá-las
no capítulo próprio - garantia orgânica da vida dos partidos. Pretendo,
mesmo, depois, no legislativo ordinário, criar uma lei orgânica dos partidos, que dê o direito de representálos como figur3/S de direito público
em tôdas as ações em que os meníbros da sua corporação possam ser
vítimas de qualquer al'>uso do poder
ou de qualquer ato que cerceie Sllal liberdade, sua dignidade de cidadãos, e, •

\

sobretudo, o livre exerc:ficio de sua.
profissão, sem êsse desequilíbrio que
surge a cada momento, em face dtl
fisco, em face das· taxações e de· tôdaa
as medidas com que o govêrno protege seus correligionários'.
O SR. FLORES DA CUNHA Perdõe-me que o interrompa. A ar-.
gumentação <;errada de V. Exa. é
procedente. Mas, na prática; o que
ocorre é o .seguinte: quem tem fôrça
pare; eleger um governador elege tam~
bém o Secretário das • Finançás e o
da Segurança Pública!
·
O ,.SR. 'SOARES FILHO - Não hã.
dúvida nenhuma; mas entendo que,
no fundo de tôdas as álmas, de todos
os homens, na consciência de todos, ·
há o sentimento de perfectibilidade,
!Mas ess111 per.:fectibilidade é relativa .
E se êsse homem, imbuído dos princípios de independência, na ação co~ ·
Jl!.O SecretQ.rio das Finanças ou como
Secretário da Segurança, está · sujeito,
exclusivamente, ao arbítrio . do gov.ernadQr, pode frBICassar nêsse seu
anseio de perfectibilidade, na realização de seus atos. Se, entretanto,
estiver abroquelado por uma investidura igual à do governador, certamente poderá oferecre muito maior
resistência.
Era o que tinha a• dizer em defesa
da emenda que acabo de apresentar
à Cómissão. (Muito berti).
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Tem a. palavra o Sr. Pra...
do Kelly.
'
·
·
O SR. PRADO KELLY - Sr. Presidente, desisto da 'palavra.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Tem a pala"Vra o Sr-. Raul
Pila.
O SR. RAUL PILA - Sr. Presidente, recomendou V-., Exa. se abs. tivessem os membros da Oomlssão de
apresentar emendas de redação.
A emenda que vou sugerir ao ítem
2. 0 do art. 7. 0 apenas na ai:;arência.
poderá se remend111 de redação :
E' a seguinte:
Diga-se, em vez de "a indepen•
dênci-a. e harmonia dos poderes
entre sí":
·
"a divisão e a harmonia dos
poderes".
Vou justi!it:á-Ia.
.
Independência e harmonia são dois
conceitos contraditórios. Harmonia é
uma relação definid.w entre as coi-

-~?'::--7 -~ -~~<,_~áS,

,fr.enômenos )~J:dépendentes·· ~_ntte · .. ) Çlumpre potar, ainda, ·q ue a: -e'xpressLpodei'ão coiiJ.cidir ;~lg-ilJna : vez, _mas. "' s@l .critica;da. não se ajust-a. à clâssicl\
n~p poderão ser. -cliJrã:'dciúr:~cnte .~t.:..
lei: d~ divisão d~s pod~r€'S _qe Moii'mônicos, isto .é,. não ;-pqder.ão":. manli~· ~sq_Ul~u. _, Esta Ie1 reconhece _a r.eau:..
relações ~efinid,a,ª -én:_tr,~ ~:Si· ; It}de.pen:-:-· q~de, estipula a neç~s&il!ade da dividência e harmonia' const1Luem ·o;_;,que; , sao dos · poderes,· mas nao s.e l'efere
em Lógicá', ~e :c.cifpitíi}a ~c(j}#ÍÓ \êon-:. à 'Sua incJ.:ependênciq,,. porque serià antradicãó' ,nos···têrml!ls'. ·..,
··
·. .
ticiéntifico. ·.
''-;,:.
·
·
j,_ :e.Xit€:'1~~qot.jJrop~ós~; ".divisão -e
Du·.-se-á, :talve2;, ser.' esta UIÍJ.a exhâr-iriê)nj.a/.,a.os. po,d~Ei!l'·' "''1J.ão·_·pa.<;lece P;.essão co!J.sagrada en; ..11ossa tra:dido -·mésJ:!IO' açhzygufl.. • _Os .IJoqeres p_
o- çao republicana, pois Já se encontrá
dém~-=sét-.;ao' mesmo~ tempo, qistintos
n81 Constitu-ição de' 1891. Mas a verh:il'l;n.õ]lico~:;,cpmo· ha'rmÕI)iC.as e dis_
dade é que ' um êrro, nem por ser
!frl:t#· são 'a:w'· notas· ee .um acor!ie, antigo; _deixa de ser êt:r<>.
·c;Ia'li.o.: o_·e,as.o que ..o mecanismo consDemrus, os· el_abodarodes 'da .Consti"' tifuctónal adotado . pw:Jibilii'-8 ta:l 'har- tuiçãb de 1934, parecem.· ha-ver seutt;..
~/5Iiia ·. entre 'êies;
,
rdo a · ,in:congrÚêhcia, 'm as · não. SOUbe. S&;.do ·a·spec.t o ·puramente formal ram pôr ·O .dedo na· ferida. 1\'Iodificats.é 'Iiassar a. cons1deraçã0 · fun_ciohaí · da ram ó segundo ~êrmo· da· ·.expressão,,
qu,estã'q';-_ mélhor a-inda se evi.üe.ncia, - a substituindo -harmônicos . por c:oorde·ini.Jl).'op_í:ied!lldé diL expressão ".! n_de:- nados,_. quàndo Q· m!lll estava no prlpend,ênci5. · · e·:- naa:monia, dos poderes melro têtmo, independentes .
. entre:- sí" .· · ·
.
·
·
;:'_~eom .. efeito, tráta,.se, nó caso, da . 0 SR. NER:E;U · RAMOS, PRE$I__.Q'rg!J;n-iZ~Wão ·· dos' pgêiées nqs · Esta~. DE~TE - Aca~'àm -de soar 18 n~ras~
dos. Que·- é . Çlrgan,ização? .E' um con.:. temos de teriJ1lllar no$Sos trabalno_s.
êe~to. fiu!dameiJ..tai·. das ciênc!as i bioDee~aro, a~sllJ1, ·~ncerrada a seosaa
lógicas ·:e ~e:kiológicas; E' ·.~: mútua · de-. ~ convoco os S~s. Repr~entante~ papendên_ciá. -em q_ue se encontra·ni. as ra outra a :ealizar-se amda l;lqJe, às.
partes, ~m r~lação ao todo, ·e.. :o todo, 21 horas, neste mesmo local.
em retaç,ã ó _às partes. Um C<Jnjunto
Assumimos compromisso mtrito sé.~-côpgã"os indepéndentes entre sf nunrio para com a Nação, do qual -;1os.
.. ca· -podenà.'. consUtuir um organismo.
devemos desincumbir. Embora esteC.oiQ.Q ·,a-fb:milj, portanto, que ntim Es~
jamos discutindo há perto de dez ho·"' tãdo ;_organizado os poderes são .in- ras, não votamos S'I'X}Jler quatro nrdêp-eil,dflntes? Não é, de.· Um · la;do, a tig·os, e precisamos prosseguir-.
..diferenciação, e, · do· o~tro a mútmu guir .
.dependênCia, ,a interci~pendência ·o:. que·
-<Jaracteri$a a · organização?
:f1-Yan~~~~; ~ $.es,~~d às 10..-:hor~-:
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4-. a _ Reunião, em 3 de Abrll de 1946
Reuhiu-se hoje, às 21 horas a. Co- -tem um pxa.zo determinado pelo Remissão da Constituição;· OOpl a p!e{lell- gimento para wtimar os seus .tra.balbos. Cálculo em quatr.ocentos artigos
ça dos . .Srs. · Constituintes:
Nereu. Ramos, Presidente. ,_ Prado e pr~jeto da Oonsti_tuição.
O SR. MARIO MASAGAO- Nã.o
Kelly. - Benedito V!l!lada.res. - Atavai a tanto; mais ou meno& c,ento
liba. . Nogueira.. - Clodomir Cardoso.
..,..., Café Filho. - Gustavo Capanema. e vinte .
_ Mário Masagão . .,..- Eduardo DuO SR. C.AF1!: FILHO - Todc- o tra'vivier. ..:... Raul Pila. - Graco Car- ba.llro?
Parece que a;lgumas snbcomlsdoso. - - Souza Costa.· - Flores da sões ainda não apresentaram os traCunha . .. - Deodoro Mendon@l. ;..,
Hermes Lima. - Agamemnon Ma- ba-lhos.
ga!hã~. A~o Vivaqua. --: AdroO SR. MARIO MASAGAO - Jã inaldo Costa. __; Magalhães Barata..· _.. daguei; serão mais ou menos cento
Pérlcles Góis Monteiro. - Argemiro e vinte artigos.
Figueifêdo. · - Benedito Costa. Neto.
O SR. CAF.I!: FILHO - Para me
.:.,... Fetreira .de Souza. - Soares Fi,. aproximar
cãlculo feito pelo nobre
lho. -Milton Campos. - Va•ldemar colega Sr. do
Mário Masa.gãl>, estimo em
Pedrosa.. - Milton Ca.ires de Bl'ito.
duzen,tos ·os aTtigos. Tomando por
-base o andamento de nossos traO SR. NEREU RAMOS, PRESIbalhós, precisaremos de ol'i;enta. e sete
DENTE - Está. aberta a sessão.
dias pru·a o ultimarmos. ficando fatalO SR. C.A:FE' FILHO (Pela orde-m)
mente fora do praz:> regimental.
Diante d~s ejScla.reiCimentos, eu
- Sr. Presidente, a Comissão da
Constituição ,está. trabalhando apr~ a:pl'esenta.ria a seguinte 911g~stão : recebido o · trabalho das subcomissões,
xlmadamnete há. 15 dias.
. fõsse êle remetido ao Relator Geral,
O Regimento em seu artigo 23 diz: para• elaborar o ante-projeto da. Cons. "A comissão fará. a distribui- tituição, que, então, o enviarta ao pleção do seu trabalho e m~~XCn.rá nário para receber emendas, voltando
prazo pru·a. a duração dos debat-es novamente & ·esta · comissãi> para
de maneira qU:e não haja p!'ote- serem discutidas e votadas, pela malação''.
neira por que estamoo . fazendo neste
De_pois do estudo da Grande Comls.. momento.
são será o ·projeto remetido a.o PleAinda. hoje diSl.'Utimos a parte renário, para receber emendas ç ·com ferente à Organização Federal. O no_
eSSSI colaboração voltará à comissão
bre deputado Flor<!s da CUnha, com
da~ Constituição, que novamente exa-·
o brilho de sempre, aprecla;ndo uma
minará a matéria em face das emen- das partes mais interessantes do tradas plenárias.
éé!Jho referente aos Ter!'itórlos, depc:>is
Como dizia no inicio da quest-ão que de uma demorada exposição, conclUiu
levanto para boa ordem dos nossos que -não estava bem !nf01·madc. sõbre
~balhos, 'a Comissão está -trs:balhanos motivos que determinaram o Govêrdo há quase 15 dias. Examinando os no a. criar os diversso Terri!;órios. Não
trabalhos das subcomissões, realizamos possuia o! esclarecimentos para votar
duas reuniões diárias. e nisso traba- pela manuten;;ão do> Territórios ou
lhamos jâ sete horas.
s-...a eliminação. Devo dizer ao nobre
Discutimos e votamos, a.té agora, Deputado Flôres da Cu!lh:~. que tenho
quatro artigos, a._pena'S. A Coiillssão as mesmas dúvidas a. respeito da ne-
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o SR. "A;CURCIO TORRES - Teremos aqui os pontos de vista formados
em tôrno da,s questões centraoiS do· pro..
jeto. Com êsses pontos de Vista poO SR. FLORES DA CUNHA
Em relação a V. Ex." a ignorânciao ao . de:ríamos melhor conhecer dessas miasunto .se deve mais à "non cha· lhaTes de emendas a serem apresen~a
lance' à né'gligência; a mim, porém, das.
é porque e.stava exilado 0.1 ná ·cadeia.
O SR. FILORES DA-. CUNHA
O SR. C~ FI.LHO - Confesso, Não digo questões centrai~ pois tamsr. Presidente, que sem os esclareci· bém podem ser de perif~a . 'Refiro- .
mentos necessários,' que requer o . ilus-· 'me às questões éontrovertidas.
tre representante do Rio Grande do
O SR. A;CURCIO TiORRES - Pôr
Sul, não sei se é po.;sívél manter a. gentileza
do oi'adr,o, não · deixarei D;O
divisão atual ou alterà-la.
ar o que disse o Sr. Flores da. Cunha .
O SR. FLORES DA CUNHA . · ~ Chamei ·de centrais justamente os ·
Eu apen~s· desconheço a justificação.
pontos capitais, aqueles sôbre os quais
será maior, mais . pro.funO SR. C~ FILHO Entendo, ada,discus~Jão
pelas divergências · que súscitai)l.'.
sr. Presidente, que o plenário poderá
e~larecer -nos nesse ponto. Podemos
O SR. FILORES" DA CUNHA receber do plenário não s.ó em emen- Não sei o que o. Sr. Café Filho pretendas, como na discussão oral, num pe-· de ainda .dizer, ·mas posso asseverar '
r iodo mais longo; os elementos que que as considerações de S. Ex." são
nos estão faltan.do para a votação do muito judiciosas.
- ·
texto. Não vejo, pois, nenhum preO SR. C~ FILHO- Muito obri"
juízo em suprimirmos êste debate,. já
que nos falta o tempo necessário par?. grudo a v. Ex-.".
sr. Presidente, as razões . da quesmanter o ritmo atual dos nossos trabalhos e é desaconselhada a reforma .do tão que· estoU: -levaontando são as se- .
regimento para alteração dos praZi1s. . guintes: a Comissão está trabalhando
sôbre a pressão de um prazo que está
Senti, na tarde de hoje, que es.:. por metade· esgotado. EStá visto que,
tamos"' apurando na discússão os •mi-· se trabalhámos düis ·dias, durante sete
nimos detalhes de ·elabm:ação, como horas e apenas votamos quatro arse estivéssemos ·nao parte final do tra- tigos, e a Constituição terá, atproximabalho constitucional. Vi, por exemplo; , damente ·duzentos ou trez.entos, não
a1qui, demorada discussão em tõrno da conseguiremos, absolutamente, votar o
r edação de te~ : constit!IDionais texto no prazo estabelecido pelo Regiquando, na verdade, iremos receber, mento. Não vejo prejuízo em que a
possivelmente, milhares de emendas do Comissão r l(meta os trab!!l)h\Os . da\s
plenário, emendas_ essas que terão de subcomíssões, como um ' projeto elaser discutidas e. votadas pela · grande borado pelo Relator e submetido ·a esta
Comissão . Estamos no princípi:o e Comissão, a Plenário, com liberdade
parece que nos encontramos no fim.
até de apreciação e discussão dOEI
próprios membros da Comissão da:
e>-.sR. AOUR(no TORRES- Não Constituiço - a · exemplo do que fez
parece ao espírito de V. ExJ que êóse a subcomissão que elaborou .o texto
tr abalho de discussão de artigt) por referente ao çapitulo "Da Ordem Eco•
artigo dos projetos das subcomis- nôm1ca
e Social" . Igual providência·
sões - digamos · assim - , para, <Ie- poderíamos
agora tomar, sujeitando o
poís então, ao final dos nossos tra- Projeto à discussão
éom a
balhos, serem tôdas as idéia!l, co:.1ti- nossa paTticipítção. do Plenário
·
das agora nesses projetos das subco~
O SR. ACURCIO TORRES --: Se
missões, consubstanciadas no projeto
a ser a presentado pelo relator geral V. Ex." não tivesse trazido justamennó ' plenário - pergunto a V. Ex.", te o exemplo do :que se passou ontem
não parece ruo espirito de V. Ex." ta- e hoje, não teria dúvidas em concor~
refa muito mais ifácil mandar ao ple- dar, em princípio, cmo o nobre colenário o projeto proVisório éom ' o es- ga. Mas, o que me leva .a discor<;lar .
do ponto. de vista que sustenta.~ é que
tudo definitivo realiza,do nesta fase?
assisti, nas duas primeiras sessoes pleO SR. CLODOMIR CARDOSO -- nárias dru -Comissão, ao seguinte: pol'
0 tempo qu eperdermos aqui, ganhá- mais que os membros ' das S\lbcomisIc-emos lá.
sões tenham trazido seus trabálhos cocessidade de manter ou não os
tórios.

Tenl~
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-65mo frUto de estudo no seio das subn
comissões, já vl.nlos que, apesar de
todo êsse ésfôrço, chegamos ontem,
apenas, ao artigo 2.0 do primeiro c~
pítulo distribuído à Comissão, o que
quer dizer que, vitoriosa, a proposta
de Y . . Ex... teriamõs de mandar a
Plenário um ·trabalho que neste momento- mesmo ainda não é em definitivo o -nosso pensamento- de agora.
O SR. C.AF.S: FILHO - E não o
será na conclusão; nobre colega, porque v. Ex... vê que tôda matéria está
sendo vqtada com op~ição de grande parte da Comissão .. E, como nos é
permitido pelo Regiinento. aceitár o
tra:balho e assiná-lo com restrições,
acontece -que a Comissão vai remeter
a Plenário um trabalho com restrições
de todos os seus membros. Se eu tenho restrições num ponto, V. Ex... as
tem noutro; de maneira que não conseguiremos unanimidade em tõrno do
Projeto, não irá. a Plenário nenhum
trabalho que exprima o pensamento da
Comissão. Para elabor{t..-lQ, ~t~os
perdendo tempo e retardando a elaboração da Carta Magna.O SR. ACURCIO TORRES- Nesse particular, V. Ex... tem razão. Na
Subcomissão de que é relator o ilustre Deputado paulista>; Sr. Ataliba No_
gÍleira, e mais, com o substitutivo do
brilhante representante do Maranhão
Sr. Clodomir · Cardoso, ontem, eomen~
te sôbre o artigo 1.0 foram apresent adas várias emendas, cuja discussão durou 4 hm:as . Quer dizer que se mandássemos o trbaa lho primitivamente
apresentado - perdoem-se os ilustres membros d_a quela Comissão - parece-me, data venia de S. Exas. que
também colaboraram na aceitação das
emendas, parece-me que o tra•balho
não seria tão bom.
,
O SR. C~/ FILHO - V~ Exa.
está me ajudando . _
O SR. ACúRCIO TORRES
Aceitaria a proposta do nobre colega,
se o Regimento permitisse que, à
proporção que a Comissão fôsse estndando os capítulos e os· aprovando
definitifamente, nós os fôssemos remetendo a. ~lenárío.
O SR. CAF1: FILHO -:- O Regimento não permite.
O SR. ACúRCIO TORRES
Isto é que seria gatnhar tempo.
O SR. FILORES DA CUNHA
Seria uma obra fragmentáfia.

\

O SR. C~ FILHO -j,{~
indicação é que· a Comissão remeta
todos os trabalhos das · subcozfiiSsões
ao Relator Geral, e que êste elabore
um projeto a ser submetido, em
conjunto, à Conilll,são da Constituição, para:, uma vez aprovado, ser de·b atido no Plenário na sua primeira
fase.
Vejo, Sr. . Presidente, que as subcomissões, - é um caso que julgo
importantíssimo - que fizeram um
trabalho de ga,binete, estão sendo
surpreendidas com emendas que seus
ilustres membros têm .dificuldade de
defender, por dependerem de maior
estudo.
iMinha indicação é no sentido de
que a• Comissão, abreviando os trabalhos, mande o Erojeto das .subcomissões ao Plenário.
O SR. FLORES DA CUNHA São júdiciosas as considerações do
Deputado pelo Rio Grande do Norte,
mas · eu teria dúvidas em aceitai suas
sugestões, porque não sei se, apesar
de trabalhosa~ a nossa ação na gr,ande
Comissão iniciada ontem, se não seria· preferível, e mais prático, prosseguir, . mesmo \ fa'2endo um. a pêlo aos
companheiros da Comissão para que
abreviassem as intervenções e só nos
pontos considerados de suma importância se aíbrisse o debate. A subcomissão a que pertenço aproveitou,
Sr. Presidente, como digo no meu
ligeiro relatório, a obra de 34, e nela.
introduziu aquelas '-..!JlOdificações que
constituem discrepâ.D.cia que hoje
existe no campo doutrinário e no
campo da prática sôbre modifica~ões a introduzir nela ou mesmo em
modificar o
pensamento adotado
pelo legislador constituinte de 34.
Mas, como mandar para o Plenário o nosso trabalho, quando no seio
da nossa pequenina subcomissão não
chegamos a concordância no tocante,
por exemplo, à duração no período
presidencial, à criáção do lugar de
Vice-Presidente da República aà re·
terendum do Senado, para nomeação
dos Ministros de Estado, ao comparecimento obrigatório dos Ministros
perànte a Cil.marw ou o Senado e as
Comissões, inovação que unânimemente introduzimos na Constit uição
e na conformidade das leis? E outras
mais.
E' um dos capítulos menores do
projeto a ser apresentado. Sem em'Qargos, houve tôdas essas modificações, Acrescento o seguinte: que sô-
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l:lre o periodo presidencial e f? mo~o
de definir o exercício dw Pres1dênc1a,
n ll.o houve concordância de todos.
o ra, parece que se simpll!icaria. o
trabalho da. grande Oomissao mandando, afinal, o nosso trabalho para
o Plenário jê. escoimado dessas diferen çn'S . De maneira que a:mda
quando eu entenda que foram JUdicloso.s as consideraçges ~ perceba o
alto fito l;lUe liem o nobre Deputado
).l&lo Rio a r a.nde do lt'forte,, que é
igualmente o meu, dev~ êste abreviar .
,
$r. Presidente, quero declarar que
prefiro, com todos os sacrifici~s, ·s e-·
guir o ritmo adotado.
O SR. SOUSA OOS'fA - O Géheral FlOres dw Cunha1 nobre Deputado
pelo Rio Gr&.nde do Sul, já 11odiantou
muito o que eu desejava dizer . o que .
se me sfl.gura. prático é r eduzirmos ao
mhumo a discussão, sobretudo de matéria estranha. nos artigos que estamos
eomentsndo. Com isso ge..nha'l'emos
muito tempo e prosseguiremos nos tra.
ba.lhos ta.l como se delineou, de ma.nm·& que o nosso projeto vá· a.o plenârio jã, representan do a opinião da
nudorin. da Comissão. Isso é o que se
me aflgura prâtleo, repito.
O SR. FLORES DA OUNHA - D a
maioria da Oomlsslio e das .correntes
:mais ou menos firmadas em tal ou
~sl sentido. Isso vai simplificar o
trabalhn do plenário.
'
O SR. SOUSA COSTA- E ' evidente quo se ~vessemos de confia.r a. feitul'à do proje o a ums. Comissão ou a.
um individuo ro. s.o Professor Mârto
M~o.~ por exemplo, êle teria em
mulb) curto espaço de tempo fei~ projeto de Oonstltuição.
O SR. MAIUO MASAGAO - Obri.
l8d() ~v. k~.
O SR. SOUSA COSTA - Mas &!se
proJeto !~Ao .ro~tadt\ a opinião • . •
O SR. PLORBS DA CUNHA __: A

maitll'ia das op!nt~.
" cosTA - • • • da.
O SR. SOUSA
mlld.~. ~ isso, ~os umn.
~~~o < ~1 :. de • 7 membr>os.
~ quSllquer • 'il <' :;s " em tomo
d~~ê
!"::,de tempo. Oom
blldo o ~Uo -:· me m~
in~ do :
do On.f~ llho.
~me que
• . •. .- pro.s.;;i." 1 no
JWí'll.W em. QU& knm u <
.
e os
~ m~ros da
~'\ redual.·
ri.Ulll ao mfDhu.\o seus
rt ,. e tlca-

-
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riam ouvindo . !lS expO~lÇOel? dOS· rela-·
tores, sugerindo modüicações com o
minimo de palavras. Com isso, ganh!JI·ríamol; um tempo enorme.
Ó SR. FLORES DA CUNHA ~Sem
querer pedir ·a palavra, apenas para
escla:,:eceiY. o- que seria de desejar é
que, naqueles ·pontõs controvertidos, se
decidisse a· substã.ncia .do assunto e ~
questão de redação se deixasse para
ser escoimâda mais .·adiante .p ela comissão respectiva.
O SR. RAUL PILA - . SÓbretudo se
n:ão~ houvesse digressões ..'
O SR. SOARES F.ILHO -:.Sr. Presidente, pedi a palavra para ·dizer gue
estávamos nesta ba.ncaaa.· apreciando
a discussão - e nisso não vai nenhum
desacOrdo, pois sabemos que todos es.
tão pro:eurando contribUir para o tra.ba.lho constitucional' ser feito pela forma mais precisa e clara . Ao mesmo
. tempo, observamos que, ·s!)m Vis.ar a
clall'eza da discussão, nem tampouco
e, orientação dos deba.tes, os . apartes
ltêm tomado três quartas. partes das
exposições.
Pediria que .abolissemos pox nós mes
m os - para "n ão ser preciso que vossa.
Excelência, Br . President e, coro a· sua
autoridade, o faça .- o direito de
a'Partear. Se nos circunscrevêssemos
a ouvir as exposições, votaríamos dez
vezes mais o número de artigos que
temos votado .
. O SR. FLORES- DA CUNHA - Mais·
ainda: não só evitarmàs ·OS apartes,
;;obretudo os apartes tumultuários,
.como também exigir o cumprimento
rigoroso do R egimento . .Quer dizer:
1_lada um tivesse aqui o tempo estrito.
~enfio, n ão se chega a coisa. alguma.
O SR . NEREU RAMOS, PRESI·
PENTE - Vou submeter à votação a
Ptdicação - que e menos questãa de
Pl'den\ do. que indicação - do nobre
peputado Café FilhO.
Antes de fazê-lo. quero, entretanto,
recordar que tanto ontem como hoje
i áOs Srs. Represent!lntes ®e se
uivo.ssem, po:r enqumw. de emendas
e versa.ssem exclusivamente sôb:re
dação dos dispositivos que vamos
')lOt-ar· que as reta:tdn.ssem. -pam o :fim
lia tU cussão do projeto. Com isso -pouarlamos tempo. Além disso pedl:ria
os nobres RepreSentMltes. no blteresse

~

~

o trabalho oomum que

~os

rea-

i!ando em proveito da. nação, que res·
iugissem o me.ls possivel as suas oondf.ll·~Oes, porqua temos verlficado que

às vezes d~is e três membros pederil a
palavra ·p!U'Il. sustentar, com os mesmos argumentos, os mesmqs pontos de
vista. E já ocorreu - e nisto não vai
censura a qualquer dos colegas e peço
que assim o entendam. - já ocorreu
que até dois oú três dos membros da
Comissão pedem a palavra para defender trabalho da mesma ComiS.são,
(!Uando o poderia ser feito por um só.
Se limitâssemos a·· discussão aos pontos subst~ciais, quer dízer, à substânci~ d_<>f! dispositivos ·l'm discussão, dinunwnamos nosso trabalho, e, se acei
tássemos a sugestão .do Deputado Soares Filho, chegaríamos· também a outro
bom r~sultado: não seriam.os obrigados
a. suprimir -o ser·viço taquigráf~co. sena pena que não fôssem taquigrafados
.os nossos trabalhos. Para facilitar
isso, pediria aos nobres representantes
· que aceitaossem a sugestão do Deputado
Soares Filho: · não apartearem. o serviço mais fatigante da taquigrafia é o
de tomar ·os apartes às vezes dados por
dois e mais oradores ao mesmo tempo
Os taquígrafos são poucos e devem
atender também ao plenário. O Re]lresentante _defen_derá seu ponto de
vlsta dentro do prazo que estabelecermos e aquele que quiser contrariar pedirá a palavra para !ss.o. · ·
Vou· adotar o ponto de vista, do nobrê Deputado Flôres ?a Cunha para
aplicar rigorosamente o · Regimento.
Hoje, não quiz aplicá-lo contrw o· próprio Deputado Flôres da Cunha, apesar de 'ter sido êle quem propôs a restrição do prazo. ·
o . SR. FLORES DÁ CUNHA
Quando' me . exceder, curvar-me-e! e
·respeitarei V. Ex.a.
·
O SR. - NEREU RAMOS, . P.ij.ESIDENTE - Quero apenas frisar · isso
para mostrar que o· que me conduziu,
. em relBA;ão 810 Sr. Flõres da Cunha, ao
· Sr.. Hermes Lima e a outros que ultrapassaram o prazo, foi a tendência
liberal de ampliall' 11/S nossas discussões.
Infelizmente, o . resultado foi contraproducente. Perdemos um tempo enoll'me para discutir e aprovar, não quatro
artigos, mas apenas três. Um dêles foi
() art. 3.0 , que durante quase clnqüenta
8/IlOS não foi nenhuma vez aplicado.
Na discussão dêsst artigo perdemos
mais de duas horas, e, acredito, todos
aqui desapareceremos sem que &se artigo 3.0 seja aplicado. - .
O SR. CAFE FILHO
(Pela
ordem) Pela manifestação d01SSenhores Representan~es\ Sr; Presl-

dente, \estou vendo que a Com1ssâ6
deseja seguir no mesmo ritmo a
discussão .da matéria.
Nestas condições retiro minha lndicBA;ão, esperando' poder demonstrar
w procedência das minhas razões mais
adiante, quando estiver esgotado a
prazo sem qúe estejamos no meio da
jornada.
·
O SR. CAIRES DE BRITO
Sr. Presidente, quero .fazer ligeir!l.'l
considerações mesmo po:J;que tenho
sido dos que mais se têm conservado
em silêncio.
Acho que, infelizmente, está acontecendo o que prevíamos, quando debatemos o Regimento Interno, qua'lldo
dissemos, da tribup.a do plenário, que
esta Comissão se tra.nsforma.ria num
pequeno parlamento.
·
.Encontramo-nos no seguinte dilema: Ou pomGs muita ordem nos tr~·
' balhos, pã.ra que no' 11razo fixado
pelo Regimento possamos entregar ·c:~
projeto da Constituição ao exame do
plenário, ou então; ·e stamos arriscados a.·, cort;ar o quadro para caber
na moldura.
Estamos de acôrdo em que nãtJ
·sejam dados apaortes, a não ser nos·
casos essenciais. O que multo con~
tribuiu para que os trabalhos transcorressem , da maneira por que obsei···
vamos, foi d·e comêço não distribuirmos ,a câdfl! Subcomissão a matéria
sem trBA;ar . as linhas mestras da
Constituição. Não poucas vezes ficamos em dificulliade pb.ra discutir artigos, por nos faltar o ponto de ·vistal
firmado sôbre determinados capitulas,
como no caso do presiâêncialismo e
do parlamentarismo.
Eu, ·que · venho defendendo o pa.t"lamentarismo, vou procurar, natural·
mente, meus pontos de vista com
aqueles ·que o defendem. E estou na.
obrigação de fazer uma intervenção
acêrca dêste artigo, propondo mais
.um inciso, porque na parte da organização dos poderes lutarei pelet
parlamentarismo e, sendo assim, estou .já neste dispositivo a•brindo, perspectivas para a minha discussão.
Estou com o Sr. Representante
Raul Pila quando prõpõe a emenda
seguinte: em· vez de _indeP..::ndência.
harmônica dos l}oderes - ' divisão e
harmonia dos poderes!".
Vou adiante: proponho que neste
artigo se inclua um dispositivo noa

seguintes têrmos, além- dos __que lá
existem: "eletividade dos poderes
executivo e legislativo".
Quero ser coerente comigo mesmo
e a eletividade de todos so poderes
federal e presidencial muito terei de
defender aqui. Acho que não .posso
deixar de fazê-:-1o, deixando a argu-:
mentação e sua defe·slll para quando
debatermos o capítulo dos poderes.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA ...:_
Sr. Presidente, o art. 7.0 do . substitutivo do Senador Sr. Clodomir Cardoso trata da organizaçoo dos ·Estados.
~
Estabelece, d:e _incio, que os Estados.
se organizarão livremente: "Cada
E5tado será organizado e regido -pela
Constituição e pelas leis que adotar".
Em seguida, enuncia o preceito da
limitação dessa liberdade, disrcrinU.:::_
nando os. principias obrigatórios nw
organização de cada Estado. O artigo contém dois preceitos que es- ,
tavam sucintantemente enunciados na
Constituição de 91, nos
seguintes
têrmos:
·
"Art. '" 63. Cada Estado regerse-á pela constituição e pelas
leis que adotar, respeitádos os
princípios
.constituicionais
da
União".
'
Isto põsto, .direi que . o · primeiro
preceito a ser estabelecido é o da
ltberdade: cada Estado têm, em principio, liberdade de se organizar pela
Constituição e pelas leis qu'e adotar.
Forçoso é porém, limitar essa 11·· berdade. E essa limitação não pode
deixar de abranger dois têrmos. O
primeiro é o seguinte: Cada Estado,
na sua · organização, é obrigado 31 observar a Constituição Federal. Tal
restrição é óbvia.
~
O segundo têrmos da limitação é
êste: cada Estado; na sua Constituição e nws suas leis, deve ainda observar certos e determinados princípios que, não estando estatuídos· na
Constituição Federal,. dela decorrem.
.
Para dar a nceessária clareza ao
artigo em discussão, tenho a honra de
propor, como substitutivo do seu preâmbulo, o seguinte texto':
"Art. 7.° C3!da Estado regerse-á pela Constituição e pelas leil)
. que adotar, respeit!lida 81 Constituição Federal, assim como os se. guintes princípios":

O SR. CLODOMffi CARDOSO
Estou de perfeito acôrdo: é questão de
redaçãq.
.O SR. GUSTAVO CAIPANElMA Meu substitutivo difere do do Senador Clodomir Cardoso em dois pontos,
Em primeiro lugar, n-a redação: a redação que· proponho p!lll'a mais simples. Em segl,IDdo lugar, na substituição da expressão . "princijpalment!l'"
pela expressão "assim como': ·suprime-se a idéià ae que, entre os ·-p rincípios a que todos os Estados ficam
obrigados, há· Uma graduação de valor.
· ·
· O im: PRADO KELLY ...:.. Sr. Presidente, farei o possível. paT!j. s~bre.:..

ve.

Ouvi com atenção os debates desta
tarde, e parece-me que a Comissão
não teve ainda oporturudade. de s~
tuar o assunto niJs têrmos · em que
devia ser colocado.
A emenda do ilustre Repres-entante Sr. Már-io Masagão, 31 meu ver,
v~a incluir · apen!lls, _
c omp principio
cpnstitucional a ser observado pelos
Estados, aquelas ·normas que . não est~jam previstas em outras disposições .
dp mesmo texto.
Por isso S. Ex." não · se refere,
ppr exemplo, à autonomia dos municwios, porque, na vigência: da Const~tu1ção de 91, isto foi .considerado
p;rincipio constitucional da União e
é de notar que naquele texto não se
r.~gulava expr.e ssamente a autonomia
dps municípios.,
_
.
Havla, apenas,· uma mençao generica.
-Estou de acôrdo com o Represen-·
t~tnte / Sr , Clodomir Cardoso, quando
eRtende que o art. 7.0 , no enumerar
o~ princípios constitucionais, há de
e~tar estreitamente vinculado com o
al'tigo referente · à intervenÇão federal.
Desejaria, porém, que a Comissão
resol~sse, preliminarmente, êste as·
SJt!lto, que me parece elevaria· muito
~ nossos trabalhos.
· Conforme as observações, que estão
sendo feitas, devem incluir-se entre
O§ .p rincípjos constituc_ionais. normas
j~ previst-as em outros artigos da
Ct;>nstituição ou apenas as que se imN
ppnham aos Estados sem ser objeto
d~ disposição especial?
, ;Exemplifico: quMldo se declara que
é princípio da União a forma repubi:fcana representativa, repete·se a
Constituição; quando se fala da autonqmia dos municípios,· _igualmente·;

..

quanto às gara;ntias -do Poder Judiciá·
l'io, da mesma forma, porque já consta
do projeto, (!Omo ,iá con.Stava da ConstitUição de 34.' Assim, quanto a êste
dispositivo, aqueles . casos que não
estão previst.o.s em outras tcláJw;lu'las constitucionais, prevalecemo-nos
da emenda que para o . comêço d,o
artigo -apresentou o Sr. GlllStavo Cwpá.nema, "isto é: "cada Estado reger··
-s·e -á pela ConstitUição e pelas leis
que adotar, respeitada a Constitillção
Federal"_ Isto. no seu contexto, no seu
todo.
Compara~ríamos assim õ tra;balho do
Sr. Clodomir Cardoso com a emenda
do Sr. Mário Masagão para verificar
quais os princípios que, · de fato, não
estão contidos em outras disposições.
Por exemplo: o insiso 1.0 não está
previsto; o segundo - a independência e a harmonia dos poderes, matérim só prevista para os órgãos do
govêrno federal e nãó para os Estados, deve ser ' incluído; terceiro, a
· temporariedàde das .funções eletivas
- aí considero mais completa a forma
· do substitutivo Clodomir Cardoso nos
sgeuintes têrmos: . "a. temporiedade das funções eletivas, que se não
poderão estender por períodos · ma;iores que os das funções· federais' correspondentes, proibida a reeleição dos
governadores e prefeitos :para o perío·
do imediato" .
·
A fórmula me parece mais adequada..

Portto seguinte, no substitutivo, é
a autonomia dos . municípios.:
A matéria já está regulada em outra disposição.
O 5.0 inciso seria a garantia do
Poder Judiciário local, na emenda
Masagão; êsse prinpípio já faz parte
de um capítulo -e não precisa ·ser incluído.
,
. ·
Temos, por último, a prestação de
contas da administração na emenda ·
Mário Ma.Sagão, có~o no n.0 6, do
·
substitutivo.
.
'I'emos ainda o i.I).ciso 7.0 do art. 7. 0
do substitutivo, .q ue prevê a possibilidade da reforma constituciona:l; matéria que já procede- da Constituição
de 34 e que deve também ser incluída.
Agora, Sr. Presidente pediria a V.
Ex.a., _ para ordenar os' debates, que
fizesse a seguinte consulta ' sôbre se a
comissão resolve incluir, como princf.:.
pio constitucional; no art. 7~ d~ subs.

titutivo, tão só a matéria não pre-.
vista em 'eutras · diSposições da ConstitUição, ou se deseja, a despeito de
estar regulado ·em normas diferentes,
insistir na sua· análise. Resolvido êste ponto, solicitaria a ·v. Ex.a fôsse o
texto submetido à discussão, alinea
por. alínea, prontificando-me· a prestar
aos meus colegas ·qualquer esclarroi:men~os ;eomplementar.
· ·o SR. MARIO MASAGAO- Peço a
palavra p,e la ordem.
-0 SR. NERElU RAMOS, PRESI·
DENTE - Eu pediria aos nobres representantes que só pedissem a palavra pela ·ordein para levantar, efetiVaJnente, questão de ordem.
O .SR. MARIO MASAGAO - Senhor Presidente, pedi' a palavra para
levanta1·, realmente, uma questão de
ordem . .
O SR. NEREU RAMOS, PRESI·
DEN'I!E - Não duvidei de V. Ex.a.;
fiz uma. ponderação em caráter genérico, pata .ordenar os debates.
O SR . MARIO MASAGÃO -Se·
nhor Presidente, penso. que o sub-s titutivo . oferecido para a; ca.beça do ar:!;. 7.0
pelo nobre deputado Gustavo Capanema concilim as idéirus do Sr. Clodo_
mif Cardoso, com ·as que motivll!l'am
o. meu substitutivo. Votando, preliminarmente, essa ~ menda , teremt:Js
resolvido a questão que o Sr.. Prado
Kelly entende :;·er preliminar. Desta
forma, peço preferência para a emenda do deputwdo Capanema, porque,
segundo o ' que a comissão resolver a
este respeito; ficaremos sa-b endo se
ela pende para um lado ou para
outro .
O SR. PRADO KELLY .~Eu proporia que, quando se· tratasse do assun..:
to na parte referente a intervençãô
se a-crescentasse - Constituição ·e lei
federal.
'
·
O SR. SOUSA COSTA - A ponde·
ração que desejava fazer a v. Ex.",
Sr. Presidente, é que me 'parece que a
emenda ·d o Sr. Gustavo C'apanema,
eliminada a f:rase final, resolve o problema. Não há dificulda-de de · se
enumerar aqui quais são os princípios
essenciais, mas, em última análise,
será conservada a redação de 91, com
a modificação que S . Ex." sugere,
por serem mais simples. E, no artigo
9.0 , quando se tiver de enumerar os
casos de que w intervenção f.ederal
se deve verificai·, determinar-se-ão
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quais os princípios que, p9r não se.•
rem <lwnpridos, justificam à! interven:..
ção federal.
O SR. CLODOMIR CARDOSO Sr. Presidente, a prevalecer o pcmto
de vista sustentado pelo nobre deputado
pelo Rio de Janeiro, restabelecere'mos a situação que sobreveio com a
Constituição de 91, a qual aludiu, de
modo geraol, ao~ princípios çonstituct'onais, que autorizavam .a intervenção
mas não dizia quais eram êles. Lev!Lntava-se, então, a seguinte questao: quais os princípios constitucionais violados, que justificam a intervenção federal? Se fôssem todos os
preceitos, teríamos intervenÇão todos
os. d_~as e s!l não se. trataya dêsses pre- '"
ce1tos, entao, positivamente, havia um
caso de omissão, o ,que à Carta de 1934
veio suprimir, estabelecendo os preceitos cuja inobservância dava lugar
a intervenção federal.

tuição de 34, a ·~ isé_ri~ .de princípios
constitucionais, foi precisamente .para.
atender a um debate que se>- vinha.
prolongando em todos os períodos da.
República, desde Rui .Barbosa e Pedro
Lessa, porque a Constituição de 91
falatVa em princípios constitucionais da.
União.
·

b SR. PRADO KELLY ""'"" Contuá(),
não os definia.
O
SR •. AGAIMEMNON MAGALHAES' .- A Constituição de 34 enumerou aqueles princípios que agora
são · rperoduzidos .no substitutivo ·do
Sr.. Clodomir C,ardoso. Há muitas
disposições constitucionais, mas as que •
conce,rnem à; intervenção, óu determinam que a . União Inantenha sut;~. ·
autoridade, são ·essa's.' Se admitirmo~
·essa'S g_eneralidades para- os· ·principias
constitucionais, vamos abr.ir uma: portro perigosa. Já temos, pelo- no(lso · sis"~
tem~,' o contrôle. São declarados nuFora dêsse pr_incípio refere-seJ a]:)e- · os os atos Q.os governos , contrários· à.
nas, aqueles a cuja observância estão Constituição. Estamos perdendo tem~
adstritos os Estados sem que a ·s ua po enorme em tôrno de principias jâ
violação dê lugar à intervenção fe- 'Eristalizàdos. Não há necessidade de
deral.
;ctiscussão: é só aceitar, porque tatJ
Citei, quando se discutiu o assunto principias são sománte para ai· interpela primeira vez os casos das dis- :Venção. Os atos contrários à Con11posições relwtivas' à distribuição de ptuição Fedwal serão de.c larados ínrendas, pelas quais· os Estados não constitucionais, para que . a União
podem cobrar senão a;s.rendas que . lhe ;mantenha sua autoridade, mantenha ·a.
competem._, . Quando excedem à sua ;Federação. E' êsse o mo.tivo por que
competência e arrecadam outras ren- são en:umera'Clos os principias. Estadas, ~êste fato não dá lugar a inter- ;mos perdendo tempo enorme, repi(ó,
vençao federal; há um recurso para 0 ·r m tõrno de 'Uma questão já amplaPoder Judiciário.
- plente debati~a .e esclarecida.
O SR. FLORES DA CUNHA ~ Sr.
O SR. PRÀDo KIELLY Se se
entende que é caso de intervenção a ;presidente, solicitaria a V. EX."' já que
falta de execuç·ã o de lei federai com 11 matéria está esclarecida e, portanto,
condições de ser VO·t ada, prefeTên~!W razão o .será a falta de 'cum~
oia paTa a indicação do Sr. · Prado
pnmento da Constituição. A questão
é posta nestes têrmos quer esteja Kelly, a qual' simplifica a solução do
prevista ou não na nossa Cárta Mag- ,a&sunto.
n~
.
Q SR. NEREU RMJ:OS, PRESI•
pENTE .- Antes, porém, sou o1írigá_do
b''SR. SOUSA COSTA- No art 9.o
a conceder a palavra ao Sr. Ferrell'a
em 51ue a constituição determina q"ue · ~ p.e
~ousa, que já ·a havia solicitado.
gov~rno fed~al não. intervirá nos neO SR. FERREIRA DE SOUSA.,.....
gÓl)lOS peculiares aos Estados salvQ
c~rtas hipóteses, no item 7.0 , em vez de·· {?r. Presidente, tinha formulado emenda a todo .o artigo 7.0 do substitutivo
dize:~? para assegurar a observância~ dos
princípios0 constitucionais enumerad09 ,do. Sr. Clodomir Cardoso. Sou obrigano art. 7. , poderá dizer para assegurar do a mandá-la à V. Ex."' reconhecendo,
os prin~ípios que darão, margem à in- porém, que ela está atendida em--diversos de seus pontos, seja pelo sutervençao.
bstitutivo do Sr. Mário Maosagão, seja
O SR.
AGAMElMNON !MA:GAP-ela nova redação oferecida ao texto
LHAES - Parece que está havendo P,b artigo pelo Sr. Gustavo Capanema.
certa confusão em questão simplíssiHá, entretanto, alguns pontos sõbre
ma. Quando se enumero~, na· Consti- os quais pe<ifrla a atenção da egrégia.

rm

/
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Co:thissão. O substitutivo do Sr. Clodomir C!!1l:doso, ~o ·inciso segundo ...,... ·que-,
-a meu - v~r, devel'ia ser primeiro, porque aceito integr~lmente à critica feita
pelo Sr.. -Mário Masagão _...,..., 'd,iz:
·
_"A - independência ··f!;' h~rmon4~t
49s poderes ..• "
·
·
VaJ:e dizer, Um' .:qos principias .definidós nó artigo é- o atinente à independênCi-a e· hai:monia dos pod'eTes.
Acontece, pórém,- que nenhumw ·regra
anterror ordenou .ou fez a divisão dos
poder~. Cómo está, compreen;'de-se
·perfeitamente, · ná Constituição de 34,
porque já antes o artigo 3.0 declarava que a soberania nacion~l se exerçia, atra'l[és dos- três órgãos - leg1slativo,, executivo, judiciário. No trab:illlo ªpre5entado ·pela subcomissão,
a matélia da divisão dos poderes foi
deixada para o capítulo pdsterior, Conseqüentemente, é melhor que o pro-·'·
jeto a ~air d~lare rro: tocante a : Es~ ·
tados, não somente ·que os podct'es
~rão
independentes e harmônicos, .
mas que se criem os poderes, se nc ..
cessái'ia ·a divlsão da~ · administração lo ..
cal, como legislativo, .executivo ·e juçllciário, harmônicos , .e .. independentes.
Con,servo a frase, com a devida
licença de meu ilustre correligionário,
Deputado Raul Pila, no sen:ttdo par-lamentarista, porqu~ entendo 'que a
· doutrina paTlamentari.sta não repugna.
falar em poderes harm{}nicos e independentes . . Esses são-mais independentes e harmônicos no regime parlamentar que no presidenciaf, em que,
evidentemente, há supl'emac1a quase
absoluta do Poder Executivo sôJ:>re os
demais.
Quanto aos· outros dispositivos, lem~
oraria o último; a meu ver, principal,
o da subordíliação aas leis ordináriail
à Coruitituição. ·Até ~ora, nada hâ
adotado a respeito.
·Para explicar nieli ponto de vlst&,
quero declarar que não ligo por forma
.a~lguma à definição dos princípios a
que se devem submeter os E!õtados · aoo
qispositivos referentes a uitervençã,r.
Fe.deral. Devem criar-se· normas para.
os Estados e definir, . aqui, as que êl~
devem obedecer; porém, não eistamo:\
dispondo eoisa alguma quanto à ma···
téria de intervençãó fedéral. Quer~>
mesmo crer que foi essa a orientação
·da Constituição de 34 em certos pon·
tos; A· Constituição de 91 ~ão definiu
realmente quais · os principia~;· ; más a
reforma de 26 fez essa definição, n~
artigo referente à intervenç~, federaL

Parece tratar-se dé Iiofmas autônB_
mas, sem conexão com as. questões de
intervenção> até .porque, como declarei
iniciwlmente, não :O.arei essa ip.tervenção por qualquer m<?tivo.
..
.
O SR. · NTEREtJ RAMOS, . PRESl-.

DENTE ~ Não havendo mais quem
queira usar da palavra, está. encerradA.
a discussão.
you passar à votação. Antes, porér&.,
encaminhando-a, devo . explicar _meu
pensa,mento. Não devemos votar êstr.>
artigo 7.0 dissociado dos artfgos quo
se lhe seguem : A inteTvenção federwl é
.um instituto indispensável ha federa..:
çã.o; Sendo assim, faz-se mister :fiquem
expressos·, claramente, os casos de intervenção, porque do contrruria a ·federação desaparecerá.
Voto, pois, no sentido da especifica.~
ção, de modo claro, 'dêsses dispositiVO!!,
e, nessa confotmidade; aceito o inciso
do artigo 7. 0 do substitutivo do Senador Clodomir Cardoso . Reservo-me
:Para falar sôbre as divers.a:s: emendas
apre&entadas.
·
'
Vamos passat asslm, a votação.
Há um requerimento 'd e preferência,
assinado pelo Deputado Gustavo Ca:panema; filas, 'a ntes 'de sul:>metê-lo ao
plenário, devo submeter a indicação do
Deputado Sr. Prado Kelly, apoiada
pelo Deputado sr:-·Flôres da Cunha, no
sentido de sa•ber se, no artigo 7.0 , devem ·ser a,penas mencionados_os- principias que não constam da Con;;tituição Federal, oll também, os que, figurando na Constituição·, devem ficar
expressos ,
O

SR .

AG.Afl!J.IEMNON

IMAGA·

LHAES - Todos constam da Constitúição. A emenda não tem objeto.
O SR. PRADO KELLY - Não é
exato.
O SR. NEREU RAMOS, PR'ESI•
DENTE - .De acôrdo com a proposta
do Deputado Sr, Pradó Kelly, con&UltO
··a .Comissão, dividindo, porem, a indicação em duas P.a rtes : primeira - se
devem constar á.penas os principias
não expre-sso& na Constituição.
, Os senhores que estão de acôrdo
queiram manter-s·e sentados. CPaU8a).
Rejeitada.
·!Passemos ao requerimento de pre!erêncía-, do Sr .. Deputado Gusta-vo Capanema, i'efere~te à seguinte emenda:
"Oada. Estado reger - se-á pela
Constituição e pelas leis que adotar, respeitada a Constituição Feder-al assim como os pr!ncipios se..
guintes :"
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O SR. PRADO KELLY- Sr. Presi· dos incisos do artig_o 7.0 , .se:m pr-e juízo
·
·
dente: dado o resultado dw votação a.n~ das emendas.
1
terior, opino contra a emenda substi"I
a
Federáç~o e a !or):D.a re..
tutiva: Não o faria, se tivesse vingado
publicana ·representativa; -· de seu
o principio que defendi. Desde, ent!e•
gêYvêrno".
tanto, que se dá ingresso, neste artigo
Os senhrqes que apro~am êste m ..
para disciplinar o instituto da !nte;r.:venção federal a casos espedãiS, Ja ciso queiram ficar· sentados. (Pausa> •
não h!IIVerá razão . para fazer referênAprovadô.
cia à Constituição FederaL Neste ca"II - - ~ independência e harso, prefiro -o começo Q.o artigo, como o
monia dos p_oderelf.'.
redigiu o Sr. Deputado Mário Magalhães:
A êste inciso existe . émendâ do :Senhor ·Raul Pila, que é a ·segUinte:
!'Cada Estado reger-se-à pela
"Diga-se: em yez<.de ''indepen·
qonstituição e pelas leis· que adodência e harmi:mia dos poderes entar, respeitados os seguintes printre si" - "divisão e harm~mia: do.S
cípios":
·
poderes". ·
Ô SR. ADRO.M.no COSTA~ Se- " ·O SR. PRADO K!ELLY - Sr, ·'Prenhor Presidente, eStando o assunto su_ sldente, s'ein quebra do grande a;prêficientemente debatido e esclarecido ço ' que tenho pelo .eminen~ Deputado
pediria que V. Ex.'! o submetesse a vo- sr. Rwul Pila, não posso dar aqui ..
tos.
esaênéia à emenda. modificativa:, por
O SR. NllllREU RAMOS, PRESI- S. Ex."' apresenta!la..
DENTE - Foi pedida preferência para
Na Constituinte de 33, tive . ocasião
a emenda Gustavo Capanema, do se- de· criticar com a veemência coín que
~uinte teor:
, o fêz h oje 'o ilustre Deputado Sr. E;e:r."Cada Estado reger-·oo-á pela mes· Lima, o principio, mais teórico do
ConstitUição e pelàS leis que ado- que prático, da independência e hartar, respeitada ·aJ Constituição Fe- -monia dos poderes. Hoje, entretanto,
deral, assim como os princípios se- rendo-me à evidêilcia de certas expressões de direito púQlicó que têm já
gutn~es":
um sentido definido e consagr.ado pelo.
Parece-me nada impedir que decla- uso. A expressão "independêncià e
remos ·e xpressamente os princípios .
harmonia dos poáere.S", e · especialSe, na redação final, verificarmos que mente a "independência dos poderes",
há palvaras a mais no Blrtigo, pode- é considerada pelos constitucionalistas
remos eliminá-las.
norte-americanos como definidora. do
Os senhores que aceitam a emenda . regime presidenciál.
Gustavo Capanema., pará a qua:t foi
Ness:i.<J- circunstâncias, como se tr~
pedida a preferênciw, qyeiram ficar ta de eJtpressão que vale._por si e pelo sentados. (Pausa).
uso, voto contra a emenda do Sr. _De.
putado ·Raul Pila, porque me manteAprovada.
nho fiel, até ~:!sta altura da vida reO SR. MARIO MASAGAO - Se- p ublléanlli, ao principio do regime prenhor Preiiidente; votaria. pela emenda sidencial.
do Sr . Gustavo Capanema, .se a coO SR. · AG.AMEMNON MAGA·
~são não tivesse decidiíio preliminarmente, que na enumeração do M'ti- LHAES - Dou o meu voto a - favor
go 7.0 , se repetissem princípios já cone- da eme.n da Raul Pila.
tantes da ·Constituição, além de alguns
O SR, NEREU RAMOS, PRESIespeciais. Estou, portanto, de acôrdo DE'Nl!'iE
Os Senhol\es que ax:eicom a de<;laraçã o de voto ao Sr. Ptãdo tam a emenda
do Sr. Raul PUa que1Kelly.
ram levantar-se. (Pausa).
·
O SR. MIIfrON CAMPOS. - SeRejeitwda.
nhor Presidente: como contribuição
O Senador Ferreira. de Sousa apre-.
para a. redação final do projeto, sugiro sentou
emenda consistente em
sejw substituída, no t exto que aca.ba de dl1ill'l'-setambém
dos poderes em Leaer aprovado, a expressão "as.sl.m" por gislativo,: "divisão
Executivo e Judiciário, har"especialmenw.
mônicos e independentes entre si'.
O SR. N-EREU :RA!MOS, PRESI~
Submeto a votos a emenda do SeDENTE - Vamos passar à votação naddr Ferreira de Sousa.

Os Senhóres que a aprovam f!Ue1._
ram leyantar-se. CP4uS4) •
Rejeitada..
.. O Sf?,. MARIO MASAGÃO ..p Votei· contra a ~menda Ferre'ira de. Sousa apenas porque, Se refere a "divi-·
são dOIS poder-es", no plural. o poder
público é que se divide em Legislativo,
Executivo e Judiéiárió..
o·sR .. PRADO KELLY- Também
· votei contra essa emenda, ma'S ·por ou- ·
tra razão: porque a especificação dos
poderes em Legislativo, Execut1vo .e
Judiciário pre-julga a. questão ~u não
dá unidade da mãgistratura.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENII'E - A emenda Ferreita de
Seusa contém, aind!l.', um segundo inciso, ·que está, porém, prejudicado.
Existe uma emenda · do :Eleputado
Flôres da Cunha:
"Acrescente-se ao art. 7.0 , em
primeiro -lugaT: "as garantias de
direito individual".
O SR. FLORES DA CUNHA - Se~
nhor Presidente, deixo . de SlJStentar
oralmente a emenda porque já o fez
b:rilhMltemente o ,Professor Hermes
Lima;
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ~ Os .Senhor.e s que aprovam
a .eme1;1da Flores da Cunha queiram
levantllr-se. (PaU;Sa)'
Rejeitada.
.Alfnea 3." Parece que tôdas as ou·t ras emendas se r.eJerem à alfnea 3.".
·Há duas emendas do Deputado Milton de Campos, que se referem, igual•
mente, ao incisp 3.0 , que é o seguin.t e:
"a temporariedade das funçOes
eletivas, que se não .poderão estender por período maior (lue o
da fimção federal corre&ponden.t e, proibida a reeleição de gov.e rnadóres e prefeitos para o penodo imediato. "

O SR. BENEDITO VALADARES.
- Sr. Presidente. 1l:ste inciso contém
dois princípios diferentes: a temporariedade· das fimções e a não reeleição· dos governadores e :prefeitos.
Quanto à primeira parte, sou · fs,..
vorável à maneira por que está expressa.
·
Com relação à reeleição de governadores e prefeitos, depende do prazo que se estabelecer- pa.r'a o per!odo
do Presidente da República.

\

O SR.: NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Devo esclarectlr que existe
emen5fa do Sr. Representante· Eduardo Duvivier, mandando suprimir as
palavras: "proibida a reeleição dos
governadores e prefeitos para o periodo imtldis.to".
Estamos votando sem prejuizo -das
emendas. (Pãusa> •.
, Hâ uma emenda substitutiva, as~
sinada pelo Sr. Repr.e sentante Mil.ton campos., tlm que S. Ex."' propõe
-a substij;uição dessa alinea pelo se·
guinte:
·
"A temporariedade daa funçõep életivás limitados os perfo~
dos a .quatro anos e proibida a
reeleiçãó do chefe , d.o Poder
'Executivo".·
O SR. ACúRCIO TORRES - Se~
nhor Presidente, ouvi atentamente a
leitura que V. ~-" fez da emenda
do ·b rilhante Representante Sr. Mil~
to Campos ·e também · O;Uvi, com a
mesma · .a tenção, as pwlavras do SeIIlhor Representante Benedito Valadares. ·
.
Devo ·dizer a V .. Ex."', .S r. Presidente, que não .c oncordo nem com um
nem com outro dos ilustres Representantes por Minas Gerais quanto à
emenda do Sr. Milton Campos, por-'
·que acho que devemos subor.dinar o .
prazo ~ duração dos mandatos dos
gc.vernadores ao prazo que estabele~
cermos para a duração do mam~ato
do chefe do Oovêrno Fed~.al. E se
o inciso 3.o do art. 7.0 subordina o.
duração do mandato dos prim~iros à
duração do mandato do últinlo, parece-me, Sr. Presidente, que nunca
o dos primeiros poderá exceder 'cl.O
do último, e não há como deixarmos
de aprovar ê.sse inciso do substitutivo
Clódomir Cardoso.
Isto, no .t ocante à emenda do ilus-tre Representante Sr. Milton Campos, que, retirando a parte do inciso /
qÚe estabelece a nãe reeleição, nêle
1nclul, ao inv.és de deixar subordinado
Q :prazo dos gaverhadores ao pr~
de duração do mandato do Govêrno
]"ederal, a disposição de que deve ser
de quatro anos.
Quanto ao que disse o Sr. Benedito Valadares, também discordo,
porque, seja qual fOr o prazo, os governadores e os prefe!t9s não devem
<ter a posslb!l!dade legal da reeleiçã.o.
O SR. NEREU RAMOS, PRE- .
SIDENTE - Devo prestar um esc].a,.

-94recimento: . a Mesa 1ncorreu num
equivoco, aliás, originário da própria.
emenda. O Sr. MiltOn Campos ·apre~
sentou uma emenda a.o a.rl. 5.0 • l!:sse
art. 5.0 a que S. ·Ex." ~ r.e fere é .o
do projeto . da Comissão, no entanto,
o Plenário resolveu que ao invés dê~
se projeto da- Comissão _fôsse .sUbme.tido a debate o art. '7.0 do substitu~
tivo.
· ·
O" art. 7.0 do sub&titutivo, no ..,seu
item 3.0 , tem redação diferente da~
que)a do item 1.0 do art. 5.0 •

o SR. AGúÍWIO TORRES - De
fatO, o Sr. Representa:n,te Miltol;l.
Campo.s, com a sua emenda, quis ·mo-·
dificar o inciso 3.0 do art. 5.0 do ~!O~
jeto, que estabelece apenas a tem~
;porariedade das funções eletivas.
s: Ex." quis, desde logo estabelecer
o -prazo, ou melhor, determinar pron- .
tamente duas coisas principais: a
função será eletiva, temporária, e a
!luração de quatro anos, no máximo.
Posso ·esclarecer, Sr. Presidente,
oota-venia do Sr. Milton Campos,_
que sou pelo inciso 3.0 tal .como se
encontra redigido no substitutivo do
'sr. Clodomir Cardoso.
·
Qaunto ao sr. Benedito Valiada,.
res, repito, não vejo como facilitai',
por qúalquer forma, a reeleição dos
governadores e dos pr.efeitos, tanto
mais quanto sabemos, Sr. Presidente,
que deve ser dominante .nQ espírito
dos Constituintes -~ de 1946 a ·mesma
preocupação, o mesmo sentimento
que dominou os Constituintes de 34
da não reeleição do chefe do ao-·
/ vêrno Federal.
Sr. Presidente, não há necessidade
de se deixar a reeleição. Devemos,
ao
contrário, impedi-la, negá-la
<muito bem) . Deve ser nosso pensamento, outrossim, não. estabelecer,
desde já,. o prazo do mandato dos
governadores e prefeitos. Dos últimos, deixar para as legislatUl'as estaduais; e do primeiro ·ta.mbéni, pelas assembléias legislativas, mas com
a. restrição contida, para uns. e · outtros, no inciso ora. em debate, ou
seja que nenhum dêsses mandatos
poderá ter duração superior à do
chefe do Govêrno Federal.
. 6 tndso estabelece, de modo claro,
que se não poderão estender por períodos maiores que os das funçõe!
federais.

.. :·ó, Governador, portan-to, não 'poderá

ter :prazo maior de duração de se1]:
mandato do que o atribuído pela Cons~
tituição ao Presidente da República.
O SR. CAFÉ! FILHO - Haverá ·o.
perigo- de se fixar o prazo, para o
Presidente da Re-públic_.a, de 15 -anos...
O SR. ACúRCIO TORRES- Não.
hã êsse perigo dé que a fixação seja
de um prazo longp demais,
O Sl't, NEREU RAMOS, ERESIDENTE ...:... Os Srs. que aprovam a
emenda substitutiva dos Srs'. ·Deputados Milton Campos
So!Ll'és _,Filho
queiram se levantar (Pausa:) .
Foi rejeitada.
-0._ SR. PRADO KELLY ·Sr~
Presidente, pedi a pa'lavra ·para. fa2:er
:).Ulla declaração de voto.
Eu. rijí,o teria dúvida em votar a
emenda do -ilustre- DeputadÕ, Sr. Mil,ton Campos, po;rque, a meu ver, o prazo para o Presidente da República
deve ser de quatro anos, assim como
de quatro anos deve ser o prazo para
os membros da Câmara. Entretanto, o
lprincípio do inciso 3.0 do art. 7.0 ésta
belece a conveniência ·de se atender i
coincidência dos m'3.illdatos Jeletivoo,
·q uér -da· União, quer dos Estados.
E' a ·b oa norma a que deu sua adesão Q Sr. Deputado Acli!rcio Torres
Não desejo, porém, precipitar o- exame tio assunto, pois sei que a opinião
~ divergente no seio da comissão e,
por isso, me reservo para examinar a
matéri.a -no enseJo adequado.'
. O SR. FERREIRA DE SOUSASr. _Presidente, tenho a1j_ui Q inciso
n.0 3. E como eu extendo á'inel:egi.b ilid.ade ao Executivo estadual e 1aos
Prefeitos municipais pergunto a _vos_
sa Excelência se h~ alguma emenda
a ressalvar, que .exclua a. proibiÇão
de ·il'eeléiÇãO doo Prefeitos.
O ·sR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE -' Quando falav,i o Sr. Benedito Valadares, esclareci que havia
uma emenda do Sr. Eduardo Duvivi~
er supressiva. das expressões finais
".p roibida" a reeleição dos governadores e prefei.t os para o· perfodo iine_
dl.a.to".
O SR. FERREIRA DE SOUSA Pergunto . a. V. Exa. se há alguma.
· emenda que proiba a reeleição a.penas
dos Prefettos e, caso não haja, pediria a V. Ex." que considerasse a ·existência de uma :parte de nlinha. emen~
da anterior em que se fala. de reeleição dos governadores dos Estádos e
não dos Prefeitoo.

e:

-95O SR. NEREU RAlMOS, PRESI-

DENTE - Vamos ordenar a matéria
Está em votação o inciso 3.0 do art.
'1.0 que prl)ibe a. reeleição dos governa_
dores e dos prefeitos.
O SR. ·M ÁRIO MASAGAO- Se·

nhor Presidente, desejo prestar JlJil
eSClYecimento. O projeto da 6.8 subcomissão, oode são considerados os
direitos dos cidadãos, estabelece prazos de incompatibilidade. Parece-me
que o assunto deve ser considerado.
Uma · coisa é a impossi-b ilidade de re.
eléição, e ·outra é a incompatibilidade,
que se resolve quando o funcioná.rio
deixa o c.!U"g'o com certa antecedência.
para concorrer ao pleito.
.
O SR. NEREU RAMOS; PRESI-

DENTE - O nobre Deputado deseja
que a matéria da. inelegibilidade e da
mcompati.bilidade seja
considerada
agora?
· O SR. MARIO MASAGA.O- De·

sejo lemb:r;ar. à douta Comissão que o
artigo, ora submetido ao séu exame,
trata de assunto que se prende à incompatibilidade, já regulada no projeto. A decisão atual poderá prejudicar
aquela matéria.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI·
DENTE - O nobre Deputado deve recordar-se de qúe eu adverti ser pos·sfvel que, na- votação a . Comissão
cida numa. ou -noutra contradição, a
qual só poderá ser eliminada afinal,
como ·sempre se fez em todos os Parlamentos, qu.ll.ndo se vota lei compos.
ta de muitos artigos como uma CODB•
tituição.
•

O SR. SOARES FILHO -

Eu

su-

geriria a V. Ex.• para atender à
inexistência ãe emenda pela qual a
Comissão devesse nianifesta.r-se sôbre
a não reeleição dps Prefeitos ,que des.
tacasse a palavra. prejeittos, para, votação em separado.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - A emenda, do Si: Fertéira
de Souza é a seguinte: elegibilidade
da Assembléia Legislativa e do Chefe
do Poder Executivo, vedada a. reeleição deste.

O SR. FERREIRA DE SOUZA"I'õda a questão vem de d1zi r u dos Es-

t."adoa".

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - A -emenda. não o escla.rece.
Posso admitir, por liberalidade que
V . Ex.• redija, novamente, a emenda

para ser COllSidera.da na vtáo.

O SR. FERREIRA DE SOUZA há dúvida Sr. Presidente, redt-

~ão.

gu"ei.

O SR. MILTON CAMPOS- Se-

nhor Presidente, há confusão, p01"que
antes de ser d~a. preferência para Ó
substitutivo. e
quando estava em
<Uscussão apenas o proJeto. é que fo~am mandadas as emendas, e, no pro_
Jeto, existeJ em artigo posterio>:>, a
proib~ aa :reeleição de prefeitos.
Esta a :razão por que n:a. minha. emen_
da, omiti a não reeleição dos prefeitos,
quando me parece que ambas as re-.
eleições d~viam ser vedadas.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI-

DENTE - Vou submeter a.- votos as
duas emendas que mandam suprtmir
expressões. Assim, UDial vez que caiu a
emenda. · substitutiva do Sr. Milton
Campos, devemos resolver sôbre o
inciso UI, com ressalva daa duas
~mendas. Os Senhores que o aprovam
queiram ficar sentados. (Pausa).
Aprovado.
·A emenda do Sr. Deputado Eduardo
Duvivier maneta. suprimir as palavras
"proibida. a reeleição dos governadores e dos prefeitos para. os períodos
imediatos".
A do Sr. Ferreira de Souza manda.
suprünir a. expressão
"prefeitos".
Assim, votaremos em dua.s pa.rtes: a
primeira, quanto à reeleição dos _governadores;, .a. segunda quanto à reeleição dos prefeitos.
•
O SR. EDUARPO DUVIVIER Sr. Presidente, não tinha o intuito
de defender a reeleição dos governadores ou doe' prefeitos. Minha emenda foi motivada pela circunstância
de. ter a 6.8 subcorrússão, no art. 7,0 ,
tr.atado da inelegib1lidade de governádores, prefeitos e outras autori.d.l!.des. Parece, portanto, que êsse assun•
to deve ser tratado, pela sua complexidade, em dispositivo à pa.r.t e Sómente por êsse motivo apresentei a
emenda.. l!:, ma.ts, uma qúestão de ordem nos dispositivos constitucionais,
do que, propriamente, matéria de
fundo.
Era o que desejava. esclarecer.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - A emenda apresentada
pelo Sr. Eduardo Duv1vier está assim
~red:igida.:

"Ao artigo 7. 0 do substitutivo . ..
Mantém v. Ex.• a emenda?
O SR. EDUARDO DUVIVIER Mantenho porque entendo que o assunto deve ser trat.a.do em outro local,

-96tivídade plena, assegurando, portanto,
de acõrd0 com o que resolveu a Sexta
como cóndição primordial a e1etividaCâmara.
·
de. En~ndo que os cargos de PrefeiO SR. ACURCIO TORRES
tos devem ser subm,etidos ao mesmo
V. Ex.a é ·pela reeleição-?
regime geral que estamos procurando
O SR. EDUARDO DUVIVIER
estabelecer para todos · os cargos eleNão sou.
tivos, desde o. de - Presidente da República até os de Vereadores.
O SR. NEREU
RAMOS, PRESIDENTE - Vou,- então. submeter à
Nestas •COndições,
dou meu voto
votação a ·.emenda do Sr. Eduardo
c9ntrário à emenda Ferreira de Sousa.
Duvivier. Quanto à colocação do disO S'R. NEREU RAIMOS, PRESI·positivo, em lugar próprio, será em DENTE- Os senhores que aprovam
redação final.
a emenda do Senador Ferreira de
Consulto a Comissão se devem ser
Sousa, queiram levantla),r-se. (Pau;su.prim.idas do inciso III do a;rt. 7.0
sa). '
·
as seguintes palavras': "proibida a
Foi rejeitada.
reeleição dos . Governardores para o
.
período imediato".
O SR. MAGALHAES BARATA
-Como são duas as emendas, eu as
Sr. Presidente, duas palavras apenas
dividi para facilita>r a deliberação,
P.a na resclarec'ime.nto .de meu :Vi6to.
Endosso a jl$tifoativ,a a'p;reoontada
Os senhor:es que aprovam a suprespE'lo Sr. Ferreira de Sousa. Já . gosão das palavras "pmibida .a reeleição
vernei meu Estado por duas vezes.
dos g.o vernadores p&ra o período imeConta êle com 56 municípios, havendo
diato" queiram levantar-se. (Pausa).
grande - dificuldade ,p ara se encontrar
Rejeitada .
prfeto cpaz dJe .administrar com proO Sr. Ferreira de Souza &eeita a
veito os municípios, á .frente dos quais
proibição da reeleição dos Govern;a 1
são coloe?-dos. ll: problema realmente
dores, mas permite a dos Prefeito..;;
muito difícil. So quem conhece o ·i nte_
Nesse sentido é sua emenda.
rior do Estado· máxime nos lugares
O SR. FERREffiA SOUSA - 'S'e~
longínquos, pode admitir que não se
nhor P.residente, ao formul-ar minh!l'éxperimente ·um bom prefi!ito d)lrante
emenda e. mesmo, ao redigir a an~
algum tempo, para que possa apresenterior em que falava apenas na. ;proi~ -tar bons resultados para os municípios,
bição da reeleição dos Chefes dos
que são os únicos a lucr-ar ou a per&lir
Executivos não tivera em mira pro...
com as boas ou más administrações.
;priamente ' consag.rar a . reeleição dos
O S'R. ATILIO VIVAQUA -:Prefeitos, mas deixar a matéria às
leis dos Estados. _que 1a. resolverão de · Concordo com. as razões apresentadas·
pelo Senador Magalhães.
acôrdo com a situação de cada. um,
A questão, a meu ver, ·deve . de,.
O . SR. NEREU RAMOS, ;E'RESIcidir-se tomando por·'base a situação
_S IDENTE ~ Os senhores que apromunicipal. Há munkipios no BrasU
vam o inciso IV, queir1am ficar senque se considerarão muito felizes se
tados. <Pausa)
·
puderem contar com uma pesso.a ca~
Aprovado
.
.paz de exercer o lugar de Prefeito,
Os ' senhoré:s que aprovám o inciso
Não se encontram,- à vontade, homens
V queiram ficar sentados. (Pausa)
nessas condições.
Minha emenda visa a .permitir- ape~
Aprov·ado.
nas que os Estados resolvam· sua si...
O SR. ATILIO VIVAQUAtuação de acôrdo com suas peculia..
A emenda do Deputado M&Sagão
ridades e com a situ.ação dos seus
versa apenas questão de recbção.
·
municipes.
O Sr. que aprovam o · inciso · VI
O SR. PRADO KELLY - Senho;r
queiram ficar sentados (Pausa) AproPresiçiente, sinto. não poder aderir ao
-Sr. Ferreira de Souza, ;porque em vado.
seguida a ês.se inciso, vem um pi:inc~
Inciso VII (possibilidade·de refo.rma.
constitucional a qualquer tempo)· p1o que )de·ve ser trespeitrudo pelos
Estados: o da autonomia dos mun~ Houve, quanto a êsse, uma ponderacipios. Há jurisprudência firmada, erp. ção, -tocante á expressão "qualquer
primeiro lugar, pelo insigne · Pedro tempo, mas foi explicado que está aí
Lessa sustentando que não pode haver incluída para evitar o que se verifiautonomia nos municípios sem a ele- cou em várias C.onstituições,. que proi~

do
governador, ad
rejendum
daquele
. Igualmente em todos os Estados
se encontra um "attorney gene-'
ral", que é eletivo em 42·. Ele·está
VadO:
hleràrquic.3tii:J.ente em posição inO SR. FERREIRA DE SOUSA- ferior à do Sec.r.etárlo, mas tem
sr. ' Presidente, peço oa. V. Exa fazer
funções mais complexas
e de
constar da ata . que. aprovando o inmaior responsabilidade. Compreciso. não o f~ quanto à segunda parte
ender-se-á bem eSSa importância
com a siJ]:lples . consideração de
O SR. GRACO CARDOSO- Seque ao "attor.n ey general" compenhor Presidente, também peço a Vossa Ex.a fa~a constar da ata que votei tem, simultâneamente, Os enca.Tgos
em outros paises confiados aos secontra o princípio da elegiblida.de, por
cretários de Justiça, consultores
pareoer.- me atent'l.tório à soberania.
. juridicos e procur.adores gerais.
O SR.' NEREU RAMOS, PRESIEm 47 Estados a guarda dos diDENTE: Emenda ao artigo 5.0 itens
:pheiros . p~blicos é ~onfiada aos
i.0 e 7. 0 do substitutivo:
Tesoure.rros.
O governador americano não
"Eleição do Chefe do Executivo
exerce. qualquer espécie de ascenmediante sufrágio ·universal,. igual,
dência
sõbre 0 poder judiciário,
direto e secreto. r
que é_ em geral, eletivo. E-lhe,
2.o - Eleiçã.Q da Assembléia Le·
igualn_lente, i.rilpossível dominar a
g!slativa, mediante o sistema proJ;ena eleitoral, pois que lhe f,'l.ltam
porcional e sufrágio universal,
meios de utilizar o dinheiro ou a
igual, direto e secreto.
fôrça nas eleições, ou· de deturpar
Eleição do
Secretã.Tio das Fios seus reSultados".
nanç.íLB" ••••
As mesmas palavras com que funO SR. SOARES FILHO - Senhor
damentei minha emenda. E continua:
Presidente. Atendendo a
que tem
competência. privativa a União iiJ&ra
"Não possuindo o poder QUe palegislar sõbre matéria eleitoral, retiga e que prende, os governadores
ro as duas primeiras partes da emenl'lJDerica.nos não possuem dessa
da.
função, realmente, senão o titulo
o prestigio simbólico e a dignidarui
O SR. NEREU RAMOS PRESIhierárquica.
DENTE: Vai ser consider,'l.dÕ o terceiAssim, os governadores ameriro· inciso, que é o seguinte:
canos desiludem, por completo, os
voluptuosos da autoridade e os
. "Eleição ào Secretário das Fiteoristas que só acreditam n 0 ,prenanças e tio Secretário a cujo
sidencialismo como sinônimo de
cargo se atribui a superintendên.
braço forte".
cia. do serviço de segurança ptl.~lica. pela Assembléia Legislativa"
Praticam assim, o regime presidencial e a organização dos Estados desO SR. SOARES FILHO- Sr. Predt> a instituição
República amesidente, quando sustentei, na tarde de
rican.3.; os males a que procuram
hoje est.'l. emenda, declarei que era
obvia.r, quando votaram as constituicorrente nos Estados Unidos esta ma- ções estaduais nos Estados Unidos,
neira de orga.niza.r os Estados, e quero
existem, e · todos nós os apontamos,
apenas, acrescentar o seguinte_ que
sentimQi_seus efeitos no Brasil. Não
consta de uma monografia publicada · vejo como recusar o remédio; a re.
entre nós·, cujo valor é o de fazer as
cusa é apenas pelo medo da inovanotas de todos o.s modernos tratadisção.
·
tas do direito público americano, em
M:ús
ainda,·
Sr. Présidente, para.
sustentações de pensamentos que a
o.crescentar num segundo, e termimElSIDa m:onio~afia cristall2la: J<M>
nar: hoje, "o jurista que quiser acer· "0 cargo de secretário do Esta.
tar na trilha e .na orientação da sua
do existe eiD tôdas o'l.S unidades da
vi$, na prática dos princípios jurifederação, sendo em 38 deles prodicos q·ae devem nort~ar a existência.
vido .por eleição popular. Nos dedos povos, não pode desapeg,a.r-se, um
ma.is,. a. escolha é feita ~u por instante, dos ,princípios sociológicos.
~leição do leglsla..1or, ou ~or ato
como também dos da .psl.cologia ao-

bia.m a reforma durante determinado
periodo; r
Os Srs. qlie a.proVo3Jll o inclso VTI
queiram ficar sentados. (Pausa) Apro.

aa
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eial. Sabemos que 0 princípio domi.nante que aglutinam, que determinai a
formação dos grupos, que faz viver em
sociedade, seja na recreação ou nos
meios culturais, ·sej,a. na política ou
nos partidos, o princípio f~damen
tal da psicologia social que orienta
os indivíduos nessa aglutinação, para
realizarem tais ~pamentos, é · o da
segur,ança individual. Todos agimos e
nos agrupamos buscando, sobretudo,
por próprio instinto da natureza humana, 0 princípio fundamental da segurança individual; dai procurarem
os indivíduos e cidadâ9S os partidos
fortes do govêrno, onde se reputam
em muito ma.ior segurança.
Ji: nós oofremos, inclusive, essas influências, pois o cidadão· brasileiro se
sente com muito mais segurança pertença a êste ou àquele partido.
o SR. NEREIT RAMOS, PRESIDENTE - Os senhores que 111provam
a · emenda do Sr: ·Deputado Soares
Filho ;relativa à eleição do Secretário das Fin.:mças e do Secretário a
cujo cargo se atribua a superintent
dêncla dos serviços de Segurança Púi·
bllca, pela Assembléia
Legislativa,
queiram se levantar. (Pausa) •
Foi rejeitad.a . .
· O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre ..
sidente: votei contra a indicação pe·.·
.los seguintes motivos: foi intuito dq
seu autor tornar licito ao Estado or..
ganlzar o seu Poder _Executivo pel~~
forma que .entend!J., podendo, a me\).
ver, até adotar a colegial.
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI..
DENTE·: Existe emenda do Sr. Depu..
tado Caires de. Brito, acrescentan-.
do ao artigo 7.0 : "EletivicLa.de dos Po..
deres Executivo e Legislativo" .Est~
prejudicada.
O SR. CAIRES DE BRITO - Se..
nhor Presidente, não acho que, pelq
fato de se ter recusado uma parte,
se deva rejeitar o todo. Solicitaria,,
por isso, a V. Ex.", ouvisse a. co,. ·
missão sôbre se considera . a emend.'il.,
realmente, prejudicada!
O SR. NEREU RAMOS. PRESI.,.
DENTE: Queiram se levantar os ge,.
nhores que aprovam a emenda Cai..
res de Brito. (Pausa) ,
., Está rejeitadâ..
· Existe outra emenda, do. deput.'ilod~
Hermes Lima, com diversos dispos~
tlvos que devem ser considerados. Sãp

. oa Beiuintes;

"Eleição, por sufrágio. universal, ài:reto e secreto, do Chefe do Poder ·
Executivo e da Assembléi·a". Como já. ·
foi. decidido, está . ·12rejudicada a ma-

téna.

.

·

- "- -Govêrno Presidencial".
O SR. HERMES LIMA -., Sr. Pre_
sidente, encaminhando a votação, chamo ia. atençã0 da Çomis.são para o
seguinte: se recusarmos Inserção desse princípio, parece-me, a dedução a.
fazer-se é que os Estados poderão organizar~se de outra maneira que não
pela forma :presidencial.

·o SR. RAUL PILA- O que seria
. ótimo.
O SR. HERMES LIMA- Não discuto se será ótimo ou péssimo; o que
quero dizer é que a recusa desse principio significaria poderem os Esta.dos
organizar-se por outra-forma que não
a do govêrno ;presidencial.

. O SR. RAUL PILA - Vamos di. zer o rtêrmo: pel_a .forma parlamen-

tat.

.

O SR. HERMES LIMA . . . O
que está dentro da forma republicana.
Era <! que tinba a dizer.
""

O SR. itAUL PILA - Sr. Presidente é. de carâter do regime federàUvo que os Estados sejam autô~
nomos. Vale dizer: naquilo que não
lesar o regime federal, os princípios
básicos do regime federal, .no cas o os
do regime democrático representativo, caberá, legitimamente, aos Estados organizar-se, -· tom:m.d o êste ou
aquele ·mJo.dB!l.'o. Qua]Auer limitação
em tal sentido será, ao mesmo tem..
po, um atentado ao ;princípio da autonomia dos Estados. Devemos estabelecer, de maneira precisa, terminante, que os Esta.dos não se possam or.:.
ganizar a não ser dentro dos princípios do sistema .democrático repre- .
sentatlvo. Ir além importa, a meu
ver, contraria.r: o verdadeiro espírita
do regime federal.
E farei notar, mais o seguinte:
qUJe na federação norte-america.n.a..
que nos tem ·servido de modelo, há
ampla liberdade de organização; os
Estados se organizam dentro de uma
liberda.de relativamente muito gran•
de..
·
Era o que me cumpria. dizer •

O SR.íPRADO KELLY ...,.. S:r".· Pr.e-

llidente, adiro, em principio, à argumentação do· ilustre Deputado RaUl
Pila.
Entendo. realmente, que os Estados
podem fazer experiência útil para a
vida do país, compondo os seus govêr.
nos pela forma que melhor atenda a
seus peculiares interêsses. Não vejo,
entretanto, risco de que se. adote, nos
Estados, o regime parlamentar. Em
virtude dos .próprios têrmos, aprovados; do inciso 3. 0 do ·art. 7.0 segundo
o qual há ·duração especial ·de mandato para o Poder Legislativo, tanto
vale dizer . que se cria .impossibilidade
pg.ra dissolução_ da ASsembléia.
O SR. RAUL.PLLA- Não a•poiado
V. Ex." verá que, no regime ,p arlamentar, há 'm andato legislativo de ..
terminado; os deputados são eleitos
por certo tempo . .
O SR. PRADO KELLY- E' certo:
há o mandato legislativo. determinado.
Mas o que se pretende, pelo inciso 3.0
é que exista .coincidência entre os
mandatos d.3. União e dos EstadoS pa_
· ra a Assembléia Legislativa, o que, a
meu v~r, cria a impossibilidade do
exercício do poder de dissolução.
Com êstes esclareéimentós, Sr. Presidente, voto cdntra a
emenda do
Deputado ·Hermes Lima.
O SR. NEREU RAMOS. PRESIDENTE - Voto -: pela · emenda porque entendo que . o Brasil . ainda- hão
está preparado para o regime parlamentar. Foi o ponto de vista que sua.
tentei em 1934, e não tenho ainda motivos para modificá-lo. Mantenho o
ponto de v:ista de que o regime .'3.ConSelhado para o Brasil, ·tanto · para a
União como para os Estados é o regime presidencial. ·
·
Os Senhores que aprovam a emenda do Deputado Hermes Lima, no
sentido de se consign.'3.r, entre os princípios constit ucionais, o govêrno presidencial, queiram levantar-se . (Pau-

sa) .

Rejeitada.
O SR. ADROALDO COSTA jeito pelos motivos expooto.s
Sr. Deputado Prado Kelly.

Re_

pelo

O SR. RAUL PILA - Desejo felicitar a Comissão. Seria um excesso.
O SR. JIEl'l.MES LIMA - ·Quero
fazer ·uma declaração · de voto. E'

\

a. seguinte: pela. própÍi.a. manifestaçâo
dos defensores do pao:liamentarismo
nesta Casa, pode-se verificar que a
recusa da gronde Comissão em incluir
o govêrno presidencial entre ôs princípios constitucionais da União signi_
fica que os govêrnos se podem organizar sob ,à· fonna ·parlamentar . Não
estou discutindo as consequências disso. O qne quero dizer é o seguinte:
que, pelo voto aqui estabelecido, ficw
claro~ se fôr então mantido pela Assembléia,' que os Estados podem organizar.!se pela forma parlamentar, recusado, como o foi, o princípio de que
têm de org.3Jiizar-se pelo govêrno presidencial. E o que quero deixar bem
estabelecido. porque, Sr. Presidente,
ao apresentar êste princípio, eu não
quis evitar que a grande Comissão se
pronunciasse como se
pronunciou:
mas espero que seja lógica com ·séu
pronunciamento: qUe recusando a in- ·
serção do' govêrno presidencial; ela
reconheça, .ao mesmo tempo, que os
EstadoS podem organizar-se sob a for_
ma parlamentar. E é nesse sentido
que a recusa foi aqui saudada, multo
bem e muito lógicamente, pelos parlamentarista-s que honram a grandi!
Comissão.
O SR. SOUZA COSTA - Deseje
apenas. esclarecer que votei contra a
emenda Hermes Lima, no sentido de
incluir a expressão · "regime presidencial", er"tre 0 s itenS, por julgá-la des_
necessária. O art. 7.0 , que estamos votando já declara, no preâmbulo que
os Estados devem observ.:u a cônstituição Federal e, coilsequentemente,
observada a Constituição Federal e
adotando esta o regime presidencial,
torna-Se desnecessária a inclusão des_
ta especificação nas enumerações do
artigo.
Além do mais, eb se entrechocaria
com os outms itens que
estariam
contra o regime pariamentarista, como seja o da independência 'dos poderes.
·
O SR. PRAPO KELLY - Em aditamento à declaração de V. EX."
a:ém da ressalva feita. posSo aopontar
à Comissão a ressalva de prjncfpio, colhida do inciso 2. 0 do art. 7.0 , que obriga os Estados a independência e har-.
moilia dos poderes, independência que,
no sistema parlamentar, não pode ,.;<lr
mantida porque em tal caso o ExecU:t!vo fica subordinado ao Legislativo .

Ó SR. RAUL PU.,A- Não apoiado.
Hoje, no . sistema. parlamentar inglês,
o Poder Executivo tem grande fôrça,
porque pode reagir contl'a o Legislativo, apelando, 1'iité• .para atos lde·
fôrça,
·
' O SR . . CLLODOM.IR OARDOS'O "7
Isto significa. qué - não · há. indepen-. ·
dência. dos poderes. ·
·· ·
. O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE os demais incisos da
emenda .do .sr . .Deputado Hermes Lima estão pr.ejudica.dos. Vamos pli\St..ar ao art. 8.0 :
"Os Estados proverão a expen$lS próprias as necessidades de
&eu govêrno e de sua administração, cwnprindo, porém, à União
prestar-lhes soçor.ros. quando so·
licitados em caso de calamidade
pública".
Em discussão . (Pausa).
1, Como ni.nguém .pediu a palavra de'!'
claro encerrad.a. a disCussão. . ·
·
O SR. Aliomar Baleeiro apresentou
a êste artigo a seguinté emenda:
. ,., Àcrescente-se, depois das palavras "cal1Uilida.de pública", as
seguintes: "ou de g.rave dificul<LM'!e financeira".
Justificação sumária

Uma crise financeira a'guda ou
crônica, insuportável pelos · meios
ao alcance do Estado (agrav.ação
de impõst-o oii apelo ao · crédito
!Público), pode resultar de ca.u sas
outras que não a; inépcia . administrativ,a. dos respectivos governos. A si·t uação econômica, . sobretudo, responde por êsses . embaraços e impede o us 0 daqueles
recursoso heróicos. Em tais casos o remédio deve ser- a assistência financeira, a ajud·a, 0 empréstimo e não a ,intervenção. A
União deve agir, matern,a.lmente
e não como madrasta.
:S:á cinquenta anos, nos Estados
Unidos, vêm sendo mutiplicadas
essas a judas financeiras, conhecià.a.s por "grants-in-aid" dadas
mesmo ·em circunstâncias· normais . "Beninning in 1933, the
fe deral g.i'.ant-in-aid was tremendou.Slv expanded". - depõe um,
escritor autorizado,
sendo que
parte considerável do programa
Roosevelt se efetivou· através desses auxilloo financeiros, para fins
especificas, mas também aos mu. nicfpios.

E nãio nos esqueçamos de que.
no Brasil, o Govêrno Federal recebeu o quinhão do leão,. na partilha das rendas públicas".
srs. Representantes _que ap.i-o.
vam o ·art. 8,0 , sem prejuízo das
emendas; queiram c.onE<ervar'"se sim-

. os·

~ados.

<Pausa,) • ·

-

.Aprovado ..
.O SR. PRADO KELLY (Pela,
ordem) - S'r. Presidente, àpenas 'd esejo eferecer umà s.u gestão à Comissão de Redação, . para ser anotada
desde já.
Não vejo conveniência. nà expres&ão - . "às necessidades de seu govêrn-o e administração" de v-ez que,
dizendo-se "ràs ··n.ecessicÍa.des de seu
· govêrno". beii). se entende com os três
poderes.
O SR. CLODOMIR CARDOSO O dispositivo repete disposição correspondente .da· Constituição de 91 1
que se refére -à divisão clássica en.t re govêrno e---administração. Em
se tratando de govêl:no, · tem-se em
vista o Esta<io-poder; a administração é o Estado-pessoa.
·
E a essa divisão feita no dispositivo
corresponde out1·a, relativa, por .exemplo à matéria tributária . · Lá, temos atos do · govêrno · e atos da ~o
. nomia nacional, assim como atos da
economia ·estadual.
O SR. NEREU RAMO::., PRESIDENTE · - Parece haver dúvida a ·
respe~to da votação d-este ,a.rtigo. Alguns Representantes estão na suposiÇão .d e que se vota o .art·. 6. 0 do
projeto. ·Naturalmente não ouviram
a leitura do reque.rimento .apl·ovado
!Pela Casa, nos seguintes .têrm.os.
"Requeiro preferência p.a,ra o&
artigos 7. 0 , 8. 0 , ~.o. 10: 0 , 11·. 0 ,
12. 0 , 13. 0 do substitutivo, em lu-.
gar dos artigos ·5. 0 , 6. 0 , 7. 0 e 8. 0
do wojeto" . '
.
(,Isto foi aprovado. Por con.séguinte
temos de submeter a votação os artigos
7 a 13 do substitutivo. os <srs. Representantes que aprovam a emendl!.
do Sr. Allomar Baleeiro queir,am levantar-se. (Pausa) .
Rejeitada ..
Existe outra emenda, dos Srs. Mil·
ton Campos e Soares Filho ao art. 8.0
"Acrescente•se aO: art. ff.0 (que
é o s.o) o seguinte · parágrafo único:

- ·iol.,..,
(Medla.nté acôrdo cmri os ~ta
dos a Uniã'O :poderá
dar-lhes
cooperação par~ execução de Ser_
viços. de :interêsse :recíproco".
O SR. MliLTON CAMPOS SenJ:i.or Presidente, a emenda pretende
siginificar que não fiquem :proibidos·
a.quêles convênios .pelos quais a União
e os Estados pódem acor_dar encargos
comuns :para serviços de interêsse, ~r
ciprocos. Na vida repubUcal}a ·surgem,
não il'aro, essas necessidades: é a tnaneira .de que lança mão a U_nião pa-ra
:facilitar . deterntinados serviços de interêsse geral.
O art . .8.0 , dada -a rig-i dez com que
está ·elaborado, pode ser interpretado
n 0 sentido de pmi-b ir esses conyênios.
A ema1da ·é· maiS. esclarecedora e
vlsa;, sobretudo, quebar um pouco es~a rigidez do- ~- a.o..

O SR. NERÉU RAMOS, PRESIDENTE _--'- Os. Srs. Representantes
que aprovam a emenda queir.am ficar
·-:5entados. (Pausa) . ··Apxova~a.
,.
Vamos passar,· at;6~:a, ao art. 9.o,,
que Iegula 21 intervenção ÍÍ.os Estados.
·
sugerlril:i discutíssemos a matéria.
inciso poi: inciso, porque há alguns que,
acr-edito, não Bofrerão sequer discussão, como, por exemplo, 6 que se
refere à invasão estrangtira.

_ O S'R. :FEimEIRA DE SOUZA ~
Há .restriçã.-.. -a respei-to, inclUSive dasubcomitlsão que não repetiu e d'eve
ter razões para :jsso.
'
O SR. NEREU RA!M-OS, PREsiDENTE -'- EstA em di~cussão o artigo
O SR. ARGEMIRO FIGÜEIREDO
- Sr. Presidente, na exposição que
pretendo f,a ier adotarei o critério sug.erido :por V..· Ex". A Comissão, como se vê do projeto apresentado, ado_
ta. critério 1nteiramenté dl-verso. do
qll.e vamos agora seguir. .
Analisarei um - a l?ll. os incisos.
•. SR. 'NEREU RAMOS, _ PRESI•·; EN'FE - Minha sugestão foi porque
.1ão sei se poderemos _termina.r hoje a
discussão de todos os -incisos; ta.lvez
pudessemos terminar a dos que não
oferecem margem a grandes debates.
-

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO

Eu não teria ' duvida em apoiar o

inciso

1:

0

•

O 'SR. NEREJU RAMOS, PRESIDENTE ..:..., Af a prova de que minha
-sugestão é aceitável. Consultarei a.
Oomissão sôbre se liiscutiremos êsse
-artigo inciso_por inciso. Os Srs. que
estão de acôrdo queiram ficar sentaKI.os
(Pausa).

_Aprovado.
J;>or conseguinte está -em . discussão
o inciso primeiro, que diz: "O govêrno federal . não interv-ir~ nos negó-·
cios peculiares ·aos Estados, salvo:
I ---:-- para manter a integridade na.:·
cional"
Não havendo. quem peça: a palavra,
-dou por- encenada a discussão. Os
Srs._que aprovam o inciso 1.~ queiram
se conser.v ar sentados. (Pausa). Aprovado.
j
Em discussão o inciso 2.0 que dia:
"Para re-p elir invasão estrangeil"'a, ou
de um Estado em outro".
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- Sr. iP:res-ide_n te, ao· que me :parece, não , -t emos razão para incluir
a matéria·~ constante dêste dispositivo nos casos de intervenção federal.
Esse instituto regula. a rebção juri-'
dica e política entre a União e os
Estados, e -tem pDil' objetivo resta.belece;r o regime alterado, restauraa: a.
Co..nsti:tuição, que, porventura.,. haja
sido .perturbada pOil'. fatos ne1a previstos.
~
, A repulsá. à iiivasao estrangeira nãó
afeta, absolutamente, ou Irullhor, não
pode ser incluída neste capítulo referente à i.Htervenção federal, porque
nã0 · está em jogo 1a relação jurid·ica.
e política entre o Estado e a União .
Afeta, Sr. Presidente; o interêsse da
pátria. E' a pátria que está em perigo. E' a- segurança _é a integridade
territorial, é a sober.ania da N13-ção que
corre risco. De modo quê, mesm.o regulando êsse caso em outr·õ capitulo,
como devemos fazer, não podemos, de
forma alguma, incluir .o dispositivo
no instituto da intervenção federal.
outra hipótese é a invasão estran" gein3. ~m qualquer Estado. E' a pátria qúe está em jõgo; não é- a rela.·
ção entre o Estado e a União.
·
outra hipótese· é a da ·invasão do
um Estado em ·o utro. Ao que me pa- .
rece também não devemos incluir es-ta s~gund:a pa,rte .dà- alínea .II nos Cl:i·
sos de intervenção federal; e vou dar
as razões.
Não podemos admitir com a evo- '
lução .política a que chegamos, que
um Estadq invada o território de outro com o objetivo de con.qui&tá.-ID ou
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mixo Figueiredo, com a :reda-ção que
de ,arrebatar o poder politico desse
dei ao â 3." do art. 12. ·
Estado. A únicp. hipótese- e não po~
deremos legislar paxa casos· ocorrentes
O SR. ADROALDO COSTA - em que se poderá verificar o que· Sr. Rresidente, estou de inteiro acOrestá na segunda parte · da alinea II,
do com á exposição feita pelo nobre
é a de por questões de limites, um
deputado Sr. Argemiro de· Fig:t:r_eiredo
Esta.do invadir o território de ouna parte que se refere à inya.sao e!)tro.
tr~geira. Enbre.tanto, discordo da sePara essá hipótese, e para a fixa-ção
gunda. part_e, porque é muito possivel
das fronteiras dos Estados porventuhaja Invasão de um Estado em outro
ra em jôgo, numa questão de tal napor motivos diversos dos indicados
tureza proproríamos, como a ·comispor s. Ex. a. quais _-sejam ns relativos
são o 'fêz, que a União não ÍI.ltervies·
a questões de limites. ·
se. na forma normal estabelecida pelo
Há casós ~ e não convém ·aqui
'instituto da ·intervenção, mas ocupascltá~los em que a situação politica
se a zona contesta.da, sem ferir a aude um Estado interessado depende -da.
tonomia dos Esta.dos, até a solução
situacão política do outro,· dando-se a
do litígio. Assim, respeitaria.mos os
interV-enção por melo de fôrças arpoderes constituídos do Estado, e a.
madas, e ai será melhor que a_União
intervenção se processària sem a.
corra em socorro do Estado fraco para
anormalidade com que se tem feltet.
l.m,pedir que o forte se sobreponha.
E' a minha opinião. :ll:Sse o critério
adotado pel& Constituição Americana,
O SR. CAFE' FILHO '- Fazendo n
critério de que, infeliZmente, nós, de
intervenção no Estado fraco?
91 a esta parte, temos nos afastad~
O SR. FERI:tE1RA DE SOUZApara seguir a orientação da Consti~
. tuição Argentina que, neste ponto, I Estou de inteiro a.côrdo, Sr. Presidente, com o anteprojeto da' Comisde intervenção federal, tem dado lusão quanto à invasão estrangeirà. Na.
.gar a uma série de perigos e de perseg~da questão, aceito ·a;s considera_·
, turbações, por parte da União, na.
ções feitas pelo deputado Adioaldo
Vida intima dos Estados.
Costa · mas com uma ressalva, ou
A Const~tuição America.Íl.a, . para _ melhor, modificando a ;proVidência melhor relembrarmos aos doutos mem~
estatuída no substitutivo
Clodomir
bros da Comissão Constitucionllll fixa,
Cardoso. Pelo substitutivo, quando um
no art. 4 . 0 , _ que os :S.Sta.dos Unidos
Esta.do invade outro, a União intergarantirão a todos os Estados da Virá. para repelir a ação a.rmada dp
União a forma republicana de govêrEstado invasor. A meu ver, ·esta so·
no, protegerão cada um deles contra: Iução não é inteiramente justa.· E.
a invasão. De modo que, ao. invês necessário que a. União ~faça à Interde se processar a interven~ dq venção, mas no ;Estado invasor, para.
govêrno federal no Estado, no casq
impedir a invasão, e não no Estado
de invasão, ocorre a ação protetora,
inva.dido, . eJlld)regando sua fôrça numa.
da União no Estado invadido, nãq
luta corltra a .invasão. Por isso forpara restabelecer a Constituição ou, mulei a emenda no sentido de que,
o regime politíco alterado, mas pa-, em lugar da expressão "repelir a in·
ra manter a Integridade da pátria.
vasão de um. Estado em outro", se
A Constituição Americana -não t~
diga "impedir a invaããó de um Estaêsse instituto da Intervenção.
D~
do em outro", porqne a intervooção
o caráter de proteção ao Estado ~
aqui é' mais um-efeito. ·
todos os casos em que a nossa Cons,
-I
O SR. CLODOMIR CARDOSO
tituição dá o direito de intervir.
Essa hlpótese está regulada no § 3. 0
O SR. CLODOMIR CARDOSO -,.
do art. 12. Nos casos em que o Poder
Penso, Sr. Presid,_ente, que não deve'l
~ecutivo estadual ·não fôr responsãmos excluir do art. 9.o o inciso 2.~
vel, -o Govêrno Flederal poderá aba.n·
estabelecendo que "cabe ao Govêmq
donar a intervenção e apenas coope•
Federal reprimir invasão estrangef.,
rax com o Govêrno do Estado pa.ra.
ra." . E' possivel que,- em certos casos,
repeÍlr a invasão.
essa intervenção não seja necessária,,
.e eu atendi, de certo mod.o, às pon •
O SR. ~ DE SOU'.M - ·
Arge.,.
ó.erações aduzidas pel<> Sr.
Há, sempre, uma ação de repulsa. O
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Govêrno Federal auxilia. a luta con·
tra o invasor quando, 'é evidente, deve
intervir no Est!lldo invasor e evitar a
invasão.· E' muito mais prático e mais
justo. Deve sofrer a. intervenção o
• Estado que invade e não o que ·é vitima dessa invasão.
O SR. CLODOMIR CARDOSÕ -Mas o dispositivo diz: "rE\I)elir a. invasão ·de um Estado em outro" . Não
diz que a intervenção só se faré. no.
F.<ltado invadido.
O Sl't. FERREIRA DE SOUZA ...,..,.
Se é intervenção · para repelir; enten:.
de-se que é no Estf!.do ~nvadido.
O SR. CLODOMIR CARDOSO - ·
O que se conclui é que a ~terven~!Lo
se fará no EStado invasor.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ~ Declaro encerrada a discussão, visto ninguém mais pedir a
palavra.
·
Vamos passar à. votação. O senador
Ferreira de Souza apresentou a seguinte emenda: "•p ara impe~ a invasão de um Estado em outro". Combate S. Ex." a primei.ra parte do artigo que diz: "para repelir ·invasão
estrangeira".
· A mim me parece que êsse dispositivo não deve s'e r aceito, Pergunto:
e quand~ a invasão já tivér oco!1ido?
O SR. FERREIRA DE SOUZA E' uma forma de im.Pedir a invasão
ou a continuação.
O SR. PRADO KELLY - Sr. Plre- ..
sidente, voto pelo inciso 2.o do art. 9.0 ,
porqUe repete disposição das Consti- ·
·tuições de 91 e 34, tendo, assim, em
seu favor os antecedentes constitucio:il.ais. Nesse periodo, tanto vale dizer;
desde a proclamação da República.,
, não houve cáso em que· a mallcia a
prepotência do Govêmo Federal,' se
tivesse valido de semelhante disposi. tivo. E;' preceito que provém da Cons-tituição· ArgentinaJ Também é certo
que, na Constituição Amerlcana, tal
providência se adota sob a modallda.de de amparo. Mas, é fora de dúvida que no il.nnar a União de poderes para repelir invasão estrangeira,
ou de um Estado em outro, estamos
a<lmitÍl}.do o inciso 1.'0 que foi aceito
sem debate por esta Comissão.
São os motivos pelos quaJs lastimo
nAo aprovar a emenda. do Sena.dor
Ferreira de Souza.

\

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-

DENTE - Os Srs. que aprovam a.
emenda do Senador Ferreira de Souza.
queiram levantar-J>e, (Paúsa.)
;Foi rejeitada.
Existe uma s'egunda emenda do se_
nador 4tilio Viva.qua., que diz: "Redija-se .a ssim o inciso spgundo: "para.
repelir invasão de um Estado em
outro". Elimina a primeira parte.
. Os ~rs . que aprovam a emenda do
Senador Vivaqua quéiram levantar-se.
(Pausa . )

Foi rejeitada.
Recusada a emenda, fica automáticamente aprovado o inciso. Em todo
caso, submeto o inciso à. votação.
1
Os Srs·. que aprovam o inciso, till
como. se ach.â· redigido, queiram ficar
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
O SR. MAG.t\LHAES BARATA Sr. -Presidente, declaro que votei con.
tra a intervenção em caso de invasão
estrangueirw porque, atualmente, estas
invasões não se dão mais como outróra, principalmente como no tempo
do Brasil Império. Mesmo de Nação
totalitária vizinha nossa, nos seus
planos de invasão, esta irrompe mas
precedida de uma concentação nw
fonteira. Não harerá tempo e nem
o Govêrno Federal vai · esperar o pedido de intervenção do Estado, para.
declarar a intervenção.
A concentração de fôrças na fronteira já dispensa Bl intervenção.
Ela se dá, naturalmente, pela. defesa de fronteiras.
O SR. BENEDITO VALADARESComo cooperação do próprio Estado.
O SR MAGALHAES BARATA Era o que tinha. a ~.
O SR. ACURCIO TORES - DEWO
declarar a V. Exa.. , que ''\rptel contra.
o inciso segundo do artigo 9.0 do substitutivo, em face das razões a meu
espirito tidas como irrespondiveis, e
aqui expandidas pelo Sr. Deputado
Argemiro Figueiredo.
O SR. CAFE' Fll.oHO- Sr. Pre•
sidente, peço fazer constar ·da Ata
que votei contra.
O SR . . NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Vamos passar ao item 3.0 •
"Para assegura:r- a execução de lei
federal" . A êsse artigo for am apresen.
tadas duas emendas '- a primeira. do
Senador Atílio Vivaqua, a segunda. do

~

Senador Fetr€ira de Sou.siiJ; que manda
suprimir o tnciso.
Uma terceira emenda acaba· de me
chegar às mãos, oferecida pelo Senhor Pradp R;elly, no senti~o d~ se
transpor a .p arte final do i~crso .7. •
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO

_
Parece-me que, _antes mesmo
de se cogitar da emenda, deveríamos
adotar o inciso em causa.
O SR. NEREU, RAMO~, PRESIDENTE_- Está em discussao.
O SR. AOOEMIRO FIGUEIREDO

]}' a lei federal que está em jôgo.
Ao invés de, ·Tepirto, que se process!J.SS€
a intervenção num Estado, não tirando a sua .autonomia, entregaríamos o
caso ao poder judiciário, e êste. C?mo
poder modera,dor; pelo nosso regn~e, •
i!"equisitaria ao govêmo federal a força necessária para impôr e:ltecuçã(}
contra qualquer po.der, seja quem fôr,
mesmo o poder executivo estadual.
Só ao judiciário deve caber .a reparação do mal.
O SR . .PRADO KELLY- Sr:. Pre.:

·s i&nte, examinarei a · questão . sôbre
dois aspectos: o de forma e o de
fundo. · Qua_n to · ao aspecto de- forma
ponderarei o seguinte: pela Col1lltituição de 1891, o assunto está.va
acumulado no item 4•.0 com "a Execução das Sentenças Federais". · Na
constituição de 34, a execução ~aa
leis federais ficou jung1da à observancía dos princípios constitucionats ~s
pecificados nas letra;s a a h áo art1go
7.o, n.0 L Par.ece-me _que ~ bôa técnica ·e stá· coro a Const1tuiçao de 34. E.
o substitutivo do ilustre s.ena,âor Clodomll" Cardoso, estabelece casos disltintos para assegurar a execução de
lei f-ederal, -coro .d efeito também de
forma, . repetindo _nos .incisos a ex·
p:r.essão "assegurar'_'.

- Por issci pedi a palavra logo que foi
anunciada. Diz b .texto:
"Asse.g urar a execução de ._lei
federal. "
.
ora. Sr. Presidente, sabemos o que
é uma intervenção, como se process~
e se tem processa.dó ept tôda nossa
vida republicana. Falo em nome <~;e
üm Estado que já sofreu essa calanudade. E' um Estado pequeno, ~ Pal!"aíba. ' Talv-ez que os brilhantes membros da Comissão sejam pouco_ sensi'l'eis à nossa argumentação, porque
nenhum dêles teve, como ·nós, e;n
nosso pequenino rincão, a experiênc;~
própria do que é uma intervençao·
num Estado desprotegido.
·A intervenção nêsse caso, Sr. Pre;..
sidenrte, é absolutamente desnecessá· Agora a questão de fund?: A Co~
ria, -porque se deixa de. cumprir uma
tituição de 34 admitia a mterv~çao
lei federal, processa-se uma intervenpaTa · garantir a execução das leis feção, e nós sabemos quais são as cqnderais, mas para que era o .parágrafo
sequências: é. a deposição do Govê~o
4. 0 ?· Neste ponto .é que minhas idéias
constituido, ·o. sacrificio da econonua
se- encontram com as do ilustre depuestadual.
.
tado Argeroiro Figueiredo. A inO ·que devemos ·.t er em vista é reterv·e:Íl.ção não suspende senão a lei
mediar o mal. Se temos outro remé·estadual que a teru.a motiva:do e só
dio. muito mais ·normal, a aplicar,
temporàriamen:te. interrompe 9 exerpara resolver ·essa anomali,a de uma
cício das autoridades que lhe deram
lei federal que deixou .de ser qbser- -causa,
e cuja responsabilidade será.
vada ·e m certo ponto .do território nàpromovida. .
cional, rporque admitir um instituto
draconiano como êste, para solucioo · SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
nar o caso?
- Ma·s, se temos uma mudalid~de
Na hipótese, Sr. Presidente, a .sub- · para · ·n ão interromper o exerc1c1o '
comissão tinha orientado a solução da dessa · autoi:"l:dade, porque não a adoseguinte maneira: nã,o seri'a propria- tamos?
mente um caso de interv-enção, mas
' O SR. PRADO KELLY . Note
assunto alfeto à competência do poder
.b em V. Ex.8 • Precisamos distinguir ·
judiciário, que a requisitaria ao gpvêrquando a execução da -lei ofende o dino . federal, e êste estaria obrigado a
r-eito enfrentando declaração do P~
atender.
de.r judiciário -'
uma hipótese; e,.
o SR. CLODOMIR d'ARDOSO outra hip'ótese: quando o guvêrno esE quando a oposição fôr do próprio
tadual, no cumprimento da lei; cria
govêrno estadual? Acho que a hipó:prejuízos generalizados, que não se
tese é essa ..
corrigem com uma decisão em ~spéO .SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO

- Permita-me V. Ex.8 concluir o argumento.

-

~-

Essa a cautela do artigo ~. 0 , que
v~aria o ,uso dêsse recurso por mo-

"'
'

~- fo5 ·tívos pãliticos; tal: vem a ser a<dé
-interro:r:nper .tempoi:àriamente o exer-,
cicio ·das autoridades que .cterani. causa ·
à intervenção. Com essas cautelas. ·e
eoin as démais da Constitt1Wá.P.de 1934
qu_e, ~ · êsse respeito, com a devida
vênia, considero superior ao substitutivo Clodomlr Cardoso; nãO .hà.verá.
motivos para se recusar o incisó .3.0 •
-dSR. SOARES FILHO -'-·De.sejavâ
'que o Sr. deputado Prado Xelly ·informasse, · pois não o · ouvi bem, . se
apoiava- . sua ,argumentação no pará-\
grafo 4.0 •
·
·
{,_; . ._:':--___

dua1 que -sejà; desrespeitada. De ma.neir~ que; se o apôio não está no pa,..
rá,gi':afo.·2._0 , ' a · meu v.er, muito menos
estará no parágrafo 4.0 , em que à hipótese parece totalmente diversa.
. A . meu ver, portanto, a. Constituição
de 34 não sujeitou essa moda.lictatie
de intervenção a nenhuma outra con. dição senão do simples enUnciado
texto constitucional. E, sendo assinl.
estou ·com o Deputado Argemiro
Figueiredo: reputo perigoso. Há ne·cessidade, portanto, de disciplinar, segun,dó o pensamento da dissertação
do nobre Deputado Prado Kelly, mas
que nunca poderá ser enunciado de
acõrdo com o § 4.0 do art. · 12, porque êste ·se refere· a modalidade inteiramente diversa, istó é, lei . estadual
que venha modificar, infringij:_ ou perturbar a execução da lei federal. De
S'Orte . que é necessário se fO'l'mule
texto para conter o pensamento não
só d~ no-bre Deputado Argemiro de
!Figueiredo como também do n(>bre ·
Deputado Pra<lo Kel.l y.
'·

do

No parárgr,?.fó. 4.0 , · do artigo 12; da Constitui,
.ção de ·1934.
O SR .. SOARES FILHO -;;- Peço
·vênia ao nobre deputado, Sr. · Prado
Kelly, aliás,...para chegar às mesmas
conclusões -de S. · Ex."'; .para . dizer que
labora em equivoco, porque o inciso
que se refere .a ·essa modalidade de
interve~ção é outro, embora S. Ex."'
melhor ainda possa tirar as conclusões
IEssa intervenção está disciplinada
O SR. FLORES DA CUNHA no n.0 V do artigo· 12 e a referência
Devo declarar que. estava resolvido a
é do parágrafo 2. 0 : "Ocorrendo o privotar o número relativo à intervenção
meiro caso, do n ,0 V . . ,!'
·
para execução de leis federais, de
O SR. PRADO KELLY - Vem a
acôrdo com o silbstftutivo Clod'Omir
ser a · observância dos princípios cons·
Cardoso. Mas · os argumentos do ·sr .
.titucionáis. o parágrafo 2.o só se re- Deputado A.rgemJ.ro Figueiredo confere à segunda hipótese do inciso. A - venceram-me de que, havendo remé-'
segund·a hipótese,, a da execução da.s
dio no Judiciário. para sanar o caso
leis federais, no final do 'dispositivo,
de os Estados terem necessidade da indeve .entrar em harmonia. com o pará.tervenção federal para . execução de
grafo 4.0. ,~
uma lei federal violada, acho preferível aceitar o alvitre do Deputado
O SR. FERREIRA · DE SONZA. Argemlro Figueiredo, m.odificahdo-se o
Mas, não haverá emenda a respeito? do substitutivo. E voto de acõrdo com
O . SR. PRADb KELLY - Q)lando a su!?estão de S. Ex."'.
decl!!Xei que· votava -p elo substitutivo,
O SR. CLODOMIR CARDOSOfoi no p1;essupostó de que o parár
Começo respondendo às o.bservações
grafo 4.0 poderia ser objeto de emenfeitas pelo nobre Deputado pelo Rio
da. Apresentá-la-eL
de Janeiro. Não sei que importância.
possa ter o fato de 'haver eu dado luO SR, SOARES FILHO- Se, realgar distinto à disposição relativa à
mente, ó parágrafo segundo não se
intervenção, para assegurar a exeref.ere à _última parte do inciso,-5.0 do
cução de. lei feder.al. Na verdade, essa.
f!J'tlgo 12; isto é, ,àquela que permite
disposição,
Constituição de 34; se
a intervenção para assegurar· a exe-achava vinculada a outras. Separei
cução das leis federais, também o paas düas com o único intuito de torrágrafo 4. 0 , a meu ver, não alude a
essa modalidade de intervenção, por- nar mais fácil a remissão a cada um
dos. dois casos que se achavam em
que diz que a intervenção não susjulgado.
·
pende senão a: lei estadual que a
tenha motivado.
E' questão de forma, que não se r eveste de nenhuma importância. QuanOra, a violação da lei federal pode
·to ao fato de se dizer ·que não é caso
dar-se por outra modalidacl,e que não
de intervenção, pell!'o que não proaquela da existência de wna lei esta·c)· SR: PRADO .KÉliLY -;-

na

\

'

'

.
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cede absolutamente o argumento. O
que se pode fazer é tornar mais clara
a disposição e permitir a intervenção
nessa hipótese apena.s quanto à execução de leis federais, se w elas se apu_
zer' o govêrno do Estado. Porque quando fôr o govêrno do Estado que se opuser de qualquer modo à · intervenção,
não será o Poder Judiciário que possa
interferir para dar remédio eficiente ao
caso. Então, poderemos dizer: "para ,
execução de lei federal · à qual se
oi:>onha o govêrno do Estado'~.
Aliás, a hipótese é precisamente
esta. Limito-me a reproduzir a.s Constituições de 91 e 34. Mas. estou convencido de que o pensamento dominante .nas duas Constituições é êste:
permitir a interv·e nção apenas qua..'ldo
houver oposição da parte do govêrno
do Estado à execução de lei federal.
Se se suscita dúvida a êS.se respeito
e se se admite que possa ter lugar oil·tra hipótese, podemos substituir por
lsto: "para execução de lei federal à
. qua~ se oponha o govêrno do Estado".
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
V. Ex.a está utilizando texto
ponstitucional em vig<>r até .agora.
Estamos utilizando a €xperiêncfa da
vida republicana.
·
O SR. CLODOMIR CARDOSO Trata-se, exatamente,. de hipótese que
a.lnda não deu, lugar· a i~tervenção.
o sR·. NEREO RAMos, PRESIDENTE ~ Não havendo mais quem
,peça a palavra, vou encerar a dis.cussão .. (Pausa.)
Encerrada.
Existem sôbre a mesa 4 emendas
a êste inciso: 2 mandam suprimi-lo:
uma é do Senador Atílio Vivãqua eoutra do Senador Ferreira de Sousa.
O SR. FERREIRA DE SOUSA Sr. Pr€sidente, requeiro preferência
para a minha emenda.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Essa emenda sendo supresslva, Item preferência regimental.
As out.Tas emendas são uma do Depu~
tado Prado Kelly e outra do Senador
Clodom~ Cardoso, que diz:
'
-"Para execuÇão de lei federal,
à qual se oponha o govêrno do
Estado.,,-'

Aprovllido. Está surprimido o inciso.
ficando prejudicllidas· as duas emendas seguintes.
Antes de marcar nova sessão para.
amanhã, darei a palav.ra ao Sr. Souza
Costa, que quer fazer uma declaração
~ Comissão.

O SR, SOUZA COSTA .- Senhor
Presidente, apesar do adiantamento da
hora, desejo solicitar da ilustre Comissão uni escla:r:ecitnento, que me
permita encaminhar os trabalhos ·da
Segunda Suboomissãlo, que <tenho .a
honra de presidir, e que trata da ·discriminação de ren'das. O projeto que
estamos estudando pretende reunir
nulil:a únioa ~eção da Oonstituição,
.t oda a. matéria que trate da organização financeira. Foi dividida esta seção em três. partes principais: na p~
meira, ·cpgit·a~se de disposições .ger~
sôbre tributos e discriminação das
rendas; na segunda, trata-se da ela·boração do orçamento; e, na. terceira,
da execução ' e fiscalização do orçamento. Como esta matéria, reunida
numa úntca seção, wltera ·a de várias outras Subcoii11tsões, desejaria
solicitar a V. Ex."', Sr. Presidente,
que me aútrize a continuar os trabalhos desta forma. Parooe-nos, ·à
Comissão; que ·a matéria fica melhoJ:"
colocada e... melhor disposta na ConStituição, reunindo tudo quanto diz respeito à organização financeira da República, desde as disposições gerais
sôbre tributo, ·organização de orçamentos, sua execução, até à fiscalizà,:ção pelo Tribunal de .C ontas .
A ~terferência. nos trabalhos de outras Subcomissões à. manifesta.
· Vejo, por exemplo, . no substitutivo
que estamos debatendo, dispositivos
como o do art. 28, em que se declara.
ser defeSo à União e aos Estados decretar imPostos que não sejam uniformes, respectivamente, no território
nacional, ou no territótio estadual".
Há outros ainda da mesma natureza incluídos nas Disposições Prelimi· ·
narés cio titulo I, qüe trata da orga- '
nização federal.
' Se fôr poSsível adotar o critério que
nos· propomos a seguii, seria. necessário, neste c·aso, que se não discutissem êsses artigos ao tratar dos demais
relatórios apresentados, para debate
oportuno, no capítulo que se ocupe
da organização financeira.
Os Senhores que votam pela. suEsta, Sr. Presidente, a autorização
pressão do inciso 3.0 , queiram levantar- ..... que desejo 6):>ter da Com,lssão, para
se. (Pausa>.
'
que os trwbahos da 2.6 Subcomissão

-
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possam .ser concluídos .dentro do menor :praoo.
·
O SR: NEREÚ RAMOS, PRESI~
DEN';I'E ~·. Os Srs. Representantes
acabam de ouvir a comunicação do
Senhor Souza Costa.
Quer-me parecer que -a sugestão do
S,. Ex."' p,ode .ser aceita, cabendo à ·
S. Ex .... o}l a qualquer dos membros
dessa Comissão, no momento em que
fôr anunciada a discussão de artigos
que se relácionem com .a matéria que
e~ · mesma ·estuda, pedir adiamento do
debate ·para ocasião apropriada .
Penso estar resolvido o assunto, se
.a Casa assim as!lentir.
O ...SR. SOUZA COSTA - Nêste
ca.sõ. vou· orientar ~ conclusão dos tra..

~

balhos da Subcomissão por esa ma._
neira, reunindo tôdM as diposlções
·de caráter financeiro em uma das seções da donilssão.
·E stou certo de que ·assim o· trabálho
será organizado com vantagem inclusive para -os fins de qualquer pesquisa e coordenação.
·

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-

Convoco ·n ova sessão para
amanhã .às 14 horas, !Segundo o deliber.ado na sess·~o <Í.e ontem.
··Declaro encerrados- os trabalhds da
presente reunião .
DENTE ·-

Levanta-se a. reunião às
horas.
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5."- ~eunião,

~m·

4 de Abril de: 1946 ·

· Reuniu~se hoje às 14 horas a. Có-- missãq da Constituição, com a presep._~ ·
ça. dos Srs ." Constituintes:
Nereu Ramos, Presidente, ·P rado
Kelly, Agamemnon Magalhães, Atallba Nogueira, Atllio Viva<qua, Clodomir
Cardoso, Silvestre Péricles, Ca.fé Filho,
Adroaldo Costa, Gustavo Capanema,
Edgar ·Arruda, B enedito Valadares,
Mário Masagão, Argenüro Figueiredo,
Artur Bernardes, ValdemaT P-edrosa,
Ivo D'Aquino·, Soares Filho Arruda
Câmara, Eduardo Duvivier,' Ferreira
óe Sousa, M,llton Campos, Raul Pila,
Costa Neto, Graco -Cardoso, Caíres d?
Brito, Flávio Guimarães, Baeta Ner
ves, Sousa Cos_ta, Aliomar Baleeiro,
Flores da Cunha, Hermes .Lima., Gua;
raci Silveira.
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI·r·
DEN'IIE ....!.... Havendo número legal1
está aberta a sessão.
Em discussão a ata publlcada n~
"Diário dw Assembléia." de_ hoje.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA (Só.,.
bre a. ata) : Sr. Presidente, sô-.mente podemos louvar o carinho e --f,!.
dedicação com que a taquigrafia s~
tem havido neste trabalho exaustivo
da Comissão, juntamente cbm~ o d~
Plenário. ·
.
Não só está dito, no "Diário da. Às-r
sembléia", que os deba·tes for-am pu,.
bllcados. sem revisão, como, na reall~
dade, os ..senões com referência à m1.,.
nha atuação são quase nulos . Não que,.
ro, toc;Iavia, deixar sem reparo apart(:l
que dei, relatLvo à discussão em tor,.
no dos territórios nacionais , \

·"o Sr. Atâliba ;Nogooro:

~

Inj11ria, não. Questão de incapaci,..
dade administrativa, do. poder pú...
·b lico".
Lembro-me bem de que no momenl'"
to havia. certa balbúrdia, e, ·por is!"o,
(•) Sem revisão dos membros da,_
Comissão.

,a s palavras- complementares do meu,
aparte nã oforam tomadas pela taqui- _
grafia.
·
O ·n o.b re Senador Sr; . Ferreira de
Sousa, em linguagerp."uterárià., afirmava que talvez ·ao . intuito de injúria aos
Estados s·e ·pudesse atribuir ·a cria>ção
dos territórios nacionais. Disse eu ·e ntão, que não se tratava de mimia
ma.S de incapacidade administrativa d~
poder público para colonizar essas zonas. Porque o precípuo motiV)o da
criação dos territórios foi a co1onização das zonas fronteiriças do pais a
fim de ·que, oc~padas pelos estrangeiros um dia; não viessem êstes recla·m ar pretensos direitos, através do utfi
-possidetis! Era a retificação que deseJava fõsse feita.
~
O SR. NER}j:U RAMOS, PRESIDENTE ,.----- V. • Ex." será atendido
<Pausa).

Na quarta coluna do. "Diário da Assembléia" pág. 784, é-me atribuída 81
seguinte frase:
-·
"A Comissão_ propõe: . Réqueí:emos preferência para os artigos 7.
8, 9, 10, 1-1, 12, 13, do Substitutivo, em lugar dos artigos -5, 6, 7,
8 ·e 9".
Evidentemente, apesar do esfôrçó,
digno ·dos maiores louvores .. -da nossa
.taq-pigra.fia, houve um eq_uiva:co, que
recomendo _seja corrigido ; A fra'Se deve .s~r esta:
·
"O Sr. Deputado Agamemnon de
Magalhães requereu preferência '
para os~artlgos 7, 8, 9, 10, H, 1~
e 13 do su.J:>stltutivo ..-. '!
·
e o mais como está.
Se não .. houver niais quem queira
fazer retificações, ·encerrarei a dis'cussão (Pausa) •
Está· ·encerrada. Os . Srs. que aprovas a. ata queiram conservar-se sentados (Pausa) •
·
Foi aprova.d a.

I

-Vamos · pa&sar ao · inciso .I v·. do aí-~:
t!go g;q do subStitutivo, que reza:
•:o ·GÔyêrno Flederal . não intervirá nos negócios peculiares ·aos
Estados, salvo:

Eis -a gravidade e importância do
Sem . se regular bem lógica, sensata, jurédica à têcnicamente
es~~
relaçãlo durídijco-política dw
Umao com os Estados teremos sempre o que_ vem ocorrendo . na vida.
â instabilidade, a inse::\·'_vp:r,~
tê~~~:i· 'itierr~ republ_icana:
gurança no _ regime democrático f e- •
{:I~l~' ;~
,.·
'
derativo. ·
·
.Em discussão.
. A guerra civil, prevista no inciso
o SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO -,.1V, ora em discussão, é · realmente
uma anormalidade na vida política do
'- . .sr; Presidente, . rogo a Vossa
Estado, e impõe medida que restabeEx." e aos demais membros da ·gran- le~a
_a ordem e a tranquilidade púd~ Comissão que
tenhBIIIl paciência
bhcas, para que ·sejam devidamente
·em ouvir-me.
Sou homem de :província e nãil. te- assegurados todos os direitos contidos
nho . vaidad_es pessoa:ls. Minhà pre- ~a _constituição. Mas não .é pelo
ocupação é,--~ única é . exclusivamente, l;IlStltuto da intervenção como vem
trazer aos nossos trabalhos o concur- sendo . redigido em tõiiàs 818 ·c onstiso da minha experiência e do meu tuiçõ~s anteriores até hçje, conforme
patriotismo. Não tenh() .outro obje- se d1sse ontem, com fundamento na.
tivo,. nas · ponderações que venho fa~ Constituição Argentina, e não na dos
zendo desde ontem, senão o de estw-- Estados Unidos; p.ão é por êsse propre:..
belecer, nos tê'rmos---do critério que a cesso que se pode resolver o mal
· ·
Sul;>oomissão adotou, .a harmonia ne- visto no inciso ._'Pelo instituto de que se cogita, no
cessária entre a União -~ os !Estados.
Se, de uma par~e. Sr. Presidente, medo com!> está a:qui redigido e como
vem
sendo previsto nas constituições
temos o dever de zelar ,pela soberania
da Nação, dando-lhe a ascendência: ante~iores, no caso de perturbação
indispensável a que tal sobeTania se da ordem e tranquilidade públicas no
exerça em·tôda a plenftude no territó- ca•sq de gu,erra civil, que é o do' irl.rio nacion~;J.l, de outra, temos
dever -ciso em debate, terá de se processar a
de · assegurar o_ princípio da autono-- intervenção, isto éJ _os Poderes do
mia do Estwdo, sem o qual ·o regime Estado solicitarão à União que interrepublicano federativo não passará venha para, restabelecer a ordem e
a tranqailidade públicas.
de uma-farsa.
·
.Que ocorre em conseqüência dêsse
O SR. ATALIBA ' NOGUEIRA _Múito bem. - Precisamos -defender o' pedido? A nomeação de interventor
mais possível, n·a Constituição, a au- cuja missão tem sido mais para• aten~
der ao arbítrio e aos abusos do Potonomia dos Estados.
der Exeeutivo do que o de restabeleO SR.-· NEREU RAMOS, PRESI- cer a ordem constituçional, alterada.·
DEN'J:1E - Peço aOs Srs. Represen- . pela guerra cfvil.
tantes atenderem ao aJPêlo aqui onOcorre ainda que . o Interventor,
tem feito pelo nobre Deputado Senhor
Soares Filho, no sentido de não _da- quebrando . a a·utonomia do Estado,
rem apartes, a fim de que a discussão suspende, mesmo temporàriamenlte,
se processe serenamente e os orado- como pre_yia a ·constituição de 1934,
res não sejam sa.crificados em seu o exercício das funções dessa autoritempo.
1 .
dáde, para implantar; no Estado, uma
figura anqmala•, exercendo as funções
O SR .. ARG~O FIGUEIREDO do Poder Executivo.
'--: Quero lembrar -·a V. ExcelênCia
· Assim, Sr. ·Presidente, tenta-se o
Sr. Presidente, ·e aos dema1s membros da Comissão a frase do grande restabelecimento da ordem constituCampos Sales, quando, em 1895, dis- cional no Estado, agravando-se mais
cutindo o assunto no Senado Federal, , o próprio .r.egime, com a. destituição
dizia, ao referir-se aos casos de iri.- da autoridade constituída.
tervenção federal nos Estados:
I
Entendo, pois, que ao 'Poder :Executi"Se é possível um corpo poli- ~ vo do :Estado, no caso de perturbatico ter coração 1 direi ql'le neste ç!ftl da ordem e da tranqüilidade púmomento estou tocando no coràl- blicas o~· de guerra civil, cabe o dever
elementar de restabelecer, com as fOr~
ção da República Brasileira"-.

. :·Jf:i

·Pôr

o
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'

assu~to.

-110ças de que disponha, a ordem alterada,.
E' a êle que ca:be êsse dever. ,
Nestas condições, ao em vez de se
processar a interv!mçã9, sob pretexto de restabelecer a ord~m constitucional, mas ferindo-se mais diretamente com a nomeação do Interventor
o regime federativo, proporia que prevalecesse aquilo que está no sistema
flsta:belecido pela Comissão de Organização Federal, para que, nessa hipótese, o próprio Executivo estadual, a
quem cabe o dever de restabelecer a
ordem constitucional alterada - 10
próprio Executivo que é, repito, a autoridade devidamente constituída e legalmente eleita - o Chefe do Executivo Estadual, num caso dêsses, qüando falharem suas fôrças para o restabelecimento da ordem, invoque não a.
figura do Interventor, ' não o 'auxfilo
da: União, para nomear o Interventor,
quebrando a autonomia do Estado,
mas a ação do Govêmo Federal, para
r.e efetivar a medida lógica e racional,
que será o refôrço que êsse govêrno emprestará ante a falha das fôrças locais
e com o auxfllo da fôrça federâl, pa.íif
em sua - missão constitucional, res-:
tabelecer a: ordem perturbarda.

O SR. AGAMEMNON MAG.ALHA.F,ÇI
- Não seria o Govêmo Federal agra.,.
var, ainda mais, a luta civil?

Diz o pro~eto:
"solicitadas pelos governadores
dos Estados, para o restabelecimento da ordem e tranqüilidade
pública";
A minha proposta procura afasta'!:
a figura do Interventor, cuja missão
tem sido, até hoje, atendendo à ambição e ao despotismo do Chefe do Poder Federal, a de sacrificar a autonomia dos Estados e destituir os poderes
constituidos. ·E' . o que tem ocorrido
até hoje. O Estado que V. Excia..
representa, é vizinho do meu. Não
pode, portanto, ignorar V. EK<:ia. o
que ·se verificou há.- pouco tempo. Não
quero referir-me, é certo, a pessoas.
Mas o nobre Deputa'lio viu o govêrno federal armar. os braços da oposição ali organizada contra o govêrno
local e fom!lntar a guerra civil, para.
implantar o terror e a desordem no
Estado, que, anteriormente, tinha a
nrdem social e poUtica asseguradas.
O distinto colega não ignora o fato,
gue talvez tenha dado origem ao moVimento revolucionário que se deflagrou em 1930.
O SR. AGAIMEMNON MAGAI.IHAES
-O a-rgumento de V. Excia. não iri_
firma o dispositivo constitucional.
V • .Excia. quer, apenas, dar-lhe outra
forma..
,...

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- O argume;nto de V . . Excía. nãp
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
procede, data venia. Não podemos pre- - A' minha sugestão é que, ao invés
sumir que o govêmo constitucional, da intervenção prevista ·no texto em
eleito, com o período governamenúyl discussão e também nos anteriores,
previsto, com todo o interêsse em ex~- que tiveram como fundamento, texto
cutar sua obra ad.mi.niStrativa vá ê~e . constitucional a.Tgentino se processe
próprio, fomentar a guerra éivil 'IJ,O orcllnàriamente o remédio necessário
Estado. Esta se processa sempre com,o _ a sanar o mal. E o remédio consistirá,
se verifica em todos os casos' antE!não na destituição, pela ação do Goriores, inclusive no da Paraiba quan4o vêmo Federal, do governante estadual
o Govêmo Federal, antes de' intervp- eleito, suspendendo-se-lhe as. funções,
abertamente, fomenta, ou, melhor af. mas na a:juda material necessária para
scrrateiramente armando 0 braço
que, êle próprio, restabeleça a ordem
população contra os poderes constitu _ no seu Estado.
Era esta, Sr. Presidente a sugesdos do Estado •
to - que tinha a apresentar. (Muito
O SR. AGAMEMNON MAG~ bem; muito bem).
- Não. Desde que o Govêmo Estadua:l
solicite fôrça ao Govêmo Federal ef3O SR. NEREU RAMOS, PR'ESItará perdido; terá que seguir ou~a DENTE- Lembro à Comissão que já
orientação. .
foram aprovados os dois primeiros incisos do a:rt. 7.0 do projeto, suprimin0 SR. ARGEM:IRO FIGUEIREQO do-se o teroeiro. Estamos pois dis- Parece-me ql;!e V. Excia não ~- cutindo o inciso 4.o. SUge.Í-e 0 nobre
tendeu a ~estao que proponho, e Representante da Paraíba que se resapelo para o bom senso e para o ju.fl:o tabeleça o disposto no art. 7.0 , com
sereno de todos os membros da qo- prejuízo evidente da matéria. Já apromlssão.
vada.

,
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tOna :em toaos os casos. Todavia, .não
O SR. CLODOMIR CARDOSO . Sr. Presidente, a disposição · do n.0 IV se pode negar a'O Gavêrno Federal a,. •
intervenção na hipótese de guerra cido art. 9.0 ·não existia antes da úons..
tituição de 1934. Surgiu· quando da viL Suponha o Sr. Deputado que
elaboração dêste Diploma. Antes, a ocorra o fato da guerr!\ civil e que ·o
intervenção era possível, para garap.- roder Executivo estadual não solicite
tir ·a ordem e a tranquilidade no Es- a intervenção do Govêrno Federal.
tado. PaTeceu à Constituinte de 33-34
Deixar-se-á passar a guerra civil
que essa,~ disposição era sobremodo . sem qua:lquer intervenção?
ampla, e· dava lugar as mais' freqüenO SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
tes intervenções, e, então, restringiu a
inte-r venção a uma/hipótese:·. a guerra. - V. Exa. acha possível que o Gbvêrno
do Estàdo tendo· interêsse em
civil.
Não compreendo,: Sr. Presidente, completar seu mandato, vendo sua
como, verificada a · elP-stência de guér- administração perturbada por guerrBI civil no Estado, e admitida a hipó- ra clvil e suas fôrças lançadas e conte&es de que tenha sido provocada por sumidas nessa guerra, não invpque o
auxilio do Govêrno Federal? ·
ato do Govêrno, se -negue a. União o
direito de : intervir, para restabelecer a
Pelos
ordem constituciona.l perturbada, com . O SR. IVO D'AQUINO mesmos argumentos de V. Ex." o Posacrlficio da vida de todos .e do bemder Federal não pode ficar inclfferenestar da: população.
E' possível que a guerra · civil não te a êsse fato.
• _seja. determinada, propriamente, . pela
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
ação do Govêrno Estadual.. Por isso
Sugiro que se exclua a figura anômesmo, .penso que o Govêrno não deve -mala
do interventor.
ficar na contingência. de intervir tôda
vez que houver guerra civil..·
O SR. 'IVQ D'AQUINO ~ O caso
. Tendo em vista esta consideração, que V. Exa. citou de ser a guerra civil
elal:iorei o dispositivo, que figura no fomenta'!ia pelo próprio Govêrno Fesubstitutivo como § 3.0 do art. 12.
deral; ou pela pessoa que o represenSegUndo êsse parágrafo, sempre que
ta· é anormal, uma fraude à lei. Não
a intervenção não tiver por ca.usa ato podemos argumentar des!)a forma. Tedo Poder Executivo ·e a situação se mos de admitir, em principio, que tanpuder solver pela cooperação da fôrça. to o Govêrno do Estado como o Govêr_
federal com o · Govêrno do Esta:do, a no Federal estejam . agindo dentro
autoridade competente para decretádo espírito da lei e dw Constituição.
la poderá optar por essa solução . Nesta Do contrário .não será possivel legishipótese, si,m, a intervenção poderã lar.
·
deixar de dar-se. M.as não compreendo
que possamos deixar de fazer, da auO SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
torida:de competente pal'a decretar essa - Estou, perante os Srs. Deputados,
intervenção o juiz da ··necessidade ou utiliza:r;1do a experiência dos fatos de
desnecessidade dela.
)lossa vida republicana diante dos
· Certamente, Sr. Presidente, a pos- defeitos .e das arbitrariedades das insibilidade de intervenção dá lugar a tervenções indébitas que têm . ocorrisérios .e graves abusos. Mas, pergunto : do. Pretendo corrigir os defeitos do
a que abusos não daria lugar a falta:, regime.
na Constituição, de dispcsitivo como
O SR. IVO D'AQUINO - Mas o
êste, que garante o Estado contra os.
atos-- arbitrários e abusivos da autori- • texto da Constituição ficará - _é
evidente tecnicamente defeitucso,
da-de governamental local?
se fõr condicionada intervenção apeEra o que tinha a dizer.
nas a pedido do governante do EstaO SR. IVO D'AQUINO- Sr.. Pre· do.
aidente, ou entendi mal a exposição do
O SR . . ARGEMIRO FIGUEIREDO
, nobre deputado · pela Paraíba, ou · a
mim me pareceu _q ue, nessa exposi- -V. Exa. tem razão nesse ponto . A
ção, s, Exa. condicionou a interven- Comissão organizou outro projeto, que
aqui' se encontra. Oreio que no arção, em caso de guerra civil, à nomea~.
tigo 4.0 haviamos estabelecido um
· ção de um interventor.
Ora, ma.is adiante, o n.0 h do arttgo sistema.' inteiramente diferente, estal2, q~ar claramente entrever que a belecendo equilíbrio mais racional en.
tre a União e os Estados.
~omea~ll~ _do interventor n, é obriga-

-112 ·O ·sR. IVO D'AQUINO - Data ve..:
nfa penso que .os artigos _seguintes r e-:solvem perfeitamente o assunto.
Era a opinião que qúeria exp.e nder.
· O SR. PRADO QLLY - .Sr. Presidente, não se pode pôr em dúvida
que está a Comissão !iividida,. segundo os critérios que esposa. Uma paTte defende, com extremo rigor, a autonomia dos Estados; outra defende
o, princípio da intervenção da União,
vale di2'!er, o princípio federalista.
Noto, entretanto, que nos estamos des- viando dos princípios quando da ,aplicação das normas .
Compreendo perfeitamente que o
llustre Deputado Sr. Àrgemiro FigueL
redo e seu digno colega de Comissão,
relator do 'Capitulo, :deputado Ataliba Nogueira, se hajam filiado à doutrina da Constituição Norte-America_
na preferlndo •a redação do a.ttlgo 7.0 ,
nos seguintes têrmos;
"A UniáQ · não poderá 'intervir
em negócios peculiaTes aos Estados, salvo para manter a integri~
dade nacional.
Cumpre-lhe, entretanto, atender
às requisições de fôrça que lhe sejam:
"
q) solicitadas pelos governado~
res dos .,i!.!:stados, para o restrubele~
cimenfo da ordem e tranqullidade pública".
'
·o sR.. ATÁLIBA NOGUEIRA - E.'
o princípio da não intervenção, rigo~
rosamente.
O SR. PRADO KELLY ~sse o
principio da Constituição Norte-Ame-.
xicana, já lembrado pelo· Deputado .Se-.
nhor Argemiro Figueiredo, mas que
me permite recordar aos senhores representantes :
. "Os .Estados Upidos gà.ra'lltirão
a todos os Estados da União uma
forma repuplicana • de govêmo;
protegerão cada um deles contra a
invasão, e, a requisição do Legislativo ou do Executivo, CO'Iltra
a violência · interna",
'
E' uma: te~ria e é uma corrente. Há,
de outro lado _ e pens ei que capit
d
1
anea a pe o Sr. Deputado Agamemnon
Magalhães; mas tive, depois, o despraozer de verificar que S . Ex." não
estava à. testa dessa orientação _ a
que · atribui predomi~ância ao substitutivo do sr·. Senador Clodomir Cardoso, que mais se aproxima da tra-r
dição do direito br8.$ileiro.

O SR. ÁTALÍBA NQGUiEI;RA -Exagerando, com. 8! -devid:á _vênia.
o· sR. PRADO KEL:ÚY _;.A CÓÍníssão1· deu prefeJência a,o substitutivo.
·Qu\! .doutr~a ~ esta, Sr. Presid.e!l:te.? E' a doutrina argentina. ·
Não fiá fugir dêsses dois pontos, se
temos a intenção de estudar o assunto, em suas características de. sistf1màl;
ou adotamos o princípio da Cortstituiçãq americana, ou, então, adotamos . o
princípio de um outro Estado Federal,
qual seja o da Argentina. O que não '
podemos ~ e infelizmente está acontecendo :.:..... · ê entrosaT um. princípio
noutro. ·Exemplifico . No tipo federa·lista, tanto vale dizer no · tipo.. da
Constituição argentina, é indispensável
ao sistema a intervenção no caso da
inexecução de lei federal. E compreende-se. Dificilmente se admitiria
que a União pudesse decretar um_texto
que deliberadamente fôsse infringido
pelos poderes públicos loqais. ·
. ora, Sr. ·Presidente, .com· o voto ·do
Sr. Deputado Agamemnon Magalhães
caiu, ontem, nesta Comissão, o inciso
referente à execução ' da lei federal. ·
O SR.
AG~EMNON MAGALHAES '-- Mas, por · uma razão: subsistia o inciso di inobservância dqs
principias constitucionais ..
O SR. PRADO ~y ~ Mas isso
tem outro senti.do . A matéria foi perfeítamente elucidada nos debates anteriores. Eu desejária convidar os ilustra;dos .colegas a se deterem ·na
questão de princípios. ·se, de fato, a
•Comissão como me parece, com a
rejeição· do . inciso relativo à execução
da lei federal, se inclina• para ~<;> sistema americano, êste sistema é por
todos os titulas defensável e digno . de.
respeito . Mas, se outra é sua intenção,
examinemos .01> casos da intervenção à
luz dos precedentes, par!!. armarmos a
·união dos pqdetes necessários ao resta•b elecimento do império da consti;
1i f d
i
tuiçao e das . e s .e eras.
·o que lhe l'epugna é criar um siStema .mixto que não sei. cpmo se defenda, fazendo-se, de um lado transigência com a autonomia dos Estados
e, de outro, mantendo-se· os resquícios
do princípio de intervenção da. União,
·
tal como ficou no direito argentmo .
"'
~
o motivo da minhBJ estranheza é o
natural receio de que a Comissão se
.. esteja encaminhando para uma terce.ira fórmula, desconhecida. no regime

.,dÕ$ ~tad® ~ · jg![~ oU: m,tureza.

~~L

~t.el!M> ~llt9,JJ.PID.isi1i- ~ ~ .n este 1'!~0

W9ltarwuos · ~ art, 7,0 do ;p-rojeto .em se ~ill- ~ inclin~;~. para o sm!;em.a
feden!.~ist@. .qow- e neste ca;:;o !1;le pen;W~
t!n~i yolta;r a9 pr.icncíplo ~s:ta.be1e..eido
na Constituição de 1934.
Ma;:; preci,samtJ;> ter um :ru:m.o; estabel~el" 'llO~a preferên.cJa .
• .:a.~lme:;n•te, :a ·t er .de conse.rvar o.s jiU;,. ·
. positivo!! !lo d-ir!'!:it9 )J;r!j.Sileiro, preflir~
ticat com: .a 'ConstJtuiçã.o .de .34, que zpe
P&J.',ece ;>JJperior, nesta parte, 11a téç;ruejll
c no fnncj..o, à Constituição ~e -91, que
deu lugar oQ. g,rande§ .incertezas .
. O SR. ARG'lm,\dRC> FIGUEIR!i!PO
O SR'; ARG.EMrRO FJ.G~REDO
.....; Não ·se trata, propriamente, cj.e cri~ :..,. A .sugestão de V. $.X.8 tem até ~
térie federalista 9u · a1Jtonomista; ccr vantagem .de resumirJl;IP!l 1 !!-, Qi.Gcussã<>,
1lita-se 'de s.a ber se a Comissão se l:Q,- de lhe pormgs têr:mo, porque se lJ.
()lina para. ~ siste·m a americano _ o~ Comissão se inClinar para o sistema
para o sistema argentino.
·
ar~entino, terá de manter os princi.
· .
. · pios esta~lecidos no prejeto .do Depu_
1
C~ f?R · PE!Aii?C? -~LLY .~ • • • na,e se . taido :Clodomir Cardoso; se ela, porém,
defm11:1 P!:lÀO -c.r~teno amenc,ano .ou pe'loi mesmo mantendo a Federação, se iacri·t é.rio lli;I'ge;oti~~·
.
.
elina para o critério autonomista ·lia
Qu,andp f:lll~el .e m autononna, . .qmz <Jonsti.t uição americana, terá naturairefenr-me -ª' defesa ~a autenorma do . mente de adotar a 1érmula. proposta
:msta,do; .ql!ai:l_d? . falei em .fed:er~lismo ;pela comissãe de .Organização 'Federal.
.o SE. PRADO KELLY -;.....· 66 havepreitepdi sign.i.fJc.l))r __o predomínio do
mteress,e.. da U.m.ao. De modo que ria um obstáCulo na ordem -dos .txa•
ne$tas ci:Tcunstãncias que se . voto~? balhos; .é que, tendo sido votada a
Votaram-se, ~a e!lle~da .Cl.od&rmr preferêacta, solicitada pelo Deputado
.~ardo,so, ys dOOI!f ·pnme1r.os mc1s~s: 8/. Agamemnon Magalhães, fieaTia a mesmterv.ençw _para .se: manter .a I~te. ma prejudicada com a votaç~o do 11!~idade l;l.lltCJ<Onal. e para ·Se repelir .a
ciso 3.o por.que, Sôl1clta.da. para , êsse
m<V;asão ·es.trangeJ.ta ..ou de um iEstado ~spositi;vp, &te mesmo d,ispositiV9 já
t.m ?utr.o..
.
.
.
.:
.foi repelida pelo voto da .comissão, yolQI.a, êsses. d_Ols prmcíp1os não estão tando-se ao principio esposado J;le.1P.~m e.o ntradwao . f.~damen~3:1 com . o ~úb-ç-omi;:;são no seu projeto. .
.e~ de intervenç&<? admitido pelo
Pediria a v .. ~.a, Sr. PreSI·d ente,
proJeto da .Subconussão, porque êste que deeidisse preliminarme~te esta.
-de.clar~~: . _ _
_
, .
ques;tãe·: ;a, Comi:s:são se inc;:lin!l- para a
· ,a Un~o nao :r;>oder~ :mtervl.r bi,stema autonomista, contido no pr.o em n.egQsjos peculiares ao.;; Est~- jeto, o:u pàra o sis-tema fe.dera).ista. do
>elos, ,salvo par! manter a 1:ntegr1- substitutivo, e, até cert(> p.oi;l:t.o, .d.a tra.dição brasileira .
da.de naçional .
. Dafend~-s.e .!l. integridade naciona1
o sR: N!EREV E.AM;OS, :PEES;Ill.ão só .JJ--0 prim.eir.o caso figura'<lo ~ DENTE - Pe-vo esclarecer que, hado art . 9.e do .substitutivo - ~ tanv- vendo o ·sr. Peputa:do Agamemnon
bém n.o .s eguinte: ;para repelir invasão Mag:alhães requerido preferência para
estrangeira o)l ,4e um Estado e;m ,o~- os artigtJs 7, 8, 9, lG, U, -12 .e 13, do
tro. Quer ,dizer,: a yo,t ação de o,ntem substitutivo em lugar dos .a rtigos 5, 6,
não preJudica a actoção, ;pela .09~ '1; a .e 9 da subcomissão, foi qUJl.Se una._
missão, de um ou .de outro sistellJ..l!..
nime:mente concedida essa p;referência.
O inciso que se lhe seguia fo.i :rej.ei- Ao pronunclar~se por esta forma, a co.
tado. Asse!llll'a• .a ex.ecução da -l!li fe- missão da Constituição evidentemente
deral. Dessa rejeiçã.o, deQ.ui;o q:ue .a. se P,efiniu pelo s.istema tra:Qici~nal das
Comissãe se incliná para o .s.i.stema !lU~ Constituições do Brasil. Postenormenton.omi.sta norte-americano, em ve,z de te, discutidos ,os primeiros incisos .do:
·o fazer ·para o sistema federalista ar- . .art. 9~, foram ,aoeitos. os de ns. 1 .e
_g entino.
·
··
· ·
2, ;Sendo .e liminado ,o .a.<>.
Proporilll_;ent!ío, que, pafl& .'lermo.s .coMas devemos considerar que. o in- ·
erentes y{nneasseJnos as preferências eisp 3P fo.i supreSIS.o porque muLtos qos
da Oo.u:l.is~: ae .ela ~ JnClina P.a!,'a o Srs. Deputados g,~e .ne.ss.e o!ie.ntid.o vp·

.

.

Chega,roos, Jl:O · tim g~t!l :3J'ÍdE~.
lleS<ie .<j..lJ!!, ooe:r~a@.ment.e, .r.f.!®lve]il';),('ls
tllt1l.tninar ,i,nç;l§~;~ .PQ.!' i;I;~.ej.sp, ~ uma ~p..
l.u.ção q,ui nãç ªtend-e à · pur!!~ ® .
~as .de llll'l ~m áe ·@IJ.tro .sist.em~. ~.e ·
mrina, S;r, ~.re.&i!ienj:.e, q'jle nãg ..sei :le
.:;eria ii:Ilp.ertin~te t~O'J}cit~t:l4tJ . que J'l!
Assembléia definisse, · antes d9 mais,
l:le pre.fere ç elt'itéJ.ie 'l'!-UWllil~t,il., se
o critério federallsta.
'
.·
~ Na. votação de ontf\ip., n~ i\essJio ~·~
t .uroa,. jl! Çoroi;:;!!jto. "
·

r

\
/

..:..u4·-

ta.rlltn - e não me incluo entre êles
- fizeram-no na. convicação de que
era. desnecessário, uma vez que o projeto, mais adiante, esta:belec1a a preeminência da lei federal sôbre as leis
locais.
O sentido da. votação da. Casa
quer-me parecer - não é perfeitamente o que acaba. de esposar o nobre Deputado Sr. Prado Kelly.
A grande Comissão - parece-me ao determinar a supressão dêsse dispositivo, não quis voltar à adoção do
projeto da. Subcomissão. Apenas considerou desnecessário êsse ·artigo, mas
com isso não condenou o sistema. tradicional no Brasil - a 'eSpecificação
dos casos de intervenção, tal como es_
ta.~ na Constituição de 34.
Não me impressiono muito com a argumentação do nobre colega. pela
Paraíba, embora. tenha sido uma das
vozes a clamar contra. a intervenção
provocadora. da: revolução· naquele Estado. Não me impressiono muito, porque a Constituição de 91, em cuja vigência se verificaram aqueles abuso~
foi alterada. substancialmente, pela ~e
1934, que estabeleceu freios para evit11-r
tais abusos. E depois da. Constituição
de 34, não. conheço, na história · do
Brasil, uma reprodução de fenõmen,o
idêntico ao gue todos lamentamo~,
ocorrido na Paraíba.
Acr.ecuto que a constituição de 3f,
especificando os casos de intervenção e
estabelecendo freios para garantir, quer
os governos estaduais, quer · o feder!Jrl,
tenha realizado obra que ressalva Pet:feitamente e resguarda o regime, &..lisegura: a federação e a vida autônOlJ:l.a
dos Estados.
.
Concederei a palavra a quem dela
quiser fazer uso.
O SR. AGAMEMNON MAGA.LHAES - Br. Presidente, nosso nobre colega Br. Prado Kelly em· sua
exposição pretendeu fixar ~ frontlliras das doutrinas americana a:rge~
ttna e brasileira. No estudo 'do ante
projeto, não procurei dominar-llle
por qualquer impressão doutrinárlp..
Meu espirlto se fixou no estatuto çie
~tervenção federal. Existe, ou nlj.o
intervenção federal? Existe no re~i~
me federativo.
· · '
Essa intervenção1 na experiênciw
repUblicana brasileu-a, se processpu
por diversas formas, fugindo semtp'f
-e é nosso ponto - às formas legB.lS.
-

O SR. AROEMmO FIGUEIREI;>O
Será sempre &Siim.

AG.A:MEMNON · iM!AGA.Quando, em 1934, como
constituintes, debatemos, dentro e
fora do Parlamento, em reuniões de
tôda a n ll'tureza:, os dispositivos sôbre
intervenção, nenhum de nós procurou ver como se processava, na
América do Norte, na Argentina, ou
em qualquer outro pais, essa intervenção.
Procuramos ver a experiência brasileira. A Constituição de 34 sem dú
~da a.lgumw, crist.allzou eSsa. e~:
riêncla.. Deu forma. legal à interv·e nção nas suas diferentes moda.lldades
seguiu a jurisprudência do Supremo
Tribunal, seguiu as lições de Rui Bar_·
bosa, de Epitácio Pessoa e de todos
os homens públicos brasileiros, Bldvogados, juris~ ou parlamentares, que
procuraram acomodar suas . doutrl·
nas, a cada caso especifico. Não resta. dúvida. que a intervenção, no regime republicano, foi motivo constante, e prática anti-democrática de
negação de federação <Muito bem) e
da. prepotênci.a., aqui e acolá, ~de
corrllhos políticos, multas vêzes fruto de interêsses políticos do sul contra o norte, de lutas._de facções, neste ou naquele Estado.
Quando estudamos o estatuto da
intervenção, queremos regulá-lo e
estabelecer tôdas as cautelas. Não
tenhamos medo, senhores constituintes, de minúcias. nessa. parte da.
Constituição. · Qui!-Ilto mais rigor se
estabelecer, quer na. configuração . dos
casos, quer na forma de mter;venção,
o que estamos defendendo, Sr. Presidente, é o coração da. República.', invocado pelo Sr. A.J:gemiro Figueiredo,
lembrando as pa.lãvras de Campos Ea.
les, realmente o Presidente da Repú·
blica que acabou com a política dos
governa:dores.
·
O que· desejamos, nessa conceitua_ção é, mais casuismo - vamos dizer
a. verdade - do que conceitos. Queremos estabelecer, precisamente isto: ...,
quando houver invasão de territórios,
como se dará a. intervenção? Quando
n~
forem observados dispositivos
constituciona:Ls, como se dará a inter·
venção?
At~ nesta. figura do interventor, a
Constituição de 34 desceu a. pormenores. Decretada. a. intervenção pelo
Legislativo, êste podia. eleger o interventor. O que se procurou na evolução brasileira, ou na. cristalização
constitucional de 34, foi, precisamente, defender w federação, conter o
arbítrio do Poder Executivo ou dOE
O

SR.

LHAES -

pois não correu há tá.nto tempo, desde que foi em 1912.
Minha sensibilidade de homem púDisse· o meu ·nobre colega pela Pablico, de partidário do. r~gime .federaíba, a quem tivermos a honra de curativo, e de homem que também ' já vir há pouco, não ser , licito admitir
defendeu, ~m - campo raso e de armas
.
na:
mão, a autonomia do seu Estado, . que o ?hefe do Est~do, vendo batidas
não va! ao extremo de negar a 1%-r asuuxasil .fordças, não viesse solicitar 0
tervençao do poder federal na con. 10 as fôrças federais.
juntura de uma ·guerra civil. o que
Mas, eminentes colegas, é melhor
estabeleceu foi que prever , do que prover. Os casos con0 anteprojeto.
o Govêrno federal é. obrigado a dar eretos, no futuro, se manifestam sob
fôrças federais para sustentar ..um go-· formas diversas, absolutamente . imvêrno, .talvez impopular, mas que não previsíveiS. Por exemplo - na intercorresponda à confiança públirca.
venção ocorrida no Ceará em 1912, o
g_ue se viü foi o chefe do Executivo
O SR. : ARGEMIRO FIGUEIREDO
local timbrar em não solicitar o au- Isso é pregar a teoria ·da revolução.
xilio das fôrças federais deixando que
o SR. AGAMEMNON MAGA- o território fôsse invadido e avassalado
IHAES . - Jamais darei armws para por fôrçws armadas, que se dissemiesmagar 'uma- revolução popular. Que · naram desde o sul do Estado até o 11o Brasil é uma República liberal toral.
como qualquer outra, e os Estados têm
o SR . . FERREIRA DE SOUSA o direito de se rebelar contra a opresMas eram fôrçãs armadas pelo prósão, apelando para a ajuda da Fede- prio Govêrno Federal. Talvez isso jusração; ou, então; ca•da · Estado brasi- tifique a atitude do Govêrno do Es, leiro será uma satraJpia, ou o quê?
tado.
··
futuro.
.Estamos legislando para
O SR. EDGAR ARRUDA- A afirSei dôs receios do nobre represei).tan- mação de V. Ex. não ficou provada!.
te da Paraíba; sei o quanto sofrem os
A verdade é que ·a fato ocmTeu, e
Estados pequenos, mas, por isso mes. mo, para defendê:..los; como está S. só quando o. Ohefe do ·Estado, então
em -exercício, tinha seu poder limitado
Ex.a, eu a•l!eitaria o substitutivo do ao
âmbito da nossa capital, foi que
Sr Clodomir Oar doso.
mesmo .sem que êle qui~ esse, o Govêr-·
Era o que tinha a dizer.
no resolveu inter:vir, para pôr têrmo
O SR. EDGAR ARRUDA- Sr. à luta armada'.
Preside!lte; fui ·ontem uin ' dos · que
O SR. FERRElRA DE SOUSA voltaraq_l pela supres:,;ão da alinea IIl
do--artigo 9.0 do· substitutivo que esta- Permita V. Ex. um aparte. A atitude
mos .analisando apresentado ao es--c do Govêrno no Estado do Cará não
tudo _da Oómissão pelo nobre e honrw- seria em conseqüência da deposição
do Senador. Clodomir Cardoso. Oomo, ·q ue viria a sofrer em virtude da inporém, e não menos no.bre e honra- _tervenção?
d~ Sr. Prado Kelly, . ao que pareée,
O SR. EDGARD ARRUDA- EstoU
vm, nesse nosso voto, o intento de
apenas, citando o fato. E fatos como
negarmos, ou melhor;" de r-ejeitarml'is êste podem reproduz'ir~se.
a intervenção , federal, pois que che-Voltando, porém, à tese · que vinha
gamos a . afirmar e admitir o princi..;
discutindo, porque se impõe à consipio em tôdas . as suas conseqüências deração da Ga~a. quero declarar, Sr.
Presidente, que sou dos que admitem
eu, para esclarecimento do voto que um
instituto de intervenção federal,
ontem dei, pela supressão da referida .p ara garantir, já não direi a ordem,
alínea, quero dizer das razões -por que a; tranquilidade pública, mas o pró- '
o fiz.
prio regime federativo . 1E se nós, na
Também sou filho de um iEstado · Constituição que estamos elaborando,
pequenino, batido, ainda mais, ·. pelas- vamos nos organizar, conf·orme já fi:sêca:s freqüentes que lhe desolam a cou definido anteriormente, em regime
população · e diÍninuem suas fÔrças · f-ederativo, coruieqüentemente não poeconômicas e financeiras.
·
demos deixar de inserir no texto cons_
· o Ceará também foi vítima de uma. titucional em preparo a medida, absointervenção, e os nobres parlamen- lutamente neçessária, dw intervenção
tares, de certo, estão dela lembrados, federal.
.
.
. .
.Poderes públicos a que ·cabia ·decretar

·n. intervenção nos Estados.

o
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-116- Creio, ainda., no patriotismo e na Ca.Tdoso, Bllbmetido à d1scussã0 sem
lionradez dos nosSOBs homens públicos, virtude de . um pe~o .de preferfucia
porquanto, ae não acreditasse- nesses
O SR . PRADO KELLY --' Sr.
atributos dos homens que-nos gover- Presidente, V. Ex."' traduzl:IJ. - meu
nam seria daqueles que no seu ceptipensamento com o seu habitual cuicismo no seu derrotismo haveriam
dado, não, porém, nos ' têrmos pre'de co:iicorrer para: a ruina do pais.
cisos em que .eu haviaJ . colocado a
sr . Presidente; quando, OD;t~,- ~atei questão.
·
pela supressão da já .refer1da alinea
, Pedi uma definição d1;1 sistema; se
0
do aft . 9. do' substitutivo do Sr. Cl?- à, Comissão é pelo sisterriil. · autonqdomir -- Cardoso, não tinha, como n~ .ini.sta. limitando a uitervenção apetenho, em mente negar a in~eryençao nas · áos casos ligados· - à integridade
·:rederal. Quis·, · apenas,· supnmrr _um aa pátria, ·como invasão de um Estados casos dessa intervenção, porque me , do por outro; ou invasão estrangeira,
pareceu que poderia: dar lugar a sérios segundo o .d ireito norte-americano; ou abusos. E se o fiz, assim também pro- ·se a Comissão é federal1Sta, no sen·c edi' porque vejo que, na própria Constido de estabelecer, de acôrdo com
tituiCão que estamos :preparando., ha- h tradição .b rasileira, as diferentes
verá margem à execução das_ leis fehipóteses ·de intervenção.
âerais, quando desrespeitadas, sem que
Se a Comissão estabelecesse, desde
haja necessidade de· ir-se a'O remé- Jogo, os rumos · do seu p-e nsamento,
dio extremo. da 1ntervenção. Quero poderiainos, na :redação, traduz1-1os
referir-me ao recurso extraordinário, ·c om fidelidade.
mstituto do direito judiciário, semO flR: NEREU RAMOS, PRESipre existente na vida constitucional
DENTE - Seria conveniente que :-<J
brasileira.
o recurso extraordinário foi regula- nobre Deputado redigis·s e a sua indo como todos sabem, pela Constil· dicação, porque a mim n~o sôa .b em
definição de "autono_mista' e "fe· tUÍção de 1891; manteve-se na Refor.
ma de 1926 no Govêrno de S. Exa. deralista". ·o sr. Artur B€rnrurdes, hoje um ·do~ . Pediria a fineza de redigi-la, paTa
membros integrantes desta Comissãq . que a submeta nos têrmos p.ropostos
para grande honra e dignidade de1a, e com o sentido que S. ,Ex." lhes empresta e eu rião desejo emprestar:{muito b13m), e ainda se conservou n3t
Constituição, de 34, _pas~ando à Cons-.
0 SR. PRADO KELLY '- V. E."'
·titulção, em vigor, ae 193l7.
poderia fazer a consulta n<>s têrmos
por mim propostos. com o esclareciCompulsando os dispositivos ·legais
que facultam o recurso extraor·d ináriq1 mento que- prestei. ·
veremos que em várias hipóteses, co.. - E évidenlle que aquêles que se mmo sejam a{; de sonegação qa lei· ~ .clinarem prura a -defesa, a meu· ·ver,
tantas outras que não cito para nãq ·da autonomia do Estado, - yotarão, a
me -tornar mais extenso, é possivef esta .altura, em virtude do dleJibe-·
atender-se à supremacia da lei fede~ . rado na sessão de ontem - ·o restaral sôbre as estaduais ou mesmo'mu~
belecimento do projeto. Se, · entranicipais, sem irmos ao extremo da" in-, tanto, entendermos ·que devemos corervenção federal.
·
, .g itar dêsses outros .ca.soS de interFoi isso que me levou a: votar pel~
venção, a votação prossegUirá como
5Upr essão do dispositivo. Com: ~sse está anunciada.
meu gesto n ã o quero di~er que mai~
Acredito ter esclarecido perfeita·tarde, à proposição que formos exami~ mente a Mesa e a Comissão sôbre .a
nando os outros dispositivos, não d~ minha 1nte_nção; , Meu prlnci..pal iÍJ.eu também voto favoráv-el ao subst1... tufto foi alertar a Comissão quant~
,t utivo do Sr: Senador Clodomir -GaTT ao sistemá.
doso .
O SR·. NEREU RAMOS, PRESI_E ra o que tinha a di2;er.
DENTE - 6 esclarecimento que o
O SR. NEREU R.AMOS, PRESI,..
Presidente -quis dar -foi no sentido
DENT,E - O Sr . Deputado Prad~ de gue não poderff!,mos empregar os
Kelly sugeriu que a Comissão fôss~ têrmos "autonomista:" e "federalis.consultada .sôbre se a:dota o critérip ta", usados pelo nobre Deputado 81:
estabeleCido no projeto da subcomis.: . Prado Kelly, visto como, -ó instituto
são, ou, para continuação do debat~,
da intervenção' não suprime a autoo substitutivo do Senador Clodomif nomia. d9 Esta,do.

a
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MAGA..
LHAES - A -proposta do Deputado
iPrado Kelly, _çle ·saber se a Comissão
é ou não autonomista, é ou não pela
intervenção, ~orna-se . desnecessária,
pois já wdota!Jlos o princípio federalista.
'
Q SR_. PRADO KEDLY - !Explica-se perfeitamente; Sr. Deputado:
a . Comissão VGtou uma _preferência':
:'J'eve, . ontem, oportunidade de des- ·
·v lar-se dos motivos que a· teriam levado ' a '1!\Ss·a preferência, até com o··
vo.t o_ de V. Ex."._
Não- me oponho à qu~ a minha
propostá! seja Iol":!Jlulada nos têrmos
em que o .fez ·o Sr. Nereu Ramos,
comô~ nosso Preside:p.te. Só pedi a palavra para esclarecer o assunto no
sentido de alertar quanto a irtcorên·
eias que_continuassemos a. praticar.
.
'
O SR. FERREIRA DE SOUSA·Não há incoerência algum8/. ·
O SR. PRADO KELLY - A ·eomissãó caminhava no sentido de definir os casos de intervenção . A J}llm
me parece que o -yoto de ontem, quan_'
to à inexecução de lei federal, negava o direito de intervir nos Estados.
Não posso lidar com outros dados que
níio os dados da ·doutrina . Conheço
o contraste entre os tipos ·argentino e
americano; -senti no projeto da Co·
missão, a orientiião norte-americana;
senti, na emenda. do Sr. Senador
· Clodomir Cardoso, a ·o rientação do direitQ argentino ..
O ·sR. FERREIRA DE SOUZA ~~
E' inequívoco.
--o SR. PRADO KEJLLY - E sollcitei à Comissão, para. não enkarmos
em contradição futura, definíssemos
1,1ffi e outro rumos.
O SR. SILVESTRE PltRIOLESQueremos um sistema brasileiro .
O · SR. ADROALDO COSTA Criemos o terceiro sistema, o sistema mixto, brasileiro que · ora adota
êsse, ora a'liota aquêle.' para: me}4or
!Se conformar.
.
.
o SR. ATALIBA. NOGUlEIRJ\ Poderia ser colocada a questão em
outros têrmos: estado federal, ou estado ·u nitário - federação ou unitarismo.
O SR. SILVESTRE ~RliCLES Deixe,mos as doutrinas · e verifiquemos as realida'des. 1

-

\

O .SR. PRADO KELLY -

estas, Sr. Presidente, as

Eram

explicaçõe~

que desejava dar. (MUito bem.)
O SR. NEREU RAMOS. PRESIDENT,E ·- Vou, então; submeter à
Comissão "ã sugestão do ilustre Deputado Prado Kelly, nos têrmoo em que
eu a eXJp'Os.
·os · Senhores . que concol'dam em que
se prossiga na
discu.Ssão, tomando
-por base dela o substitutivo; ou que
qu~irwm abandonar o substitutivo e
voltar ao projeto da subcomissão, pod~m ·manifestar-se.
· Creio qu'e, em outro~ têrmos; exprimo o· pensamento do -nobre Deputado Sr. Prado Kelly, sem emprestar
o mesmo s,f)Iitido que S . Ex;a emprestou aos têrmos "autonomista", e
"f'ederalista". ,
O SR. SOUZ.A COSTA - Sr. Presidente, ontem o Plenário da C<lm1ssão votou .requerimento de preferência para o substitutivo do ilustre se.mvdor -Clodomir Cardoso.
. O SR. ATILIO VIVAQUA - Até

ao art. 9. 0

-

·

O SR. SOUSA COSTA - Quando,
porém, <!hegamos à discu'Ssão e votação dos incisos do art . 9. 0 , surgiu
novo . 'requerimento ·de, . preferência,
q,ual o que acaba de ser anunciado.
O ·; SR. PRADO KELLY - Consinta um esclarecimento. A Comissão concedeu,- de iato, preferência .para: o· substitutivo; mas, na sessão de
ontem, recuiSou um dos incisos capitais do sistema. Daí, inferir eu que
ela tornava à tése da Sub-comissão.
E, foi para esclarecer a Comissão, no
llltulto de sermos fiéis à.,s orientaçõe.s
doutrlm'Lrtas, que fiz essa. proposta.
O SR. SOUSÃ COSTA - Estou
satisfeito com a explicação.
O SR. NEREU RAMOS, .PRESIDENTJ!: - Os Senh.ores que dP.;~ejam
que a discussão prossiga tomando-se
por base o substitutivo do ilustre Senador Sr. Clodomir· Cardoso, queiram ficar como estão. CPausaJ.
Aprovado.
Oontinúa, pois, de acôrdo com a.
·deliberação da ·Comissão, a discussão
do art. 9.o. do substitutivo, tal qua'l
se vinha processando.
Tem a palavra o Sr. Gustavo Ca.·
paneina..
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: ~ SI\, G't'mlMVO ' OAPAN:&Th!A -

lliJir.

PM.'llm~. ,des~jo

·~d.~ '\lOto.

fazer

u~1a. de-

quesmeu
~
-c 'fé dc\'elll ser jillcutidos,
~ oo lUoJe-t.G!I
das subcom1s~ (€ ~ Qllt\cl ner outro substitt'~\lêt ,~.). it';), ~penas pot'lllml~
~ ~
;r
\o. E' que, no

~

-

hl' ~~tlo de ~rino1p1o - repitó
~ que votei :pela forma. agora

~®..

O SR. OLODOM!R CARDOSO ~·
que, estando em ···1 ta~,
u· artig<> do projeto, se peça prel . ·ü para. uma emenda.. Estsa pre~n,. que se pediu pllira o substitu",in ~POlld& exatamente a .prefen.ei."l! pedida. em favor Q_e eme-ndaS'.
O SR. GUSTAVQ-CAPAN'EMA Jl:lm, ~ &. Presidente a çi~lara·
•
de voto que desejava fawr.
O SR. NEREU RAMOS, PRT~SI
Dl!l!NTB - Não havendo ma-t.s quem
~
palavra., -dou por encerrada a
~ do inciso IV, que ct!z_
: ·
~ ~ilde

..o anvêrno Federal n.o 'uÍter7
wirê. nos negócios pec)lliares ao~
lfilsltaJtios - IV - salvo para põ~·
1tf.mlo à guerra civil';.
Voo. ~- à votação.
os SenhOres que . ap~ovam êsse .tn1·
dm ~ ficar como F.C achum 1

~Aprowdo.
O SR.. PRADO KELLY. -:- -senhof
~e!ll.te, também desejo fazer utnf/o
~de

voto.

Volbei pelo inciso IV, po·.'<;:ue já cons.,.
h da Constituição de 1934, embor~~
lmilltle fl!Ge no projeto ela-bGra.do pel9
a:-JIQ.J'D:nis;ltro da Justiça, Senh!'.r Eam'l"
lPX!lD® Dliiiia, exista a se~uint.: forrou~
h: .
• . .. para -restabebcer a ordel'l').

e a JlJr:lmquilldade dos
à l!."el!li!Õsi.Ção dos
~·-

Estados:,
-gof"

res.pe~tivos

.

O SR. CLODOiMJ.R CARDOSO - ,E" a ~ da Constitiução d~
~~-

~.

~

entretanto, o Sr. DPpu,.
U:!MJo lllldg:acd Arruda, contra a :>plllilii'OO ão & . Deputado Argemiro Firrgaeiiredo. que, no caso do Ceará, hou,..
ftir8. verdadeira insurreição, que ne,..

eessitarã. da medida do Govêrno Federal.
.
·
A- matéria é controver~>a rni nossa
história política. O que, entretanto',
se consagra, nêsse principio, é rilaÃs
profu,ndo do.- que ,parec:i à, primeira.
vista, por-que está se ·cçms<J.-g.r ando, ao
mesmo tempo, o principio da resistência à; opressão-, que, já · t>idstente
na Declaração de Direitos, da França Revolucionária, vOlta, por um capricho da História, a cons~ar dos projetos recentemente
apxsentados à
Assembléia Constitulnt0 Francêsa.
E' o principio da resistência à opressão, contra o princípio da legalidade,
da sistemática. ··, Se o :1dotá.ssemos,
!l-gora, não . havia como 'âceita1 essa
regr_a, de 'v~z que a únie·~ possível
s.e ria a da · Consti.t uição de 91; mas,
como a matéria vai mais l ..mge ··e eneerra, -a meu . vêr, prL.<cípio extremamente democrática, do~l meu voto à
disposição-, tal como se encqntr!\ redigida. (M1J,ito bem) .•
·
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI·
DENTE ...,.. Vamos pasJa;:· à, d1scus.são
do inciso V, assim redigido:
"parar garantir o livre· eúrcíCio
de qualquer dos ·po:i.eres púb.âci's

•.

esta~uais" :

' Está em discussão.
_
.
Não hav-endo quem pe~a a palavra,
da-la-ei por encerrada:. (Pa1Lsa) . ·
Está encerrada. '
· ·
Os Senhores · que aprovam o ·.i nciso
V, q1,1eiram ficar .sentados. (Paú.sa>.
Aprovado.
·
·
\,
·Passa-se, agóra, à discussão :lo in-4
ciso VI, que é o seguinf.e: .
·
·
"·p ara assegurar a execução de
ord-em ou decisão de juiz ou tribunal federal".
J!:stá em discussão.
Te.~ a palavra o no.br.:- S~nador sr·.
Atilio Vivaqua.
: O · SR. ATíLI VIVAQUA - Sr.
Presidente, solicitei a palavra para.
apresentar uma• emenda ao inciso VI,.
redigida nos têrmos seguintes:
·
"P!!Xa assegurar a execução de
decisão ou ordem da Justiça fe-:
deral ou local". ·
O inciso prevê, â.penas, a hipótese
de decisão de tribunais federais. A
Justiça, dentro do nosso sistema atual, · e do sistema que ~:jerá naturalmente · mantLdo no plano da elabor.a~ão
constitucional, é naéional, já. pelas ga_

··- 1~ --

rantlas .de que são dotados ·· os ma._
gistrados, diretamente tiradas áa própria Constituição, já. pela sua própria
função de aplicar o . direito nacional.
-Direito Civil, como, até do Direito
E não é só no terreno preCisamente do
Administrativo, pB!l'ticularmente. ainda, no terteno fiscal. A~ualmente, a
.Justiça local é competente para ajuizar na primeira instância, as causas
contra a União. ·De soít~ tiue esta...
mos diante de um poder j~diciá.rio
eminentemente nacional. Sempre que
uma decisão dessa justiça - da justiça local - seja embaraçada na sua
execução, deverá, pelas mesmas razões, caber a intervenção federal.
Minha emenda substitui a expressão "juiz · ou tribunal" "por justiça.
federal ou local".
•
p SR. :Mn.TON CAMPOS - De
ordem ou decisão judicial - (ie poderes judici~rios - é o que pl'oponho.
O .SR. FERREIRA DE SOUSA Aí pode confundir com os do Eshdo.
O SR.
AG.AIMEJM!NON MAGAÍ..rHÀES - A justiça é uma só; não
distingue.
·
· O SR. FERREIRA DE SOUSA Justiça local parece mais claro. ·
O SR. ATíLIO VI\V'AQUA - Aceito a sugestão.
O SR. CLODOMIR CARDOSO -.
A hipótese a que aluqe .a emenda
do nobre Representante do Espírito
Santo está. incluida no inciso n. 0 V,
que acaba de ser -votado; está em virtude de disposição expressa do § 1. 0 ,
do art. 9. 0 Diz,. de fato, êsse · parágrafo:
"Entre as razões que podem dat
lugar a intervenção, no caso do
n. 0 V, compreendem-se as difi.cUlda'<ies opostas à execução de
lei ou decreto da Ass·e mbléia Legislativa ou de decisão ou ordem
do Poder Judiciário".
·
Trata-se, just9Jllente, do Poder Ju. diciá.rio local.

.

O SR. AG.AMEIMNON M.AGALHAES ·- Então,' vamos . adotar a
emenda, que harmoniza.
O SR. FERREIRA DE SOUSA .
Fica mais claro na emenda·, e é mais
.s istemático.
O SR. CLODOiMIR CARDOSO A disposição do § 1. 0 do art. 9. 0 é

\

mais e.mpla: alude à ordem ou à. deci-

~~~tod0d:0i:e~:Jil!"ri~eJsl~~\v~u edeà,
falta injustificável de pagamento por
mais de três meses. A disposição vem
da~ Constituição de 34, art. 12, § 3. 0
1
O SR. FERREIRA DE SOUSAMas não era perfeita. E' mais próprio, mais claro, figurar nêsse lugar
do que em Parágrafo . explicativo.
O SR. PRADO KELLY- - Sr. Presidente, nos textos anteriores existia.
dispositivÕ análogo; porque erá.·de interêsse vital (ia União assegurar o res- .
peito à decisão de seus próprios juizes. Não compreendo que se possa violar ainda mais o instituto da intervenção, admitindo-o para o caso da execução das decisões das próprias
lJ,Utoridades judiciárias locais. Objttase: para• o atual regime, o juiz dos
Feitos da Fazenda é juiz da União e,
como tal, orde]Il ou decisão sua deve
ser acatada pela autoridade administrativa local, sob pena de intervenção.
OrBI, Senhores, isto não aconselharia a adoação de um. princípio genérico, como o que foi praposto; aconselharia coisa muito diferente: o restabelecimento da Justiça Federal.
Sr. Presidente, não vejô · como se
poS.sa discutir êsse dispositivo sem s.:
assentar o princípio, referente à magistratura do país: se éssa~ magistratura contfnúa a ser a primeira instânci!l! juizes locais, ou se volta ao que
foi no sistema das Constituições de
189-1

e 1934.

· Darei meu voto ao inciso ·V.i! tal
como constBI do substitutivo, com 11.
ressalva de que
a Comissão possa
reexaminar o assunto, quando ~ratar
do capítulo "Do Poder -JudiciáriQ".
Ó SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, entendo que o instituto da
intervenção, federal obedece a dois.
objetivos. O primeiro, Pll-ra assegurar
princípios gerais que tócam o interêsse nacional; o segundo para assegurar a preeminência . da ordem federal
sôbre o . estadual. Por conseguinte,
estou de acOrdo com o que acaba de
expôr o Sr. Deputado Prado Kelly.
porque não posso compree~der como
justificar-se a inclusão, nêsse inciso,
de decisão ou ordem de juiz ou tribunal estadual", ou, mesmo, de outl:a.
autoridade que não seja a federal.

o que se- quis ·P revêt Ett fot o se•'

/

I

I

O' SR.. PRADO Ê<EI:áLY .._ Não é
cà80 dil5 :In:tEirvénç!W.· Jifói â dí~Únçã<Y
qUê:- fi~, p·é dindo qúe ãr aprovaçã-o· dês.__.·
Sé dis:pMittvo ticã&W dependente de

pinte• qtle a OÍ'_!iem do: Estado, oU!
s'e ja, do: Estàdo-Iriembro da Federação
não se pode apôr a uma; ordem supe~·
e~amé .posterior, qultndo . éhegass·enióS
%ior, que é a. fe'dera'1.
aõ éapituló "Dó Poder JU:dieiário"..
Tôcias as é'on:stitufç~s· ' ãdíbftiram:
5
/
C! 8:1=1; •. 'MILTON C'AIMPOS· .H-,, Sr.
:prcinéipios c0mo êste aqUi 're~aldo
Presidente, estou cer:to ele que" é mais:
ou estatuídO.
a fóxmula· genérica· q'Lle au-·
éomó expôs, ·à.Ítlda,. 'e muító b_em, ~ vantajosa
toriza a, intervenção parcw· aSsegurar a
Sr. Deputaido Prãdo Kelly, isso seriã, obediência às ordens e decisões· jl,idide alguma forma, prejudicar a;· 'orgwdaís-, ou do Ppder Jud~ciárc~c;;;. (Pelo
nização da justiça, que ser§. admitida. · menos
. como órgão do qual emanem
· n& Constituição. ' a,s decisões soberana-s da justiça~
P'or íssó, eU: votariá pela manuten-·
Nessas condições, não seria conve... .
gM do iticiso VI..~ apenas . alterando niente distingurr-s-e ·entre Justiça Fe...
Si ordem de reaàÇão. Eu díríà "a
deral e Justiça Estadual, paTa. ge· dar
rot'êcu~áo de decisão ott wdem de juiz
à priDl.ei.ra. essa importância cl!lPital e
.úü trihnn!El federal"; ou, talvez,
se negar à segunda êsse mesmo. re~
é!ã maís pr·e cisamente, "de· mandadó · levo. ·
..
de j~iz ou tribunat federal"; ôU, ain.,
DEl' resto, qualquer qtte- seja . a; deda, se se quizesse~ "da justiça fede-· cisão, ·.o . !iesrespreito ·acasa ve:tiflcado,
ral''. ·
põe ~m ·éheqüe & prestfgió do Poder
Juq.!:ci:ário, E isso é ponto fundamenO SR . . NEREU RAMOS; PRElSItal do regime, de tal forma que· já
DENT·E - Parece-me haver um équí• está na tradição do nosso Direito,
voco, porque o Sr. Deputado Pra:da desde: 1934, consignar'eín-se na ConsKelly al·egou que s•e estabelecermps tituiçâó Federal os .princípios que· tra"juiz ou tribunal federal", prejulgít- çam, de maneira definitiva, á:~ prganit!Jos a organização da magrstrat.ur·a,
zação judiciária dos Estados. Por êsquer dizer: fechamos a porta para a ·se
processo i_n direta, 0' 'q.ue; em verda~
cria"Ção da justiça es.tadual.
de, se faz, é. a unificação da justiça,
O SR. PRADO KELLY - Eu ti:l!·ei · porque _ os .mesmos são os princiç.ios
da 0bjeção feita pelo Sr. Atilió Viv!l- que presidem à sua organização em
qua mais um argumento é. favor ~ia. tôdlliB as Unidades Federa•tivas.
jUstiça federal; e ponderei que n~o · Além do mais, Sr. Presidente, oeoré r·a.zoável ,se. faça intervenção feder~~!,
re· que-, mesmo' quando a intervenção
quando .est~já êni cal:lSa umw decis\i<> deriva de descumprimento de decreto
judiciário local, é, ·em última análise,
de natureza loca} de juiz local, em m~L
téria de sua competência esta;dual ,.._ o Supremo Triburial _Federal que vem
com a ressalva de reexaminar o a-ssul!l'- solicitar a intervenção . E' o que re•
to no capítulo "Do Poder Judiciário!'.
sulta da letra c, do § 1.0 , do arL 9, do·
prejetà em discussão "no caso· do núO SR. CLODOMIR CARDOSO lfietó 'Vt, de· requisição do Supremo
Parece-me ,p referível manter essa lj.i-· Tribunal
.ou, se a. OTdem ou
pótese como compreendida nw alín~~ decisão fôrFederal,
justiça eleitoral, de re_
V ~ "para garantir··o livre , exercí<;io· quisição dodaTríbumil
Superior Eleide qualquer dos poderes públicos estóral". Bastaria oue estendessemos
tadua.is."
também essa formalidade ao.s ca.;os
O SR. SILVESTRE PERICLES em que a ordem ou decísão desresSr. Presidente, com a dévida vêlifa, péítada fôs::re dã j1.1stiça locaL .
parece-me que há, de fato, um equiNessas condições Sr. Presidente, es-:voco. P elo substitutivo do Sr. Olodo- . tou cetto de que · à fórmula •da emenmir Cardoso, o que se pretende ll!Sii>t- da atende melhor à necessidade de
gurar é a execu,ção de ordem ou deci- se res.gUardar Ci Poder Judiciário, S€m
são de juiz ou tribunal f·ederal. Se se distinguir entre J'udiciã:rio Federal
excetuaTrnos a justiça dos Estados, ü,ae Jud.iciáno Local:
rá em matéria federal .
O SR. FERREIRA DE SOUSA De ordem ou decisão do juiZ fede~~al sr: Presidente, a mim me pa,xtce rião
- é matéria conéernente ao fede1'1U~ S·e poder discutir, fácilmen+,e, a utili·
lMãl, não, porqU:e à rua.tétià Ioca.I Cólrt• dade e a maior lógica da emenda .forpete ao :Estado.
·
mulada pe~o Senador Atf:!io ViváQ.ua.

a:m- ·

EVi-dentemente, é for-çar um ponro
no tocãnte à reUBlão - de toda ti matéria de l:Ilte:rven~ão, quanto ao cum- o sentido; é procurar convencer de
que.
o desrespeito a uma decisão sfg_. '
primento de sentenças judiciais Hum
inciso único/ Assim penso br.. . Pre:- nifi:ca a ausência de gaTantia à. pró-·
sidente, por algumas razõeS, simples, pria organizaçã-o do Poda , A redação oferecida pelo Senador Atíllo Vino meu -entender.
Em primeiro lugar, quero declar!ir
vaqua é; pois, mais pura .e perfeita.
que, no meu pónto de "i.sta pessoal, o
atende melhor ao fim. E' mais sismelhor sistema. de organizat<ão judi-- temática . · Sempre que houver deciCiária, no Brasil, é o da Constituiçãcr sões, de quállquer justiÇa , desrespeide 1937. Digo-o sem qualquer preo- tadas pelo Estado, é possível a intercupação- de partidarismo, porq' l ~ to- venção. dqs sabem que sempr:e· a'Q'Jmbatl, do
SR. OLODOMIR CARDOSO -primeiro ao último dia da ditadur::il . Se, com
a adOÇão da emenda, desa~A justiça, a meU. ver, se.l a qual fôr . 'Parecesse o § 1. 0 do artigo, bem. Ma.s
e sua forma de organização, tem ca;M o § L 11 tem que subsistir, porque êle
ráte:r: . tipicamente nacional. O:;· pro- não alude apenas às dificuldades
blemas que lhe .c ompetem l:iáo nacio- opostas !L decisões ou ordens do Junais. Enquanto os poderes ·Executiva. diciário, mas também às dificuldades
e Legisllttivo d.os .Estados jogam, cons·- opoS;ias à execução de lei ou decretantemente,. com -problemas locais, o tos.
Poder Judiciário . interJ)reta, a cada
momento, _e aplica às r-elações-_ partio .SR. ;FERREIRA DE SOUSA culares- às . leis federruis, .porquanto só .Essa é ·outra matéria. O parágrafo
à União é ·que éompete legislar ;;óJ.lre não ficará prejudicado integralmente.
as relações .p.artlculares dos, indivíduos
_ s
0 . .SR · SOARES FlLHO
..!lntre si e, amda, mesmo sobre as re•
..
r·
!ações dos mdividuos com 0 próprio ·..,..Presidente,
duas palavras apenas.
Estado. .,_ ,
·Reput~ .o assunto perfeitament~ . esclruremdo na ·or-dem das considera..
A justiça é, portanto, de caráter na- çóes que acabam d·e ser feitas. Encional. Se queremos prever a · inter- tendo que a emenda apresentada
venção do - Govêrno Federal nos · Es- pelo Sr. Atilio Viva.qua, e que
tados, pa<ra· assegurar' a execução de preende o o pensamento exposto pelo
atos cu de decisões judiciais, não há - Sr . Milt on de Campos, está de acôrmelhor forma, nem mais metót:ica, do do com a tradição constitucional do
que fazê-lo num inciso só.
Brasil.
·
ó inciso V, tal como se acha redi•
Assim, _eu verifico - e clJan:ro Ell
gido, · pressupõe - disse-o multo bem Atenção do nQbre autur. do substituo nobre Deputado Sr. :E'rado Kelly tivo, Sr, Clodomir C<>rdoso -~ qu_e
a duplicidade de Justiça, . porquanto o ri. 0 IV, nêsse substitutiyo. é idên ·s e refere, exclusivamente; às decisões -tico ao inciso VII, do art. 12 da Cons·e ordeps dos juízes ou .Tribunais Fe- tituição , de . 34. - São absolutG.me'lte
derais .
idênticos. Entretanto, manda a emenda · substituir o r eferido inciso por ouQuem, entretanto, lêr •:o par.á grafo tro, com a seguinte r edação: "para
1.0 do art. 9, verá que o próprio auexecuÇão de ordens e decisões juditor do substitutivo, seguindo a lição Ciais".
da Constituição ·de 1934, também 'ad·
A meu vet, essa redaçã o compremitiu . a mesma intervenção, quando se
tratar de execução de õrdem ou de ende, com grande simpli.ci.dàde, o que
decisão da jusj:,iça local. Vale dizer: dispõe a tradição constitucional Já
a conclusão é idêntica; apenas na re- referida ria Constituição de 34; e
dação · da Constituição de 34, n.dotada ex;pl!ca porque nessa amplhção é
pelo substitutivo, há um defeito téc- abrangido o P-oder Judlciál'l'J local,
nico notável. E' que, enquanto o nú- des-de que se trate de orden.s e demero V sé refere à garantia do livre cisões . judicia1s. Tanto era ner-essá Â
exercício de qualquer dos poderes pú- ria essa ampliação que o di.sp0sto no
blicos estaduais o § 1. 0 aJJha neces- § 5. 0 do mesmo artigo 12, da Conssário prever qué é uma das garantias tituiÇão de 34, quançJ.o al;lde ao. modo
da Justiça, da organização do Poder de se processar a intervenç ~. o . acres·Judiciário local, a da \execução dM centa: "e também para g-.>.mntfr o
livre exerçfc1o do Poder .Judiciário -losuas ordens e decisões ;

o

com-

'

-122cal" muito embora~ ê3se livre exerci·
cio Já v:lesse garantido, nt:.>sa Constitulçlo, pelo item IV como, também,
estã no dispositivo êfodomir cardoso.
O SR. PRADO KELLY - A Oonsittuição de 34 distinguia entre duas
hipóteses: a do livre exercício de
qualquer dos poderes públicos estaduais que era o inciSo IV, e a execução de ordens e decisões dos juizes e tribunais federais, que era .o inciso VII. Entretanto, o p~lágrafo
5.0 estabeleceu a mesma modalidade
de processo, isto é, submeteu à prévia
apreciação do presidente da Côrte
Suprems_,, ou Tribunal Superior de
.Justiça Eleitoral, o exame do assunto.
O SR. SOARES FILHO- Perfeitamente. A emenda, portanto, declarando "ordens ou decisões judt~
cials" nada inova~ em nosso Direito
Constitucional.
O SR. PRADO KELLY - Substancialmente, não.
O SR. SOARES FILHO - Além
de não inovar, permite seja conserva..
da, como estA redigida, a letra. e do
art. 10, isto é, no caso do n
VI,
ou, se a. ordem ou decisão fOr da justiça. eleitoral, de requisição do Tribunal Superior Eleitoral.
De qualquer forma, ficam as duas
modalidades de intervenção disciplinadas com a requisição do· Tribunal
Superior.
Votada a emenda Atlllo Vivaqua,
teremos simplificado o texto e permitido a conservação do dispositivr> a
que me refiro, da letra c, tal como e.>·
tá, em perfeita. harmonia, contendo
todo o pensamento do que dtepunha
a Constituição de 34.
O SR. IVO D'AQUINO -Não é
tradição de nosso direito o que V .
Ex.• expõe. Tôdas as Constituições,
a de 91, a reforma de 26, a de 34 e
de 37, estabeleceram referências, ape.
nas, às sentenças federais. E&:la e.
tradição do direito, dentro da t.ácnlca do Instituto da intervenção federal.

O SR. NEREU R.IH,!OS, PRESIDENTE - Está encerrada a discussão.
Passemos à votação. Existe apenas
uma emez::da, do Sr. Atílio Vivaqua,
que é a seguinte:
"Reâija-se: "para assegurar a
~
execução de ordem ou ãedsãu judl.cla.i...

O SR. ATALffiA NOGUEIRA ,Pinqüenta anos não cons';ltuem tra1Uçlo de1 coisa alguma.
O SR. FERREIRA DE SOUSAA Constituição de 34 est.abclece a
mesma norma no § 3. 0 do art. 12.
Era o que tinha. a dizer Sr. Presidente.
'
.1.

Não havendo quem i:)e~tr. a palavra.,
encerro s. discussão.
Os Srs. que aprovam êsse 1nc1so ·
queiram permanecer sentados. <Pausa>
Aprovado.
Inciso VIII:
"para reorganizar a.s finanças
do Estado, quando êste, sem mo-

O SR. NEREU RAMOO, PRE-SIDENTE- Concedo a pala..,Ta ao Relator da Comissão, para, em seguida;
encerrar a discussão.
.
O SR. ATALIBA NOO.UEIRA Dado o precedente de se adotar a.
enunciação dos casos de intervenção
federal, penso
que devemos apoiar
perfeitamente mais ês5e caso. Agora, no tocante à emenda Atillo Vivaqua, deveriamos pô-la de lado mantendo o qú_ustá redigido, com' ~ ressalva do ~ Prado Kelly, que deixa
margem para, futuramente, se a · decisão fôr pela dualidade da justiça,
federal e local, tomar-se decisão i!efinitiva; se pela unificação da justi~
ça, velho pensamento de Joã.-:> Mendes no regime da Constituição ·de 91,
tomarem-se as medidas adequadas.
l!:ste o meu pensamento.
·

E.ncaP.itillando . a. votação, ieclaro
que voto por essa. em~nd'l, porque eutendo tíUe é preciso iW3.~~ll!"a: tamt.• m \\ •-.•e• venção llCJ caso.> de d!'.Srespelto às decisões da Justiça local.
A redação, como está, é smtética e
possibilita discussão postel"io..-, sôbre
dualidade ou unidade da magi5tratura.
Aprovada, a emenda, prejudicado
está o dispositivo.
Cumpre submeter, portanto, em primeiro lugar, a emenda. Qs que aprovam a emenda. do Sr. Atfuo Vlvaqua
queiram ficar sentados. <Pausa),
Aprovada.
Vou passar a.o inciso vn: "para
~gurar observância C.os
princípios
constitucionais enumerados no art.
'lO"
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tivo de fôi:ç!ll maJor, suspender, iios os ,membros desta grÂ\de Comispor mais· de dois anos .c onsercuti- são que é incrível a-dmitirmos· como
vos, o serviço de sua dívida fun- fundamento da intervenção fed~rat o
fato do Estado ser pobre e não 'poder
dada"._
pagar suas dividas. Não vejo, nessa
Em dlScUS\SÍÍO,
hipótese, em que se tenha afetado a.
O SR. FERREIRA DE SOUSA
de govêrno republicano federaSr. Presidente, -'p edi ' a palavra para forma
formular _uma em-enda que aproveite tivo. ~. ·
,
•
os próprio!! têrmos -do. substitutivo do
O SR. FERREIRA DE SOUSAsr. Clodoníir Gardoso, que diz: "para- Pe.r mita V. Ex." um aparte. o disreorganizar as .finanças do Estado positivo . fala em . motivo de fôrçaquando êste,, sem . . motivo de fô;rça maior, e por dois anos consecutiyos.
maior, · suspender, por . mais de . dois A, .!?iarap.tia é absoluta.
anos _cônsecutivos, .··o- .serv:iço dá sua
· O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
divida fundada". · · - ·
Adiante, no § }: 0 , o substitutivo in- - São 'relações de caráter meramente
clui; como gar&I'itia do, poder judiciá;- 'patrimoni!llJ entre o Estado e seus cre_
dores. Acfmitir-se que . a União in' :rio · o :rião pagamento "por mais de
tervenha pelo, fato de se verificar - a
três meses, no mesmo exercício fi,.
n!j,nceiro> ·dos vencimentos de um ou pobreza de um ·E stado é dila~ar- demais. a foouldade do Govêrno Fe-clemais magistrados"·· . '
. Pa.rece:..me, como :fizem_os em rela..; .ral, intervir a cada passo na vida ínção às decisões judiciais, qu!l. mais• in. tima do Estado.
. Er_a ·o que tinha a dizer.
terssante, ou_ mail> perfeito, seria es-·
tabelecer ou juntar êsse dispositivo a
O SR. · COSTA NETo - Sr. Presi'(lstoutro, dizend6-se: " ... por mais de dente, pedi a, palavra para impugnar
dois anos consecutivós o serviço de à emencla representada pelo. noi:l!''l Sesua dívida fundada, ou por mais de nador Sr. Ferreira de S,ousa, porquo
Be!s meses o pagamento do se)l fun- os temores de Sr. Ex : podem ser neucionalismo em geral".
.
trai1zados pelo . Poder Judiciário, e,
· Não . acredito que um Estado deixe uma- vez resolvidos, vem, ipso fato, a
de pagar por .tanto tempo- os magis- solução que está incluída no inciso an1lraidos, atendendo ao resto do fun-, terior. Quero · dizer mais claramente o
se-g uinte: .,_ os funcionário.s que não
donalismo.
tecebem vencimentos dispõem, nas leis
O SR.
AGAIVLEMNON. Mt'\.GA-, processuais,
meios· rápidos para conLH..!\.ES - O princípio é o mesmo da seguirem w de
condenação do Estado ao
·Constituição de- 34.
respectivo pagamento.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDestarte, se porventura., ,..o Poder
DENTE -V. Ex." quer emendar ·o Executivo deixa de cumprir deliberaparágrafo ou o inciso?
damente a decisão judiciária que o
éondena, em semelhante caso, a soO' SR. FERREIRA ~E SOUSA }uçãG já está prevista no citado inciso.
O inciso. Fazer um acr'éoo!m(}.
Eu tiraria ,.a matéria- do pa,.ágrafo
A intervenção somente deve ser concomo já -se tirou na parte das decisões cedida em casos excepcionais e insuscejudiciárias, pam incluir nc mciso. tíveis de remédios mais suBJVes. E essa
porque se refere à intervenção por não é a hipótese ocorrente.
·
motivos financeir-os, isto é, por im0
SR.
ALIOMAR
.BALEEIRO
pontuabilidade do Estado,
seja no
pagamentO: de sua divida ~undada, se_ Sr. Presidente, estou propenso a ooeija no pagamento de honorários de tar o ponto de vista do nobre colega,
apenas não in totum. Parece-me que
líUa màgistratur!ll ou .do funcionalismo.
o dispositivo é de fato inconveniente.
em geral.
.:
Se o Estado se encontra em péssiEra ó que ti:qha a dizer.
ma situação financeira, o remédio não
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO é remover suas autoridwdes, intervir
em sua .vi:da, mas, sobretudo, dar-lhe
~ Sr. Presidente, não quero voltar a
discutir o sistema · .que a subcomissão dinheiro. E' a mesma fórmula norteadotou com · relação à intervenção fe- americana do auxilio 'finarweiro, máderal. Submeti-me ao ponto de vista. teria!. Quem está embaraçado, preda Comissão, ao critério que ac;e1tou. cisru de dinheiro e não de lições d~ ad
Mais devo ponderar a V. Ex." e a ·to- ministração pelo Govêrno Federal.
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nem· idoneidade para ensinar finanças federal conforme se estabelece a•llan\.
a ninguém, porque vive perPétua- te, no 'art. 11.
mente no regime de "deficits"; de imJulgo portanto, ,.p erfeitamente- as~
pontualidade de falta de exação de segurados os legítimos direltus do Es·
-seus comprmíussos financeiros.
tado. Qiumd{) houver dooo,cl.em nas
Nes.tas condições, a União, que se finanças, sem motivo de . fôrça maior,
mantém e tão cedo não sairá de tal 'tra;duzidas na su:;pensãO,. por do-is ar'Los
regime deficitário e de impontualidade consecutivos~ do seryiço da dívida.na satisfação de SEtUs comprontissos, não fundada, então uma: Tei federal, e rão
poderá ditar regras de -moralidade fi- ato do .Poder Executivo, rfeterminará
nanceira a nenhum Estado . Para que a :intervenção.
a União pudesse' ptmir os. Estados com
o SR. FERREIRA DE SOUSA
a intervenção, porque atrasados no pa.
. gamento de ·suas dívidas, seria condi- Müito bem .
ção essencial que ela própria estivesse
O SR. ALIOMAR BALF:EIRO .
com seus comprantissos rigorosamente
o argumento ,· não <iestroi a ntinha '
em dia.
·
.
tese.
Como conseqüência prática do dís·
O SR. SOUSA COSTA - Ainda
positivo, todo Estado que se encontraT ·e m· grave embaraÇo finance·i ro não conclui o meu argumento.
Não me . parooe que se possa fazer
para pagar aos aapitalistas detentores ·
distinção entre a. divida fun<~ada inde títulos · públicos, aumentará tremendamente sua dívida flutuante,- da terna e externa pacra os efeitos · que
" mesmá forma que a UniãO, em caso se tem em vista, de· car.acteril!'lar a
desordem fíriarl.ceira, pela impontuali- ·
equivaoJ.ente, emitiria ;papel moeda, perdoe-me o meu nobre amigo, Sr. 1 dade do seu serviço.Em qualquer dos casos, justifica-se
Deputado Sousa Costa.
Apenas num caso abriria eX!ceção e a interVenção porque ambos são . ínautorizaria a intervenção federal, pelt~.-. dices de . incontestável anarquia fifalta de cumprimento pontual das' nanceira.
obrigações da: dívida pública, - o da-.
Não são procedentes a;s referências
dívida externa. E isso pelo interêsse do D eputado Aliomar Baleeiro à si···
que tem a União na preservação do
tua;ção das finanças da República,
crédito nacional. Porque se o Estado, porque se fôsse adnlltida .a hispótese
ou o município, com autorização .do · de um pode;r superior c-om direitos de
Estado, enfim em qualquer caso, deixa intervenção pelos mesmos motivos
de pagar pontualmente comprontissos consubstancütdos neste item, ela, ·náo
públicos asS11fnÍdos no · merca;do de ,di. se poderia verificar, pois a dívida .fun- ·
nheiro internacional, há o ref1exo noda;da da Uniãor-.. sempre foi devidacivo sôbre o crédito do país, e então,
mente atendida, e, por conseguinte,
se justifi<;aria a medida extremá.
· o índice de anarquia financeira que
Procuràndo conáetizar êste ponto de a lei estabelece não se -terili. verifivista, tomei a liberdade de enviar a ca-do .
.
V. Ex.a, Sr. Presidente, emenda acres.'Na
parte
relativa
à
dívida
extern·a ,
centando depbi& de jundaâa, a palavra a impontualidade ficou
justific-ada
externa.
como caso de fôrça maior, reconheciINa prátie:a, o disp:ositiyp ·al'canrá
do põr todos os credores; o acôrd(}
apenas a impontualidade _do Pflga. por nós realizado, r.epre&anta, como já
mento .da divida externa"tive oportunidade de afirmar e rea- ·
O SR. SOUSA COSTA-- A reãa- firmo · agora, maniZesta<;.ão de alta
compreensão, . entre as nações inteção do inciso que está sendo discutida ' parece-me de uma · clareza ·abso- ressadas . Não resultuu de um ato rle
imposiçã(/ êlo Bl'asil, mas de um acôrluta.
·
"do dos interessados; em última anáDiz êle que para regularizar as ·f i- lise resultou da aplkação da cláusun anças ào· Estado, quando .ê ste, sem la rebus sic sta.ntibus às responsabimotivo .de fôrça maior, suspender, por lidades internacionais.
mais. de dois anos consecutivos, o. serConstituirá a adoÇão . dêsse prinviço de sua divida fundada•.
•
NêSse cru;o, como. no do inciso an- _cfpio talvez, uma inovação, mas de
terior, que abrange tôdas as hipóte- uma' inovação aceita por ambas as
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em virtude de }mPoo.ição Unilateral.
O SR. A'LIOMAR B-ALEEIRO V. Ex.~ vai
·permitir .uma per~
gunta. O Brasil pagou seu;; ·. títulos
franceses; dépois de s·e ter submet.ido
à oonvencãó do Tribunal da Lígw das
Nacões? •
·
O SR. SOUSA COSTA ;._. 'Posso ~
afírmar a V,. Ex. a. que o acõrdo. dos
tituios franceses •••
O SR. - ALIOMAR.. BALEÉIRO ....:...
· Antes do acôrcio, ·P.agoú, ou não?
. O SR: SOUi.SA .COSTA _!_ Não pa~
gou e não deveria ter pago.
O SR. ALIOMAR B.A!LEEIRO ...,....
.S ubmeteu-se a urri julga mento e nár.l
·cuJnpriu . a decisão ;
v. Excía . faz uma• longa exPlanação. no seu relatório, mas pediria res.:
:ppsta à mfuha :r;>etgunta.
. O SR. SOUSA' COSTA Longa
explanação, que justifica perfeitamente o àto do Governo Brasileiro.
E tanto ele foi justo que foi aceito
pelo Govêmo Francês, em notas trocadas entre o Itamaratí e a Embaixada da Fr,a!).ça•, é ag.ora ratif~~·i:!-das,
porque, tenào-se seguido à troca das
primeira notas o . período longo da
conflagráção ·mundial, o acôrdo .não
teve o seguimento previsto . .
Não desejo ·fa;11er a defesa da s1tua·Ção financeira da República porque
·não me parece que seja esta a oportunidade; quero, ~ apenas, res3f\ltar
que a União pode sentir-se com tô.da a fôrça moral para a plicar o dis·Pdsitivo... .que ·:ora· discutimos porque:
não há ninguém que possa 'enfrentar
-os seus atlas dentro daS condiçõoo
que êsse d1s.positivo exige, para caracterizar a anarquia financeira a merecer · e justificaT a intervenção fe. -deraL Sou p_e la integral aprovação
do dispositivo.
O SR. HER!MES LIMA - Até' per
que a fôrça-maior, vale para os Est ados e para a União. E a f!)rça'maior é não terem dinheiro. •
O SR. SOUSA COSTA Era o
que tinha a declarar. (Muito b~;m) ;
O .SR. ARTUR BERNARDE3

me

~~a~~o\~e~~~S' 0se:St~~â~rq~~g~~j':

credores de sua dívida fundada, in~
terna ou externa, é sem dúvida al~
guma, um Estado de nn~r desor~ .

gariiza~das

..e. ~ reclamar .à i.nterveuçi1o
do . Govêrno Federal, pau . por~lhe
ordem,
·
No inciso· em .discussão está. I e3sa1vado · o caso de fôrça:-maior, · que
preserverá os Estados da intervenção
mas, desd,e que o ca.So ·de fôrça maior
·se concret ize, não haverá razão alguma, a nieu· ver, para que <J Govêr~
no Federal deixe de intervir, Parec·e~me, póis; '- sá1'utaTisshna _e ssa
disposição; .Por encerrar, pelo menos~
uma advertênCia aos Estado~ essa
que se; administrem bem e para . <We
não dissipem sua receita, sobretudo,
com o alargamento de quadros do pes.
soai, oomo é cori:mníss·i.n:J.o no Brw;iL
Vo~o, portanto, pelo inciso do substitutivo, por entender que eonsub_s tancia princípio digRo de aprovação .
O 'S R. HERMES LIMA ~ . Dev.emoo
~ubstítuir '.'fôrça-maior", por "falta.
de dinheiro".
O SR. ARTUR. BERNARDES . -- Era o que deseJara dizer ·. (Muito
b~).

.

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não hll,Yendo mais -quem
queira usar da palavra, encerra.rei a

diséussão do inciso VIU.
.
.!
Encerradà; passare! à votaÇão .
Existem duas emendas; uma, aprese.ntada pelo Sr. , Senador . ·F erreira
de . .Sousa, 'e, outra, pelos Srs. Deputa dos Aliomar ' Baleeiro e Prado Kelly.
Sendo ambas aditivas, nã.Q. há . inoonV\)niente em que se vote, · lni:::ialmente, o prô,prio inciso.
·
Os Senadores que aprovam o 1n~
ciso vnr, salvo emendas, queiram
-c onservar-se sentados : (Al'ausa) .
Foi apTovado.
'·
A emenda do Sr , SenadQir 1<\errelra
de Sousa é a seg_uinte.
"Acrescente-se ao art . 9.", inciso VIII, o seguinte : é por mais
de seis meses no pagamento.. da
sua magistratura".
O S R . ALIOMAR BALEEIR.O
Sr. Presidente, está ·ent endido · que
essa emenda; não prejudicará a ime~
diata, no caso de ser aprovada.?
O SR. NEREU RAMQS, PRESI·
DENTE - Devo _ponderar que no
§ 1.0 do art. · 9.0 há referência ex~
pressa ao não pagamento da mag'lstratura por mais de três meses. Querme paTecer, assim, que a emenda do .
nobre Senador Sr. F erreira de S:>U•
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A <!Omissão deve ponderaT sõbre os
intmtos e o· íundamento do int>t itl.ito
O SR. FERREIRA DE SOUSA intervenção federal. Parece · qué Apenas julgo que dev·e .caber ai. ·Na da
estamo~, aqui, fãzendo mil J::égu\a~ ,
redação por mim propos&a, fala--se menta
qualquer de trihunal ou. de re- ,
em seis- meses. Não tendo dúvida em partição fiscal.
·
.
·
red~-los~para: três, atendendo àl'f dis~ão é pos,sível, Senhóreis; deix_a rposições âa ConstituiÇão de 1934 e ao mos
de atent ar para o . principio f e~
que Se estabelece no § ' 1.0 do '.subs·derativo. Min:a.l de· cOD{ta!S', 'que é .
titutivo ClodomiT Cárdoso.
·
F~deração?
·
·
Como explicação a V. ~.a, Senhor
Federação
éa
autonomia
recíproca.
Presidente, direi apenas o seguinte:
e eu a defino - e.ntre o órgão
sei que o assunto está regulado no .c.,..,entral
\e os locais pelos quais se te:.
§ 1.0 do àrt. 9.0 , e essa refel'ência
nhi:!-m distrtbuj,do ·~s funções da sobe:
foi inlcialmente feita· por mim. o . rama,
a supre._macia: da Consti..
q?e me parece, porém, é que, téc:.: tufção. sob
Quer dizer que então devere:.:'
rucamente, sera. melhor regul,;,do :na.
mo:s ·es~abe1ece;-, na CoDIStituição, ?o
questão versada' no inciso VIII por rec1proc1dade, ou autonomia recíproca
motivo financeiro, 'mesmo porqÚe s~ .e ntre êsses poderes . .Não podemos dei~ '
col,_oca, outrossim, a magistratura s.Jb ~ar de considerar a elevação com que
a ~roteção, também, · daquela ~xigên_, esses poderes se organizam; não deela de não haver motivo de força · vemos
descer à minúcia bana·l de· três
maior, como, pGr exemplo a r~speito meses de vencimentos de um· niagis"'
da.•. dívida fundada.
'
·
constituírem motivo de intervenO § 1.0 do art. 9.0 do Substitutivo trado
ção federaL
·'
.do Sr. Clodomir Cardoso, é apenas
f?e descerm9s à análise ·mais 'peruma extensão compreensível na Cons- 1
·tttuição de 34, em razão da dua,lidade cuciente, máxune nos dias de hGje,
em que olhamos ou precisamos olhar' ·
da Justiça, mas •uma exten:;,âo do
dispositJvo referente às garantias da. tanto, para os pequenos, maior mo;.
magistratura e do funcionamento do tivo para intervenção ' d).avêria . se·
Poder Judiciário. A questão por mim çontínuo de repaTtição deixasse de. ré·
lançada não é de substân(ia, nem ceber três meses de -venc.i mentos.
de redação; é simplesmente da ordem
o sR; FERREIRA :r:>E'. sousA .
técnica, isto é, sôbre a colocação do
~Previ o motivo dé força ·maior.·
dispositivo, que cabe melhor na rl'e,o aR. ATALIBA NOGUEIRA ferência · à interve.n ção _por motivo
símile prodesorganização financeira do Esta- Se não querem aceitar
p~sto, até cérto ponto, caricátura:r;·
do. <Muito bem).
· ·
runda assim devemos denfeder a autoO SR. -. NEREU RAMOS; ~PRESI nomia dos Estados. Poderiamos·, em
DENTE - o ilustre senador, Senhor
p_rest_!Lr à '. lei o;rdinária, às leis,de orgaFerr.e~ra de ~ousa•, altera, então;
a mzaçao JUclic1ária, remédios executiredaçao de sua emenda, na. parte. re":os. para se evitar, vanios dizer; poliferente aos meses que .·pas.sam a ser tlCa em torno de vencimentos da matrês?
·
\
gistratura. Não _podemos porém tole-O SR. FE!lREIRA DE SOUSA rar q)le ~?e pertube ein. sua cristaliPerfeitamente, Sr. Presidente ..
. nidade, o instituto 'da intervenç-ã o fe·
· ·.
·
O SR. NER.í!!:U RAMOS, PRESI- deral.
DENTE -Tem a pa.lav:·a ·o Senhor
ChamG a atenção da nobr·e Comissão
Deputado Atallba Nogueira.
da Constituição; Não é possível que
O S . ATALIBA NOGUEIGRA . ~ aprovemos esta proposta, ·como outras
Sr,. Presidente, est:ou vet.da-deiramert- que, em . seguida; vão ser aqui trazite surpreso, com a conversão do Se- • das a voto: O que estamos fazendo
nhor ,Sehador Ferreira · de Sousa ao · é um regulamento de minucias um
regimen~o _interno, arites. do qu~ uma
princídio da intervenção federal.
, " O SR. FERR]liTRA DE SOUSA ·- Cons·titmçao, que deve conter princí. Estou votando matéria vencida. · Fui pios mais genéricos. A Constituição
··
dos que votaram a proposta do Senhor não deve descer a mlnucias.
Deputado Prado_ Kelly, no .,enti~-o d~
São por êstes motlyos; inteiramen~ ,
ser restaurado o dispositivo do pro"' desaprováveis quantos dipositivos ou
quantas propoaições se sigam a esta (a
jeto.
sa - caberia mais no alüclldo · parágra-

!ó Dri,mei.;"o. ·

o

o
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esta em prirr.ieiro lugar) , desnaturando · Estado suspenda o~ pagaa::ó.ento da ma·gistraturà ou de algUrts magis~ados . .
o .•_ip.l!titutos da inter'vençã,o .federal.
Mas . essa hipóte1;;e -está prevista no
. O . SR. FERREIRA DE SOUSÁ. § . 1.0 do .a rtigo,. onde se·. cogita da in-:·~·. matéria do inciso j~ está votada.
tertençáo por motivo d~ coação dos
O SR. •ATALIBA NOGU;E!IRA ':.....: ~ pOderes . públicos do E$tàd(). Ai, .nesse
Votei a matéria do inciso. Estou soli- parágrafo, de fato, tem ~abimento e
citando que
Comissão . n..i;gue seu .assento a disposição. Parece-se, po"\éoto ·ap aditivo · proposto· pelo nobre . rém que não. devemos admitir a
Senador ·Sr.. 'Ferreira de Sousa, como emeilda ao inciso em discussão, . por
também previnindo-a contra os que isso que aí não se. _trata, absolutayêm em seguida. Praticamente-. tere- mente, de garantir ·a. liberdade do
exercício de poderes.
nos _o aniquilamento dos ·E stados.
·Diant-e ·· dos , meus ·olhos, chegado
. 'o SR. NEREU RA.111.1l0S, PRESIhoje, tenho tim artigo da· "Gazeta~ de DENTE - - Encarriinhando a votação,
Minas Geràis", assinado pelo 'meti
queró escla:reC.er que · voto contra a
nobre colega,. professor -Mário Casas- emenda, porque do ass.u nto cogita .o
santa, intitulado "A · defeza da pro• parágrafo .primeiro. Faço ·e sta · deela,·vincia", em que procura atribuir pr~- .raçáo para se não supor que meu voto,
cisamente u.m pouoo d~ razão àq.ueles rejeitando-a, me impede de votar a
que pretendem defender a autonamia favor do § 2.0 • onde se trata do mesmo
dos Estados· contra o espíritO unita- assunto.
··
·
I:ista, que está .· presidindo à nosso orSou favorável à intervenção, em ·c aso
ganiz3}lão politica. de alguns anos a
d:e nã,o . pagamento, por três .meses, ao
esta Rar~. ·
Poder Judiciá:rio, porque -entendo. que
Assim, Sr , Presidente, peço . que a se deye assegurar a · êsre poder o fun- .
Casa: negue, primeiramente. s·e u .voto clonamento. 'Não devemos pernútir
à proposta do meti nobre amigo, ilus- que os ·Estados · deixem de pagar ao
tre Senador F~rreira de Sousa; e, e~,
Judiciário, que deve , funcionar ~
segundo, que discuta oom mais cuidá-' tôda '!f independência. ..
~ _
do, se possível, tanto quanto vem agora,
. O SR. OLODOMiR "CARDOSÔ ~
e ~m seguida, numa regulamentaçáo
veri.:flêado1
m1nuciosíssima, ·em que perece a ·auto- Àliás, vários casos se ..
!;.
·
nomia dos Esta,dos, e, em conseqüên- · na ,prática.
cia, enveredamos para o , unitarismo,
O SR. NEREU . RAMOS, PRESIdeixando de lado a Pedefação, que foi DENTE - Os 81's. que ;l-provam . a
objeto de encantamento quando. se
emenda apresentada ·pelo Sr.· Senador
..discutiu .o primeiro artigo desta COns!F1erreira de Sol.Ísa; 'queira.m'/Ievantar•
tituição.
·
se.. <P,ausar.
·
Foi rejeitada..
.
O SR. CLODOMIR CARDOSO - .
Pelo contrário, a disposição constante
H)â sôbre a .Mesa ·outra emenda,
do parágrafo, regulamentando a exe- de autoria dos Srs . Allomar Baleeiro
cuçao da Constituição, garante, exata- _ e Prado Kelly, mandando acrescentar,
mente, a autonomia dos .Estados, por_ depois da palavra "fundada', o vocáque evita a regulamentação por lei br- bulo " externa".. . E ' , portanto, emenda
dinária . Essa disposição vem da Cons- restritiva, sugerind'o que a interventituição de 34.
ção só · se . justifi:gue no caso de, divida
. .
I
,
,
O SR. RAUL PILA - · No .caso de emerrta.
Voto ·c ontra a emenda, porque penso
luta entre o Poder Executivo 1e o Po'que a intervenção se justifica também
der Judiciário do . Estado, qual . o meio
de gue dispõe o Poder Executivo para no caso de divida interna, desde que
exeréer pressão e negar o pagamento?, se verifique .a hipótese de que cogita
o ar tig:o; isto é, que não haj:j._ motivo
O SR, ATALIDA NOGUEIRA . d~ · fôrça-inalar para êsse nao-paga<Essa- h~pótese está :prevista no inciso mento ..
que já aeovamos. seria redundârícia.
O& Srs: que aprovavi a emendá alu· O SR. CLODOMIR CARDOSO , dida, queiram levant ar-se. <Pausa) •
Voto contra a . emendá do 'nobre Senador pelo Rio Grande do Norte. Es- · Foi rejeitada.
Vamos .passar ao § 1.0 , , que d12l 'o
tou de acõrdo em que se dê a intervenção no c~o em que O" <fovêrno do ~eguinte :

a

têm

~

I

.

-128NEntre .as razões que podem aar
lugar à intervenção. ~:So do
.n." 5. compreendem-se as dificul.:
da.des opostas à execução . da la
ou decreto do Poder .Legislativo, e
decisão ou orde mdo PQder Judiciário, bem como jl. falta injU.stifi• cável de pagamento.- por mais de
· v& meses; num mesmo exercício
fl.D.ancciro, dos vencimentos de um
ou mais magistrados".
o sR: PRADO KELLY - Sr. ·Presidente. o § 1.0 da emenda substitu;.
tiva é quase a reprodução do § 3.0 do
art. 12 da Constituição de 1934. Hâ,
entretanto, que fazer algumas ponderações quanto à red:wão. A primeira
decorre do voto ainda bá. pouco proferido pela Comissão, ao -aceitar a.
· emenda do Sr. Senador Atillo Viva~
aua, para admitir a mte.rvenção federal no caso da inexecução ou desobediencia a ordem ou sentença judicial.
- ·Efetivamente, a cláusula "decisão
ou órgão do Poder Judiciário", do· §
1'0, é de considerar-se prejudicada pela
votação anterior, motivo por que seri~
aconselbá.vel a sua supressão.
Há mais, entretanto, Sr. Pi-esidente:
a Constituição de 1934, llmltando 1:UP
tanto o arbítrio do Poder Executivo
~dér.a1, usa a expressão "o obstáculo
à e~ução de leis e decretos do Pqder .Legislativo". Esta cláusula é
substituída~ na emenda Clodomir Cardoso, pelas seguintes palavras. - "4'>
dificu1dades opo.stas". O obstáculo C.l}r.act.e riza melhor a sltua.ção prevlsfia
pelo antigo legislador Constituinte.
'
Quanto ao segundo ponto, usa a eJ~:pressão: ~ "bem como a falta injustificável de pagamento por mais de tr~s
meses". A Constituição de 1934 dizia:
- "a falta 1njustificada".
'Dizer-se "inj.ustificável" - impor~a
em .CQ1ocat_.se o Presidente da Rep]lbllca, que seria a autoridàde indicada
no caso, como juiz da justificação lia
falta.
.
O SR. CLODOMIR CARDOSO ~
.Mas é claro: a autoridade que vai ln.tervl.r é que há de ser êsse juiz,
O SR. PRADO KELLY - ProcUfei'
restaibeiecer, nesse ponto, a letra do
dispositivo análogo da Constituição de
193·~

.

O SR. CLODOMIR CARDOSO Substitui "falta injustificada" por
"falta injustificável' porque ~ é
que deve ~r. Quem cieve saber :;e os

motiv~

aduzidos para a su.spensão &ão
justo&·, ou não, é a autoridade a q~em
cabe. a intervenção .
O SR.. :NEREU RAMOS, PRiEEIDEN'I\E - .Não hav~ndo mais quem
peç.a a Pl!-1avra. encerro _a diseussão.
· vamos passar à votaÇao-.
Existem dÚSS emend.a;S sôbre a Mesa.
A primeira, assinada pelo ilustre s~,.. ·
nador ClodoJillr Cardoso, e a segunda
,pelo nobre Deputado ~ado ~elly. ..!\.
primel.ra- manda. subst1tuir .a s palavras "Poder Legislativo:" por "Assembléia• Legislativa. A segunda, é a seguinte: substituam-se as palavras "as
dif~uldades opostas" "e injustificável" pelas seguintes, respectivamente,
·"o nbstáculo" e "injustificada".
l!á também uma emenda supressiv.a
das pala.vr~ "e de decisão ou ordem.
do Poder Judiácía".
Nestas condições, vou submeter à Yotação o parágrafo, salvo as emendas.
Os S.e nhores que o aprovam, queira·m
conservar-se sentados. <Pausa) •
Foi aprovado.
A emenda do Senador Clodo,mir Cardoso :Substitui aB expressões "Poder
Legislativo" por Assembléia Legislativa'. Os senhores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. <Pa:u.sa).

.. Foi aprovada .
. A emenda,> supresslva .do Deputado

Prado Kelly, sugere: Suprimam-se a.i
palavras "e de deciSão ou ordem do
Pcder Judiciário". A razão de ser da
emenda é que já -foi consignado o pre~
ceito no inciso anterior. Parece-me
procedente. Os senhores que a .aprovam, queiraill .conservar-se sentados.
<Pausq>. ·
Fol aprovada.
Temos o:UtTa emenda, mais de redação ... O dispositivo terá, se aprovada
a ·emenda, a :;eguirite redaç~: "Entre
as razões que .podem dQ.r lugar a intervenção, no caso do n.0 5, çompreende..,se o obstâculo à execução de lei
ou decreto da Assembléia· Legislativa,
bem como a falta injustificado.", em
vez de "injustificável'. Essa emenda
restabelece a redação da Constituição
de 1934. Os senhores que a aprovam. ·queiram .conservar-se sentados.
<Pausa>.
·
•
Foi aprovada.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Rngo a V. Ex.• faça consignar em ata.
que votei contra o § l.0 OJ'jl. aprovado.
Os motivos Jlí. são conhecidos da Cl!ll.a~
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- ··O SR. ·IN'E REP RAiWf!,~ PRESI-

DENTE - O pedido de V, Ex.a. será
àtehdido.
· · ·
§ 2.0 A intervenção, no caso ·do
n.0 8, . ainda qua;nto aos ·E stados
já em atraso no pagam.e nto da sua
dívida· fundada. não ::;e poderá
efetuar am.tes de decorridos dois
anos da data desta dcmstitui,ção.
O SR. PRADO KELLY - Peço a
palavra, não para combater a substância do dispostivo, mas para solicitar·
que seja~ transferido às "DisposiÇões
Gerais e Transitórias'.!, sem prejuízo
dàr votação, que s.e 'pretende fazer no
momento. '·
o SR. NEREU RAM;OS, PRESIDENTE - Não havendo qilerri peça a
pala,ira, vou .encarnir ó\ discussãÓ .''

- <Pausa) •

Está encerráda.
O SR. PRADO KELLY
não se
Insurge contra o dispositivo, apenas
sugere que seja colocado nas "Disposições Transitórias", porque, r~al
mente, se trata de uma disposição
transitória.
O SR. Nl!:RE URAMOS, PRESI·
DENTE -'-- O.s .Senhores que. itprovain
·o inciso, salvo a sugestão do Deputado
Prado. Kelly, 'q_ueira.m
conservar-se
sentados. (Pausa). ·
Foi aprovado,
. "Artigo 10. Compete ao Presi·
dente da R epública uecreta,r a interv·enção, nos casos dos núme~os
~ a 6 do artigo anterior" .
·
Evidentemente, na r-edação, será ne~
cessário modificar a referência porque se se suprimiu um dêsses incisos
será o assunto objeto de tra;balho da .
Comissão de RedaÇão.
Não havendo ma.is quem pega a' palavra está encerrada a ' di><:ussão.. ('
Os . Srs. que . aprovam o artigo 1O
·queiram conservar-se sentados,' ·
Foi a<provado.
"§ 1.0 "A decretação nos três úl·
timos dê~ses casos, de.i)ende:
q) no caso -do n.0 IV, de prévia autorização. do senado".
Não havendo quem peça a .palavra,
encerrarei a discussão. <Pausa) •. • ·
Está. encerra~da.
·.
Os ·srs. que .aprovam o ,dispositivo,·
queiram ficlrr sentado;; t Pàusa)
Foi aprovado.

.. -"b) no de n.0 Y, de solicitação do
Poãer Executivo, conforme a coação
seja exercida col).tra o primeini. ~u
contra o segundo, · e d.e · requisiç~o do Supremo
Tribunal Feçleral, se fôr o Judiciário o pode•
coagido".
· ·Não haVé!ido quem peça: ai pala.v'ta,
encerraiéi a discussão (Pausá) . , ·
Est~ -encerrada. ·
·
· '
Os Srs , · que aprovam ·o : dispositivo
que acal;>ã dé ser Hcio, salvo emendsa de
me.ra redaçijO, .. queiram conseJ:var-se
sentados.
· ·
Foi apravad.o.
E[_á a segufute emétídá!
"onde se diz Poder Legislativo
diga~se Assembléia · Legislativa e
onde se diz, "Poder ExecuLivo"•.
diga;-se ·"Governador';,
Os que aprovam a emenda qúe acaba de sér lida, queiram conservar-se·
sentados. (Pausa) .
· Foi aprovà.da.
no caso dÓ · :riúinero VJ:, da
requisição · do Supremo ·· Trib~al
Federa•l, 'qu, se a · ordem ou deÇisão
fôr da. Justiva Eleitoral, de requisição do Tribunal Super~or Eleitoral".
·
·
Em discussão. · (Pausa) • Ninguém
-·pedindo a palavra, declaro-a encerrada.
Os Srs. que aprovam a alínea• c,
•queiiam. conservar-se sentados. (Pqu-

c)

sa)..

_

F01 aprovada.

2.0 Em. qualquer áos 5 primeiros ·casos, decretada a intervenção, o Presidente da RepúbliCll:' a submeterá imediatamente ao
Poder Legislativo, que, Sf.. não es.;
_tiver funcionando, será convocado".
Será necessária nova emenda de tedação, pc!'que suprimlm.os um ,dêstes
cinco casos. Deve-se ·d1zer: "em qual(_luer dos q-gatr.o c.asoo".
O SR. PRADO KELLY - Suglro
que a votação se faça com reí'lsalva do
reexamé do assunto quando se deliberar sôbre a competênci:a da Comissão
Permanente do Poder Legislativo.
O :SR. ATAiLIBA NOGUEIRA ~ . Se
ela fôr criada.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não havendo mais quem.
peça, a :Pala.vr.a, encerrarei a discl,ISsão.
· -" §

(;Pausa)

;
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Eni discussãe. _Não havendo _quem
o Sr. Prado Kelly propõe que a p~a a palavra, declaTo.- a: encerr.a da.
Os _Srs. que a apmvam queiram
votação do disposit~vo ·se faça: se.rp. pre·
juízo de• apreciação posterior sô_b r-e a , conservar;.s_e sentados. (Pausa);·
Foi aprovado.
competência da Comissão Permanente
se fôr estabelecida na Ccmstituição.
, "Pará~a!o Unj.~o·. · NÓ casó dO'
Os Srs~ que àprovam· o parágrafo ·
-li.0 vu; · ú.ma vez -decreta:da, a" intervençãÇ> será sub-metida pelo Pro-·
·com· essa ressalva queiram consercurador Geral da República ao su..;.
·vaT-se ~>entados . (Pausa) •
'Pl'emo Tribunal Federal, e só será
Foi aprov'~do.
levada a efeito se êste a declarar
§ ..3.0 -os ·representantes dos poconstitucion_al':~·
deres estaduais, eletivos, ao soliO_ SR. iMliL'l'ON . DE CAMPOS
. citarem a intervenção, -deverão
provar a legitimidade do seu exer- Sr. Presidente, aprseento · a êsse paCício, mediante atestado · do · Tri- rágraofo único emenda . substitutiva,
quf:l tem · apenas ·ó objetivo de alterp.rbunal Sunerior Eleitoral" 0_
a or-dem -em que se fará a c.onsulta ao
0 SR. ATALIBA NOGUEIRA .....
Supremo Tribunal Federal.
Parece-me minúcia de regulam>1ntillO - sttbstitutivo determina que · _pt1-.
ção, de todo em todo dispensáv-el. :Por meiro se baixe a 'Lei e; . em seguida;
êste J:llOtivo. VOto Contra O parágrafo., mediante ·pronunciamento do :Procura- O SR. NEREU RAMOS, PÉESI_. dor Geral da Repúblisa, o Supremo se
DENTE - .Acredito que este disposi- . pronuncie sôbre a ooórrência· da · intivo, proveniente tia ·Constituição de fração cj_o' princípto co:n.Sti-t úcional.
Ora, Sr. Presid~nte, . êsse métocj_o.
34, tenha tido sua razão de ser ria dualidade de governadores, o que era fre• pode por em xeque umã. lei do Poder
qüente antes de ao·. Para evitar qut Legislativo, criar uma crise ·de gr'a:,.
os . pedidos sejam feitos por dois· ou ves conseqüências ou; pelo menos, 13-car..
mai,s· governadores, o -dispositivo pare~ retar, de certo· modo, .: q ·· desprestígio·
de um dos .pode-res da Repú-blica.·
ce aconselhável.
. Parece-me, por issq, mais interessanO SR. .&TA'LIBA NOGUEIRÁ
,
te o seguinte método consubstanciado
Com a existência do Tribunal Supe- nesta emenda substitutiva:
·
xior ·El-eitoral será impossível essa dualidade. A Constituiçã,o de -34 não es"No caso do n.o VII_a proposta
tava afeita 'à existência dessa Justid\! intervenção será submetf!_ia-pelo
ça, criação recente no Bra:sil e. ora
Procurador Geral da República aOt
em pleno funcionamento. 'Manifestou~
Supremo ' Tribunal e só terá anda:.
menta se êste declara'!' a -ocorrên, se -pela · primeira vez pre•JiSameate
por ocasião da eleição tiêspe poder
Cia da inobservância argüida".constituinte atual. Diante '-disto não
Quer dizer, .-ô': Supremo_ -Tribunal,
é preciso que da Constitúição consto uma vez proposta a intervenção peesta preliminar.
rante o Legislativo;· ex;alninará sé re:.
o SR. A:OÚR!CIO TORRES- VOSSfl. almente o ato àrgüido f-ere p~cfpios
Ex_·."' tem tôda a razão. N.ão há po·s s'- co:nQtitucionais. Se allsim concluil', a1
~
lei será baixada.
·
.
b1l1da-de, com a justiça -e leitoral qe
mais de um govêrn.o estad\lal.
'
O SR.. CLODOMIR CARDOSO
o SR. FERREIRA. DE SOUSA ..,... Nesse caso o pÓder desprestigiac;l.o ·será.
o Judiciário.
· ·
·
Nã?. se trata de dualiilade, mas d,e
· •
l~g1t11nidade de quem pedir a interve!lO SR. MILTON DE CAM!POS çao.
'
·
Não há desprestígio, porque a CcmstiO SR. NEREU RAMos:, iPREST _ tuição !).tribui ao Supremo Tribunal a
D
-r
função de intérprete máximo da lei. ,
ENTE - Não havendo mais ·quem Não se uata -de saber se 8 intervenpeça a palavra, encerro a , discussão.
·ç ão é inconstitucional. o Supremo
Os Srs. que aprbvam .o § 3.0 quef- Tribunal çleclarará se o ato argüido
ram conservar-se sentados. (Pausa) • . feriu ou não os princípioS constitucio.Foi aprovado.
nais.
"Mt. 11. Í\ intervenção se11á
0 SR. CLODOMIR C:ARDOSO decretada por lei federal nos Ca89l! - E s e o Supremo Tribunal declarar que·
0
dos ns. VII e VIII; tio art. 8. •
•. a futervenção é constitucional?
iEstá encerrada.

•
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'o -sfi: '·MiÍlroN -DE .CÃMPOS ,....
ief 'e;nt'ãlci, sexá bi);íx3;çia';· - ·_ ..
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A -. :Priíri~li~' 1úiar:· porqa~~ ~
j)

~gíslattvc)'se

i:!.Iega_ -.se·c
pror.-unçlar num sen~

.. Çj~~, ~·&:;:9DdMÍ.~ ;cÂRp~$<i >· ;.-~Í~~~ere~ 0le~~-?~:t%~b'l;ri~~~n;à~ê?~reb1~á -

.s,~•. _porem, ..o IS~pre~o - n,'1!'ígn~l se . 'e u: n:eS&é caso, se o Judl<:lá:rw s~ ma~
pro:gunciar p~la !-P-qo:nst~tuG~op~hgade ; nifestar num &entido <e dep.ors, a~ Ledo ' atg :esta~dual, e o L~l~l~~:INP ;nao o .gislativo. em seritic;lo diverso, hav-erá q_;~,
,aco!Jilpanhar, ~:o - .d-e~pr-est1g10 _da~quele ,desprestigio .do .Jú\ticiári!J, _Quero -il~

;po51er ~rá ev1dep.;te, .
_ • . ___ ; , _
.'b_er o .seguinte: --:- se o :J:>oder J.udicia~
o •._ SR.. - MILTO~ _ iJ:Al\[1;>0$. ~ : - A ·rio _ declar~l: que a .lei ~ ' inconstituc~o~
· dificuldade -. será : màiar•-se .o Supremo nal, ·irá f~:lJ:ltla. o. caso .ao P.oder Legis.'!'il'i):)unal _.entender .-que não 'li~ :Ofensa lativo?
aos ··princípios ·constitucionais e Q: Le• • · ' ·ieiá de ir, porque, db. contrário, a
gislátivcijá tiver b:a~!l.dó.. alei de in:- ·d-ecret.ação da intervenção será ato _do
tél'Venção .que, neste casq, \l;tcará .na ar, ·supremo .· Trib.'tirlal. 1V!as, se . tiver · de
sem .aplic1l-Ção prátic~. · .·.-· ·
ir ao Legialativo, e éste tive-r aJaculOS;R . OLODOM:!IR _CÂRDÓS() ~o . dade de . negar. a -i.ntetvtnção·, ápesar
· Supremo, Tribunal · tem a ,atl'lbüígão ·. · de ·li intêr'V.(lnf1ão se:c declarada devidaí
pa:ta declarar .incoi).s.~ituci:onais· o,s a tos -pelei -·E!upremor .ha'V€rá, exa~amente, o.
e as leis. Não a tem apenas quando se desprestigio dfl urn dos pode-res, o que
trata de ' mâtér~a pólítica; mM neste o nob:t:fl au~pr da eme-nçia quer evitar '•·
caso Cabe-lhe.
.
se o Legislativo declarar que Q caso
o SR. MILTON cAMPOS ~ A .é de intervenção, isto é, que o ato do
emenda_ que · proponho visa dificultar Estado é . inconstitucional, e o •Supxe~
-a ..crise que surgirá da -,declaraÇão de mo .decla.Tar que a iei do Legislativo
inconstitucionalidade da ·rei de inter-· Federal' não . é con:,titueicmal, nãó bavériÇão.
. .
.
.
verá :iü:1nhiltn I despreJtfgio para b Le:;.
··
·- ·
·
··
g;slativo, cpor:que é flL.tlção do Supre·o ·S R. NilllREU RANJ:ós, · ' PRESI;. nio T.ribunal declarar a constituciona~
DEl'lTE ··'-'>-, p · ·s r . .. tie,pl\Jiit.do Mílton i1dacie ou incons~i;,cwJrmalidade dás
Campos e1,1vioil . . à ·Mesa a ,seguinte, _ leis em gerai.. o Sup:emrJ porém, não
emenda: '
·
· poderia; sem a.spositivo expresso no
. calio, decla.Tar a ;nconstitucionalidade,
"~ed_ija-se ·assim o
parágrafo porque se trata ele matér'ift política.
úníco do art. 1-1: No caso do nú- Uma vez,' porém, . que se atribua tal
mero VII, a propo:;tá de interven~ competência, não vejo~ porque não de~
ção )Será submet.idw, pelo PrQGura~ vemos -admitir . que o Supremo declare
dor · da Repúblka, ao Supremo inconstitucional a Jei do poder · LegisTribunal Federal, e só terá .anda~ lativo.
·
nie11to se êste declarar a ocorrêl'l.c_ia da inobservância árguíãa''.
O SR. PRADO KíiDLLY- Sr. PÍ'e~
O
VII, já aprovado, estabelece sidente, o disposto no parágrafo único
do art. 11 constitui inovação em nosso
a int.ervi;nção.
dir-eito. Não é o de que se cogitava
"pa~ra assegurar a
observância
dos pr4J_cfpios· con&titucíonais enu- na Constituição de 34, onde o assun•
to se regia pelo seguinte dispositivo:
merados no art. 7. 0 •

.-n;::

O

ISR;

AIGA.MEMNON

MAGA~

LHAES- Muito bem: A emenda está
c-erta.
- ·
O SR. CLODOMIR CARDOSO A intervenção, na hipótese éle que 'ora
tratamos, só.se dará deyois que o' Supremo Tribunal Federal se tiver manifestado sôbre a le1 do Estado ar~
'gu~da de inconstitucionaol. Pelo ·substi~
tutivo que reproduz dispositivo dá
Constituição de 37, decretada a intervenção pelo Poder Legisla.tivo será
ouvido ' Supremo 'l'ribun.a l. Entende
o nobre autor da en .endai. que o su~
premo .Tribunal, devP. ser · ouvido em

\·

"§- 2.0 -,- :.ooorrendd o primeiro
_caso .-do n.0 ·:v•• _
. . ,.,. isto é, a inter~
venção var!J. assegurar a observânmediante provocação do Procura~
dor Geral da República, tómar co~
nhecimento da lei que tenha de~
cretado e lhe decretar a constitucicmalidade" .

O inconveniente da Carta doe 34
-estava em sua parte final, ao adm1~
tir que houvesse procedimento político do Poder · Legislativo ,sucedendo
à indagação de naturez11- propriamente constitucional. Porque no interpretar os princípios federais a que

estlioo obrigados os Estados e inscritos
Como 8e vê, a" intervenção s6 &e
em cl.á.usula constitucional!, s cOllll- efetuará,', palavras substituídas no
petêncla; do ·Supremo Tribun,al é so- projeto do · Sr. Senador
Clod,JIDir
·berana. Se existe essa competência Ca'l'doso por estas outras: "só · será
soberana do Supremo, .qa. conformi- levada a efeito".
dade mesmo dp que ·ensina.D:). os tratadistás norte-americanos, sem ;prejuizo,
O SR. ·cLODOMIR CARDOSO
· é certo, da 81J)reciação da constitucio- Efetuada ou executada.
nal1dade por qualquer outro poder, a - O SR. lEDGARD ARRUDA . -:·
ordem devia ser outra: primeiro, o
exame das ·rasões politicas, tanto vale Quero me · r!lferir ao s~do em que
dizer do conflito ·ou não entre o ato f.oi empregado o verbo '~f.etuar" na
ou a Íei estadual, com o princípio coris- Constituição de 1934, que era o de
titucional. Sob êsse a~pecto opinaria "suspender'.
o Supremo. Haveria, dépois, o aspecto
SR. CLODOMIR CARDOSO
politico, mas evidentemente secundá- O Overbo
"efetuar", IÚ, é no sentido
rio. A primazia, para os que preten- de executar,
dem defender a autoridade no novo intervenção. e não no de decretar a
texto, · deve caber à Côrte Suprema
do pais.
O SR. EDGARD ARRUDA - .
Não é possível, porque mais adiwnte
O SR . . NEREU RAMOS, PRESI- diz
i
DENTE - Continua a discussão.
"§ 2:0 ...
tomar conheciO SR. EIDG:AR ARRUOA I mento da lei que a tenha. decreSr. Presidente, não vejo, quanto à _
tado, .-.".
matéria em discussão, diferença- alPor
con5egu.t#te, já estava decreguma entre o que se dispõe no § 2.~
do art. 12, da Constituição de 1934, tlllda a intervenção, por uma lei; não
se efetuava.
·
e o disposto no p~ágrafó único dq
. art. 11 do projeto-substitutivo ~
Como percebe, jã agora, o ilustre
Sr. Senador Clodoniir Cardoao. H
colega, estou concordando com o
apenas, uma questão, de forma, · ali '
de S. ·Ex.", por ser :maol.s ,
mais simples, mais clarâ e mais ele, substitutivo
claro e mais correto, técnica e filo~ .
gB!Ilte no aludido projeto.
·
lógicamente.·
_ Na Constituição de 1934, êsse casç
· Desejo a.centu!:lJ', apenas, que, no
deJ intervenção era decretado por le~
emanada do Poder Legislativo, e, poy fundo, os dois' dispositivoS coincidem,
quer
o da Constituição de 1934, quer
provocação do Procurador Geral, er'
ela,· em seguida, submetida à aprer o do substitutivo, por.que decretada
ciação da Suprema .Cõrte: Pelo subs,. a intervenção ~elo Foder Legislativo,
titutivo do ilustre senaQ.or Clodomif ela não era logo dada à execução,
Cardoso, a hipótese se verifica dl,l. pois ficava dependendo de a<provação,
digamos assim,· da Côrte Suprema,
me&ma maneira, pois e.f se diz que:
àquele tempo, · hoje, do Supremo Tr!.,.
bunal Federal.
·
" N~ caso do n.0 VII, uma ve~
deCretada, a intervenção .set1
Não vejo, assim; motivo algum para.
submetida, pelo- Procurllldor Gerq.l deixarmos · de aprovar o substitutivo
da República, ao Supremo Tri- no nobre Senador Sr.. Clodomir · Carbuna:! Federal, e só será- Ievadf!o doso . .<Muito bem.>
a efeito se êste e. d~larar consO SR. _NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não havendo mais quem
titucional" .
peça a pralavra, vo.u encerrar a disO dispositivo da Constituiçãc qe cussão. <Pausa.>
1934, a que acabei de aludir, dizia:
:mstá encerrada.
". . . a intervenção só se ef~
tuará depois que a Côrte
O SR. N,E REU RAIMOS, P~E
prema, mediante p rovocação q.o SIDENTE- Vamos submeter a votos
Procurador Geral dw Repúblicl;l., as duas emendas sôbre a· mesa; umá., ·
tomar. conhecimento da lei· q1,1e do' Deputado Milton campos e outra
a tenha decretado e lhe declar{lr do Senador Clodomir Cardoso. O
a constitucionalidade".
'
.Deputado Milton Campos propõe um.

·.

-av-

-Í8~substitutivo a êsl!e dispositivo, e o Senador Olodomir Cardaso apenas modifica, em parte, o ilispositivo, iharmonizBindo-o com a Constituição de 34, "
Vou BUbmeter à ,votos, em primeiro
lugar, ..a ·ei:n:enda substitutiva -do Deputado Milton Campos, que é. a segliinte:
"

J -~ ··\

.

.'

"No caS'o do 1).P -VII, a proposta
de intervenção ·será ·· 5ubmetida,
pelo Procurador · Geral .de República, ao Supremo Tribunal Fet•der.al, e só terá ·andamento se êste
declarar · a ocorrência da. inobservâD:éia argüida.

Os Sts. que . a aprovam queiram · sê
levantar.· (Pa:usa) .
.
.
. Está aprovada. Fica, entãq,· prejudi:,.
cado o têxto proposto · pelo Sr~ SenBidor Clodomir Cardoso.
' vari:rõs IJassar ·'ao art. 12, qÚe· reza
o. 'see;~te:
· ·
. .... · · ·

·no àto que ' decretar a intervenção íixil!r-lhe-là o objeto, a amplitude e- o prazo, esta~óélecendo · os
têrmos em que deverá ser exe ..
cutada.''.
/
:Em disc1Issão. c?áusa)' •
Se não houver quem peça a palavra: encerrarei a . dlscti~ão. ·CPa:usa) .
Encerrada.
Os que _aprovam o dis'i:>ositlvo
queir"!-m ficar sentados . <Pausa) ., ·
,A..orov~qo.

Passemos ~o § 1.0 ;
"Se houv•er de s.e r nomeado In-terventor, também essa nomég,ção'
constará do a't o, salVo se a ·i ntervenção fôr decretada~ por -le i (artigó 9.0 , ns. VII e . VIII), porque,
nêste ca.so, o Interv·e ntor não será
nomeado pelo Poder. Legislativo, .
mas pelo Senado, ou, medi!Wte •
delegação · .. dêste, pelo Presidente
. da República".
:Está em diiSCussãp·.
O SR. PR;ADO KELLY -: Sr. Pre·sidEmte, ofereço ~ma . ~menda supressiya da.s palavras finais do pruragrafo; ·
" ··. ou mediante delegação dêste, pelo Presidente da República". O princí. pio consubstanciado no parágrafo é o
de que a nomeação incumbe à autori•
dada! que decreta o ato, No caso de
se tratar da lei, in'cumbiria, ·pois, ao
Poder Legislativo. Desloca-se, entretanto, para o Sena:do, par·· niotiyos qu~
bem se adaptam à índole .do nosso re-

\

gime, no. tooa.nte ,fj;\ aprovação d,e
atos ·de /nomeaÇão de funcionários.
· N-estas circunstâncias, o que me· párece. ·censurável é admitir-se uma delegação do Senado ao Presidente da Re,.
·
pública.
o
Slt; EJERMES' LIMA ...;.. 'MttiW1
.béní.
.
'
. :),
O SR!; PRESIDENllE - Não. ha~
V·endo mais quem peça a palavra, VÓ\1
encerrar ai discussão. (Pa:usa) .
··~
Eencerrada:
Há sôbre a Mesa duas emendas coincidentes, ambas mandando supri.líli.r
a expressão "mediante delegg,ção dêste pelo Pr·e sidente da República".
Os Srs. que aprovam o artigo, saivo a.s emendas, queiram ficar . sentados. (Pausa) . ·
Está aprqvado.
_
Os -si's. que &!Jliova.xh ,as emendas,.
que. são iclénticas, queir'aan· ficar sen- ·
tados. <Pausa) • ·
·
·
Estão a_pr.óvadail.
Agora, o § 2.0 "Qua~do motivada pela ipcons-. ·
titucionalidade de uma 1ei, ou. de
um ·dispositivo legal, .. cuja suspenpão baste p~á que se restabeleça a l;}ormalldade do regime, a in~
tervenção, w:p.a vez decretada,
será executada pelo Senado1 e nessa suspensão deverá consistir.
O SR. HERMES LIMA - Seilhor
Presidente, não chego a ··compreender
bem o di1>positivo, porque me parece
que não há proporção entre a medida
pleiteada! e. suspensão da lei, ou de
dispositivo legal. O artigo ' resa :
"Quando motivada pela inc.o nstitucionalidade de uma let ou de
- Um dispositivo legal cuja' suspensão baste para qu_e '' se restabeleça
· a noriDa!lidade do regime, a intervenção, uma vez decreta.da, ·será
·e xecutada pelo · Senado- e nessa:
SUSpensão deverá consistir'',

a

Veja· V. Ex.a, Sr. Presidenne, e veja
a grande Comissão: intervençãb para
suspender dispositivo legal.
O SR. CLODoMIR CARIDOSO ,Explico a V. Exa. Pode-se pedir a in·
tervenção: ai intervénção pode ser da- .
da, porque se consid•ef'\e inconstitucional uma lei ou dispositivo .de lei estadual. Se se considera que essa lei
ou dispositivo de lei fere principio
constitucional da União, ao Poder Le-

·:e

gislativo
Üci_to decretar a interv_en~
ção. E por_ que decreta? Porque. re~·
conheço a inconstitucionalidade da
lei estadua•l. - Mas reconhecida _ essa
inconstitucionalidàde, nomeia-se o interventor. Para que? Nêste caso, da·~
mos logo competência àO Poder_Legis:- lativ opara suspender a execuçao da
lei inconstitucional. Não há necessidade de nomeação de interventor.
O SR. ACOOCIO TORRES Á
intervenção será s_ó parw suspender _a
execuÇão da lei. ·
· O SR. CLoDOMIR . CARDOSO
1l: uma intervenção. Porque a competência para revogar ' as leis . estaduais
é ·das Assembléia;s LegislativaiS dos Estados. Em lugar da Assembléia Legislativa · de um Estado usar dessa
atribuição; é o próprio Poder Legislativo federal que a e:xerce.
O SR. HERMES. LIMA - Senhot·
Pr-e sidente, ouvi, as explicaçõe-s do SeXJ.hor Senador ClQdomrr Cardoso, mas
acho que se a intervenção há de con~
sistir apenas na suspensão do disposi~ 1
tivo, isto pode ser inc,l uido entre as
atribuições do ·senado, sem necessida-.
de de intervenção.
O S~. •NEREU RAMOS, PRESI~.
DENTE:- C.omo já era na Constitui-·
ç~o de 1934.
O -SR . . CLODaMIR CARDOSO Não é exato.
O SR. HERiMES LI:MA- Intervenção, sr. Presidente, para suspender lei
e dispositivo legal!
O SR. CLODOMIR CARDOSO ....:..
E' uma forma de intervenção. Porque
não é · da .competência do Poder Le:..
gislativo f-e deral suspender lei do Es~
tado. Só quem pode suspender, normalmente~ a execução dessas · leis; . é
21 Assembléia Legislativa local.
Se
adotarmos oalvitre sugerido por Vossa_,.
Ex."' t eremos retirado dêsses casos de
intervenção as garantias que a Constituição ·esta;belece . .. •
·

.

O $R. HERM~ LIMA - Não teremos.
'
O SR. CLODOMIR CARDOSO Teremos, porque, neste ·caso, não , irá
ao Suprenlõ .Tribuna•! Feqeral para que
julgue se é inconstitucional a lei.
Eu incluiria nos casos de int.ervenção, para evitar .o abuso, · exatamen~
te para cercar êooe caso de intervenção de tôdas as garantias.

o SR. HERMES LIMÀ __:,Mas, se~
nhor Presidente, pelo nosso regime parece que quem declara a inconstitucionalidade das leis é o -Supremo Tribunal· Fed!?ral.
- - ·

O -SR: CLODOMIR CARDOSO Exatamente!. Mas, no _caso, tr ata-se <:!e
matéria polftica e o Supremo Tribunal níto tem, 'em' principio, compe~·.
tência para declarar á · inconstitucionalidade. A Commsão, por disposição -especial, dará essa competência.
,:o -s:R. HERMES LiMA.,-· ~locando, ·porém, ô' Senado ~m 'Qllla posi_çã.o .
privilegiada · para· julgar da onstltucionalidade de tôda -f!. legislação ~-~
tadual. Nlto ~- possível.
:0 : SR. CLoDOM!R CARDOSOEó julga dw constitucionalidade 01,1
não das leis estaduais quando fér:irem :·
principio 'constitucional nos casos estritamente-enumerados-:---.
O SR. HERMES L;I:MA - Nessas
condições, querendo mostrar espírito
esportivo, não insisto nas minhas ·declama.ções. Voto contra o. -p arágrafo ;!.0 ,
como est á redigtct·o .
1
O SR. PRADO KELLY - . Sr. Pre-·
0
sidente rerulmeute, no §- 2. se prevê
um caso de intervenção não. figura~·
do _no artigo 9.
•
O SR. SOARES FILHO -- Exatamente.
O SR. PRADO KELLY- Caso novo. ·Já teriamso, _ai, uma razão para,
com a devida vênia, rejeitar o art~
go. Se se visa outro motivo, quer dizer, permitir o _predominio do julga·do .do Supremo Tribunal e a s•1a extensão erga omnes, neste .caso, preferível será adotarmos a regra do inciso IV do artigo 91 da Constttuiçã01' de 1934, .que conferia ao -· Senado
Federal compe·t ênda pare suspender
a execuçãQ no todo ou em parte, de
qualquer Iéi ou, mesmo. delibera.ção
ou regulamento, quando hajam sido.
declarados inconstitucionai:; pelo Poder Judiciário.
Neste sentido ~nvio à.: Mesa uma
emenda supressiva.'
O SR. CLODOMIR CARDOSO Permita V. Ex."': não é exato. Os
casos de intervenção a ·que se refere
o -parágrrofo . são apenas a-queles em
que
lei declarada .inconstituci-onal
seja lei que fira princípios constituci<r
nais· enumerudos nc a"tigo 7;.0 : ·

a

·a

SR. PRADO KELLY.~ Os priti·
cipios ·enumerados no artigo 7.0 cons.;;
titúem outro caso.
O 'SR. CLODOM!R CARDOSO Não cria um ·novo caso_ de ihterven·
'ão.

O SR. CLODOMIR -CARDOSO
Sr. Presidente, quar.do aludl, no § ·.2.0
a. lei inconsi~itucion:-J, é evidente, ti.!
Ilha em :vlJta leis inconstitucionais por
ferirem alguns dos principias <•onstitu.
ciona.is estã.be:.ecidos no artigo 7. 0 .
Em primell'o lugar, não me posr.o
referir a !neo:l~t!tu~JOnalidade de lPfB
O SR. SOARES FILHO- Sr. Pre..:
sidenté, desejava cha>ma:.:" a atenção per · outro ml)tivo, porque não há,
do · nobre autor do substitutivo, por.'- absolutamente, interven<,;ão em v!rtuque; com a clarª' compreensão que de de inconstitncicmaidade de leis
t&m , ..dado na defesa dos têxtos que
senão quando essa, inconstitucionali·
elà'boí:ou, · estou certO da que o Senhor · dade res•1lta da violaç~o de úm dos
Senador Clodomir :Cardos:> concorda,. principias estab ~lecido~ no <l!t. 7.
rá · ·co;m a retirada dêsse dispositivo,_.
O SR. 30./\F.ES FILHO Nessa
não só em face das razões já expen·
' dida:s~ pelos nobres Deputados Hermes hipótese, e~tá disciplinada.
Lima e PraõoKelly, .c0mo., também;
.O SR. 0LuD0MIR CARDOSO pelo segltinte: a lei pode ferir um ]\:stá discip!ína:ta, mas de certa .fordispositivo constitucionál · que não ma.
aqueles enumerados no artigo 7.0 , isto
Dividi ês.>es casos en: duas ordens.
·é, os que permitem tacitamente a in-. Primeira, CdSOS em que nãõ baste .a
tervenção federaL Se uma lei está suspensão da lei_ constttucior-al para
neste caso, isto é, feri) principio cons- se restabelecer a normalidade do re-·
titucional • , ·
gime. Se a. int~•:renção vai ·até o nin;
isto é, no.ne;a-se o interventor que
O SR. CLODOMffi CARDOSO deverá substituir o governador do Es·!i! eu só aludo a es.;a,
·
tado. Mas, · figuro .outra hipótese, em
o··SR. SOARES FILHO- ... in- que -ba,;l;e n sus!Hnsii..õ da lei para
cluído no · artigo 7.0 , já a: interven- restabelecer-se a . normalidade do reção está disciplinada por aquela ·con- gJ.me.
sulta ao Supremo Tribuna.},·_conforme
Pergunto: S .ra que ness.:- caso, no.temos votado com a emenda Milton: mt>armos interventor? Processar-se·á
Campos. E' portanto inóCuo e dispt>n- a intervenção como nos demais casos.
sável o d1spositivo.
Serã ouvido o Supremo Tribunal, que
declarará ou não se é C81SO de interHá, entreta,nto, outm hipó!;ese: a venção, se a lei estadual feriu ou não
lei fere un:: difipositivo ·· constitucicn~>ol principias constitucional, e-;-· se o Suque não s~!a ,daqüe!es enumerados no premo Tribunal confirma a decisão
número 7. A d·e '!retação da . inconsti- dêle, o Poder Legislativo se manisfestucionalidacie ca:be, pre-.:•puamentt- ao tará. Se o Poder Legislativo enten,.
Supremo Tl·ibunal Fe:ie~·al, mediante der que é caso de intervenção e que
reclamação 0,1 pcf.ição :lo interessado, basta . a suspensão da lei para: se resdiante do caso concreto. Ainda ai o tabeelecer a normalida;de· do regime{
dispositivo ccnsti~·tetoh:~l não tem Tli. o Poder Legislativo declarará a le
zão de ser, não seria, sequer aplicado.
Na segwida hipót•.!:.es, cabe, então o suspensa, sem necessidade de nomeque diz o .rwb'e D~puro. "b Prado -Kel. ar-se interventor.
ly, isto é; d!!Clarada a inconstitucioCom êsse dispositivo, quis apenas
nalidade de lei, po::: reclamação, dian- atender a uma certa corrente contrária à intervenção, sem negar à Uniã_o
te de um caso coacretn, por solicitação dlll aç!O do judiciário em casos o poder de examinar êsses casos e de
concretos, o Senado, pel~ já menciona. intervir, quando entendesse que os
princípios constitucionais tinham sido
da atribuiição, suspe.!deni!. a execução
4o disposl!;i••o, -ou de tôda a lei inqui- violados por· leis de Estado.
nada de inconstituclcnal _p~lo . SupreO SR. NEREU RAMOS, PRESI·
mo Tribunal Fed.aral. Penso -- l'e- Nãó havendo m!Us quem
pito- ê.;;;;e dJspositivo seria mócuo no _DENTE
a palavra, vou encerrar a discuscorpo da lei ou, então, não teria apli- peça
cação, porque os dui;; únicos ca:sos já são. (Pausa.> ·
Está encerrada.
.
se encontr!l-m prevls'tos n_o substitutivo e figurarão em outro3 que aqui vo.
Sõbre a matéria dÓ §2. 0 , existe uma
taremos.
•
emenda do Sr. Deputad? ·P rado Kelf

\

-

(3G ;....

Iy suprimindo -o dispos~tivo,. para que,
oportunamente, corforme esclareceu,
seja posta a matéria como da compe-·
tência do Senado.
Emca/lllinhando a votação, quero de ..
clarar meeu voto, no sentido da su-·
pressão porque nã.q compreendo intervenção apenas para suspender l,Ulla
lei, quando ·e la pode ocorrer wor intérmédio do Senado, sem essa medida
violenta e excepcional da interv·e nção.
O SE. CLODOMIR <CARDOSO Não se trata de qua1quer lei.
O 'SR. NEREU RAMOS, J;>RESIDENTE - Os que aprovam a emenda do Sr. Prado Kelly, mandando suprimir êsse disp!'sitivo, queil·arn. ficar
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passemos ao §3 ,.o.
§ 3. 0 : "Sempre que a inter.vençitõ não. tiver por caus~,t ato do
,poder E~ecutivo e a• situação pu·c:ter ser resolvida pela cooperação
da fôrça federal com o Govêrno
do ·E stado, poderá a autoridade a 1
que competir decretá-la, optar por
essa solução."
r
Está ein discussão.
O SR. , FERREIRA DE SOUSA Sr. Presidente, · o inciso em debate,
numa redação que não é louvável,
dá ao Poder, ou autorida:de que dirige
a intervenção, a opção. de, nos .c asos
previstos, fazê-lo pela· cooperação das
;fôrças federais com o Govêrno do Estado.
O
SR. AGA!MEMN:ON !MA!GAl.HAES - E' princípio salutar.
)
. O SR. FERREIRA DE SOUSA Parece que se ·não deve dar à auto;ridade essa opção, ma•s e~Stabelecer,. rigorosamente que, sempre que a intervenção não fôr calcada erri ato do
govêrno do Esj;ado, e a norm!jJidade
do re~ilne puder ser obtida imediatamente através da colaboraoção da fôrça federal com o Govêrno do Estado,
esta será a forma de· intervenção.
Para tal efeito, Sr. Presidente, formulei emenda que, ilnprecisa na sua
redação, ·depende de fo;rma posterior
após melhor estudo a respeito. Assim,
dispõe ela:
intervenção que não se fun- dar .em ato do governador".
Disse "ato do governador" porque;
consoante as emendas do Sr. Clodomir Çardoso, está sendo substit_u ida a

. "a

expx-essão: "!Poder ExecutiV-o", _por
"Governador".
o SR. PRAiÓO KEliLY - seria
melhor ·dizer.: -"à intervenção que não
fôr motiva<ia" , .•
O S~. FERREIRA DE SOUSA Perfeito;
.I .
d-A intervençãO que nliõ. . fôr
inotivada por ato do governador
cohsistirá na _cooperação da fôrça
f-ederal com o g-ovêrno .es-tadual,
sempre que a normalidade do te.,.
gimé puder ser -obtida por essa
forma,/'.
Mais uma vez, declaro não ter a
pretensão de ha:ver dàdo redação defl·
-n itiva . Desde o· início da -discussão
acolhi a . observação de V. :E~." no
sentido jje que devemos discutir; so.,
.bretudo, a substância das dispõsi~
·Ções, deixando as questões de - redação e de forma para posterior -- apre~
ciação.
E' a emendá que apresento_.
O S~. CLODOMIR CARDOSO Sr. Presidente, pela emenda, o juíz
da· necesfjidade, ou desnecessidade, da
intervenção _deve ser a autoridade a
quem compete _decretá-la.
Ô SR. FERREIRA DE SOUSA Haverá, sempre, poooibilidade de sa~
ber. Di~amos: há uma revolução; um
movimento armado no Estado; o Go·vernado.r, por um capricho· ou qual.:.
quer outro motivo, não requisita a
intervenção. Esta ponderá, seguindG
vota'Ção da Comissão, ser decretada
ex-ojjício pelo ptóprio Govêrno Federal._
., ·
Ora, em muitos dêsses casos, é evidente poder consistii a interv•e nção sô_
-mente na cooperação da- fôrÇa : armada com o govêrno estadual, a fim
de manter a autoridade legal e restituir lll ordem.
-.
Ssse o sentido da minha emenda.
Quis. evitar a ·opção, para aofastar o
ato de arbítrio da autoridade que dirige a intervenção_.
O SR. HERMES 'LIMA - Sr. P.restdente, v·ou renvü1.r à Mesa UIIlá
emenda suprimindo o ~ 3.0 • . Pareceme, como foi observado pelo- nobre
colega Sr. Milton de Campos, que o
art. 12 já resoJ.ve o cà:so, porque diz:
"O ato que decreta , a fu:ter ..
v-enção fixar-lhe-á o ·objeto, a
amplitude e o prazo. estabele-

1•

cendo >irioá :têrlnos etn que dev&á
ser executada,
' ·

Logo a 1ei que fixa;r a intervenção
(pOrque no .. § 3.0 há ref~rência à in·
tervenção .que · não ~iver · P?r caUBa
ato do poder ex.ecut1vo~ . f1xará as
condições dela, e o· ·§ 3.o} e, pelo me·
:p.os, obscuro em sua rédação.
Nem . um repr·esentan.te da capaci. dade do Sir. Clodomir CardO'Bo, nem
outr:p do porte do .nobre Senador Ferreira de Sousa, conseguiu dar redação clara ao arrtigo. em aprêço, Ambas são obscuras, e me par·ece, que &e·
rã a melllor garantia para a prática
da · interV'enção 'não constar artigo,
istq. é, suprimir~s.e :p § 3.0 do art. 12..

o SR. HERMES L]l.v.i:A, ' ~ Sr. Pre·
sidente, peço perdã-o ao nóbre· Benador
Sr. Clodomir Cardoso, mas vou propor
igualmente, a supressão do art. :!.3,
.porque 0 comissionamento de ~ juiz
para tonrar ·ef·etiva ou fiscalizar .a ·
.e xecução 'de decisão ou ordem, haven'. do já um interventoil', é verdadeira
fonte de atritos.
·
0 Sr 1 · C!LO:OOMIR CARDOSO ,_
Aliás, é dispositivo também d~:~o Com;·
tituíÇã-o de 3:i.
··

O SR. FERREIRA · DE SOUSA Parece intereS,S!!.nte disciplinar à forma dainte:r:venção.
; .
.
· 0 SR. HERMES LTMA _ Ness'E!
.~.,..
sen-tido, ainda com espirito esportivo,
vou mandar à -Mesa uma emenda·
Acho que -os nobr·es colegas -'-.. e nisso
não vai -c,ensura _""-, precisam ter
um pouco mais do espírito ~esportivo
na defesa de suas tdéi:as, isto é, tra'çá-18/S e deixar que cmram noitmalmente seu destino.
O SR. NEÍREU .RAlMOS, PRE1..9IDENTE . ....,... Não havendo mais qlMlm
peça. a palavra, encerro a dicussão.
Começarei a V"otação pelru . ·e nrenda
do Sr. Hermes Lima, que, sendo 13U- ·
pre.ssiva, deve ter preferência sôbre
as outras·. E supressiva do § 3.0 do
art. 12.
·
· Os Srn. que aprovam a supressão
queiram perman~er sen1;ados. (Pau8a). Aprovada· contra o voto do Senhor
Ferreira de SoUBa. Pl'ejudicada, assim, a emenda. .
Pas.S·e mos ao art. 13, que dis:põe:
. "Fora 1lo caso pr.evisto no ar1;igo
12 § 2.0, a intervenção. será e%eICÚtada pelo Pr·esiden,te d·a República!. Nos casos em que a interYenção depender de requisição do
Supremo Tribunal Federal, ou ·
do Tribunal Superior Eleitoral,
(art. 10, letras b e c), poderá aquele que a houver feito comissionai
um juiz para tornar efeti~a ou
· · fiscalizar a execução da décisão
ou .ordem".
.
OonfOTme pondera à Mesa - o nobre
Senador aútor do substitutivo, o primeiro perodo do . a,rt. 13, fica pre'·
judica.do pela supressão cio § 2. 0 •

Em disg_u.ssão o art. 13. \

O .SR. HERMES . ~ÍMA '_ Mas o
fato de ser também da Constituição
~de .34 não imPede. i .
D ·
0 s;;.. OLOD?MIR CAR oso ·-'-'
V. ·Ex. tefn razao .
reO SR. HERI:MIES LLMA - · •·
presente causa de atri~O..'l .
Acredito, Sr.· PireSidente, que à sup!iessão do artigo nã:o prejudicàrá a
clareza . do institl.lltJo. de . intervenção,
como foi, aliás, magistralmé;nte ·diséi-·
plinado pelo substitutivo do Senador
Clodomir : Cardoso. ,
Enviarei', . portanto, !'lmenda à Mesa,
pedindo, por êsses- furtdaméntos, a supressã-o d,o art. 13 . ·
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Sr. Presidente o artigo além do mais,
incide na confusão dos poderes, que
tanto desejamos independentes e harmônicos. E' outr•o motivo que me leva
a apoiar ·a sua supressão.
O SR. CLODOMIR CARDOSO ·~
Concordo com a sup:r.:essão, Sr. P~·esi•
dente. '
O SR. N!EREU RAMOS, l'RESh
PENTE - Não mais havendo quem
peça a · palavra, está encerrada a dis·
cussão.
"
Vamos passar à. votliçãló.1Aguardo a emenda sup11esslva do Sr.
Deputado Hermes Lima, cujo pensamento •coi.nçicte com o Sr. Deputado
prado Kelly, o qual me comunicara
que também •o fereceria emenda nesse
sentido.
,
. Os Senhores que apr·ovam a supressã odo art. 13, com a· quaJ., acaba de
concol'dar o próprio ' autor do substitutivo, queiram conservar-se senta-dos.
(Pausa).

Aprova4a.
Voltaremos, agora, ao projeto.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Pr-eside]!te, acompanhei com

o

....,.: ,lá8 .;.;.,_
malor interêsse a diScussão da matéria
da intervenÇillo federal.
, Sou sensível ao desvêlo e. à competência de · ·nossos companheiros da
Comissão da Constituição: ponho nes.:.
tas palavras uma cordial homenagem
aos Senadores ·~e Deput~os áqui presentes. .
·
- ·.- ·
Sem embargo dêsses sentimentos,
não pp_sso dar minha plena adesão ao'
texto afinal aprovado.
. .
Não aJCompanho a ·maiori-a da pri.,
meira subcomissão -na sua excessiva
llmitaçoo dos ·casos de interv-e nção federal. Julgo porém, que o substitutivo do Senaldor Cl6domir Car-doso~
apresentado e sententado ·oqm tamanho senso patriótico, coni · tão viva
atenção para com os legitimo& inte-· .
rêsses nrucionais e com tão lúcida in-.
teligência · da lnatél.ia, substiltutiv.ó
agora aprovado com poucas . :tp,odificações, é ideii!Ill(siadJO no preceito •e
abundante na regulamentação.
Creio ser _possiV'el encontrar solução intennédia, que ma<is consulte à
índole e à característica de uma Carta
Constitucional e possa preservar a
vida e o sentido da fed-efação em nosso
pais.
·
.
.
O SR. NEREU RAMOS . . PRESIDENT-E - A declaraçíto de V. Excia..
constará dw ata.
O SR. MARIO :M)ASAGAO .-:c- .Senhor Presidente, ·faço minhas as palávras que acabam de ser·proferidas pelo
. nobre Sr. Deputad-o Gustavo Capanema.
O SR. NEREU RAMO$, PRESI~
DENTE - Devo esclar-ecer, para -con-

tinuatrmos <is' nossos: trabalhos, que. o·.Sr. Deeputado Agamemnon Magalhães·
apresentou, na sessão · de · ontem, um 1
pedido de preferência, o _qual foi apro... ··
vado,. como •consta da ata hoje pubii,.:
cada, para os ar.tigós 7, 8, 9, 10, · 11,
~2 e 13, do sub~>titutiv-o, que wçabam
·de ser considerados, em lugar dos ar~
tigos 5, 6, 7,: 8, e 9.
·
Evidet).temente, houve equivoco quan..:
to à inclusw doart. 9. O requerimento devia abranger apen~s. nessa parte.
os artigos 6, 7, e · 8, que versam s-ôbre
matéria de intervenção.
O Sr. Deputado Agamemnon Magrelhóes retira o seu requerimento, no
que diz respeito áo· art. · 9, de modo a.
podermo'~) discutir -o projeto ·a.. começar dêsse artigo.
··
O SR. MARIO MASAGAO - (Pela.
ordem) ...:-. · Sr ~ Presidente vamoo; entrá.r, agora, numa- parte' muito importante dó pr-ojeto da nobre Comis-são, e como só nos restlll!ll 10 minutos.
consulto. a _V... Excia. se não seriapreferível adiarmos ·a discussão para.
a sessão d·e -amanhã .
'•
-,b· SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE -De fato, dispomos apenas
de' 10 minutos . Mas, para não abusar
da! faculdade que me foi atribuída pela.
geperostdade dos ilustres c.p1egas, consufto a S.S. Excias. se desejam realizar outra sessão hoje à noite, ou 5e
a prefel:'em amanhã, às 14 hmas.
(Pausa).

·

~endo• õs Srs. Representantes "coiitr(Uios à reunião hoje à noite; con-..
VQCO nova sessão para amanhã, ·às .
14 horas.
..
;e:st_ão suspensós os trabalhos.-
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Reuniu-se hoje, às 14 haras· a 09·
. 1 ..-:-'·. A awtonOntia, peLa 'ei-eti~ missão .da Constituição, com a ' pre•
Vidade dil"eta do .p refeito e dos ve:.
sença dos Srs. Co~-ti,tuintes:
rea.dar.es à Câma.ra Municipal, exN-exeu Ramos·, P~esid.ente, Prado
cetuados os ·prefeitos das crupitais
Idos Estados -é das e.Stâ.ncias hlKellY, Agame·i nnon Magalhães, Ata.,.
líba Nogueira, Ferreirr'.a de SoUBa,
dro-mine.:rais·. cllmaJtéricas, que
Clodomir CaTdoso, .Attilio Vivaqua.,
poderão ser nofueados pelo gorvêr~
afé Filho, Adroaldo costa, -Gustavo .
no do Estado;
. Capanem-a, ·E degar Am'uda, Mário
2_-;,;:A a.d.ministra~ão própria de
Masagão, ATgeJ:P!iTo Figueiredo, .A:rtu!do quanto r-espeite ao ·s eu pe. tur Bern,ardes, ·. Valdema.r P·edirosa,
culiar interêsse e -espe_c ialmente:
Arruda Câma:ra, .Soaa-es Filho, Raul ' .. · _ ';.!•:+- decretaç.ª-Ó>:d e iÍIÍIP,Pfi!tc.i e
Pila, .M ilton Campos, . Eduardo Du·.
·
· · ·
t!i;xas, :· ~re~a-ç_iW- ~~;a.PiicaÇão · d~
vivier, · Benedito ValadaTes; Ivo
d'Aquino, FláVio Guimarães, MíLtOI!l
· sua{!. ~ei;I,das; ·· · · .
·
·
Cal.Xes· de Brito, Sousa Costa, .Baeta
n ·-l.'A OÍ'gatíização. dos serviços
Neves, Deod.oro de Mendonça, Gosta
- dé: sua coriJu;>etênoia/' .
" .
Neto, Flores da Cunha, Gúaracy Sil·
veira, Hermes Lima, Alioona.r Balé.Sugeriria, por questão de método,
'fôsse· discutido ·cada inciso separadaeixo, Magalhães Baraúa, , Acúrcio
.
mente, o que muito facilitaria o debate
.Till'res, Gr.aço, Cardoso.
e •a vota,ção.
·
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI. Se os Srs. R epresentantes não .se
DENTE _ j .• Está aberta a · sessão.
opuserem, [HXI"e1 'em discussão .o pr.i.. Gr.eio que· i·:n·tel'pl'-eto o pensamento
melro inCisq .
da Comissão pedinda à, Taquigrafia
o SR. GUSTAVO CAPANEMA que consigne na publicação, como 0
APelCL 'ordem) .,..,.- Sr . Presidente, se:t em fe1to, que os discursas nã.o .,e:;;tão
gundo o preceito do primeiro wti.go
sendo ;revistos pelos oredores.
já votado, .a; f•ederaÇão brasilei..ra é
Subm-eto ~ votos as rutas publicadas t constitu.lda pela reunião dos Estados
no "•D iário da Assembléia" r:eferentes
dos Te!l'ri·t órios· e do . Dhsitrito Fect;&<al
·às ·sessões de 3 e 4 do corrente.
Já tr!lltamos da arga,niZlação dÔS Es-·
(Pausa).
'
.
f
tados. Vamos considle.:ra.r, .daqui a
Estão apr.ov'adas.
pouco, a arganização do Distrito Fe.Atcha-se sôbre a Mesa .u m projeto
de.:ral. Par ece lógico que examinemos
enviado pelo Instituto dos·- Advog3Jdos,
agora, G.- org1anização dos Territórias.
com algumas eméndas. Vou enviá-lo
No projeto, ora discutido, não figura.
;à Súbcomissão de "Disposições Gerais · disposiÇão que regule essa · matéria.
e 'I'iransitórias" ·
A Constituição de 1934 incluiu, no
Pr.os:;;egue o debate em tôtno do Cacapítulo relativo · à organização naciopftulo "Organização Federal".
.nal,
disposição especial sôbre ~
organização dos Terr1tórios. A mes0
Q a.rt. 9. está vasado DO$ seguintes
ma ori:ent~ão foi adotad[t pela consj;êrmos :
,.
tituição de 1937,
. "Os muniCípios . serão organiza.
o · projeto Sampaio Dória, a que
dos de forma que lhes fiquem as- . tan-t as il"eferências têm Sido feitas em
se~ados :
:'
n:O.Ss-as discussões, assim como o subs-

e

A

umà;

1-

-

titutivo dO' Senooor Qlodomtr CardoSO
seguem o mesmo rumo.
Por estás razões, tenho a honra. c:Í:e
submeter à consider8Jçáo da Comissão
da ·constituição uma emenda aditiva,
contendo um a.rtigo novo, nos seguinteq têrmos:
".Alrt~ . . . :- Os 'IIerr1t6ri os seirão otlados1 anexados, 11;0 tÓdo ou
·e m pa.r·t e, a. outras unidades federadas ou erigidos em Es·ta.dros,
rpo.r deliberação do Congresso Na.
cional.
,
Parágra.fo único. - A adminis·
tração de cada Território será reguLada por lei especial".
O SR. NE'REU RAMOS, PRESI·

PENTE - O nobre Derputado não levantou qualquer questão de- ordem;
apresentou a.penas- uma emenda e.ã.j;_
tiva.
·
O SR. GUSTAVO CAPANE.MA A questão é de ordem, visto comõ o
meu 'objetivo é pleitear que &e ;bra-te
desde logo da organização dos Ter-

il'itórios.
O SR. NEREU RAMOS, PRF.SI-

SIDENTE - Quer me par.ece.r que a
questão de or:dem, nos ·t êrmos em que
o debate só depois de o havermos enGustavo Capanema, devia ser. proposta antes de anunciadia a discussão do
art. 9. 0 , .Lnciso I, .pol'qua.nto, iniciado
o debat~ só derr>ois de o ha.v.remos enoerra.do é que se pode trata.r dêsse
asstWrrto,
'
Alás, , devo esclarecer à .Casa que
conv&sav.a com o nobre vice-presiden'te da Comissão sôbr.e a possibilidade
de, após a votação de ca.da capitulo
e da publicação da matéria vencida,
ser aberta, na pl'6.pria Comissão, uma
oportunidade ,pa.ra .a apresentação da
emendas aditivas ao capitUlo .ruprovado, _.1,1ma ez que podem ocorre~
omissoes.
.
Isto daria ensejo aq maior reemme
do assunto e talvez o aproveitamento
de sugestões que não tenham sido oferec1das na primeira discussão.
Resolvo a questão- de ordem suscitada pelo nobre Deputa.ci.o Sr. Capa.·
nema. do seguinte modo: submeterei
a emenda. de S. Ex.~' à discussã.o dedepois de enoorradia a do Capítulo 9,
que já. esetá anunciada. A colocação
da. E!lllenda. no 10ca.l \t)l'óprio seria'~a
par ooa&ão da redação do Capitulo.
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Cçntinua a. discussão.
O SR. ATALIBA' NOGUEIRA
Quero, 6iPSna.S, f!!-Z& uma. obseii'Vação
se V . Ex.~' perm,ite.

P.rimeil·amente, .o nobt~ DepUJ!Jado
Ca.pavnema, não devia pr.e tender que
se discutissem questões !litinentes aos
Territórios, quando nós, segundo o rotef.ro. do pu:ojeto, ·e stamos trat8Jll!do ·da.
organizaÇão dos Esta.doo. Ainda não
saímos da organização dos Estados;
es.t amos tratando dessa matéria, porque o Munictpio, se bem que sej-a. a
base do Brasil, se eooontra ·no ~
tJa.do ..•
O

:fl!t.

GUSTAVO OAPANEMA -

Não se inclui t!limbém no !erritório?
O SR. ATALIBA · NOGUEIRA -

Não, porque a Tet'lriténo é aàmi'nis·
tra!do pela União. Para .a ordem dos
nossos .•t rabalhos, devemos ·estUdar o
Estado.
A segunda questão é ·relativa à organização dOs Terxirtórios. Não é pre?iso · red-ig:ilr um ra:rtlgo inteiro a re.s~
~eito, porque i.rlamos trntar duas'vêzes
Çto assunto na ConstituiÇão.
.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI$IDENTE - V. Ex."' está discutindo o

prérito.·

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ..,
chamar a B;tenção .para. o p·

~uero

vtgoll:
·" compete ,privativamente. à
Ultliáo: XV - orga.~za.r o adminiswação dos TeaTitórios e do
Distrito Federal e os ·ser'l:'iços
nele a:eservaidos à União".
Com essa síntese, evitamos a crlli.~ão - de mais um artigo.
O SR. NEREU RAMOS, PRESISLDENTE- se o di~U>ositivo fôr aceito
.\lerá coloca,do no lugar práprio quando
11e_ fizer a ~redaÇão final.
Continua em discussão .o inciso ;t
(io

art. 9. 0 •

O SR. RAUL PILA (Pela ordem) ~'l.equeir9
~4; 15, 16

preferência para · os artigos
e 1'7 do substitutivo Clodo·
mir Oal1d.oso, arti-gos que correspondem
,nos ns. 9 e 10 do ptojeto.
A justificação é a seguinte: a ma.:.
(;ária, que é de capital importância
"*'tá trata.da, de maneir~ mais com·
),Jleta, no substitutivo.

-
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à SR. MARIO MASAGAÓ - O
Sr.. De~putado Raul Pila, alegando que
:a .t;natéria é de capital impor-t ânéia a
está. tra.ta:da de maneira mais com•
pleta ·no subs·t i tutivo . Clodoml.r oar~
doso. ~éQ.U;ei preférência para os ~,~
tigos 14, ~15, .16 e 17 do substitutivo,
artigos 'que .carrespandilm aos de ns. 9
e 10 do projetto...
Penso qÚe não deve sei: .c oncedida a
pr.eferência pleiteada pelo nobre
Deputard:o:·o .art.: 9. 0 do IIJIÍ."Õjeto da
subcomissão repres-enta grande progresso científico relativamoote ao dis~
posto . sôbr~ _ . ,Múnicípioo, '!).as Consti~
tuições· anteriores._
Infelizmenté, por um êrro de. téc~
niaa, neli tão á':raó, a Constituição de
1891, ligou a regra da autonomia . dos
Munic]pios . à regra do peculiar i!lite-.
rêsse, que .não diz relilpeitri à a-utono_
r~e, que não diz respeito à autonomia,
mas versa sôhl'e o maiar ou menor
número de a.tribufçõés da.dias aos MUnicipios. _:t!:sse . defei•t o 1de rtécnica
acarretou grande-S dúvidas em nosso
Direito, e dificultou · a· cons'ider.aÇão
teórirca do-· assunto.. Ainda ·mats. A
jW"i:spi"u~ncia v-a.cilou nessa matéria,
em conseqüência do te~to defeituoso
da Constituição de. 1891.
•
O projeto da subcomissão, nesse
caso, seguiu a orientação do projato
Sampaio Dária ,e -d istinguiu .admiràvel. mente· bem os dois ptincípios, decla- ·
rando, no.,art. 9. 0 , n. 0 I, que os Municípios são autônomos, por lhes caber
a eleição do Prefeito e dos Vereadores,
e, no n. 0 11; que lhes ficam reservadas
ce.r.tas .a tribuições múiimas.
E' especialmente neste segundo item
que se concretiza .a ll"~gra do peculiar
intarêsse, segundo a qual, det&minooos -a ssuntos hão . de ficar necessària.mente entregues ,pelos Esta:doS aos
Municíipos.
'
..
A questão da autonomia, cientificamente, nada tem que vê.r com a ;regra
do 1;>eculi·a.r interêsse, que iliz re&peito
ao problema da. descentr-alimÇão de
funções.
·

Assim, devemos regular a maJtérla,
:consen-v.ando como base o :p!l"ojeto _da.
Comissão, rejeitando· o substitutivo do
nobre colega Sr. Clodomi'l" Oar.d oso.
Isto não i-mvede, Sr. Pr.e sidente, que,
em itens sucessivos, coloquemoS · tôda.
maroéria que entendármOS necessária.
A vantagem do ppoJeto da Comissão
está em. haver colOOado muito. bém1
.a qU!~stão no tenreno te.óo:ico.
· .!'
V:oto, por êsses m:oticos. contra. a
·
preferência·,
1

SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presid:ímte;· estou inteiramente .de àcôrdo
com · a ·exposição que acaba de ser
feita pelo Sr. Deputado Mário Masagão·. Au:>enas teria a ac!l"escentrur ·a seguinte: o temo do proj~tQ tem ama
melihor redaçãó que ·o substit1,1tivo. A
clareza de um sobreleva enormemente
à do outro:. .
.
Nessa matéTia, :p recisamos considerar que a <autonomia municilpal não (!.
uma autonoinl.a polftica. E; como
acentuou muito bem. o Sr. Deputado
Mall"io Masagão', a ' .elqll:essão vli.ga da.
Cons.t ituição de 1891 deu iugar a que
s·e manifestassem ais mais diversas
opiniões doutrinárias; sendo afinal a
questão posta em têrmos clal'os pela.
próprLa jurisprudência do SUiPremp
Tribunal Federal.
·
Em notável trabalho a ii'·OOpeilto do
assunto, o Sr. Ministro Castro Nun~s .
esclareceu coffiiPletamente a questão. ·
Assim, o texto . do .projeto .t em exabamente a vantagem referida pelo Senhor Mario Masagão, pois não entrela-Ça a. idéia de autonomia com a. oo
peculiar interêsse do Município, coisa.a
em si d eiwsas. De mais a mais, ,.
que sa.g.ra a autonomia do J.l4_'unidp1o
não é propriament e a palavra, porque,
logo adiante, essa autonomia está restrita. O que garante o Município é a
es-pecificação contida na Constituição.
o têrmo "autonómia'~, da Constituição de 1934, é, por assim dizer, inocente, pois nada. .aproveitava ao Municlipio . 0 qUe a:proveitóU sempre f,Oi
a. .e specificação feita na ,p rópria Constituição. Penso que devemos ~uir a
m<lBma orientação, que se revelou a.cer- ·
tada.
·
Ora. o projeto da subcomissão disting-ue mUJito bem as duas coisas, -ao '
O SR. CLODOMIR CARDOSO passo que · o substitutivo do Sr'. ClloSr. Presidente, não tenho o intuito de
domir Oa.rdoso consel"Va-,se fiel ao
defender a pr-o posta apresentada pelo
sistema antigo de nossas · anteríOi!"ees
nobre Representante S1'. Raul Pila.
Ocmstituições, ligando elementos que .- Devo, porém; ponderar que não compreendo ·que se queira estabelecer urna
devem fioar separados.
\
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distinção entre a autonomia do Município e a adnünistraçã.o própria dêle.
A ' ,meu vêr, bastante ;ra:z;ão tivmam
os que ela.bar81I'am as onstituições de
91 e de 34, quando entende.ram que os
Municipios devem ter administraÇão
próPria, por isso mesmo que devem
ser autônomos.
.Õ SR. RAtrr... PILA - Sr. Presi•
~te, desejo, apenas, fazer uma pergunta: ·no conceito de autoo.omia já
nã.o está oontiüa a faculdade de resol.
ver os a.ssuntos de seu peculiar enterêsse?
Plan-ce-me que. urna coisa está in·
cluida na outra.

enviá.r à. Mesa. a segujnte emenüa
aditiva:

on~ se diz: "excetua;dps os. i)refeitos das capita-is dos Sstl!ldos .e
das estâncias hldiro-miner.a.is e
climatéricas", acrescente-se: . "e
das sedes de bases e portos de
impol1tânci,a. UJ:!litaa'" .
· Não ·é necessário de.morat-me, longamente, na justifica~ão d-a. emenda.
Se a Constituição de 1934 reproduzida em seu texto neste inciso não se ·
ocupou do assunto, foi porque naquela época os problemas -da defesa na..
cional não estavam tanto em jôgo·
como no momento que atra.vessamõ&.
Com:preende-se que certos MuniciO SR. CLODOMIR CAR,DOSO pios, os das capitânias dos Estados
Não se compreende, de fato, que se dê' e das estâncias hidro-minerais de-..
autonomia ao Munictpio e nãó se es- _vam ter os 'seus Prefeitos nom~ados
t111béleça o direito de administração .pelo POOet- Executivo, a fim de que
própria.
seja mais prónta a i.Íltervenção dêsO SR. MARIO MASAGAO _ A
se mesmo Poder e a sua. atuação na
autonomia consiste única e exclusi·
vidia. administrativa de tais Munici·
va.mente, na provisão dos órgãos mu- 1• pios. Com-mMorta de r~o isso ocornicipais pela eleição. As atribuições
re ·nas sedes 'de bases e partos de
· do Município, sua maior ou menores- importância militar, cuja vida está
fera de ação, constituem outro proligada .mais de perto aos interêsses da
blema, ·que é 0 da centralização ou
Nação. Compreende-se. portanto perdescentralização.
•. feitameilJte, _que é um imperativo de
ordem adnünistrativa, para a defesa
O SR. CLODOMIR CARDOSO
naciona.J., a nomeação pelo Poder ExeEntão, se o município tiver órgãos
cutivo dos Plrefeit d -n. · de ba.
municipais eleitos pelos municípios, se
.
os as
ses .e lp01tos
d7 ÍJ;Il(potâ.ncia
militar.
não dispuser de a:dministraÇão· pró·
pria e se o Estado ;puder intervir na.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA - ,
sua à.dplinistração, será autônomo?. Sr · Presidente, desejo que ·V. · ExceV. Ex.a-está separando duas· coisas que
lência chame a atcmção da Cosmis•
estão absolutamente ligadas. Não
são para · uma omissão tipográfica;
pode dizer que o Munic~io é autô- · que l;lâ no impresso. Aqui se enconnomo, se não tem o direito ·de a.dmitra escrito "prefeitas das Orupitais dos
nistmção dos negócios de seu peculiar
Estados e das .estâncias hi<ko-mirielnterêsse.
.
rais e Clim'<l.télricas". Deve ser, po•
rém, acrescentado, porque foi omitido
Õ SR. MARIO MASAGAO -'E'
na imlp.ressão, a palavra "balneáriaS".
doutrina universal. Só no Brasil é que .
O SR. NEREU RAMOS, PRESI•
há essa confusão entre autonomnia e
DENTE - Os Srs. Representantes
esfera de ação do Municipio.
ouviram a d€claração do Sr. ReJa·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI- . tar, o qual pediu que fôsse co.nrigido
um êrro de impressã.o, ou antes, uma
DENTE - Está encerrada a discussão.
omissão • verificada no impresso, pois
Os Srs. Representantes que ~rovm o
que estão faltando, depois de "olma.Os Srs. Representantes que a;provam o
térica.s" as palavras e "blillneá.rias'',
a-equerimento de preferência, queiram
ficando· o dispositivo assim redigido:
se levantar.. (Pausa)
·
"excetuaüos os prefeitos · das capitais
, Rej.eit111do.
'
dos Estados, das estâncias hidro-miContinua em discussão o item I do
nerais~ climatéricas e bal.neá.rias".
a.rtigo 9. 0 do Projeto.
- ·
·

-,-es

O SR. ARRUDA CAMARA -

Senhor Pr_esldente, pedi a. .paJavra para

-

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- Sr. Presidente, quando trrutámoa
da organiza.Çã.o üos Estados, estabe-

~

J.eC~móS,

.

-

...

entre ós ,1)nnc~pibs, que. ·po~

ciplos 'dQ r~e . qu'{l adot.aniqs, só h~~
c;leriatnos dl.zet- cons·tit1lcionais, q~e ·. os · vwdiadeitamente .: auton6mia. IÍJ.unici... ·
Estad~ j;eria.rrí ·obrigação ·de_te®eita.r'·
pál ;q,u'ando se : perinitk ao:;; . municid)es.
)'1. · autonomia ~ dos · m·uilicipíoo. .
. Q dire}tb . de .< eieget; conforcme as cp'ri.~ ··
·'-" ~>do coi).hecf!riea:JJto de v ..Excia. que -•Veniências 'locais ·-ou seus intel'ês8e;s .
fU( uin d;os mei!Íi:bri:Ís 'da. Comi~são de . peculiares, ci Chie do -P,oder Eieéúti~
'C>r@ànização eFdêraL: · .•. · .. ·
vo e delegados c:oni' funçÕe8 eletiVias>
Redig,ini.os; Sr. -;presigen'te a alinéa
. Dêste modo; cOm.ó .membro '· da. .aoX do .. aJl't . . 9, 0 do .. p!t'oj-eto pela fQi"ma
missão de OrganizáçãJo Fedé<ral, 1reth
Q.U!l se. vê_
:
·
· ··
·
~icando, .:embora., ·aquilo que eú · pró~
prio . .assinei, P,eço a V. Excia., . S~
"Art. g,o Os' .mu'nj.cípios ·. s.e rãó
organizados de forma ·que lhes fi~ .. nhor' Presidente, tome conhecima ·da _
emenda que apresento, .no sent.ido de·
queni assegurados:
· ·
se suPrimir a fàculd!!éde, assegurada àS
I - a aütonotnia, pela ele;tivi~
Consti_tuições' estadtm,is, da noemaÇão
d:a.de direta. do"'Prefeito e dos .v ede- prefeito ao ' mvés de sua elei9ão ~
~rea.cto.res à Câmau'a Municipal, ex·cetuad-os oS pref·eitos das ·oapitais
O SR. GUAR.AOt SILVEIRA ..:__·.
·dos EstidOS e daS. estât).Cias hi·
Receio, Sr . . Presidente, que nünhas.
mo-minerais · ~ _- climatéricas, qua
palavras, ·s ejam recebidas · como · ver-.
poderão ser ·nomea!Cl.os' pelo. gavêr:.
dadeira he11esia; :principalmente depois
no·· do Estado'-' ~
·
: da 'proposta do ilustre deputado Se~
nhor Arg·errtiro de Figueiredo. · · .
Onl,, Sr.. Presid~~e; na segunda
E' ~recisQ, porém, notar queno meu
prurte dessa ,aJínea se verifica .que,
conceito Q que trago à presença dos
-:;em impediir, ,pràpriamente, a elição
iluiltll'es _ coleg.afi, não é n:iruitas · vedos Prefeitos nas Capitas dos ESsta.zes considerando o lado Jwlidico
dos, o proje·t o faculta que as Constimas · ba.seanao~me na experiência ·q ue
tuições Els•t adu'ais resolvam, até, pela
tienho tido' em fruce da administra~
nomeação ao Prefeito.
ção de muitos nú.ínicipios por . oll.d.e
No meu modo de, entender, a obra
tenho passado e d-o que tenho o.bser~
constitucional dev,e ·obede.o&. a cunho
vàdo eni outros.
·
~ sistematização mais ou menos efi~
ciente, embora deva . rufstar-se, el)l·
A eleição do Pl'efei<IJo simutânea:..
certos momentos, de. princípios de cament~ c'om a eleição dos vereadores, dá
rát& teórico pa.ra dar preferência à
a:o Pa:rtido da maiorta não •somente
e:lq)eriência · decorrente dos fatos . .
o pod& legislatiVIO como, o executivo,
Mas, aqui; não me ocoll're f<ato ale, mu:ítas vezes, êsses dois poderes se
·D;J:a.comunam, não pM'a o beneHcio
.· gum, nenhuma eJqJeriência que possa · aconselhar o legislaidor a alteTa!I'
do muni!CÍ!pio, mas <para uma série de
atitudes <prejudiciais aos interês·ses
o p-onto de vista .ci-entífico ·a que taxp.~
bém deve .obedecer.
. . dós municipios e, _q uase sempre, cer.,.
FiJ!Jl!;ámos :....., repito - na porte-r.e.,.· rando ouvidos às vozes das nünorias.
Já foi adotad_o o critério de p.omea- .
fer.ente C organização dos Estados; o'
principio da .autonomia municipal, e , ção dos ptef·eitos, em cell'tos e · deterlsto para. que as Constituições esta- . minados casos : Parece-me que ,ess·a .
nomeaçãÓ deveria serern.t odos osmu~
duais possam p&.m itir a eleição dQ!J
nw~ios, e que :os px-efei•tos ~ôssem .
Prefeitos; no meu modo de entender,
considerados homens de · ca,rreira,
"ru-se· dar ao Estado a fa.culadde de
com o conhecimento ne~;essálrio pafazer essa nomeação, contraaioanod os
ra a administ11ação; Nisso .qão ha~
princípios democráticos :pro- que tod·os
veria, · Sr: · Presidente;: nenhum perinos te;nos .batido· e, ao. mesmo tem~
po, ferindo a autonomia municipal, já ' ~o porque, na 'l'ealidade, o repres~
tamte máJQmO ,'dO . IDUlliCipio não é O
·assegurada ,na organização polltica dos
Estados·,
·
·
prefeito - uma autoridade a;dmiuistra,tiva - mas o Rreesidente do con~
Ora, Sr. Pres1d!ente, a autonomia
selho Municipa;l. :e:ste é que deveria
de um. município -divergindo, emlboseT, para todos osefeitos, como órgão
ra de colegas a qu,10m reputo meslegísLativo que é o verdadeiro repretrés - não a entendo someillte sob o
sénta.nte do municipio e não o !Preaspecto a.dministrativo . j\.' org,anizafeito, -mero órgão executivo.
ção municipal é uma rrl:iniatura. da.
Não' há necessidade de que um oad~
organização politico~administra.Uva do
ministradOil" seja eleito .pelo povo.
Estado. Penso que, denty"\ dos prin-
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Dir-se-â que DOS Estados Ui!l1dos
até oS juízes municipais são .eleinto5.
Mas, não devemos conf,rontar o nosso
Estado - ainda na infância - com
o que tem sido alc3.nçado naquele
pafu. ,
·
Tenho notado, em diversos 1uga.res.
que ·a submissão dos prefeitos aos
par-tidos que os elegeu é sempre prejudicial aos interêS\ses das muníci~
paltdades.
·
Desde o mom,ento em que houvesse duas autoridades - uma administratiVla de cBil'reira, e outra legis:ta,tiva ·
- uma delas - exe:roerta sempre vigilância sôbre a outra; e, quando o
Prefeito não estivesse . cUDliPII'indo o
seu dever, lá estaria o ·conselho para
chamar-lhe a atenção·; e até, mediante a lei, !Para pedi!r &eu afastamento
da cidal!l:e. Por outro lmdo, quando o
Conselho exorbitasse, entãO O!liberla
ao Prefeito veta;r, pe.ra;n.te a autorJ.da_
de competente que seria o C<mgresso
Estadual, as d€Cisões que parecessem
prejudiciais á administração. 1
Disse, Sr , Presidente, que não ti"
nha muita esperança de que minha
heresita fôsse aceita; entretanto, cumpro o meu dever .de manifestá-la à
comissão. ·
O SR. ADROALDO COSTA- Senhor Presidente, na Consti-t uinte
Estadual de 1891, no Rio Grande do
Sul, houve quem sustent-á.sse a tese
da nomea.ção de todos os prefeitos
municipais, sem que isso ferisse ~
autonomia.
Quer me parecer - apesar de autoridade sustentlairem o contrárto que isso não passa de heresia j~rídi
ca. Não se ;pOde realmente, il"econhecer -a utonomia, sem ao menos d'<lll."-se
ao Municf!Pio a facUldade de escolher
seus dirigentes.
O SR.

GUARACI SllNEIRA -

NeSSe caso, . também os juízes.
O

SR.

ADROALDO COST.A -

Entretanto, ·aoho que excessões de~
vem se.r abertas no texto constLtucio,.
nal. Por isso, pela_mesma II'Rzão que
entendo não deva ter o Distrito Fe•
deral essa autonomia, entendo tam•
~ bém que as Oalpitais dos Estadoo devem -ser governadas _por prefeitos de
livre nomeaÇão e da confiwnça direta
do chefe do Executivo Es-t adual. vou
mais longe, aceito integrailmente a
emenda que aca-ba · de ser fetta pelo

ilustre D~utado Alr.ruda Câmara.;
quando pede seja essa faculdade asseguralda ao Execllltivo dos Esta.klos.
no tooa.nte às bases militares que m..:
taressam diretamente à ·segura.nça
n-acional.
'
O SR.

GUARAOI SILVEIRA -

Nesse c.aso, é uma. heresia que se torna' necessária, e deixa de se,r heresia. Não é exalto?
O SR. ADROALDO COSTA Disse que a tese era herétk:a, mas que
eu admitia as excessões, que- estou
enumer-ando: a primeira é no toca'Ilte às Oalpita.is doo ~os; ;a
segunda é -a relativa às bases mili.;.
tares; a terceiil."a, é - referente aos
Plrelfeitos das, estâncias hidro-mine;rais, climatéricas e balneárias. Mas,
neste ponto, divirjo do projeto por-'
que entendo que só deve da;r essa
faculdade ao Estado, naqueless luga..:
res em que êste explorar tais estâ.ncias hidil"o-!Wnerais ou &eja . delas o
proprietálrio.
.
·
·
Na cida.de de Tuba.Tão, por exeariplo: em Santa Catarina, pelo simples
fa.to de a.U existirem águas mine~.
ha.vemos de dar ao Estllldo a, faculdade
de Ihe nomear Prefeito, quando o Estado alí não tem nenhum interêsse direto ou imed,iato, ligado à exploração
daquelas águas?
1
No Rio Olrande do · Sul, com refe:rência a Irai, "tolltur que§tio"; mas
em relação a Ijui, onde existem essas
mesmas águas tão afamad-as, pel6S
suas excelentes propriedad-es medicinai,s deve-se permitir a nomeaÇão deprefeito, quando o Estado ali rião explora coisa alguma?
Pór isso, faço essa.S restrições, permitindo a nomeação do --;prefeito Mu..
mcipal uma vez que o Estado seja o
prQprietáil"io ou quem explore pOI
qualquer -meio-, direta ou indiretamen- ·
te, a estância hid.to-mineral.
O SR. - EDUARDO DUVIVIER Peço a palavra.
·
Sr. Plresidenté, mandei à Mesa
uma emenda suprimjndo as e~res
sões - "climatérlcas e ba;lneárias' •, ~re
ferentes a estâncias. ·
:Realmente, não vejo razã-o para.
que por êsse modo se dilatem as restriÇões à autonomia dos ~UDicjpios.
Climatéll"ica.s são tôdas 1!-S estações
ou todo& 06 Municípios. Uns serão

â.C<lnselhados par sén ·clliria: frio, ou·
troo pelo clima quente; · ouj;ros, ainda, ;pela · eseassês das chuvas, e ·outros
pela abundâii'J.Cia· d-elas.
Em tôrno desta Cll!Pital, Sr. Presl!dente teríamos três •exemplos:
:F'riburgo, Teresópolis e .Petrópolis,
são, ·incontestàv-elmente, ctd~es procuradas pela ~~omenid'ade de seu cli~
. ma. -A admitilr~se a redação do 1nc1~
so 1.o do rat. 9. 0 , .t odos ês-ses ·munlcipios passwrlam a ter prefeitos nomeados ·pelo GovernaJClor do EstaKio.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA -::;Não a,poiado. Isso só ocorre, quapdo
a lei estadual cria as estâncias h1droffiin·era1s e climatérjcas'.
O SR: EDUARDO · DUVIVIER Exatamente. Isso permitiria que a lei
estadual as tr·a nsformasse ou decla~
rasse estàop.cias cJimatéricas.
O . SR.- ATALIBA NOGUEIRA Hé. wna segunclla a;:estrição, que opor·
.tunamente a.presentarel.
O SR. EDUARDO DUVIVIER ~·
A autonomia él·os mu.n..LC1pios .não é,
a meu vik e como disse, aqui, o· Sr.
sena.dor Ivo d'A.quino meramente
administrativa. ' Não . . A autonomia é
politica e ó ·é pela eleição do Shefe do
Eexecutivo Municipal; é política, pela
eleição dos Vereadores; é polftica
pela açãb do Câmwra Municipal que~
· a meu vêr não deve estar sujeita à
Assembléia Legislativa do' Estado.
Sujeita à Constituição estadual, sim.
mas não sujeitas suas decisões à revi·
são sistemática pel-as Assembléias ES·
taduais.
Encareço a necessida,de d·e não ablirJ
mos essas exceç~s à autonomi-a dos
Municípios, p<Jique o grande mal do
Brasil, o mal que nos aflige, hoje,
pode- se dizeor, sem receio, tem duall
caus-as: a proteção alfandegária, permitindo uma industrialização exces•
siva, e .a falta de autonomia d'b.s Mu·
nicipios.
O SR. ATALffiA NOGUEIRA
Estou de acõrdo com V. Exc., nesta
última parte.
O SR. EDUARDO DUVIVIER .. A falta de autonomia municipal trau~
X!e a desvit!lllização dessas células do
organismo nacional. Temo's, hoje uma
organização na,cional fraca porque
às suas_células, que são os \tmicipioo,

estão malnutrid<>S, 'inal irltlgados pela
seiva econômica.Sr. -Presidente, ·é dever de · todo.s
nós pou,pa!l' o tempo das di,scussões .
Por isso, fico nestas considerações·,
que sei ·toca.ram a todo& aqueles que
têm- vivido nos Municipios.
.
E entretanto, Sr. Presidente, sua
presença me faz lembrar o exemplo
típico do Est~o de Santa Ca-tarina.
Justamente sua Capital tem o minimo de giro comercial. Florianópolis
registra apenas·, .7,1% do giro comercial de todo o Estaiio, -e é por isso que ,
0 Est!lldo de V. Eir. tem a: vangururda
·na riqueza, na fartura, no bem
do. homem -do campo.·
Quero .que o exemtPlo do Estado de
V. Ex., Sr. Presidente, sb:'va. e fru~L
fi<}ue em todo o,_ Brasil.

;sta.r

O SR. COSTA NETO palavra.

Peço a

Sr. Presidente, estou de pleno 3.(:Õrcom o nobre Deput~do MáJ;;io Masagão, quando afirma que o art. 13
·da Constituição. de 34 representa t.un
a;perfeiçoamento de rurticulação, no
assunto relativo à organização e atribuição dos Municípios.
Também estou de a,côrdo cbm o no.
bre Senooor ·Ivo d'Aquino, quando
. eXprime a necessidade de se suprimir a locução "relativa ao seu peculiar interêsse", na cabeça do wrtigo, pois essa ex.pressão deu origem a
divergências e indecisões na. doutri·
na _e na juriprudência dos T~ibu
d~

nafs. ·

TodaiVia, Sr. Piresidente, não posso ·
deixar de aderir ao ponto de vista do
nobre Senador Glodomilr Cardoso e do
nobre Deput!lldQ Eduardo Duvivier,
que· acruba de falar, quando entendem
que o conceito tra;dicional de autonomia não es·t á restrito à ·eletividade
dos Prefeitos e dos Vereadores. Impugno, pOrtanto, Senhor Presidente,
:rr passag_e m da paJavra "aut~momia"
da cabeça do artigo onde deveria ter
ficado, segundo o exemplo das constituições anteriores, para o inciso I, onde se encontra, neste momento e onde
ela oferece uma restrita e incompleta definição de autonomia .
Realmente, a eletivida,de do prefei. to e a dos vereadores não são condições suficientes para que oo municí·
pios se considerem autônomos.

'

..
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E· faço esta lleclaràçãoi Si. Presidente, i4iciahrienbe para sustentar a
·emenda, que antes -envi'M'a .a V. Ex ."·
são condições essenciais à ·autonomia.
A decretação, a _arrecadação, a a,plino mesmo sentido da posteriormente
a,presentadà, porém, an.tes jUstificada
cação de tax;as, impostos ou rendas;
a arganiz]ição dos serviços munictpais
pelo .eminente Sr. Costa Neto. ,
são . elementos essenc.ai11 ao oonceito,
Não me convenci inteiil'amente de ·
à existênoia.~ à 'Wá.tica. da autono~a
que a autonomia dOS: municípios se
municipal.
satisfa.ça exclusivamente pela .possibilid-ade de eleiçã-o de seus · órgãos ad. O SR. CLODO:M:IR CARDOSO ministràtivos --. o prefeito e os vereaQU'amldo os serviços possam ser Oíl'giadores.
~os p~los Estados.
Aclro que a. ·noção de autonomia
O SR. COSTA NETO- Por ês~
compreende a intega,rid-ade de vida· domotiVo, Sr. Presidente, entendo que,
município; va,le ·di2ler, a . ·e8colha dos
tendo o iooiso n. 0 1, definido inooni:..
seus administradores e também a de- ·
pletame-nté ·a · que-·seja autonomia "'
libeTação a, re&!>eito- dos problemas de
podénoo: êssa definição se tornar mais
seu i.ntei:êsse, 'da oobrança dos seus
ampla e .fkar mais condicêrite. com a
irhpostoil, -:das taxas e organiZação d05
:reàllidade, se a plalaira passar para a
seus serViços.
-oabeça do. Mtigo, tomo a liberdade de
Nao . podeTi•a, .p or forma alglima
fa:z;& 'essa pl'Q!pOSição restaurado:r:a, em
pensai que os F.st1't(lq~; por exe~lo,
Paite, do ,art. 13 da Constituiçã.o de
na federação, seJam autônomossõmen ..
34, com. o pensamento de fix'!l!! ·a opite porque .e1eJam seus governadores-: e
!lião daqueles que não aderiram à inovaçã.o constante do primeiro inciso I deputados à .assembléia, mas ·também p-oTque .os - Esta'lios deliberam- a do a.rtigo 9, agora em discussão.
respeito de sua: adininistração, votam
O SR. FERREIRA DE SOUSAsuas resoluções, -orgàtnizam .seus serJá hª- uma emenda minha a re@eito, . "viçoo e impõem ·c-ontribUições sob a
. ' forma de impostos e taxas.
pntregue oao· Sr. _Rresidente.
O SR. COSTA NETO.- Neste caso,
A meu ver, portanto, a noção de auSr. P.re.sidente, e para êsse. efei:to, chetonnmia não se isola wpénàs ria eleguei ·a r~gir un:i: substitutivo. Mas
tivi.dade.. dos órgãos de administraçãG,
como istó realmenté repil'eÍ>enta ·muito
mas é mais complexa, rubrange'Ildo tôda
JPOUCO, porque consiste em si.mjples
a vida dos munic~ios e Estados, sob.
·transposição de palavra de um inciso
todos os afll)ectos.
· ·
:pail'a aca;beçado artigo, ·eLrecej;}o,neste momento, comunicação de que há
Por est~ . razão; Sr. PreSidente, na
emenda sõbre o assunto, julgo:dispen- · cmntPanhia honros:íssimade meus ilus:.
sável aumentar o trabalho de V. · ÊX."
fu:es e cultos c-ompanheiros, ~ps Srs
e da Casa.
·
Agamemnon M::t.galhães e Atflio ViV>a. Fica ass~m ii'edigida a -cabeça do arqua ,ofereci a - v. Ex.a. emenda substigo:
titutiva ·tio- artigo.
Elssa- emenda está assim redigidà: ·
"Art. 9. 0 -·Os municipios serão organizados de fo:rrnJa que lhes
"Os mooicipios serão organl.Zafique assegurada autonomia, com.dos d•e "forma que lhes f'lca asse.; ·
!PI'eendendo-Se, nesta: ".
gurada a ;.utonõr,nia;
Segue a enumeração.
·
1• - pela e1etividade dos prefeiO SR. FERREIRa DE SOUSA
tos e dos vereadores à câmara
Sr. Pr~idente, quando votei contra q
municipal, e:íroetuados os p;refeitos
pedido de .·prefíerência ·formulado pelq
das oa.pitais dos Estados, das esSr. Representante Raul Pila, fi-lo
tâncias minerais e climatéricas e
não IJ<)il'qUe aceitasse integil'a1mente ~
sedes de bases, ou poil'tos de ·imexplicações dadas pelo .eminente pl'Q,.
portâfncia milltar. os quais podefe5sor Mario Masagão, nosso cbmpa.,.
J.'ão ser· nomeados pelo govêrno do
nheiro, mas porque há, no supstitutl~
·
Estado;
vo Clodomir Cal-doso, certas outrajl
disposições incluíidas no .pedi'Cio de pa-e ..
. '2 - péla administração própria.,
. f·e rência, .a- meu vêr ~ desmer-ecedoras
em tudo quanto respeite ao seu
da aprovação da Comissão.
·
peculiar· in~rê~e;
Tô.das as atribuições que se encon.-

tram exaradas nos incisos seguintes
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• 3 ,- J)éla p.OOfetaÇão d~ '!in;pôS- 'tos e taxas, al'!l'ecadação. e a:PÍÍ:oação ·das suas ,renctas;
4 ~ - pel~ Órganizaçãó Q.os ser-.·-.
'Viços da sua.· 'ê óm,petência".
A dj.vergênc1a que aqui ·se esta·b~leoéi:l
com o. su)lstitutiV'O Clodomix Cardoso
está, m~. forma de redigir e, sobretudo,
1U1 foFma de compreender oo dois úl- ,
..
' ' ' ~ · , ·' '
timos i:hcis~.
O substitutivo .en~erÍde ·que a decretação . .de impostos .·e -t axas, aTiecadação e a,plicação' de re!Ilda.s e. organizà!;ão .dos serviços._da sua cOIIJIPetência
com;ponentes -dêsse :inciso- gerâl, que·
se'r ia ~ ·a dministtaão própria, em tudo
quanto r-espeita ao seu peculiar inte.r&se. Nq,· nosso sentir trata~se tam_bém, de iten'B da própria noção de
autonomia, qwe nã;o estao necessària-·
moote -c_om;preendidos na administração dos neftócios do seu peculiar in•
-terêsse. ,
. ,O substitutivo apresentado tem ain•
.•da uma vantagem: quando·· votarmos.
~ui o artigo referente aos ;princípios
constitucionais da União, aquêles que
os Estados ·devex,n inesrix nas suas leis
tocantes aos munLc]pios, cUremos -:r
aJ.ltonoriüa dos. municÍiPio~.
· ·

, O SR. -..FERREI<RA DE' SOUSA
Vê V ; Eix'.'a, .Sr. Presidente :. \:i
Má-

Sr.:

rio MasagãQ . diz que fica .asseglll.'8xia
tanto quan-to possive1 a aútonomia·.
Então não seria nee·essáJrio dizé<r· coisa
alguma.' seria ·pref:e:rfvel, 'como a ·co..
missão fêz, uma ref·erência · especial
à autónomi_a dos municÍipios; para di..:
zer -que ·:;e reduz à .eletivid!!Jde doS prefeitos ~ órgãos .p:os -pod!)res,.
o· SR. MAiR.IO MASAGÃÔ - Orlando ·dá um exemplo: "Se o pref•e ito .
de. 1,1ma cidad.e ·é nQIDeado pelo ;rei o·
município já_ não é autônomo. :IÍaa
pode, ter, .rpj).I'ém, grande círculo de
atribuições. A questão da d.escentrau~·
'za,çãci !!Jdministrativa nada tem 'a . vêr.
com a autoll{}mia. · O texto tanto asse. gura _,a _autonomia., que. é a eleição do
PTefe1to e v.ere3/dores; como ruisegwra
a organização dos s·erviços munictpais,
o~ .que é déscentr:alização. Alpena,s t1ão
--as .confun,de.
. O SR. FERREIRA. DE SOUSA ,....;;
· V. Ex. a vai' vê r que o texto, .c omo ·e stá
redigido, é <xmtraditório e · não assegura a .autonómia. Quando diz "·a
autonomia, _pela eletivtda,de direta dos
,. pr~·eitos ·ao vere!!Jdos à Gâman'a · Mti- · nici.pal, e~cetuardos os pr·e f·eitoo · das
crupitais dos Estados e das Estância$.'
·o SR . .ó'~ FILHO ;..:...··· Os mu- hi-ct:o-minerais -e c!imatéricas,. que fPO.d erao -ser nomeooos pelo govêrno . do
Jlio!ipros
- . são ou não. autônomos.
:Jl)stado" não a{)mite a 'eletividade de
·o SR. FERREIRA DÉ SOUSA "-,.
certos-. J71UC1icípios. •Logo, n ega a . au- ~
Por ho,ra estou na -tese · geral, más
tonorrua e terem{)S, em relação a êsll!!Jda iril;pede'que eu a;ceite uma em6111ses mUJilk;íii)i-os, revogado o principio
da ~V. Ex.a.
· · ·
· j~ voitado, ~qui.
·
Dizia eu; Sr. Pre~idente, que qu~nd6
.. Setia .a negação e não a exc-e ção
V'Olla<rmos o arttgo referente aos prin- -no: conceito da autonomia.-de V. Ex.<
cípios constitucionais da União de·
O argumento utilizado pelo. DeiPutrudo
finiremos a ' e~ressão '--- auton:omia
Mário Masagão, e nesse particular
<;los mrnücípios, se mantivermos a' esubscrito :pelo DEWUt!!Jdo Costa Net.o,
da,ção tal como está no - projeto dia
com ·i · d-evi<da vêiUia dos dois eminenSub-Comissão, e com-o foi sustJeoitwo
tes apooitores, não tem razão de ser,
:Qelo bEilhantfssimo colega Sr. , Mário
Falou-se na confusão e ·dúvida que
Masagao. Teremos, assim uma cona Constituição de 1891 de<termi.nou em
clusão pbssív~l: E' que sÔme:nte' estã'
assegura;da, comp princípio constitu-· rel!wão ao a,rt. 68. E' preciso, entrettam.to·, distinguir que ·a única dúvida
cianal d·a União, para o ·e feito ·a.e gaque surgt-u na jurisprudência do Brara~.tiT oo m'i:mieítpi<is, a questão da eietivldade, por,que esta é a única que 1 sil era a ·de não f.al!!JI êsse dispositivo
em. eletivida.de . Quando sê trouxe aos
o projeto def-ine como autonomia. O
tribunais êsse- poouliar interêsse, es-.
mais é questão de- peculiar interêsse
ou a..dmk:listraç·ão; mrus ·não de auto· · tar~am -en:volvidos oS poderes l-egislativos ou municia,pis. Essa foi a excen-o.im a
·
'
ção sôbre a qual os .tJribUJlais tiveram
dúvida.
·
0.. SR. MARio' MASAG.io - Fioa
~ssegUTallia a competência municipal
.Pelo substitutiv-o,.'isso. fioou integrai-:
tawto qua!Iito a -auton,om1a . .\
'
m~nte satisfeito.
··
~
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Peço a . V. Ex.&, Sr. Presidente,
para que, no mome.nto da votaçãO,
dê preferência a êste dispositivo.
· O SR. BENEDITO VALADARES ~
As ipalav.ras proferidas pelo nobre
Deputados Sr. Guaraci Silveira nos
parecem justas
sensatas. Se não
fôsse a dificuldade · de conciliu os
princípios da democracia e federação
sem autonomia dos munidpios, eu seria pel!!- nomeação dos prefeitos. '
Na realidade, os prefeitos eleitos en·. contram as maiores dificuldades para
· administrar os municípios. ll:J.es estão
jungidos à situaão das politicas locais e, muitas vezes, não podem :p.em
cobrar com justiça os tributos J#unicipais. Agora, em se tratando das ca- _
pitais da República e dos ·Esta-dos, e
das estâncias hidro-minerais e das cL
dades climatéricas, somos francamente pela nomeação dos prefeitos. A diferença que o nobre Deputado pelo
Rio Grande do Sul f·az das estâncias
hidro-minerais, de propriedade e exploradas pelo Estado e das outras que
não o são, não nos pareceu jus.ta, em
se tratando da nGmeação de prefeitos.
É que os Estados consideram da maiar ·
importância as · estâncias hidro-minera!s · e de maneira que, quase sempre, tem a seu cargo os seryiços municipais, para que estas cidades estejam. à altura de receber as pessoas
que alf vão tratar da saúde. Muitas
dessas estâncias de Minas Gerais não
pertencem ao Estado, mas em tôdas ·
elas o Estad-o tem suas obras de sa-;
neamento, de mliiileira a -deixá-las em
·
condições.
Assim, pois, somos pela nomeação
dos prefeitos das estânci·as e das cidades climatéricas.
O -SR. HERMES LIMA - Sr. Pre•
sidente, vou mandar à Mesa uma
emenda suprimindo as expressões· "exce-tuados os prefeitos das capitais dos'
Estados" e também a palavra "climatérica".
Defendendo eu a eleição do prefeito
do Distrito Federal, seria incoerente
se não defendesse também a eleição
dos prefeitos das capitais dos Estados.
Não vejo motivo algum, quer de ordem politica, quer de segw·ança, que
impeça sejam eleitos os prefeitos da.>
capitais dos Etsados.
O SR. PRADO, KELLY - O Depu- ·
tado Mário Masagão já apresentou
·emenda idêntica.

e

O SR. HERJMES LIMÁ beiií. Ma.lido suprimir na

Multo
minha

emenda a,penas a pala.vra "climatérlca" porque tenho mul-to medo que
esta palavra vá provocar a divisão
dos muniCípios ·brasileiros · d-a seguinte.
maneira: municípios de clima rul.in,·
com prefeitó eleito; munic1pio de cli• ·
ma bom com prefeito nomea.dÓ.
Quem faz o conce-ito de bom ·clima
numa €stação climatérica? E' o povo:
Então, prevalecendo-se do conceito e
da fama que a preferência- públic-a
tiver dado a um município ou à sede
do munl.cipior o govêrno do Estado
terá ali uma entrada mTJito ampla,
para ir, pouco a pouoo, cerceando o'
uúmero daquelese municúpios que go~
zam de autonomia, quer dizer, aqueles
que· têm !JeUS Poderes Executivo e Legislativo ele_itos pelo. povo.
·A .palavra "climatérica" é ·demasiada genérica para que possa fi.güra.t
nesse artigo.
1 Oomo aca.bo de ser inform'ado, hã
uma emoo.da nos mesmos têrmos ol'erectda pelo iJustre Deputado Mário _
Masagão; fico, portanto, nas conside_-rações..
•
O SR. ARRUDA CAMARA (pela
ordem) - Sr. Presidente, desejo requerer a V. Ex." que, quando submflter as emendas .do Sr~ Máiio Masagão e minha à votação dêste plenário destaque ·a palavra "climatéri.c~" da expressão "das capitais dos
Estados", porque desejo votar a favor da primeira parte e contra e. segunda.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não tive oportunidS.Oe de
recebe:r a emend-a do Sr. Deputado
Hexmes 'Lima.
O .,BR.

HERMES LIMA -

É

a

mesma do deputado Mário Masagão.
o SR. RAUL PILA ,~
Presidente, pedi a palavra para apresentar ·
uma emenda à cabeça do artgio 9 . .,.
Peço que dêle se suprima o têrmo ."direta", do inciso I do axti.go 9-. 0 , que
diz:
"Os Municiipos serão orgamiza,dos de forma que lhes fiquem
assegurados:
I -"a. autonomia, pela eletividade· direta do prefeito e dos veil."eadores à câmara municipal, etc."

sr.

= l 49Deix;o aos munidpÍOs a liber.dade de ,.. _ b ) S~. · ALIOMAR BAJ;.EEIRO estíp-u larem, .como lhes ·a prouver, o sLs~ ;-Sr. Pitesidente, sei que o tempo hoje
_ tema de ·escolha do prefeito, a qual
é - raro e .escasso, maJS como se 1disse
IIYOde sea- direta, ou i·n direta, isto é,
aqui que a autonomia dos munic!;pios
feita pela Câmara{
-era pUII'amente administrativa, como
se o · a;djetivo pudesse dai' o .limite do
:Convém lem;brar que essa disjl<Jsição,
substantivo sito-me no dev-er de dà.r
ná. Constituição de 3'4; dava aos múnL
meu ponto '.oo.'Vista. Pa.r a mim, a aucípios -a: faculdade de eleger, àiretjl. ou
tonomia dos; IIÍU;IJ.idipiOs ·· no Brasil é
indiretameríte, seus.. prefeitos ~
também política.
- ·..
/
- Esta minha · emenda se funda nos
· -Gomo todos, eú tawbém, na-tliralsegUÍJJ)-t es motivos: em -primei'l"o lugax,
mente,· conheço () iivro do Sr. Ministro
porque há, evide.n temente, no caso,
·castro Nuríes, que não admkp muito,
uma ·limitàção da autonomia, se espilrque é um -preéursor .dp fascismo no
tabelece;rmos eletividade direta , ---o: · direito brasileiro, e a sua literatura
que importa numa restriÇão;_',em - se~
s-e ressente ,fios louv.Ores estado-no-visgundo lugar, pod!erLa eu invocar em
tas. E .não me ·· convenci de que Sua
favoÍ' desta a:mpla liberdade . de esco-. Ex." seja um grande jurist~J. . .
lha o exemplo, tão caro à maiD!l'ia dos
Evidentemente qualquer historiador
. políticos -brasileiros, sei!ljpl"e lembrado,
poderia mos·t rar que o Municipici ·é ·
da América do Norte, em cujo modêlo
célula independente, _que, desde os,
não podemos deixar de fixar os olhos :-- tem;pos manárquicos, tomou a' mentaNa Améric-a do Norte, o sistema é
li:drude de resistência às p!Í'etensões da
o mais variado possível. A organiza- Coroa. E' ·pena que essa matéria, · até
ção doá Municíipios Qbedlece, pelo- mehoje, não haja merecido o de-\iido esnos, a __ três sistemas; -no tocante ao
tudo histórico, _iniciàdo; entre nós, pw
.Executi'vo Munici•p al. O primei'l"o .si.sJ.o ão Fr.anciOOQ' Lisbo_a.
tema obedece ao nosso tipo comu:in,
. ·Pa1·a mim, q :Murudpio é -também
ao que eu podeil'ia. _chamar de presi..,.
órgão autônoniamente político. Tem a_.
dencialismo - · são eleitos o poder
autonomfa que.,decorre da escolha de·
executivo e o. pod.er legislativo, -digilr
seus a;dministmdmes, e o pb~r de lemos, harmônimos -e independentes -engislál' em matérias de posturas, _in·tre si. O segundo tipo é o sistema da
fluindo na vida das suas ·populações,
comissão governamental, "ou seja, sisna. fixação de suas taii'ifas de impostos
tema· colegial. · É um colégio, que se
e na .elaboração de seus orçamentoss.
elege, para administrar a cida;de. FiQue·ro, entr-e tanto, pedir a atenção
nalmente, o 3- o tipo, mais ·recente, é
da Oomissão, sobretudo, para assunt-o
o que obedece ao sistema do .' Dixetoit'
que ·reputo da máxima· impo-r tância, -e,
da ctdade, que êles chamam de "geque foi, neste mesmo morriento, fe'l"idO
·re_n te".
pelo Sl·. Deputa;do Raul Pila. Deveremos dar ~al elasticidade à organizaO SR. - ATALIBA NOGUEII~A ção ·dos muni:cipios,no 'Brasil, que lhes
E' um - técnico -e m ~dministração.
seja possível adotar qualquer s-isteO SR. RAUL PILA - É preCiso
ma de esc-olha de seus administrado• .não . esquecer outro ·a-SIPecto dês~ e sisres, pautando-se pm· qualquer dos motema. :l!:sse ohefe ·do executivo é esdêlos conhecidos, e -pode;ndo leiVl).r, . f:ta
colhido pe1o ·Conselho, 'e_ao la;do dêsse
dev:_ida: conta, a eJQPeriência nmtetécnico cohtrataJdo reli~Pon~>ável ;pe'l'aname-rtcana,
.
te êle, numa espécie de sistBma pal'laNi.Iiguém ignora êsse assunto, divulmootar, há o referido Conselho que é
gado, ·entre nás, pelos vários escr:ito:9 administrador do município. :l!:sse
res, e principalmente pelo Sr. Anhaia
.terc·eiro tipó, pa,a:oce, é o que tem dado
de Melí>, em São Paulo. A matéria é,
melhor.es resl.lJtàdos.
pois, conhecida de todos.
Ora, a possibilidade de se te:r uma
_ Assim, instalado em _1913, comenta
ce-r to autor, já em 19117, 87 cidades
organização diferente dos moldes
clássicos, isto é, de: um executivo muo haviam a:dota.do. Baseando-me em
l!lidpal forte, já. foi -em parte realizatais motivos, de ol'd-em geral, e ainda
dã pelo Govêrno do Rio Grande-do Sul,
nos de orld-e m sentimental; .e_m relaonde a Lei Orgânica das MunicipaliÇão ao .presideri.cialismo, que não s'a-be
afastar os olhos dos· Estad-os Unidos • d!!ides. d-av~a tal elas ticidade a or,g anização e constituição dO$ poderes mufundamentei a .minha emenda .

í \

\ 1;,.

POT .estas-razões, S.r_Prf:lsidente; vou
nicipais que os municipios po:dLam eStabelecer à sua vontade suas próprias
votar a emenc1a do ilustre Prof'. 1\:tário' Masàgão, 111ão excetuando as eleia,dlministrações. E se há dois Estado~
que podem, no p·artliculrur, .&er. !llpontaÇões dos prefeitos . das Oapitais. ·.Esteu conco.rd'e. em que· os ·Pref-eitos dali
dos c omo modela.re's,. são .o do Rio
estaç.ões hidro-minerais · e balneárias.
Grande do Sul, e, como afirmou o Se:nhor .Deputado Eàuwrdo · Duvivf.er,
sejam d:e·nomeàJçã_o: são casos eSil,)ecialfSsimos; ·eu, mesmo quando governaSanta Catarina.
dor do 'Rio Grai}de 'ct-o Sul, crÍé-i-o no
Parec~ ·portanta; que mereceria m_
ais
município de Ia' aí, onde existem as n:os_atenção da OomiSBãõ essa emenda do
:sa.s águas terma.i.s, f!;.. na _.Oons-tituiço
Sr. Raul Pila 'mercê . da queLse pOde 34, ·em relação à;quele Estado, ficou
deria dar, a uma câmara ou conselho
o mnnicipio de Iraí oom a impossibi.,.
municipal; o .fueito de. esoolher ·1,1m
liO.ade de eleg-er seu pr-efeito: Mas, .de
prefeito técnlico :responsável .perante
30 pã.ra cá, Sr. Presidente, não houve
ela, câmM'a municipal, que· seria o
um ·SÓ Estado do Brasil. que não tivesór.gão de furu;ão :politica.
se criado a célebre repartição. 01:1 diEntendo, assim, que deveria.. havet
retorhi. das munici.pa.Udades . Em:mw-·
meditação ma.iar sôbre o assunto, ·que;
tós, como, . por exellliplo, no de São
·acredito, não mereceu ainda. a devida. J;'.aulo,_
sei que o serviço deS&a di.retoatenção.
·ria foi relevante, porque coordena.:rwn
O SR. FLORES DA CUNHA ...:.., Sr:
a.s_ a,dministra:çõés municipais, regulaPresi'dente, a matéri,a que eStá em deram ·a aireol!lçtação de irn:tYostos e tabate é mui.to . do meu. conhecimento
x-as, co'nltrolaram' .as despesas, municipaJI'q_Ue fuí , na minha própria . vida
pais. (·Muito bem.) E a.lugns mUIIl.ipública, duas vezes prefeito municipal.
cipios. que. est1wem quase em situação
De uma vez, prefeito provisório, de Ide f,a lência, recüperiliam ~ sua ativiU:rugaiana, e, depois, pref·e ito eleito
dade a.diffiinistr.ativa, pelo saneamerttó.
numa contenda eleitoral que me forçou
O SR. COSTA NETO ~ Na realla perder meu mand:ato de deputado
d!ade, os departamentos das municipafederal prura trocá-lo po!l.' uma intenlida4es ;Prestaram serviços r-e levantíS- .
dência (.pois queáquele .t empo.chamasimos,. aos municípios; não· os p:r~a
vam inténd:ênci'a, e não pref-eitura) falida. Não tendo obtido o deVida per.o.~ ra:ni melhores .p orque, pela <'!istrihuição
de rendas, os mimic:Íipicis fica,.ram em
·missão do chefe do meu partido -.,. o
situação de v-ei'-dooeira ,pobreza e não·
venerando e ilustre Sr. 'Borges de M~
deiros - pà-ra ficaU" na intendência de .podia,.m' atender às recomendações do
Departam~nto :
Uru'guá~ana, tendo sLdo o meu -nDm.e,
dentl'o do P-a rtido. Republican.o, . por
O SR. FLORES DA CUNHA .;..,... sr.
correligionários e pessoas de outros
Prsirl:ente, que autonomia municipal
partidos ·-d!!- oposição lev'<l-nta.do para,
é essa em·que ós municilipos, para faopô-lo ao do candidato ofocalista.
zerem os m enores diapêndios, como·&e
Ganhei a' eleição campalmente, e o. ja.m os de verbas destinadas à Iimllustre Sr. Borges de Medeiros teve
:pe2la pública, medidas de s an-eamento-,
de curv.ar.~se · à de.cisão das urnas.
as mais insignificante, demandavam
a exigência doe pedir autoriza-ção ao De- Mas, fui pref·e ito provisório e co,.
par.t amento <lias Municipalidades· nas
nheço a orgnização que o regime reCapita.i.s ,(ios EstaJdos, que ainda i:iévepublicano deu •aos municípids no Rio
riarp. obte:r o plálcito dÕ 'Governad!o!
Grande do Sul ~ e, hoj.e, tenho um
ou Ob.ef·e do Ex~utivo?
critério multo diferente daquele que
tinha na min!J.a mocidade, porquê, em
Sou, .Sr. <Pr-esidente, partidário da ~
ve.rda.d.e, ··apesar de no Rio Grande do
verdadeira, da genuína autonomia muSul a liberdade dos ctcl:adãos e a aunicip'<l,l e par.a que ela exista no- :regltonomia dos munic1pfos terem sido
me xepublica.no, é preciso ·que os muconquistadas, . as. mais das vezes, '<l.
nicnpios P'ossam eleger suas autotrida· jôrro de sangue .e golpes de ·rança,
d.es.
.
.
. ·
.
nunca houv-e perfeita autonomia doS
Agora há- pouco, ouvi, neste debate,
municípios, nem. lá; . nem aqui, nem
um tanto con:fuao, referências - ~ Oriem n enhuma ·r egião do Bro.sil. Havia
gens dos muni.cipios em ~âdas as orga•
sempre, a Interferência indébita, s•e.:.
ni2lações polfticos-adminisúràtivas, nas
não violenta, dos uecutivos estadUiãis.
países ciVilizados. Quiz fazer-se uma

·!
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l'eferência 'às· origens do municflpio,
êlés cl!í)ve-se_ r-espeitar ·o pr!ndpio gená OO'g.anização portuguêsa e na espa.
:r.al de a utonomia, ou não. são mUllicínhola. -Sei bem - e isto aprendi ! em .. pios. _Se ó- são-,- deve ser-lhes- 'a,sseguTado _o· pr incípio consag+.!l(dQ ~qa orga·são Paulo, como quase tudó que ' sé1
apreri'di . ali - que a .orfge_m ~;lia. legisnização .dos Est~dos.
'
lação ·munici-pal 'p a;rtiu dO 1ustos dos
Se fôr· vencido, .Sr. PresideRte, ~eu .
-espanhóis e, dali . .para cá; vem evolume inclinarei .a aceita.r a eniend.a·--do ·
indo até os nossos Çlilis, até -.a<túilo qUê ' nobre Deput ado Sr. A-droaJdo Ccista,
-h~je exisbe.
- .- : _.
·
· por-q ue a no-meaçã:o para os :M:uMas, num regime -reyJublicano, como - niciipios _onde existam ·est açõe;s_ d~
o· .p residencialista, BJdotado no }3;rasil,
prdprfedalde - dti Estado.
melhor ~iliação à ·doutrina. ~eria
.s e &e verifiúa a,;.inversãp !J>elo ·E9·
àque~a pratlCada , nos Esta~dos Un1dos.
tacl_o · de grandes v'-a lmes, talvéz só
Por 1sso -~ -e dai meu modo de entenúm Brefeito n orrieBJdo constitua sé;....
der a;_ emel?-da · do De:Put~õ Ria;ul f!~a
gurança bas tante para 0s ya1ofe5 iri..--,
;.....,.; nao veJo nenb.uma . mcormpll!tiblll·
vestidos.
·
·
dade em que os· Conselhos mi.micipais
Sabemos que, no Brasil, as estações
elejam '-O :~;'refeito, desde t[ue ês.t es teh1d•r o-minerais têm servtdo apenas de
nham sid<;> ele1tos ··pelo V<Jto . tll;reto ~ pretextos
a. eX'Ploração do jôgo.
·Não há parlamentarismo ilisso; liá . Dev·o cita.rprura.
C\ e}(emplo d-a oa,pitál do
subverção do !I'egime.
' · meu Estado, ·que nã-o 'é estação hidiroO SR. RAUL PILA - Se;r;í,- nobre
minera,l, nem_balneário. Toma-se ba~
.Dep:urt8id.o, ·que ã _palavra p ar lamenta~
nlio ali porque -a ca.pitaX está à · beira
llis-ino inf1.lll1de' ta.l ha.nror? Aceita uma
mar. Entre•t anto, um. Interventor desugestão, _po:r melhor .que seja,, desde
sejandO -eXIplw.a.r a jôgo e dêle tirrur
que- nã.0 haja parlamentarismo; mas,
renda, ela!b wou; por ter s~do reco·
mendada: peló Ministro da- .Justiça .a
se houv.ei:, está :tudo perdido . . .
·e xtinção. do jô.go, um Deca-etó ctmsio SR. FLORES . DA CUNHA derandó à cidade -de · Natal estação
Quanto .a mim, ·não; talvez quando
balneária.
·
era
-.:Não há nennum regime
T énho receio. de que permitida ta1
puro; todos são ,:temperª--dós com co~f~u}daJde, ocorram abusos semeillMlsas de um e d:e outro.
.
Sr. Plres~d-ente, o meu voto é no sen.:..._ tes, de vez que pab.--a isso, será bas·
tante um_Decreto_ do Pooer Le~slat1-.
tido de a~p.oiaa- a ematda do ilustre
Prót. Masagã-o, .po:r i-sso que enliendo v o.
Pw êss-e motivo, Sr. ·P teesidenbe,
que, no regime reptiblíca_n o a autonomeu v-oto é divergente daS manifesmia do munic~pio deve ·ser sinceratações aqúi ha'vlidas. Sou' éontra o
mente respeitada. Essa, _a minha opL:.
art. 9._0 •
nião.
'
O SR. :BAETA NEVES -:-. Sr. PreO E\_r. CAFÉ FILHO --:- S. Presidente, não ouvi,. até ágoa-a, rurgumensidente: voto de modo ·diferente de
tôdas as manifestações da Comissão;
_to que me convenÇa da; nreessidade
. vo.t o contra o aa'tigo, pela sua supres~a ·- nomeação dos :E'Ire.feitoS. _'!iã-6. Os motiv-oo são os seguintes:
Minhas observações ·- e devo saliQuan-do estabelecermos, no art. _5.0 ,
entar que nunca fui politico ..:.... -.rrie
os prindpios gerais para organização
levam a a•credltllir que no , contrôle
dios Es.taJdos, . fi~amos no inéiso V, ; exercido sôbr-e ais pre.feituxas das ca~
que os· Estadós . assegura.r_iam a !}'Utopi.tais, -e sp_e cialmert1Je -a do Distrito
ncmia dos municfipJos.
'
-~
Fe.d€ral, não passa · de mero contrô~ntendo que .Ç) art : 9.0 , com as esle político, prura irj.fltúincirur
JlOPUpecificações que faz a respeito de au· · lações
no sentido da orientação par~
tonomia, importa numa limitaçãó nutidárfa do. Govêrno.
ma Testn'ição. Penso, quando muito,
E' por isso que sou radical neise
que se trata . de matélia a ser éstaponto.
beleoida nas Constituições ~staduais,
Aguandrurei emenda que me par~
'POrque. o prlnc~io de autonom.ia já
está asseg1l!l'-31do ho a.rt. 5. 0 e não é
vai ser '.p,pr-esentll!da, modificando o
art. 9. 0 e dando autonomia, mas aupossív-el fugir. da-i. Ou '; o::~ munictpios
onde ·e stão as capitais e as estântonomia de fato, às . c-apitais e às
ci·a s são mililidpios e \ m ;r-elação a • estã.ncias hidro-mineJ."a.ls. (Pausa) ..
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Sr. P:residente, tendo sido esc~arecido, -neste instante, declaro que a,poio
a emenda · do Sr. Deputado Mário
Masagão.
· ·

· De forma que ·represent~t -UJna ·in~
justiça clamorosa,_ um recuq,, à volta
ao espmto da C'a.rta de 37, evitax ar
eleição de Prefei.tos nos .,Pontos .da
Nação mais pol~tioomente esclareciO SR. CAIRES DE BRITO - · Vou
dos, coino. siio a.s. ca.pitais . Seria ·uma
endere.çll!r à Mesa, Sr. Presidente,
injÚiri•a, -uni Cll'irn-e, um retrocessa ·-a
;por_q u·e não conheço bem .o -conteúdo
não eleição do Prefeito · do Distnito
de cada emenda, umai -que dá ao
Fleder.a-1, a ·capitllll dâ República.
0
inoiso 1 do .a rt. 9. a Seguinte reda.:
· PirefeitU11d não é· pôsto político; é
ção:
pôsto
de a!d:mlnisti.a9ã:o.
"Autonomia pela eleti-vidadle
Ainda
mais, Sr. Plresid-e n.t e, <a mados P:refeitos e Vereadores à Câioria dos partidos politicos · se apremllira Municipal"..
s•entou à.· eleição desfii'Ialdando . a banO SR. PRADO KELLY ...:... Nesse
deirr"a da autonomia dos Municíp!oo.
Quamto às estâp,cia.s .hi•dro-minesentido já._. existe enienda ofet'ecida
p-elo Sr. -Deputllldo Argemiro Fi-gueirais, .e stou
.o Deputado Ca.fé ·Filho. Não - temos a ,garantia de· que·
redo.
o Brasil inteiro ·sé não transforme
o SR. CAIRES DE BRITO -em estâncias · -hidxo-minerr;ais. Não
Conforme 'declarei, não tenho -conhe.podemos · coãifiar nos homens.. Não
cimento das -emendas, em suas mi-:.-- me refin-o .ao· atual paitido que _está
núcias e, como medida dJe seguranà frente çl.os destinos .d o B!-'asil. Mas,
ça, sugeri esta redição, que não tenão fazemos Cons.t ituição lJ•a ra · derei dúvida em retirar· -caso coincida
te:rminB!dO gov.rilo ou partido. Por
com qualquer .outra.
que essas es-tâ!ncias . hlcliro~mfnerais
Sr. Présidenj;e, não vejo porque,
nãt, podem &ar administradas por
nos dias de hoje, est~jamos eiabo.r
:AI'B-f·eitos da livtre · esco1ha do povo?
rando uma Constituição com medo
·Po:Vque existem em , tJais Munidpios
do povo. Desejo que minha.s .palavras
emptê.sa.s; eitânctas hidro--minerais?
não s-ejam. tomllid•as em se-..J.tido pejoQuf V'emos nas estâncias_ hid:ro-mirllitivo:
nel.'ais? Na ma.ioria dos casos são
adrninistJ.,actas ' por aquêles que têm'>
-Rftl.Iiente nã{)- COlllQ'ree'Il.do . como
dinhehro e 1á passa,m seus dias de
um Prefei.to. se possa torna;r perni;cioso à segmança ou a quaisquer setédio, · maS na.da têm a vêr. com : os
intpr.sses ·das populações locais. E'
toa: da wdministração, quando o povo
preciso qué ··o povo _possa eleger. S€US
que o elegeu continua existindo · na
localidade .
Pitj!eitos, w ·r a que não haja d-esequilíbrio entre ã. população que lá
Não é possível :f!azer . distinção entre Municípios que podem·. -téa' autonãQ v.ai e os forastetros que ali gáS•
nomia absoluta e Municipios que não
tan,1 suas for·tunas, ·per·dendo :no- jõgo._
a. .tenham. Que;ro exempliftcar ·com o
mui.t o mais do que g.astam nos hocaso d'o Distrito Federal. Não é poStéU, ·e nos banhos que fazem bem ~
sí~el que se queira_confundir o ca:rgo
sa\fde ..
. -~
.
.de Pref.eito com o de pôsto poJJ;tico,
Ilortanto, é uma. , injustiça.. para
do. qual possa tirar· resultado o goess!l_S :po,pulações a nomeação _ dos
vêirno :f·ederal, QU qullllquer outte>- goPlrftfeitos, mesmo porque qualque~r
--vêrno._ A -administração· - temos que
Pr·f!feito pode contratar. técnicos qu~
pensar como povo civili~do - não
fiqjlerrt' à frente das emprêsas hi~o,..
_ pod~ imiscuir-se na política partídá~1.era.is.
ria. Não é concebível que a existênJá se disse que ó Btasil é um grancia de um Prefetto eleito pelo povo
d·e hospitatl. Se passar esta emenda,
m-ais politisa~\io do Eliasil, como o
vamos, efetivamente, fazer do Brasil
do Distrito FedetaJ, possa fazer ma.!
1lli\ grande hospital, porque tôdas Ç!.S
··-a .permanência do -Govêrno da Re- , cid;Wes, qnd·e houver ..a possibilldade
pública. Queira,m ou não queiram, se
da e-leição de Prefeitos que não sehouv.er a possibilida.de da eleição de
j~l do
partido domina.nte, serão
um P.refeito contra a. vonta.de do par- .. trlllnsformadll!S el1ll estâ.ncias cllmatéti.do -que elegeu o :Aresidente da Re- . ric!'LS .
pública, pode não existir o Prefeito~ituação muito mais absurda, Sr.
mas o povo aí -continua.
PJ:'(fsidenbe; verificar-se-á quanto às
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v;.rias del~. 'que me ·'P~eceriam da
f.ato JWÓCeQantes, eu ·a:s 'incluo na roiIlha . emend~; q1,1e pt!loSSO
mãos deV. EXJéià . .
o SR. " NEREU RAMOS·, .PRESI-;.;
DENT~ :_ Não · .háv.end_o' ni<J.Is q~en;,r,;
_peça a . paiav.ra, ded~o .· enc~d!;lf . à .
~s.
- .
·-·
diSCUSISáO. . -·
.
.
· '•
Por outro -hJ,do, -se a. SiJl11Ples preTetnho
.
sôbré
a
·mesa
div·ers!),S
emensença de· troplas repil'esePJ.ta garan•d as, que respeitam não· apenas a01
tia par-a ·o Brasil, mais ainda o repil"einciso I, mas aos demais . Sugiro que,
sentamá. pa.:ra •' oa ~un1c1pioo. Quem
antes de . proceder;n~ à v-otaÇão · d·O·
V1ai garantir? ll: a bas-e que garante o
inciso II, di8cutua,mos os demais incimunicípio Ol! '):> muniCípio que gara,nte
sos · e se processe a votaçâlo de todos.
··
a base?
os. dispositivros em oonjunto, à fim . de
Aicho um abSurdo a :idéia ·e · v01to
que se ,possam ·a~próv-eitÇU" as emendasconsci-e ntemente con1!I'a el'a, ;peLa
existentes: (Muito bem.) Há ernendasminha fé deomorática, pelas promeSOOiii
SU!Wessiva.S de todios OS 'artigos ; outras•
do m eu Pa.rtido e confi!ll\Ío -ei;Il .que
emendam todo á artigo e todos os s-e u
não estamos· rnàis no Estado Novo :
incisos. ASISim encerraríamos . a dis;;.:
Onde a -eXJpariência de nomeações
cussão do inciSo I e passària,mÓS aos,
dessa. natUl'eza ca.usou grandes males
demais. D.epois· de et;téer.r.a,dq o debate
ao · Br_asil, de tal forma que hoje; n_esde ilodós ·o s. ineisos, votaríamos, então .
:ta Comissão; · procuramos novos C!~
o artigo, considenràndo 'as dtversasminhos, assistindo à falência aos reemendas, piermitindio naturalnj,ente O!
gimes onde não . se confia; nas parenc-aminhamento da votação: i
ce1as-máte.r · do 1Xl•Vo ·:Para a ·eleição
· Na . dtscmisão do p;rimei.ro •inciso•
. das seus...-governa.ntes e V'amos tentar
como pondera . o Sr. Agamemnon Ma-substituir talvez a nossa· incapacidade
galhã~s. fo:r.am examin1:tdos todos oo·
administrativa pela fõrç.a.
demais. Acredito . por isso que, abf.'Eta;
Apresento minha .emenda · para, no
caso de não haver proposta idêntica · a discu8sãlo sôbre ·êles, possamos logoencerrá-la, porque ela já s~ processou . ·
ser levada -em consideração.· ·
o , SR. - ARTUR BERNARDES '--L..--- sôbre todo o assunto . <Pausa.)
Penso. que inlnha sugestãKi está aceiSr : ·Presidente, vêl'llÍlo· apres·enta.r uma
ta e submeto a i·di,sctissão o inciSo 2;"'
emenda substitutiva ao inciso 1 do
que ·.diz-:· ·
art ; 9 . 0 , coricebi<la ·no seguintei :têtr.:.
mos':
·
··
"2- a administração própria de:
"AútoÍlomia pela eletividade cii:..
tudo quanto respeite ao· seu ·pecu•
·retla do prefetto e dos vereadores
liar interêsse especialme-nté:
à câmara · municipaJ, excetuados
· I - a . d:ecn:etação de imposto®
.os prefeitos das ca,pitais dos ese taxas, . arr-e cadação e aplic•a ção
ltados, das estância-s hidro-rninede sua.S ' rendas;
·
- . . .
~ais que forem ·e xplomdas pelo
II ~ a .úrg.aniZação dos ser'viçóg;,,
govêrl!lo ·e dias sedes de ·bases e
de sú~ cGmperencia'".
·
.por.tos de inJ,potânci:a militax" . ·
Encerrà,cta ·a discussão .
Min~ emenda .implica na ·supressão
~O SR. ATALIBA NOGUiiiTRA (Parct.
do _vooábulo "cliiiÍ.atérioas" ,· que me
encaminhar a votação) -;- Sr: Pre~l-·
parece. ·sumamente · perigoso," por · isso
dente, busoopartir dos :principios para,
41ihiá lugar ao arbítri_o.
.
depois, cheg~a.r à "sua apliçação. No~-tlo.... ·
cante aos muni-Cipios: o princi,pio . é o
Gomo já fié'CYU bem •acentua,do ria
de tôàa e quaÍquer ãSsociaçfuo. O frm-·
éiiSICussão, : não se ·pode bem clássinicipio .é a soci'edade dos vizinhios ..
fica:r os climas bons e.~ os climas niaus.
Como conseqüência, estamos vendO,
Deixaria isto giande ma.l'gem de .abu.so
desde log.o, que a associ!)Ção dos - vf,.
aos govêrnos, para :fazer, ao s-eu ta~
zinhos, --como qualquer outra s~i-edade ·
lente, a · classificação climatérica que
~ôsse do seu agl'a.do.
é, de si : mesma, legíltima.
Daí, Sr. Presidente, tríplice dever·
Nestas condições, dettJOis '. d·e ouvtr
do estedo, no tooànte. a qualquer as.:.
manifestações do pensa,mentó de vásoéia,ção ; como oonseqüência, no ~ue:
rios _dos n~sos col~as e~ apr<r~itrundo
estâncias · balneáirias, - parqlJ:e iremos
-tir.a.r ·das cida,des do litoral, onde a·,_
eleitor· está ·mais em condições de v.ó-'
tar,. o ·direito de escolhe.r oo . seus IY.ref'eitos. Bastàrá para isso transformálos em ctdad.es -ba.lneáJrias, a éom(;lçM" _
pela grand.e e heróica cidade de San-
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piz t.espe·i.lio ao municflpio, que é um
ruweeto' par.ticula.:r das -associações:
1.0 - r~onhecimento do dir.e tto d.os
indivíduos se associar.em; o mun1cí;pio não -é lc.riadopor led.do .estJado,mas
criado naturalmente; prr-_eexiste a qUal
quer lei do -est&do. Nesta.s co~dições. ·
não podemos, de ma111eira alguma - 13
l•a.mento isto- •dar 1ao estrudo f1eder&do
as obrigações · que devia ter, na sua
c.onstituiçãlo poutica •est&duaJ, no que
concérne a.os munf.círpios. E' preciso,
porém, que ifque isto na Com~titui
çã.o: o p.rimeire dever do estrudo, na
associação dos vizinhos, é o r-e conhedmento d10 di.rei-to dos vizinhos se associarem. A lei estadual .deve diZe1·
simplesmente: pa.Íla a que~tão de ordem p\j.blica, uma vez que haja: tal
J}úmero de yizfnhos, de fogos, de lares, quando tais e tais condições ·estejam ver:i!ic&d&S, é direito do muni'cipio rep1arriar seu di)Jloma.. seu reconhecimento oficial, a sua insmiç_ã o
na relação geraJ. d'os municírpios de
estado.
·
,
Isso é ' essecial, como p.rimeiro dever do Estado.
,
O segundo é o respeito da autonomià· das associações, pois se os índio·
vídu<Js podem livremente associa.:r•se
prura C'O'Ilstituir o municí;pio, uma vez
que o Estl!ldo reconheça o municipio,
há de respeitar sua, autonoi:nia. 1llsse
_ rec0111.hecimento êle j.á o fêz.
Em tea-ce1ro lu!l'ar, impor.t á dait um
estatuto de direito po:Uti~. permitindo às associações viverem e se des·e nvolv·e rem. A Constitu~ção estadual ou
Lei Org!l.ncia dos municipi.os devem
.:;utorgar êsse- estatuto da fwma mais
genérica possível, a fim ire 'se não
contrrudiz,erem seus dispositivos eoni
principios que estamos enumerando.
Penso que o ideal seria, no caso, a
Constituição do Rio Grande do Sul,
que- oc111cede aos próprios municíVios ·a
f -l11Cu1dalde de ela,borar àeus estatutos.
Em todo caso, deixemos isto à larga,
à e-scoLha dos constituintes estaduais.
Es·tÕu &firmando, como conseqüência,
que o munio]pio é, ao mesmo temp:o,
circunscrição politica e eircunsrição
administrativa. Se dei'IPl'eza,rmos a
noção que acabei de dar do município
sob êsses dois aspe-ct·os, esta11emos, en-tão, &eabando cOIID o verdadeiro Estl!ldo fedexal, isto é, com o Br-asil, por"que de maneira alguma · poderemos
voltar atrás. As leis que, ri-estes úl~
timos anos, foral!1l ,promulgl!ld•as dei-

xar.am o . municilpio · reduZido à mera
circurorição Mriíinis.tJ-ativ·a. Contesto que, em qualqaer -Estado do Êxasil,
o DapartMÍJ.ento. das Ad.mini-straçõeB
Municilpais · tiv~sse · d!lld:o · r·esulltado,, a
começar pelo meu Es.t ado, que f{fl.
criado .em· 1981 stl:n(plesmente como
órgão ·de a.uxfllo aQ.s munic:í;pios po· ..
)Jres . àque•loés que não tinhal}l. um e.n..:.
g-enheiro, uni. técnico, qúe careciam de
luzes que encaminhassem sua escrita,.
sua co.ntabilidrude. EntJretanto, êsse
Departamento, que na&ceu ·s,ob 'OS melhores aus.pícios, veio depois, acaba[l
com a _autonomia muuni'Cipal.
Assim, Portanto,- havemos de preve-.
nir, o futuro e, por isso, chamo a atenção d;o_s -ilustres repr-esentantes p·a;ra' o
f&to de não ter sido p<Jr qualquer arbítrio que· o n Obl'e Deputado Argemil·o
Figueiredo e eu consignamos a divisão sob ns. 1 e 2 do art. 9. 0 :
Q ·ri,o 1 •e stabelece a afkma,ção po~ ·
sitiv-a de, que o -mooicíal·i o é um prgão politicci, a saber: 6 muriicipiq será '
que fique, pela
organizado dJe f·orma a _
I eletivid!llde do prefoeito ·e dos v.erea,do·r es, -constituído cOliDo órgão >eminentemente poHtico. Se tirarmos eLa-i a
eleiçã.o do prefeito e se suprim.irrmos a
eleição direta de seus legisladores, o
municipio deixa de ser um órgã;o político. Não na inai.s motivo algum 'pa.ra
se falar em autonomia mui)icipal. .
·O SR. CA~FILHO- V. Ex."' não
admite nenhuma .restrição.?
. O SR. ATALiiBA NOGUEIRA ~
Rogo w nobre colega que atendia ao
meu raciocínio. Vê-se bem qual 6 motivo d:a divisãio. Em·.primeko lug'ar, a
munidpio é uma cireUII1SCrição politica; como ,está {j;i.to no n.O 1; depois,
ocorre o inéiso 2.0 , que declara que o
munici'PiO é ma circuriscriçã.o wdmi·
nistrativa.
Vemos ,que é impossivel colocar am.:.·
bas as ooisas como simples· autonomia.
O SR. NEREU RAMOS,' PRESI·
DENTE - Está esgotado o telll{PO.
O SRi. ATALIBA NOGUEIRA Aqui temos .o C(;)nsf!Ctário: é ser o mu..
nidpio órgão !lldministJrativo. , Sua au~
t:onomia é afirmação PQlltica. Soroen•
te aqueles que lhe querem tirar de
f·ato, a autonomia é que p11ocuram f·a..
ze.r confusãó.
,
Ainda em adiamei!1to ao que· disse
a .roopei.t o do municiPi.o como circuils~
crição política:
TUdo quanto diga
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.respeito ao município, como órgão po·
lítico não deve, absolutamenté sofa.-et
. r•ecu:r:so para .o _govêrnÇ> do Estado, para hen):mm Dep!III'tamento Executivo.
Trata-se de ·política e, como' consaqüêl).Cia, sàm:ente admito que· os recursos de atos municipais, quer os
atos -do .prefeito, queo: os do legislativo.
munic!Jpal, sejam. CQIJ.1ohecidos pelas
Assembléias Legislllltivas, ou melhor
:Pi:l;!'a o s ·enBJdo Estadual. Digo istc;
olb.ando para o passado do Estado d>e
São Paulo, ond·e o Senado, entre ou·
tra.S competências, tinha a de julgar
os recurso~ da. Càm~as Municipais.
Dito isto,.· pa;sso àtS exceções. A pri•
meira, euunéiadas no projeto, é refe-.
rente ás capitais dos Estados. Não vou
s•e(parar, rubsolutamemte, as capitais
dos Esta;d:os das es-tâncias· hidl'o-minerális, clhnatéricas e ba1neárias, por·
que o- fundamento da ex;istência ·da.
e:x;ceção ·é únioo. Porque · motiv.o devemos "abri:r . exc•eção para 'as capitais
dos Estados, parâ as estâncias htdJro·
minerais, .· clima_téric~s e balneárias?
O SR. RAUL PILA - E' ponto que
me tnterel:;sa', ,p orque até ágora não 'vi
rupontado nenhum m~ti~o.
O SR. , ATAL!BA NOGUEIRA - •
. Quàndo sejam xeco,tihecidas as excelênçias do clima, porém a pobreza do
:inunicipio jamais permita que g<~'ande
núm·e ro de pessoas 'goze seus benefici•os pela c!III'ência de serviço de á;gua.
esgôtos, iluminação, arruamento e
inúmeros outros, aí, então interfirírá'
o Estado, invex.t endo .somas considerà,· veis. Quero .chamar a atenção · especl!almente do representante Oaires d&
Brito, por ser meu a!Iltagonis-ta, que é
precisa;mente em benefício dos. poooe::.
dos desafortunaJdos, daqU.eles que não
podem ter de maneira-alguma s-ocorT.o para. ·a sua saúde, que vamos inter"
vir nos municipios que tenham ótima
cllrnJa.
·
Consideremos o cas·o conQI'eto d:e
Campos do J ordão. , CaliJ{PoS do J or·
dão, como a ·palavll'a está dizendo,
silll(plesmente eram os campos do J·or-·
dão. · O Estado de São Paulo vendo
que aquete lug~r e~a• .D.ão só aPr-azivel
mas · indi-ea,do à cuTa d!a tubexculose'
tomou êsses campos que eram simplesmente vazi·os e no lugax passou a
construtr isto que· é hoje <umaJ maravilb.a. Dig.am-no. as sumidades ll).édi·
cas do Brasil.
'

)

. O . Éstado iriverteu -grandes somas
r, pfhl'a. tr,ans!o.imaT aqtiela região deser··ta• n~a cidade climatérica. Pexgunto, agora: é ' justo que o Estado, que
a :POIPUlação de São Paulo, . que oax.roeou se1:1 -dinhei.r'o para .ali, vá se submeter àgora às Tes.trições, a tudo
quam. to .sejã intexêsse peculiar · só daquele local?
·

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ...,..., Lembro oa or-a dor que já
.excedeu .a'é' muito Q .prazo regimen- ~
tal.
O S:R. ATALIBA NOGUEIRA ·V0u ser breve,
na qualidade de
;relator, tenho que- responder a ·tôdas
as questõees li)ropo.sta.s. Vej-amo.s, se.nhõres, ·s e é ou · nã.o. ve.I1drude o que

mas,.

dig:O.

~

.

'

. Um u:os · opjetantes diz que o Ésta.do .d eve emin'estax .dinhetro aos Munieipios . Penso , que não. Os · Muni·
cipios, de modo a,lgllliil,- devem ·.and·ar ·
como andaram, néstes últimos anos~
de cha.péu na mão, p.edind,o aos Es·
tadoo .o dinheiro que saiu dêles e fo1
para os cofTes estaduais, .. Permitindo
·a- construção de ca!Pit:;ús f.austosas
e chega.ndo à, IílaJCrocefalia, que 'tanto
está. pl.'e.judicando o Brasil.
Assim, portanto, não é .e mprestando
dinheiro que poderemos fazex de Lin<ióia, por eX!e~lo, um.a· grande ci•dade
porque Lindói'a saiu do nruçl>a, é uma
fonte ~gua que saiu do deserto, e
que, graçals ao poder público, poude
r ealizar oo melhoramentos que lá
se notam.
Srs. Representantes, devemos sem- .•
.pre paxtiT do princípio de q:ue todos
os serviços munictpais devem tocar
ao munio~io, os regionais ao Els·t ado
e os· nacionais à União. No caso em
discussão, não estamos diante de
viços municipais, . e, por isso, deve o
Estado nomear o Prefeito, E', aliás; a
única quebra da autonomia íriuntcl~
pal, que conced€mos. ·
Que:ro fa:zer, igualm€nte, uma referência é~essa ·a.o que •a qul fol
dito sô:bre o jôgo.
Sou contra o· jôgo, ainda quando
possa ser um grande contribuinte do
erário públiç:o, ainda quando passa
ser um dos fatores do prog1re5so das
estâncias hidi'o-mhl.era.is. Sou contra
o ' jqg6, sob todos os seus aspectos.
qualquer que seja. sua; localização, ou
jl.lJStifiçativa, quer nas casas de f'l}-milia, nos hotéis ou nos cassinos.

ser--

-::....; i56
Agora, com relaçâ;o às capitais ·.dOS·
Estrudos, o principio é o mesmo . .·
No toca.nte às capitais, ó êrro não
.está em o Estado ficar com <> dllreito de nom~-lhes ' o prefeito. O _êr;ro
está em estabelecei -as éa.pitais nas.
grandes cida.des. E' êrro "fundamentaL Ao tempo do Império, por eJremplo.
cídaide mai~ ·impoo:ta;nte de
São Paulo era -a. I!lliiha c1dáJde de
Campinas . .Era. ela a grande cidade.
São Paulo, ca.pital da Provincia, não
passava de uma simpLes cidade de estudantes e sede do govêrno. provincial." Eis ·.porque, Srs. Representantes, d:evemos mant-er ·a~ nomeação dps
prefeitos das civpitais: porque ·o Esta.do emprega nelas gra;nde, pall'te de
seu orça.~ento. A capital não .c oncorre paa-a a maioria de seus s·erviços,
que são realiza.dos ou facilitMios pe~o
govêrno estadual. No Esta.do de São
Paulo todo êle concorr-e para as be-lezas _' de sua capital e paa-.a os· se-u s
·sarviços públicos, como água, esgqtos, -bombeiros, etc. E, não · é justo
que o Es·tado fique impedido de fiscalizar a a.plica,ção ,d o dinheiro _q ue
'g-a sta em benefício eXJClusívo da capitaL
. Por isso, não devemos deixar à
·discrição dv g>Ovêrno munici,pa.l aquilo que não é dinheill'o local. · .
.o imparbante é que, na discriminação das rendas, os Estados tenham
importância inferior à que toque aos
Mu.nicipios, os -Estados sejam mais
pobres, não tenham dinheiro para
gastar no fausto de uma cida.de, que
se ~me de C~pital, d-eixan.do em
desalento e peDJÚria as outras · cidades.
E' em nome do -r uralismo, das ci·
dades do interior que. eu clamo contra êsse fenômeno de discriminaçã-o
d-e rendas, o qual vem fornecer aos
-a.dV·ell'sários da nomeação &os prefeitos 0 melhor ,aigumento. '
Mantenho, portant<i, na integra, . êi
texto do artigo .e m discussão.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Em ·votação a emenda
. assinada ·pelo Sr. Café Filho, supres-<
siva do artigo; Os Srs. Representan1Íes ·q ue awovam, queiram · se ·
levantai!' . (Pausa) . Foi rejeitada.
Existe, também,- um requerime.nto
de preferência assinadõ •Pelo senhol
Deputa,do Artm · Bexnaa-des, que é o
.seguinte:

a

"Requeim prefe-.r.ênciá .-pMa;; a
- emenda .que ad)resentei".
Á eni.ed·a está aSSim redigida:
"Substituia-se o inciso .1° do arti~o 9.0 - pelo seguinte: I _:_ A . au-·
tortomia ·pela eletividade dil;eta.
dos prefeitos e d~ vereadores a
Câmara Munidpal, ·excetuado!> os
pr-efeitos àas capitais dos Estados
das estâncias hidro-minerais que
forem beneficiadas pelo govêrno e
.os -das sedes de bases e partos de
imp_o rtância militar".Em discussão o requerimen-t o . .
O SR. PRADO KELJ;,Y ·- Sr. Fl'eside'n te pédi a palavra -p ela or;dem.
para f~zer_ .uma coosulta. Há difeIÍ'entes emendas: _,umas supressivas de
gra>nde parte do texto; outras d~ de~
termin_a das disposições; ou.t,ras-, am4a-,
aditivas. Desejo sab-er se, vota.da a
p.reof,erência, ficam prejudicadas as dl:l~
mais emendas. Se tal suceaer,- vo-._
tada a prefer~!_lda prura a emenp.a su~
..bstitutiva,. pedirei a V . Ex.". depois
~ ter Mo atentamente a emeiiJda do
Sf. Deputado Artur Bernardes, que
a coloque em votação por partes. Se
V. Ex.a encontrar dificu1dia.de em df_ ,
Vi-dir a · emenda em incisos, eu cOI!lISLflto se_: permitirá \requerimento _do
d~taque de determina-das e:x;pressoes.
·Pf!J'a que a Grande Comissão possa
conscientemente mani!es.ta.r sua opl~
n~ão - sôhre cada uma da~ hipóteses,
ó.)le, à guisa de e~eção, cpnstam da
wqpri·a emen,da subStitutiva .. Oom
B$Sa reS'Salva, votar.ei pelo pedido de
. p,referência do Deputa>do Artur _Ber.nardes , Muito sentirei, porém, não poder fazê-lo, se outra 'fôr -a decisão dad<l por V. Ex." à -minha questão d~ or~
tl(lm.

-

o S'R. NEREU RA,MOS, ·PRESIDENTE ~ Vou plj.Ssar a lêll' as di:~
versas emendas que e-stão sôbre à m~
Sfl., a fim de que cotn a_ c()l~boraç~()
' do_ plenário, possa dlecidl! a questao
· df;! . ordem do Deputado Prado , ~elly.
Vou lê-Ia;s na oodem ém que foram
rupresenta.d-as:
"Suprimam-se, na · alfue-a I do
·art. 9. 0 ãv Plrojeto, as pala,vras
seguem a "vereadores à
• que

se-

-Cdmar:a Municipal. .-

Argemiro

Figueiretio. - Prado Kelly."
, ''Suprimam-se as expressõe&
"climaté1if,cas · e hidro-minerais"-.
Eduardo- Dum'vier."

.~....

-
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álp:r.e.;~entad.as con
' jun-tamente: uma, do Delputa.do
Aeúxci:o Tônes, mandando suJl!!imir a
· eX!pl'essão· ., ellmatérica.s", coincidindo
com a de· n.O 3; outra, do _S.r Deputado
Gustavo C!!ipanenm, substitutiva de
todo Q artig·o ,_ O · subStitutivo proposto
pelo Sr. Gustavo ·c-ap~ema é o se_.
guinte: · ·
'

, Há dua.s émeúdas,·

.

"Art. 9.0 .Os mu:nicf(i;li® :ser.ão
o.rganizados de f.oa:ma que -.lh.eíi·
fique assegUJTada:
I ~ A ·autonomia, mediante a
eleição, por voto 'dh'eto, do Prefeito ê dos V-e readores da Câmara .
Municipal;. . .
. ..
II - A · admiil.istração dos ne.,
gócios de seu peculi.a.r inte.rêsse,
especia-lmente·:
·
a) decretação dos i·m postos e
taxas de sua competência e a
arrecadação · e;' aplicação .de suas
rendas;
·
.
.
b) ,.a .organização dos IJI~viço8.
públicos locais.
_.., ·· Parágrafo único. O Preteito po...
derá ser de nomeaÇão do Govêr•
nadar. do E&tado ou Território, no
município da-capital, rros de águas
minerais e nos em que se situe
. base ou 'p ôrtó de impor-t ância mi·
Iitar".
·
Â emenda n . 0 . 6, dos Sfs. Fer,reira
de Sousa, Atílio Vivaqua e · Aga-.
memnon MagaJhães, também substitutiva do al\tigo. está. assim concebida:
"Os munidpios serão ·organiza..
dos de f!i>rma que lhes fique asse~
gurada , a · autonomia : .
.r. o ·pela eletividade · do Prefe1to
e dos Ve<:read:ores à Câmara MUJ.ú·
cj,pal,, e:x;cetuados os !'['efeitos da&
capitais dos Estados, das estâncias
hi'<lro-minerais e climatéricas e
sede. de bases .é portos. de ·mpCJII,t ância miiitar, os quais poderão
ser nomeados pelo.. Govêrno ao
Estado;
·
·
2. 0 Pela administraÇão ;próprla
em tudo . quanto .respeita ao seu
poouliaii' inteiêsse;
· 3. o Pela d eeretação de impostos
e taxas, arrecadação e a.plicação
d'as suas rendaS;
4.0 pela organização dos serviÇos
de s~a competência\' . '
A emenda n° 7, do Sr. So~es Filho
exclui . as palavras:

I

...

\

~ "e'JGCetÚados os ..prfeitos das

·ca~pij;ai.B

dÓs :Estados e das e...- ,.
-t âncias hidro-J;Ilinerais e clim.atéricas; 'que podetrão sea- nome!Í.d<Ís
· pelo govêrno do Estado".
Houve equivoco de mklha ·parte . .Aprimeira emenda é do Sr. Edgard de.
Arruda. Diz:
"AcJ;escente-se: ue de .sede· ii~ ;'_
bases ·e por,tos de importã.,ncia .ai,.
litar" .
Eme.nâ.a. do ·
Benedito Ooota
Neto:
·
. "Os mul1idpios se<rão •org-a.niza~
. dps de fori:na !l- que lhes _ifque aSseguracia . autónomia, cCJIIll:pa:~en.dendo-se nest a:
'
a) eleição direta de prefeitos e
ve'r eadotes,, ·excetuando:..se, quanto
àqueles, das capitais dos Estap.os
e das estâncias hidro-minerais e. '
climatériças, que poderão se.r nomea,dos pelo govêrno do Esta.do ;.
b) decret~ão, -rur.Pecadação ' é
a,plicação de suas taxas,· impostos
ou renda.s;
•
c) or-g anização dos servi!:os de
sua ·competência:';
Segue:..se emenda dos · Srs. Edgard
de Arruda ,:J AdroaLdo Costa. ·
·u Acre'scente-se· no aft~ 9.0 , • I,
após "estâncias hidro-m!nerais e
climatéric-as";. o segulnlte :
"que, de _pll'oprieda:de d·o Es·t ado sejam pa.r êles direta ou
inc;lir~trunente explorades".
Dos Srs. Hermes Li-rp.a , Mário Masagão e ·Alipmar · Baleeil;o:
.
. ''Suprimam-s_e · as palawas "ca.pitais dos Estados" ·-e ".clima_• '·
·t éricas" .
·
o -sr. Raul Pila:
.
'-'_Suprimrun-S,e, do art. 9. 0 , in~
ciso 1-, o têr mo .- "direta".
Do Sr. Caires de Brito:
"A autonomia, .pela eletividade
dos Prefeitos ,e· Veread-ores . à Câm Ftra Munici-pal" .
Do sr. Eduàr do ·DuviVier: /
·" Art. '9,0 , inciso 1 - . Aw'escente-se ;à expressão ~'hidro-mine
rais", a palavra "naturais",
Vou decidi:r; a . questão .de ordem,
suscitada pelo Sr. Prado Kelly, antes de submeter a votoo as emendas
a -c uja leitura acabo de pJ;"oceder.
AC'I'edito que se possa votar a pre.:
farência pedida, desde que se ressalve
aos .S rs. Constituirttes o direito de vo-.
tar-e m livrement e na parte que 'é o

sr:

1.68-

ponto nev:rálgico- a eleição dos Pre~
feitos das capi~a.is, das estâncias minerais e das sedes de bases e portos
de imlportância mititax. Votada a.
preferência, de iniciativa própria tomarei como destàque essa exceção, a.
fim de que o plenário se manifest&
livremente sôbr.e a matéria, vota.JldO
cada um colll,O desejar. c-·
·
Há uma emenda do Sr. DSIPutado
Raul Pila, referente à eletivid•ad:e iHreta, proponõo a supressão da palavra - "di!r~ta". _Esta emenda, por
conseguinte, · não ficatilll prejudicada.
Existe outr~ emenda, do ·sr. Eduardo Duvivier, mandando· acrescentac o adjetivo - "naturais" - depois de ·
"htdro-minerais". · Amedito que também não ficaria lJ(!"ejudica.OO.
Creio que estas . são questões que
precisam ser votadas se.parfadamente,
a fim 'õe que a votação iejlre.sente ~
pensamento da Comissão.
O S.R MARIO MASAGAO - Petnso
Sr. P:residente, que a preferência ·requerida pecro Hu~tre S!r. Artur "BexnaTdes, relativamente à votação de
sua emenda, tem de ser tomada em
rela;ção às emendas dl!J mesma classe,
mas não pod-e ser entendida qualltô
às emendas que, pór .sua natureza,
têm que ser votadas em primeiro lugar.
A conseqüência ~rática da. o.bSea-vação é grande. Por exem;plo, se .fôr
vencida a minha; emen-da, mu1to restTita, relativa à Capital dos Estados
estâncias climatéricas, não estarei impedido· de votar pela de S. Excia.
mas, posta em primeim lugar e emenda do Sr. Artur Bernardes, serei não
fui venc~do · na que apresentei.
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - P-enso que não me fiz com. preende:r bem. Declairei que o votação da preferência podia. ser aceita,
para que .tomássemos por base da vo_
taJÇão esta em-enda, IPOil'ém que, dt!
iniciativa Pl'ópria, faria o destaque,
da maneira a · permitilr que os Se'nho-:
res Consti-tuintes votassem liv:remente
sôbre o que me parece o ponto · nevrálgico - a questão da eleição dos
Pre.fe~tos das ca.pitais.
O SR. MARIO MA:SAGAO- Di·
ante da observl!JÇão de V. Ex.'', Sr
Piresident~, retiro a que f~.
O SR. CAmES DE BRITO -.Sr.
l'lresidente, como existem, na. Me.sa,

e

emendas · destacadas, pretendo, alltes
da votação, dar certos escla.recimentos. Assim,, proponho, quanto ·ao- in·
ciso 1, que seja. votada, pôr exceção,
primeiramente, à emenda mais radi·
cal, no caso a minha., admitindo a·
eletivid·a de dos Pr:e1eitos e Vereadores, e nãio .se diga que é de-· fOO'Ipa
direta: d~ois, a do eminente sr.~
Raul Pila, _.que especi.fica, e assim
por diante.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Lamento não poder acei
't!llr a. sugestão de V. Ex.". po:rque te.,
r.ho sôbre a Mesa apenas um reque·
rtment(} de · preferência, que 111ão devo
preterilr, mas submeter à decisão da
Comissão.
Os Srs. Re.presentantes decldü'ão
.se concedem ou não a. preferência.
Em caso negativo, a votação se fará
na. ordem de à.pr.esentação d8.5 emendas, conforme se y;em procedendo seguidamente. Se ffu concediQ.a. a preferência, seus males seriam' obv.iados
cpm a fórmula · que sugeri, de destaque, na votação, da' · pa.rte relativa à
eleição doo Prefeitos. :Jl:sse, repito, o
):lonto n~vrálglco, em. que há divergência.
·
Os Senhores que aiP'l'OVa.m a pref.erência com as ressa.lva.s que -acabo
de eJCpâr, querram fi.ca:r ·sentados.
(Pausa).

·

Aprovada':'
O SR.. AG.AMEMNON IVIAGA~HAES Sr. Presidente, pediria a
tr. Ex. e para destacM- a. palavra autonomia, que, a. meu vêr, deve ~ta.I
fl:O 1jexto do artigo e não no · inf!lSO.

~

Assim, todo .o inciso. ficará subor~
~ina.do· ao ~onceito de autozto~a._.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI;..
DENTE - O 'Br. Deputa.do .Agam:emnón· Magalhães requer o destaque do sub.sta111tivo autonomia, pta~ra
que figure no texto e não no i.nclsG
passa:ndo. o ar.tigo a .ter a seguinte· redação:
· '
· "Os municípios serão organiza.·
dos de forma que lhes fique assegUJ'ada a autonomia:
I - pela eletivid-ade .. "
Há emenda dos Srs·. Ferreira. de
Sousa, Atllio Vivaquá. e ·.Agamemnon
Magalhães 'nesse sentido.
·
. Em primeiro luga.r, vamos votar a.
emenda substitutiva do Sr. D~utado

-
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"'

Bernan·<les, c omeça ndo peln
ci:úe -:esta>"UmftBJÇãio:'·~ósta · à,, ·autono.;:
exceção:.
,
~a. · dos· ).Ilhriicípios, , pgdía se~ ·esten.
f···- Pel1guntarei -primei<ro a oasa se os - :d.-l,d!!-.. - - . •
'
,. ., .
Prefeitos <iaS capitais devem ·ou não
O
SR.
BEN.EIJfTO
V'
ALAD:ARES'
_,_
.. se<r-,.eJ.eitos; e- isso porqueu, na outra -;A- quaLquer mrmicÍipio:
· · ·· ·
pM'te da e_letividade dos , ·Prefeitos e
.,
.
'
vereSidoces; penso haver unanimid!ll<ie.
O .SR ., PRADO' KELLY -Exato.
Os ·senhO:res ·qué •ei).-tendem que '· ·~
No. caso particular, .de· P,e-tr6p0lis.
P.refeitós -das ca;pitais devem ser -elei.
por exemplo, não · há, ,ali, a -indicatos tenham a. bondade de 'levantar•
ção da existência de águas mine~
se .. (Pausa) ·.
rais; ·mas .até as fontes i!'ádio-ativ.as,..
Rej eitado.
qúe fõ.ssem. o.bje-to. de importação do
. Os Senhores que a.cham _:que- os
estrangeiro, J?oderiam ser compreeR,_'Prefeitos das -e stâncias' hidro~ mine·
d_idas nos efe1to,s dg texto.
r ais que {ç,rein ben eiiciaJdas 'pelQ. "go.
Ó SR. EDUARDO DUVIVIER .,-.
vê.rn{) deyem ser eleitos, queiram ie"
Exatamente.
.
vantan--se . (Pausa) .
Re-jeitwe. . .
, .
O SR. PRA'DO KELJ.,Y- E' o caso.
.Poa: ·corui·egUinte; prevalece ·a ..emen.'. p.r·e·cisamente, · do Hotel Quitandinha,
da. do S"r . ··l9€tpu.ta.do · ATtUl' Bemar"
Que ·poderá, amanhã, tais sejam oii
des.
_,...
- "
__ rumo.S: da. política fJuminense, oca.;
Os Senh{)res que -rucham q~e ex>
sion'<j.I' uma providê,n cia, segundo -~
Prefeitos de· s·edes de bases e por~
qual, Petrópolis, onde n~o há água.
tos de importância nü!.itàr devem ;,er· mineral natural, veriha a ·perder a
eleitos, queü·am levai):tar -se. (Pau.,._, s:ua..' autcnomia., naquilo que se .re'f esaJ •.
- · re à· életividade do ;I>r:efeito.
Rejeitado.
.
_
Podi.à & simples ·leitura . cj.a. emenTemos, a-gora, ,O destaque Pl'O{P'~to
dà _Duviv-ie<r não delipe.rta1· 'no e31Pi~
pe-lo Sr. R_a ul _Pila; ;pata:: que que se
.rito' .. dos ilustres Rep11es'enta.ntes ·.és·
supriml:!o a. · palavra "direta~' da e~
tas; considerações .
·
.,
·prêssão "iPela eletivi.dade direta do
,
I;ló
pO!l'
tsso
;rompo
o
silêncio
a.
que
P.IIf1/.f:eito", pM'a que se !Permita_ a.
me tenho votaido nesta sessão, pe~
. eleiçij.o indiretà,".
.'dindo a simpa.tia' da grande Comissão
Os Senhoces , que concordam com
O SR. EDUAIRDO DUVIVI:ER- .a · supressão .desta · pala'v:ra quekan1
Agra-deço a V . . Ex. a . Era -mlnha in-.levantar-se. (Pausa).
timção , justificar . também, por essa.
Rejeitado. ..
.fol'ma a emenda, oencaminhando .a,
o SR-. IVO D 'AQUINO - Senho.l V()tação.
·
P.residente, declaro que votei a favor
O SR. NERJEU RAMOS, PRESId,a emenda. do Sr. Raul· Pila, i:n"
DENTE - Os Senhorees que aproplesmente :po.r -e ntender que a Oons·
vam a emenda do Dejputado Duvivier,
tituição estadual poderá:, depois, co"
.q ueiram. ficar comb se .achàm ~ (Pa-ur.
·gita.r da . matéria. Só · poa: isso; Não
sa).
'
quer diZer que eu seja. a fa;vor cia
Ap].'OVllJda.
_eleição indireta.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Pela
O sR. NEREU ..RAMOS, . PRESI~
ordem) Sr. Presidente, pe{lfl'i:a
DENTE. '-- EXiste uma emenda adi"
a - v,. Ex. a esta,belecessê ·urúformi{iativa assinada pelo Sr. Deputado Edu ..
de no pr.ocesso .da votaçãa. As vezes.
ard{) Duvivier, ma.ndando acrescen'v. Ex.~. consúl-tan~o a. Oa'Sa, usa d~
ta.r 'à palav.ra ·" rudro-mine'l'ais'-' _o aJd-exp:ressoes -,- "quellr.a!m Levanta.r-se
jetivo·. "naturais",
os .que àprovam" e; outras vezes Q: SR . .PRADO KELLY "- Senho:r
"qué'i.ra.in .fiCar s~ntados<
Presidente, peço .a atenção ·e a sim_Minhà sugestão nã-o tem outro sen!PatLa <ia grande COmissão !Pa.ra a
tido senão o de' uniformizar o pro ..
emenda ·o ferecida ípelo -Sr. De[>utaiq.o
cesso. de V'OtaÇão.
Eduamdo l)u\rivier, que visa pr-evenl.l:
situa;ção_futln'a.
'
O SR. NEREU RAMOS; PRESI.:. ~ ;.
o meu ilustre ·c olega , de rêpt"esen- DENTE - Reço a V. Ex.a sugi;ra a
fo.rma que deva ser preferida .
.taçã.o ,fluminense d!evia .ter ~r. vista

_Ar'túr

"auton·o mia'' pell'mite aos ~s.. RepreO SR. AQ:OMAR BALEEIRO sent&ntes se · definirem tal como pre- .
'Talvez . seja melhor a de ficrurem
tende o Sir. Gustavo Crupanema: poi
.sentrudos os que ad)rova'm.
isto é que há destaque, ·para ser a.cei~
O SR. NEREU Ii:AMOS, PRESIto ou ir-ecusado o têrmo· no grau em
DENTE - Assim faJrei com mu1to. que
e&tá. Se fâr aceito o d.esta.que
_praze;r, daqui por dia.nté.
'
pedido pelo Sir .~ .A:gamemnon MagaO SR. MARIO UAS.A:GAO - !(pela
Jlláes, esta paJ.a!Vra se ·d eslócará, como
expliquei, .patra o infdo dp artigo.
ordem) Noto que tudo quanto a CoOs Srs. Representa.ntes que arpromissão' vótou. se achá consubStBIIlciado .
vam o destaque ·solicitado pelo Si".
no substitutivo do nobre coleg11. .Sr.
'Ag::i,menmon Maga.lhães, queiram ..i_ -Gustavo C!llpanema.
car sentados.
Pediria, portanto, a V. Ex.", Sr.(Pausa)
Presidente, se dignasse subm~ a
Aprov!lido.
vota.ção êsse substitutivo adaa>tado a
tudo quru;·t o foi venced01r.
O SR. PRADO KELLY- Sr. Piresidente, peço permissão para foí-muraa:
O SR. NEREU RAMOS, !PRESIumã 'declaraçãp .de voto. . ··- ·
_
DENTE - Lamento não pocLélr atender ao ·ilustre Represen~ante, po;rque
as
razões
de
natureza
Reconl).eço
.e. Casa concedeu preferência para. de- técnica que . ~evaram o ilustre Repre-.
.tenn1nada ·emenda e, em virtude des:..
sentante Sr. MáriO Ma.sagão a susten·s a . decisão, .não posso, prete!lindo-a,
tar a difer-ença entre autonomia PTO..submeter a votação a emenda Capapriamente dtta; o que vále dizer, resnema, tanto mais quanto esta com•
trita, à eletividade, e a ,admin~stra
preende também os demais di.SJposi•
Ção própria de tudo quanto reSpeita.
tivos, dos quais não cogita a eiD;enda :r: ao peculiar interêsse dos .municípios.
Artwr Bernardes. Ainda sô'bre a emenda Artúr Bernaroes há um destaque
Estou de inteiTo acôrdo com esta
d-outrin'<l..
a. ·ser submetido a votação, requexido
Pelo Sr, Agamemnon Magalhães, vi·
Entretanto, acedo ao pedido de. d~s
·s ando o deslocamen~o da flalruvra "!llutaque do. Sr. Agamemnon Magalhae&
tononúa" ·para o inicio do arti150.
porque o texto por nós votado, admite
O SR. GUSTAVO CAPANEMA. -a intervenção, no ·caso de se 'ferir o
principio constitucional da autonomia
Pa;rece que. o destaque p1roposto pelo
dos municípios . E considero êste prin·sr. Deputado Agamemnon Magalhães
c!pio ferido no caso de qualquer Cons·não se refere à emenda do Sr. Depu.
tituição estadual negar 'ao municfpiÓ
tado Artur Bernard.es.
·
administraçãó própria no que diz resO SR. NEREU RAMOS .t>RESI-.
peito a seu peculiar interê.s se; especiDENTE .....: A emendBJ do Sr. Al'tur
almente a decre·t ação de impostos ~
Eernardes é substitutiva e ~tá reditaxas, aplicação de suas rendas e a.
gida nos seguinte& têrmo.s:
organização dos sérviços de sua com- petériéia. ·
"1. 0 - Substitua-Se o incfso .1.0
pelo seguinte: "A autonomia pela
O SR.' SOARES FILH;O sr.
eletividade dix.e.t a dos ;prefeitos e
Pi-esidenté, envio à Mesa, uma ·declavereadores".
_ração de voto assinada, -t !].mbém, pelo
noqre Repres~ntante Sr . .Axgemfro de
Poir ·conseguinte, ficou ressalvado o
Figueiredo e BlSSim · concebida:
destaque da expressão "autonomia"
"Declaramos ter votado pela
porque está contida no incist;> 1. 0 •
eletivida.de dos Prefeitos MuniO SR. GUSTAVO CAPANEMA cipais se'm nenhuma das restriNeste caso, com êsse destaque surge
ções do projeto da Subcomissão".
matéria nova: saber se a autonomia ·
abrange tôdas as questões ·atinentes
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Í\s outras emend!lÁ) que
ao munie~io ou ·sàmente as questões
não cogitam dos demais incisos fi!referentes à constttu'ição do seu gocam, ev.l!dentemente, prejuqicadas.
vêrno.
. . Está. a.provadll. a: emenda. .Mtur
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ......_ O destaque da pala.vra
Bema.rdes.

CO SR. 'MARIO MAS.A:GAO ·....:..;~
Diante -'<la .· votação dá emenda do' .
Sr. Agamemnon Magalhâies; que
transferiu a pa-lavra "auto-nomia' ~ do
iriciso 1. 0 'pa.ra a c·a):>eça do artigo, ·.:.....;
a.c_e itando, pO!l'tanto, a palav•a "au~
toriomia" no- sentido populaa- :_ xe~
tiro méu requerimento, pelo quál pre- .
tendili que a proposta do· Sr. Gustavo Capanema simvisse de consubStMJ._
~iação do .que. eye voto~ . .&gára ela e·
v-encida n essa parte.
~0, SR: r GUSTAVO . CAI;'ANEM:A fír. P·r esidénte, ·o meu. subStitutivo já
não consubstancia ó essencial da doutrina vencedora. J:á não tem razão. de
l)e'l'.

~

·. O SR. ' NEREU Rj\MOS; PRESIDENTE - Existem duas emendas do
art ..'g. 0 , ·que corriqJ:reendem os incisoo
segu).ntes. E' ·a emenda doo SenadQres Ferreira de Sousa., -A tilio· Viváqu.;.
e do ' Deputado AgamernÍlon Maga-'
lhãeB, apresentada em prim"'iro · lugar, e a · do Sr . .Benedito Costa Neto. em- segundo lugar.
Evidentemente, . a primeira ~ pairte.
letra a que corresponde. ao p.; 0 1 dess_a ·emenda, está .prejUJdi,cada pelA
aceitação de ~menda _do ' sr. Artur
B~tnardes.
' ·
· ·
A emenda dc-s Sl\S. Femeira de
Sous!ll, Atílio Viváqua e Agan}emnon
Magalhães diz o seguinte: "Pela administração 'próPria, e de •t udo qu!l-nto respeite ao seu peculiar interêsse" e. a .emen!da do sr. Benedito C os.
~a- Ne.to não cogita desta let:ra.
O SR. COSTA NETO - Entendo
que poderia perf.eitMnente ser SUIP.rihi!da esta parte da enumeração, unia
vez qUe .O assnto se acha COmp.Teendido na en.umeração seguinte: "administração".
O SR. · NEREU RAMOS, PRESI·
DENTE ..:,__ Qs senhores que aprovam
a emenda que se pod.e' di:rer é de pura
redação ... ·
·
O SR. COSTA NETO - Pa.ra simplüiocar, ;retiro a minha emenda.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE .:_ As emendas_·são conciden~ nos· dois ptmt05. ' O item 1. 0 da
emenda dos Senadores· Ferreira de
Sousa;- Atilj.o Viváqua e Deputado
Agameomnn Mag,a;lhães ·foi eliminada
pela aceitação da emenda do ~- Ar~
tur Bernardoes. o segundo é ':r se~

gttinte: "pela administração própria
e- tudo que· respeite ao seu peculiar
interêsse". O te:ree.iro: "par,.a decretação· de impostos, arrecadação e ruplicação de suas rend:as". o quarto
"1pela organização dos serviços de sua
c-o mpetência".
.
, .Fe;nso qUe, ·sôbre ês.te5 a.ssuntds, não
pode háve.r · di&eu&ão nem dúvida. · ·
Peve prevalecer o .texto ortgimú.
Os senhores •que a-provam a emenda dos Srs. Ferreira -de Sousa, 'Atilio Viváqua -.e Agamemnon Magalhães,
queiToaJI,l fica<r sentrudos. · (Pausa) •-.A:pr.o vado.· . . ,
.
., ·.
0 -SJ;l,. PRADO . KEÍ.LY · ~ .sr: Pré.,,
stdente, vou mandar úriJ.a emendá. vi-.
.sand0 uma tranSposição.
· ·
Q , SR. NEREU RAMOS, PRESI:.;
DENTE :_ As dema:l:s emendas est~o .
prejulicaq.as. A emenda dQ$ Srs. Se-,
uadores Ferreira de Souso, Atllio· Viv1iqua e DEIPutad:o Aga-memonon Magalhães. foi .aprovada .riôs seus itens
· 2.0 3.•.o e 4: 0 • :Fl\oa assim ter-m inada
'a ~otação 'de ' art. 9. 0 •.
-~

O SR., CAIRES DE BRITO -Envio
à Mesa. uma ·declaração de voto, ·
O SR. NEREU RAMOS, PJ;?.ESIDENTE - A diseussão do art. 10 do
pi·ojeto é a seg1uinte: O Distrtirto Fe~
'deral será adrnll).isj;rado -por um pr:efeito de nomeação .do Presidente dà
R epública e por uma> câmara eleita
pelo povo,. ·à qual caberá as ·fun~ões.
d eliberativas. ,
Parágraá'o úniço _._· ,Á lei organizarli.
a administraÇão do Distrit o Feder:al".
Está em diScussão o art . lO ..
o · Sr. D eputado Gustavo Oepanema
lembrou; com razão; que eu havia me
comprometLdo a submeter· à votação
uma -emenda .de sua ·autOO"ia relrutiv.a
aos territórios, após êSse a.rtigo . De
maneira que, antes 'de · submeter à
discussão o art. 10 do projeto da c~
missão, .po11lho.· e~ .discussão a segtíinte emenda .ao Capitulo 1. 0 :
•<'A.crescen_te-se o seguinte ·a.T;tigo!

Art . . Os Ter;l'litórios serão criados, anexados no tod'o ou em parte a outras unidades f·e deJais, ·o u
erigidos em Estados, por delibe.:.
raÇão do Congn:-esso Nacional.

-:~6_2 ~

'
•'
•. ••
da do Sr. · Gus-tavo Ca.paoema, tinha
Paragraf<>
úmco
- 'J'A adlnimso ..ássuntó sido, ·efetivamente, dei:lredo
traçíio da cada, Te-rritó.rio será re_para quanQ"o se~ tratasse da matéria
guladli. por· lei especial".
cte ..ter,ritó.rios. Estou· de a.côrdo, mas,
Está em diooru:são a emen~a.
pteveooo · a anexaçã-o dos território~:~
Informo, porém, que . há- alguns Se-aos Estados, ·não torna. providências
nhores . Representantes ue lembram o• .q~a.nto aos ter.ri-tló.rlos ultimamente
que esta parte J:elativa a tenitór!os
crlMos pel!-&. Ditadura.
"'
· tinha fica.tfo _pru,:a as Disposiçoes
Hâ. ·territórios qUe foram criaidos
Traosi tó,rias ..
com sacrifício de Estados -diférentes.
- • Há terriiõrios que têm uma pa.rte de
O SR. GUSTA,VO CAPANEMA
diversos Estados. No caso üe o Poder
Sr. Pr~de:nte, segundo ar.tigo já
Legislativo entender d-e anexar o ter:.
aprovado, a f~e:ração brasileira. -~
ritói:io a um Estado qualquer, é pre<'onstituída- dos Estados, dos T.etii!tóciso que volte ao _Estado anterfar' a
rios e
Distrito Fededral. · .DéSta
parte que dêle foi' .desmembrada.
forma, o mesmo critério que nos leva
9 incluir neste priíneiro capitulo Jia
O ·S R. GUSTAVO CA.PANEl'\!A
Constit uição· a ma.téria da organiza- , Dentro do meu ,proj-eto, es.;;a solução
ção dos ·Est~us e C.o Distrito Federal, · é per.foeitamente .: crubivel ..
obriga:...nos a nele tratar da Oil'ganiO BR. FERRELl=L-\ DE SOUSA·--'zação dos Territórios.
AcreS!CeiÍto, a.p.,."fl.as, um parágrafo.
O SR. NEREU RAMOS, PRESINo caso de anexação, quando o terDENTE - , E' uma. questão de colaritório tiver sido fo:rmado pelo des:...
c.&ção; Talvez fique melhor nas Dis"'
memb:rarn:mto : de Estados, a cada um
pQ$ições .Gerais.
caberá a.. parte dêle <lesmembradi!l-. E
. O SR. ATIL!O VIVAQUA - Se,.
o que se <lá qu"Rnto ao território de
Iguaçú., por exemplo, que foi formado
nhor Presidente, deixo 4e 21presentar
com 'pa-r te do · Este.do do Paraná e
as ·minha emendas, no pressuposto de
que, na opar·t e referente à dicriminaparte 'Eio de Santa Catarina.. Não 'é ~
ção de rendas, a matéria será cojus.to que, ama.nhã, o Congresso Nagit ada. UmiJ, de:.::sas emen,das estabecional anexe ao Estado do Paraná
' lecia ser ,da. competência exclusiva doo
todo o território, 1-e que San•ta Catarimumcipios decretar impostos de ' lina fique · sem os !leus municipiós a.ncenças, impôsto te-rr!t.orial, e predial,
teri~rme~nte desmembrrudcs, ou 'viceimpõsto sôbre diversões, e taxas de
versa.
serviços municia.pa.is.
A nlinha eme.nda, como se !fê, é
aditiva.
Assim, reservo-me para oferecer · as
I
.
emendas ao cau'ltulo referente à disO SR. · ATALIBA NOGUEIR-A t.ribuição de relldas. .,
Sr. Pre:;;jde.nte, dévemos nos subordiNo tocante à xp.a.téria rela.tiVla !:1
nar à!}uilo que foi resolvido, e chamo
Territórios, a · discussão do capitulá
a artenção de V. Ex. a para a clrcunsficou tr~rtsferida, p!U'a as . Disposições ' tâ.ncla .de j9, estar decidido que a ma. Gerais, o que não importa que o astéria tcca.nte ,à_ :restituição. dos terrisunto; na redação final, seja depois
tórios ultimamente cli.rudos aos E&ta
deslocado para o ca.pitulo referente à
õ.os ·de onde foram tiradas, é ma-té- .
Q!gl.a.njzaçã<> federal. Houve a.pena.s
ria de Disposições Transitórias. Não .
transfexência de- localização do asé _possível ass}m, desrespeitarm-o.s a
sunto.
·
decisão, pára tomar conhecimento de
ambas as prqpostas: a do Sr. oapa.O SR. NEREU RAMOS; PRESIDENTE - O 8r. C1odomir Cardoso ..n&nla e. a do Sr;; Fer:reirE'.-d•3_Sousa.
também apresentou uma emenda, que
O SR. GUSTAVO CAP:ANEM:A e a seguinte: ·
A matéria agora prÓ<posta não é de
natureza transitória; é de ·naturwa.
"·Os Territórios sexão regidos por
perman,-ente. O -artigo proposto destilei especial e o Poler Legislativo
na-se a reger ne:::ms.nentemente. a.
poderá. diviüí-los, anexá-los ou
org~aniz_ação dos -tenitórios.
·convertê-los em · Estadoo".
-0 . SR. ATALIBA NOGUEIRA O''SR. FE.RRELRA DE SOUSA Vou lêr a -em-enda., para esclareciSr. ~esidente, a .propósito da. emen-.
mento d1;1. Comissão. E' a seguinte:

do

"·~~~.--Bf~:;~~-?~J:~L~

· N:te-:,s·e: o seguinte a.rtt-

,1 •,_ .~~',;'ff_ - ..1:· -·~~ Õ· -:

.·x;r··..·~~·fé~ritÓrios
serão crier
no. tod'c.
em ·
.

·rlÇJs,

~!mexw,o:-os

i_,

,_•

{}U

•

par~

te às ·u,n:iC(l;a;des J.ed:eradas, ou eri'gi.d'os em Estl)!dos; POJ.' de1iberáÇão

do· Congl'esso

Nacional. .
·
PaJ,'ágrllio. único· - A adminis~
tra;ção· d·e cada Tetritório ·será re.
_cguJ:a;da 11or lei esp~éial".
·Sr. 'Presidente, SGU absolutamente
cootrãrln •a is:to.
·
·

O:.&lii:i:

GUS'rAVO

CAiPANEMA -

Essa · dispbsição · não · é de natureza

A~ , s-e ·c~gita; dé aiJ.~káçÊÍ_Q, ';Í:lo ·todo
· ou .- mn -p;&J:te-,- a -outras u:rJirlades, ·ou;
. então, de si.! a ereçãO.. 'em .E-s.ts:dos, Ab~
:soltit1nnente. Isto só servirá pa:ra
. um& coisa: a - c-riaç§,o ce :novos. ter;..
Ii~õ:rlo.s; coisa que é- uma a'bs~·lilta ,ex~
c.r-escenda ein nooso reg'imc ~,dé Esi;a,.
dos: fedt'!altlos.
.. ·

- ·,:.~oo-1 sR. ·'iA.tic&m,t:i:at:l Fícru:ffii..~1ifuô;

,p tiT:m: a..it'cn.ia:a.a-à .a ukriómia' dos .&;:
~a~a.~~;,~,-.: ) , . f . •. ~
.
O E-R .... ATAI::.IBÁ NOGUEIRA ,.,_.

Aés,d·c\10· o a.pa.rte -do nc.ibre CoP..stitu-

transitó-ria. E~a · regula pennM:Lente~
int ~ .Sr: Argemiro de FlgueN'.edo. 1\;'
mente ·O assm;í.to. Tri.níbérri' não ,é d:e :.ate.nlla•do à autonomia dos Estados.
r:rão c.g trata de reper.tirrilos aqui que ·
natur.eza transitória á. emel!lda 'Ci·o. ' Se~
· fa lúnt:s ou qúe fa-lb.'an1 êsses Estados,
nl!_Ç~r Senaiic:r Peneira de · ~ousa.; ela
l1El ·toçante ao pcvcamento de
é tam)J;ém de / na.tureza p.C:l'lílanBiite,
:p~te •do •Sc5!1l soló. Deve ·a União, por
p~qu-e não .diz respeito, rupen:as, Ml!3 .
Territórios existe.ntes, mas à todo :e· QtraJqu-i=r forma . de fomenta•, amti!Lar
qualque1· Território que yie:r a :e:X;istix.
,E'!:i.tli:' colonização, mas ntm.oa converter.
púte ''rle E~tados ll·~ tenitórios.
o SR. ATP...LIBA NOOU.EIRA . Dev'-e·nios
coi'no tirinéíDb .npr.teá:-'
Os ter1itórios nãoJêm siglnificaçãç)- na'
nossa história, · ~ '
.•·
.
dor : que::'emos
fe<dê:ta.çã.õ' '0u o ·'Es~
N'â:o é nossivel que o nobre Depu.~ tt; dc· i.Ll'J.itário? Sé querm1os a '} edetado Gusta;v:o C::I[Janema .deseje que · -::ação, não .é .possível qua ~andes por...;
ç?:is· S€jam retirada.s dos Esta.doo para
a1nga :sejam. cria.dos :nsvus territórios.
E' _.o que- está esérito,,-' com ·tlôldas
ó::lllf.-~as a1 administração diversa.
as letras. ·
· '· ·
_O
%AVIo GUIMARAES O $R, GUSTAVO- C~·PANEMA -+
Sl'. Presidente: A aua·s.tãó dos terri·
Não se ctiata ·doe determmar, mas de
tórios ·•ooli:Íca.cta: 1íe.sfe ·momento pelo
possibilitar a c-riação, por lei Te4eral,
t..<'l;l:n e:nk Sr. Gustavo CErpanema,
d·e outros Texritórios, sempre .que o-; cm;ta p~rtv.C:açãa. na v i.cl:o>, dos E.sta;dos,
exigirem· ó;i· í:aterêsses su,P'erimes do·
Quando ã'esinetn!braram grande parte
p-ais..._
'
d ;:,. ter ritório . pa;ranaens:~. numa. quant idíÍ:::l ê d·é ma;i:s .d ·e r!uaT~hta e tantoa
O SR . ATALIBA NOGUEIRA mil quif<~ràe<ttD!s qt1adrmctos; o -Para'ná '
No tocante à defésa nadonal e ·colo$t:ntiu · as· efeitos, tia. sua vt..1a: · a.rça~
niza.çãa · rlas ~onas f:rcnteiriç.aS,- basta
éeT!'tfu'ia, ·e supor.t:ou _a ·pcvpulação IPa.
.o que eç,tá no prodetó,-· isto é, uma
l' ~na ensé os· sofíimentos terJ:iveis da
.faixa de terreno ·na · frónt~U'a : que fiÍrmti1&ç5,o rt(}. Estaà:o. Co:.1.ce:rdou, -pÓxar o Gov-êrno F~€tãl. .
!ém; porque as razões dadas -eram de
Em segundo' JUÍar, ~1ão devemos, · qu.e •aTtoo interêsse's naoeionilis, indiéJÍI,.
lleste instante. da.r à · ~;dmjtiistração
dos pelo Est.a'do Ma.íor do F..xéroito, titenitorial -saliênêi\1- m1.'.-ior . do .que
n h 'am d-2-termin,s,do a conCTetização
'a quela que · está' logo er.d seg-Uida, no -:d éssa m E>ctida..-. -a:õ - Sr. F.:"e:S1dente da
.art. 1'1, onde se. distiÕ<! sôbre a cOm" ·Rs~úhli~--~ .
'
petência :pfiVí&tivar ctâ União. ·Es.tá dito .
no inciso :t5:
Concc,r<dóu 0 .Paraná, visto que uma ·
rr.z.'L::.o ele: urdem superior POid<'>IÍl. de-.
"m-&ariizs.r a -adminis-tra'ção dc.st e-:rmi;nna; o · desm:embra,mento de um
tem::itório;s; do :Distriilio ,F;sd<eral.. ".
· .E.s.t~ido ·- -(!'l.or.qué êle coloc.ava o sen~
~ão é preciso derramarmo-moS màis:
t hnm t o. de Pátria e do Brasil acima
. Ag&;ra. p:revi.no p.. s-e['l1ünte: .a única
dQ r-iWimJ.-a.Usmo , Mas, SL Pr esidente,.
mai;t'n>i;a;. jmporta.nte, em r.el:ação ·aos
·céssado · êste motivo de o·r-dem. militar,
t&i!"it6rios, é l'ef.êl~ent.e ~ ;;. supressão
):-reoiso dizer que o Paraná reivindica
dos atuais;. ..senelo 1naMxia. .transitória,
:p9rmànenteménte o retôrno dêsse pe~
de~~ . fiCi3Ir. · na:s . Disp-c-siçõ:es ~n~tól:.daN de ~ tena. à sua vi-da de Estado
à t:ttôn&nw.
riaa-. .
, .
. ··\'.· : ·· .

uma
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Assim Sr. Presidente, voto contra
essa medida. e acho_que a matéria, já
está julgada.
O sR. GUSTAVO CAPANEJ.IIIc\ Sr. Presidente, é forçoso não vincular o merecimento do dispositivo
que proponho . a qualquer política re:la tiv a à criação de Territórios. :ll:sse
cJ.ispositivo ~ diz .reespeito somente à
organização federal da Nal(ão Biasi·
leira . . '
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Repito: a matéria será regulada pelv
art. 11. inciso xv· e .pela emenda Fer_
,
r·eira de Sousa.
O SR; FLAVIO GUIMARAE.S Meu objetivo foi prestar um esclarecimento a V. Ex."'.
O .SR . ., ATALIBA NOGUEIRA Foi esclarecedor o voto de V. Ex."
em complemento à opinião Õ!Q Senhor
Gustavo., Gapanema.
.
O SR. FLORES DA CUNHA - Sr..
Presidente: a discussão está encerrada?
(
O SR. NEREU ' RAMOS, PRESIDE;NTE- Ainda não. V. ~." d~se
ja falax? .
O SR. FLORES DA CUNHA Não; desejo votar. ·
O SR. NEREU RAMOS, PRESI- -DENTE - Se ' não há mal&, quem
queiM. usar · da palavra, encerrarei a
discUSl!ão. <Pau8a.) Está encerrada.
Uma vez que fod feita r.eferência especial ao Estado de Santa CaJtarina,
devo esclarecer como votarei a emen-:
da do Sr. Gustavo C.apanema;
.,
Votarei, em parte, no sentido da
subemenda - s"e assim. posso chama.r
à-que acaba de mandar à Mesa o Sr.
Deputrud:o Prado. K:elly - subtraindo
ao Poder Federal o direito de .crioar
territórios. (Muito bem!). Não darel
mais poderes para a criação de terrL
tórios. Aceiwei o resto da emenda,
desde que conciliada com a dos srs.
Edgard de Arruda e Ferreim de Sousa, que assegura aos Estados de onde
os territórios foram desanexa:dos a ,
preferêncfa para a ã.nexação. Se êsses
territórios forem extintos, voltarão às
suas respectiv•as porções.
O SR. FLORAES DA CUNHA Diseordo de V. Ex.a ·no emprêgo
do têrmo "pref&ência": Entendo que

obrigatõriamente deverão os territórios voltar a ês&es Est!lidios:
O sR. NEREU , RAMOS, PRESI- ·
DENTE - 1i[ada o impede. O que desejo é uma redação imperativa: ·extinto o território, as divers~ porções
voltarão .ao dono, para :assim ·eyita!I
que. o Tai'l·itório do :J;guaÇú passe todo.
para Santa Catarina ou para .o Paraná. Cada Estado ficará com a sua
parte e acredito que ambos .perfeita~
mente satisfeitos.
Vou, por conseg.ui.nte,. submeter à
votação a emenda do : Sr. Deputado
Gustavo Capanema, com a ressalva
que acaba de·· ser feita. ·
Os senhwes que aprovam a emenda ·
corp. a. ress:dva, queiram ficar senta.d'os. (Pausa) .
· AlprQIVada. .
.
Há emenda do Sr. Deputado Prado
Kelly, mandanQ.o substituir ·a palavra
".c;riado~·~ por "!divididos"; Fic!l-ria.
assirri o d!SPC?Sitivo:
"Os TerritóNoo serão divididos,
t anexados, no todo ou em parte . a
outras Unidades da F·OO.eração".
Os Senhores que a;provam a emenda
queirani. ficar 'sentados. (PausaJ.
Aipl'Ovada.
Vamos passar à votação de outra
emenda do .Sr. · Deputado Prado KelIY, I!l.!Llld:a ndo · suprimir a pala.Vl'a
"putras"; •quando se diz que os Terri~
tórios serão anexados a outras Unidf!ides, 'J)Or<rlie S. Ex."' não considera
Território como Unidade .da Federa~
ção.
Em votação. (Pausa) .
Alprova.da. a emencta.
Há mais. duas emendias, uma de au-:toria .do Sr. Edgard .Arruda ·e outra
do
Ferreira. de Sousa.
'
A do Sr. Dépwtado Ferr.erira de
Sousa diz que no caso de· anexação
quando o Território tiver sido foOrmado pelo desmembramento de Estado.
e, oada um dêstes caberá a palite anteriormente desmembrada..
. ·
A outra. emenda ·declara que, extinto o Território, voltará êle a integ.rar os Estados de que haja sido dea-·
membrad1:1.
Penso que poderíamos 8.ipl'ovar as
emendas, pa;ra que fôsse, oportumamente, redigido o. artigo da emenda
Capanema,. com esta ressalva.. Apro~
v.a das estas emendas, a redação terá
que considet:á-las de mod() a. assegu~

Sr.

,,
lW'

aos Estados, no caso de extinção
dos TerritórioS, ll. porção ~ue dêles te·
nha sido destacada.
Os Sel!lhores que aiProvam as emen-·
das, que são do' mesmo teor, pa-r a o.
efeito de ·se consignar num parágrafo.
do artigo aprovado, estas disvosições,
cueiram fioa.r sentados. <Pausa) .
·":r.•
\ '•
Estão ruprovàdas. ·.

mas, posteriormente, a do Sr. Deputado .Gustavo . Cwpanema, de moao,
que a mesma fica prejudicadà.
O aTt. ·10 versa sô~e a autonomia
do 'Disttito Federal, ·e como o .agS\in·
to, evidentemente, · vai pr<Wocar dis·
cussáo,. consulto · se não seria · preferível adiar o debate, pois que faltam,
a:Penas, 10 minutos .Para· o término da
h~ra.
,

O SR. FLORES DA CUNHA Senhor Presidente, votei a favor porque, a<lmitida como foi . pela maioria a
primeira hipótese; esta ~n8eqüêncla
é aoeitá.vel.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI,DENTE - Existe um "par~afo, onde .

O SR. FLORES DA CUNHA~
Sr. Presklente, consulto a V. Ex." se
haverá reunião· !Wlanhã.

se diz:

'

-

O SR. NER:EU RAMOS- De a.côrdo com a praxe . da A,ssembléia não
haverá sessão, para repouso, sobretudo, dos Taquígrafos. <Apoiado).
'

"A administmção de cada Terntórlo será' regulada por lei especi-al".
O SR. ATALIBA .NOGUEIRA Não ·é necessário, porque. já. consta
adiante. A matéria deve ser regulad'ol.
no seu devido lugar.,
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE- Dou .p or aJ)rovaàa. a emen- ·,
da, de acôrdo com a deliberação Q.a

O SR. FERRJi]IRA DE. SOUSA Sr. ··Presidente, V. Ex. a ao dar · seu
voto a r{lli,peito da criação . de Terri·tórios,. dec~arou n ão ·· permit.ir a. po,ssibilidade da criação cj:e qualquer outro
Territóri-o no país, com · prejuízo dos
Estados.
Sugeria que
EX." submetesse esta
d-ecl&Ta,çâlo · à CÔmissão e, numa l'edação final, deixasse expressamente de-clara<l,a, a impossibilidade de tal c.riação.

O SR.- ATALIBA NOGUEIRA -

O sR. NEREU RAJ.14QS, PRESIDENTE - Quando da votação da redação final,. por esta mesma Comissão
c. ilustre Senador poderá sugerir o
que acaba de dizer.
Está encer11ada a ses§ão, ficando
mamcad'a outra para 2.ff feira, às 14
h!ll"as.
-

casa.

Sr. Pxesidedlte, quero . decl1l.Xar que
votei a emenda, uma vez .;que-passe o
ser :ratirada, uma vez que passe o
art-. 11, inciso 5. 0 •
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - O Sr. Senador Clodomir
Cardoso apresentou uma emendâ,

v.

·7/ 1t _·R·e un--ia.. .-o_,
.

.

-..,,.
- Reliniu-S-e', :h<áa: 3s 14 _hõ'rà$ a..:c.óS
m,issãb da Constl~utç~o; - com -: a PF~
sença Ç!çs Sr.s:: Q_ol).Stituintell: Nereu· Ramo8, Presidente~ ' _:__,_ Pr.aà.o.
·Kelly. .:__ A-g::tmerm1on l'1Iagalbães. - •
Ataliba: Nogueira. - · Atílio Vivaqua.
~ Café Filho. dlodomir Cardos-o.
- Magal111ies Baratá . -Benedito V-aladares . - Adroaldo- Costa . _.;,.. Gús-.
·tavo Capa.nerha . - Edgard Arruda.
- Mário . Ma:sàgão. - Argemiro Fi-··
guei:l:·e âo. - Arruda: Câmara. ...:.:- _S ilv-estre Périclei>. -+- Scares FiLl-}o: _,_..
Ar~ur - :8-ernard:es. ~Raul Pila- Mil_ton Campos.- - Costa ~eto. ~ Valdem:u Pedwsa. - Ivo D'Aquino. Ca:ires _-de Brito. - Óra.cho Cardoso.
- Büeta Neyes-. --=- .Flávio ·Guimarães. ·
- Guara.'Qi Silv:;~ira_. ""'· Acúrcio Torres. _c_- Sousa-· Cesta. --'--- Aliomar Ba-·
leeiro. - Flo:ri!s da cunha:·. __:__; -Eduá.r:.
do Duviv,ier ."'~ Hermes . Lima:
·•

'~~~~=~~&\(
Na !lessão tio . dia 4 dÓ i!orr,ente, ·a
ComJ.6são- ·-da--_Constituição · ap,rovou. o
inciso II do art. ·-7.'do substitutivo ·Clo.:.
dmoii' Cardosc.-:,Ja:l como· se a-cha é.,
âigido.
·
· ·
"
· Os deb2.tes sôbre- ê.:;se -inciso se
acham r.eproduildos no Diário da As-·.
Serlkbléict dq dia 5, pág : 817· desde a.
2~-" coluna.
a 5 . " linhac da .3 . " co-

a:té

lima·.

I :tião ~: w . encontra:·. áli) . ~nnretantó.
9-ualquer t r+dica·:;M de ..que _o r.eferioo
.fncis o t enha sido G;prpv~do .·: ·
· Pr-oponhó· .que; consultacl_a a ' Coniis..:
~ãà, se .faça _.constar . d!!- ata do& nos-,.
-_;SOS , .trab~lhcs. de_ hoje _que :> 'referido
~nciso f oi- a:provado.- ·A
neç-essiçlade
p.essa :providência; ·é tão evidente qae
dispensa -Jus"tifi<l~ão. · . ·
· ·
o SR. NEIÚW RAMÔS,- P-R ESI-- .,0 segundo a::kuiJ.ú :K um~
DENTE - - Está abctta a · s·e ssão. ·
Em · di&~ussão á ata taquigrafada da
;DFJ$ArrA4Ã<i
····L
. . DE . VOTÓ.
Sjlssão · de 5 de a:bril, · piiblka,d:a n·o
Na ses.~ão:· de· 5--do cor!'énte; quàndo
"Diário da. ':Assembléia" cte· f) 'do corrente.
·
se discutiu sôbre '.a organização dos
.)
municipios, ofere.~i, ·ao art. 9, uma.
O SR. ALIOMAR · BA~EEIRO . _;- emenda p1e1t-eandu a p"ssa•g.em da pa('SÕbre a ata) ~
Presidente, flin- . .lavra autonomia, do inéiso ·I, para a
to-me no dev0r de retificaT a:· ata ·:de. cabeça do artigo. Essa emenda co. nossa _última sessão, na parte·· em ·que:· meçava assim:
_.,
·
me atribui uma apr-eciação menos
"Os municípios ,serão orgainizapr:imórosa ao Sr . Castro Nunes. Não
dos · cfu · forma qu~ _lhes fique . as- a disse . . Façó restrições E} sua · obr_a
segurada autonomi~; compr~ell"-'·
"Do Estado Federado e-· seu muni.cídendo-se !jesta: · ··
·
pio", assim como às tendências a'Utoritárias de seus artig-os jurídicos,
a.) - e-ieição di.T-età de prefeitos
UI!! - tanto fa.&::istas, sôbre o Esta.do
e · vere~J,dor_es, _etc".
Novp. Mas n ão deixo de rreonhecer
nêle o grande jurista e o magil':ltrad-o
Informado de que h avia uina emen_
digno.
da d.o . mesmo t eôr, oferecida pelo- Senho'r Ferreira ·d-e Sõusa, At!lio VivaO SR. NEREU RAJM:OS, PRESI- q_ua:
e Agamemnon Magalhães, procuDENTE - Será fe-ita· a retificação.
a:breviar e simplificar oo debates,
O SR. COSTA' NETO - Sr. Presi- l'ei
retirando' a que havia oferecido.
dente, pedi a Pll-la'VTa para tratar de
Todavia ··ã,o cômpar.ttr ) pela leitura.
dois a.ssURtos· referentes à ata em dis•
cussão.
·
·
do D iário da Assembléia, aa d\las re1 >,

Sr ..

'

.

,

•

•

,-;~~~i~;~émbp_o dlf~-ç~~S'~~~bô~

:aef'á a.ptesentàr_r/ np jh~m'e'ii>bQ ,da r
ou-· -n:a:::re-gfíi:ão. d·o· •·di'a!'-§ubs~qM:tite;_ ·à-c: j_tJs'ti!iéà4~· é"sé:rft'a,;
, qe· seu >yotó.'! . -··
, .,
:Ve)i:;l.~~Q,

ferina, ...--,. --·--~
·P rocede' _à · leitura. .~êste te~tó, ,,í)_alia
ri:ow~'; ·- - 1}?-la
's-qgerir que ; as jil.stificaçóeS' de · voto"
· .1\ fuexi'sf.ê1icia
&e -fliçam- pór· e-s<.:rito, a fim"-de -se pou;:._
-ví:tdó: âit · ióep:Ção ·
par .o -tempo ré~ervado- ao:_deb~té. - A ·
nesta)•.·'· qu,e -se
justificação poderá· ser feita ·nã .sessão .
e;in~:ridâ, , imP.ede ·quê· -·se po,;;sa··.córtsi- em:
(]:\f~ . hou:ve.r <lido , e:~rõvado li dispo.:.
derar, como ·condição _, êle 'autónom4a; -si_tiv_o-,
ou-- :qa_ seguinte, - mas' :sempre
eutros _J1tO.S eu fá tos·· riãó- corfrpre·e ndi- ·:p;:·r esc~i.to
.. ~.~ _·. _
.
. ·. __, :_
dos ~a ertV.m~ráÇão: - - •· · · . · · ~-"
, . Os-- Srs. Represfntantes .,q ue ·àpl'oQ.._ -.__
- E a; IIJ.i.íL.'1a( i.Ii.·t encãó nãu f0i fech~.
.-a s:uges-tão qlieirai:n corise-rv.ar-''t>e
eem<):_ ,..o r-a ffuou ' fe':!h;úlo, o e0nc·e íto 'cvam
s;enta-ãoo-. ·<Pausa) -j ·
• "·'· ·, •._,; .
. da autonomia ·ID1!-'1iCipal . ·- _ - - '• 'Foi aptovada. ·
_
_ ..._
As justifkações de'. veto -serã.o .\fei"o SR .. CAri FILHo: (sôbre a- ~ta)
tas, por esj:!ri:to, h a ·pi·ólJria: ·sessã6.' .ou--~
'; _....;j..:, st. -.Pres~àente; quandb sê Íiiséútiu
·
_ . -_ ,.,_.;,_
-w autonomia--dos ·mu:p.icípic's,-.tive ·opór- -na ·üne-diata. ,
Vamos -; passat à discussão :<dO:! art .
tlpiidade: dê. -ded.arar que estàva g,é
acôrdo ' com â - e;meriçl.a dei ilustr_e co.:. Hl do · proj-eto, -a&sim :i'edigidó:'' -..
Legâ Adrà:~:-J:do.:. -Qostá. · Nãv -conhecia,
"0 Distrit~- Feõ.eràl serà ~d~'
põ_rém;- _perfei,taménte .s-eu texto. Mai:s
nistrado - por um ptefei.tb de .nÇi-:
tarde, ve).'ifiqu€i _que nega va a eleiÇão
me~J,çi:í,o do Presidente da · Repú.:.
dos uref!litm;.. das cak>itals.
· blic.a e poi· üma . :'. Cãmara eh~itá
Venho pór - isso; declarar que- V.oto
-p-elo p_ovo;· ~~ qual ~!1berão as · fun•contra -essa· -enúmd::>", s"pesar de - cons-Ções deliber31tivas." -;
tar da_ ata - o .meu voto , favorável · à
O SR. ARGEMIRO FLGUEI.REIDO
m!.isnia;.
- SoliCito · a pamv::a ua'ra enviar a .
o ,SR. NE-R EU RAíMOS, PRESI- V. Ex:a, ..Sr, : Pre.sidentê, emenda ao
DENTE '- Será _feita-_ a retificação: _ çl.ispositi:Vo do urt. 10 elo proj€to da
08 S~Ilhores_ que_ aprovam - a; ata pu" : - Comissão, do . qual Ç.iverg·i, conforme
blica.da no "Diário •da AAsemb}éia"
está expressarnei:tte declarado, n!J.
d<Jdia- E), feita.s . as retlfkaçõss sólici~ · parte que diz respelto ao Distrito Fetadas; queil::am coiiserv.ar_,.se ·sentados.
dera-l.
(Pausa> ,
· Isso põsfo, passo . a -justificá-r.-' a tna; Fol -:apl:ç>~n.dâ: .
t,é ria constante da emehda>qu{,·- apre.:.
- ·
o SiL '•:-])eputàdq Ccs~a Neto· apre- s<r~nto ..
Sr. · Presidente, em ·dhéurso pronunsenta ·_- a , propqs't~-~ que acaba dé lêr,
chamando :.a · atenção da Comissão ciado nesta casâ, nos _-primeiros dias
I?ara a ctrçunstânCJ...ao de,>no; Diál'i'o ãa -dos nossos debates parlamentares, di&;
Assembléia, não constar a _aprovação curso publLca•d.o no Didrio da Assem~
ns,tu:rais inccii:reções
do inciso do substitutivo Clodomir bléia, com as
Qardo:;o que inclui, ·-entre os princípios -dps trabalhos im:provi?.a,dos e nãJo re-;
constitucioiuüs da 'G·ffião, a ind~<:n~ vistos pelos oraclol'e-3, tive .ocasião de
·
dência e a harmoni-a dÕS póder€\'5. _ me referir ·-ao Distrit-o Fe-deral.
Pleiteei ·a : sua aütOnomia, s:r. Pre"
ReaLrnente, no reierido Diário, fi.,.
gura a discussão d91 matéria mas sem sidente . .E o fiz, 00mo ::>,Úntueí: ·sem
a aprovação da citada enieÍ1-da. Pen- preocupações de ó;nquistar populal'icls:de, sobl'etu,do, porq_ue. home-m -pü:SO; entretanto; q-i.íe os Srs. Representantes e-s tão bem lembr-ados de _que blieo. do Nor~, outros la;;.os não me
o dispositivo foi aprovado. Em todd :p-rendem ·:ap grande povo caricca--seo cascr e9mo -_.podem _surgir dúvidas, não_ ,os .que·· vil).culam todos os - bras1l":_iros abs · .in1j~rêsses gerai~ da Nasubt.'le·to-o novamente à Comissão.
·-:-os , Srs.' que.-;,b~ · aprOvam, .queiram çao,
Demonstrei, referindo-me à opinião
·- e·o nsefvar-se sentados
(Pausa>
·
de grandes publicl.stM, ccmentador'3s
' ,F'_o t aprova-do.
· "· ·
·
da Constituição de 91, que os· argtfOs Srs. J.?,e_-;lrêsentántes conhecem mentos contrários à autonomia -Co
o art. 23 ·do . Reginientó, q~e éstabe- Distrito chocavaJm-se com a boa--· ra, lec-e, ·no § 4.0 / -zão,' atentavam contra- os principiõs
c
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estruturais da República Federativa :Na pl;imE1_ira hipótese; tudo se· par.:.Li.l;
e. mais do · que isso, Sr. ,Presidente, pm:q ue um pavo :perde t.udo · qua:p.cj.o .
.negavam !!-·b rigo à ·mais justa, à mais lfm:ncia á sua própria lib,e rdaJe. Na
nãtural. à · ma1s incontestável €f legíti- SLgunda, nos sacrj.fícjos· ·de vida, no
ma aspiração de um povo, que é; sem . den amamento de. sangue, nos. des·;a.ilisonja, ao lado de São Pa].llo, a rr"<aior ramentos naturais . d·a s - rev·oluç·ões,,
expressão ·cultural da Nacionalidade.. muito ·se terá perdido antés que. se
Se nós Constituintes, 'Sr. Presiden- restaure ou se implante lima·· ordem
.te. nessa grave missão rom que esta- jurídica compatível com ~- condições .
..
·
mos hol).ra·do:,, qual sejá a doe slaborar de vida das coletividades.
Devemos evitar, Sr. Presidente, eso estatuto básico e diretriz da vida
social e politica do. Brasil, fugirmos- . sa alternativa dolorosa.
Nãó repitamos ···O ~rro que já c~ .
ao. calor da .opinião pública, noã te,nhamOB dúvidas, Sr. Presidente, de metemos, data vênia, restringindo · a
que teremos falseado ante o 'lm],lél'a- autonomia dos municípios das capitais.
tivo .dçs nos.sos· maiores d€ver·es. pil;ra do~ E!stados_; em_ flagrante .viola9M ,a'?:
·
construirmos obra pecaminosa ..:: ins- propno regnne que adotamps /
Está ago'm- em jôgo a auto11omia do
ilável, po:rque a estabUidade .de um.
:
·
·
Distrito
regime só é assegurada quando 'ê le
-r·
se cristaliza h·a forja sagrada da vrin~ . Não a neguemos.
tade popular.
·
Todos à3 argumentos 'em contràr.io ~
· Não_ faço dema•gogia, faço mciocí- a -essa· ·autonomia; care·cem de; fundamento sério. . .•
' . .•
pi.o; não faÇo .partidari:snio, faço afirmação de verdade sociológica.
A pÕSsibilidade d;e choques entre
Não há República sem O. império· do aUtoridades diferentes nO""'llesmo Ter'ritór.iü, argum!ilnto a . que. ·s.e -apégarm
povo.
·a~gu~1S constitucionalistas, é ._ pretexto
Não há Feder?-Ção sem ·a descen.m otivo relevante para ·s é negar
tralização e lo~ àlização de funções do.; e não
.autonomia em c~.usa. Fôss-em us dois
núcleos· humanos, para: uma vida· pró·- I.apoderes
so_beranos, a 'circunstância de
pria e autônoma. ,
·•
um Ú..''Ü:!o Território .pára o exercício
Se -Regarmos reconhecimento a es- de ambos, impediria . a sua c-Oiexistênsa verdade biol0gica e sócio-político, cia. - Mas, êsses poderes, diferentes
aniquilando o princípio da autorwaná em su;:c estrutura'Çã.o Jurídicá,; bem
daquêies núcl~os, teremos. conseqüen_. assinalados em sua vida orgânica, de-'
temente, impedido o desenvolvim<!nto limita-dos em suas funções, um sobe·- . ..
burp.ano, que só é possível num 'l_iina rano, oiltro . autônomo', nã!o· .poderão
de respeito à liberdade, compatíve l
coli-dir em razão da circunstância da
com a vida social.
uni-dade territorial.
Se o Estado, hiperti'ofiando as suas ·
·,Do mes!Ilo mo(\o que· os indivídu-os
funções, tutela .e escravisa a vida dos
podem· coexistir :em· sÇ)Cjedade, assim
núcleos sociais, impondo-lhes ct;i·.:tri-·· o pod.em oi§. orgatlismos políticos, · uns
zes, t:fn.çando-lh,e normas c·o muus e em. face ·dos o'utré-s, se há r·egras obri:..
inva-riáveis, matando · a expansãc da gatórias precis.a ndó-lhes as · f;l.tividad~s
inteligência e das iniciativas, te:·emos, funcionais .
sem -dúvida, Sr . Presidente, çle assisSóu partidário da imedi'ata -co:nsti-·
tir àquelas pat.celas vivas e ativa"oS da tuição do Distrito eín Estllido, e pOT
NaÇiw, forçadas a · decidir ante o ma:s . isso discuti o assunto, há 'dias, quando
angustioso ·d ilema, com ·que .se pode se debá.tia o· primeiro 8,;rtigo do ·nosso
deparar unia agremiação humana: ou projeto constitucional.·
elas se deixarão apassivar, escapamdo
.A,cho que a medida será justa, e,
à~ lei.; do progresso e da evülução; (JU,
necessária, ·para sé excluir
no desespero natural, motivado pelo sobretudo
de nossa l€i bás1ca a anomalia juríC4óiC€amento de suas condições p:ró- dico-política
que vinvos conservando
prir.s de vida, terão de se lançar con- em relação aõbistrito
Federa•l.
tra ·a poder -opressor em busca da JiE ano:t;p.alia porqu:e. Sr. Presidenberda·de peráida. Em qualquer das
duas hipóteses, a da convul.oão e a te? E' fácil a resposta.
dG á·esfalecin~entc; a da. ordem, com
· Anomalia~ porque a organiZ:;J.ção pou , r6baixamento mcral e ·o sacrifwio lítico-administrativa que ..as oonst1tuL
do pr0gresso humano; e á da dt:Jor- çõ.es anteriores 'deram ao Distrito, . e..sdem, "10 caso, como expressão de cóns- ca'Pa, pela mop.struosa singularidade.
c1êncla f:: de vitalidade, são inevité.-' a .todos os princípios do direito , púveis os prejuízos para• a vida &ocial. blico e estruturáis ·do Esta·do, do 'Mu-
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nicípio e do prqprio Regíme Feàera- ~ ·:J!lste preceito, Sr. Presidente, deve
tivo; Á abenação' é evidente. - . Enharmonizar-se. éorri q art ... ·10 do pr<Í-

....

contra;nos o Distrito, investid'o, das
jeto, segundo o qual "o Distrito }i'ecaracterísticas dé EstadJ>, elegendo,
deral será administrado por um Pre·como as demais unidades da Fedim:tç'ão,
!eito, de nomeãção do Presidente da
os. seus :nepresmtantes à Câmara~ ·e ao
RepúhHca e por uma Câmara eleita
Senado Federais. Mas, a,s mesmas coru.pelo povo, à· ·qual cabetão as funções
<Ieliberativas".
·
tituições_que as~im o enc'a:rtam n:a ::e~:.:..
truturaÇão - jUl'ídica do Estado, fazemE' evi:dente '·q
··'·'u· ·e·. 0 att. _:"o- ~·_, 0 .atu
" a·l ·
no· decair dêste conceito,. quando; na
.1. · "'co?r~-JJetência privativa da · União, reprqjeto há· de referir-se . ao Distrito.
servain para esta o 'direito de· orga;ni- Federal, .que se ·co.nstitilirá ria' f·o rma
zll.l··:a administração do Distrito.
prevista: :na CoÍJ.stituição .qÍ-\e estamos
Depois; e:~ vejamos bem; Sr . Presi- ___el~oorand_?.
dente, Pa.l;Sam a._dar ao Distrito FedeAssim também,,:ha C~nsti:tuição ue
ral a feição : jmídica'· cte· m1micípio e, 1934, .-o·:at<t', 1Ddizi_1J,:
neste cruráter, tem êle a sua Câmara
·
Municipal eletiva e'tim Prefeito. veni
'~q'; mstlito . Federal será actmilogo a decepÇão do jurista. - o
nistrado per um pr efeito, d e noPref·eito é de home·açãJQ do Presidenmea,ção do Pr.e8idmte da Repúte; da República, pelo que passá à elas..
blica, . com apr o.vaoção do. Senado
se dos funcio!lários .f€derais; e · a
F·ederal, . e . demiG.sí:vel o,d-nutum,
Câmara só · tem funções deliõerat'ivas.
cabendo as funções· deliberativas
•· O Distrito J,l'ederal não é, portanto,
a · --uma Câmara . :Miunicipal eletiEstooo nem Mun~cípio; é uina: figÚr~
>va. As font es de ri3ceita do Distrisiljgular, aberr.anlje de todos princípios
to Federal. são as mesmas. que
de . direito público - é ·uma anomalia
competem aQS Estados· e·· Municí·pies, cai;Jendo-lhe tõdas as d·esjurídlco--politlca.
Acabeni.os com · isoo Sr. Presidenl-e.
pesas, de caráter locaJ".
·
Temos o makrLal à mão. Terminemos
a· ·estrut)ll'ação política do Di-;trito,
.·!"orque .o· mesmo Estatutó- prec.e it uacomo Estiu).o, uni<lade da Federação.
·v a•. n·o art·: 4. 0 das Disposições TranNão nos fa·ltarão aqui Os elementos sitórias, diferentemente para o atual
Distrito Federal:
para a compo_sição.
,
Há um território definido e cerw. ,
"será transferida a Capital da
Há, no Distrito, uma situação eçow
União para um ponto c.e ntral do
nõmica-finanoe1ra que assegur.arà ·· a
Brasil. .. "
nova unidade, -t odos os elementos ..pa.Parágrafo único. O atual Dis.:.
. ra uma vida própria e autônoma. ··
trito Federal será a dministrádo
E há :nele tim .povo, eu digo com
por um Pr·efeito, C~j.benôo as funemoção, que não .teme confrontos com
ções legislati-vas 'a uma Câmã.rru
outro qua:lquer no,- índices de sua cul:.
Municipal, ambos eléitos por sutura e do seu civismo·.
!rágio direto, sem prejuízo da.
Sr. Présidente - .;Jl:ste povo quer e
representação profissiona l na for_
mexece governar-se por si mesmo.
ma que .fôr estabelecida Pelo
(Muito àem) .
Poder Legisla tivo Fe-deral na· Lei
o SR. PRADO KELLY _ sr ,. PreOrgâillca. Estendem-se-lhe, ·n o
sidepte, a · cdnstituiÇã;o de 1891 ·estaque lhe fGrem aJPlicáveis, as diS:. .
belecer.a, no art. a.o p·recei~o que,
posições do art. 12. A primeira
1
numa das últimas sessões,
foi aceitn
eleição para Prefeito s erá · ;feit-a
por esta grande comissã,o, em virtupela Câmara Municipal em esde de iniciativa do eminente Sr. De~
crutínio secreto".
putado Artur Bernardes:
Recordei êstes .f.ato s, ·Sr. Presiden"Fica p~rt€ncim<lo à União, nu te, por.que desejo apresentar uma
Planalto ·centra-l da· ;aepública emenda, f();TmUiada nos seguintes têruma zona de 4, 400K2- que será mos:
4creseente-se:
oportunamente dem~J.rcada, para
nela estabelecer-se a futura Ca~
"Parágrafo único - O atual
pital Federal.
Distrito Federal será administraParágrafo único :...._ Efetuada a.
do por um Prefeito, e1eito diret a.:.
mudança da Capital, · b atual ms:..
mente pelo povo e por uma Câtrito Fleder.al pasSa.rá á. constituir
·mara: tambêm eletiva, à qual caum Estado".
berão funções legislativ-as"·. ,
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Esta emenda eBtá aindao &ubs.crita
pelos Srs·. Representantes· Éaeta ·Neves, .lVlilton, CaiJ:es de Brito, Hg1·mes
-Lima1 F-erreira de Sousa, Milton CamPOS;- Flôres ·da Cllinha, Café Filho,
Alioma,r Baleeiro, Deodoro Menoonça,
Raul' Pila:1 Soa.>t:·s Filho e Má.rio Ma.
.
sagão.
Entre vários arg1,lllentos Q)le se po' dem a:pJCeSeni,ar a r•es'J}etity. do d.tscutido a-ssunto, só oferecem os adver
sários da autonomia do Distrito· Fede- . rat. o ·precedente norte-americano, do-;,
Distrito de ColÚ.mbia. .
' ·
Ora·, SeP..hOI'CG, não há a menm· p~
ridade entre a sitÚ:ição histórica .do
Distrito Federal, qu-e," no Império, era
o antigo -Município Neutro, e () Distrito -de Colúmcia. No Distrito -de Colúmbia, a partir de · 18~0,. e segtmdo
refere Bryce, a ·administração .passou a
ser confe.ridá a três mands.tários do
Gov.êtno Federal. Não. há ca})acida,de
passiva nem-ativa, do ' eleitmu::'!.o~ :nüc
ha reprooent:antes à Câmara r&m .aci
&.nado. E!11, SUma, .o el-eitorado do Dis __
trito de Co!úmbiao é ·um nmti1ado nc
.campo dos -dire-itos cívicos. Tal nli6
ocorre com o Distrito F~dY:tal. E comprepnde-se õ motivo da disparldade.,E' que, sabidamente, quando se formou.
a 'União Norte-Ainerkana, h~.via 12-ooessidade de proceder-se-·na conf-ormidade
do que ' recoméndou entre nós a Const1tuiçã~ de 1891, e do que nós mesmos ·
aceitamos, ~uf:ragando a emenda Ai·tur Bernardes: destinar-se à União
área que seria retiráda de território '
de Estados, ps.ra af instalar-se o Distrito FederaL
' "No caso brasileiro, s;;b;;m~s que as
prerrogativas autono7nL;ta:s do Distrito vêm ..da Cdôni?..-: Sabemos- que
-aos fatos prindí;mis da no:;.sa:,.histbria
política está liga.do o nonw -do Sena- .
do da Câmara, antes m-esmo de independen.te o Brasil. Notamc-s o cuid~o com q_u·a o 1.~gisl.2.d(}r constituinte de 1890 previu, desde logo, a tranfl'.
rormàção do Distrito Federal em Estado, e se ainda posso aladir a outro
-argumento êste é- o da resistência que
à aplicação do precedente americano
se opôs, na República Argentllia,
quando se tratou da formaÇão do Distrito Federal.
Sabemos que a iTIBtituição do muni•
cipalismo àeiitro da nacío.naliz:a-ção do
· Distrito, se · deveu, ns, Re-uúblMa Argentln·a , à consciência de outorgar
franquias cívicas.
A respe·i to, lembraria aos. emi:hentes • colega•a o que dlz . Gonza·lez Ca.lderon, no primeiro v-olurn.e de sua obra

'-'Derecho ·constituGi-c.nal Àr..gellltliló'!,
em -que enumera os antecedentes e -a .
luta' travada na . própria- Constituinte, ·
e a· opinião de Alberdi.
·
Estaríamos a ratrograodar &~, ·nes-t a
altura,· sendo o r;>istrito Fooerál ja
emancipado pela. sua arrecadação, pelá
sua espantosa• -receita, em .c~mpantção
até com alguns E&tados I~1·embros, -~
·ainda ~la . vital1dade cívica · clê seu
povo, Ihe negis~emos o princípio . d;>
Govêrno repres-entativo, ·que . !O"tam{)s
defendendo como um cânon constitu~
donal.
..
Nesta circunstâncias Sr .. ,-P-re:s,i-dente, abandonando- tôda: e ,gualquer
vinculação ao .pr€ceito jurídico-politico contido n a Cons.tituição norbeamerícana, fuclinc-me a · apreciar. . _OS·.
fata.s segundo o critério histórko e "
evolutivo, para• ·solicitar H-eis _eminentes meml:>res: da Comissão que nãG- neguei~ ~t justa e -l egítima aspiração do
povo .carioca: a autonomia . da Capital da- Re pública. (Muito be11t) . :r
O SR. CAFÉ FILHO -"-'. Sr. Pr€'iildente, de! meu· apoío à enien.:j& .c!>ra·~
:doi Ke1ly, que acaba de ser lida, e- v_<).,·
ta~·ei; ;;e "fôr rejeitada, .a emenda ql!e
VO'fl ·r eme_ter a V. Ex.", a -qual será -l ida depois de fun<la1'I'Amtada.
p nobr-e Deputado Sr. Pra,do Kelly,
-~
brilhap.te · e:lqJo-siçfuo: que ac~b(l.
d_e -fazer, justificando s-eu yoto pela
aut-onomia do Distrito· Federal, ·ci·~cu,
como e-x emplo, a organização do Dis.trito de Colúmbia., onde se localiza a
C!Jopital dos _E~~ados Unidos;
Encorrtr-amo~nos; sr ~ Pre&idente, naseguinte 'situação: -b DisLrito de co~
lú,mbia:, ·capital P,o grande vaí(>· ·nor-teameri-cano, p()-".,suia, _ao temp·o do de•senvolvimentq da grand-e'~ ·.população
dos Estados Unidos, uma área de 250
quilômetros . qua.dra•dos e foi em 11546,
n 0 período• .Just amente dê?se del>ertvolvimento, que essa ál'ea Se' reduziu a
172 quilômetros quadrado;;;, sendo a res- ..
t1.1.n te dev<llvid.a ::w Estado ie Virgín~a.

No Distrito d~ Oolúmbh. vivti uma
populaçãp ode· 750 mil.ha.b ita.ntes, aprc~
xima:dament.e. Os residente;, ness~ D l$-trito não têm nenhuma ·-participação
política Ha yi-da da Nação. Z' assim Que
são inscritos e votàm nos Estados vizi- .
nhos, J:Iã0 entrando a Capit al Fed.e ml com nep..huma contribuição eleito:ral na
orgaonização política õo E3t.ado ameri0\lno.
-O 'Distrito Federal Argen~ino -+- que
possui uma. área de 196 quilômetros
quadrados, · in-teiramente cob.;rta pelo
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.'l:asarlo (;!e · Bn€:nos. ·A1rés :+- de,c:.m.~o '
"fllla .o .. :visitante -penetra na P:t'<>V-íl'lci~
-de. Buenos Aires, sem notar a lin~à

di;~~ór.i,a é_ habitado por llffia!',,P.o.~
·plili!.çffi.o: de dois e me~ú milhões. .
··
n~strito. F<>Aeral .- bra.>ik•ro _posl)ui
-;Uma, -Mea, e-n:i superff::i~ plana, de
1.20_a qllilõmetros . quadrados, que ·se
~levá .a 2. 6:xl quilômetros qua-drados
1!-proximadaroente_-se tõiriarmos 1-;m
..çonta o des~v-ólvimento . montanhoso. ,
Ista· quer dizer, Sr. Presidente, que nos
;encontra±noo ~y rr...f.uce de um problema
.cuj91; 50\ucã.o. com êsses dado.:;·. é pos·.$ibilitada à Comissão Oo;nstituClo~l.
Te-m sidó, ôesd:e 1:8\Jl , e~pírÚo predo-'
' . minante nos legi:sladores constituintes
:a transf-erência do .UÚ ~rito Federal
__pax-a, o Planalto Ceiltr~l.. Ainda · há
poucos çl.is,s votamos aê[ui uma emen-da. do emilie~te De.p(ita dô Sr. Artur
Bernar-d:es, ·X:oin· ligei:·w.s súb-emendas
'do 'Deputooo Bmedii,o VRladàr·és, de
termimmào a transferência do Dis··trito· Federal pura• o PJ,analto G€ntra1.
_' 0. ·SR. ;.:á''J;'OR .BER}·ff\RDES - ~-
~ão· ap~ia.do. :'O' ·Distrito Federal; não;
.a-s.e de do Gov.ê fno .
- -'Ó- SR.> . C.i:F.~/FILHO
Sede dD
-Govêri1o qué ' seri num Dis.tri~(i< · ·Fe.·d€raL
·
Parece--:me qu.e a . trahsferên.cia-é do
J;>istrito Fe_d eral, onà.e- ·>·e ·locJtlizar{r: à
-sede do Govêrno. E' · prl:ncipio federa~
tivo.
o sr·. Fri!sidente·, vi-emo,:,, a.nn.lisan.do
~ situação <::os páí_scs mencbnado,_ que,
-por um ·l'E:sp.eito rnes~o ao prinQiijiO
federa.tiv.o; aps · dÍstritu;; daG capitais,
ou melhor, ao Distr~to L'1 ederal, atri~
bui-s-e um mínimo cl:e ár~n.r de sort;e a
se prejudicar o menw P03SÍVel o. 1Jiin~
dpio básico. da - autonomia dC>s -Esta.,.
-d-os. A verdade é que · üep.:;,rwmos, Seilhor Pre·síti:1:nte, com relação ao DistrL
to Fec;ieral, CO.IJ1 verd&deiru Estac!o sem
autonomia, ._-dono de -áre<J.. clamasiada
lllll'at o simp-les exercício dcs poderes- da
R~~~blica. .
·'
- ·
·

·

·o ..

A .minha emenda:, Sr. Presidente, é
no sentido rle.. que os Cqn::;tltuintes de
1946, criem, desde já, o Estajo que . se
-chamaxá Guanabara, re·ciet'Vando zona
neeessária ao exercí-cio dos -poderes· da
Nação até qu;e a Capital se transfira
.ao Planalto. pentral. A, emenda é esta:·
-"Sübstitua~se p axtigo 10 pelo se.._
guinte:
· Fica criado; com o nome de
Suan~:>barr.í', o Estado \fa,ngendo

o atual ·-térritóno -do; Dts+.rite;t;~e~ .:
ciJ.eraL
·
-Parl!,gra.ío úmco. 'I· ;·ovlsp-Í·iamen-te, én,{Íuanto não se ip.stala.. o Distrito ·Federal no Brasil Ce-ntral,
.serrirá ·c omo Di·s triw Fe:cte:r;al. ·a
zona;, contígua, à bahla,· de ,G una:b:;u-a, ond-e estão in&talados os vário&· seryiços da Administração da ·
República. e os palá;cw;, ipresiMn.. claiE" .
_·.s r. _Pr-eskliente, parece .ponw pa-.
cífico·no -6€fó da Comissoo, como tem
sido nas .Gõnstltuint es d:t República,
oue o território do Distrit-O Federal
-e-stá d:estili'a do a _tcrnar-~e ·Estado . autônomo. P~rgunto : Quais ·os motivos
por que nós, · ·Cons,tituintes de 1946,
não resolvemos, m:ste momento, cri.ar o Es t.ado Guanabara, ·d enominação
que indiquei acima, · 1'-eservando-se
área . necessária :;J.Q el~eici:cio . doS· poderes da Repúbl-ica .
·
Passando-se a vista~ rio mapa do
Distrito Federal,· verifica-se que há ·
.Urna distinÇão . entre. Di:stljto .Federal e
Ci-dade do Rio de Janeiro . Esta écmpr-eende a zona que v.em: d<J c31sario -iia
Gávea, percorrendo ·faixa Atlântica -.e
faixa guanaba.rina, a'té a zona de
Qintino ~ Cascadura. Dai por cUan:_te: encontr-amos, na obssrvaçã,o do
mesmo mapa, regiõeof:!l _():Ue são v-erda~
de iras· dda.des bem carS~Cterizad,a:s, tais
como: Madureirà ~: Penha '- Rea~
lengo :- Bang(i -Camp'o Grande -~
Santa Oru.z -Ja-care;pagu~\ ilOO.. dt\
Gover.n:a·dor .-e outras; entre os quais
Paqu etá ·v_a le como recm·d de densidad_e de ocupação do solo!.
O SR. SOARES FILHO -'- Náó pa- .
rece . mais justo que o t;erritório .9oes~
m ernbrada do Distrito Federal · seja
anexado ao Esta.d<J .do Ri<J de' Janei~~
ro?
O SR. - 0~ FILHe>-,Nunc.a! SeTia a negaçã.o · daquilo ·pqrque nos ba.-·
temos, que. -é ·autonomi'.l. do Distrito F\~oderal. -Nã.o pr-etend-a, de modo
algum, diminuir .a área Çlo at:ual Dlstri to Federal.
O SR. SOARE;S FILHO - Não se~
ria negação da autonomia,.
O SR. CAFll: FILHO -.Claro. ·v.
Ex."' está def-end·endo no ap&rte· com
que acaba de _me honrar, a i.lJ!corporação ao Estado do Rio d-essas zonas
desagrega-da-s do . Distrito F ederal.
Não entendo que a zona: destinada
ao .Distqto Federal seja a que es-

,__,;· 1'12 ·..,pecifÍquci / Disse, apenas, que a ,Cidade do RiQ de Janeiro é 'coisá <;lefinida, e que o Distlito Feder]l.l compreende c.utra.S cidades menores, igualmente bem definidas. Indico, na minha emenda, como ,zona qtte dev:e
ser -distinada à eéde 'jto . Govêrno da.
República,. aquela em que. estão si~
tuados os palálcios pr~sidenciais ê os
edifícios da administração feP,eral. E
não vej-o necessidrude· para mais, especialmente 'pelo caráter transitório
que na própria· elaboração da Constituição se dá Ei' sede de capital da República _à beira da Guanabra . · ·.
Entendo que pooemes. criar- im.e·di.a~
tame·n te o Estado, que se · aCha no
con.Senso de todos <Os Constituintes
para quando fôr removida .a C<J.•pital
Federal .para Planalto Central.
O nol:1r•e Eepre-sentante St. Soares
Filho aocentueu, -em aparte, matéria
que agora quero focalizar. O Distrito Federal ~ ·a 's:egunda circunscrição
brasileira, . ein arrecaclação, depoi•s de
S. Paulo. E' ta:lvez o maior c.entro ·cultural do pàis e -•conta população apenas superada pela dos Es-tados de. São
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, PernambUCO'· e Bahia:.
· Vê V. Ex.a, Sr ., Presidente, _ que
noo procede o aparte do nobre· co-,
l-ega, porque o fa-t o de possuir P&IUeno terlitório se compensa ·por gran_
de e ,ex.tracrdinário· desenvolvimento
..
econômico.
o SR. SOARES FI·LHO ,....._ o cãso
da arrecadação das rendàs 'quase fi!ca
todo adstrito à região chamada Ri'o
· de Janeiro. O SR. CAFÉ FILHO - V,. Excelência co.ncorcb com a minha emeúda, restringtndo a·o mínimo possível
a regioo destinada ao exercíci-o . das
~utoridaàes da República , Indico como mínimo àa ál'ea que, partindo' da
garganta do Morro da· Viúva, chega à
Ponte dos Marinheiros, no Mangue,
Máxima seria a outra, -anunciada antes, estendida da Gávea a Quintino
Bocaiúva - Cas-cadura, com parte do
massiço da Tijuca, va1endo por 100
quilômetros quadrados, aproximadamente. Se V. Excia. examinar ou
comparar essa área com certos corres_
pondentes, como, por exemplo, a de
Pa:ris, ·v.erificará · oue, para uma população de 3 milliões de habitantes,
dispõe a .me~rópol•e francesa de 719
quilômetros quadrados-.
,
Para novo Distrito Federal pr.ov1s6Iio estou indicando máxima área

- aproximada de 100 quilômetros quá"dr.ados, .e. ainda aponto aquela dá .c i- ,
dade de Berl-ím~ que, com uma população .de 4 e meici' nülhões de habttantes, 'tem superfície de apenas
63 quilômetros quadrados, ·para · não:
citar também Viena, Oll~ra granqe
trópole, com 178. quilômetros quadradms
populaçã-o : de mais dé 2 !rlilhões de habitantes.
·
Não veJo, pois, .Sr. P1:esidente, .como·negar a aUtononiia amplíssima;· ou à.
criação do Estado, Guanabara, dn.n'do . forma concreta à granéle aspil'a:' ção do digno povo carioca. o · DÜ5tritoFederal sente e quu a -auwno- ·
lÍl.Ía, não a que lhe foi of-erecida em
1932 o.u 33, que coni:i!itiu apenas ·.em
nom:ear . o Prefeito e eleg-er , a Câmara.
Delioerat.iva:. Vimos, então, singular
contraste dentro do próprio t.e.rritó_rio. do Distrito Fe-deral: Prefeito. n.ome·ad.:o, conselheiros muni-cipais ·e leitos ·por veto direto, e todavia a Jus..,.
tiça funcionando em . orgainismo fe•
dera!, dando-se O mesnio COill a Polícia.
, ·
·
I Não tiveram .'és · cariocas, em 19311933, uma a/Utonomia_ no sentHio amplo da palavra, autonomia como a; .
desejam ·e querem os c~dadãos nascidos nesta .formosa capita:l .
Dai entender eu que, t 0ma.ndo - por
' exemplo o que foi referido pelo ·nobre
,Sr. Prado Kelly sôbre o distrito ' de
COlúmbia, situa1·íarrios e· resUlvería~
mos a· questão muito bem dandu ao
Distrito Federal brasileiro a mesma
organização ""estabele<;ida .para aquêl'e
distrito que, como muito beui disse o
ilustre colega flum~nense é adn,inistrado por uin Conselho de três illoembros,
sendo doi:s nomeados pelo Presidente
da• República ad referendum !lo s ·e nfido e o outro ésoolhido no Corpo de
Engenheiros do Exército Nacional.
Essa or~anização simples, uma . v-ez
que as funções legí.&l-ativas . c.:;+.ão atribuídas ao Congress-o Federal, poderiam-os adotar· no Brasil em relação ao
Distritó F-ederal, em que se localisasse
provisoriamente, a admi'nistmção da
República. Para êsse Distrito Federal, oontinuando- à margem da Guanabara já. dei medidas mínimas e máxL
mas (100 km2), l-oca1is-ando-as ilo 1118pa. exibi à Comissão.
Com ·estas considerações, Sr. Pt"csi~ .
dente, entendo . justificada a em~nda
que mandei a V. Ex.a e reclamo · p:;_ra
:ela, a atenção dos nobres colegas, certo de interpreta,r· aspirações dó patriótico po\ro ·carioca, as quais S<l r~trin-

-me

e

·g em à autonomia outorg~tl.a e~1 f933;'_
porque: e_§Sa..fraçassou no:s s·eus-ef-eitos,
Hoje elementos ..que se m~urgem e se
leva,.ntain contra a autonomia, aiega.m
jus~me~te tal fracasso . Insisto , em.
~ue não -foi então tentada autêntica
autQnómia, mas a-nte.s um misto de
poderes federais e · municipais, a ' se
acotovelarem indeterminadamente.
' Minha· emenda pretende resolver . ._C'J.,
asSunto eriando o.. Estado que s t chamará Guanabara~ para cons.;.·gração
·da 'bela palavra tupí aplican::. J}elos
·valentes ~moiDs à . baía inconma·rfLVel.
-Assim concretiso máxima asprração do
laborioso povo do Distrito.,Federal don() d~ . sete cidades, umw delas· a mais
-culta ~ poi'que ,não dizê-lo? :r:-' d.e lin_
-do território coin tôdas· as· caràctc:risti~ de desenvolvimento e•coliêl~tico que
.·o hiv-elam, ou mesmo· avan~aJaíu a
'grandes EstJ.-dos da_Fpderaçl,i,O. (Muito ~~m>.
O .SR ..EDUARIDO

DUVIVIEH.
Sr. Presidente, uma razão à() ccerên·-eia, quando outras- não existem, dcV()rla detern"linar-nos a votar. ·o projeto
como s:e ruchª, em· seu tE;üo. se· vo;.
tamos ·o · dispositivo qué delkm~ina a·
nomeação dos prefeitos nas capit~is
dos Estados, razão nenhuma ,Jü·C!e levar-'nos a- pleitear, {)U ad-otar prkcípio
düerente em. rela'l}ão ao·: Distrito· F·e-deral.
·
Invocou-se,. aqui, para contrapcr aó
-ca~o .do Distrito Fe.de.r.al o · éx<.:H;iplo d<>
Distrito cte -colúmbia, aáministT!ld<J,
como já se disse, por- 3 memqros ,dos
-q uais 2 nomeados pelo Presidente. da
República com aprovação do Senado,
sendo um deles, n-ecessáríamente integrado a um dos ·part.i<ios p'óliticcs, e o
-te1·ceíro um eng-enh·e'iro do Exé:·cito .
-do pôsto de ca;pitão para cima.
Invocou ~.c;e essa d:ispàsiçãô da· O;>nstituição no:t:te-americana, pa:ra mostrar que ali realmente não existe ,au-ton:Ómia, porq_ue w; cida-dãos dl}· Iiis-.
·t iita -Fedoeml da: ·colúmbia nã-o têrp. representação na. Câmara dos D epu tados, nem no Senádo, e, para conser-var _o seu ·ctir.eito -de votar pant t'ssas
Casas do Gongresso, quase sempre estabelecem res~dência·, ou a ccnse1·varn,,
em lim dos outr.os Estados da Fede:ração.
.
A situação do riosso Distrito .FederaLé de-- fato muito dif•e rente. Nel'e
'há . r-epresentação; os cidadãqs gozam
-de .~us direitos políticos, exerCidos em:
relação à Câmara e ao Senado d& mesma forma que os exercem q.s \ dádãos

de qualquer .cfus outras :uiÚ.:Ll4es,, da
I<'e(ieiaÇão. ·
. '·
.
A única restrição .é a: nom?ação do
Prefeito, e- isso se justifica plt.nar::iel1L
te porque na; Capit al da- t\.epúblici,
onde esti'io o~ .órgãós ·superiores dai
Adntinistração, há neceSi31J.ad.e de Q)le
não SI' estabeleçam atritos, dificuldades e desconexos na direção da.cidade·.·
.Não é G.penas no ato, no mo:inentó que
m1,1itas vezes é preciso haver coordenaçim ·de vontades ou dos propósitos· do
Çhefe do Executivo Federal e do ExecÚtivo Municipal. Há nece5.5ida:de também .de. longo preparo-da cidade para
moVJmentacão .rião só das forças armadas, 'como amcl;a de t odo -o ser.v.iço
de abastecimento, que inter-essa diretamente' ao Govêrno J!'edera.L Não- só
as repartições pú,b:icas .como t ôdas .as
regras de ·edilida.de af.etaril_ C!ireta e
imediatamente ao Govêrno · Cent-raL
·.ã o compr.eendo' que o Go~·êrno Fe_
i::Erai se 'estabeleça rnu~a cidade go. _
vernadai por um Pref~if.o- nãp diret~
u:ente subordj.nado a . esp. .aut oridade

r

·máxllliii.

.

Ncs

Es.:áctos Unido..; 'nãc h,ã,.:c1an.1qr
alguin ·ClÍ.ltrá êsse ·sisvdn:...
o · ,;-~ .- HERMES LLNiA ~ Há .clanior .
O :;p, EDUARD'J DUVIVIER -Pelo· m,J:iOs não o· v:?.Jo l·c,;istrado
·:nos tratados sôbre
:.. ., hntó. AilJ,da
a•gora na recente tõdição . do trabaho
"Tihé 'Government of tl1e Unít.ed States" de - William Bennett .Munto,
diz-se:
·
O SR. PRADO KEfJLY ·- V~ssa-
Excelência poderia cita~ · a <!Iitica. ..de
Watson.
O SR. EDUARDO DlJVIVIER ,
Poderia citar muitos outros.
~··

"Na prática, o pov<> do Distrito está melhor do ·que se - o
Congresso lhe permitisse: eleger os
seus funcionários . locais e pagàr
as suas próprias despesas munici,..
pais. ,Seu_s desejos são con&ultados, através de um corpu con sul- .
tivo. As mauifesta,ções públicas
são ouvidas sôbre tô!lus as proposta;s de alguma impCJ.r tância .
Wa;shington · é uma cidade bem
governada•; de fato, provd.velmente a ·melhor governada de tôdas
as' capitais do mundo".
·
Se na grande nação -arr..ericana,
onde' _a autonomia está no sentimen-

--176·to de tcrdos, não sendo; <ipenn.s, d~
claração formal, vemos aug não há.
objeções sérias .contra a nomeação
dos membros da administraço -municipal, pelo E.."'rec.utívo F~deral, não
.sei por qua, no Brasil, t~nhamo11 tal
:z-êlo pela autonomia, par'!>. criar, na
Captial d<a República, um góvêrnc
distinto e independente.
.
o Congr-esso ._pode, ·parfeitame.nte,
atender á tôdas as necessidades do
Distrito ~detal, e tcri. muitas vr,:z;es
de as -atend-er.
O SR. NEREu RAMOS, PRESIDENTE - Peço licença para interromper o nobre Repre~:.lHante.
Está-se precedendo no plenário a
uma cham-ada para v_vt.'i.çãn. V()U, por
isso, susp·e'Ilder _os trabalhos, . a fim de
que os Srs. Rei>rasenta11tcs possam
comparecer ao recinto. Finda ·a votação, reirticiaremos a nossa •sessão.
(SuspenrLe-se a sessão as 15 horn.s
e 40 minutos, rec!,'br~tido -:~se às 16
horas e 10 minutos>.
O SR. NEREU RA.i\IIOS, PRESIDENTE - Está reabe!'ta a sc~~ão.
-Continua com a · p-alavra a Sr. Representante Eduar-do Dtívivit:r, para
concluir :;.uas consid-erações.
O SR. EDUARDO DUVIVIER .
Sr. PÍesiãente, não é de :meu :f-eitio
invocar -.e-xemplos estrangeiros, Só o
faço para: ilustração e q_uali.üo há
realmente neéessida.de . O nue determinou, na . Constituição n-orte-americana, à criação do Distrito de Colúmbia, foi :a invlj.sâo, em 1783, .da
cida~ de Filadélfia,
l:;or um corpo
revolucionário que expu"ls-on, ciai, o
Congresso da · Confeder~:ção , · ll:sse
fato, que deu lugRr à criação de um
distrito diretamente subcrdinado à
autoriãade federal, é uma das ocorrências que ilustram e justifkam a
necessidade do disposto no art. 10
do p!'ojeto da .- sub-corr.issil.o ..como
há pGuco acentmJva, :nã...; é' impm;íve:l
o conflito entre duas autoridades; e
como a federal deve sobrepujar, fazse mister que d!-spC-!lh~ de todos os
meios para· manter a o1·d-em e a dedefesa da capital.
·
Uma· das disposi-çõr,; realmente sábias da Constituiçã, de 91.
foi- a
transferência da. CapltJ.l _oo Brasil
para 'O planalto central. Se tal disposibivo se . houves&~ cumprido, hâ
muito que o sentimento de brasilida.de seria mais intetlso e o conhecimento de nos-sa· pátrh. muito :ma-

ior, p4is <J.U-5 :i,s· distâncias se ·medem:
sempre psla.. caPital da ·pais, · e ·· ·fi-cariam, assim, melhor distribUfdas.
Dizem que ie.sci .hD~é é impossív-eL
Não aerdito · ncss3. i.myJos:;ibilldade e •
só me resta fftz-<:.i' voto.S pa!'à, que um .
dia, transf-erida a capital · d-o Brasil.
para o in~.erica-, venha, o Distrito_, Fe- ·
d:eral,. a. se ·c onstituir em . EStado da.
União, como o.s <lt:m!i.:.S. (Jd'ui.to àem> •
O SR. NEREU P.AÍ\4:0S, PRESI-:DENTE - Ccntinua. a· discussão. Tcin.
a pllllavra o Sr. Be11E-divo~VB.lada...."'<ls.
O SR. BENEDITO VALADARESSr. Pres1den::=, ao ela.!J.::r.;:;rmcs o p-rograma do P:trt.i do Social Democrãtico,.
tivt:mc3 oportuni~l?die de df~cutit o
d;;ba~~do

:iswpto .. éi::t.

<>l!.í:~nc·mia.

_dtt

Dllitr"oo e as;:rm frcuu Io:'ü1'''1a.o seu mci&;> 10:
~
·

"Autonomi-a politi<;a e admiliistrativa do Distnto í:<'t:tleral no que
diZ respeito a s~u pet:uliar lnterêsse, com Câmara Lt~!3lzhtl'la ~leil.a
per -sufrágio dir.::tv". · ·
· ·
Como vê V .. Ex." ~ autonomia .con-'icedida pé-lo Partido Sud~l Democrático w Distli~() Fe·d.Oml é linntàda à.
própria f 51 cu1,:J.ade de cnustituir êle
próprio o seu pcd·Er legislativo.
O Partido é 'co-niJ•átic ·à elei~ão da·
Prefeito dq Dis~rito Fe·ie.-ral -por Se"E:
êste a s.ede do govêrno dú. República.
e não. .cc·m portar cutr_a auto.ridade autônoma de gG-vêrno. TI' ;:r,o.~ivo de ·segurança nadonal..
O SR. HERMES Lllt.:A - O argu-.
mento· .de V. Ex."' ao;:;llca--?ry, com.
maioria de razã.o, l'J:<·5 .Est3.dos, paray
norgar.:.llies autoncriüa.
O SR. BENEDITO VALADARES-·
Jus-tamente por ês:.:.e :rr.oi)srn.o :notivo ~
respondo ao a!mfte. do nobre Deputado - foi· que t::unbé1u ;.:;ru.pl!gnamcs
pela nomea.ção de.;; F!'efeitos das eapitai.B dos e·.:;ta.doG.
O SR. HERMES LTI\i(A - Não me·
refiro aos pref•cito3 elas capitais. Digo,..
sim, que o a:rgurhe·n:o -dt! V. Exc-e lência também c:J,be par-1 se- negar a' 'elei.:..
ção dos f?O'Vernadorc-:; dcs. Est::tdcs pormotiva de ·se-gurançr.:, v~to como, os ·
Estad-os, PC·3Suirrdo :mrç!l.S polki:B.is nu.,.merozas, pod~tn ·ro:r..stituír-.se, mutlQ..
mais que _o P1·efe~to do Distrito Federal qué -nã;c- as poc~·t: i, cem }r.liltivo de.
insegurança. ps.n o g,y,r.ê~·no -da República. De fato, .os Esta-dos, baseados.
em sua·s fôrças policiais, já. se revoltaram conta-a o gcvêrno . da União. e
já o derrubaram.

175 Q . SR. · BENEDITO VALADARESdo DIObr-e Depu La-do ,:tão tem
razfõ.o ,de sm·.
{) SR ; :F\LORES DA 0U}1HA - Se
o s r·.' :Pre&ld-ente · me · pe;:mite. direi
·que o , a~·g'umento ..n ãer: vem em ..favor
da ·-t~se do nobTe Deputado .
.
ó SR. BENEDITO VÀLADARES .Perd1j.o; lembraria ao Úobre D~pu
tado Flores div Cunha que, quem deve
conceder licença para o aparte, ê .·o
cTllidor.
.0 SR : F-LORES.· DA CUNH_.e... · - ·
Não.. ·qu2ira o ilustre D eputado ver
desconsider açã o · na rninh :1. ati:tu-de.
Dirigi-me· ao S"r •. Presidem.(,:, 'p elo fr.to
de. ter ~ica.do ·ass-e-ntado; aqui, que não
se perrtoJth:i:J.m a par tes . Quero dizer,
entretant o, não encontro inconveniêli"da.;alguma em que o· Prefdto seja de
P aTtido -diferente ao ·do Presidente da'
República. Nos . Estad·o::; Unidos, .há
uma 'infinid::1de :q.\3- Esta·dos gave1·nados
peloo 'republicanos e .o Chefe 'da Nação
é democr ata. Ainda há pouco, - cêr ca de um ano,• - Dewey ft>i eleito
Presidente do Estado ge Nova Y ork,
derr-otando ci can didato do Par-tido Dem ocr ata - I.Jehr.aa-n . Nã.o ·há inconvenitmte n a, .medi{ia. :es.te é o jôgo perfeito da de.m"Qcraci?-~
o .; sR. CAIRES DE BRITO - Muito

o ·.aparte

.deturpado ' €-m ~pooa <le pleito. Esta
a ·obsewa~.ã.o que d:esejava faa:er para.
ac~;i:J.tu ar qu,a o P ar tido gloci-a-1 Dê'ino-~rMico, ·n o Dis tríto Fe{1ern.l, ap are~;eu
u):lido ·a . t-:;dos -os :Par tidos e ,.·tomou
parte nn t odos os Ccnifdcs favoráveis
à autonomia d-esta terra e
·eleição
· de seU: P refeito. .
·Essn. atitud& do P artido S ociàí'D"é'm ccr ático ILo'ío ft.i em tempo . algu_rh
em nel)hum luga1· :do BráSi~ e· por
ninguém contestadÇt. - 'nem pelo seu
candid ato a Presidente da Repúbli~:Ja,
nem por q~alquer {leclar.a-ção de sua
comissão dir.êtora. Assumiu, pcrban-'
to, ·para ,c om ·· eleit orado dest.a cidade, através· de ·sua . seçã-o aqui, o com
, promisso de dar acr -Distrito _a autonomia · que consagr oü no in.::wo: lO de

.a

~. ~e4 pro.gr~~Iüa.

Q · SR, CAIRES DE ·B RITO Sr .
:rresid,e-n te, signatár io· da ·c lnenda.. Kel-·
ly. e após a- orgumen t a.ção f un damen-tada dos .ilustres Rpre~nta,ntcs, .que
Ej,QUi def.end-er am a a.11t oncmia .do Dis...
trit0 Fe-deJ.'al, .. e.c·mtuar.ai ,quii· SS.
Excia.s. _n a da ma.l:s fazem . -do que v-ir
hoje saldar a divida que ·constrair!IJD
QOrn ap.o-pulaçã.o ,carioca, ~ antés ~as
€leições d e 2 de dezcmb;r<~.
_
Mas, não fô~<Oe isso, não tivé-.:.Semos
coloca<io €m ·ha&-Q programa a reivin dicação, s.~ntid2. e· justa do n obre
p ovo . car ioca, ·nem por issq deixaríabe~ .
mos, nós do. Partião .Cómunista, :Ç!e
O SR .. BENEDITO. VALADARES __:_
fervoi·ócamente def€'llder essa auton.oO Partido Social D ernocrático conside'mia , ,c"Omo j á o fiz_emO<J no caso dos
ra que a: caso da capit al no lugar onde m unicípios · das .ca.pitai-s da;; Esta dos
se a.cha ~ sede do govêrno da R epúblL
.e das demais .ci:da.des a tingida.s..
ca, onde qua:lquer pertur,b ação da or~·
J ulgo, p<lis, que-, todçs os P arti:dos ,
dem àf~taria tôda a Nação é muito n este. rrmmento~ :::,penas estão. salda~_d o
difer-e ntP- -do dós Estadcs. Acresce. a uma dívidn., como Jf• -.a.centuou o i lus.:
citcunst ânoia d~ que, par a os Est ados tre Repre~ntant.e, Sr. HeTmes Lima.
há a in tervenção previst a ·na _própria P.oder i:J. L·lVccar os -compromis;;:os as~
Co~s.ti tuição .
'
·
súmidcs e, a · respeito, formulari!:\- a
r-ergUn'ia feit:.-. pOT s. Ex.". Todavia,
P or esta.s razõ~s que considero reJwn ã o o farei, po1-qt~; .c omo disse, estou ·
vantes, v-oto a f avor d o artigo· consde uJ.Eno ::;.côr<lo ' CO!ll o noiJre _oo1ega
tante do pmjébo .
Sr. - H2r.:n~-s Limi, qu:m.do in daga· ·do .
.O SR •/ HERMES LIMA - -Sr . Plle;p. S. D ., o.nde es·~é. suw prome.ssa da
sidente, 'ni?,o -pr etf>Ii.dia intezyir no de.campanha eleit ora.! .
bate, ·m ais seu ohr.igad0 a fazer liNada mais ~ria preciso, Sr . Pregeir'a declaração. o Partido Soci'<tl
IJd~nte, a.cres.e:n~r à-s referências e:Democr átic-o, por intermédio da Seção do Dis;.rito F.eder al, prometeu au- argument·o.s . c,qui ·e~?l,iidos p elos e~
tonomia aos :e-leitores carioca. Se n e-ntes Depút ados SrB . Ar gemi.ro de
esta-va ·pr.oced-e-ndo contra o programa . F igueirc.cl.o, Prado K elly, C3.fé l<,ilho e
do ·P ar·tido, ·cabia à dir.e ção chama'!'- · out ros. As m :i.iores- r azões, en tr et anto, .
além das .jilridi~s.s, são as politicas.
lhe à aten ção, por que não · f·i zesse
Nãb podem o:;., ef etivamente, conpromessa falsa (l'.iu i nto bem.)
cebe!' r,c negue ::w Diatrito F ederal o
. Não é possivel admitir, )sr. Presiqu e já &e t oi-nou tr a dição e ccnd usão·
dente, consint a· um Par:tide que,' para
liqtüol a entre todos 1163 : o direito de
e~eitos ·eleitór ais·, .seu pr-og:ti;i;ma reja
sua· p opulaçifo ãlefie-r o Preftlto ·'e 3n

.
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Vereadores. Não surgiu, a:té ,a.gtta,, &réguas serão necessanas par111 resoluma orgumentação - ·e nisso não se 1Vê-los. São ,as questões funáamentais
veja mcnosprézo pelos Srs. Represen- dos transportes, da - energia elétriea,
tantes que assim pro::edera-m - capaz da _allmen:tação, justaii1-e ute na época,
doe convencer. os exem;plbs quet ~e como a ' que atravessamo$; do.s trusts,
foram buscar em Washingtcn e Bue:.. dos m-onopólioo, exatamente quando
nos Air-es, Bervem, apenas, para• eluc- graillcles emprêsas monopolistas açamidar a questão, de tal form~, é o con- barcam tôdas as atividades de interêstraste entre o nosso caso e -o. ame-- -se público. E',-. então, indispensável
ricano. O Distrit& Federal brasileiro qu_e .o Pr.ef~ito seja eieito, alicerçado
não é uma simples .cidade, mas um na vontaltê consciente da maioria da
verdadeiro Estado, como o ca.Tacteriza; população, para . que ~a encarar
a própria Constituição, em dispositivo com coragem à situação ,e executa.T as
que já aprovamos.
leis vetadas pela Câmar,o local. cono quê, de fato, nooessitamc&, ainda tr-a os. grandes trusts e monopólios;
uma vez-patentear, é se esta Conii.ssão que fazem ainda da Qa-pital da Rese inclina para a autonomia, isto é, se pública: uma ciclade infeliz, do ponto
que trilhar novo caminho e deferir
de vista de suas fw1damentais reivin_ '
a reinvidicação do povo car1cca - de dicações.
eleger seús·' representante . lt questão
Sàmente o. Prefeit6 eleit-o, gatantido
de principio, pró ou contra. a depela população, sem_compromissos mo-mocracia._ Todos quanto consideram
mentâneos, sem medo, sE-m receio de
a democracia como - o sistema que ser alijado de seu cargo; sàiD"-...nte o
conced~ ao povo a suprema função de . Prefeito elelto repit-o - poaerá eneleger seus dirigentes, tem a obrigação
frentar todos êsses grandes .e comde votar, · evidentemente, . p·~la: auto- · plexos problem~s da cidade.
noJ?ia ~o Disa-ito Federal; .cs lqtie . 1 A eldçáo do Pref.eito não colide com
a.ssrm nao pensam, aqueles -que ainda !L - segurança do Presidente da Renão reconheceram os novos tempos e pública; mas v-isa o bem-estar -.da poas conqu~ta·s do mundo·, no terreno pu~ação carioca. Não se deve: argu_..
da democracia, se subordinam a uma mentar pensando no Presidente dà.
gama de impressões e de P<>ntos- de República, mas, sim, na população; O
vista q)le não procedem.
povernad-or da· cidade é o homem que
.o Prefeito eleito, .não póde 1azer tem sôbre seus ombro, a 1:'esponsabilimal algum -à segurança ; pública. Q , dade -de resolver todos os· problemas
locai::;.-·
argumento não se justüica. A se~
b Distrito Federal é uma cidade que
gurança da cidàde. não está na Preapresenta as maiores contradições e
feitura, em órgão administrativo. · A
segurança do Govêrno da União não contrastes. Ao lado de · avenidas luse resume no Prefeit-o da Capital ·do xuosas .e c~-ssinos ·para pequenas m1- .
país; ao contrário, fudamimta-se na.S norlas afortunadas, ·e&tão· as favelas e
os' subúrbios, cujos habitantes sem :i-edíversas fôrças aquí sedíada.s. Os Prefeitos nomeados noo ofel"eoem qual- ' cursos, vivem penduradoo- nos trens
quer vantagem sôbre os eleitos, mesmo -e nos bondes. Se o Prefeito os resolve,
porque o Dístrito co.ntlnua jungido aos não é com o ob-jetivo de garantir otremendos problemas que estão-. pará '13-ovêrno da União, mesmo porque êste
-ser resolvidos.
· ··
dispõe -do Exército, da Polícia, de tôda
espécie de polícias.
O SR. MILTON CAMPOS - Há atéAssinando a emenda do ilus-tre coa 9,esvantagem da desarmonia· entre lega ·s r.- Pra-do IC,elly, estou ,coerente
o Prefeito e os órgãos eletivos.
com o ponto de vis~a do meu Partido,
-0 SR. CAIRES DE BRITO - De que foi sustentado por todos os demais
pleno acôrdo. 'A desarmonia que pu- Partidos; .pois _antes das el-eições, não
desse existir · entre o Prefeito eleito e havia discordância entre êles. (Muito
o Presidente da Repúbli-ca, decorreria .-bem.)
de êr-ro de aprecia.ção. Mantendo-se o
O SR. FLORES DA CUNHA- SePresidente da República em suas arti- nhor
relativamente ao asbuições nacionais, e o Prefeito nos sunto Presidente,
em debate, quero opinar com
seus encargos locais, não se verificar-da o mesmo
desassombro com que semessa des-armcnia.
pre me conduzo no seiro da ConstiSenhor President-e,
Distrito Fe- tuinte. Nunca me deixei levar por
deral, como tôdas as grandes cidades subordinações partidárias, quando vejo
tem tremendos problemas. Lutas sem onde se encontra o verda-deiro interêsse
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wtriótico, o verdadeiro intf:lrêsse nacional.
Quanto à autonomia do Distrito Fed€ral, tenho razões de homem público
que se podem chamar razões politicas,
razões pessoais e, at~ de certo módo,
razões sentimentais;. e tenho, também,
razões de ordem econôlliWa, que não
poilem fugir ao debate aqui travado.
'Já foi dito, e está · mais do que
comprovado pelas estatísticas que,
depois de São Paulo, é o Distrito Federai--a parte d'o território do Brasil onde se faz a maior arrecadação.
o Distrito Federal, no meu entender,
está mlj.duro para ser -declarado Esta_
do, (muit_p bem) não só pela densidade de sua POIPulação, não só pela sua
arrecadação, como, também, porque '
pos~me território em condições de
constituir um Estado.
Uma das grand-es deficiências daB
administrações prefeiturais é justamente centralizar sua àção no c.e ntro
da cidade, deixando no caso do Rio
de Janeiro, Campo Grande, que se
pode considerar uma grande cidade,
:~;tealengo, Madureira ou Santa Cruz
dependentes de funcionários subalter- ,
nos, sem terem quem atenda, diretamente, no local, ratione Zoei, os interésses dessas pequenas cidades que
---,compÓem a Capital da -República.
Para rebater o argumento do nobre
Deputado, Sr. Benedito Vao!adares, ao
afirmar que · o >Prefeito em discordânela com o Presidente da RepúbliCa.
constitui grave ~meaça à segurança
do Govêrno, quero criar um episódio
ilustrativo. ·
Quatro ou cinco dias depois do golpe comunista da Praia: Vermélhá, fui
ehamado ao Rio-de Janeiro pelo Senhor
Getúlio Vargas. Antes de _entender-'
me com ·s. Ex."' tendo sido preso e
recolhido .o meu querido e saudoso
amigo, Dr. Pedro Ernesto, fui ao Pa.lácio Rio _Ijegro, em Petrópolis, Ievando em minha companhia os Doutores Adalberto :correia e João CaTlos
Machado, · para interpelar o chefe do
Govêrno sôbre -a. detenção ·daquele Ie,.
ai amigo e servidor do Govêrno da
República. .
·

_taV.a etn crise de -consciência, porque,
-24 ' hora:s antes da eclosão do. movi·m enta sedicioso da -Praia Vermelha, o
Sr. Pedro• Ernesto pusera a Policia
Municipal a disposição dele, Presidente da República.
,
Em que, portanto, pode c~tituir
·perigo o prefeito mesmo em discrepàn_
cia com o Presidente da Repúbliça,
quando 1!4Uele não dispõe de fôrça
armadm, organizada · e equipada com
os foNn:idávei& tanques que hoje pos-.sui o nosso Exército?
· •

O SR. CAF~ FILHO - Neste caso,
todos os Governadores ·constituiriam
um perigo.
-.O SR. BENEDI"DO VALADAltESE' justamente para se evitar o que
aconteceu no caso do Dr. Pedro Ec·nesta, em que o govêrrio teve. de cfetuar a prisão dêsse politico.
0 SR. FLOR'ES DA CUNHA __ o
Prefeito Pedro Ernesto ;foi selllpre um
leal servidor do sr. Ge'túli9 varga.s; a
·
t ·n v
ponto do próprro Sr. Ge u o argl!IS
declarar que estava .em crise de ·consciência naquele molllento. ·.
Bonita crise de consciência!
Estava em crisê de consciênda, mas
mandou-o parlj. o xilindró {riso).
Sr. Presidente, os motivqs df: -ordem
sentimental que tenho par!j. •htar pe_
la- autonomia do Di&trito :Pcderal são
êstes. Sou riograndense de medula-,
adoro o· meu Estado Natal; mas, quando não 'tivesse outros motivos para me
declarar, como sou, amante de minha.
p~tria, bastaria a existência. do Rio
de Janeiro para querer ser -brasileiro. <Muito bem)·
O encanto desta terra de eterno·
arrebol; estas monta~as e esta na-tureza, que nem a mão genial do. homem seria capaz de construir e edificar, - tudo isto seduz. O Rio ãe Ja.neiro é, hoje, uma terra úbere e fecunda, que alimenta grande parte de
sua população com o produto de sua
lavoura. Está cada vez mais populosa
a cidade maravilho.sà. E, com popula.ção densa, de mais de 2 milhões de
..
r hàbitantes, por que não lhe dar auto}l:- veja-se como o Prefeito adverso . nomia., por que não ser um novo Esnao constitui perigo para o Presidente tado? Quais os inconvenientes? o teda República - interpela!do, o Senhor
Getúlio Vargas, sõbre os motivos po;r mor de que os- comunistas elejam o
que havia mandado deter 0 Prefeito do governador dêsse novo Estado?
Rio de Janeiro, o Presidente responO SR. CAFJl: FILHO - E' um téc;leu, a mim e aos Drs. João par1os mor oculto. Ainda não foi xnencioMa.chad~ e Adalberto Corr~ia. ~e- esnado.
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O · SR ..ríERM.ES LIMA - Perdoe~
O SR. FLORES DA CUNHA - No~
me; mas. V._ Ex.a. esta incidindo em '
te-se bem . que não digo Estado novo,
gra.v e êrro. Não é possível, slquer.
mas novo Esta,do (riso)'.
comparar a população estrailgeil'a. do
O SR. PRESIDENTE : J Pernuta- Rio de Janeiro com a, nacional. A- Mme -observar qae está findo ·o tempo
trangeir-a constitui mfnoria sensível
de V . Ex.a.
em relação à ·nado'nal.
·
O Sl!f!""'.FLORES DA CUNHA - Vou
O SR. PRADO KELLY ;-- ScgUlid(}
terminar, Sr . Presidente.. .
·
o último· recenseamento, · n!i.o at.Íhgé .!lo
. .
.
:fsS:e .·temor. deve -desap·arecer. Eu, 2%. '
por e~emplo; que não tenho a menor - .. o SR. ARTUR BERNARDES .,._
identidade de pensamentos com fls. coNão sei se será· bem assim, porque'
muni-stas,· quero que êles ~xistam, paTa muitos estrangeiros chegam ·.e voltam
que venham debater conosco, no· camime!d:i.atamente, não se fixando nà ci- ·
po· doutrinário, a excelência d()l) seus .dade ~ Ganham a _vida: rapidamente,
e dos nossos princípios ..
fazem seus negócics e, se tetiram. Mas,
como quer que seja, a capital do pais.
Sr . Presidente, v.ou conciliar o meu
voto, primeiro, v:otando a emenda -do é a cidade mais infiltrac41.· de" elementos estrangeiros, muitos dêles indeilustre· Deputado Sr. P.rado Kelly e,
sejáveis, porque n.o .é· fiscalizada a enem segundo lugar, p€la autonoÍnia
trada dêsses maus elementos como o
do Distrito Fed~ral, de acôrdo com a
fazem nações mais evoluídas e mais
emenda do sr: Café Filho.
po~iciadas .
'
O SR. CAFÉ FiiJ:Id- Muito obriO
SR.
HJiRMES
LIM;A - Ainda,
gado a V . Ex.a.,
·
ai v, Ex.a está /incidindo em grande
O SR. FLORES DA CUNHA - Era I êrro. A vigilância e fiscalização ·da,
o que tinha a dizer ,.
Policia é estrita e .rigorosa.
O SR. ARTUR BERNARDES- Sr.
Presidente, lamento não poder dar
meu voto à emenda do ilu-st.r e, colega
e meu pf!,rticular amigo, Sr. Prado
Kelly, no caso de que se trata:. Ap!·esentei aqui uma emenda tornando de
nomeaçãc dos Presidentes dos Estados os Prefeitos das capitais, em lugar
de elegê-los, como, . em teoria, era o
desejo geral.
Em principio, ·eu n.ã o me ·oj:>olia· às
a~pirações dw culta e grande populaçao .do Rio de ·J aneiro, no seh~ldo de
eleger ela ptópriã seu governante .
Entendo que, na democracia; um dos
prime~~os dever-es é recoilhecer- à populaçao municipal a escolha_ do go~
vernante àe seu . gôsto (muito. 'bem) .
Infelizmente, porém, . os maiores núcleos de população tanto .aos Esta:dos como na Capital dos países, · se
encontram precisamente nas ·capitais.
O R lo de J'Billeiro está situado na orla marítima, com seu porto ::l:berto a.
hoptens de -tôdas as procedências,
constituindo -mesmo uma cidade cos- .
mopolita. Se bem balanc.earmu.> a na~
ciona:lid•a de dos hal;>itantes uo Rio d~f
Janell'o, · é possív·el que veriiiquem~
igua) número de estrangeiros e nacio...
nais. Portanto, esta Capital o.presen.,
ta condições diferentes das- ã'" quasfl
tOdas ' as outras capitais , de Este.do.c;
mediterrâneos.
·
'

O SR. ARTU'R BERNARDES
}l:ntãó, V. Ex.a não prestou atençoo
ao que eu _ disse. Afirmei que
rigor, no particular, talvez -não fõsse
igua-l ao que põem outros povos que
exerceJl1 eSS'fl. fisçalização.
O SR. HE$MES LIMA - ;rjãol V.
Ex... aí não tem razão. O rigor aqui._
é talV!iZ maior do que em muitas capitais.

nosso

O SR. ARTUR -BERNARDES ---"--.
Será o modo de .pensBl' de' V. · Excia.
Viajei · pela Europa e não tive essa. impressão, mas•Inteiramente outra:.
i
Devemos examina,r o OBJSO da. !Pre~
feitura do Distrito Federal: se o Pr(lfeito d_everá ser de nomeação do Govêrno da República, ou eleito pela súa.
população. Séd-e do Govêrno, Sr. Presidente, a população mais numerosa
da: Capital do país, tem ela, como em
tôdas- as outras capitais, aspirações tão
_numerosas junto ao Gov'ê mo que a êste
não é possível satisfazê-las. Disso resulta que o Govêrno viv.e num meio
quasi sempre de descontentamento.
Não· é possível que agitemos airida. ·
ina1s, as lutas pollltiJCas na C3jPital
da República, quando a simples elelção dos conselheiros já perturbada, demasiadamente a nossa Capital.
O SR. CA.F1: FILHO
Minha
emenda .elimina, justamente, êsses de-
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Mtoo ·políticos; sepanvndo -o 'Diiítl'itó
-_Fe~etwl dq Es t!lldo a 'ser_{)ri_~d,<f;_ ::· .· , ,
O SR. ARTUR BERNARDES
Simpat~zei 1!!-uito com -· a ·.,-_e'merrd_
a·:\Le
V ...Excia.
··
As aspiráções1 -c4zta, d~ população
deo;ta capital' .sao de tal sorte mime·ros.a s· e ·elevadas, que nenlium Govêrno pode . atendê-là.s. ~esmo · sem - 8iS
a,tender ihteiramente, o ·GO.vêrno sacrifica. ··o· país para. acudir, em grande
parte, as I'l<ecessidades ·-e . as aspirações do povo da Capital .díf República·.
O SR. HERiM)Es LIMA - 6:-Gbvê;no faz a;qui obrai; surituária'S, e o es""tado sociaL da população, ·os ser:viços
de assist.ência social e-- de educação
rea.Imente, são os mais. atrasados · ·einsufi.Qientes.
·
. O SR... ÂR'J!UR .· BERNARI?ES
-ll' .bem .possível· que assim ~eja.
·o SR. HERMES -LIMA -V. -.Excia ,
está confundindo· rus obras -suntuã-rias do Govêrno com . as . obras de aslstência e educação, qué não realizá
' e não tem realizllido.
O SR. ARTUR BERNAR:QESv. Ex<:ia não te;tp. tanta razão quanto
peiece. .. .
O SR. :à:ÉRiM:Es LIMA- Se .Vossa
Excia. se der ·ao trahalhÓ de .p,..assar
duas horas no JuÍZo de 1\i.Ie:ri.'Otes da
Capital da Repllblica. virá com um.a
· impressão diferente.
O SR. ARTUR BERNARDÉS No. particular, nã;o quero opor-me à
&firmação de V. Excia:, porque eu
próprio sei disso: em gJ;ande parte é
verdade . . Já. tive oo~ião-- de denuriciaT casos da tribuna, antes de serem
dissolvidos o Senado e a . Câmara.
O SR. CAF:Jt· FII..iHO - V~ ;Excia.
é a,utor da emenda que transfere ·o
:Distrito Federal para o Planalto. Cen_
trai. Pergunto: realizada essa transferência, que destino dará V. Excia.
ao território que hoje compreende o
Distrito Federal?
.
·
O SR. ARTUR BERNARDES Minha própria emenda resolve a questão, porque, r.e ferindo-me à tl'IMlsferência da Oap:ital dru República cogitei também de erigir-se o Distrito Federal em Estado-.
·

()~-SR. ÃR':ÇIUR BERNARDEs' - ,Msim· não· haver.ia-:-um govêrno choc,and-<>se com outro, nem as a;gitações qu~ ·
tiram a serenidade do Govêtn{).
O SR. CAIRES ·I?E BRITO - .A13
agitações são criad8iS pelo - ésta.do de
penúria que existe no Rio ;de_Janeiro.
Não façamos injustiça .a êste povo; que
aqui mora, ·passando fome, nas favela3.
o SR. ' NEREU ·RÂJ.v,ros, PREStDENTE - Eu,.me permito cha:ma-r- a
atenção dos Srs. Deputados para a deliberação tomada, pela Co.ttiissão, no
sentido ·de não serem permitidos apar-tes. PeÇo aos Srs. Representantes que
mantenham · essa deUooração. o orador acaba de ·.s.e-r - aparteado, quase ao
mesmo ~mpo; p·or três ou quatro De. putado.s.
·

O SR. ARTUR BERNARDES .,..- O
meu nobre coleg.a Sr. Caíres de Br1tó
está exagerando a significação do que
eu disse: não quis significar que o PÓ:vo da Capital seja agitado, que. viva
em agitação, que _pro~oque agitação,
para tirar ·ao Govêrno a éalmru çle que
n.~essita. o .que disse foi que as. lutas
políticas agitam a Capital da República, e V1. EX.a sabe _que isto é uma
ve:11drude, não só na Capital da República, como em todo .o país. Porque
e51las lutas são a-s que mais apaixo. nám. Se há lutas agudíssimas na Oe-.
pital da República, somente pata 111
eleição de -simples conselheims, 1ma-gme:..se que agitação não haverla por
ocasioo de se eleger o próprio Govêrno d-a Cidade.
Sr. Presidente, não tenho partis prls
nenhum em p_o lítica partidária ou regional, , e muitQ menos preocupações
pessoais . Sempre superpus os interêsses .do país à minha saúde, à minha
comodidade e até às conveniências da
minha família. Tôda a minha vida decorre~ num serviço de escravizaçã-o, interêsse público ao Município, ao Esta:do e ao Pais (Muito bem) Falo com
a mais completa is-enção de ânimo.
TeÍlho grande aprêço pelo Distrito
Federal; último lugar que escolhi wra
sede de minha residência. Tertho !ilhos que ·aquV se formaram, aqlÚ
militam no amaino da -vida e aqui concontinuo a colaborar no cre:púsculo da
existência dando à Nação a coopera.çlio
que posso, em horas difíceis como esta,
em -que talvez esteja fazendo e~!or
ços ôUperiores às minhas possibUida'
O SR. OAF'll: FILHO - t V. Excla. . des.
e.rtâ, _portanto, de acôrdo com a minha
Jã. governei o pa.fa e se! quanto t
emenda. A quest~o é de· OP9\ WiidB:de. c;U!fcil . um govêrno a.guentar~se nem

•

meio de cosmopoMtis)llo, d~ aspirações
tptais, pnde tôda a. gente -~m aspi..,
rações --'- e é n~tural ....., e . o G:o~êrno .
nã,o õ.ispõe de m~ios paTa atend€r a .
todos. Resultado.: é . um meio · sempre
descontente.
.·
Basta dizer que, n~le, o Govêmo
perde as eleições. ' ·
~
O SR. HERMES l;..LlV,1A ~ V,.-. Ex.!'
d~ como fndice de uma desgraça .Q ao·vêmo per.der a eleição?
O SR·. ARTUR BERNARDES - E' o
~cllce Çe -que o Govêrno não goza ·dà
·sill).patia popular. Isso não aéontece
somente no Rio, mas eni Belo Horizonte ~ em quasi tõdas as Capitais.
l;>e maneJ.:ra, Sr. Presidente, que vo.to
pelo artigo 10 por es-tas razões . su..,
per.ponho,' no momento, o interêsse cio
BrElisil ao me1,1 próprio e. ao do Partido
-que dirijo: Proponho, poréni, uma
emenda que consiste no iestabeiecimento ' de disposiçoo anteiga,. que oonF>agr!llva ·a nome·a ção do Prefeito pelo
Govêrno da República, · com ~ - placet
do Senado. A emenda .é· a seguinte:
"O Distrito Flederal será administrado por um Prefeito de no-·
meação do Presidente da República, com aprovaçã,o do Senado'
Federal, e por uma Câmara eleita
pelo povo, à qual caberão as funções deli-berativas"·.
Apre.sep.to esta emenda, Sr . . Presidente, como um corretivo talvez ao
êrro que o Presidente da &!pública:
possa cometer, escolhendo Prefeito menos indicados. Dou, porisso, ao Senado .
o ensejo de colwborar nessa escolha,
~ de modo a que o Distrito Fed>eral
!ique bem atendido nos. seus interêsses.
o SR. BAETA NEVES ·_ sr. Presidente, a Seção do Distrito Federal
do ~tido Trabalhista Brasileiro não
-pleiteou que fôsse incluído em seu
prograh1a a autonomia do Distrito
Federal. Mas, estudante a situação
dos muni-cípios e da autonomia da~~
Capitais, deliberou . bater-se por eSssa.
autonomia. P<lrta;nto, assinando &:
proppstã. Prwdo Kdly nã,o fiz mais
do que. exercer. o mandato ·que me 1'o1
delegado por ê&!i·e P·a rtido.
·
Ainda mais, Sr. Presidente se os
-argumentos favoráveis à auton omia
do Distrit p · F ederal n ão convenCessem, o exp~nãLdo pe·l o nobre Deputado .autor da emenda 'l/iria- dissipar,
de maneira; clara e sufiCient e, qualquer . dúvida. que, por.ventura, ainda
houvesse.
·
·

.....
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Sr. Presidente, o. nos.so -Partl,do jamais a.ceiw,tia ql.lalque:~; ~dida ~Sl!l'
s_ent1do se estJ.voose convenc.ido çié
que ~ie~se po;r em perigo .o Govê:~;n()
da Republica, com o qpa.l temos .c o-.
laborado e continuaremos w colabora.r
até qu_a ndo conespon~r · -~ nQ§:?,a
ex!'ectativa..
Não compreendo como rperrold:te
es,sa Se.gürá,nça. qs :{lJ'g~ehtQS e~
contrários são de .t al modo fracos
que e u, ~ão sendo pÇ>litj.co - pqis·
pela pr1meira vez tomei · par~ n~
ca.mpa,nha. eleitoral d-o :Pistrito ~e
ral e. fui eleito Deputado .- não ati~o com .:a.:: procedência dessas alega.çõ_es.
·
Por. êsse motivo e pelas - razões que
expus qU!!indo votei pela autonomi.a
dos outros. municípios, subscrtvo a
emendra. Prado Kelly. Negar à. auto-.
nozpla; do Distrito Federal é castigftl",
de maneira atrós, o povo · mai"s culto..
do Brasil (Muito bem) .
· ·
O·' SR. RAUL PILA - · Sr. Pre&f.dente,' parece-me. que ,a douta. @missão da Constituição está · destruindo, aos poucàs, o; · regime federa.tivo.
·
'Começamos por · subtrair à.s popula!;ões das Oapltais dos Estados a fa.....
c~ldade de elegerem
seus Prefeitos
P~ssamos agora, a manter o si.>te~. até agora vigente quant.P. ao Distrlto Federal. .
(Efetivamente, · o que· me parece
<:a:J;acterizar o regime federativo é a ·
co;existência de diversas esferas do
poder. ~emos a esfera. m:ai~ ampla._a Federal. Dentro dela, ·e com ela
corxisten_tes, temos ~ estaduais ~.
dentro destas, -ainda coexistentes,. ~
municipais.
Não, há ch{)que · entre
es!,las várias . esferas, . porque tôdas
~xistem e têm âmbito _deHmit~o.
~o regime centralizado há també;m, naturalmente, várias
esfe- .
ra\)
municipwl,
provincial e
nacional '"""' maJS cada uma delas su~
bordinada .·.à outra. Existe a superposição. De _ modo que, ass.im defini\io o que· me parece sei o regime
F l}dera.tivo, não :pode :b,aver 'dúvict:l!,
al~a de que :w subtraçã,o da a utonomia que teve ter o Estado - e o
Distrito Fledli11ai!, sob muitOs.. ~pec
t~. é um grande Er>tado constitui, violação ~o fundament o do Estado fe der a tivo 'e .es,ta.ni.os, á&sim;·
pr11ticando o r egime centralizado,
sep.ão em todo o pais, pelo menos na.
Capital da República e, já ago?a na
Capital de' todos os ~ta;dos, além de
oupr:'5 municípios qu~ têm a ·ventura

-
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· ;z:... ··ou ~ âesvéntura: de I)õstú1r és.;.
:~ê1aâ - lildroíniner·a.ts ou um~ . bas~.

ô SR. Aft~ )3ERNARDES
Álfás já. a.&<JitJl. Nada inovamos.
O SR.. RAUL PrÍ..A -

Estabelec!i:l.à

I!Bsi!. có;Ittraüiçáo entre O siGtema qtié
~otam<r.:~ . ·El ~stamos ..a:efe:n<'len.do .-

ó /federativo - e o que ,e está fazendo, ·eu admitiria a CO'llt.i.'adicão sê
favor dela inl.libassem nizõés ver-·
dadeír8l!Il)entk poderosas; i:na~.. até
agorà, em que pese ·a autoridáde dos
nobre::; Representantes QUe por essa
forma, &e manife~taram, não ouvi
nenhu.ma alegação convincent~. E Sf) a
illegações fôsse real e cunvinccnte
t.erfamos ae chegar · à cónclusão de
~ue o poder :superior, seja . o Presidente da RepúBlica, seJa o Govêrnador do Estado, .seria incompatível
com. a existência de outros poderes,
mais ou menos opostoS.
0 SR. ARTUR BERNARDES - r
Y;. :Ex." ainda não exerceü <>~q-.rêrrto.
dã; República.
·
·
'
O SR. RAUL PILA:. ~ Ne-m qui:.
'. será exercê-lo t):q. regime que. tem~
. tido até agora.
Justifico meu : voto, subscrevendo ai.
emenda. !P-rado K._elly com a declaração de que a Comissão nada mais
está fazendo do- que corroer a-- des·truil: . o regime federativo. (Muito

em

bem)") "

. O .SR. G'Q'STAVO CAPÃNEMA -Sr. Presidente, tenho a honra de
propor a seguinte emenda: substltull·,.
no artigo em discussão, as expresilõés "por uma câmara, eleita . pelo
povo", pelo seguinte: por ·uma câ_ '
nià.ra eleita diretamente pe~o povo';::..
O• SR. ATALIB-A NoGuEIRA 8r. Presidente. políticos de província, só podemos, neste momento, render noMas homenagens, não apen~ à.
beleza natU11al do Rio de Janeiro, mas,
principalmente·, ao seu povo culto, 1Íl., tellgente, vivo e polido.
Podemos, com eiita• introdução i:lizer
desde logo, que não estamos aqui para
defénder preciiJ.u amente regiõe~ d<>terinin·a das do Brasil, como de outra feltá
já. o· afirmamos.
·c omo brasileiros devemó:> eX18imlnat'
a presente questão e dar o nosso voto,
Neste mômento, l'elatJor, .q ue l'>::m,
dfu subComissão, venho analizar o uró~éto no art. 10, quê .trata, precisamente, da autononíia do eDlsl'tito Fe"dê'fli.l..

\

. Quem,. aê. surpresa, ignohnd.Ó R. .~
tória poliliica 'do. Distrito Fede~àl,_ ~,.
netrasse n:.e ste . recmto, ficarib. 'pênsaíi.:.
dó q-ue queremos ·subtra!ir •à sua po'puja~
ção, um direito que de há muito ela tivesse. No entanto, aqui, o:nde se f;J.la
'i:nuito em tradição - -e até já se Rflrmou tradicional um ou outro dllipositivo da Constltúição de 37, que medeia
de nós tão poucos anos - SP. esque<'-étrl
ãe que · a pretentli'da alit.onomia oó
Distrito não tem a v-e tustez a,ftrma~
da. E jáT não recordo os tempos em
que o vlc~rei entre as suas at.ribu!Çoes. conta'Va á d~ gQyemador diretp
de S. Sebastião do Rio de Janeiro,
pois já quero considerar o Brasil-Relno
e nó ·Império .do Brasil.
b SR. PRADO KELLY ·- NeSáe
,. ponto, . havia o Senaqo da Câmara..0 SR. ATALIBA NOGUEIRA ?:::..·
llavia o Senad9 da Câmara na colO~
nJa e, posteriormente, no. reino . .do
Brasil, no Império do Brasil. ·
Verificamos qtie- ·a propria d1Jriom1- ·nação legal ru pa.J;itr. do Ato Adk.;ional,
nos :-dá· á precisá figura jurídica do
Distrito Féderàl nó . ~arripo dó riossà
direito público. Qual é? Mtmic1pio
neütro.
O SR. · ARrtffi BERNARDÉS
Muito bem: . MuniCÍpio neutro..
O SR. ATALIBA. NOGUEIRA
A palavra está colocada· af com pre.clsão abroluta. E preciso perquirir,
porque se trruta de município nel,ltro
e não como dizem os atuais de!~p.
sores da autonomia do Distríto Foderal, de_ um município do Bi Mil ao
qual sé quer tiiár .a sua autonomia.
:Muriicfpio neutro - eis- o. que '"·i'1e
pode afirma-r, segundo a· tràdlção pcp.
.lítica do Distrito Federal, através díi ·
história constitucional dó Brasil.
Pois bem; exariúnemos a questão
devidamente, como quem, olhâ para n
interêsse · do B-l'S!Sil, e:m despresar o
valor e a cultUTa exponencial · áéstá
invejável porção .do Brasil, êst.e município priVilegiado, que é ó Di.;;tnto · _
FederaL Sede do govêrno da Repdb1ica, a presença permanente, com fel-'
ção de residência, da auto:i1.dade stipérior, reclama que a ela seja atrl·
bufdo o govêrno da circünscrição, quer
no tocante à competência regional,
quer no que diz respeito ao iwrviÇ~
locais. Duas autoridades concorren~
não é possível para aquele~ que qúerem de· fato realizar a administraÇãd.
TOO.os ~ serviços -devem ímborolilili-86

na Capital Feaeral, fique oalh~io à ,a.plicação dês&e dinheiro; não é _posaívelque o- Brasil i:ilteiro concorra- paTa as
despesas da capital da República e· o
povo .d<> Rio de Janeiro, -beneficiário
~essas . ~arguezas, venha dizer que só
êle pode aplicá-las, fiscalizá~Ias. en'fim, reclamar só paJI'a Si a g€stão de
serviços para
qua:.is concorrem todos.
os brasileiros.
· ·
Eis o;utro argume'Ilto, que aliás ná(i!\.
tem a ver com o · invocado por .um
dos 'ilustres r-epresentantes, quando d,1zia, hoje, que, deiJ<>iS de São Paulo, o ·'
Distrito Federal é ;G que concorre -com
maior arrecax:J.ação para a União .. O
certo é que, em sen_d o verba, da Ui:úão,
dos brasileiros e não apenas dêSB~
felizardos habitantes do Distrito· Federa!. ..
0 . SR. GRADO , . ,CAROOSO
Feliz~rdüs habitarite.S dos morros.
o-· _sR. FLÜRES D.A ·CUNHA 6 ~
Mas, :sr. Deputado, uma grande qJtantida:de de impostos e taxas que. per-'
tenciam ao· Distrito, desde. há mqitissim<:s anos foram arreb;a tados · P$!'10
eov-erno Flederal, se~do cobrados 9
arrecadados pela Uhlao .
o SR. PRADO KEJLLY .,..... Além
disso, o <>~çamento municipal é çonsiderável e superior: ao de nwl.-tos )!:itados da. República .
o SR. ATA!LIBA NOGÇEIRA Cotejemos tudo qua:nto possa traZer o
municipe do Distrito Flede;r.al com e.
despesa que, para o erário público
acarreta a atual capital do -Brasil.
' Meu argumento precisa de ser dado
com exatidão. Vejo · o Govêrno, com
dinheiro da União paT,a muitos serviços, até mdispensáveis, q)le na maioria das cidades brasileiras são pagoo
"exclusivamente pelos municipes .
Quanto àqueles que recordam. oS ba.- •
bitantes de niorroo e outros desajustamentos S<lCiais verificados · no Rio
de· Janeiro, devo acentuar que isso é
prov-l'niente da macrocefalia da Capital Federal em relação à escassa disemlnação da população no Brasil, fato
O SR. ATALIBA NOGU~IRA .-- que também ocorre nas capitais de
InfeUzménte, os homens não são
vários Estados do Brasil. Ela é que
l:guais. Neste ponto, tenho a honra de
mais contribuiu para ü5 grandes deestar com o antigo e ilustre Pr-e sidente
sajustamentos e não, · wbsolutamente.·da República; em outros, lament o disa perâa da .autonomia.'. ,
tanciar-me de tão autorizado varão
VejMnos, porém, como devemos cobraSileiro.
·
locar a - questão, a fim de que o· 1'8!Mas dev'à dizer, Sr. Pres-idente, não · ciocínio seja claro e nítido e não estaser possível que a União sendo resp'on.
bele.ç amos premissas, sem vontà<W de
iié.Tel por enormes verbas de despesas, lhe tirar conclusões, ou tiremos con-

'hleràrquicamente à suprema i}U~o.dd'ade' aqui-presepté , IS!!<> não se eoml'adece com a autono~a municipal
ou regional que há de ' se-r sacrificada.
0 ·SR. RAUL PILA .,-- V. Éx.a e.stâ
fa.7Jendo grande apPlogia
rwime
unitário . ·
'
O SR. ATALIBA !'l"OGUE!ftA '7" .Nã-o
.apoiado. Sou ckl.quele.s que aqui ·s e batem, com aquela veemência que o Sr.
deputado Flores da curiha reconheceu em minha pessoa, pela a,utonomia
iios Est ados. Sou pela federação e
a federação também esbate, no. quardro.. de nossa divisão polítwa, essa figura su't ueneris, no campo do dirúto
público - ·· a resezya de uma zôna. nb
território nacionllll para sede do góvêrno. A fed€ração,~ mais que o Erasil
unitário, carece dessa circunscr!ção,
Zona neutra; em que não há, absolutâmente, concorrência com Estado algum, como ao tempo do Impérip, eyitar interferência na vida de quaiquer
das provincia..s, nem é município como
.; os demais do Brasil.
Por i!!to é que é sui generis, de!Wmlnado tão bem por juristas do estofo de
um Pimentá Bueno __,_ profundo em
direito público - o município neutroNão há., portanto, autonomia alguina, nas minhas afirmações como pretende o nobre Sr. DeputadÓ Raul Pila.
A Federação manteve ? · munic1pio
neutro, denomip.81Pdo-o. D1strito Federal, e conservando-o a parte, repito,
de qua19-uer Estado ·üu de qualquer
outra crrcunscrição.
Pro&sigo·. NãÓ é possível que . o erário públicü, e êsse ponto, ao que me
p arece, f oi magistralmente recordado
pelo nobre Sr. deputado Artur Bernardes, que salientou, co_q1o sempre o
faz com a autoridade de quem, melhor
do que nós, ocupóu um pôsto singula:r
de observação...
0 SR. RAUL PILA - oxalá VOSBa
Ex." acat asse, em outros campos, as
conclusões que de sua experiência tlrou o nobre Presidente · Berna~des:

du
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·alusões inteirlllmente outras que ru;··
bompatível.s -<:om ·-.as· premissas.
· A solução úÍlica que o Disj;ritó .F edera,!. pode querer paora a su.a autonotnia é simples: a' transferênçia çl.a <.apitai do Brasil plllfa outra região.
·
.·o < f?R,~ AR'IIDR BERNARDES ApoiaW;>.. o' SR: ATALIBA NOGUEIRA ora.; o prlojeW. deixou de· 'lia.do tal.
questão porque não._quis devanear por
hipóteses, que pare<:em ser _clllda Yês
realizáveis,
11

~

O SR. FLORES DA CuNHA- _g
mudança da capital da :República para
qualquer outro ponto do tetritóri<> -naCional nunca, passarã de hipó tA::se.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Não quis, como muitp bem acentua
' o Br. deputado Flores r a Cunha, coglta.r da mud~ça, no projeto, e, nêste
ponto, como em outros, fui acompanhado por vários companheiros da
Com~ssão,
af.astando-dos de hipóteses
irrealizáveis. Mas o certo é que a
Coml~ão, pela suw sabedoria .·e com o
.lJeü voto, já tratou da . mudança da
capital , da República. E eis a ~ica
aolução possível para a . desejàda aspiração do generoso e wcolhe dor povo
do Distrito Federal.
O SR. FLORES DA CUNHA - A
Constituição · de 91 fôi bem clarª'-_a:
respeito. Sem embargo, '•decorreu mero
l!liéculo e slquer tomou~oo 'a .lnici.ativa.
·o . SR . . ATALIBA . NOGUEIRA ..:..<.
Invocd~se por outro lado o alto nível
cultural do povo do Rio de- Janeiro,
o que s e~ dúvida · alguma constitui
uma. honra. para todo o Brasil.
O SR. ARWR BERNARDES
O povo minelró mudou a su.a cap1ta1.
o· SR. ATALIBA NOGUEIRA - O
pov.o de Goiás também mudou. a sua
·capital, de-::s . Vicente por Piratinlndios de <:olcmia, também modou a sua
c.a.pltal, de S. Vkente por Piratlninga..
AlUde-se , agora; á capitts di minutio;
oom .que se pretenderia atingir e ferir a
população do Distrito Federal, verdadeiram-e nte portal de entrllida ou salão
nóbre do nosso querido Brasil. Pelo
oontrá.rio em nada se sJtinge a cultura. do povo <:arióca. ·
O. SR. FLORES DA CUNHA
No estado em que ·está, h oje, o Rio
de Janeiro, .não é êl~ portal de en-

.oL

tr!l-da, nem sa~ão de hop.ra, ,'é ; sim
e.alão dos passos perdiqos·. . _ ·
··
O SR. ÀTALIBA NOGUEIRA •....,...
Não sei em -que· possa haver desconsideração ao Distrito Federal. P~lo,
contrário.
A popul8!Çãó do Dis-·
tri:to, além da honra de ser a _<:a'pital do Brasil ...;..:: honra disputada por
qualquer cidade. brasileira, a <:omeçar
.pela minha Campinas - é beneficfwda
com os melhores serviycs, que existem,
bem {)Omo está chegada aos Ministérios ·e a · tõdas as principaiS repartições públicas n aeionais. -Nenhuma pa-rid.ade hã com· o caso dos Estados Unidos da; Améri® do Norte . O Distrito
de Columbia como muito bem salientou o ilustre Sr. Deputado Prado Kelly,
em comparação com o nosso, mostra
antes disparidade. Não há, evidentemente, semelh.ança alguma e, por isso
deixo de lado tal simile.
O SR. PRADO KELLY - Mas, &1,
colhe o argumento em favor da àU~9,.
nomia do Distrito F'ederal. · ., · ·
O . SR , ATALffiA NOGUEIRA ' PÓis bem. Essa diparidade é que está
·mostrando que não .é possível colher
argumentos para nosso oaso, retiran-do,.s·e da· organização norte-americana,
porque o Rio de Janeiro está parw. o
Brasil como Nova York está pora osi
Estados Unidos da Amér ica do Nor.te.
O exemplo da cida;de de Washington,
·no ·Distrito de Golumbia, leva-nos a
condenar a capital do Brasil nw orla
do Atlân~ico .
·vamos terminar,. Quero ·recordar ·o
que disse o ilust:t;e Sr .-· 'Deputado PJ:ado
Kelly, no tccante ao ··a ntigo Senado
da Câ.mara ,
A proveitosa e tra'Clleional inst ituição
desap~eceu, sei!] sinal. de poder reviver.
Meu último argumento : Co:nsa gramos a nomeaçã o dos prefeitós das capitais dos Estados. Vamos ser· coêrentes; e; além- dos argumentos já expendidos, apre,sento o da .coêrenciw,
pois os argumentos são os m esmos .
o generoso ·povo carioca cóbi'a rá a
su.a mel'ecida autonomia, quando · se
retirar ·daqui a capital federal, transportando-a para a.m bfente mais próprio e s ossegado, a fim de que OS .
·ó rgãos doo três .poderes possam trabalhar livres de injunções, que pertúbem e serenidade dos que devem
elaborar e executar as lets e julgar
em derradeira instância.
(Muito bem) .

O SR. NEREU ' RAMOS, PRESI-.
DENTE -'- Antes de passarmos- ·à
votação, quero.,. em justitificativljl de
meu voto, decLarar que -n ão ténho mo-tivos quatrto oo Distrito .Federal, pa.ra
m.odificar o . votp .que ·de-i na última
sessão, em relação às capitais dos estados da Fede~9ão. ·
Não des-a-Jo discutir o ·conceito d-outrinário da~ autonomia, para· apurar
se êle ex~ge, ou não, a -eletividade d0·.
Prefeito. :Jllsse assunto foi long,amep.te debatido na vigência da Constitui!ilio de 189'1, no Supremo Tribunal
Federal, que, em nosso regime, . é o
supremo intérprete das leis. E ali se
bem me recordo, preva,leceu ·sempre .a·
opinião de .que essa autonomia não .era
contrariwda pela nomeação dos Prefeitos pára as capitais dos estados.
Agor.a, quero dizer, apenas, que o
Partido Social Democrático não às-~
segurou, em seus EStatutos, que o
Prefeito seria eleito. o . .dispositivo, a
respeito, é o. seguinte:
"Autonomia política e administrativa do· Distrito Federal, no que
diz respeito a seu peculiar interêsse, com Câmara LegJ.slativa
eleitos pelo sufrágio direW'··
·
Se o Partido quisesse a5SU!Írlr o
compromisso-de eleger o Prerettó do
Distrito Federal, não teria us&do, nes,.
'·se artigo,- das expressões ·"com Câma~
ra~ Legislativa eleita pelo sufrágio direto", por serem absólutamente desnecessárias. Teria, então redigido
e.ssim o artigo:
·
. "Autonomia politica- e administrativa do Distrito Federal, n-o
que diz respeito a1 seu peculiar
interêsse".
Quando acreséentowa êsse di&P<rslti:vo as expressões " ... com Câmara
Legislativa · eleita "pelo sufrágio '.direto", quis, evidentemente.' oé-:tcluir a
eleição do Preteito.
·
. Quantos acompanharam a organização do Partido Sodwl Democrático
sabem que o-pensamento foi êsse. ·Se
pois, a Seção do Partido Social
mocrático ~ss·egurou, como instrumeiL
to de propaganda elejtoral, ao ele!~
torado desta cidade, que def-enderia
o pricipio da elegibilidade do Prefeito, não cwbe à Ccnstltuinte tomar
contas da ação dêsse setor do referido Partido, pois é _assuto que fica
para julgamento 1iêle próp:tio, · que

ne-:

possui Est~J,tutos, que tem ~ç_ão, e. . _
a êle sà.ril:ente cabe julgar do: p:ro::. -~5
cedimento d·â ~eçã.O do ;Qistr1to ~fra~, nesse :pa'rtfuular.
o · sR, FLÕRES DÀ .ÓUNHA: ,""-i
Tambéfu ficara pãfa as -'Próximas ~1éi: .
çõ~ .. :.
.
"
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - -Mas, se o Partido Soeial
Democrático tivesse o compro!msso
de assegurar ao Distrito Federal a
e1eição de seu Prefeito, eu não- teria,
como acaba de dizer o ilustre. col'a"ga
Sr .. Flõres-da Cunha,tque me submeter
a essa· d~liberavão partidária, ' porque entendo que os intêresse uaciQnais devem prevaLecer sôor·e _qs põstulados partidárioo . . E os lnterês8es
da Nação, como bem eJGplicam os
Hustres Representantes. que aqui -f&-láram, principalmente o Sr ·- Artur
Bernaràes, ~ que . o Prefeito do · Dis. trito Federal seja nomea!do pelo Sr.
Pl'esidente da República.
E ·devemos recordar o passado e
verifica-r que · a nomeação dos Prefeitos da Capital da Repúblic.a permitiria que a êsses cargos fõssém eleva(dos indlviduaolid.a des que honrariam
q1.1alquer ~ação, como .P~reira Pa~
e I Antõmo Prado Juruor. (Mutto .
be.m) ~

Há diversas emendas sõbre a m~.a,
'I;U!la · das· quais do ·sr. Deputada ATg!fmiro Figueiredo, assiin · redigida: ~· ·
"Substitua-se o dispostO no arti10 do Projeto pelo s·e guinte:
- O Distrito Federal pa!Ssa á constituir um Estado. ·A lei ordinária
regu!ará a efetividade do dispostO .néste a.t-tigo. "

g-o

p s~ . PRAbo· :KEiu.'Y' :...,. Peço a

pa~avra,

Sr .· Pre&tdente, para encamí'llh,;tr .a votação.
·
p SR. NEREU RAMOS, PRESt,.
DEN.I'E - Tem a palavra o Sr. Prado
Kelly .
Q . SR. PRADO KELLY (Par(L enca_
minhar a votação)
Sr. Pres1de~lte, lamento
não poder dar meu •·
ap,oio à proposta. do Sr. ·Argemiro n;.
gueiredo, porquanto S. Excia. Jia.rle
do pressuposto de que no ·ii.rt. 10 do
prpj eto se esteja regulando ·à. situli.çãp do atua1 Distrito Federal.
Isto foi objeto de emenda, sob a moctaUdade de parágrafo, ao me5n'lo. artigo.
·

- lU -

{j;:t~~-::.:(. ·~-'·~~~-~cr' ~~;~ -~-. ~-" ;~: ~·
- ~~1Ó ·-~Ó.:0.:4!
.. ;:(a -q.!'uà..l' c~·be
··· rá ·aá furi.~ ,
· ~ç-"oé'Làlé-Mi4erâ:ti'vaS:dí---:,í .,
·
l

Q. SR. PRESIDENTE - Os Srs.
, :que· apr()vam - a . emerida _substitutiva

' do.-Sr. ,A.ig-emiro F'igqeiredo ·q·ueiram

·

.•fieâcr oontaqos; -(PaU8fi') ·

·:EStá ·:t:-edeitooa_.

·''"c ·., · · ·"·;

-~

';

- ., -- · · ·

-'Qs Senhores;- ,q;ae :a . aPr~ilm,
-":ra;m ·fioa.r ·sent111d00. :(-Pausa;)',:

quei~

Está. :apiiWwdb,.

segundo
. . Há. QUtra emenô.a, de autorla '''âo
l'ügar aeha-sê assinada pelos srs. _- ,Sr. 'Deputado Hermes Lima, concePrado Kelly, Baeta Neves; Café Filho, · bida nestes têrrilos:
lle'rmes Lima, Argeniiro Figueiredo,
"Enie;nda 00 art. 10 ~ Onde se
Ferreirá d'e Sousa, . Milton · "Campos,
diz "deliberativa" ·diga-se : "l<egisFlõres , dw GU11ha, Caires de Brito,
la tive.".
·
·
Alioniar .Baleeiro, DeOdoro . M-e1,1donça,
R_à ul Pila, Soares Filho .e Mário Mal)a_
·o . SR. HERMES LIMA """'' Sr. J?re-·.
e está re.d igida nos seguintes .têr- S'hl.énte; peço a pala,vra para ,ertcam,t;...
-m011.; ··
nhar :a V'otil.ção.
· · :
•
.. . - . . . ..
.
•
..
"'" ·;.>· .
·'
O
SR.
PRESIDENTE
Tem
, J} ~P.&;,
1
"ACÍ'eêerite-se: ' '0 àtual _Dls- - lavra o Sr. Herme.S Lima.
· </,:.· ·.
trito J.iledéral será administrado
por um -Préfeitô _eMito dir·eta:menO SR. HERMES LIMA (Para f'AI.te pelo riov-o e por - uma Câmara
caminhar a votação) .:.__ Sr.. Presitambé!J,l eletiva, à qu!jil caberão dente, peço ao Partid-o Socirul Demo~
;funções leglslativas'l .
crático que seja fiel à pa:làvia, iSto é,
ao vocábulo. .'
oi Senh~:res que a-pto~~ ' iíliettam
O . SR_. ~AMEMNON MAGA:ticar ·sentados . . <Pausa) ··
·
··
LHAES ~ Votamos com V. Ex.a.
· Esta rejeitada.
,Ó .sR·. . PRESIDENTE -.os msta~
A seguinte emenda, de autoria do Si'.
Deputado Café Filho, na sua prlme{.. tutos do P-artiÕ.o são positivos, expresra. _pà.rte coincide óom uma _já rejei-'· -sos:· com _y âmara legislativa.
tada, ·oferecida pelo Sr. • Deputado
.O J3R, HE1Ú4ES LIMA •-"'- Di&nte
:Prado Kelly.
·
dis"to, nada mais me cabe d~er.
U.artigó prifueiro :a~ ·emend.:i dO: Sr.
b .· SR , AGAMEMNON MAGA- ·
Argemi.ro . Figueiredo, é o· .S~utnte: LH:AES - E' tima homen,agén'l - ao
eleitorado que ·elegeu V. Ex.a..
..
"O Distrito Federal passá a
constituir um Estado'~.
' Ó SR. PRESIO:ÉNTE _: Os SenhoParágrafo único i -; .... enquan- res que aprov!l-m essa eni~ndá ao arM
to não se instalar ..... -.Brrasil tigo 10, queiram ·ficar ·sentados. <Pau;;.
bentrarl . . . . Baia
Guanabara, sa).
onde estão instalados os vários
Está -ap;róvada.
serviços de administração da Re·
pública e os palácios presiden'o Sr. Deputad.o Gustavo Capanec~is.''
ma submeteu à ·consideração da Casa..
uma emenda àssiin redigida:
.
Os Senhores
que ii.provram esta
"Onde se diz CO:rriara eleita peld
emendá, queiram ·ficar ·sentados.- (;Pau::.
8~).
.
.
.
. povo, digái-S'é- h(!âmafá eleita 'di•
/ A efue:nfia qlÍ.e figli:i'a •ém

gao

:Elstá :téjéitaqru,
O Sr. ~ado Artur Bernardes
ofereceu mfia emendá aditiva, mandandô acrescentar · depois das pa~
lavras "Presidente 'da Republica", as
~re·ssões "·com aoprovação do Senàdo
Federalii. O ârtigo, portanto, ficará
auirh redigido:

·••o Distrito Pederal será · admi~
. ni5trado por um PrefeitG, d~ no•
, ;meáção . do Presidente da Repú- .1
blica, .com aprovação do . Senado
Federal i:) êom .uma Gê.mara éleLtw

ret~mente

pelO po-vo.

Os Senh6res que a aprovam, quel'ram permanecer sentados·.. (Pama).
Está. aprovada.
Sôbr-e êste artigo -h ão liã mais emen~
das a votar_.
·
Varrias passair ao parág-rafo úruco,
que assim dispõe:
·
·
"k iei organizadora da admi.nistràção do Distrito J.ilederal. . . "
Sõbre êste _ parágrafo eXlSte runa.
emenda. que é a segmnte:
1"

· ·~
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"Supt;-lma~S!e o _parágrafo ·,único,
pelo faro de conter ma~téria já
regulada no artigo 11, numero 15,
onde o assunto deve ficar sttua.do,
a exemplo do que fez a Constituição de 1891".
·
Realmente, no artigo •lJ., il.llm.e To -15, .
se diz:
•
·
·
·
"Org-a nizar a · a;dminlstraçãO ' dos
territórios e do Distrito Federti.l ·e
os serviços neles reservados à
.
União'.'.
IParéce, portanto, de :tôda .a pra:oe-.
dênci'a esta emenda.
os Senhorés que a: aprovam, quéi-·
ram conservar;-se senta.ãos. / (Pausá) .
Está ap1·ovada.
.
·
Vamos passar ao ll.rligo 1.1, que diz: ·
"Compete
priv1;1.tivamenté ._à'
União manter as relações com _01;Estados estrangeiros e c-el-ebrar
tr
· ·
n:~~.~os e convenções int:rnado-

.'disp(isiçP.es.

' toeb,e in) .•

Reuni~_as. ill.!,ID,à sõ. :uli~t-_

o . SR.- so.AR'"Es FHJHO . .:.._ senhor
P:residente, pedi a palavra precisa...:
mente p~ra solicitar pré!erência pa.rri.
o disposto no número 2 do artigo. 18
·do substitutivo formulado pelo Senador Clodomir Cardoso. S. Ex.",--en:-,
tretanto, no sep. substitutivo, circ:àru;.:.
creveu-se apenas _ao caso de malograrse 9 recurso ..aa: arbftramenoo.
O SR. CLODOMIR OARDOSO "'-,
Exato, porque, quanto à guerra; d.e
conquista, era vedada pelo artigÓ 3.0 .- ·
Como._êsse artigo não chegou ·a· &.eí
submetiçlo à disCussão, renovei ~ -idéia.
no. artigo 11.
O SR( sÓARES F;rLHo' _;,. Insisto,
~r· Presid~hte, apesaT ct·as declarações do Senador Olüdomir Cardoso,
em pedir pref&ência6 para o texto formulado por S. Ex. no seu substitutivo, que está á página 6, núméró 2,
do artigo 18, porque enrtendo que um·
Está _em discussão. Não havendo pais que fica obiigaõo a suhmeter··
quem peça a palavra vou encer.rar a qualquer litigio ao arbitr;:t;rnento, evi.:.
discllS\São. Está encerrada_
·, -.. dentemente a êsse país estão vedOOa.!>
Os Senhor-es que o aprovam, quei- ~s guerras de conquista. Não "eputO
ram con~;ervar-se sentados. (Pausa) . :p.ece&Sária ·essa declaração, urna vez
Está aprovado.
·
fl_ue nenhum pais sujeitaria ao· arbi0
~ramento uma guerra de conquista.
"2. :-:-:- Conceder~ ou negar pa()sa;Entenáo que w obrigação de levar ; os·
gero a . fôrças estrangeiras pelo Ftígios ao arbitramento, hoje subre.:.
território-nacional"· '
'
t~do, quançlo a organizãÇão das v~
Está em discussão. ·-~ Nã.o havendo pas nações em sociedade internacloquem peça a palavra, v.pu encerraT a ,n~l, com poderes a.té de intervenção,
nao será necessária, porque não hadiscusoão. Está encerrada.
1
os· Senhores que , aprovam . o dispo- :v erá guerras de conquista. Insrsto,
&itivo que acaba de ser lido, queiram ~s·sim, paTa que se mantenha a. traconservar-se sentados. (Pausa) ..
j:lição brasileira, que se invoque · a
Está a_prov!lldu.
necessidade óu .a obrigação d:e .su'ei-- tar-se .ao arbitramento antes da de:
." 3.0 - Declarar a guerra e taclaração de guerra.
·
-zer a paz".
Prefiro; .portantO, o prtmitl.vo têx.to
~rticulado
pelo Sen!lldor Clodomir
o· SR. CLODOMIR CARDOSO \(Jardoso, consubstanciado U() ar-tigo
~di a ,palavra para apresentar lima
q~e já li,_ para o qual pçço preferên_e menda, que substitui a disposição do _cra.
(Mutto bem).
·
número 3 do artigo 11 pelo seguinte:
O
SR.
BENEDITO
V-A•
L
N.DAR'J!:S
_:_
"Declarar a guerra, se não cou_
l;>er ou malograr-se o recurs-o da Estou de acõr.do com · a- emenda do
arbitragem, ·e .fazer a paz, vedada ~nador Clo.domir Oardosó. EDitretan_
to ela fala em axbitramento e o al'a guerra çle conquista".
,
bitramento não é o único meio de &e
Essa; emenda, Sr. Presidente resta-dirimirem os conflitos internacionaii.
belece idéias que vinham na bonstiNa horà presente êsses assuritoo e~~
tuição de 1891'. Era uni hábito nosso
que mui•to nos lisonjea'Va o sentimen~ tão sen-do estudados, pelos Congressoe
to pacifista e o nosso sentim·ento de internacionais, podendo surgJI »Utras
r.es.peito à independência dos povos, soluções. E a ConStituição que e.~~ta.
q~e as consagravam.
A Constituição mos ·elaborando deve perdura.r.
de• 1891 tratava da · matéria em duas
Art. 19. '..

2. <> _Substituao.õe o n. 0 II do aJ:•
Por -"deciarar a guerra,· se
'' não coúber- ou malograr-s~ o i'e' eursó -:a um dos ·meios- reconhecipelo Diieito Intarnacional
para dirimir conmtos entre as
náçõe,s - ~ fazer á paz"-;-

tigo li,

nos· _

Oom

ieláção

i!-s guerras de ..:unqilis-_

tfll, na reaUd,ade, :como bem disse o'

Deputadq Mário Masagão-; não há r_à~ çle ficar expreSõo. (Mui~o -'Jem).
O SR. CAIRES DE BRITO -..\:!r-. Pre~idente, acho que, invez- i:\e
modificarmos o inciso 3.0 do artigo U,
ijUe, ~ar: meu, ver ve:m, de_ uma certaforma, situar _â questão; porque, a:q-ui
estamos ' estaj:}elecendo o poder da
Un1ão ·:e a ·-ela· cab'é declarar guerra e
-'fuer a p!tz. -:Penso, entretàilto, que, como no
capítulo da Organizaçã,o Federal, _no
projeto elaborado _pela egrégia Comissâo não foi incluído o ar-tigo 4. o
da -constituição de 1934, por isso mesmo êste inciso est-á sm;citando dú-v i~.

'

.

'

Tenho. aqui redigido o aa-tigo 4.!'- da
Constituição, que acho !llUÍto bem -e ·
que, colocado entre um dos primeiros
artigos, como foi feito naquela Constituição-, viria perf-eitamente casar-$1e
'
.eom o inciso 3. 0 do artigo 11.
_Efetivamente, na Constituição de
1934 está bem- 'c laro. Tenho a impres"aão de que deveríamos ·a provar êsse
artigo sem nenhuma alteração:
:'!·0 ' Brasil só -declarará - guerra
ae não couber ou malograr-.stl o
recurso _de arbitramento, qualquer
que seja, 1:!' _não se- empenhará em
'\ g)1erra de conquista direta ou in,{iiretamente, por sí ou em a:i-Iança
êom oUtra• Nação".
orá, ~ os casos de ar-b itramento seliam
para as ·ocasições -e m que a sua iritegridade -territorial se visse az:neaçada
nas guerras· de defesa~. Está bem dito. •. Se hão entrarmos ell\ guerra de
C911quista, o aÍ'hitramen-to é precisa·mente para _as guerras justas de ·def!"Sa.. Nêste caso, empenharíamos tooos os nossos esfôrços para nãa: têrmos w necessidade de .ir a uma guerra em defesa d•!J. nossa integr~dade
territor.faJ, gue;rras i!Jlperialistas ou de
oonquiBtas, por nós ou em aliança
.oom qualquer uot;ra nação .
l.lllnha prc.posta é no Senj;ido que se
modifique o inciso 3 do artigo H e
QUe nu:m doo primeiros !lll'tigos daq\lêle cãpitulo sej-a incluído o que cor-

\

-.respond~ - l!/6./artigo' 4 :da'.co.nsti-tuiçâo
-de 1934. -i' -·
/
' ••
;Mandarei a mb:iha _~~menda a ;V_,
Ex. a, Sr . .,. Pr-esidente. (Muito õem).
, O SR. FLORES DA CUNHA - Sr.
Presidente, o ilustre Sr. Senador Cladomir 'C ardoso andou muito bem,
quando julgou d-e coiinensar, em suà
e_m énda, êsse esquooizhento ·da Consr
tituiçã-o de .37.
A subcomissão w que pertenço, e
da- qual fui rela,tór, entendéu, quando
enumerou · as atribuições do Presidente
da República, no número 9, atrllmindo a ·êle declarar a guerra, depois de
autorizado peló P c.der Leg1s.ativú e em
caso de invasão ou a•gressão estrange~ra, "nà -ausêncià -~ da Câmara dos
Deputados, mediante autori?.a~ão da
Seção -Permanente do Senado ' Federal
senão· tiver lugar ou malogra'l·-se -o
recurso do arbitramento .--- -, O ilustre Senador Sr. Clodomir
Cardoso andou muito bem porque essa tradição não- devemos deixar mor;rer no Brasil, que é um pai& medular.
mente ' pacüista e · p-or isso, deve per"
sev-erar nêsse- pensamento, a fim de,
potico ·-a pouco, kmos consegilindo a
vitória do pa~ifismo do niundo, também com o triwifo, a vitória do civilismo (Muito õem) .
O SR. PRADO KELLY ~ Sr. Presidente, lamento ocupar mais uma vez
a atenção da Comissão. Era meu in;.
tuito, antes de term,inar a votação do
capitulo que está em debll/te, apresentar uma emenda que atualisasse nosso Direito Constitucional em face dos .
compromissos · do Direito Internacional
Público.
A situação- -em que "nos encontramos
é a seguinte: o cam-po dds dvutrinas
está dividido em 3 escoras: o paralelismo, o internacionalismo e o nacionalismo constitucional.
· Das constituiçõel? moderna~>, <tanto
vale dizer, daquelas que se elaboraram
após a última guerra, a da Espapha.
teve a primazia• de encerrar um dispositivo -que atualizou o Direito Constitucional interno. E' o seguinte:,
·uo Estado espanh0l observará
as normas tiniversais do Direito
Internacional, incorporandcras no
-.seu direito positivo. O primado do
tratado sôbr-e a. ·lei está estabele~
cidó no wrtigo 65, da Constituição
·espanhola. Tôdas as convenções
in ternacion ais ratificadas pelaEspanha ·e inscritas na Sociedade
das Naçõec, e que tam o ca.ráter
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de leis internac1oll811s, serão consideradas como partes constitutivas da legislação espanhola, que
deverá ser adaptada a seus dispositivos . Ullla vez ra.tificada uma
convenção inte_rnaclonal, que a.fe_
te a ordena.ção jurídica do Estado o Govêrno apresentará em
breve prazo à Câmara dos Deputados os projetos· de lei n.ecessários para execução de SUji.S. prescrições. Não poãérá sér feita lei
a;Iguma -Q.ue contr11v·e nha a tais
convenções se não forem préviamente denunciadas conforme o
processo est111belecido por elas. A
iniciativa da denúncia, deverá ser
aprovada pelas Côrtes".
·
Em projeto apresentado à atual
constituinte Francesa·, por Mr. André
Philip, Gilbert Zaoksas, Guy Mollet,-e
outros, se estabeleceu o seguinte principio:
'"A França afirma sua vontade
de não empreender nenhuma
·guerra de. conquista ou de empregar suas fôrças contra a IibéJ.dade
de qualquer povo. Ela está pronta
a: aceitar o abandono de tôda. fra..
ção de sua soberania oor.r-espondente a uma renúncia da mesma
ordem, cõnsentida por tôdas as
c.utras ·naÇões em · benefício de
uma organização democrática 1ntemBJC1onal. A França se sujeita
a submeter a . arbitramento todo
C "~n' lito com outro pais e se conformar, seja cóm o julgame:p.to do
organismo de arbitramento seja à.
C:ec:são da organizaÇão internacional de segur~mgru, tomadas por
ma ioria de rotos. Ela dec1ara nula
tôda cessão · de território Frances,
verificada · sôbre violência" . .
Nestas condições, era meu desejo, ao
terminar a votação do CaiPítulo, apresentar uma· emenda aditiva que consubstanciasse êsses princípios modernos. Vejo que de alguns dêles parcialmente se cogita· no substitut.}.vo
Clodomir Cardoso e na -emenda apre_
sentada: nêste momento pelo mesmo
Sr. Representante , Noto que o artigo que se, está votando apenas discrimina competência, conferida à União,
para. declarar a guerra e celebrar a
paz .
Não a.cOlhe êsses outros princípios
que devem .fillaJr o Estado ao··couceito
moderno, aquelas doutrinas, sagundo
as quais não é -possível . exigir uma. organlzação internaofonal -esta.val.

Nec;tas condições, Sr. Presidénte, solicito a V. Ex. 8 que apre~nbe ao ple·
-nário a seguinte proposta: Oo:uhlderar _
mO:S · coinó sugestão as · em·endu's adi. tivas ora oferecidas e examina.hnos
. o assunto em face da emenda rue -t omo o compromisso 4e api·escnts.r, alt~
tes de ·se encerrar o debate ::>õbre o
capitulo.
'
O SR. Fi;oRES DA CUNHA '-"- 'Po-

de-se· adotar perfeitamente -o. que !lUgere, tanto que vamos voltar a tt~:~.ilat
do assunto ao , disçutir o capítulo do
Poder Legislativo.
O SR. PRÂDO KELLY ,..- Erao ·q ue
tinha a dizer. <Muito bem) •
O SR. SOARm FILHO- Senhor
Pr,esidente, sihto-me .à vo~.tade, para
votar 31 proposta do Sr. Prado KellY
a fim cié. que a Comissãó possa_exs.- .
minar o dispositivo a ser incluido na
constituição a propósito da orientação que deve seguir o Brasil lia:>
questões interl}acionais, sobretudo a
sua orientação em face 'dos conflitos
internBJCfonaiB.
,
.
Devo dizer, entretanto, que· ao p!!dir.
piJe.ferência para . ci substitutivo Clodqmir Cardoso, inclinei-me . em preferir o ponto 1ie Vista de S. Ex. 8 sobl'etudo tendo-se em vista a tradição
d~ncísso Direito Constitucional, mais
a da, porque li o dispositivo da QOJ,lS, ti ição espanhola e entendi que 'êle
n~o se aplicavw ao Brasil, pela· ra:zâo que' vou dizer ·desde j~ e ape~
aquncio para .servtr tambem de base
ao exame da qu-estão. E' que não esta.
· befll dirimidâ na esfera da codificação
inr_ernacional hodierna• a situação em
que ficam às acOrdos que se chrup.am
re~onais, por exêmplo os do oonti-;;
nente americano se se acentuar, por·veptilra, na esfera maior do direito
da jurisdição prápriamente internaciqnal e apenas cóm.~ acôrdos régiona~s. Teríamos uma s1tuação que de;..
m!pldé.ria interpretação difícil de fazer e a obrigação de nos regerDl<lS
pelo dispositivo do direito constituc1o.
nal seria ato · contrário ao direito internacinal à.queles atos que não comprEfendessem êsses a"'..ôrdos ou concenções internacionais.
l'or essa raZão única não me fn-·
clinei pelo têxto a.proximap.o da. Cons_
tit~tição espanhola. Entretanto, como
vaÇlos reexaminar o assuntO e melhor
no~ poderemos orientar,
não tçnho
dú)1.da em acoínpanhaT ~ . Ex. 8 no
- $~tido de .reexaminar êsse dfsPOsitiv(> antes de en~errar o capítulo.

\

· ·- l v.J .

/'

sobreqarrégBÊ ·nos.Sa :M:ag~ Carta. ciqrp,
adiar a discll!lsâo . n1as . quero d~i:J!:at aqU,ilQ <ltl.e é prqpdo e inerente à or-,
ganização r,ias Nações Uiüdali.
· ··
~~p,tua.Q.!J.S w;; :rll,~.~s por -9,ue nfio, mé
'Assim, ' p$nso que tudo qÜ'anto foi ·
mcUnéi por. drsrposrtl:vo tao amplo.
(Muito bem> ..
~··
·
cl,ite · em benefício' de nq_ssa tr~dição4
no t09ante à declaraÇã,o de urna guer-.0 SR. A'DALIBA NOGUEIRA ~
ra .. por voto popu1ar tendo-se esgo- ·
$r. Presidént?, venhQ def·endei o pro_; tado tcdos os meios -possíveis de .eVijetO elabóradó pela Sub-Comissão, o tá-la, está presumido pela nossa· ade, q~~ .I'I,_âp fa;t:ia, ~e me tivesse çonvensão clara, aberta. ·e absoluta, à Orga. éido do contráno, - oomo em outros nização ·das Nações Unidas, não sencasós tenho . declar!ll,d:o abe:rtafnÍmte.
do pr-eciso qu~ o cons1:1,gremos · :pà
Oponho-me, S;r. Presidente, à acei- ConstitUição.
tasão qa proposta . Prado Kell~ e peço
Votarei, portanto ·Sr. Presidente,
vênia! .ao alto espírito e à compe~ên
inciso U, julgando desnecessário
ciá . de s. Ex·. a sôbre •o: assunto, en- pelo
um _novo. a<rtigo para definir o prln"'
teP:d.e ndo que:o: _p que- se contém n~ cipio. (Muit~ ,bem> ;, ·
~nstitilição republicana da Espanha,
O SR; NERE_ti .RAJM;O~, PRl11S;t\~bsolutámente ·não podemos aceitar ,
Diz. S. Ex.",· com tôdas as let:r~as, DENTE ...,..,· Está .,en:cerradã- a , discus~são.
·
' ·.. · ·' · ...,
: · · ..
que o que havia era o prlmooo dos
tratados sôbr~ a -lei positiva do Esta- . 'o Sr. Prado Kelly fez- uma. sUgetiào: Não é possível:, de maneíra algu- tão, g-qe, acredito, não · prejudica a
ma, admitir (fue, fçra d11.s
nqssas · yotaçao dp artigo · e das ,emendas c~r
fi'onteiras, estejam l'egislando :~ara .tesppndentes, no sentido de mais tar_ , ;_
nós, ainda que com o concurso da. de se:r reconsiderado e reexamina,do o.
assunto par-w que se redija o artigo
.n{)Ssa Chancelaria•; ·o primado. d'Js
trâtaçlos sôbre a l,.el é inova.cão que da f erma ma.Is convenientes · aos inte~
eu · só admitiria se o que constituiu rêsses da Nação.
tlma das 'minhas aulas inaugurais,
Há vé.rlas emendas e .u:m pedido ae
numa di!IS Faculdades . de Carnpmab. · preferência.. o Sr. Soares Filho so;.
pudesse ser um dia executado;
licita prefer~n~la ·para o dispost'o nú..,
Oha;ffio, · portanto, 1a atenção
dos
mero 2 do an. ia do substitútivo, forSrs. Constituintes para a importân- mulado pelo -Sr. ClÓdomir Cardoso,
cia dessa emenda. O.S ' "rratados in- !lJSSÍm redigi/:to:
.
ternacionais serã,o lei no Brasil.
Substitua-.se
......;
"declarar
a
glierra
. Não é posSível abdicarmos do .Le·se :n,ã-0 couber ou malograr-se- o .re-.
gislativo.
·
c.u rso da arbitramento .e razer-se ·a.
O SR . . MARIO. MA'SAGAO -.:MaiS paz, vedada a · guerra de conquista" ;·
E~>te o dispositivo para .o quwl S.
nio ~ - emenda,
Ex:" pediu- nrererêncla..
O SR. ATALIBA NOGUEIRA O SR. SOARES. FILHO ....,.., Vedada
E' verdade que nã;o se trata, de emena guerra que. consta do primitivo &u~
da.. S~ Ex.", entretanto, pr:e tende que
o, assunto seja objeto de novo artigo.
bstitutlv'õ.
qut;. seria discutido -mais tarde quando • . O SR. oCLODOMI'R CARDOSO tratarmos da competência ··privativa
.Está na· minha emenda, mas D.ão_ no
da União.
.
·
S.ubstitutlvo.
. ' · ·:
·
'l!:ntendo que isso é um -perigo. Veja, bem a C_oritissão: "declarar ·a guérO SR. SoARES FILHO - Entendi
rá: e fazer a paz:·. ·
·
que o recurso ,ao arbitramento- está.
Queremos abandonar ó arbH;:ramen- implicítamente ·oontLdo. na condenato, não seguir ru tradição do , ctireito ção à guerr!i' de co,n quiSta.
brasileiro? Penso que não.
·
b: SR. NEREU RAMOS, PRESIHoje estamos em dia com o direito DENTE -'- V. Ex." insiste no pedido
internacional. Existe a Organização . de preferência; ou se contenta com a
das Nações Uni:das .de . qtie ·o Brasil emenda?
é membro, e pela estrutura deti~i1 OrO SR. SOAAES~-IO - Sr. Pre·
.•, ganização, como · pela sua própriru
constituição - onde está ·a . assinatura -sidente quando pe·éli a preferência não
do Brasil, sendo cque o nosso pais foi conhecia a emenda do sr:- ClodomiJ,'.
honr!J,do em participar dEJ,quêle óon- Cardoso. Entretanto, estGu - inteiraselho - ·não é possível, a 1menos que mente de · acõrdo em que votem~ a
queiramos . repetir, por mera tradição, preferência da emenda.
N~t~ biiJ_(Ite$!'l,

P,ode;'iamo~; ta1ve~

\
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O SR. NEREU RAMO.S, PRESI- via -pedido esórit_o· de preferência e .
DENTE - . Dou .p referência à emen- esta foi concedida. .1\ssim, submetA 'o
dispositivo à votação. ·
d81, e declaro encaminhando a votaOs Senhores que .a provam a emenda
ção que -lhé . dou o meu voto, porque
o recurso de arbitramento, tradição do Sr. Clodomir· Cardoso, · queir~:
fioar
sentados. (Pausa) •
..
do direito constitucional brasileiro,
também · deve ficar consignado na
Apn>vada::'. ·
Carta de 46. (.Apoiados).
.
O SR. ATILIO VIVAQPA - Be·
Os Srs. que . concedem preferência
para ·o substitutivo do sr. Olcdomir nhor Presidente, passo às m'áotl de
Oardos.o, queiram. conservar-se senta- V. Ex. a uma .. declatação de vótO; ~
crita.
•
dos·. (Pausa) •.
Concedida.
.
_ O SR. MARIO MASAG:AO - Sr.
Submeto a votos o . dispositivo, que Presidente, votei ,contra a emend~ .do
é êste: "Declarar a guerra, se. não
Sr. Clodom1r Cardoso, principalmencouber ou malograr-o\le· o_ recúrso do te por causa ,dai inserção, em lugar
arbitramento, e fazer a paz, vedada a
que .reputo impróprio, da expressio
2uerra de conquista?'.
·
"guerra de conquista", p01s não se
'Esta a: emenda do Sr: Clodomir Car- pode' dizer "fazer a paz" sem, ante!;,
doso, para a qual o_Sr. Soares Filh'o aludir-se à' terminação da guerra · de
·
·'
pediu preferência e foi- concedida pe- conquista. ·
la Ca.sa.
' ·
o · SR. ·cLODOiMIR .CARDOso - 1
O SR. SOUZA COSTA - Peço a Não há relB,ção entre. a par;te. fl.n&l
palavra Sr. 'Presidente.
..; do artigo e ru : éompe,tência dada . . ~
O SR. NEREU RAMOS, PRESI· União, para fazer a paz ...
DENTE ~ '!1ém a palavra o nob~e
O SR. MARIO MASAGAO . :- l!ll'a.
Devutaldo Souza Costa.
o que tinha ·a dizer. <Muito bem> .
O SR. SOUSA COSTA- Sr. Í'rl'l·
I O SR. / BENEDITO VALADARES ---,
sldente, o respeito qu·e 'm e merece a f:lenhor Presidente, votei; também,
· opinião do . nobre Senador Clodomir ,c ontra a emenda do nustr€ Rep~
c'ardoso obriga-me a dizer algumas jrentante, Sr. Clodomir Cardoso, J>e:;palavras.
IJ.os . motivos alegados pelo nabre CO· ··
creio pref~rfvel. a redação do artigo ~ega Sr, Mário Masagão, e a.inda
11, tal como está no projeto, sem .a ,mesmo porque o arbitramento não -é
emenda de s: Ex. 6 , pois creio que a p único meio de dirimir conflitoe inreferida emenda deve constituir aT:.. ternacionais. <Muito bem).
tigo ew separado, . como ocorreu na
O SR. NEREU RAMOS, PRDSICarta de 34, esta·b elecendo um prinDENTE - Devem estar lembradoa
cípio geral, que deve !ler atendido, os ilustres Representantes
que a
tanto pelq Legislativo, como pelo Exe. emenda foi submetida à. votação com
cutivo, quando fôr o caso. Constando .a ressalva· do Sr. Prado Kelly, no
como emenda, (inciso 3.0 do artigo sentido de que, oportunamente,
N
11), justificar-se-á que depois,
1110
examinasse de novo o assunto, 001!1trrutar das atribulcões do Presidente siderando-se outras redações que .Oda República, venha .a ser invocado, bre êle fÕssem ·apresenta~as.
como aliás já está sugerido pela subA votação ;.f oi feitru nêsses têrma..
comissão encar~gada de e5tudar o
Portanto, se mais tarde · for i)rõpoota
Por êsse motivo, estOu integralmelL
redação que o plenário julgue Il'l8à
te de .acôrdo com a probosta do Se·
nhor Caire~ de! Brito, que visa· sepa- . aconselhável, reexaminaremos a queetão.
. . .
j
rar a·. matéria que -constituiu objeto
da emenda do Sr . Clodomfr Cardoso
Submeto, sempre, as emendas ê. Yopara ser tratada em artigo em separa- tação na ordem em que as récebo, da
' do e votar o disposto no · n.0 s· do ar- qual sõmente me afasto quando ••
tigo 11 tal como se encontra no pro-:
concedida preferência: ' Não benefi..:
jeto. Esta a razão por que votarei con- elo nem prejudi~o nenhuma preten-·
tra· a emenda. ftJY/pJJto bem).
são dos
Srs.
Repr~sentantes. M
emendas são numeradas e nesaa. -~-.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI- dem
submetidas à Comiss!í.o.
·
DENTE - Submeti a emenda do Se. nhor Clodomir. Cardoso, à votação,
O SR. CAffiEJS DE BRITO ..porque era a únlca robre à qual ha- Sr ,_ Presidente, .pedi a. palavra pu!Jio

I

soliêltar que

v.. .É;~)· iri~ Wónne

se ·
está, · prej.j],dicada
pela aprovação <:Ia do . Sr.. ClodoJ.llir
Cardoso.
'
· ·
·
.consid.ero, - pelo disposto :n,0 artigo
·4·,9, que contém uma parte aditiva. no
que Be re~e a guerra de conquista.
Dir-ae-ia ser,
apenas, .iemenda de·
i'edaçãq. Mas não é assim. Penso que
seja aditiva, por isso que, além da
e:Kpressão "guerra . de conquista"
acref!Centei: "direta. ou · indiretamente,
,por si ou em aliança çóm outras Nações" •.
' :. . •. Mando a emendtj. ~ M'.es.:;v ~-

·a. minhw emenda

O SR.

NER!EU RAMOS, PRESI-

Esta emenda db Sr. Depu_
t.ado -Benedito Valadares, pode '>er
. aprovada~, no sentido de inais um eltt·mento para a nova 'redação do arügo, quando .tivermos de considerar ·a
emenda . do Sr. Deputado Prado Kelly,
porque não ~xclui o que· foi aprovado;
que é o·· recurso a arbitramento e outros meios permitidos pelo Direito In•
terna'Cional. Sendo, como é emenda
ampliativa, pode ser -aceita. A expres·são. "arbitràmento·~ . julgo eu, deve !L
car · expressa na Constituição. Dirse-ia: - arbitramento e outros re•
·cu:rsos.
·
·
·
DENTE~

b SR,. NEREU R.M.ms; ·~RESI~. "
Os · Senhores que aprovam a. .emen::-·
DEINTE :-A emenda dé V:. EX."', que
tenho en{ , mãos, é a ,seguinte:
. , da do Sr. Benedito Valad'BI.t'es, no sen~ ·

que .aCabo de expôr, queir'aín con_
· ·"Emenda ao art . 11; n. 0 3. ttdo
servar-se sentados.
Conserve-se; ·. anteC!ldendo-se ,
art:- 11 de outro ar.tigo, correspon-Foi a.provaait.
.dente ao 4. ~! dá . Carta . de 1934".
Já são 18 horas. Vou· suspende:r a..
Està emenda ficóu, eviÇ.entemente, sessão, ·marcando outra para às :01 hoprejUdicada, em virtude da preferên- ras. Conto com· o compwrecimento de
todos os Srs. Representantes, .a fim de
cia concedida pela Comi6São, -para a
emenda do Sr. Clodomir Cardoso, em q1,1e possamos prosseguir na discu;;são
seguida. aprovada. Isto, porém, não da matéria, apressando assim os nostraibalhos,
impede que o assunto seja reex~i sos·
-:
nado, quando o ilustre Repre.sent.a nte
.'
L
evanta-se
, a s-essão.
Sr. Prado Kelly apresentar nova re~
dação.
Declaração de voto enviada !)
Existem duas emendas: uma, do Sr: .
JVIesa pelo Sr. Gustavo C4panema.
Caires de Brito, substitutiva de outra
Na _Cn:n,stituição não pode deixar de
anterior e a segunda do Sr. · Benedito contar
o principio' de que o Brasil
Valada~es, nêstes têrmos:
··
nunca se empenhará em guerra de
"Suiqstitua-se· por: IIÍ - :De~ coD;quista, nem a declarará jamais. .sem
clarar a · guerra se não couber ou ter tratado, sempre que couber, a so~
ma.logr.ar-.iie o recurso a um dos .lução do arbitramento ou outra de
meios reconhecidos .pelo Direito natureza ~a,.cific~.
I;nternacional, , para dirimir os
preceito deverá, porém, constar
conflitos entre as Nações e fazer déTal
outro · ponto da ConstituiÇ"'ao. · Não
a pazf•.
1
do artigo em discussão, o qual deve
O SR. BENEDITO V!A:LADARES - ·'Tiriútar-se e~clusivamente a definir a.
competência da União.
o . arbil;famento·;.-·~- um dêsses meios..-

,o

·;

. ..

.
8." . Reurii~o. em à de Abril de 1946
Reuniu-se hoje às 21 horas a CC>dera!. de vez que um Senado col.1jj(ii~
missão da Constituição com .a presende s_e~ ~ev.eres, po_d.e impugna1· 0 ·
ç_a doo srs. O?nstituintes:
n_ç>me md,icado pelp Presidente· daRe-Nerrm Ramos, Presidente _ / !Prado
publica. ·
'··
·
Kelly ...:... Ag.ameninon Magalhães · ...:....
De ;regra Sr. Presid·e nte, como re;·,
Atal1ba Nogueira ..:.... Clodomir cardo.:
publi?ano e demoorata, eu sou par80 Ferreira - de Sousa ::::. Benedito
t1dár:w ~as aut.?nomias ·totais panll. os
Valadares - Gustavo capanema· ....:..
mumcíp1os. Nao . fo;r,~ a disciplina
Magalhães Barata ..,... Mário Masagão
partidária, .a que ·eu me submeto ·de
Adroaldo Costa - Eduardo Duviconsciência e· por convicção, teria vo, vie.t ..,.... Edgard Arruda ' - Soares Fitado contra as eleições de· votos para
lho -Raul. Pilá_ Milton Campos_
os prefeitos das Qll.pitais dos Estados
·Costa Neto ,--. Valdemar Pedrosa .
porém negando esse direito para com
os municípiOs que sirvam de Capital
Graco Cardoso _ Caires de Brito _
Flávio Guimarães - Baeta Neves - i do País.
: · : "
Aliomar Baleeiro ~ . Café Filho _ ·
Motivos bem ppnderáve1s "justificam
Sousa Costa - Acúrcio Tôrres _ . Floo: dir-eito de nafneação. de Prefeito
res cl,a ,cunha _ Guarac1 snv.e ira.
para os municípios de referência..
Mas para com os que servem de.
O SR. NEREU RAMOS (PRESIcapitais dos Estados. já não. se p'l.ssa
DENTE} - Está aberta a ,sessão.
. o mesmo. o partido que no Es~ado
Vem a Mesa a seguinte
tiver real prestigio · e fôrça eleitoral
elege o seu Prefeito, sem necessitar
do arbítrio . da nomeação. Em caso
DECLARÁÇAO DI';, VOTO
negativo, submeta-se a v-ontaoe do
(3r. Presidente -- Votei eontrBJ a
povo que der preferência ao outro
emenda do nobre ·deputado Sr. Artur
p3.rtido.
Bernardes, sob o art:, 10· por equívoco
· Em 2 ge dezembro· foi assim que se
- Eu me explico.
,
passou. Em a}guns Est.ados o P. S. D.
V. Ex." como Uder · do ·P. s . D. é
perdeu as eleições ou teve vitóriM
~sta ,Poml.;ssão 'P!!Xa !lló;s ;da/quere,
pouco ,exp:r;essivas. Porque? ·Porque os
partid-o, o· principal orientador nas
Gov!'!mos que a ditadura judiciosa
votoções.,
apoiou das situações não dispunhl).m
Assim sendo, desde que V. Ex.a oride valor político partidário.
entou-nos no sentido de manter o
A democracia que irrompera · entre
art. 10 da sub-comissão, é lógico que
nós após a derrota . da Alemanha,
para votar
levantando-se V. Ex.8
mau grado tudo, plantou o primeiro
contra. a citada emenda Artur Bermarco de · sua cruzada para o alcance
.n&rdes no dito art. 10, só nos cra.bia
de umll. democracia para to"dos.
acompanhar o voto de V. Ex.".
·
No meu Estaçlo Sr. Presidente, como
Entretanto, a emenda Artur BerV. Ex.a no vosso, mostramos a força
nardes foi vitoriosa com 0 apoio de
do nosso pres,tfgio polit.ico e eleitoral,
quase todos. os · votos de representanderrotando as fôrça.S partidárias coli_
tes do P. S . D.
ga:das de uma maneira fragorosa.
Não fora este equívoco, desde que
E isto, não , sendo a adrninistr,ação
V. Ex.8 não encaminhou a votação
do P. 1:1 . D.
· ·.
contràriamente à emenda Artur Ber· Não t.eiiamos pois, porque nos arnardes .. e eu teria votado por esta
receiar de irmos as urnas disputar
emenda, por me parecer. que •ela obripara o P. S. D . o cargo de Prefeito ·
ga 13.0 Presidente da República, a bem
escolher <>. Prefeito pat~ o Distrito Fe• . da.s Capitais dos nossos Estados.

-Í9S·~a ·o (iu:e eu tinha ·ii dizer sr: "Fre
sidente. - ;...;_, Senador Magalhdes l:JU:.

o · SR. OLODOMIR CARDOSO ·.,_
O nobre colega Sr. Gustavo Gapa'·rata .
·
n_ema tem raz.ão, tanto que, como·
dtsse há pouco, redigi emenda à alí•
.O SR. ' NEREU RAMOS, PRESInea XI, mandando suprimir .
~a.DENTE. - . Vamos prosseguir na dislavr~ "fronteiras".
\ cussão do i-nciso IV do art. 11, as.sim re~gido:
·
·
O SR . NEREU RAMOS, PRES!·." Compete . privatiilamente a •DENI·E - Sugiro o adiamento de disUniãp resplver . definitivamente cussã'o do item V para quan.do cogitarIJ?.OS do inciso XI, de modo a ser possi.sôbre os' limites do território nável -redação que concilie ambos 'os discional" ..
·
positivos.
· Em discussão (Pausa:) .
Os Senhores que aprovam ra. su. Não havendQ quem peça a. p~tayra,_
g.estão, queiram conservar-se· seiltayou· _ ~ornar os ~otos .
dos. (Pausa) ,
Os. Senhor_es qtie âprovatn o inFoi aprovada.
ciso IV, queiram conservar-se sen;,
Vamos passar ao item VI:
tados.
·
"Autorizar a produçã0 e reguFoi aprovado;
lar e . fiscalizar .ó ·comé+ciÓ de
Inciso v: ·
Inilterial de guerra".
·.
"Organizar a defesa externa, a
Em discussão.
polícia . e segur,:J.I).Ça das . fronteiNão ·havendo quem queira 'usar da
rAS e as ·fôrças ·armadas".
palavra, declaro-a encetrada.
Em dj.scussão.
Os Senhores ' que ap:rovâm
item
. 'o SR. E:t>GAR ARRuDA- Senhor 'VI. queiram conservar-se ·s entados .
Presidente, o inciso V do artigo 11, ·que.
Fói aprovado.
estamos apreciand~, assim' reza:
·
Inciso. VII:
·~organizar a defeSS: externa. a
poUcL:l. e segurança das fronteiras
"Minter os serviços de cor·e as fôrç;ts · aiJiladas".
·reios~· .
No inciSo :xí do mesmo artigo
Eln discussão.
entretanto, se nos depara a seguinte
:redação: ·
O sR. PRADO KELLY - Senhor
Presidente, pedi a palavra para suge."Proyer aos serviços da policia
rir que se conserve o disposto na..
marítima, aérea e de- fronteiras,
Constituição de 34: "manter o· serviço
sem prejuizo dos serviços policiais
de correios". Não há razão para o
·dos estados". /
·
plural - "serviços de correios" .
Como vêm os nobres colegas, reO SR . NEREU RAMOS, PRESIpete;..se . a palavra "fronteiras" em DENTE
- Não havendo ·mais -q,uem
il.mbas lis alíneas .
peça a palaVr.a submeto à votaçao o
inciso VII salvo a emenda do Senhor
Tenho uma.. emenda mandando suprimi-la no inciso XI.
Prado Kelly .
Os Srs. que o aprovam queiram
Apresento por isso, a consideraÇão
conservar-se sentados. (Pausa).
dos Srs. Repl'esent,antes a seguinte
emenda:
Foi aprovado.
"Suprimam-se as palavras "po·lfcia e segurança das fronteiFoi aprovada.
ras''.
Inciso VIII:
Está assinada ' por mim e oUl:ros
colegas.
"Explorar ou dar em concessão
os serviços de telégrafos rádio-coo SR. NEREU RAMOS, PRESI.:
municações e navegação aérea. in~
DENTE- Continl.\a ru discussão. :
clusive as insta1::tções de pouso,
bem como as vias férreas que liO SR. GUSTAVO CAPANEMA -guem portos marítimos a frontei,.
Sr. ~residente, . é preciso considerar
ras nacionais ou transponham o
dois assuntos: 1:1 seguranÇa das fronlimite· dum Es.t ado'.
teir~ e a pol.ícia das fronteiras.

a

o

\

-1M-

o . Sfl,. FERREIRA DE SOUSA O SR. . AGA~ON ·•'MAGA7
.Sr. Presidente, o inciso co:pfere, ptiL!l.AE§ :.~: ;;;r . .Presjde!J.·t e; talvez f~~
va.ti:vamente à União ·a a.tribuição q:e
se · preferível deixar ·a emenda do ~@
explorar O'l!: dar em con<>essãe, ~ntl.'e · bre Representante Ferreil;a. de SouO!lt.IUS cousas, -as instalações de pouCOHlO sugestão, •!*l<"ra · ~x.a.me pO~·
so para navegação aérE)a.
terior .de !Fedaç'áG. . '
·
es~e inciso.
.d i· l!;vd:d.entemente
. o ~~: -FERR;mm.A:·,DE -íii0U{>A _ /
:ver.g:e d-e lÍG,s5a legit>laçã:o, atual· ou
De
-<: -,. acordo .
se-ja <à0 :Código do A.:r. ~sse admite
Gluàs -espécies de iilstalaçáo de :wouse:
o .SR. NÉREU: RAMOS . (PRESIos .chamados -a.eropnrto.s., •privativos do
DENTE) - Os. Srs. :g:ue_.aprovam a.
Govê:mo e 0s aeródromos, ·instalações
emenda, para .õsse efeit.o, ' queiram
particulares. Não devemos na .Consticonservar-se sentados·. · <Pausa),
tUição fechar .a porta às instalações
Foi aprov,iuiã .
particul~res 'ii'·:atribuir toda e ·q\la:Jquer
A ,segunda .e menga, do Sr. Adroaldo.
instalação de pouso, mesmo de natuCosta manda .incluir depGis ·da pa- .
resa priva'tiva, à :União.
la;vra ·~telégrafos'·', a
ex-<pre~são "~
·
·
o SR: ~];0 'MASAOAO - Vá~ telefones".
·T al como se acha redigido J\lsti:flc~
ri91l mun,icipios no Estl}do ge São
plenamente a -objeçã«;> do .Sr. Mário,
.Paulo mantém .·~nstaJaçõe.s· de p.ouso\ ·
MilSagão.
· ·
·
O SR. PRADO K:ELLY ..:.- C~zn au•
....
o
S
.
.CI,.ODq.flR
CA~DOsb.
~-~
torização do Govêrno F.ederal. ·
·.E!·
·exato.
·
..
O SR. FERREIRA DE S0US:A·: O SR. ·NEREJU · RAMOS .(:P-R ESIPor essa razão .ofereço émenda omanD:eN:i'E) - Realmente, -1!. emenda ·séJ;
.dando suprimir as palavras "incl!lSive
s.~ .Po,deria .aplicfor aO§ ·.tell;lfone4' que
instala.ções de pousp". Os aeroportos
já estão compreendidos na matéria de 1 latraves_®..§"!iem ~t~gs_, JIYOi$ 1;iãKJ, é.
possivel ·privar <less~ · cçmqessões ·00:
navegação aérea.
munic'pios 'e EStados.
O SR, ADROALDO
COSTA .Q SR. ATALIBA cNOG'UEIRA l?ropon;tlo que :>.e ·inclua no Jlj.cis0 VIII
Esl;a,mos· tra:tand0 'da · competênci~
dep()is da palavra' "telégraf.o:?" ,a ex-- priv§tiva
da Uniã:o. Cb.:amo a aten~
pressão "e .telefones". ·
.ção çl.os nç.b:res repJ;.ese.n tantes _para
O SR. MARIO MASAGAO -iSe<LUe .a lnC:iso V:qi V~e- serviços ,qu.e.1 .d~ .
.nhGr · Preside;nte, B arti_g\) de !i~e .esfato, devem interessar à União; Q.WI-'1!
sejam os· de telé.grafos, radiocomuni~
tamos trataBdo · .eStabeLece ~JotribJ.!4.õils
priva.tiva.s 9-a. Uifiáo.
r
~ações, na.Meg1>Ç'áo aérea. -o telefone
Pa11epeCme {lx:cessivo entr.e~ar-lhe
é -mais
~erviço · J.eca:l .e .dev.e ser..
ne.sse CB:r.á ter, par1:1. .que ela exerça ô.icGmo .é .ue fat0, no B-rasil, qurunto à
re.-ta.mente ou :Por. meio ,de conejs:;ão s'ua conçessão, dta. competência ;esta ...
dual e .I1l.unicipal. Penso, p.qrtf!.Ilto..
tod.o o serviço telefônico do Brasil,
Os ~sta<los, e até '06 .•municípios, tem .q ue a palavra "te!ef()Reli'' nã.o . dev.e
outorgad·Qs· concessões vara -semel:han- éonstar. Peço ao· ll()!;lre· Repr~sentantetes serviços em seus territórios, o que " que a retire.
contribui para dh;seminar o .m elhora_
O . SR.- ADRO'JU,QO COE;lT.I\ ._).. '(101.,11..
menta.
·
muitó prazer. :
·
·
·
Soú, por isso; contrário }1. pr.o posta.
.
. O SE. -NEREU R.A'MDS <P-RESIf>ENTE) - Ó sr. Adroaldo-Costa. r~O SR. NER'Eu . RAMOS' <PRESi- 'tira
a emenda.
. .
DENTE) -Não havendo ·mais quem
!ncis0 rx:
pêça a palavra, está encenada a dis- ·
'· ·
·
cussão.
"Estabélecer o p]fa.no nacional:
Há duas emendas: uma, supresside viação férrea e -o de estradas
-va da expressão "inclusive as instal'ade rodagem e regulamentar o trá_
çõe.s ·de: pouso", e outra, mandando
f ego rodoviário interestadual" ...
acrescentar as palavras ''e telefones"
Em discussão. (P.àusa) .
Jl,epois .de "telégrafos",.
Não havendo qu.em peça .:a palavra.
Os Sis. que aprov,:un o item VIII
está ·enoerrad.a..'
salvo emen<las, •.queiram con's ervar-se
sentados. <Pausa) •
Os Srs. que aprovam o in~Jso q~ei
Foi a provado.
ram conservar.- se sen~dos. (PQ,WJJ,f) .
Em discussão ambas as emendas.
Foi· aprovado.

sa-·

~-

=

~,

.f:>

<:

a.i:·-· · .- ~e~nnoir -I~&galhães

reée-.;em.':é~

oJ~

p.ar~ ~:r '-iÍ]:terc~lMit- ~?.:;

~Ê<)t!J4os.:,·dó:::~iilllçlj!Ste. ·~ó _jwde, -GcW-

·seguintem.ente,. fler esse· plaríó -,orgjl.ni
: e X, co_mo no_vo inc~so · zago pela , Vnião.
ne~~ ~rm~: _
"
_
<Ás: :e.str<J4a~ transnprdei't~f!.S p,a:r!'Org;3.nizài gefé~a~ ·permanent~ · ex.e~plo,_ estão_-suj-ei·t as· a e ·P1lm.o -na~
cionaL Através ~os diversos Esta,dqs
contra os efeitos i:las secas - nDS
outt!).s estradas se ·entto2)3.ID 1,1a grári.'t"stadôs. _ciô nm:d·este~· . .
·
de Estrada -Central do, Brasil;.pelo in- .
'·ó "-BB., PRIADO :KÉLLY ..:::_ Si'·. Pr~~ . - .tel'ior afora. Os -Estados hão pódem;
si:deni;e.•. regula-se no . art .. l;J; a; com- ' interferir nes.se _plano, nem ·. mogifjcá.pét.ê pcia _privativa:- da . VJ.liãq: .Cgmo.·: lo, como fa,zlain antigàmente; ,é:Í'iil,pqo
·salientam os ··comentadqr-es .elo . texto
sério_s ·embaraços. Níio pb!ií;1m f,l~r.
aa . CónStit].Úção de' Jll, a cçtn_pétência I· passa,r as ·estrada.S. pelos camin;li!:JS
;Privol.tiv-a d!t U~ão é . excludente d;a
DJ.ais curto.s, nem. era possível deJ3en-.
competênc-i a çlos E,stados:·e- dos mUJ;JJ·vp_Iver .o ser-viço. geog,ráfico, ·: dada JJ.
cipios;
•
· . .
.
, pi.edomiriânc1a. ,~o ·i nteresse: ·~ -~ · ·
DeRaro c.o1Il ll}e.dida 're!i,-l.nWn.te siri}-:região .sôbr-e- -outra.. Pelo -dif)positivo.pática - "organizar·· defesa perma.c itado, a Unj.ão.ficou ·laiqnada de tedos
nente "contra ~ efeitQS .Çias secas nos ·. os ·Poderes .
·
'Estados de nordeste' ~ ; mas, por issp, ·
o a~umento do ill,lstre coleg!!-, sr.
mesmo que se tra;ta:- de imperativo de
·Prado Kelly, ·é pueJ.:il, porqu~ os ·E.sial·t erêsse ' púb1ico, nã,~ cteve importar
tados pode~ elaborar s~us jll;:Ln~ .ç!e
em ra.tri:bwção priv;:ttiv.a da União quê
defesa 'contra: .â_s secas dentro Q.os _prp,.·
impeça·- a 'aplicação · de )lledidas adep'rio,s terr~tórios.
quadas , ao mesmo_ ~im .de _parte ~dos
Estados _ou deis . Municípios.
d ;BR.. PRAOO .KELLV ...,. E' .o .q:j;le
est0J.!- .Elizei!-d!",
Se se visa de .fato, be-nefieiar ·a . ·:re-/
:giâ0 . riord~tma, · melhor será ef\tabeO .. $:R. A.G:Á.MEMNP;N NlA(]-41ecer·m os ·ª' competênci~ concorrênçili\..
LHAES ...,.... Nã9; V . ;Ex.a. ;IJ;ão .o es~á
O pM.'ág;:a.fp único do -art. 1:3 _já e§·dizenclo. ó que v. _Ex;" qu~r é q}.l~ a
~pm~:
competência sej~ concoi?:"Wlte. Mas,
no- dia em que o ifo;r, ~ VllJ~o .despr{l,!'Gompéte à ·u:ruã.o or.gani:ãa;r -a
2!a.Iá os Estados .
de{esa 'perma>nente cGntra os . e:teitos de -seéa, sem exelusã0 -das miO S'R. PRADO KELLY - Ao concia.tá.'\\as _esta{lua:is''.
. trâriÓ-: p~lo parágraf~ ánieo do _ar-·
-tlgo 13 a lJnião é obrigada, indecUná.
_-:E· 0 que_con.Sta do projêto.
!Velrnente lil-, em concorrência pom os
• . O §R._ .CLQDQl\[!R CAlfDÇlSQ _
·E stados, organizar ,_a defesa perma...
.O art. 13 regula a competenCla connente contra .as se~.
éor,lo~nte da U:niãe dos Estados.
O fffl,.
AGAMEI\WON
MAG:A.,:O 1 SR. P RADO KELLY .....,.. Não se
LHAES ,.:,.. Pergunto a V .Ex." se ·o
tratando de matéria da competência
encargo sÜper,i
forças econõiilicas '
priv.at:iva da União, antes ~ dispondo
e ·possibilidades ffnanceiras do Esta.se que essa _c ompetência se faça condo? Já ent 34 houve grande debate
'(lorrentemente, lamento não poder qar
sôbre d_ ca.s,o,
.
meu voto à émenda px:oposta pei()
o
f'E.ADO ~Ll;tV:' '7 -.ApenaS:
llustr~ coleg;a, Sr , Agamemnon Ma.,.O:_
é nacional . o plano contra.' as ;®~as.
galhães. (Mutto bem) .
·
- ""
,
I
.
,,.
'~
O S'R.
AG:AME:MNON MAG_AO · SR.
AGAMEMNON
MAGA:(JHAES ""-- E. portanto, privatiyo -da
LHAES - Sr. Presidente, há manifesta concli.Isão do nobre colega. Na 'Vniã,o.
Constituição de 1934 o dispositivo ora
o .SR. P:a4DO KELLY . .,...,. Não se
repro_duzido pela, minha ~menda foi ··pode
impedir que os Estados combaincluído na competência piivativa da
tam as seca:s. Tornando-se o ser~iço
União. Vou explicar a r~ão.
Q.a.· competência privativa da :Uruão,
Considerava-se, como Jaillda hoje,
·:nji,o poderão combatê-Ias.
que--a União não tinha o direito Q.e
o SR. • AGAMEMNON MAGA-. organizar ·a defesa contra ·as secas.
LHAES ·...,. Quero explicar a.os Srs.
Depois do dispositivo de 34 a União
~epresentantes ·-como procedem dés
estruturou o plano de obras contrjj. as
Estados . Eles .se encarregam_, por
secas, o qual vem sendà executa.do
exemplo, da pequelll\1. açudagell\, #>O
pr.o~ressiVlamente e ating~ todQS os
tie os"lt_e .

'as.

:S!i.

\

-

"i96-

passo que :a União cuida dos grandes

'

-

O SR. FERREffiA PE· SOU:SA"'~
açudes.
Não é mànter; é "organ~ar:• ~
O SR. MARIO MASAGAO..:....:. Pelo
O SR.
AGAME.MNON MAGAdispositivo que V. Ex." propõe, os EsLHAES ~- Sôbre a defesa permanen• .
tf!,dos não poderão combater as se.càs.
te contra as secas, existe um· plino
admirável; é 'um dos trabalhos mais
AGAME:MNON MAGAO SR.
bem ·elaborados rio Brasil. A região
LHAES ___:_, E' interpretração de Voosa
·brasileira atualmente mais estudada
Excelência; que. não aooito.
é a do Nordeste.
O SR. MARIO MASAGAO ~·Tra
O SR. ACURCIO
TORRES _......,.
ta-se de -todos os ·serviços, oU: apenas
Peço licença para insistir no aparte
de um pl8,no !lladonal contra as se- · A
expressão "privativamente", usadia.
cas?
pelo · projeto, exclui cümiPetêin.~ia a
·
O SR.
AGAMEMNON MAGA- · ooncorren~ · .dos Estados?
LHAES ~ Q, 'Plano da União não exSR.
AGAMEMNON
MAGAO
clui os serviçoS
estaduais. Quero,
LHAES --'- Absolutamente.
agora, advertir aos ilustres colegas:
no dia em gue se estipular a com)!le_b SR. ATíLIO VIVAQUA -;-: EXclui.
· ·
·
tência concorrente, os Estados' do Nordeste ficarão abando!llados . Sei . que -a
SR. AGAMEMNON MAGAO
alta peroontagem de despesa com essas
'LHAES - Eram estas, Sr. Presiden·obras é um ônus contra o qual reclate, as explicações que desejava dar..
mam os Estados do Sul;· ma,s também
.(Muito bem) .
é um dever de solidariedade nacionlitl.
Sabemos que o Nordeste _é sériamente
SR. GUSTAVO CAPANEMA atingido pelas condições climatéricas .. Sr.O Presidente,
compreendo . perfeiNão é possível que, para combatê-las,
tamente' 6 ponto de vista do Senhor
o Rio G. do Norte tenha . um plano Députado
Agamemnon Mag,l!Jhães.
e, a ·paraíba outro. A União é quem
Há 'Problemas de- c11.ráter nacional,
-.deve tl'laçar o plano nacional como
cuja soluÇão deve caber ao esforço
fez até hoje, e que está exécutando
concorrente da União dos Estados e
sem interferência dos Estados, que,
dos Municípios de acõrdo com as suas
verificada perturbaria .os -serviços,
possibilidàdes econômicas e técnlc~UJ,
pelo interêsse pr.edominante de uma
mas que não podem de!X;ar de ~er pia_
região sôbre outra. As estradas tronnificada e orientada pela Umão.
co já estão atravessando todo o Nordeste; os Estados limitam-se às perO SR.
ACURCIO
TORRES ..:...
pendiculares. No dLa, porém, em que
Ainda bem: quanto aos planos!
e. Constituição estabelecer competênO SR. AGAMEMNON MAGAcia concorrente, os Estados nordesti- E' -a mesma coisa. Aceito
nos serão abandonados. Não se ilu-- LHAES
os planos.
dam 'os nobr·es Representantes.
O SR. GUSTAVO OAPANEMA :.....
Ó SR. PRADO KELLY - Vou ofe.
Vou além: proponho que o texto reze
recer emenda.
o seguinte: "organizar defesa perma_
O SR. MILTON CAMPos . ~ Uma
nente cont:na as secas".
nova. redação do parágrafo único, reO SR. AGAMEMNON . MAGAsolveria o caso.
LHAES - ·Foi o que sugeri.
O SR. AGAMEMNON · MAGAO SR. NEREU RAMOS (PRESILHAES _:_ Peço que não considerem ~ • DENTE) - E' esta -a - emenda do Sr.. plano ruacional de defesa contra. as
Agamemnon Magalnães:
:secas como de competência concorren-. "Or-ganizar defesa permanente
te. Este, exatamente, o meu ob1etivo.
contra os efeitos das secas nos Es.O SR. ATALIDA NOGUEffiA tados do Nordeste·~
·
Quanto ao plano nacional, estou de
ilnteiro acôrdo com· 0 Sr. Agamemnon
O SR. ' GUSTAVO CA:PANEMA J_
Magalhães.
Não é preciso dizer: "nos Estados do
.Nordeste" •
. O SR. ACURCIO TORRES - Peço
licença para um aparte, ,a fim de esO SR. FERREIRA DE SOUSAclarecer . A expressão que usa. o pro-. As secas do Nordeste · constituem fejeto - manter permanentemente '
nômenos climáticos próprio 'Cios Esta-
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é apen;'l.S . a;
climático!J.
O 'SR. GUSTAVO CAPANEMA __.
Sr. Présidez:te, há outro problema,
.outra ·calanudade, em ·nosso país, semelhante ao ·das secas_: são os pl!.nta4~ do Nordeste. Não
~; são os fenômenos

nOII.

··

.,o. SR, B-ENEDITO VA:LADARES .-

E o ~as enchentes.

O SR. GUSTAVO OAPANEMAParece-me, pois, que o texto constitucional ·teria redação ·mais condizente
coin .o3.S neg.essidades do pais se disses
se que', à União compel:€, privativa:
mente, organizar defesa permanente
contra as secas e os. pântanos.
O SR.
DENTE)
enviar à
O SR.

NEREu RAMOS (PRESI- Queira Vossa Excelência
Mesa sua emenda .
·
FLORES, DA CtJNÍIA ~r. ~residente, quase poderia, p,ara.
JUStificar nreu voto, começar II1lnhas
pala-..:ras ~om aquelas que pronunciei
e~ relaça~ ao deputado mais anarqmsado e Irrequieto. da Constituinte·
Louvado sejo:J. Nosso
Senhor Jesú~
Cristo! Repito a . expressão, ·porque estou de pleno acôrdo -com a emenda do
Sr. Agame~on Magalhães.
Há mUitos _anos, quando . era apenassoldado do meu .Partido no Rio Grande do SUl- pois que nem cabo ·de es-·
quadra er(~ - ouvi· do bra:vo veneran
do e digno Dr. Borges ·d.e ' Medeirosquando · estava por iniciar-se..o Go~
vêmo do pr. EI?itácio Pessoa, ·que
não h,avena sacnfícios a que se furtasse para amparar as · populações
nordestin1a.s. Esse é dever de solidariedade de t'?do. Brasil. Por isso, · ante a
controvérsia r~ ser o assunto da conpetência privativa da União ou cóncorrentemente, da União e dos Estados. - sou pela emenda do Sr. Aga ..
nu:mnon Magalhães. Não é possivel
deumr de socorrer às regiões do nordeste ' periodic.amente assoladas por
'POr terríveis secas que não só. calcinam a _!;erra e dizimam 0 s rebanhos,
com~ dao lugar a emigração de suas
glonosas e valentes populações , E'
dever de solidariedade brasileira fazennos qu,alquer sacrifício para que
continue o r~gime de açudagem, de
reflorestamento e de irrigação das
uberrimas terras do Nordeste .
O SR. .A!CURCIO TORRES - Per
mita-me V.
um apart~?
O SR. FLORES DA CUNHA
Permito tudo.

lfX·"'

\

O SR. AÓURCIO TORRES -'- Eu
queria dizer a V'. Ex.~ que, no toi:ante
ao ampa;ro do nordeste, V. Ex."' não
encontra, não"só nesta Comissão como
na Constituinte, i.lm:J. vóz dissonante
Precisamos porém, saber, S'r . Depu:
tado Flores da Cunha, Se a emenda do
nobre deputado Sr. Agamemnon Ma~alhães, como está redigida; importa,
dada a expressão "privativamente"
n:1. exclusão da concorrência dessé
. mes~o· serviço pelos Estados . e pelos
Municípios. Ao que me parece o· Senhor Agamemnon Magalhães pretende objetivar a concorrência, isto é,
que os Estados e os Municípios també!ll trabalhem nessa obrá.
O SR. ' FLORES DA
CUNHA
Agora não · permito mais o. aparte de
V. Ex."'.
Sr. Presidente, concorrentes ou não
as comlbetênci,a.s, p.oden,do os Estados
atender também à' defesa contra ss
secas, voto pela emenda do Sr. Agamemnon Magalhães, porque &-preciso
que· seja permanente e esteja. a; cargo
da Uniã'b.
Este o tt.~lJ vo~o.;
O SR. EDUARDO DUVIVIER &r .. Presidente, desejava i:J.penas f azer ,.
. uma distinção. Parece-me - e peço ,
a atenção do Sr.. Agamemnon Maga_lhães - que há um plano nacional
de defesa permanente contra as secas,
de cort1petêncià privativ,a da União
Est e plano, pprém, não exclui o estadual de defesa contra o· mesmo fenômeno, de modo que há, para o mesmo fim - peço licença para observar - coexistência . de duas atribuições: a p,rivativa ci.a União, para
execução do plano nacional de defesa
permanente, e a privativa dos Estados, para o plano est adual de defesa.
contra ,as mesma:: secas, .na margem
q,ue lhe deixatem as normas do primeiro.
'\.
O SR . FERREIRA DE SOUSA Não é possível em obras contra as secas . Tudo tem de ser controlado pela
União.
O SR .
AGAMElMNON
MAGA·
LHAES - O plano estadual não pode
modifi.c ar '· o nacional.
O SR. EDUARDO DUVIVIER, O que desej ava dizer é que a competênci.a privativa d.a União será apenas
para execução do plano nacional contra as seca s, o que não impedirá a
execução dos planoS estaduais .
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está

termina·
invenro,Q ga.!i<i_c~
os~ cascosc-caídos. · ·
Isto :acontooe repito, desd~ ps tel;ll'"
Oarnpos tem.·uma; emepda esp!end,!_~a.
pos · d!!o monarquia . do~to de· '· :Ma,O S~. MILTON CAMPÓS - Pa-.
g.alhães, _q)la.ndo. presidente da Pt~
rece-me que todos es_tamos de ):oeôrGto- víncia do ·iPará,. deu. alatma: . 8.:9 Gqquanto às considerações e objeti_vos· çlo
vêtno· Imp€-r.ial,, pa.ra que .acudisse a
Sr. Depútado Agamemnon .Magalhães.
ilha. prific~palmente no. tocante a.9s
No entanto, acho que melhor se re· eféitos das inundações . NãG me refi-·
sBiverià a questão.. não se f"azendo
às provenientes de enchentes, por:.
agora a discriminaÇij.,o , de competênque o Amazonàs/ qu,:mde _enchi' o que·
cia, mas })Ol' ocasião de se debr::tt<Jr
a-Contece periódicamente. alaga· togas·
o parágrafo único do ãrt: 13, Entã0
as margens .. Desêl.e que os· ll;tgos não
atende!'íamos à hipótese, cm:no al_ega,
tenham saída po:r meio ~e seus igao nobre deputado com redação diferP.pés úU rios, a água .ali fic,a. éstagnarente, que poderia ser :e~ta; qa, verão a - dêntro. secando-por meio
Cumpre . à :união :otg'â i:íizar ..fii· -da êvaporação. só - .p ano passaqo .
pérdeu o Pará a,cima dê 70 mil cabeças·
defesa ··· ·uermanente oontF,a.
as
de .rezes ! Eis que nós; no Norte. tesecas. faiend0 sYborc:fuíarc· a esse
mos direito. também i:l. uma . defe~a
plariõ nacional de def"esi:t as in:!•
permanlmte, privativa da · Uluão t!i,l
ciaj;ivas . estaduais com o mesmo
qual conta o· Nordeste -em: :relação às
objetivo".
·
·
s6cas·. . ". .
.".
· ·· ·
Estaria ressalvadi:t a preentnênciÁ
F!l,.lo cilô Nordéllte_ porgue já ri).oreidar Uniã&.
·
:em Pernambyc 0 e·vi Mmo são ali ex~.
cutadas as· Gbras · dá In&petQ:tia contl':ill.
O 1 SR. . AGAMEMNÓN . MAGA•
as S'ecas., Petmttir : ãt çoncorrência dq
LIIAES - :Pretendo exciUir ·a eompé.Estado .éom .a. lJnião nesse -assunto dâ
1
tência concorrenté. ·
·_
:resnltadGs · ·negati-vos: I potq)le· logó ·
surgem divergências, e .isso ·basta . p,ita
O SR. MILTON CAMPOS - ' Não
que nada se- faça. Existe já trabalhá
BJfastaremO's o predomínfo da lei féinicial, inandade executar pelo ~né•
dera! er por outro lado fi.ã o ·excluireral Mendonça Lima, mas com a.pelli'!S
mos a intervenção doS EStadoS em as_
um engenheiro. que dispõe de p equen~
suntos peculia.res aos seus i.!iterê·sses.
ã,raga, -com a qual prewnde; Dá mai~
· O SR:. AGÃMEMNON . MâGA:do an:o. Desobstruir o I€-ito dCY Rio
LI'tltEs· ~ O i:tJ.ett pop.to é a co:inpe .. Arar-i; ql.le .é o maior da Ilba -de lV!a,ril.-jó·.
(Muilro bem) _
·.
têllCl,a. privativ& da . União.
O S:R. MAGALHAÊS BAR-ATA·o
:B:ENEú:tTo VALADAREs =
Sr. ~residente, appeserttó a seguinte Sr~ Pl'esíderi.te; estou de ,".côtdo com
emenda:
~- ,
'
6 St. Agamemnon Magalhães, · quanto
privativa da União pa"otganizat a defesa permanente -..rãl't.compétência
or ganiza.r a ·defesa
petmánéfite
contra os efeitos da sêcá- e d~s · c·Gnt:ta as. ~;ecas.
ta_dos d0' :tfoFdeste · e dais eyUnda~
Dl.séorcio porém. .do substitutivô dó..
ções· do Norte".
Deput:tdd Qustavo- Capanem.à,' acrM;.
Qidci. da modificação sugerida pélo
A Ilha de. Marajó, desde os te)llpos
Sé!l~dór Magalhães Barata. ·
··
da Iílonarqul,a., sup"orta ôs mails efeitos
Os pântanos , como ningu~m, ·i gnora
das inundações. Trata-se de ilha que
existem em todas as regiões do Brase assemeiha a um prato-raso. Quansil. Constituem Um. grande mal, · afedo chega o .invernQ,. as. baixas e os latando sériamente ,a, nossa economia,gr)s se enchem extraorldinàr.i.a.mente
com a s t erras que ficam inaproveicom as águas da chuva, que começam
tadas. Também quanto à , sa:úd2 pú,em fins de de~mbro até começos de
blica. Nêles tem origem mUitas ve~
junho. São chuvas tropicais. Esses
zes as moléstias endêmicas, principallàgos e baixas não têrri eseoadoüros
na par~e meridional, nem na seten-'
mente Oc impaludismo. Ma$ a,tribuir lL
privativa para ·
trienal da ilha., e não têm. porque .os ;:r. Uniã o competência
rios- é.. igarapés, que estão obstruidos,
tratar de· t ais assuntos. equivaleria a
impedem a saida da ·á gua. que invaqe
linpedir que .os Estados pUdessem faa · terra, refugiando-se 6 gado nos tezê~lo. E a .ação dos· Estados_, nesse
8% onde vivem. durante o inverno, su- sentido, tem sido provei.tJ1lill., sencto de
jeitos aos jacarés e às {:Obras . O g;a.do
conveniência geral
que continuem
pasta" de:iitro dágua. nadando. Quando· fazendo o que estiver ao seu álcance.

õ SR . Ft.o:R:E:s nÁ cumrA S:tt. i?residentê;.0 Sr,. Deputadp _Miltol'f

ro

s:R.

·dGS ·iÍt~~t[p. ';ift;é~dos'~,d&

·ôs .·eomba_:.

·.t er. (M-uito be-m;~- ·
'":0 SR. 'FÊ:Ri:tÊffi.Ã o'E'',sOtJSÁ - ·

Bem

·'' o .sFi: ..únmoi:à Td:RREs _ Ttliha :,o ~ mesmo . pensamento:

mas: veti~
tfqúei, !,!epóis · <1a donstit~Çà'ê de '34
·~· e ·çhamo ·a · aténç~a de v. Ex:" pará;
u. n:"' 1.5 ·.cto.- art·. 4 - · qu~ essas obras
·têm s-ido · realizadas c.om ••a co1il:iora. Çã:o dos· Estados e münicipios .
·
~. o SR. MAOALHAES. :BARÁTA .'Não se trata dé pântános, rifas de' lagos, _c omó o Arari, na ilha 'dê Maràjó,
0 SR. BEi:tmnrr6 V ÀLADÀ.:RES .__..
·o nol>re ·Re:pre~ent~nte do Pará. trata
dós 1;l:gos ·e · ci Sr. Güstà'vo Gapanem'l.
oeu15ou-:f;e GJ.os pântànos .. e brejaís.
Estatuir que somente à u'niã.o cabe '
' cuidar dos pântanos de todos os Esta_
dos·. brasUei11os, _· se:ria ·o mesmo. que·
manter o problema sem solução, ou
mé:Ihór., seJ;ia. lpl:pedir que ,se pudesse
a;bTeviaJi essa sól:ução ..· Eis porquec-sou
contráiri'o à competência privatl.vª' cia.
UniãO' pa:r;a- tra;tar de .assuntGs -desta
·n81tureza. · · ·
·
·
.Oóm .te}à~Qão ' áS intuljd~es : meu
·-ponto dé vistá é outro, ACho que b
plano de éomb$tte às :ú;lUildações, fenômenos- cíclicos oú esp6rádico%, _deve.
ficar a cargo dá Uhião, cómo .também
a; adoação ae :inédidas tendentes a
mi'rio:tar~lhes os efeitos. ,·· .'
·., Desejo esclàreeét que :·:d Govêrno
passado culdou seriamente. do assun•
to,. em Minas Genais, solucionando de.
~arieira
eficíênte. o problema . das
inundações no município de Juiz de
.Fora, (Muita b,em) ·r
'
·
O
MARIO MASAGAO - Senhor Presidente. estou de inteiro
ácôrdo com as observa ções ·que acaba
de fazer ó nobre Deput,ado Sr. Bene_
dito Va;ladares.
·
A ação de aparelhamento- federal
pode ter sido muito útil no Nordeste,
no éombate à sêca. conforme. !,iepoi.;.
mento dos Representantes que aludiram ao problema. O que ·se tem notado; porém, .n os demais Estados é
que .aquêle aparelhamento é absolutamente ineficaz, impedindo a saiu, ção dos ·problemas dOs quais se 'escar_
regá. Só existe sêca no Nordeste; mas
os pântanos ·e xistem em todos os Éstad0S·. Torn,ar
privativa ·ár ..compe·
têncfa da .União nesse assunto é ter- .
milito runor ãos 'pântariós.. . porque
~es Jrurtais serão ellWft1;óS:t .e· os Esta-

·sR.

'

:\

V,ejo .. que. . na· Çomissãó, -ne-

dúvida .·se levànta .sôbr:e -,3.; .
subsistêncía ·•da sugestão do-si-. Aga_...
memnori · Mag9-lhães. .
.
. ..
Estamos convencidos de que o pr-oblema cias secas no nordeste .1'1ão é
pr.é prirummte ·problema
ecenômico,.
nem mesmo de riqueza, mas, sim, um
p:roblema humano. Q:ual\ldo os .nor-.
d.e stinos ;apelam ·para , a proteção do
govêrno. f.eJlerai, . não o fazem pelo
; desejo de ·· ganhar m~s. ou pretendendo sejam salvas sU.as fortunas;
querem ver prótegído o. homem bra's tlêiro· aquele.. ·que definna e morre
· em viÍ:tUde. das·. grandes éa1a~idàdes:
do Nórdeste . ·
·
.' O SR . . AJ'ALIDA NOGW,IR,A ..-:_
E nisso merecem toda nossa atenção .
· O SR. FERRÉÍRA DE SOU.SÁ _.:,
os Répresent:a.ntes d() nordeste, desde."
,a, ·constitui:nte de . 1933, vêm .bata.:..
Ihando por .que ·o prqblem!'L se~ . alce
à. posição de-. problema. ·c onst,tucional,.
poi's se trata. da vida de umà parte·
da dopulaçâo dú ' BtáSil, de lima das
zonas mais densamente povoadas da
Pâtria. Ê; ta.mb~m, por essa constderação.· qu 6 todos ·sustentamos ,a, necessidade do critério áqui proposto
pelo nobre colega S't . Agamemnon
Magalhães e pGr certa forma seguido
..pelo ilust re R-epresentante, Sr. Prado
Keiiy', todos insistin<lo na orientação
tomad,a . pelo ConstitUição de 1934, a.
atribuição cie regular, · de organiza;t,
·de traçar não sómente as diretrizes,.
mas também a forma de execução das
obras do nord·este, dév.e ser privativ,a, da União, quer dizer, cem impedimento dos Estados. O problema do
.nordeste não é de Estado, ni.as dé
grande zona;_ é assunto que se entrosa .e . a solução não deY:e ser uma pata.
cada Estado e sim _,a, mesma. p ara . todós. Narro mesmo à Comissão o que
se dá cúm ás bacias dos ·rios Piranhas e Açú, na Paraíba e no Rio
Grande do Norte.. O plano de frri-·
g,lÇão formuládo pela Inspetoria Con_
tra. a:.S Secas compreymde
diversas
barragens na Paraíba, outras ,tantas
no Rio Grande dó Norte e r epresai:nénto de Lagoas no Rio. Grande do
Norte. Vale· dizer: · o plano é uin
conJunto e não é possível . .nem num:·
Estado nem noutro modificá-1o por
qualqutn' formá. E' preciso, pois, que
só a. União possa traçá-lo· e executálo.
nhUm~!<

...

.
· .'íPàl'ec~

há certa

r

I
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A Con.srtituição de 1934 dispunha
que
confusão
nos J!lesmos têrmos da-- emenda Agacitar o problema das secas, ligando<·
memnon Magalhães e nurtca foi imo ·a outros problemas nacio~.
f
pecilho à .ação <j.os 'Estados; peide-se
O {!Ue há - em relaçãa ao hordesl:e
mesmo dizer que, a,lém de ~tar em
e ao problema das secas _é um plano
votação no Congresso dissolVido em
nacional prga'nizado .para comb'l.Lê-las _
1937, a lei traçarufo o plano gerar de
plano do qual foi preciso excluit a.
Obras Contra -as Secas, no qual coação dos Estados, para que produziSSe
laborou êsse grande espírito de engeresultado. Abr,ange região desde o
nheiro conhecedor do problema. que
Estado - da Bahia ao do Piauí. Só.
foi Sampaio Correia, essa mesma rei
um sistema de medidas de, combate
às secas em que . haja absolutl itu~
!previa a ação da União ·e dos Estados.
A direção geral do plano, po.Fém, ou
Sência da intetferêii.cia dos Govêrnos
sua ,organização -e_ mesmo ,a.< realizaEstaduais, pode> ter possibílidad~ de
ção,. nunca ·poderá ser dos Estadso,
oferecer os result.a_dos esboçados nesse
mas _d a competência
privativa da
plano: . .
.
,
União.
·:Por Isto a emenda Agamemnon Ma;;
galhães
corresponde perfeitameiCEis as razões, Sr. Presidente, por
te bem áos anseios \nacionais de elique, como Repr:e-sentante do nordeste
minação
dos
efeitos da calamidade
de . um dos Estados mais assolados peli.POio . .
las secas, faço um· apelo à Comissão . das secas : Dou-lhe o meu
para que não se mude a orientação
fMuito ·bem> .:.:
já _
t raçada em 1934, não se estabeleO SR. EDGARD ARRUDA .~ Se-'
cendo apenas, -.a necessidade de ·uini:t.· Hhor ' Pxesidente, parece· .que estamo:s
c<?.mpetência cumulativa. E' preeiso
todos de _acôrdo quanto ,à emenda
nao compreender o problema c<Jma. apresenfãda pelo -nobre colega Senhor
de nature;<;a econômica ou de riqueza,
Agamemnon Mag'alhã,es, ser incluid'?.
mas como disse, considerá-lo probleH
n 0 art. 11, que trata . da competênc1t~.
ma, humano, de vida da população
pljivativa~ da União. Da parte de. al..;
nordestina. Só .a União pop_e resolvêH
g~ns de nossos eminentes coleg,as, po_
lo, só ela tem oS meios jurídicos e
rém surgiram dúvidas sôbre se, ap1'0H
econômicos neeessários à solução - inv~d~ •.como matéria. ela competência
tegral. (Muito bem) .
privada da -União, seria lícito. Estados
~ O SR": VÀLDEMAR PEDROSA le~is1arem sôbre o assun,t o s'upletiva
Sr. Presidente, dei a minha assina- . o~ complementi)J'mente. :
tura e solidariedade à
eme-n da do
:Pr_o ponho-me conciliar a;S- duas tenSr. Magalhães Barata, como Repr-e-H
dências ou opiniões mediante emenda
sentaJ?-te do Amazonas, porque · só os
q~e cfert çQ ao exaD;l_
e da Comissão, e
que vrvem nas terras ·do extremo nora.spim redigida:
te, sabem o que sã 0 as inundações do
"Emenda ~o ,art. :-IL
Para
Amazonas . Revestem . o aspecto de
acrescentar como - uma· de suas_
~e!dadeira, calamidade pública, inu.alíneas:
organizar
a·
defesa
uertilizando toda a Iavour,a. aos residenmanente contrà os efeitos dàs setes ribeirinhos e ·d!ssimando tôda a
<-:.s e das inundações nos Estados·
criação, qualquer que ·seja. Os ecos
der nordeste . e do norte, sem predessa calamidade pública nunc,t che_
' juízo da -iniciativa estadual, Bilgaram ao centro, p-ela distância em
plementar ou com_plemen~ar".
JIUe está o Amazonas. o Govêrno
da,quele Estado não dispõe de · meios
Q
SR. NE~EU RAMOS, (PREsi-.
suficientes - se não de recursos peDEfNTE) - Não havendo maL; quem
quenos - ,quando ocorr-e ess1a. calapepa a palavra e:flcerro a discussão .
midade, para atender às necessidades
:aá requerimento do . Sr. Agamemda população. O . problema, também,
non Magalhães, .p edindo preferência
oferece aspecto verdadeiramente huH
mano e o Govêrno da União não pn-_ para sua emenda que .diz:
de cleix,ar ao abandono as populações
"Organizaf defesa permanentl:!
do Amazonas, assoladas por uma cacontra . os · efeito-s das se·~as nos·
lami$de que, _em proporção, -reveste
Esta.Jos do nordeste".
'
o mesmo aspecto das secas que ataH
Ç>
SR.
PRADO
KELLY
'-Sr.
Pre~--.
cam _o
nordeste -periódle;amente.
siqente ·,a emimda Agamemnon Maga(M?.Lito ~) .
·
lhães, como frisei, confere competênO SR. CAFÉ FILHO - Sr. Precia:- privativa à União. E exclui o
sidente, dou meu apoio à
emenda
ex{II'cfcio de qualquer atribuiçãO . SQAgamemnon Magalhães.
plfimentar oil complementar cj_os Es~

.
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n 0 .tocante ao. problema das
secas. So isto me . impressionou, por
que, incluida no artigo que- 5e refere
~ _comp·etênciJa. privativa da União,
não · ·p09.ia ser outra a inteligência
sobretudo quando o projeto já escabéle<-e ca15o · de competência concorrente no .parágrafo único do a:rtigo
13. que anteriormente li.
Parece-me que há equivooo do Se•
nhar Agamemnon ·Mag,alhães. ·E; que
S. Ex.a· se referia de fato a expressão
do· art. 5.0 da Constituição de 34,
maa se esqueceu da expressão do artig0 177.. Aprendi , com õS hermenêutas que n enhum corpo de dispositivo
nenhuma lei, ou · mesmo um grupo de
leis, pode ser interpretado a não ser
harmonizando-se· ·uns . com outros. E
que vejo no art. 1.77? .A defesa contra
os efeitos .nos- Estados do .norte obedecerá a, um plano sistemático será'
permanente, ficando a cargo da União
t!J,do:~,

e

e1ic.

.

Verificamos, port'anto; que; nesse
artigo, se d.ava à União competênma
privativa para organizar os senfiços .·
contra os efeitos da seca,. mas a competência se limi~ava à elaboração do
plano sistemático.
·
Quero salientar .que à partfl · que.
cumpria à. União, era .estabelecer. ··o
plano e executá-lo. Mas isso não ex:.·
clui a competência dos Est,W.os ou
dos Municípios, desde que nãci infrin- ·
jam q plano ou sua execução .
O SR. AGAMEMNON MAGA•
LHAES ...:_· Isso não preciso · dizer. ' · '
ó SR. PRADO KELLY-'- E' artigo ·de •que evidentemente se esqueceu
{) Sr. Agamemnon Magalhães. Que
competência é ·essf).?· Privativa concorrente, parece-me com precedência
d.as atribuições da União.
O SR.
AGAMEMNON MAGA~ E' privativa.
O SR. PRADO -KELLY- Compre_
endeu bem o Sr. Edgard Arruda e
apresentou emenda ·nestes têrmos:
" Organizar a defesa permanente
contra 0s efeitos das secas e das
inuhct.wõe's do nordeste e do norte, sem prejiúzo da iniciativa estadual suplementar ou comple. mentar.
'
O SR.
AGAMEMNON MAGALHÃES - Não esta certo . Pode pre.;
judica~ o . plano nacional.
O SR. l'RADO KELLY ..i Ficaria
assim a União sempre com competên_

\

~

cia prevalente sôbre .os Estados ou
Mtinicípios.
·· ·
·
•
·Coisa mais ou menos idêntica ocorreu ao Sr. · Mílton Campos. S. Ex.a
-ofereceu :emenda, no sentido de cum...
:prir à União organizar .a defesa ·permanente cóntra ;as secas e · as inundações ficando subordinadas ao plano
geral de defesa as iniciativas estaduais
com o mesmo objetivo .
.
Acho modelar a forma ·do Sr. Milton Campos e peço p;ara ela a .atenção da grande Comissãô.
·
A . emenda estabelece a competência prevalente da União, mas não privativa, porque não impede as iniciativas estaduais, desde que estas não
firam · o pl,ano elaborado pela Uniã o
Nestas condições, porque desejo dar
meu voto à proposta ·do Sr.. · Milton
Campos, V'ejo-me impossibilitado de
aprovar a preferência solicitada pelo
Sr. ·Agamemnon Magalhães . Peço,
entretanto, que, se essa preferência
for recusaàia, admita V. Ex."', Sr. Pre_
sidente, o pedido que ora formulo de·
preferência para. a emenda do Senhor
Milton Camp_os.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE --:- Os Srs. que aproyam o
pedido de prefer ência do Sr. Agamemnon Magalhães para sua emenda
queiram ficar sentados .
(Pa'lisa) .
Aprovado .
. Em votação a emenda de S. Ex.".
Devo, entretanto, ponderar que esta
emenda não prejudica algumas emen.das que aqui estão, b is com'o a do
Sr. Gustavo Capanema, ·na parte em
que se refere, aos' pdntanos, e a dos
Srs. Sena dores Magalhães Ba:rata e
Valdemar Pe dros,a, no que diz respei.
to às inundações nos Estados do
Norte.
S e aprovada ·a emenda Agamemnon
Magalhães, a primeira parte da do
Sr. Gustavo Capanem,a ·- organizar
defesa permanente contra as secas evidentemente .estará prejuqiéada, o
que não acontecerá com a, segund!P
_parte "e os pântanos"·.
· O mesmo se· verifica · com a emenda ,a que !De referi dos Srs. Senadores Magalhães Barata e Valdemar P edrosa, a qual não ser á pr.ejudicada
nà .parte relativa às l.f1undações n:os
Estados do Norte.
Existe emend;a do Sr . Milton Cam .
pos, a que Já foi feita referência.
Desejo ponderar aos Srs. R epresentantes que estamos discutindo o arti_
.--go 11 que diz: "Compete privativa-

l11énte- à Uniãe'', segu!ri.do-se· os dtvet... ·
so.s incisos.
· ·
O Sr.. Agamemnon Magalhã.es pro~
pôs que entre ·as incisos 9 e 10 fosse
incluído esse. As . emendas de que . tra. tamos são aditivas 'do art. 11 ·.,.-. <b.
competência privativa , da União.
O ilustre colega, Si. Milton Óàmpos, refere-se ao art-. 13, que., n:ão·
está .~ discussão-.
·
O SR. MIÍJJ'ON CAMPOS - Com·
•a devida perinissão de V. Ex.""
queria propor uma fórmulà conciliatória à suge~tão do Sr. Al5iamemnon.
Magalhãoes, no, sentido de se excluir
a privatfvamente, pois ficaria mal
para ôS. Estados.
O SR. NEREU RAMOS, !PRESIDENTE - A emenda do ilustre- Representante Sr. Edgard Ai'ruda diZ
o seguinte:
"Organizar defesa permanente
'contra os efeitos da seca e das
inundações nos Estados do Nor'deste e do Norte. sem preju~o da
iniciativa estadual suplementar
ou complementar".
Parece-me que essa emenda c;l'evia
ser ào· art. 13,. porque evidentemente
ela. é de competência ç,oncorrente; visto. como não exclui nem · a a competência suplementar ou complementar.
Por cunsegUinte, não é .de ooropetência
priva~va.
· ·
O SR. EDGARD ARRUDA- A
emenda inspira-se . em disposHiv:o aM..logo que se. deparava . na. Constituição d~ 34 no seu art .. 5-.0 , em q,tté
estava definida também a competên::
da privativa da União, , e, mal:s adilante, no .pará~afo terceiro, do me~
mo arotigo, se n<Js · deparava êsse dis-

Quero prever a júpótese de que haj_a.
uma omíssão ·dá.· legislação federa-l,
um:a lacuna, e 0:· Estado poderá · su~
'Prí-la.
..

·Era esta ~ ex.plléa.QãJQ' que qtreti!Íi
dar, fundado no l}reqede:ate da :Qów;.
lti.tuiç.ão de 19.~4. (Muito, bem) . · O .SR. NEREU RAMOS, J'RÉSIIDElN'TE ~· E' evidente a diver.gênCia
~xis·tente entre a emend.!i do Sr, Aga-,
memnon Magalhães e- ~t'· do sr. Edga.r:d Arruda.
·
A primeira parte .da emenda. do 82"
!nhor Edgard- Arruda é idêntica à dO'
1Sr. Aga.memn<l'Il · Magalhães,· mas há.
/naquelas expressões que não são acel:-'
ltas na do Sr. Agamemnon Maga'Lhães, ··são. elas:
"s·ein préjuÍ.Zo da i:írlciativa' eã·t adual, c9niplementar ou. supl:ementar".
· . ·.
A:salm, aprovada a, emenda ·do Se-·
nhor Agamemn9n Maga}hães, ·afiguII'!li>Se"llle que a outra está prej:ud'icada..
E' o· que decorre de todo- 0 : deba.te
laiq.ui fu'avado.
Essa a maneira P-era qUal p:reúefi!l'osubmeter Q ass\ll'lto à votaÇão clã Oa.missão, sa:rva se fôr deliberado de mÕ'do /d.ft·e rente . Entendo, po-rém, que•
essa emenda, a·n te os debates á ql.l.e
:assistimos, ficou prejudicada com ··a
votação da apresentada pelo sr, .A;g'a•
memnon Ma,galhfues; As outras duas
uma, de autoria d!o Sr. Gustavo· Oapanema e outra,
Srs·. Magalhães
J;Jarata e Pedr01So ·Júnior, nâo ficarão
ipl'ejudicadas porque sãa .aditivas.
Os Senhores que aprovam a, emen<da do Sr. Agamemhon Magalhães, :.-.
queiram ficar sentados.
Aprovada,
positivo:
ExistJe,
agora, a emendá do Sr. Gus"A comi>etêncla fe-deral para
Capanema mandando acrescenlegislar sõbre matéria .·t ais, tais·, tavo
tar a ê.sse dispositívo as pa1aVl'as·: "E
não én:lui ·a competê·n cia. '... ".'
oo ·pântanos". ·
O SR. AGAMEMNON MAGAO SR. FERREillA DE SOUSA LHAES - · Depois .do artigo que tra- .Pedi
a palavra, Sr. Presidente, simta da competência .p rivativa ..
p-lesmente para dirigir um apel<J .. aos
JSrs.
R~esentantes
Ma.ga1hães' ·Ba,.:
O SR. EDGARD ARRUDA- A
cmnpetêncla é privativa; não e-xclul. ll'a.tà é: GUstavo Capanema, nó sentido
- veja-se beril - a iniciativa com.- ode que as suas emendas s·e jam reuni.
ple!,llentar ou suplementar da legis- das ·em um só inciso, formando única.
'laçao do Estado. A inicllvtiva do Es- d~sposição, .e não emendas sep!\çradas
tado é para completar ou suprir as as secas.
laçunas ou de!ficiência:s da ação · fe.O SR. NÉREU ~AMOS, !PREsi'lieral. Se, portanto a legislação fe--- J:>EN'TE - Ante a, di,vergên,cia que se
'll.<eral fôr para completar, os. Estados nota, acho que conciliarlamos a quesnada têm que acrescentar ou suprlr, tão da. seguinte fcxrma: ·se as emendu

eu

,.

das

._,_ -~. ·:~.

.•

.-~ ióte~: ~.:Prdyàids,.{
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á éomissey9 ' def ·ii,.ê.: '- va:rtr~mird'Fe~sa ~· l\(1:ág~tlhães ;Ba-Jlá•.: daÇão; . OI)oa'tu:name.nte; diS1iltibüir~- . a·. · ta~ ·Em :São ~aulo, temos ,as inurida.~ .
matériá -ce réd,ilgindo-a ·como éil.têJ:iüiléi''· ções do ~ :rio 'Ilie1lé,' mas ·estamO& habi'!Íl'Jla;is ·c onveniente. ·
·
~ · ·
ih~ados a ~ resolver o prob1ema;, -e não .·
'á s.R:: ,RAUL PIEA: ~· Par_ece~me dlésejarilos, porta-nto,:que ··s eja da com·.naver~ àpá"eciáve
.l diferen"·á.· en.tre 'os petência privativa •:(ja União ~ solucio~
- " ~
nar, em ·tais óasos, as ~ necessidades·~
'--dois .ca:sos.o O probMnia· d'as: secas· é'
d
t
·
·
1 ~
·b ·
in:acfcinài _ ·{oi d.el'nO:nst;radÍ'> ·'-='· pelai
·ecorr·en es para fLS popu açoes -n er~
S"a. _ p~ópria . Illa.tureza. · Não : P. ode' se.r
rinhas·. Aliás, r-arece"me -~ que nada .
,. ~
,(
se reclamou aqui no tocante As inun- ·
!reSolvido parcerad'àmeti1ie. <J<á. •CT: mes~ dações dos l'ios do sul, isto fé, !Vlinas, ·
lltlo e-a:r~áter não t&m ·a questã:o· - dos
s •ã o · Paulo; etc. Elas se tornam calapâ-ntanos, que, aeio, serã- n1a:is· ou( J.tJ,emidade púl>lfua no Norte, 0 que j~
nos loool, o ·que. não exclui, .natul'ai~ , nã.o acontece ~os Estados do s:ui.
ment~, que a Uniãoarutilie os Estados
...
~
_
111a solução da í:nesma, que~ ém si. é " ' 0. SR. BENEDITO VALADAREStté cáráter mais: ou men.ds' .tegi'onal : . . .:::ms.ta; não é bem a realidade. :
€>'SR. GUS'DAVO C.APANEMA ·~:~
0 SR. dOSTA NETO.,__. A!Ssim sen.&m'Jt"oo. os· prGblemàs . têm ca.ráter fé~: do, peÇó preferência para ·-a emenda ·
gl.:o'ifa-1..
·of~recida; pelos StB-. V:aldenia<r Pe(irQ,l- ~
. o 'so:i . o~· FiLHó _ Ma,s J.W;. um sâ ~f< :Magalhães iBarata;.
'
pl!J,n(J . de combate .às Sêcas, e""'ffií:o- de
O ~ SR. · AeúRJCIO TORRES •
oombà·te aos "Wntanos.
servindo-me de pa1avras. profetidas
O SR. RAUL PlllL!A -'-'-' Deb-o pofs,: por V. Ex ..a, JS'l'; Presidente, eu suge•
.exp:t!é'eysó, aqÜi . ó: mstt·~ mbd'o.{·d'er p€.:i:J.!<. rítia ~ qil-e .não constitu.cio.na;llzassemos
81l·l ' -sôbr·e '8." q,uestã&•elll ·.«eba:te~ (;./f!Uitó·
s.S "inundações", porque, senão~ eu'
bem,.): •.
·
·
•.·
'teria de pedir a V. • Ex.a que collS'1a1m~
·cionali'za•dos· 1Ja.mbém ficassem os
O . SR.. dO'SI'I'A :N'ET0'
,S;r. Pi'e~
'" pân1laifidS·" : · 'EI:l nã6 estaria aqui ~ .
eidente, ·p eço preferêncía pà-rá a emen- ·a pr.a\f.ar medidas salvadoras das· inulii-·
da do ;Si!.'. .VaDdemar · Redrosa . ~
~ dações do Norte, .desprezando os pân"'
O SR. .NiEREU RAM0S', P'RES'I~ tanos do meu Estado.
DENTE •""'-;. Os ·seri:noi:'es que ()oncorO SR: PRADO KELLY - Já. tenho _
'd"a:m ·emn a inclusão, ,no diSpo8itiv'o,
·e~enda nesse sentid'o.
· mt eX)Jii'éssão- '"J)ântà'noa", queir'a m fiO
SR.
AiC'OOCIO
TORRES
-'car sentadós'. (Pausa) .
As obras da Baixada Fluminense estãoRejeita,d·o. Está excluída a expresrecoillquistando para. o :Brasil te;rras
8áo·.
que a;té ontem eram v:e.~;dadeiros pânSe o- ;problema das sêcas é: de soli- ltan:ós
(muito bem) · e hoje estãO' em
din;'iedade nacional, aéred.itu· qu·e o das
:Completo reflorestamento. ·
dl\illldações não o seja menos. Haja
Sr ..1 Presidente~ sirvo-me ainda: ~ ke
l1'sía: as inundruçóes no .Rio Grande do
palawa-s prmerlda~ ;p01; v.. Ex........ .
Sul, V'etdadeiramente a1armantés, a
~· j1fiz de Fora, que abalou a niçlLo
O< SR. NEREU F..AM0S, PR'ES<I:...i nteira, as célel:>res inund'aç6es dio 'Rio DEN.TE ,~ Ml:rlto óbttgâ>el:ó'.
- ittalj{tf,. em Sán1ia Oatati'na.
.SR-. AOúRCI:O TORIRES '"""'~
ó s:a. c~ ilt'I~ttrc:i· - A5 át) rte . . O. de
que são .medidas, Õomo ta.m...
São· Ftamcisc'~.
bém disse o n-obre Depútado ISrr•. Ra:ul
Pilá, da órbita administrativa. · ~
0 SR. NEREU RAMOS, F'RESJ!~
DENTE <:-~·-".·· De modo q,)le · e~i veta:rtâJ
a éR. e.-uSTP.I.V€>- CAJi>:ANEMh .....
& :favO! dêsse. di'spósitivo,. sem a e:;ç~·
;Al·~ 0anst:iJttrição. vai; .itm1u:i'r o ' próbiema
. pl!essão "N:or·t e" ,
·daJS sêcaso: é um plfecedente.
,~ o- SR . . MJtà~DHA.ES: B"A~AT'A ..,O SR. .A!OúR010 TORRES - A!lf~fuo. ::\1 ;pa:ta;vra "Norté'.
~
sêCa; Sr . !Pltestqien.te, - con<venlaa.mo~
C! SIR. O'OSTA. NETO - - Sr.: Fifé:- é situa!(ãio de ordem nadonal, cal!:idérite; d'esej(}; dar êi . s~gu:intê'- é:ltÍ;ll4~'- ·l amidade que tooa a todo o BrasH,
ção:
.
rpe:tque, não se tráta sõniente d~ s!l.l. A meu Vélf, devetiiós res:t'rtngfr ~s·as
;va,ção do honiem, como· afirmou o Sew
que&tõe-s d.e' in un:cfa.çã;9·. áo N.otte; c·ontô:
nhor Senador Ferrefra doe Sousa; ril-alSI
.taml>ém :a, Sli!Va~ão dá ecol1óim1al n~
<:onsta; da ·~nie·rt.y.s dõ& Srs\ Senadóres
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·c ional naquela parte do no8so íerrltórlo.
~,
Por- isso, sem formular em~nfi':• eu
.pediria a V. Ex.e., qile "const»tucmn•tllzasse", ·com a inundaçã,q:, o pântano,
.ou então...
·
·
o RR NEREJU RAMOS, PRESIDEN:'TE ~ Por mim, não constitueio::
nalizarei. ..
,o SR. AC'úRICIO _TôRRES _
. . : eu apelaria para- que a Comi.ssão
não- constitucionalizasse sõmente a
inundação.
o SR . .. NEREU E.AMOS, PRESÍ!DljlNTE ' - Não havendo mais quem
p~ a paiavra, -VOU prooeder à VO.taIÇM . .Os · Senhores· que aprovam a
emenda dos Srs. Magalhães Barata
e Validemar Ped'r.osa, mandando incluir as pa1aw:as e ·~da$ ·mundaÇões'',.
queiram fiiCar sentados. (Pausa) .
Está aprovada.
O SR. COSTA NETO :._ Sr . Presidente; eu pedi-ria a V. Ex."', ' uma
e_x plicação.
Acábo de saber que da emenda dos
Srs. Semi.dores Valdemar Pedro.sa e.
Magalhães. Barata foi ·re<tiráda a ex..,·
!Pressão "Norte".
O SR. NEREJU RAMOS, PRESIDENTE - Ss. · Exas. retiraram as
palavras '~do No.rte".
o SR . COSTA NETO + Neste càso,
'Voto contra.
O SR. SOUSA COSTA :...._ Inundação, sem ·especificação d~ Norte?
O SR. NEREU RAMOS; iPRESIDEN':!;'E .- Exa tamerite. · ·
0 SR .. SOUSA COSTA T"' Me~mo
·a ssim, voto contra. Acho que não . ;e
deveria incluir · a .· palavra inundação
e se fôsse somente para o Norte, voibari-a .d uas vêres contra.
'
O SR. COSTA NETO - Senhor
Presidente, eu súgeririà ·a Y. Ex.a
que puzesse novamente em votação a
emenda, porque a1guns dos &s. Re·p resentantes ignoravam que houvesse
6ido retirada a .p alavra "Norte". Na
leitura que foi feita'· da prhneira vez
·estava incluida essa expressão, e
percebo que alguns dos Representante~· ignocavam sua excluiSão .
.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIiDENTE - oMio que expliquei claramente quando declarei que haVÍam
· aid<> retkad:as essas expressões.

?'' : ·:

.d s:R. BENEDITO v~·
- . De acôrdo ·com ~ os ·au.t()res d.6fl

·emendas.

·

"'O SR.

NEREU RÀMOS, PRESI·
DENTE - ~·endo assim, " lamento informar ao nobre Representante _.que
não posso abrir .o precedente, de
submeter a ·emend-a novamente à · 1"~
tação. . .
. .
·
Vamos :passall" ao . item X:.:
"'Criar e :manter alfâildega~ t
entrepostc>s'' .
E~ d'iscuss&o.
·SR . ALIOMAR BALEEIRO Sr. Presrdeillte, entendo qu-e a Oomissão deve adotar um ~ncipio. se
,todos estamos de a-côl.'do em que de-re
caber à -Uniãó o impôs to de . iiiJ.por-:
rtação, é evidente que tudo quanto
fôr necessáriq para cobranÇa e ;rre-cadaiÇ'"'
~d:êss·e. i~pôsto ~ alfândega.'!
entrepostos, portos francos, meses de
J."enda - tõda aparelhagem m~
.pensável a êsse fim., está entregue
também à oompetência da Uruio.
E&tá implícito. Não é poosivel · que
Goncedamos à União o .imp?sto e.dua·neiro e tenhamos necessidade de
4tribui'r privativamente à União o
-~stabelecimento de alfândegas e &
trepostos, que são as repartições es'J;I•ecpicas para a cobrança <iaquele
:L:mpôsto.. Uma coisa, evidentemente,
'l~tá lmplic:t ta na .outra .Parece-:m.e·
~1ois, uma superfectação que se
crie
'l.)ID inciso, na Constituição,
que- já ,
:t;ende a tornar-se longa, . casuística.,
P,ara atribuir à União :o estabeleci!flentà de. aMàndegas' e entrepostos,
if.to está implidto em outro dispo-- .
'S,itivo, que conc·ede à União, pr:iva<li.i vamente,' a cobrançá do impôsto
'~j>duaneiro. E, pois, a meu ver, <llswositivo inteiramente desnece,saári.o.

o

{Muito bem) •

o

SR. SOARES
FILHO
Se':Presidente, acabei de ouvir a exJilicação dada pelo .Sr. Deputado Be'lfedito VaLadares a propósito do inciso X do ar;t . 11, que atrib-ui à União,
'l{rivativamente, competência.
para
qriar e manter.. alfândega e entrepooj;os. Estou de acôrdo com S. Ex.~",
quando afirma que, sendo da com.'fletência da . União a cobrança· ·dos 'i;mpostos aduaneiros, · evidentemente ··
· 1-,odo o aparelho pelo qual se. pode
!fazer essa cobrança de · c·ompetênqia da J]nião.
Entretanto, aind-a não vot~os a
-qompetência tributária . da· União, e ,
lt'ssim entendo que, para boa. ordem
~or

~~:; ;Qooses trabilhos, todos êsses di&-

Aprbvado.
.. .
pb,siti.v cs -"- dé.s'de· que ~s~jam certos
P.àsll·errids. a.g otá -• ~P: fuçis.o Xl:_ .. .
dentro da ·sistemática d~ competên- .
· "P~over aos ·senqços d,a. , P!>J.ic.i a·
·(l.ias. - deV'em ~ se.r vo~dos, cabendo
~arítima aérea · e 'dê :fronteira,
·· ~evidentemente, à redãção · final exsem prejuízo ··dos ·sérviÇos ·Poli- '
b1u1r os textos desnooessários
para
ciais dos Estados: ·
· ;-:
,'
·que não tenhamos uma Consti~uição
Oomo · devem estan ..lembrados ;&;.
Por demais extensa: Tal é; . justaSenhores Representantes, o incisO ·V .
mente, o trabalho de redação; podar
teve a votação ·adiada. para 'ser con·àqwlo que j~; está ·compreendido .em
siderado juntamente com êste dispo. uut.ro dispositivo.
·
sitivo. Néstas condições submete à
ASsim, embora estando de acõrdo
:com o objetivo do Deputa,d,o que fa- discussão ambos os ·dispositivos ....... o
Veoxr.
·
lou sõbre o assunto entendendo que
iln61 n~o haver.á ·em a,provarm.os êsse
SR.
ACURCIO
TORRES .- Se0
item, uma· vez. que a redação ·fmar re- nhor . Presidente, seria
preferível i(;lrrara do texto tôdas as idéias -repor.q ue os assuntos são diferentes pe-tidas em malis de um ponto da Consque as--matérias continuassem nos dois
·tituição, consoante a redação deis ptoitens, distintos, tal 9-u.al propõe a
jeto.s. das f!Ubcomissões. · <Muito bem). · douta
Subcomissão·,
b SR. ir:imEU . RAMOS, IP:RESISR.
· NEREQ RAMOS, PRESI.
O
DE:wrE -' · Não havendo mais quem
DENTE - Para esclarecer ao. nobre
ipeça. a palavra, encerro a disoussão.
Deputado, devó ainda informar que
Os Senhores Representantes a,ca.:.
está sôbre a mesa uma emenda dos
bam de ouvii ·a manifestação dÔ Sr.· Srs.
De.put!lidos Edg,~d Arruda, P,r a'Deputado >Soares· Filho. . Parece'1Ille
Kelly .e outros, ·cuja discussãõ foi .
que S. ,JJ;x.a deseja a aprovação do - do
adiada. Essa emenda tnanda suprimir
dispOsitivo . para ser . considerado
do art . 11: inciso V, as palavras "a
oportunamente em relação à, ·matépolíc:h :.e r segurança das fronteiras",
ria de . impostos. Se for ·entregue à
porque já_estão incluídas no inciso XI.
União a cobrança privativa ·dos impostos e taxas aduaneiras, êsse dispo.o SR. AOURCIO TORRES .,- .sesitivo se tqrnarLa- absolutaménte des_
nhor Presidente, digo - e crefa Vossa
necessário. Se na discriminação de
Excelência que digo bem - que de. rendas for estabelecida essa ccmpeveriam continuar os dois incisos sepatê'ncía privativa para -lcoqran,ga de
radameme, como propôs a douta Suotal , 1mpõsto o artigo, . a ·despeito de
comissão : Repetiríamos dispositivos
aprovado poderá ser elimina'çi'o se a
não textuais . da Constituição de 34
re<l.ação final assim o entender.
No indso XI encontrará V. Ex.a '"prover .a,os serviços da policia maríO SR. FLORES DA CUNHA tima e portuária, &em prejuízo dos
Não concordo .com _·o Sr. Deputado
serviços
, policiats do Estado".
Aliomar -Baleeiro, nem com o Senhor
O Sr. Deputado Ataliba Nogueira,
Soa.res FilhQ, porque alfândegas, inedigno e brilhante Relator da douta
.saa- de rena.a - e os postos fiscais,
Subcomissão, ;:ujo trabalho estamos
. que não foram enumerados, - não
;:ipre<üandó. . .
· ·
. têm apenas a incumbência de arre~
·.c adar impostos çle importação,
O SR. ATALIB:I\ _NOGUEIRA
o ' SR. soAREs
suge- Muito, grato á V .Ex.a pelo elogio,
ri a supressão do texto, caso fosse
O SR. ACURCIO TORRES :._ E'
'julgado desnecessário.
'
apenas justiça. Tanto combato as im_
pertinências; como devo fazer jus~aça
O SR. NEREU RAMOS, PRESIaos méritos de meus nobres compa.- DENTE - Par.e ce-me haver equivonheiros.
·
··co; por4ue ·a circunstância - de terem
as alfã.ndegas e os · entrepostos outras
... redigiu da forma por que o fêz o
atribuições, não deslocará para a
inciso XI or.a e.l,Il· debate, porque é no-.
competência dÓs Estados a ,at:ribuivo entre nós, o ~erviço policial <le
- çãÇJ de cobrarem impostos e táxas
fronteiras, no sentido que lhe àtrib'!,!k
aduaneiras, se a
Constituição der
atualmel;lte, o . Govêrno Federál., ·
.essa atribuição privativa à União.
· Hoje, •Sr. Presidente, t emos, aqui
· · Os Senhores que aprova~ o dispomesmo, no Distrito Federal, sede do
,:'iitiyo com a 'ressalva, queiram 'conserviço de policia aérea marítima e de
.' ~rvar-se ·sentaãos. : (Pausa) ,
fronteiras, todo êsse mecanismo poli-
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·cbl. enfeixado no Departamento da
Polícia 'Federal. EiS porque entendo,
Gr. Presidente, qué o serviço de~sa
polícia especial~ada e eminentemen~e
Jederal,. deveria ficar .ell). mciso. S(!\~a.
·rad,o. tal qual fez a dout,a. Subcomlssão ,
o sli: eosTA ·N E1'o ----:- .A:Ié~ .d1t?•
so o inciso V tràta da ·org_~gJ.iiaÇ_áo e
o XI do proviménto q\l.e -§áo coitf.o..S. di~
~erentes õ·
·
·
·
.o - . SR. ACURClO TORRES
· Ainda me orienta ·o. nobre repl·e.sen·tante Sr. Costa Neto. Enquanto d m-·
ciso V · .cuid;a. da organizaçã.o, o ~I refere-se ao provimento desses serviços
policiais, especializados e . federais.
·Por isso, pe_d iria à douta Comissã0
que, ao· considerar essas duas materias, o fizesse, como lembra o nobre
representante S'r. Ag.~emnqn ~a:.
g_a lhães, ista é, eliminando, no inct..so
V a expressão "a poUcia",
O SR. NERET:T RAMOS PRESTDENTE ....,..: J:á . êxiste sôbre .f!. Mella
emenda nesse sentlçlo.
O SR. ACURCIO TORRES~ Ter1am.os. o ,i nciso completo .da segatnte
m_anejr_[;l:
"Organizar ,;a, defesa externa e
.segurança d.a s fronteiras e .das
fôrças armadas", :e prover -aos
-serviços de polícia maritima, ,aérea ~ de froilteiras".
Nesre último .caso:
· "sem •prejuizo dos ·s.e rv·iços IJ0JL
.eiais dos lj:st.ados".
Porque estes só seriam atiJ;J..entes à
polícia maríti.I;na, aérea e d-e fron.te~- •
r,a.s e nunca à segurança; .ex~ma do
país e também à segurança das fronteiras. Esta polícia por assim dizer,
não seria da autoridade policial própriamente dit,:l., mas das fôrças ar-

~

~~ (:) ·9.$ .fôrçi[Ls ' ~r,n~p;as", ])1ãu -~
pt!l(}iso gue o . te:xto . ;re · ·r.efira à · s.e.g]lJRnç,~t d:11il front~s; ppis es~n. ma ..
.,térj.,a es t;,í i;nçl1,1~da ,r;.a. ~~p.r,essãci: · :ct.e.:
~~ ,e_l(t~rn~" .

·

·;p~a :O ·:?egundo, "lentprÇ> o_ seguu;ít~

·tex-to:, ·':pro':er o.s serviços de poU«ia
marítrma, . aerea e de fr9ntefra,z;;".

N:ão .é preciso ~nciuir ~ rP,i.Iav1:.as do
"sem prej).,!izo .,dos .ser'til(os
po)J.,C~ais dos Estado~> "..
· •
·o _SR. AOURCIG TORRES- sé·
fôr ~privativa dà União, V. Ex• .te{,ã:
razao.
·
·
pro.j~to:

O SR. ,t\TAUJ;lA NO.GtÍEIRA Não s.e P.o!ie deixa,r a m·a téria a .ca1~
~o d.!l-~ pol.fcias e.s~aQ..u!liiS, .n0 tocante
aos cnmes .com~l>..
O SR. .4GAMEMNON. .·MAGAI,.HAES . ,- f\. polí.cia mar-í tima é .Eli\
.compeJ;ê;t:J.Ci!l .Q.O§ }i)si;ádoo.

O '.SR. '· !'4'ARIO M!\!SAÓ·AO a paHci!l sanit,ária.

dus~·ve
<

O

,

.
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-~;E:t. ·.CLOPO~

~li- etl).endª-

rnr

C:ARDOSO "'"""

.é· Illji!-'is· ami?'l a; · ·
O SR. N:ji;REU RAMOS, 'PRESIDENTE ·...:... "Há sõbre a mesa ~
~mendá do Sr: Clod()inir Cardp,s_
o. ·
O SR. CLODO'M'IR. -CARDOSO - ·
con,s;,.ste -~m .acrescentar a palavm '
"po.tt.uár;ia" ao inciso -em deb.:l.te. Essa.··
@ala~ra wWla .na C~:nsti-tuiçã 9 ge 34.
O SR.. .AOURCIO TO~RE~:i !"':= :A.
pa;lavra "mar-í tima", nã.o? .·.
·
O SR. CLODOMIR CARDOSO .~0 .CQnttá:fio,z" )la\tja
':m~rítiDíJ,a ·. e ;11.
p_ortJ.I.ár.ia; ·I;Iao ,ap,en,~ .a, ;maiJtiJ:n-a..
.O SR. MARI0 MA:SAGÃO -~ Se
mor Presidente a emend!l. ·do nobre
.Senador , Clod.omir Cardoso refere ..seaes portos fluviais, porque ós portos
muitimos já estão co4J.,preendidos no
_madas.
inciso . Ora, os fluviaris, nãp podem ser
O SR. NEREU RAMOS, PRESl:
entreg1,1es ao policiamento da União
DENTE - Dev.o ' comunicar à ,Comiaporque estão situados nas m~rgens dos
são que o .S'r. Edgard Arruda retirou
rios navegáveis, e essas margens são
sua emenda, assinando a do Sr. ·~oa
b-ens públicos de uso comum do' povo
res Filho, _que manda suprimir ,<t pa,pertencentes aos Estados,
mesmo
lavra "polícia" no inciso ·V.
quando sejam os ri0S de propried~de
da. União.
O SR. ACURCIO TORRES - F1cam, porém, dois itens~?
O SR. CLODOMIR CARDOSO ' São bens - do domínio privado ~io' Ji:SO SR. GUSTAVÓ CAPANEMA ,Sr. Presidente, parece que deve haver . ·tado, mas nada impede que a União
faça 9 policiameiJ.to.
f dq.is itens: um sõbre a defesa exter·
nà; outro sôbre a ;polícia.
O SR. M:ARIO MASAGAO - 8e
P,e11mos pri:Vati:vamente .à
União .a
Para. o ,l}rlmeiro, proponho -~ seg1:11n_
compétê.nela p_a;ra .e xercer a. polfoà:
te redação: "orga~ .a. defes!l ~':'
1

a

'
.
I
:_'
"
.dos -p:orto.s. f-lu~Ja.-1&, .eit~a' p·rf)'}udlca-,
O SR, MAI?-IO ·MASAOAO "- No
' da.':a··.açãp dos Es:t~qós.-·sõore il$ ·cm3>l'.dir.eito ,_bfasileiro·"fião é a.ssim.
ge~ . .c(e~ Ii9!! ' ;n)i.v.egá:V.ei.s, qJie · lhes ··
·'Quanto· ~ao póliciam.ento; a: eompe- ··
pertencem.
· ·t~ngja não é -:Pr~vativa· da Ui:liãor· ?Jàs
Nao· -Se ,peçie,·· ·ponant-q;-o ' SR. CLOpOMlR --Ç.ARPO~'<? .....,_ concorrente.
incluir 0 caso. no .dispositiv.o que tra::Aqrescente:' - sem··pJ.:eJu1zo .do.s- serta .da competência plivativa .da .Uruão.
.:viÇos policiai~ do. ~stado, : ·.
o dispo#tivo da ·constituição.. de· 34
,o'
~10 f ; ,MAs~GAo .estã bem redigido ..e não•- devemos ma.ÇJÇ>m o acrésCimo, 9 hJ.çiso tem <ie ser,
diftcá-lo, ' por-que do :conu·ário ·. esta-.
dest~ado ,do · a,rt, ·-.1~, .g_:tl.e' •.cuiçJ.a: ..da
-remoo . viol:J.ndo princípi-o pacifico do
OQlll~tência. p;rivta-tiv.a,' pàr.a sel.' colbDfreito pra,sileir.o ;.
'
eade I).O da .comp~tência . concorr:en,te.
o
SR.
SÜtAREJS
FILHO
- Se:Dizetrqp-se,. no_.artigo da comp~[J.áa
_l'lhOl' Pr.esidente; o ~:r ..Edgard ,Arruda
privativa, que os ~rviÇos são ·concor.~
apresenteu -emenda ao inciso V', man_
rl"ntel\, o .t exto se:t;4 · cOntraditório ,
ctando suprimir as palavras t ...poJicla
Sr. · President.e, no.sscs ri-os públicos
e segurança · d.as fronteiras" : }'oste.pérLencem aes ~pactos; qlÍanqo bariprmente, o nobre. representan.t~ do
nha.m território 'de wn só deles, ou à
Ceará retirou. sua emenda, agol;'a ·l·eUntão,. q1,1.~ndo panha!h. mais !ie .um
,pr.oduzida, .por outro nobre .colega o
~êt(t,d:o, oU ~ prolqngam por t~rriJ;ó
St·. G-u stavo Capanema.
.
rio e::~Lrang'eiro. Mas, em se tratRnd()
A razão d1a. retirada. da· ·e~.enda, do
Ide ;rib.s rl:1av.egátveis, . quer estaduais,
Sr. Edgar.d ,Arruâa para .assinar ,c:oq~er feder<J,i,s, .a:s . margens. ·p~~n.ccm
.semJ,Jre aos Est~<io;S. Os porlol:) fla.- ·znigo oUtra mandarictó ap\mas ~xclJl)r
do inciso V a' palavr,a ·"policia", resiviaiS são· bens públlcps de .US!i> code ··no ·seg-u inte: ó ~tem se re'f era · à
• mum do povo, ra.dministrado p.elo -Esorga;niza!lão :da · defesa e~tier·na, .à setado.
' ·
· ; ·
..
·
g)l:rança das· frontel-ras .e ·às ·fôl'.Ç1J,S
'O SR. CLÓDOMIR CARDOSO arma.clJ\l:S''.
1r.s 'margens sã0 béns do. dom.fnie pr~
Entende ·a emenda dapanema que,
do- Estado e de uso comum do
na expr-esSão "defesa .externa: •,. está
I - vado
poyo. J~ em Roma el'lj. ass1m,
excluído a r~f.er.ente. à ~gut.ança d~s
·.o .SR. MARIO .MASAGA:O - Não fronteir,as.
pode ser de 'tl.SO .Privácio 1:lffi bem
· Sr. Pre~idente, mà.nd!;J.ndo excluir
de uso comum do pOvo. v; Ex." es- ,apenas a palavra ".policia··· oesse item
tá dizendo 0 eontrário do que dispõe
entendemos, eu ·e o Sr.
Deputa<j.o
· ó Código ·C ivil. .
.Edgard Arruda, que,a ·s~guranç.a das
t-ronteiras
nã.o
está
·própnatMnte
.con_
O SR. CLODOIIIllR. CARDOSO · -tida na expressão "def.esa .externa" .
l!!m Roma, ~am bens do qominio par_
Esta refere-se ao aparelh.íUilento d,a s
ticular, mas sujeitos ao; domínio pú1()rças armadas e fortific~es nos
blico. Hoje, ·são benl:) ct.o domínio do
sentido realnl!ente de defesáflii'Cio .pais
Estb.do mas sujeitos ao domnio .púcontrá. investida externa.
'blicc. ·
·
N.it segurança. de fronteiras, !:lá- ouo SR. _MARIO :M:As.AGÚtó - . Não
tras providências, que não essas, ·r e:1;.ãp tbens do {!oi;lliniG .pariicul.l);r.
sulta.nt.es do apar-elhamento das fôr6 ·s R: CLODOMIR CARDOSO ,,...,.c·, ças armadas, como, ··por exemplo, pr~
vidências acautehdoras da imposslbl_
São bens do doininio privado do Es;;
lldade d~ concessões de terras f> estado, salvo alguns, que sáo do domí~
trangeiros 1l outras medidas dessa nanio particular ou da União.
tureza.
·
O. SR. MARIO .MASAOAO .,;-'Esse
· O SR: GUSTAVo CAPANEMA ....::...
,é um erro grotesco da Carta ' de 10
TUdG isso é defesa externa .
.de novembro que -admitiu que .as pt:>rO SR. ·SOARES FILHO ~· E' de!e·
' · gens dos rios públicos pertences~em
sa externa. num sentido geral ..m~
a indivíduos. Os bens de uso comum
com qualificação
específica, qUe é
.de povo ·não se podem transfpxmar
aquela de . m edidas que n ão dizem
leim bens particulares e de fato já_
respeito própriamente à ~erra.
m~s se ;tran;sformaram apesar :do
Por isso é que nossa emenda pede
oerro daquela. Cart-a.
,
apenas a supressão da p:tlavra ·" policia" mantendo entretanto o item
O SR. CLODOMIR CARDOSO X1 tal como es'tá redig~do . Esta a
• Eta o. que acontecia em Romp, como
acabei ·de dizer .
'
explicação ,_que deseJava <;lar.
·
j. •
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O SR. ATALIBA NOGUEIRA Sr. Presidente, a Comissão ,~J.giu mUito bem colocando os dois incisos, po.r::>.
qUe ambos regulam matéria diferenre,
e devem constinuam coexistindo.
A palavra ·"policia" é a única que
está repetida no inciso XI. Policia
,aqui, no inciso é lacto sen.su. Pâcto
tem sentido amplo, CGmpreende tudG
quantn Se relaciona com a polícia, ao
passo que, no . inciso XI, é empregada
stricto sensu, no sentido de organização policial.
O SR .. COSTA NETO - Permita
V. Ex. a. um· ap;arte. Entre -as finalidades da polícia de fronteiras está
evitar conflitGs entl'e cidadãos brasileiros e de outros países, ·como ocorre, frequentemente, nas fronteiras · do
Rio Grande do Sul e de Mato Grosso e · como. &e. V'erificava.in nas fronteiras bolivianas, ·há muitGs anos. O
poljciamento, nesses· casos, deve. ser
atribuído à União. '
·
·
O SR. ACúRCIO TORRES' "":- A
polícia de fronteir-as não é bem o que
diz o nGbre representante Sr. Costa
Neto; é mais par.a impedir a entra-I
da de indesejáveis no país.
O SR. COSTA NETO :t!:sse é
outro aspecto da questão.
O SR. ATALIBA NOGU'EffiA - .
O nobre depútado !l-firmou que há
repetição de atribuições, · e
estou
mostrando que não é assim.
Entendendo, portanto, que os dois ·
incisos· devem ser aprovados tãís
quais f or.am redigidos . ·
O ~. NEREU RAMOS, (PRESIDEN~ Está encerrada à discussão. Da discussão resulta que não se
devem reunir os dois
dispositivos,
porque as emendas não são nêsse
sentido.
Nestas condições, mantidos os dois
dispositivos, votaremos, em primeiro
lugar, as emendas relativ.as ao inciso
'V e, depois, ao inciso XJ. ·
O SR. COSTA NETO- .Sr. Presidente, se não fôsse impertiiÍência
de minha parte, pediria preferência
para votaçã 0 dos .incisos, cGmo estão redigidos no projeto da subcomissão .
O SR. NEREU RÁMOS, (PRESIDENTE) - Tratando-se de emendas,
não posso eliminá-las ante requerimento de pref~rênc~a.
.·
O SR. COSTA NETO - Por isso
disse - se não fõsse impertinência.
.
I

· O SR. NEREl;T RAMOS, (PRESIDENTE) - As emendas são supresslvas; de maneira QUe não posso atender ao. pedido de v_. Excia_.
O SR . .COSTA NETO '"-- Perfeitamente.
· ·
O SR. NEREU ~ RAMOS, PRESIDENTE) - A primeira, suprime a
p;alavra "polícia", e está assinada
pelos Srs. Soares Filho· e Edgard Arruda. A segunda ·é do Sr. Gustavo
Capanema e mando que se redija assim o dispositivo: organizar a defesa
externia e as fôrÇas armadas. Quer
dizer: · uma suprime a expressão "polícia ··e segurança. _das frGnteiras" e a
o)ltra apenas a pa!avra ".polfci;a"...
. Vou, pois, submeter, à . apreciação
dos- Srs . rep:r.ese~tantes, as .emendas
na ordem· em que foram apresentadas.
Os Srs: que. aprova a emenda supressiva de palavra pGlícia queiram
conservar-Se seni:;a,dqs. ·
Foi aprovada.
O Sr. Gus.tavo Capanema sugere
que, além. da palavra "políciâ" já
eliminacta, se suprima tambi§m a ex- '·
pressão "segurança das fronteiras".
• O SR. GUSTAVO CAPANEMA Sr. Presidente, as CGnstit1.iições de
1891 e de 1934 se !'eferem à defesa
externa e à segurança das fronteiras.
-: ,
Parece hav-er redundância.
Pod·ei'iam os dois têrmos subsistir
na redação que estamos elaborando;
minha emenda será considerada no
trabalho de redação final. ·. _: .
O SR. NEREU B:AMOE;, (PRESIDENTE ...:... A emenda não será submetida à votação IIl!ll.S enviada, como
sugestãG, à Comis-são de Redação.
· Passemos. agora .. ào inciso n. 0 XL
Existem três emendas apresenta;das, na seguinte ordem: a prime~rá.;
do Senhor GustavG C.apanema; a segun,da, do Sr. ClodoJ:I!Ír Card-oso, e t\
·terceira do S'r: Acúrcio Tõrres.
A primeira diz o seguinte:
"Substitua-se o .n.0 XI pelo seg1.iinte: Prover os serviços · de policia m arítima, .aérea e de frontei1etao etaoi
cmfpy shtdl etaoin
ras".
Coincide essa .emenda com a do Se_
nhGr Acú'cio· Tõrres, que manda suprimir as palavr1as - "sem prejufzo
dos serviços policiais dos· Estados".
0
, São, p~is, emendai! idênticas.
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entre

-A. segun<Í'a ,. do.·s~. 'ClOdomir cavao~·,
diSo
.~úeÍ:es <;i~ .. cempetência.
sÇ>;-.riia.nda r.eàigil'' -:-o , jnci.so qa .fer,J;Iia
privativa ·
pnião., ·~
$el5~P:te. .
·
· " ·
.. O ·S:ft. PRADO KE~ - Já vezi
''Prover,- o se;rviçó de
policia
tlesge 34 nestes têrmos.
marítima, aérea e portuárlta. sem
O SR .. ACURCIO TORRES'- De.prejuízo ·dos ser.viços ·policiais· dos
Estados".
./
· sejava ilL interpretação do nobre. Re·
lator, porq.ue quero dizer a V. Ex.'•
o SR. PRADO KELLY ~ Sr. Pre:· que' co1n as expressões "sem preju:lzo
sictente,. a cláusula .·"sem preju!Zo ' dos
-dos serviços policiais dos Estados",
serviços policiais_ ãos
Estados" · jâ
o inciso continua subo:rdinado ao àrconstava da Constituição dê''1934. Por ··. tigo da competência
privativa da
motivos con&erv'antistas, voto cont,ra,
União~ e ·que os serviços da~? policias
as ,duas ·e me·n das, dos Srs. AcúrCio
estadu,:l.is atendem a outro mister, que
res .:e .Gpstavo Ca];lanema.
não a ·e specialíssimà da Polícia Federal. Se · é assim, retiro a minha
O · SR·. ATá,LIBA NOGUEIRA ;_
el,!Ienda.
Sr.· Presidente, a emenda do ilustre
Senador, Sr. Clodomir Cardoso não
O .SR. NEREU RAMOS, . PRE§Ipode persistir, JJão pode ser aprovada
Dlj:NTJ!:l - Como já· afirmei'' pai·eoeporquanto a
omissão da palavra
me qne . o dispositivo pode ser votado
"front!'iras" ,a.í é <essencial.
tal qual · está redigido, ficando para ·
que ,a. Comissão . de. Redação decida
.As outras emendas também __ d·e vem
.oportunamente sôbre se · deve ficar na
ser rejeita:das, porque não é possível
parte da ' competência piivativa, ou. na
deiXarmos · c'omo ·atribulçffi,o de utna
da co~petênci:a concor.rente. Não é
polícia espooialíssima os delitos co~
-nectessál'io, pàis, ·a retirada da emenm.uns.
dia: mas, como o nobl'!e Deputado
0 S~. -GUS:r'AVO CAP.ÁNEMA ,:_, . assim desej,a., e'Q. lh'a entrego em
Esta matéria não é de polícia aérea,
devolução. ·
· ··
·
·
nem· de polícia :m;a.ritima, nem de
O cSR. AGÓRCIO TORRES - Peço
polícia de fronteiras.
a ~alavra Sr. President~. .
. O SR. ATALIBA NOGUEIR,A .o SR. NEREU RAI.VIOS, (PRESI~
·'S e o. lustre colegâ está ,estabelecendo
DENTE) ~ O ilustr·e Representante
. a competência federal nesse assunto,
quer falar pela qua.rta vêz sobre o
exclui, evidentemente,_-a estadual, ao
mesmo assunto ?
passo que sustentamos
expre~?são
"sem exclusão da ·estadual n,aquilo
O SR. ACúRCIO TORRES - Para
que é · dà competên<:ia estadual"'..
colaborar, Sr·. · Presidente .
O SR .. NEREU RAMOS, · (PRESI~
SR. NEREU RAMOS, (PRESIDENT~D Julgo que a dúvida gira
DENTE) .- Julgo que V. Ex." já coapenas. em tõrrio da última cláusula:
laborou suficientemente.
"sem prejuízo dqs serviÇ~ policiais
O SR. ACúRCIO TORRES - Conos ·-Estados";
·
laboro pouco (não apoiado) ' e quando
SUgeriria, assim~ que fosse 1a.provado
q)lero
colaborar um pouco V. Ex.",
tal coíno está, para ,que a · Comissão.
S'r. Pr~sidente, não pe_rmite.
de R edaçã 0 dissesse, oportunamente,
:Se develia ficar na competência priO SR. NEREU RAMOS, . (PRESI~
va.tiva ro u na <iompetência. qoncorDENTE) - Se V . Ex." entende . ·q ue
rente.
' •
colaborar é · violar o Regimento, ·não
'
tenho dúvida em dar a palavra.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA Com a: devida veilia não há çoncorO SR. ACúRCIO TORRES - Só
rênc~a. ·.
·
aceito ·cr uso da palavra, que V. Ex."
já agor1a. me está dando, porque não
.O SR . . NEREU RAMOS, PRESIseria capaz de uma descortezia a quem
DENTE) - Não estou dizendo que
quer que seja, principalmente a Vossa
há, nem estou · dizendo que deixe de
Ex." Sr, Presidente, e importaria em
ha~.er .
uma descortezia se não aceitásse õ
Ex." me está
O SR. ACURCIO TORRES - De- uso da pa~a.vra, que
. sejaria que o ilustre Relator desse· a
concedendo.
o ·que desejo, S'r. Presidente é sesua -interpretação com ·esSas expres·
cup.dar o alvitre do ilustre Represensões: "sem prejuízo dos serviÇQI\ ·potante, Sr. Milton Campos,_no sentido
liciais dos Esta.dos", continua o i,n-

'\ia:
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v..

\

de que o inciso ·h .0 XI também po:;
deria-ter outra redação . Diz êle: ..-te: c
"Prover aos Sin'iços da · polícia)
maxítima, aérea e ·de · 1rohteira,_
sem prejuízo dos _.s.e'rviçbs policiais
dos Es~a,dos".
·
Acre'scén tariamos:
"Na esfera d~ sua cqmpetência".
·o SR. ATALIBA \NOG.UEÍIV.& ;;:;,..·
Está ·subentendido. · ~ ··
..
o :-SR. ACúRCIÓ TORRES - . S~
o 'nobre Relator declara que .está •su-·
bent,enâido, estou satisfeito. .
. . .
O SR. FLORES DA CUNHA Sr. l":!"esidente; V. Ex." ª4Jroésentou .o
-a lvitre de -se aprovar o .dffi_tlositivo ·e
de_ixar que a redação definitiva. ficasse nua depois. Quando me r,efiro à
redação defi~tivá, é a -redação do
projeto que fqr áqui aprovado para ser·
remetido ao plenário. · Eu preferiria
que~ V. Ex." o submétess,e à votação
f-icando o· alvitre de v: Ex."' para
quando houv.esse .-de· ser feita a redação, m,a,s com• êle · já áprovad,à.'
O SR. NEREU RAMOS, CPRESI- 1
DENTE) -Parece-me que' não me fiz
bem c_ompreender. O que sug~ri foi
que a Comissão votasse afinal se dêveria ficar r>.este artigo que trata d,a
competência ·privativa ou se ·. deveria
ser deslocado.
·
·
o SR :· FLORES· D.A . CUNHA ~as- votado já? ~
" ·
O SR. NEREU RAMOS, (PRESI-·
DENTE) - Votado já. ..
o .SR. FLOREs DA ·cuNHA De l:tCôrdo COJ?. V. Ex,". .
.
O SR. NEREU RAMOS',. PRESI·
DENTE - Os Senhores . que aprovam
o inciso XI, nos têrmos em que está
redigido, qUeiram. ficar sentados.
(Pausa).

_

Está aprovado.
Ficam por conseguinte, prejudica,das as -duas emendas.
Vamos passar ao inciso . XII:
"Fi:lG:tr. o cisteill,la monetárlio;
cunhlil-r e emitir mo,eda instituil·
-b anco de emissão"
'
Em. discussão; (Pau.sa).
1
Se não houver quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa>.. .
Encerrada.
Os .Senhores . que o aprovam, .queiram 'fic,;tr sentados. CPausaQL
Aprovado. ·
''r.egular e fisca-lizar as operaInciso XIII:

· ~ões (}e bancos,. seguros e caiKru>
econômicas pa.rticulares".
. o SR. MARIO MASAGAO "-,;J>~o
··a ·. palavra.
·
· · "'
o SR. "-NEREU 'itÀMbS, { :PRESlDENTE) L Tem a. 'pa·l avra. o Sr. Mái.1'io Masagã6.
·.
. · ·
. o · SR. J,VIARIO MASAGAo .:... senhor · Presidente, êst.e inciso copia dis.
positivo, semelhante da. Constituição
de 1934, mas acrescenta a· pàiavra -~: ·::"regu).ar". Na· C.o nstituição · de 34, o
te·x to- começava na Pl3.lavra "fi~cali- 
:zJar" ,,. A expressão "~egular" foi aqui
introduzida .a> meu ver, de forma in- ·
convei:J.i.ente: ·porque regular uma 'instituição é legislar sôbr,e a matéria, tl'i:
a ,competência para le,gisl.:tr . já vem
no inciso próprio, isto e, Jla:s letras a
..,
- · ·
e i do :n.o XVTII.
~lém cÍ!sso, <> inci,&o. refere~se a,
"caixM . econômicas particulares" .
Ora, há uipa dlspÓsi9ão de lei · fedetal próibindb o. uso-' da deno:inirt.ação
"cai:<qls econômicas" por instituições
particulares. , .
· ;y o SR. MILTON CAMPOS '-;'~A'té
da palavra econ:omia.
·
..- ·

O S'R, MARIO MASAGAO- ...,
pára evit!!-r confusão com os estabe-.
leci~entos --de crédito oficiais, o que
levaria talvez o -povo a empregar engal)ildamente .suas· economias. -Parece ·
inconveniente revogar no . texto cons-:titucional, essa disposição da lei a.tua,.I
Atendend,o .a essas ponderações, .envio . à Mesa a s,eguinte emenda, as·si:..
nád'á ta~béh1 . por outros Srs. Repre_
f;entantes.
·
'
'tf
·,
. "fiscaliz,~r afi operações -de ins·titutos d•e crédito
particulares.
bancos e seg_u ro:f'.
o :adjet~vo ·. ,,.particular-es"·.· referese, ·aqui, a institutos de crédito, mas
não·· abrange os bancos, ~ qÜe · são men·cionados
em. seguida. ,
.
..,
O . SR. NEREU .RAMOS,. (PRESIDENTE)· . - Se ninguém mais deseja.
a . palavra vou encerrar ·a discussão,
1

(Pausa) ·. ·

En.ck'rrada,
·os Sei:?-hores ~ue aprovam o aic'tigo
salvo as emendas, queira mficar sent!).dos. (Pausa) .
~
.
'o sR . ATÀLtBA NOGUEIRA V. Ex.3 • poderia· submeter à votação
em primeiro lugB..r a emend1'l. substi-·
titutiva.

-
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DEN'l;';J.iJ)-__:;_ ' Realmente.
'
:' Iõ~~:,SRi> J ATAI:.IÉA NÓGUEIEA ::Há âif.eré:nça_ 'integral, assim; ,ém ,
Pí_e ~#liiaJl~ , par-te; concordo . · ,
.face- cj.o prdjéto dâ, .primeira -CGmíSsãô;.,,
_O -SR. NEREU RAMOS (PRESI- · -Está dá à,Uriião ,a.penas ·a · possibilidade:'
DENTE) ..._,_-.Os Srs. que _a.provam -a; de -trá;çar normas gerais. sôhré ·. o énsino secundário .e superim;-, qmtndo lt
emenda substitutiva -dó Sr.
Mái:io
orientação da sub-comissão -é nó sen.:
Ma.ságão, queiram. ficar sentados ~
tido de que a 1Jníão;. no ' tocante ao
(p_qusa).
ensino (Jecundário e superior, regula
Ap}ovrud)a:.
!ie ihaneirã -completa, e só em relação
Inciso XIV:
,,_,, a outros ramos é que. ela -se limjÍja _a
"traçar normas- gerais sôbre ici: tmçar diretrizes e deterniinar . 0 plano
ensino secundário ~ ··supe;rior", ~na~onal de educ-ação. Nesste s·ent.idó é
a_: /"emenda
;que mando :á' V. Ex.a.
-Há --um!Lemenda do Sr. Deputado
< ·.;>
soares Filho (, '··:«-,~~"
.6
SR~
-ÔLODOMIR
_ _Ten1 a - paiavr1't- q;,;'sh ,Prado i:Ki:ílY,;· P-elo 1neÍl substitutivo, àCARDOSO
União ..ficaria
.,;.CJ~ - <t - lfavta pedido,,,-~i .' · '
· '' · com:. competência para_ tr1açai as diretri2leS 'da aducacão .e com-a atribuiO SR. PRADO KELLY ~ Ce'do~a,
ção -especial para·legislar _sôbre d en$;:'
Sr;- Preside~e, - ao S'e'ni\l.dor Femeira _de
·sino sec-undário e S-]lperior,
·
,, '
sousa.
'
O SR. FERREUiA DE SOUSA -f;,-,,
•sr . . Presidente, o inciso ora discutíâo ··determina -á competência privativa da
União párà traçar :rio:cmas gérais sôbre -- o ·ensino secundário :.e -superior.
nã 0 é -essa a orientação da Constituição ·de 1934 nerru foi ía orientação -se,-,
- guida pela sub~comissão ep.carregada
de ·ritligir o' projeto, ,na- Pitrte referen_
te à educação.
'·' ·
_
ó SR .. PRADO .KELLY :,;.;;;:_E' 'a da ·
. 5.~ Conferê!lcia Nacional de Eqüca~ .
çao:,_
_
O SR. FERREIRA D:E SOUSAA Constituição de 1934, a sub-comissão e ' á' 5.a c-onferência Naeion~ de
Educ,:tçã 0 consagraram a· competência
da Uriíão par-a fixar um plano nacio_
·fiai de educação em relaçã·o a todos os
graus' e ramos. Conceder à Upião com_
Petência para 'tr.açar diretrizes·. do ensino no Brasil, embor1a. respeitando in"teiramente a competência dos Estados
para criar e manter sistemas educativos. ·
-- - ·
_A Constituição_de-193'4, no seu ar_tigo_ -!i." n:o- XIV; rezava: "Traçar as
dir-etti:res de -e ducação nacipn1:J-l". Mas,
·;-nó~_ capitulo. referente à educação, ~x
plicava o que era esse plano nacional
de educação.' A- acéfala sub-àon;lissão
redigiu o-dispositivo nos s·egui:rí.tes têr•
têrmo's.
"Compete à Un!ão-.,,.
E pod,e1'ia o assunto ser'.'trazido para
.o Qapítu~o dá Orga:qizáção · Fed'er.al.
" ..., fixar -o plano nacional de
-educaÇão, corri as diretrizes gerais
~o ~nsino em todos:\ g;raus• era-

'

,_ -(j' Sl'C~· FERREliRA' PE SOÚ:SA .:...
':rei).lió :emén(iáéna par~e ..do eri~mo- secundário e si,i.perior. '' _ ·
·
-,

'~

,-.<" r

-'

O

O SR"• NERÉU R.i\MOS (PRESIDENTE) - Não havendo mais ·qu'élil
peça a/ !J!alavra; está encerrada a diScussão. '
·
-""- ·
_ ·:ij:li; três emendás sôbre a.. Mesa, a
primeirâ delas apresentada pelo s,nhor Deputado Soares · Filho, nos se~
gui_nt_es têrmos :
" Acrescenteoos:e: - traçar as di..:.
rtEtriz_e,s da educação naciq}1al"; ·
O SR. SOARES FILHO- Peço a
palavra para encaminhar,. a votação.
O -sR-. NEREU RAMOS, (PRESIDENTE) . ·--"- -'l,'em_ a palavra o Sr.
Soares' Filho.
·
· O SR. SOARES FILHO (Para é.n- caminhar a votação) ;;.;_. S'r.. ._Presidente, coerénte com 9 que ·afirmei

ainda. há .pouco, a pr;gp'ósito do dispositivo reférent~ à cria.çãn_de.. alfândegas -e -à - possibilidade<de, na .. • discriminaÇão de -rendas .sugirem dispositiaglutinar,
vos que. possam com esse
de fúr:rp:á-·1a· t~nar· mais sintética a
CónstLtuição, entendo "que no dispositivÓ a s~r aceito, da cmnpetência- privativa da União, devem ser simplesmente traçadàs as direttiz-es do planq
de · -e ducação nacional porque, quando
' tratarmos do c;apítulo próprio, podere_
mos, então, examinar tôdas essas
contemplações an!J,liticas ·de ·outras
atribuições do Poder Público inclusiVe
a que se refere, por exemp~O:, a- emen-

se

;!

-+

·da -do seriador Ferreira d~ ·SouS·a ' à
. fiscalizaçfio do ~nsino primário. ·
O SR. FERREIRA DE SOUSA ,..,...
Fiscalizando _a e:JÇecução do· pl,ano.
O SR. SOARES FILHO ~ Quer
dizer: iremos desde já- avançar muito ·nesse terreno talv~z . sem ;a. necessária ponderação, ciue vh·á, · quando
examinarmos e quando todos· os mem_
bros da Comissão puderem ter estu-··
dado, . no capítulo P};'óprio, Ja,quilo que
se refer,e própriamente à educação.
Por êsse motivo é que msisto na aprovação simplesmente ref·~rente às ~
retrizes da educação· nacional, muito
.embora .p ossa vir a concordar, no· capítulo próprio, com ··<> que diz .O · Sr;
.Senador Ferreira de Sousa.
:Entret1:mto, cÓmQ a emenda d.p Senhor Ferreira de Sousa envolve outr"os
problemas cuja conceituação,. no ' mo:mento, não me sinto em condições de
estabelecer, desejaria que ficassemos
·apenas nas diretrizes do plano nacional. Aliás, ess_a emenda. <ioincidé-~·
com a que me fói mostrad1a. pelo ex-- ~inistrb Sr. Gustavo Capanema.
1
O SR. NEREU RAMOS, (PRESI~
DENTE) -,-A emenda do Sr. Deputado Soares Filho tem . de· ser em pri:
meiro lugar, porque· '· fo~ apres-e ntada- em priméiro lugar" A emenda
coincide com a do Senador Clodomir
Cardoso. Das quatro emen-das nesse
sent1do, --duas .são
: perf~ta!Xljente
iguais, ·
· · ' ·
há equívoco do
, Evidentem~nte,
Deputadó Soares Filho, que explicou
quando manda acrescentar, em vez· de
substitpir. O .' Sr. Clodomir Cardoso
diz "substitua-~ traçar 1a,s diretrizes
da educação Nacional".
Há' ainda a emenda âo Deputado
Gustavo Capanema, u:e· diz ".traçar
as diretrizes d!a. oéducação nacional".
quer dizer, são · três eJ;Ilendas perfei-.
tamente idênticas . E há uma quarta
~menda ao Deputado Prado Kelly,
que diz o s-e guinte:· "Substitua-se ·pelo .seguinte: · traçar normas gerais
sõbre educação". o pensam~nto é o
mesmo.
O Sr. Senador Ferreira de SouZja.
.retirou a súa emenda.
'f

A aceitação de uma prejudica as
demais,
O SR. PRADO KELLY- Pedirià
que .se considerasse a possibilidade,
na emend)a Soares Filho, de' se su-

prinJ.ir· ;4~ palavra . "nacional". ::Traçamos d-ir:etrizes da educação.
A Constituição de 3~ falava em pla_
no Ilj:Wional. Compreende-se. Era um
plano ·que se fazia para toda a nação
mas não .pal'a a educação nacional,
, mesmo porque p·o deria r~c'Prdrur ·a
educação n~cionalista de .saudosa memotia.·
Pe.Í'g_u ntó ao Dep~tado Soares Filho se --oom:qrda.. · ·
. ·o: SR. SOARES FILHO __:_, . I)~· Í:ninha· parte, não há dúvida: Há, · porém
outros autores de einend~ idênticas<
O SR. NEREU 'RÀMOS, (PRESI··
DENTE) ~· Nesse caso,. a emenda," vai
ser votada ·com ·o :·:destla,que ·da palavra
"nacional" •.. que :;;ub~terei posteriormente . à .votação;
.· Os senhor--e s _q~e ai:n~ovàl:i:ll:·a éihen:. "
da: ·"traç.ar.· as diretrize~ 1da ·ectucaçãÇ>
nacional", queiram ' q'onserva,r-s.e -sén_·:tados.: (P-ausar.
·· · ·
·
· ,'·
:Aprovada.
· Os ·senhores que aprovam a supressão .dé adjetiv-o "naciónal" da
emenda -que foi aprovada, queiram
conservar-se sentado-s. (Pausa) •.
_ A'proVia.da.
'
.
.
Os Senhores que aprqva.Iri a ·supressão da palavra "nacional" da emenda,
queir.aiit ficar sentadoS'• . (Pausa) •
Aprovado .
·
. ' '· " .
Ficou 11edigidci o iilciso ..da segi.tlnte
formà: · ·· ·
·
·
"Traçar as ·diretrizes da .edJl.:.
,c ação",.
"15.à. _;_ Organbi.r a adminiStração dos territótids e o Distrito ~,
Federal ··e os serviços :n,ele reservados à União". ·
·
O SR. GUSTAVO OAPANEMA _:..
Sr. Presidente, proponho que se substitu!io ·o .texto do item em di~uss~ pe:..
10 seguuite: ·
"Organizar ra. admi.pistJ:ação dos
Territórios e do Distrito Federal".
As expressões "e os serviços ·nele r e_
servados à União" não são . necessá. rias, porque é claro que compete privativa~nte à União
organizar os
seus serviços. ·
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não havendo mais quem
peça a palavra, •e stá encerrada 1:1. discussão.
·
Os Senhores que aprovam ·a emenda
do ~?r. Deputado Gustavo Capanema,

2.13· 'qUêiraín ·conservar~$) setttád0s: (Pa.u-

porqUanto JBGE está. fazendo vâ.ri~
mediante acordos entre a União, Esta
dos ~ Miinicípios, conforme · deçlaroÜ
·A.erov~a.
.·
o próprio -Presiaente çlaquele Instituto'
'~16.0 F'ftzer . o ·receAceatnehtp
Dr .· J•osé Carlos de Macedo Soares.
g.eral. da. Nação".
"
.Vou sugerir ~ · supressão da alín,eja. .
.Está ·em discussão. .
SR. · SOARES· FILHO - Estou
Há uma declaração de .. voto :.(fo-.. deÓacõrdo
coní a sugestão de · V. Ex."'.
Deputado Caires de Brito. > "
• ·· '
.
O,
SR.
NEREu-· ~RAMÓS, PRESIO SR. R~UL- PILA - Sr. Presi~
dente, o que .devo entender por êsse ·DENT!j: --.: Encerr.ad~- a discusSão .
•" Jrecenaeamento geral'•?· SiglUfica
Os ·srs. que aprovam. o inciso XVII
que os Est.:Ulos poderiam .f azer um re.:.
qu~iram consérvar-sé sentados. <Pau. sa). ·-·· · .. ·
..
·
-cericeimento local?
·
. O S;R. NEREU · RAMOS, :(P~ESI.:..
'Foi -"ãpr.O~âdO .
DENTE) - E os m:unic'ípios também.
o ;;>r . .' (.Presidente consulta a
Geral, só a União. ·
· ·
éomissão e esl:!a sé manifesta rio'.
O SR: RAUL PILA .:::._ E; o· que pr-e~
·sentido de prosseguir; por 'mais1
ci_sa va saber para _·podeJ; votar.
·
uma horâ, ' nos trabalhos. 1
O SR. •NEREU RAMOS, (PRESl-·
IÍlciso .XVIII:
DENTE) -Não havendp mais ·quem
"Législar Sôbre dir~ito éivil, co_
peça a palavra, está· encerr.adta: a dis~
mercial, penal, do trabalho, aé-:cussão.
reo e .processual; registros públi-·
Os Senhores que aprovam o 1;1.'!. 16.0
cos e juntas comerciai~". ·
queiram conservar-se ·sentados; ·(Pausa).
·
·
·
o SR. FERREIRA DE SOUSA ~:·
Aprovado.
,Sr; Presidente a redação . tal ,como
se encontra no ante-projeto, 'justiO SR. SOARES FILHO- 5'r. Pre~
ficiwarse na ,constituição de 1891,
sidente, parec,e que a sugestão que
quando se referia, expressamente,
vou apresentar .fica bem depois do
à legislação sôbre ,certos ramos do
recencejamento.
·
Direito, porque respeitava.·· a compeA ·constituição de 34,. ri.o' item 19 'do
tência dos Estados para legislar sõart. 5.0 dispõe &ôbre · :( cqmpetência
1
bre outros ramos.
para legislar sôbre normas .fundamén~
tais de direito rural.
··
N1a. Constituição de ' 1934 á mesma
forma foi repetida, como devem esO Sr. Relator excluiÚ ês~e disposi.tar lembrados, :os iltt.Strés colegas.
tivo e o fez, . a meti ver muito bem,
Nós, partidários da unida.de proces-·
porque quaJ?.do aludé a legislar sôbre
sua!,' tivemos de aproveitar a I"edação
direito civil, aérea, processual, penraJ
com ·- o aumento de uma simples pae comercial evidentemente, estão in~
lavra. No fundo, o ·que vemos hoje
cluidos tôdOS ·os ramos do Direito.
é que toda •a legistação sôbre di.r eito
O ~. '·cLODOMIR CARDOSO~
substantivo, é da competência federal.
Quanto âo Direito Rural' a União é
Nada mais se deixa aos Estados, salcompetente pã.-Ta - legislar sôbre norvo o Direito Administrativo, re!erente ,
mas fundamentais.
.aos Estados e Municípios, em matéria
'
O SR. SOARES FILHO .- Penso. d~ sua competência.
que· todos os ramos do Direito estão
A 'nieu .. ver, pois, nã,o déve!llOS dicompreendidos naqi!elas . r.ef.erências.
zer "direito comerc~al", penal", etc.
O fi~lJ. do artigo, entretanto, merece
mas .usàr simplesmente expressão ge. reparo e parece-me que o nobre Re-· ral. Proponho para isso a seguinte
lator, data ·venia não prestou a .deviemenda: '
'
da atenção, quando se r'eportou a
.
· "Legislãr sõbre --çfueito !subSnormas e estatísticas de inteJ;êsse co~
tantivo adj-~tivo e r egistros púletivo. Sabemos que os serviços d-e
b1tcos".
-estatística . competem à União ,como
nã01 pode deixar de ser. 1
0 S'R . . COSTA NETO - Não podemos incluir ' o direito adjetivo por~
O SR. ATALIBA NOGUEIRA que êle . abr~nge a organização .judlr
Está na letrtã h. Màs .eu ~esmo proponho que não se fale em\estatísticas · ciária, da competênc!.a dos EStta,dos.
'sa) -

-

' ·· '

'ó -SR . . st>USA-·d oSTA - ·"~i: Eitc~~ ·.
O . S.R. FERREIRA. DE ,SOUSA A .questão da organização Judiciária· ·lência nãó acrescen'taÍ·ili na 'eniên~"
. as · juntas comerciais? -'
· . : ' ··. "'
fica,ria I:essalv~da ad~anj;e :· · .
o"'st-r: FEMÉIRA' DE .SOUSA ' Sabemos que no campo do I)ireitó
se díscure, há diversas discussões dou- ·Explico' por.qué exéluo as, j1mtas' . co~
·merciais
que figu:rani, na, .Coruitituição·
-trinárias a· respeito; como, por exem_
plo, ta unidade go :direito privá-do .. '<l,e ·3.~ e n 0 .p rojeto.. O ·motivo é que
essas j)lntas são repartições ou orga-·
T,emos .Constituições quase· definidas,
·nizaçõ~s, destinaa1;1s espe·c~almente ao
ques~ .d9utrinárias, que es~~leceu
registro de comércio. No Distrito Fe
a dic.otmnia. 'Não teniiô essa 'opidera) .elas~ não existem mais. SãÕ
nião, de que .a; Constituição deva·. desubstituídas peio DepartamentQ Na..:
fi.hí-lo. M~ .~ sabido que ha granci.onal ·:.de ·Indústria_ e Comércio, ··com.
de disputa em torno da ·dualidade e
funções tfe ·, registr 0 comercia;!. Algtins
unidade do direito . prÍ'\(ado~. um,a autoridade cóm o [\orne · de · Carvalho.. Estados do. BPasil, .como b do Rio de
Janeiro e o Piauí, não ·tem juntas co_·
. Mendonça· calcou sua conclusão pela
merc~ais. O registro é- feito nós car-·
dualidade· no fato da Constituição de
tórios
Registro ~e Imó"eis. -Q. que
1891 falar em direito civil .e comercial, ,competindo aos Estados legislar . tem ficado para as juntas comerciais;
' própriamente ditas, é_ o · registro dgs
sôbte: direito 1adje~ivo.
. usos comerciais, no Distrito Federal
·confiado à Câinara Sindical dos Cor.·o
COSTA NETO·- Tenhcr.à~~
retores. Isso ..é n'l:âtéria de legislação
nogra~ia sõbre o ·assuritó que é do
conhecimento de V. ·Ex.".
· · co;merc~al e cabe-no direito subs4a..>iti:vo. Tratâ;.se de &aob.er. se o uso comer_ .
O SR. FERREIRA DE SOUSA cia1 é ou não fonte' :.de, direito, o· que
Exatamente. E' um trabalho que- hon~ .I c.ons·t itui matérià do direito substanra V.. Ex." e o Qongresso JurídicO
tivo.
B1·asileil·o, an qual V.· Ex:a apresenO SR. ATALE3A NOGUEÍRK tou.
~ ·
Mas o uso não é direito.
·
A1nd.a ·mais, Sr. ·P residente, '·o in.,ciso fala em direito :do trabtalho aé~ .. Q ,SR. FERREIRA DE SOUSA ~
InclUi : a ' expressão' "registros públii'eo e - processual. ·Ora, ''direito aécos'! .para .evitar á V'e).ha questão ~ra
reo~' . é outra expressão muito em Cro:~
sileira· de sa'ber ~e compete à União
1ida. A maior parte dos autores adoou 1aos· Estados .. Estes sempre quise-ta: a: denominação '"Direita Ae·ron~u
ram intervir. ,e;m ·matéria de Registro
tico". Por outro lado, não constitui
Públicos, dando · lugar a diversas dúdisciplina particular, 12orque (!!abe no
vidas, ' constantes. de dec.isões juris'direito. público; no direito ~Jodministra
prudenciais, mi.titas .vêzes di{erentes :
tivo- e na parte i)rivada no · direito coEssa a razão pela qual as. Constituin).ercial ou no· que ·. alguns autores
ções de 1934 -e 1937 incluíram os Retanibém chamam de direito privado
a,~eo; ou direito privado
mari.timo. . gístros Públicos, 'à respeitos dos quais
_a de 1891 era omissa.
Pret(\ndia-se
Pelo mesmo motivo a Constituição
eyita;r· que os Estados ,ti•vessem ingeteria de falar sôbre direito marítimo
renqa no assuhto. .
·
e .ai Yiria á ~aila a velhà ques~ão de
.
•se saber se o direi-to marítimo é inde
O 'SR. SOUSA COSTA - Vossa
pendente ou se é parte do direito ·cO:.
iEX:." suptimé as juntas comerciais;
merpial. .
.
que airida exi,stem. · . . . '
·
1
· Eis 1a raz~o da minha emenda a
. +O SR. JfERREia,A DE SOU.S A questão:
·
Não .as ·s uprim.o . Deixo à . legislação
.ordinária a t 1arefa de regulament,á-las~
"Legislar sõbre direito substanO ·sR. PRADO KELLY....,.;. Aceito a
~ivo e adjetivo e registros públi.cos'·' .
sugestão desde que·. 'd ela. cons~m. os
r egistros públicos é também as junt as
O SR,. PRADO KELL~ Prefecomerciais._
·
..
· ·
ria que V. E·x~. empregasse a expresMARIO
MASAGAO
- A
·O
são "direito_material. e formal" ao infunÇão das Juntas Comerciais não' é
vés de "ilite1to .substantivo e adjetisó . ês~ registro; r:e gistram também.·óS
vo".
usos comerciais. A IEigislaçij.o sõbre
O .SR. EERREIRA DE SOUS.A
usos comerciais faz parte do aireito
Qualquer d.a.S expressões serve.
comercial, I!ljas. a ·o rganização do re-

de

SR ..
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vir;t'uGí:e qa:f.einenda stib.stituiva· do Se.g\.&tro.:-·cómerclal nã_p ~copátit1ii direitó
--sti!J,s.ta;ntiv·e.
·
~~F.~fmif:fo~~Ut~0W'ÃLEErRO ..:..
o SR; FERRÉIRÁ DE _SÓ'I:JSA OuVi com tgda á atenÇãO o i~i>arte,' àe
.Nã:o éq~v~m · insistii:·
que.stão de- fáto . interessantíSsimo sob todos os•' ·
sa;ber sé: .OS .USOS .COm!}Í:Cia~s COJ;lStit,Uem
aspectos do emiriente lider Q.a mino:;
fonte de ··D ireito C'ómerciaL As, ji:thtas• ria, Sr ,.· P.rado Kelly. Parece-me;
• realizam· InnÇ§.ó írece~arÚi, ao dke7t.o. tretanto, . qui:), no caso .concreto de . di;:,
sub.stantiv.o comercial:
_
_rei-to Jiná,nceiro, S. Ex." não terri ra.O SR-. NJ!:REIU .RAMOS, :I:Í!:RESÍ-. zão.- Evidentemente, ,todos · os ramos
DENTE)' -'- l;'::m -discussão a . emenda~ do direito -:- o aéreo · o .comercial, ,o·
· maritiino· e outros -r-:· tendem a desdo
<,to s~.;, Ferreira de ·sou~a.
.·
pr1ar-se : pelo - p;róprio crescirn'ento dá
'o
ALróMÁR. _BALEEr:Ror-;;;; civilizaÇão
cónt<emporânea, mas estaEnvio a V. Ex." Sr. -Presidente, emeri·.:;'
rã-0 sempre compreendidos dentro do
dja; .act!tiva, t1ó sen~id 0· de -acrescentardireito. substantivo e perfeitament.e.
sé à ,alinea XVIII, depois. da palavra
entregues' à comw,t ênoia federal. 1
"aérea" a, -p alavra · "financeil"a''. AsNo .-caso .conàej;o, pareee que já Sé·'_
sim-se atribUi ·ao Poder· Legislativo f e_
pode ·a tribuir ao 'direito financeiro· a ·'
de.r al -competê_rtcia Pi:U'a ·'legislar .sôbre ·qualidadede autônomo, em qÚ.e pezt]
·direito financeiro.
'
a t eoria · susteritt-a.da pelo Pro-f: · Mário Evidenwmynte,' ~sa
competência . Ma.Sagáo·· e outrós- grandes juristas,
prinCip.álmente· Ingrosso, da escola
não ·.ex:clui a legislação subsidiária e
italianlt,. Mas há .-necessidade _de atri_
complementar dOs Es.tact·os :ne~p, muito m!'!Jlos, ·a direito que os . Estados
-b'ui-lo 'éx-p:i:essamen_te - à União, mas ·
. têm de expedir. regulanf~mtoá internos
também prefere· -o direito administrtlttivo · c(ue se · en:quadra na . compe~:ilciâ, ·
d~ execução.
não ·só da! UnJ.-ão como dos Estad,os,
A emenda envolve questão doutriporque êstes .podem -criar seu direito
nária - a da autonomia ·do direito
administrativo: e -o criam diàriamen-.
financeil'o. se- me pronuncio pe~a. inte. Destarte também poderiam ]eclusão do direito financeiro, como
gislar sôbr.e direito financeiro est:;tramo que ·deva constituir .atribuiÇão belecendo
pluralidade de oritérios pada União, .evidentemente reconheço
ra coisas iguais.
essa autonomia f!;, coma tal, respondo
ó SR. PRADO KELLY' - Isso não
.a quaisquer objeções que tentem ·e xprejudica-r á -a iritenção de V. Ex."'.
IC!Uir ess.e direito 'pelo "fa,to :de já estar
Esse ponto . :fiéará_ talvez esclarecido
contido n 0 direito , administrativo.
de fUtUl'O. _A- simples inclusão no hiCom ~sta refer.ê ncia; quero sobretudo,
ciso, do· direito financeiro, não resol·- responder, de antemão -1:1.0 Sr. Repre_
v,erá a dificuldade. Em vista das ponMntante Mário Masagão, eminente
deraÇões fei-tas hoje, V. Ex.a também
prof.essor de São Paulo, Çom -quem
nenhum prejuizo terá s·~ ela 'd,eixar
troquei idéias sôbre o 'assunto; e de
quem 0 uvi crítica sôbre minha atitude · de ser incluída a emenda nest,a. fase,
com.o preten_d e.
·
.
doutri,n~ril:i.
I
RO
O
S'R.
ALIOMAR
BALEE.
O SR. PRADO KELLY - Pernilta
Ne·s te caso, coloco-mé na posição do
V.- Ex."' um esclarecimento. O S'enaDeputado Soares Filho, deixando . mi_
.dor F e-r reira de Sousa propôs a simnha emenda como-' nota prévia, para
plificação do texto, permanecendo tão
renová-la mats ·tarde .. Mas queJ;o, so_
só o direito substantivo e o direito
.bretudo, pedir· a atenção dos ilustres
· adjetivo ou · processual. No direito
co.leg~ para a circunstância dt que,
substanti:vb estão todas as modalida•
desde que· já · reconhecemos- no caso, '
- des .e categori1:1. jurídica; todas as disuma tendên_cia-nítida para considerar.
-ciplinas. Se V .. Ex." enten.'de que o
o direito financeiro, como modalidade,
direito . financeiro <é auti)nomo, sua
part-e, ramo, capítulo do direitl:)' ra,dmidoutrina não ficará prej~ldicada com
nistrativo, e ainda de · que, como esse
a redação dada.
diteito administrativo figura, 'sem dúHavia eu, 'antecipadamente, asseguvfqa, nf,l. competência dos Estados, po_
.r,:~.do a V. Ex.a m!';U
apoio e estou
deremos t er a 'repetição pelos tempos
pronto a mantê-lo, se persistir o méafora, da _·v.elha pendência dos Es~a.
toqo da Constituição de . 34, que é o
dos quererem legislar sôbre o , instide especificar as
di~?linas. Mas
tuto do direitO' fin!Ulc-eiio, crianq.o
essa _m)lltiplicidfJ,de de r~la~ões e me,sP!U"ece_ qu~ vamos - ab<lfdoná,lo em

·na,

en-

SR.

,,

•

mo _ensejando inúmeras· controversi~ ·''pois de ~aéJ;eo"- a_. palavra - · "finan.~ - .4e que- os.- nossos . Anais de .juns~ceiro". Assiin procedi po-rque enténd.t
prudênciâ ;estão rtl'pleto;;, ·
· ql:le; discrimlrtando_-se :oS diversoS i-amós' Q.o direito, er.a nec-essário -_ acres-·
Exémplo: a questão de compra e
centar- aquela palav11a.. Más já agora
venda. Há um imposto qu.e reqa.i, sô- --penso--.como
o · Dep1,1-tado ·P~ado Kelly,•,
bre as compras, e vendas . - Vários Esque a- ementla- Ferreira _de '-Sousa retados ·a eéluipararam à -efupreitáda.
solve· p'etfeitamente·- 0 assi,mto. E' o .
A meu ver fi:ileram bém, porque, do motivo por que retiro,
não obstante
ponto de vista -econômico, há capacio gràndé respeito qu-e · tenho pelo
dade para -isso. Nóe, entretanto, que
ngbre colega Alioll).ar Ba,Ieeiro, mi.
militamos ·no fôro diàriame-nte, saoeuna_ assinatura ·'à . sua emenda.
..
mos que não _o bstou - que vá_rias instâncias judiciárias eil_uiparassem os
O foR. COSTA NETO- Sr. Presí.-,
dente, devO declarar a V. Ex.ll- e à
dois contratos, vacilando a. Jurisprudência até que o govêrno resolveu casa que aeeito, integra•lménté, a Mgumei:ltação desenvolvida pelo- nobre se_
afinal, controvérsia por meio de um
qecreto, qUe submeteu a empreitada
nadar Ferrei11:t de Sousa, no sentido
de mudar .a denoiiÍin.ação que Se en;'
~aos mesmos impostos instituídos para a compra e venda a _despeito de se-. contra· na letra a do incíso XVIII pa_
ra
outra mais genéri:ca.
. - ·
rem contratos nominados inconfundí'Devo· diZer, entretanto, que, om luveis pelo direito .eom~.
gar das -expressões "-direito substanti~
O _mesmo poder-se-á dizer. rla pres_
vo e direito adjetivo, e1,1 preferiria
crição e de vários . institutos do- direi-'
dizer "diteito mayenai" _~~- ·~ ctirdtb,
to co:mum ·que transportando-se par.a
iontlall" .,
.
·
o direito financeiro tomam conceito
próprio é diferente do ·que têm: naque. - Isso 'pÕrque c.onsidero a,s expr~s.sões
dir-eito adjetivo e direitp substantivo;
le direito comum.
' geralmente empregadas lia · doutrina
O SR. PRADO KELLY - V. Ex.a 'e- arrazoados . um tanto pra.sa,icos e
sabe que isto também existe' em ~ou.,.
afasta;da da técnica jurídica. E' ver
tras disciplinas jurídicas, _como; p_oi:
dade que definem e explicam perfeita~emplo, n() direito do
mente o pensamento daqueles que
1~utor. Há
muito que discuti sôbre a natureza
Acho, enescrevem ou doutrinam.
desse-,direito.. E' um ..direito especial,
(retanto, muitõ mais significativas as
mas, nem por isso, vamos: enumeráexpressões '!direito ;material" .e ''di..
lo, desde que .abanQ-ozyemos o- método
rei to formal" . E devo éxplict'lr ainda constitutnte de · 34 que era o ·cte - da que · essa prefer.ê ncia me permite
especificar as diferentes
categorias
não ·incluir entre as · categorias do dijurídicas.
·
reito, o direito. sociàl, que _c onsidero
um .autônomo . E a propósito do asO SR. ALIOMAR BALEEIRO sunto escrevi um éapítulo de uma mo_
Por outro lado -temos necessidade de
nografia .em que defendi a existência .-traÇjir · as linhas.· gerais do -direito fidêsse direito e plei-teava mesmo que
nanceiro para que todo~? os imp'ostos
fosse reconhecido, em Uil1 dos nossos
formem .. entre si um sistema. Enfim
cor:
glcPssos jurídicos, a tricoton:Ha.: deixo tuQ.o issó à consideração da Asclírtitc; público, direito social e' direito
' sembléia. A meu ver a emenda Fer:..
Teria, sem dúvida prJ:{Rt.ido;
-J.'eira de Sous a não tem amnlitude ta; -1--riv.->do.
o caso de ser ado-tada a reJ ;tção tal
manha que, ne)l-a, · ,se passá' incluir- o . neomo
estavã no projeto o emprêgo da
direito financefro em seu aspecto suexpressão "direito s:ocial" em lugaJ.·
bstantivo :· A matéria é de certa nade direito de trabalho, ·uma vei- que
tureza doutrinária e haverá inconfosse -ressalva,da- a atribuição do Esvenientes práticos ,e m incluir o direito
tado, de regular sôbre certos institufinanceiro como quer o nobre c'o~ega .to_
s dé Dire~to Social. Preferia, repito
Mas~ão " no direito administrativo, o
a ·e xpressão - dire:Lto sàcial - -em
tque ·terá como cOD/SJequê•lCii:t imevez de direito llO trabalho, JJ01"C1_Ue' es;;
diata dar aos Estados competência ., ta
·última expres:;ão :represent-a, o dipara legislar sôbre .aquele direito fireito de uma classe e, no reglmen de.
nanceiro.
me c: ático, não -<>e devem a un:a deO SR. SOUSA COflTA .::... Desejo . terminada. classe. Em todo caso, se )
apenas dizer duas palavras, Sr. Preprevalecer a emer.da do Sr :· l<,elTeira
sidente, para esclarecer que hávia as_
de Sousa, ou a . minha, essa situação
sinado, com 6- Sr. Aliomar Baleeiro,
fiall,'fá peTfeitamente
res~lvida; se
não prevalecer . qualquer de.Hcl.s duas
a emenda mandando acresce~tar, de-

a

_,

»

- -217tânttvo~;· :ou "afreito material''. não ~ ·
'.e vtende.' yor Direito 'E;'úblico própriaimente . . Costuma-se . -~mp1·egar, ape- ·
pas, .como . uma e-xpressão figurada, o
que não ácontece 'np Direito Pí:fplico: ,
O -"direito adjetivo" ' .só ·compreende
oem).
., ,_.
o Direito privado, propriamente' - W:~ó.
·.
. ,O SR. AGAMEMNON MAGA- ,
·O SR,, :• AGAMEMNON MAG:ALHAES. '-,-Minbia dúvida é pi;eçisaLHÂES . - o -'substitutivo· cío nustré..:.
men te e~sa. · ·
..1.
·s eriàdor ;Ferreira d:e Sousa· ·. refere-se
-·
d
SR.
PRADO
KELLY
b~'bi.:.
ao direito substânttvo e processual e
reito_ P:enal é evidentemente. Ull). 't~
aos' registros públicos ~ é juntas ;;omer;_
mo do · c;iireito Públl:oo . . Mas, no direiciais a6 .;p asso que _a do Sr. Deputado
to penàl. há 'distinção entre os~ecCosta. 11leto màdifica _as
expressões
t~ formal e mat~tia!'.
· "direito suqstanti.Vo' e ·direi-to aéljetivo"; para "direí:to - ni.aterha.l e fors'iJ;.· EDGARD ARRUDA- Não
. Il}al" .,
_
.
ha diivida. Se estabelecermos >a com"
petência privativa sôbre o . direito · .
Tenho dúv1das a respeito; e pediria
substantivo e entender que o~ Direito
que a Comissão adi-àsse a discussão
Público é DireitO- Substantivo, os Es.:
·do -dispO.siti:Vo. A competência da
Uiliã,o é para 0 . Direito l:'rivado. lt- tados não poderão legisiar ·sõbre- Direi..
essa. competência privativ;:i que se. lhe -to Públ~co. Iss.o não podemos ne~a.r.
.quer atribuir; mas a cõmpetênci.a do
·O
SR. AGAMEll'4:NON .. MAGA_Direito Público, é concorrente. T.!'blltb
LHÃES . - E' preciso que a: questão
a .União, como os Estados, podem le:- . Seja _ ·b~m definida . Propus; · por )sso
gislar s()bre Direito Público.
que adlassemos o debate.
.
;:··'ti: SR. ATALJBA NdQUErnA ~
ó
SR. NEREÚ RAMOS. PRESIQuanto ao Direito Penal, Iiãó. No que
DÉNTE - Os: · Srs. · Representantes
se ~efere áS 'relaÇões do individuo éom
3iCab!J.m de o-uvir as ponderações do
ns ·Estados, êstes podem legisl!'lr. __
Hustre . Deputado S'r_.
Agamemnon
Miagalhães, trata-se . realmente
de
SR.
AGAMEMNON MÃÓA~
assunto importante, de competência,
LHAES __: Podem legisíar, esfera
cujas consequências ~o preciso acen-.
de sua competência.
·
tuar ..perante a Comissão.
,
Como ·está, "direito· material" pode
·Assim ·sendo, , e tendo .um professor
dar amanhã em -c-onflito de jurisdições.
do valor do Sr. Agamenúwn MagaO · asstinto é relev-a nte e não pode
lhães~ declarado que tem dúvidas sõ~
estar sendo discutido com esta · pressa
bre
o · dispositivo, -pedindo . até .o. ad~a-
e ·-tra.mbéll)- com esta generalização.
mento da discussão. sugiro que suspendam nossos . trabalhos, ' a. fim . de·
O S'R. EDGAR ARRUDA - Há àB
que ·se reexamine a matéria na sessão
expressões "direito I!laterial" e -"di'~
de amanhã, porque evidentemente -a
reito f.ormal" ou "processual, como há
Comissão está fatigada.
·
as expressões, -·"direito substàntivo" e
os. Srs. que concordam .co Ill)a su-·
"direito adjetivo".
·
gestão, queiram conservar-se sentados
.•: o ·s:R_._ ÁGAMEMNON :MAGÁ.,.
(Pausa).
·
LHAES :....... Mas são aplicadas a todo
Foi aprovado .
Direito
•
VÓu levantar a sessão convocando
~
.
. '·
-OS Srs. Representantés para amanhã,
O., SR. EDGAR · ARRUDA
Tais
Íl.s 14 horas, a .fim de pros'seguirmos
expressões são .empre-gadas :pelos ju.:.
n1a -discussã:o do Título I do projeto da
rístas de modo a que se possa fazer a
Primeira Sub-Comissão.
· · 1,
Agora, quando se
divisã,o das ' leis.
emprega a ~xpressão "direitG subs .
Levanta:.se _a séssão ..
· êmen:das;1 r.aserv.o:.me o. direjt9 de ·pê~
d:Lr- a ·mclusEto do ·Direito Só::\u.l:, uma
vez ..que sejà rec_oi:i.hecido ao Estado
· à atribuiçã;éi de regular éertos institu_
tos pert_inelites a ~sse Dlre<to.
;:Erá qu~ - tinha a diZer. (Muito

o

c

·.o

o

ná

...

....

. •.

9 'a Rel,l!1J.iãó; ..em 9 âe Abril· .d e ~ 94$··
Reimiui'se' hoje à,s 14 hpras a .Comi~~
meação gó Prefeito 'da Oapitrol ~
são da• CO:!lo%.tituição, com a presetrÇa
Re.p ública permitiu:, que -~ - ·ê sse1
~dqs Srs. Constituintes: ·
....
cargo fôssem elevadas individl,lalidaldes que honrariam qualquer
Nereu Ramos, Presidente, .Prado
Nação, como Pereira Passos ~ An~
Kelly Agamérrmon M~galhães, AtalL
tõnio Prado Júpior".
·
• ba Nogue-ira, Fer1·eira de &>usa, Atílio
Vivaqua, Clodomir ·cardoso, Benedit.o
-.se rião há retilicaçõe~ ·-a fazer, sub-Valadares, Hermes Lima, . Adroaldo 1met0 a a-ta à :_aprovação dos SenhoCosta, Flõres da• Cunha, Gustavo Ca- · res Constituintes·. (P"ausa) .
panema, Valdemar f'em:osa, · ~dgard
Está aprovada.
·., .Arruda, Mário Masagão, Argemiro Fio SR.. ATAI,ÍBA NOWEIRA
·gueiredo, Arruda Câmara, Gráco Ca;r"
doso Soares Filhõ, Costa Neto, Mlilton Sr. · Presidente; · ·qu_g~.ndo, . ·ontem, :susCampos, ·Silvestre P~ricles, :fl,aúl Pila~ tentei o p;tojeto, na paTte r·~lativà ao
Distrito - Federal; omitf: argumento ~
Acúrcio Tôrres, Deodoro de Mend.onç~,
Eduardo Duvivier, Caíres de Brito, Ivo meu vêr valioso .. ·
d'Aquino, Baet·a .Neves, Café Filho,
Refiro~me ao projero de ConstituiGuaraci Silveira, -Flávio Guimarães,
çã0 elaboràdo pelo Insti-tuto da;· OrSou,sa Oosta, Aliomar Baleeiro.
dem dos Advogados Brasileiros, _tr_!!o'O Sr. NEREÜ •RAMQS, PRESI-.
balho -orga;nizado pela comissão espe.,~al.
.
. .
DENTE - Está ~berta a sessão.
_ Está ·e m discussão BJ ata· da. reúnião
Em seu :a;r't; 16, r-€zà o _pr'ojeto:
di1.1rna de ontem, publicada no Diário
da Assembléia ãe hoje.
" O Distrito ·Fed-eràol,. .Capital da
T"enho uma retificação a fazer,_ na
RepÚ'blica, terá um!Jo . Câmara J.v,Iu:..
2.a coluna ·da página 892. O tr.e cho
nicipal eletiva, com função . deli-ali constante deve ser substituido p,elo
berativa e será administrado por
flfgiúnte:
Prefeito de nomeação do Presidente da República, com aprova"Mas, se o Partido Social Demo_
ção do Sepado Federal e demiscrático tivesse contra a letra dos
sível aã-nutum".
seus estatutos,' assumido-..() compromisso de assegurar ao Distrito Fe!:ste aTtigo contê~ ainda três pará,..
deral a eleição do seu Preféíto, ~u
todos disciplinando a· matéteria, corrio acaba de dizer o .i lus- grafos,
úa,_Embora seja argum-e nto çle autotre deputado senhor Flôr·es da
ridade1 dou-lhes todo valqr..
Cunha; de me insubordinar ·ou insurgir contra ess:1. delibera§:ão paTSanto Tomaz de Aquino, o grande
tidária, porque o interêsse nacion_a l filósofo, disse . que o argumento· de deve prevalecer · sôbre.. o comproautoridade ê · o mais vil de todos os
misso partidário. E o interêSf!e da- argumentos. Isto, · em relação às deNação, ·como· bem explicaram os
mais provas, é eviçl:ente< Neste caoo,
ilustres Representantes que acao argumento é valioso ·porque o Insbam de faiar, principalmente 'o
htuto é um sodalício que consagra os
Sr. deputado Artur Berna.tdes, é maiores nomes de j.uristas do Distri.que o Prefeito do Distrito· "Federal to Federal. Eritre os seus colabora..
seja nomeado pelo Presíaente da
dores vejo nomes que desfrutam , çl.ÇJ
República.
.
· mais justo conceito por .seu valor -culE, reéordando o pasêado, verifi~ tural e. fulgurante inteligênCia. Mais
caremos que a faculdade de· no- ainda: muitos sócios dp Instituto, que-
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-votaram · o. ante~projeto de Gonsti-' s!:io· no sáiba·dl> 1e deixaremos de tra;1J8.:
tuição, ~ são filhos· do Distrito Federal -lhll-r· naqueJes dias.
e, -cólo?ando . ·9. i~t~:rêsse _nacional e .:n';::' O -'·SR . SOARES FILHO ~ Queria.
bom siStema JUridlCo aCima de - qu!l.1- "·
- •
.
· ·- ·
. quer rigionia1ismo aprovam . quanto saber- se, a~em ~as ra~oes eX:pehdi~as.
ac· bo de lêr.
. ·
.
por- V:. "Ex _. Sr_. ~res~dente, . podei e~
_a .- _ . .
.
mos . -aproveitar .-•maJs esses dias, ' jus~
. O SR. NEREU R4'MOS, PRESI-· tame:r:íte 1 pOJ.'qUe a taquigrafia está
DÉN'TlE .- Srs; Constituintes, ·.antes ·mais desobrigada Jl.O plenário e não
·'d e passar ao. estutdo da ·matéri!j., co- vé'jp-·como não esteja na vontade de
pilinico _ à Comissão que re:solv.l sub- todos ..nós entregar -o mais. breve possi~
ineter • à slia deliberação a propo&ta 'de ·vel a;o plenário o projeto de Constituirealizarmos .sellsões nw segunda, · ter~ ção.
· ·
ça e qua;rta-feira d,a , Semana Sa:n-ta.
,a.'própria questão de -consciência, de
No plenári<l1 _ seg\lndo me .'J!arece, não -guardà idos dias santifiçados, nw · sehav-e rá sessão· nesses dias; mas, aqui !llal).á ·_ Santa, poderia ser .conciliada;
na Cortüss~d. reputo indispensável desde ·que V:. Ex.a na-guarda~ .obrigató·essas ·sessões·, para que po:;;swmos apreria da quinta para ·sexta-feira, não
sentar' o · nosso trabalho dentro do' marcasse ·séssão, traba·lfiando nós, e!ii~
prazo regimental. · ·
· tretanto, ·tooos 0/i oútros dias e .até ~-Nã_-o havendo quem se oponhà, -CÍ.pú vamos dizé-r-·- com · prazo maior do_
'
~
que . normalmente o estamos fazendo, :
~por- assentada essa resolução e fico . ,pai: a• aproveitar justamente a folga
-'.!liUtorizado .a convocar. sesSÕ~fi 1 ;tfuran-i. em que se encontra• a -taquigraffa. Par!}·
te a Sémana Santa;· a. -despeito de·
·
-~
não -se :realiza.rem ttaballlos :no · pie• sa;irmos, levando,_entretanto, es~ pêso
nário .
-· · ·
na; consciência, •ge ··que não . estamos
·.·- O -s·R·.·. ATAL
". "B_A'-_ NOGUEIRA
cump;rindq ó nosso deve:r, é a:parente"'
mente ~darmGs valor ·a uma tradição
Sr. Presi.aent['l, ~ a ·- minha pre·f·erência, que não- · é superior àquéla outra do
e · penso que . a de . muitos dos -corn~ cumprimento:. de nossos : deveres aqui.
pónéntes .:: <la .Comissão, é trabalharPor isso, além dos· motivos que Vossa
mos com afinco ~. como estamos fa~
Ex.a, sr. Presidente, apr-esentou, a;cho ·
zendo ··: anttis · e' depois .da Semana que dev·emoS trabaJ.p.ar nos dia~ Il:le11Sànta, poré~ guardemos ~ ·semana .cionados- por V. Ex. durante .a , SeSanta. A materialização -em nossa mana Santa.
·
épqca •e stá a exigir· 6 noss-o exemO SR. ARRU1DA C AMARA - Seplo, voltando ao seiG çla ,familia, à
prática da teligião, durante a Semana ..:..nhor Presidente,-· SOU por que se deSa'lita, e pond(JoM{]_e lado outras ocup!J-~ dique todo o período da Semana Santa
às ·pomenwraçõe·s religio_sas.
~~.
~ -.
Nao vejó por . que não se possam
SR. • NEREU RAMOS, PRESIrealizar nesses dias que faltam até
DENTE .-' Devo ponderar o seguinte, . três sessões por dia . T.a mbém encomo esclarecimentu: no dia 14 dêsté -tendo qu~. _uma vez ..que o plena~mês termina o prazo {de 30 dias .p'a ra
rio não trabalha na Semana Santa,
a Comisl)ão apresentar ao plenário seu não se possa ·-dizer que, com os quinzes dias que .nos sobram, acrescidos
· trabàlho. Depois; poderemos pedir
dos outros . quinze da prorrogação,
prorl'ogação '·por mais 15 dias: Não
não teremos lapso mais que slificiconheço, ·entr-etanto, disposição alguma
•ente pala elaborar o prejeto ' de Consdo Regimento que- nos permita destituição.
·
contar dêsse -prazo _os ·dias da .sema~
Também- não vejo como, -n es.tes dois
ha Santa; e não _wcredito possamos
fazer a _obra, que nos coniprome~_ ou três- dias da ...Semana ·SMlta, seja ,
mos, se interrompermos -o trabalho possível realizar obta tão vasta que
(iurante tõda. a semana_ santa. Efu supra o que se poderia fazer durànte
todo ·caso, a ·comissão r-e-solverá como a &essão matinal nos outros dias.
As~im, em face dess!J,S ra•zões, proachar·· conveniente.
ponho qu~ se gua1;de a tradição re~
O SR. SOUZA GOSTA - QJ.I!jl'O - ligiosa, recor-dando, -mesmo, o. que se
apenas, Sr. Presidente; fazer uma observou durante a Constituinte ·pasproposta que; qeío, cqncilia o desejo
sada: que se gua11dem - todos os- dias
··-de acelerar os traballios e consagrar ·da SezyJ.ana Santa, embora~ nos (\is:-_
os dias da Sema'Ila Santa, pel0 -menos
ponhamos todos a -t ràbalhar . em · três.
os mais santificados, ifto . é, quarta, sessões .d iárias, antes e depois. da Se~
quinta e sexta~f_eira: re~lizaremos ses- mana Santa.
'I

_,___

o f?E. G:J~, Ftt.'Ho_- ,!- A, Igreja
não r.ecómenda lll' gtia;rdá de tôdã. a
Semana Santa.
·
·
· O SR. ARRUDA CAMARA ~- Não
.estou_invooando preceito ,da Igreja; mas apenas sugerindo a medida em
homenagem e respeito làs tradiçõ.e.s
religiosas dá . Semana: Santa .
··
o SR: AOOOCIO ;roRRElS - seilhffi'· Presidente, sou pela proposta
Sousa ·Cósta, - para que trabaJ,biemos
sábado desta semana e segunda e te"·ça
feirá da~ segUinte. E' · desnece·ssário di- zer - todos meus colegas o sabem:que sou católico e, · no . toca:nte a ScÍlJ.ana Santa;· praticante, até._ Em verdade, porém~ devo recordar que os dias
da Semanru Santa que os •c.~tólicos·
guardam são aquel~s que vão da quarta-feira de trevas ao éiomingo da Res. surreição, dias procurados pelos católico~ para suas visitM às Igrejas, para
as solentdades da Procissão· do Entêr-.
ro, do Lava-Pés, da Procissão do 'En·
contro, do Descimento da Cruz e . da
RessureiÇão, enfim. ·os outros; pelo
menos rios meios católicos em que tenho .vivido, são dias comuns.
O SR. GUARAJCI .SI'LVlEIRA Sr. Presidente,_ desejaria lembrar a.os
meus eorn;panheiros de tra:balho na Comissão que .todos ·os funcionários -br<tsileiros dispõem apen as da quinta e
sexta-feira santas,· para d!lscariso ' de
serviço, tenhamos m aior ' privilégio
·para · cumprimento dos deveres reli.,.
giosos. Estamos .aqui a serviço di:;, Nação e numa tar'efa de grande .;reSponsabilid3Jde. Não é justo que ·nq.:;,' _remunerados convenientemente ·por êsse serviço; tenhamos maiox privilégio
• do que todos os outros que. tnmbQm
servem à Nação, em outro.S setores da
atividade nública• . .Não concord.:>' com
a propostâ · dG nobre Re;Jr:e;:;cntante
Ataliba Nogueira, no setüiJo de trabalharmos em três sessões rios demais
dias, porque todos nemiOs liúJtaçõe's
específicas ··e· o trabalho, que já numa
segunda· sessão se to.rna exaustivo, numa terce'ka não poderá produzir algo
"'
eficiente.
O SR. ARRUDA CAMARA - Lembro a o nobre colega que na Con.sti.c .,
tuinte · passada realizámos três sessões
diárias, em muít.QS dias ·da semana,
sem que alguém por isso ]:icasse esgotado.
· O SR: GUAR.AJCI SILVEIRA -V.
Ex.a pode responder por si, ·porém há
outros com muito màlis idade cto quê V:
Ex.11 trabalhando nesta Comisi;ão. O

qüe désejo .assinaiar é .que nein ~devemos
trivbalhar .excessivamente cada dia, ,
:riem tampquco :!lOS 'difere:p._Çar, COl!l tal
- deseanço, de outros bra'Sileiros que mili~am no serviço público. _·
:,. .
Na realidade, nõ sentido religioSQi
a quinta -e sexta-feita .santas são<os-·
dias de maior dedicação .d o ' p-ovG · â.\;.
comenwr3JÇões da Igreja.
· '
Estou de aJCôrdo· com a proposta_do
ilustre Rt'pr-e&enta,nte iSousa Costa,
mas estendendo~a por mais um dia
- de modo a trabalharmos segunda, ·
wrça e quarta•-f eiras, realiz:;.ncio' dua:f ·sessões por dia.
,
·
Esta é a minha sugestão.
_ O SR.. N-ERJEU RAMOS, PR-ESIDEN'l'E - ·Antes que .P temporal tome
maiores proporç(\es, vou . submeter o
assunto à votação, até p •ir _acredita::r
que .todos tenham juizo. formado a re.speito dás tradiçqes 'religiosas do País.
·E m pririteirq lugar, por_e i em votação
a proposta do Sr. Ataliba Nogueira,
no sentido de não haver, sessão du- ·
rante tôda Semana Santa.
Rejeitada.
·
. ...
A segunda proposta · é' ~o sentido de
haver sessões durante -os. três primeiros dias da Semàna Santa. A essa
sugestão, apresentada por mim, o Senhbr Sousa Costa,, ofereceu ·uma . mo-· .
difiCa'ÇÍ;ÍO, nÕ· sentidO de que Ílaja. ses.:. 1
são no sábado desta · semana e na se.,
gunda e terça-feira da seguinte. Vou- submeter, em primeiro lugar,:.a
-ex;ne11da s~bstitutiva, ·como é do - Re~imento.
·,
O · SR. GUARAJCI SILVEIRA
(EncàminhandD a vot:ação) ..;;...· Senhor
Presidente, n ão •h avia -a tentados para
:•.o· fato de que ·a emenda .Sousa ·c osta
propõe que trabalhemos no sábllJdO
desta ''semana . Assim, concordo com
essa. S\lgeiitão, porque pagar_emos com
o trab~lho " de ·sábrodo o . qJe iríamos
'fazer para o serviço público na quartafeira.
O SR. 'NEREU RAMOS, PRJESI·
DENT:E: "7" Os : srs.- que aprovam a
propo8ta dà Sr, Sóusá Cost.a , queiram
pl;)rmanecer; sentados (Pausa) •
Aprovada.'
' 'ne acôrdo com o resolvido pela .co-: '
missão, haverá: sessão no ·sá-bado desta
semana e na segunda é 'ter~:i.-feh·a dá
próxim!!o.
·
·
1.
Vamos, pois; passar à ordem do dia,
iniciando a discússão no ponto em que
havíamos ficado va última sessão:
~
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"Iilciso XVIII - L·e gislar sôbre Direito Cj..vil, Comercial,- Pe, D/>1, . d'o Trabalho, Aéfeo e ·Proces:..,
su!l-1; -Regist.fos Públko.; c Jlm~es
Co~erciais'.',
·
A êsse dispositivo ·haviam. sido ofe. r~ciqiís 'três- etnenÇ!as, ·a. primeira da,s
quais assÍl).alia pelos Srs. Represen'- tantes Çosta .Neto e/ Gtaco caúros.o,
nó sentido· de que Se substituísse o tncis.o pelo seguinte: ·
·
· "-Legisl!j,.r sôbrê Direitó. Material
e Formal, Regítros P.Ubiiecs e
Junta;; Comercia,is".
A s_egunda, do S:t., Senador Ferreirru de .Sousítr mandava íiizer: "Dir3ito
Substantivq e Processual, Registros
P11blicos ;~·: Juntas Comerciais".
Finalmente, a tereeir~ eip.en<~a, d'b
Sr. _Aliomar BaleeiroJ .a)crescentava:,
depois de , - "Aereo" - a pwláv!'a
·
-''Finan'Ceiro:• .
,.
Acab!!- 'ae ser enviada ~à Mesa'· nová
imiend!!- substitutiva, ·do· St. Gustavo'.
Capanema, nestes têrmos:
"Emenda ao art. 11 inciso'
XVIII - Substitua-se a 'lat1:a ·a "
pelos dl:iis .inciS<>s seguintes: ·
'd~ .Direito pri~aci~. de to~o-·!:bs .
.. r amos,'direito penal e direito .pro: :

Todo Dit<t1tó, exéeto o Ad'' ··· _
b) Registros Públicos- 'é' Junta:s
Comerciais"
· '·
·
~ .muito mais simples do ' ,J:!Ue .â
emenda -p roposta pelo nobre ~é!)ré! .
sentante Sr. Caparíema.
.O SR. GUSTAVO C.M?ANEMA ,"'·]J · ~o-~ Direito ·constitucionaoJ? :
O~ SR. ATALIBA NOGU:E~IRA ..,...
Está 'incluido nà emendw. ·
O SR. GUSTAVO ;b:AP-ANEMA ~'
Mas os Esta:dos legislam sôbre direi,.
w constitúcionai.
·
c>:' 'sR. ATALIBA · N'oGuEÜvA O nobr.e Representante. há ·.d_e. nóta.r
que o qu~· diz respeito a · Direito Público ou Direito Constftuciona.l .já. está
consa.,orado. ·
·
a)

ministrativo~

0-<
O SR. MARIO MASAGAO' !Estada· membro não poderá legislar
sôbre o seu Direito Constitucional!
. O SR. ATALIBÀ NOGUEffiA ~Não
pode haver absolutamente êonflito,
como m;u ito_bem sabe o nobre Repre~
sentante. O. Díieito Const!tltcional não
precisa ser expresso.

.

.

:, r.

.

Prownho, .portanto, ·l( b,omi~são que
.Qe substitua a letra a, por ,aqueles dois
1-tens, sem prejuízo de discussão e v~
cessu~I;.
-~
tação. da letra b, do inçüio .XVIII.
à).. Registros ~~pliêos e )unta.B
E' a emenda qlie a Sub-Comis15ão
comerciais".
·
' ' '
. apresenta e para a qual réqueiro pre· O SR. ÓUSTAVO GAPANEMA ferêncü•: r
Sr. Presidente, a competência . privaO ElJ:t; NEREÚ RAlVI:OS, ,PRESItiva que se quer conferir à União é •
.:...::. ·-Fqram aprtseJ;J.ta.das duas
á de legislar,,. em primeiro lugar, só- ' DENTE
primeirabre .todo o direito privado, a swber,· emendas ii1lbstitutiv-a:s mente, -a do Sr. Gustavo Capanema;
o direito civil, o direito -comercial e. os
já li, em segundo _lugar, a doo
seus outros ramos; e, .em se-gundo lu- qué
Srs . Mário Masagão; ·Clodol)Jir. Carga:ç, :a .de legislar. sôbre os seguintes
doso, Ataliba- Nogueira e Argemjro
ramos do direito' público; direito pede Figueirédo, emenda que ' é da prónal e diréi.to · processual.
pria Comissão.
· ·
~sse pensamento está
consubsta:no Sr. ·Representante Ataliba .N Oci.a do_na- emenda que acabo de apresentar. Nelw ·s e destaca, para . maté- gueira pediu preferência antes do . Sr.
ria de _outra alínea, a competência Ferreira de Sousa. ·Embora · os dois re.da União em relação à legislação sô- querimentos chegassem à Mesa çjua.se
cbre regilitJ:os ·públicos e juntas co,. concomi-tantemente, acho que wndarei
merciais.
·
·
com acerto dando preferência · ao re- ,
querimento da Comissão, ·no ··s entido de
o 'sR. ATALmA ·NOGUEIRA
preferência-para a segumte emenaa:
.·sr. ' Presidente, subscrita peloS: três
'ITodo Direito, exceto o Adni.inismembros da Sub-comissão de que sou
trativo; ·
,
Relator, apresento a v. Excia. · emenb) Registros Públicos e Junta.s
da: substitutiva, compreendendo ·ctois
itens, porém desde já saliento que· é
Comerciais".
Quer dizer: desd"obra ·o disposlti•;o
-of€recida sem prejuízo da letra Ih do
projeto. Reza simplesmente o segufuem dois, pàssando a letra a ·a ctmstltuh· u,ni dispositivo de ordem geral .
te: '
\
.

•••

-
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o . s~. soAÉ-ÉS,F:lli..l!O· a·s 'trea;'
o SR .. ·pRADO KELLY - ..Sr. Presidente, a cláúsula "to"do o direito, . e~:..
ria beril-\. ~í-.
·
·!
.c eto o administratí:vo", _quando s~ 'está
ó
SR
-NEREU RIÀMOS, PBIIDSI-t ratanto da competência priva tiv~ <!-~ . D\EN'IlE- := ·: ])stou ·· Q.anqo ·!Jlinhá opi~
União, obriga à seguinte pergunta,: ião justáme.nte po'rq11e . ess!l. ·emel),da
Não tem a; União compet~ncí_a _-uara .ntem
· de ser subm~i'da à ·, qomi&são,
legislar sôpre .o 11l!u direito aclimmstr~
concomitantemente
as: 01ltl:S,S', Foi ..
tivo ou ·direito administratívq .federal? . apresentada _a; · ·ê ste· çoni
iteD,.l. ·
I
D SR. FERR~A DE SOUSA.Era·a objeção -.que -eu
já tinh~ f·e1to. ' :~,0- SR. ivô b• AQULNO ~ senho~
• • t~; ..- '. ' •.
'
Presidente, ·quero dar o motivo por
O SR. ·P RADO KELI:.Y- Tenamos;
que sou _favorá,vel à em~nda do ' sr·.
então, neées5iqade de outra . provid~n
Deputa;do Gustavo . Capanema, e .c oncia: quanào se tratasse .<l:e eompetentrário à oferecida pelo Sr. Deputar
cia concorrente; especificar que a
do Ataliba Nogueir11·
.
.
União legislaTia sôbre seu . direito ad:~
Penso que esta últ~rr( d~. tal. for~!;i.
ministrativo, · e ·a;o Estado era •dada· generaliza_.·.-a,·
cQmpetenCia . da: Umao,
igual fac1udade, ·em relação às s11as·. que chega· a ·destruir a propr!.a, ordem
organizacões próprias.
jurídica, . essencial na Federação. EviNes te é.aso Sr. Presidente, a síntese dentemente,
além do direito adminisque desejaríâmos operar com esta; fór~ · trativo, . o · Estado não pode deixar ·de
mula, fica déstrufda. Síntese deixara
ter . competência · para legislar sôb!"e
de existir, porque em vez de 11:m_, te- ,outros ramos de "direito, . inclusive seu
riamos ' dois incisos na Constltmçao .·
direito pú):>lico, o direito rePor êsse mo,tivo, inclino~me pela 'próprio
gulauor da polícia, regula_dor ·do
emenda redigida pelo Sr. Deputado trânsito,
e outros que pode!ll _Ser exem'Gustavo. Capanema -e, em vista· das· rao..
;.
. . _.
.
zõer, ora apresent1éias, nego a prefe~ , plifisac:los
De modo · que essa generali~çao torência, reiiervai1do-me ·o direito de ·.d~:j .
desde logo, a competência do Esla ·à emenda Capanema.
tado para exercer atribuição, e como s~ :· NEREU RAMOS, PRESI-; tpetêncla' que d~corre, ··exata~n~e~
dos laços federativos em que ~le esta
DENTE ·- PTopus se desse prioridade
incluído,
.
~o pedido de p·reÍ'erência da Co,mtssã~
mas isso não -implica em meu voto· llt. . Acho que !lo emenda proposta pelo
Sr. Deputado Gustmo Capaneroa· tem
· emenda em aprêço.- '
'Prefiro '1:1,' emenda do ·sr , Deputadq certas ..vantagens·. Em primeiro lugar,
acompanha;. de certo modo, a trEJ-Gustavo :capaneroa, que é,n() meu en..,
fender Ínai~ clara · e positiva . ToenhQ< dição dãs· nossas Constituições anterouiti:J .' medo das grandes generaliza"\ riores, .e no acompanhá-Ia&, ao mesmo tempo amplia, de a-côrdo CO:ql as
ções .
·
'
necéssidades modernas e ·a s exigência;s
A emenda_. dó Sr. Députado ÇwdCimir
da época atual ~
' ·
·
Cardoso _ou · da Comissão é . vamo~
~comidero a emencl_a
felicíssima, e
dizer ·assim, .excessivamente geral __, desde
que a. ela seja feito . o acréscimo
"wdo o diteito; exceto o adminiBtrat.i ...
proposto pelo Sr. Deputado Soares
vo" . Consider<J-a por demais ~t:néi'icã 1 Filho,
ficará · CQmpleto o pensamento.
preferindo a que dá, claramen~~. a .e4·•.'
tender o .que se·-estabelece:·
~·cj SR. ATALIBA NOGUEIRA' ·· v~ Ex." não considera~ · demasia dizer'•1. 0 _ Direito privado ·\i:e l.odos
: direito p'rivado em todos seus raos ramos, direito penal · e dir.eitq. 'se,:<~
.
. mos.' ? Basta di21er "direito privado.".,
processua.l.;
·
6 SR. IVO D'AQJJINO '-:-:::"' () S~nhor
2. 0 ....::,. Registros públicos e jun... Deputado
Gustavo Capanema ~xpli
tas col]lercia;is". ··
· 1
cou bem ó ass1Jnto. ·R ealmente,. quanDaria meu voto a ·esta emeild,i'L,
do se fala .em· direit0 privadp, enten-.
acrescendo~ lhe, de ·acô1;do com a en~en ...
de-se, . a rigor, .o direitoll civil. e ,o didá mandada à Mesa pelo Sr. Deputado r,eito comercial; mas: .estamos passan.Soares Filho, a ex,pressão "direito eleido por um;t fase de · evolução jurítora:!", depois de "diréito pro<.:essual".
dica, em -que não podemos ·bem ,.precl,-·
O ' SR. MARIO MASAGAO -·- Ape ... sar os ramos do direito que ' surgi,r~o
nas não nos ref·e·r imos ao di.J::eito ele!~ -das ,novas necessidades socjais: Ho.Je
tora1, porque há, logo a ·s eguir, um, em dia, por exemplo, ·fala-se em diinciso que ainda não foi objeto de r-eito cio trabalho direito industrial
estudo.
e · até em direito social à falta de me-

lhe

1ht1" 1~l''êsgã~. ', T~;;ez-.- 'ês,seí;''-ranios·
·'•fia: dir~1t'o)tã~ sej_~ro".pem,' çi!r'eité.,pfi~~,

. o -~R,~ ;~ô~A,n· ~IM
Si'. Pt"ésid-ente-,,. antes 'de túdó uma;
,,vMo:; "fa;lv~Z: . ~jeja;in difeiyo público. · <ro;n;sultll< a N: ' Ex,.
· I
· · · · · ·
· ._.
,
·
Admitihdó:..sê à í hipótese í:ie que .:;eDe: :qüaJ.quer :z:n.a n.eir?-: .~hó q~e a , I Jai aprovada a emenda. . Cápánema, es'·oo:nêeitü.e;ção .d ada ·pelo $f-. Bêputado · t ;trá prejudicada aquela.' <:mtra queG'Q,stavQ :qa;pÍll!le:z:na .não. fechou a · iJ.)or -.. apresentei, favorável à inclusão do ·di-·
ta; pa;ra.. ...DoV,as·· ·contl'ibuições, .e •.:·?.o · reito financeiro na ·compet~ncia' ptr-.
me.S)\l10 tempo; . admitfu. ~amos do ·ru- ·vativa da · I:'(nião?
··
· ·· ·
· ·· ·
-~ ltf
·:tteit.o :Piltl:>lÍQ0, '(,Xlmo' o:penal, .o prooes• sual.
-;
O SR . . NEREU RAMOS, •PFVE,SII
' DENTJ!!: _:_ Penso que não: ·
- Em vetdade, é ·muito, ·difícil, desde.
B~LÉEI.Ro ~
0 -SR.. ALIÓMAR
que · se :disc~imine, ·exemplificaT per·, -.
.
.fe~tamente, todos . 05 Tlln:J.Os de direito,, . NeSSe' caso, . peço . a V. Ex.a . me conL
pGrque tôcj.'a _exemplifiqaçãQ :Hcaní .\~u;· Sider e. J.D,scrito para; falar q.uan~Q •J:f
jéita· 31 discussõ.esf
_
,
. a~sun~o fôr 1Pô~to ,e m _diS.cú_ssão.
..,.
' .
·. .
. :· '
·. •
" O SR . . NER~U _RI.AMÍO,S; .PRESTo. SR. 'AT;4LIBA .NOGUEIRA -':'· DENTE
·- .V. Ex. ' está inscritO . .
Mismo pqrque· · o direito é · U\'la c ois~
,
·.
.
só. Á divi.sã<i é· meramente pedàgógi~ ~
'o'(j·:' SR.~ ADROALDO COSTA .
.
- sr: ···Presidente, pediria_ 'destaAlie cias.
.ca ê arbitrârla·.
·. . ,. .
,
'
.
·
. pal~vras "de ·t odos os ramos" d,a
·O S:R. _I-VO -D ~Ql}INO ~ Ma,.s e:lf,a~, ·.emenda -Gustavo C.apanema, ppr isso
tam.Jnt~ nesf!a div.! sao .se Qstabel~~
qul3, d'izendo-se _ "diJ~ito privado",
COI~p~tencla~
. ..
...,, · .. ·~ipso-fato" -estará dito :__, "de tod;os ás·
Minha- opinião é ·lÍo sel'Ítido de. que. ramos", A ênfase é. c.ompleta.mente
a em-;;:nda ÍJ.ferecidru pela Comissã,o desÍleeessária no .t exto coru;;tituc~onal·.
·amplia de ~tal forma o pen~Samento, ·á
Visru S. Ex." com essa expressi,io,
êsse respeito, que., co:z:no dfsse·, colide . abrarige:r''t,odos os desdobramentos que
càm a or-d-ém jurídica .estal;>elecida na forem slirgingo no direito privado. Seprópria Federação. .
. rã direito 'industrial, o .ntral e, ama'O SR•. FERREIRA ·DE . SOUSA ~ . nhã, quantlj.~ outras· <;SPécie~ de qir~ito
Sr. Preside:íite, · folgo eúi verificar'qué r,or 1!-f sur.glre~; Dlzend51-s~! porem,
a quesfão pór• mim ont.e m ·aventada de
d1re1to pnvado _. ter-se-_a .d1to tudo
se evitar a diScriminação i propos- quant? ~ _!lec•e ssario ..~· nao ~eve uma
ta no . projeto ;da t Sub-Comissão, está Cons~1tU1çao c~mter, como, ~hás, . tôdas
sendo âcolhid€1-,' pode-se dizer pela rus le~s, uma so palavra supeflua.
quase unânimid;tde da ·Comif!são, a
o SR. .NEREU RAMiOS, PRE'SI- ·
ponto de com ela se conformarem tq-· 'DENTE -'--. Não havendo. mais q)lern
~s as -emenda•s ho~e ,a.presentadas. ·
peÇa_ a "palayra; vou. jncerra.J; a,. tlí.Como autor ·cía:. sugestão 1:". e por cussao · ·
.
,
·
., · ·
ter.' levántado . a questão_, quer'o declaDevemos; ém,: 'primeiro lugar, vqt~
a preferênciru, muito embora; se· te- '
:rar a V · -Ex.a · que a emenda Gus.t avo ~' a já discu_tido o ·m
_· érito· .de am,bas
Capanema satisfaz inteiramente 1\, •..,.1
crítica; a que aqui procedi é . posso as emendas.
Veremos, prúneiramente, a P'firfe~ .
mesmo adiantar que, ho mómênto em
que particular~ente-. sabia do intuito rênc!a ·c;i!J. ··emenda .da Comissão.
'
do nobre R€presentante, conversava
Os Srs , Representantes que apro:vam 0 r equerimento de preferência,
com o ilustre professôr Agamemno~
queiram conservar-se sentados. (Pau-Magalhães, propondo .a. mesmru redação, em coincidência perfeita de \pon.,.
sá.) , Rejeitada.
·tgs de vista.
[Há um requerimento de preferênCia,·
. N~tas condições, quero declarar a assinado pelo Sr. ·R epresentante Fer.''!11·. Ex. · que a emenda Gust;a..vo Capare!ra de So~sa, para· a emenda Gus'nemá está totalniente de acôrdo com tavo capanema.
.·
,
.Os. que 0 aprovam queiram · Co~r
·a:s· idéias que aqui defendi ·e, a meu
vér, atende ·à finalidade po~ ~im yi- var-se sentados (Pausa) •
~Ma.
·
·
Apr0 va:c!o ~
Quanto à emenda da sub-ComisEstâ em v.otação ·a emer.t<Iar Gustasão, ·coílside;ro-a ampla demais . · e v o·Capanema, com o pedid'Q de destaSubs~evo os argu:z:nentos do Sr. Recjue da· expressão .; . !'de .todos .os ra+ presentante Prado Kelly \
·1Ilos~'.
·

a,-
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Os-'fqu~/ ap:rov~m .ó d"estarque · quel:r-am coriservaT-se· sentados. (PaUsa)..,.
· ·Apr.ovado.
· ·
<'"'
'
O SR. GUSTAVO CAiPANEJ.v.Í!A .sr: President~, as palaVl'as "de todoS. os ramos". devem ser mantida&.
Nã.~ são . redundantes; ..são explicativas, Elas · significam que contip.uarã
existindo a autonomia do ·direito civil,
do direito comercial e dos outros ra·.;mos, . já constituídos, do direJ,to privado. ·
·
O ·· SJ;'t. NEREU I;I.J\.MOS, PRESI·nENTE .,..,. Os que aprovam a oexclusão 'das palavras - "de todo~ os ramos"; queiram ficar-sentados. (Pausa).
Aprovada.
' ·
·
. ·
O Sr. Mário Masagão' enViou . à
Mesai..uma dedaraç!í,o - de · yoto,· .I'lo~?
segumtes têrmos : · "Declaro que. votei
pela manutenção das. ·palavras . "de .
todos os ramos", da emenda do ·s r.
Gusta:vo ca,.pane:ma, ·_para evitar ·que
se julgu·e que a Constituição operou
a unifica<ção do direito privado" . ..
. A esta emenda aprovada · . existem ..
duas, sub-emendas. -~ ."· primeira é ~o
Sr. Alio:mar Baleeiro, ·mandando
acrescentar ·a palavra/ ·"financeiro['
depois de "aér.eo". Como, porem, . ó
dlsp.ositivo foi alteradó, · submeterei à
discussão a emenda e dou ~a _palavra
~ S. Ex,a..
·· ·

.. O SR. ALIOMAR

BALEEIRO

-.-

Sr. · Presidente, insistindo ha 'defesa
d!!lltru emenda, que visa incluir na ·
competência privativa da União a g.é
legislar sõbre o. direito financeiro, já
agora ~-'. minha intenç§.o é mais d~
deixar ·material legislativo 'de irite:u.:
pretação, de maneirru que os futurqs .
aplicadores desta Constituição que
aqui se. fàz ,possam v·e r qual foi se~
espírito; enfim, se quiseram· co~clen
temente que .à União trace as norma.s gerai!( "do -direito financeiro, o·fl
se . prêferliam que essa comp.etênCif~i
fôsse ·entregue ao Estado.
·
Seria imperti~ência · minha, numr:
Comissão erudita como !')Sta, onde . h~
-eminentes . professores, dizer o que é
direito financeiro, sua · gênese, seus
expoentes, suas construções doutrinárias, legislativas, jurisprúdência~,
nesta rultura. Entretanto,· como nes ..
ta Comissão há também médicoq én1-·
' nentes, como o Sr. Raul Pila, missionários e homens de negócios, comp
o Sr. Sousa Costp., não · será veleida,de minha chamar a atenção · pari"
que, nesta altura do desenvolvimento do direito, já se não ~ possru dize;r

qu~ o · d4-.iüto ad~strativo :- coíÍ1preen.de 'ti!LID'bém o direitci•finànceiro; co;,.
:mo . aqui se ~ tém dito.
··
'Evidentemente, na aqrrunistra,Ção
dos . impostos, rta sua técmca, na :ma.:-·
nenra de ··.estabelecer. às ·tarifas, os
pr:a:zÇJs, as f8!Cu-ldades 1 árt.ecadadoràs,
a competência administrativa,. há
margem, grande para o 'direito a,üministrativo em matéria fiscal. Mas
o direito financ~iro d~scipliría · olitl'a8
co1sa<s, traçá. os princípios .gei'als, sp,bretudo intervem no campo do direito comum, privado-. . Dá uma luz ·dh
ferente, úm . colorido próprio às institU:icões e institutos· do .dire1t'o m·ivado~ Determinàdos contratos, ' det-er- mihadas prescrições que,. pelas trardições clássicas, seculares, sãç d<! dl·reito privado, perdem ~>eu .senLldo e
seu conceito .próprio, passando a f>!l :
enquadraT no direito !in&nceiro. · · ,··.·
'Iiive .oportunid~de d~ · eX~e~pli.f:ici~r
ontem, aqui, ço,;m do-is _ça.Sos·: ·_qo, ·J?róprio · diTeito brasileiro, :Existe o con..;
,trato nominà~ de compr-ã e · venda, que
não ha pesso_à que nãÇ> .co'n heça, éomo
existe, no direitQ" de todos os.. povos,
o. contrato de empreitada. NingUém
ps confunde. Entretanto, · no direito
· financeiro, fói feita equi!PaTação de
um ao outro, e manda-se tributar o
contrato de empreitada como se .fôsse
de compra .e venda. E, além disso,
a juri&prudência dos · tribunais ·ainda
é'· V8!Cilante. Posso ·afirmar ·com cer
teza que . existem jU:lg!).dos nà~ Tribunal· de 'São Paulo nesse ·sentido, como
-também np · sentido oposljo. E · tsso
dizia eu ontem em conversa coro 'o
Deputado Mário Masagão:
.
Depois da guerra, procurou-se ;·desenvolver o-. aparelhamento tributário
por parte dos :Estados, completadas as.
relações entre contribuintes , e · fisco.
o fisco superintep.de a riqueza, , a c~
pacidade de pagar sob tôdas as formas em gtte se·· manüesta. Daí, o 1)10vimento em ·prol da autonomia: priv,a-·
da do direito' finanéeiro, · que, :mesmo
durante .a ·guerra, •e ncoutrou defensor
na Austria.
· 1
Hojé existe a êste respeito l!teratura imensa muito conhecida .do público brasileiro. .
· ·
·
·
Existe . a codificação do :direito · fi-·
nanceiro, da Assembléia,. de 1919, e do
México;.__ existem códigos em preparo
na Suíssa e- em vários países. Procura~se mesmo criar contencioso próprio, proce'sso próprio, vida própria
para discipli!!ar as regras entre o fis•
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QR. a 0 contrib,ui;n.t e. H~vendo neçesb S:ij.. ALlOMAR BAl,.EEIRO ..,.,~
sjda,d:e· d.e q)le· tõAaJ> essros. regras se
N.o s'éculo 17 .foi" expedido peia Corôa..
u'nüormizem, ·estabelecenâo-se o re- PerJ;ug:ue{la um regulamento que digime de·. que o direito · f.~nanceiro. e z!a': ".Quándo colidirem as ·dlspoiiçõea;
·suas normas . g·e rajs deveriam ser endê.ste regulaínento corn a.s das Ordetregu~s á competênciA da União, sem. ~?-ções, aplicam-se . as do . regulame.n~
. prejuízo, levjdenteÍJ;lenj;e, . qo_s Es~ados
to" ~ e não diz "das Ordenações".
po.aer-se,-ia enumerar as leis de ca- 'E'" ~0': reconhecim.e n·t o da autonomia·
ráter, a~in_ü;tr!ltivo ·sô).;>re -a técnic!ll do direito firianceiro. )ir• 'curiosp que
de arrecadar os impostos. Não _pre- no Bra,sil, na primeira metade do !lé:tendo d·izer que ten.ho a certezà · dé c~lo '19, .dois ·, liv_ros· S)ll'gir.am sôbre
®tEJ,r- indicando. as · prescriçõe<s . doudireito financeiro, os livros . de Silva
.trinárías mais corretas; não''umho ·essa Maia e~ de J osé Ma,urfcio.
veleidade. o que desejo, sobretudo, é
CY S:Í;t. IVO · D ;AQUINO - :Óe, fu-:
que a Comissâo vote Com a· conheciteiro acôrdo com V. Ex." quanto ·à.
mento de · cá'usa, meditando na exisconceitu\J.Ção doutrinária do direito
t.ê nqia de ·um problema sério, de graves
financeiro. Acho que V.· Ex." explicOIJSeqüências, d.e éarátér prático. Pacou amplaiP.ente o .. as6unto. Apenas,
r{!. mim, exj.ste o direito financeiro ·aujulgou que nessa matéria devia ha'Ver
tônomo, que se. despregou do b.locó do
direito etp. géral, como a_c.oriteceu com càmpetênc~ cwn.ulativa do Esto.do.
Para exempli:(icar! a prescrição ·em
o direito administrativo no século pas.matérili fiscal, m.]lltas vêzes o Esta_d o
sado, <)Orno. aconteceu com. 0 diTeito podl!lrá
leg'i_$lar nesta matéria ...
comerc1al ha 4, 5 - ou 6 séculos, e nos
yários rannos .que conquistara,m sua . o.; SR~ AillOMAR· BALEEIRO
existência autônoma.
Coníõ vem:· legisl~ndo.
o ~R-.
D'AQÚINO ,- . :,:':~co
O SR. I:VO D'AQUINO - Na sua
mo haver competência da 'Uniãq_ pllra
emenda sôbré direito · financeiro ~v-.
subtraí-la . ao' Estàdo?
.
E}xa. clElU · compe.tênciai'"' privativa. à.
união? .
'
O 's;á,. ALIOMA~ BALEE!)'iO Até agora, isso vem sendo regula:lo
6 SR. ALIOMAR BALEEIRO ;__ pelo Código Civil, ··mas a .íurispr.udên-1
Dei competência à União porqúe ês- cia dos · tribunais tem sido vacilante.
t?~ direito / financeiro . nã;ó visa a .. adminil;;tração de cada um dos impostos, ;... Q , SR. EDUARDO DUVIVTER
a máquina tributária do Estado, as Não seria melhor ficasse na compe~
diversas relações entre o fisco e o tênçia pl:ivativa cià União apena.s· es-·
contribuinte - :preser!ções, citiDÇões, tabelecer as ·normas gerais do direito
compensações. prazos de caducidade financeiro; assim como no, di.reHo· ru·
·
·
e várias medidas outras de interpre- ra.I? .
tação · d0 instituto, enfim normas de
0 SR. ALIOMAR BALEEIRO ~
- caráter gérà.J . do direito' sub&tantivo • E' o que estou propondo: que as norfinanceiro, coi:no existe nó própio di- mas gerais do chamado direito firéito penal financeir.o. · ·
nanceiro pertençam à União, paTa haver uniformidade no país. Porque~
O SR: IYO D'AQUINO - ~V.
attia]J:nente, .a mesma obrigação ·pres··
Exa. não acha qué o direito finan., creve em um ano no Amazonas e em
ceiro, tendo sido destacado do . direi~ dez ·anos no Rio Grande dó SuL
' to administrativo, não é direito adO SR. '· MARIO MASAGAO - Sr.
rninif?trativo?
·
- ·
·
··
Presidente; sinto não poder dar apoio
à emenda apresentada~ pelo eminente
·O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Sai do direito comum. Não é admi- deputac;l.Í:> Sr ;. Aliomiu Baleeiro. Pre'-.
nistração financeira, é rríanmra de tende S:' Ex.n que se outorgue à Uni·~
encarar o · instituto de ·direito comuni ão a atribuição privativa de ;tegislar'
á . luz do direito r'inanceiro criando sôbre direito financeiro. Com ~ efeito,
U!l:l· todo h~;tÍI).onioSO e ind~pendénte o artigo que está em discussão é jus.:·
tamente o da competência privativa
da conceituação do direito comum cida União. 'Diz S. Ex." que es.sa comv~l, comercial e até penal .
petência não ·prejudicará a- dos Esta- . O . SR. IV:O D'AQUINO
·Estou· dos, para legislar sôbre os · respectivos;
de acôrdo· com V·. Ex."!, q_uanto ' à direitos financeiros, obedecidas as nor-·
m1!;8- gerais que a · União estabelecer,
COI}Ceituação doutriná-ria. \
·

rvo·

I
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Mas,

se a emenda vem acompanhada :tou, inclus_ive . Com nüiw :vo0,· qUána~
dessà ressalva, é -descàbida no artigo tive a honra d ·eperten:cer atitúrlJ. Côrte
li, porque não podemos, abso~u i;amen- ·ela ·J'ustiÇ~ . _. . .
· ·
te, adln.Ítir competência privativa da
·
· · ·
União qué. sofra concorrência da~ dos
O SR. ATALIBA NOGUEIRA ;.:.;..;
Com inexcedível ·b,riiho.
··
Estados.
~
•
.
Não vemos motivo · algüm -para d!lr
O SR. MARio .MÀSAGAO ~- Obri':..
à União competência privativa para -g'a dó a· v. EX·.a. :-:- :o Tribunú! de S'.
legislar sôbre direjto: · finanj::efro; .Por- · Paulà aplicou prescrtção breve às dfque . êste ·. não passa de um . capítulo _vidas ffscais menores d;e ceni cruzeido direit{) admini-strativo. relativame[\- ros. E decidiu que certos prazos, ·n-·
te · ao ·q·u~.l' a competência~ é concor~ xados· na .lei . Estadual, poderiam S<'r
rente da · Unl.ão e dos Est.:1dos. A "admitidos, pm:que não versa.vam sô'União tem a-dministraçãü ' própria, e
bre p1·eseriçã,o, e sim sôbr.e . cadúc~da- .
o mesmo acontece com os Esta.dos. Asde do difeito ~de reCla1nar, . nan. esf~rru ·
_sim .como ~ U:t1ião legisla sõbre ma-· administrativa. Não podemos confuntéria, financeira, sôbre ela os · Estados ·wr a caducidade com •a pres,::rição,
legislam, e também · di-sciplinam; · .de.. nem · a reclamação · aJÍ11.mL;trativa com
mai).éira peculiar, · a · arr-eüúi<ição das__,; a recl~mação .judiciaL Acho' peis· que ·
suas rendas e a .execução .dos servJ.!• :a · emenda deve ser rejeitada. ·
ços e despesas pÚblicas. · •
.
,
0 SR. ALIOMAR •B ALEEIRO .- ·
Existei;_I1 julgadõs em São Paulo,.. de
O SR. ALIOMAR BALEÊIRO
Nesses últimos trint~· ano§, -entre 1944 e 1945, rejeitando ;J. p:rescrição _aa..
aqueles que escreveram sôl:lre direit-o ação civil, ·a. respeito da& açõ~s menofinanceiro, que eu· saiba, -apenas ·Ip.- res· de 10.0 cruzeiros, entre os quai-s
grosso defendeu a tese de V . Ex.a.
.aparece Rubem Gomes de: Sousa, um
Todos os demaJ..s, e são dezenas, afir11 dos· mais· competentes, em São Paulo,
mam a autonomia do dlr'eito fin'l.n.,- sôbre a matéria.·
'
ceiro, como, por <exemplo, Geny, nif'
O SR. MARIO MASAGAO .__:. :Nfi.o
França.
.
conhéço_essa deci~ão. . ·
· · '· ·
.
·
) · ·
.
O SR. MARIO MA<SAGAO - Não .
ignoro 31 existência de autores que es_
,
O SR. ALIOMAR BAL]):Y:'IRO·. ..,crev-eram sôbre qireito fínanceuo ço~ -~ Poderemos trazê-la amanha. .
mo .se· fô:Sse. um ramo independente do
. o SR. MARIO MASAGAO ~ Agr_a- .
direito administrativo . Penso que es.,. deço a V. ·Ex."' . .-..
.
. sa independência não é real. En~rc..
· ·
. .
.
tanto, mesmo quando ;,e . admitisse ·
O SR . . ~REU RAMPS, ..PRESIque 0 direito financeiro ·é autônOJllO, DENTE ~. Nao ll.avendo , .ma1s ~~<'m
a competência para legislar sôbre êle, que~raus!7r da p81lavra, esta enceu..da
deverá ser dada~ à União e aos Esta... a dlscussao. ,
. .l
dos, porque a matéria é comum. t::sse
V_o~ passar· a votaçao. os_· Sr;;. que
ac~ltam a em~nda do Sr: Ah~mar Baargumento, a meu ·ver' liquida a. ques~
tão
;.. '
· ·
• lee1ro, no sent1do de ser -mclmda 'i. ex.·
pressão · -c- direito financeiro - na
Não assiste razão ao nobre Sr.· ./\lio.,.. disposição que foi -aprovaü<i., ·queiram
. mar Baleeiro, nosso iiu3tre <>ompa. permanecer ·sentados. (Pausa).
nheiro, quando ·assevera que é neces·.Rej-eitada. ·
sário que :a Uniâ<J legisle privativa ..
me-1üe sobl'e direito financeiro para
. Existe ainda emenda a ser snbmeestabelecer "normas sôbre' prescrição tida, à. discussão . :A do Sr. Ferreira .
Ora, as prescrições das·· ações são · 1'e.- de Sousa, .que manda ihcluir "o diguiadas · no direito civil, ·quer sejam reito eleitoral".
movida•s pelo Fisco, quer contra êle. 4
o SR. FERREffiA DE SOUSA prescrição "das ações, quer de cobrança Quando solicitei· a; · atenção da Comisqi.ler de rt'stituição de imP.ostcs, con-- são para a r~dação do pr_ujetó, ·um
tinua . a 8er regida pelo nosso CocU.dos meus fundamentos foi o de que
deveríamos afastar tOda . e qualquer
go Civil, no, artig.o · 78..
. Não tem, ainda, razão o Sr. dep,u~- discussão de ordem douthnária, em
ta do Bal-Eeiro quando afirmà que 9
r~~ção à existência dêste ou daqueTribunal de JustiÇa de ' são Paulo a-d...
le ramo do direito, sustentando dever
mitiu a prescrição especial criada pe~ o texto constituciónal ser redigido
la Lei do Estado. Não . houve isso. O de tai arte, que deixasse à dqutri::J.a a
'Tribunal de São Paulo sempro susten- decisão das matéri~ts.
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dep\ltadó Sl' ...,sg·a res -Filho ~cide nesBra'sll· ~ 'a s·- €sta'duais e . as_ ummclse mésmo defeito, nesse mesm0 vício·.
pa1s '-:- a criação da Ju&'tll((l. e:€'ito. 'Traz 'à baila a .questão: -de saper · se ·rál, ·com todo 'um cqrpo tJerféitamen'existe ou 'njio- um ramo do direito ,a. te de'Jimitado, - a dúvida· que o Sr.
' q_ue se dá o nome de dit.eit0 eleJ.to- . Senador Ferreira de- Sousa suSLit.a
ral,
não poderá aparecer.
·
:s oti' · dos .q ue , entendem que · a 1.nda
Ninguém, no . Braosil, terá di1vid~;~·- de
não há uni r.a~o . do diretio nesse
saber qual. a matéria sôbr~ , que,
sentido,. que pode: . set consideraLt\él
provavelme:pte; âeve legislar a · U':'.láo,
. úm!ll parte .de outro ramo cfo direiem fac~ da expressão "direito eleito, · sobretudo do administr;ttivo , é-. toral'~. Ela jUJStifica, está . gravada
até do direito const).tucional. A ·recta..:
pela Ümitacão de uma legislação preção : dada pela. Co~issão é em inciso eis a, exi,Stente 'há 16 anos no país, 1ídife1"ente · e fala também -e m · direito · mitações essas que estão acent.uadas
eleitoral. Deyia ficar -como na Consnum cot;po de _leis' qué- tem êsse prazo 1
tituição de 1934, matér~a- eleitoral. · ·
de éxistencia e que já sofro::arn a
Essa é a•. razão . por que . entendo prática- em_~árias eleiçõe~.
que p asl'.urito· não · deve ser ·tratado
· ·
aqui, -sobretudo- como se se tratasse de
O SR. -MILTON ·0 AMPOS ..:-- '0
ramo autônomo do direito ·.cte Uliia . ~qu~. aliás·, . será. proyàv~lmente, ob-'
ralJlO que -tivesse conquistadb, já, uma Jeto -.de unv capitulo mte1ro na• "Orsituação _de. perfeita
incJ,wendência ganização Judiciária . da República" .
dos demai~, com leis prórltias, por··O SR. SOARES FILHO .,.. Ocupat81nto sub&istência privada, inteira- rã, provàvelmente ""t::i. como " diz muimente diferente dos ·outros já exis- · to .bem o· nobre deputado Sr . Mlilton
tentes.
Campos - ~ um ·capítulo .. inteil;o, :na,
A proposta, da Comissão tem a ré~
"Organiz;tçãc: ' Judiciária ':da Repúplidação da · · Cons_titnição · de 1937, :.--a ca" ·-.
.
.
..
meu ver, melhor, mais. aceitável, por-;
N~o ._ veJO como . _possa,, , portanto,
que determina· a legislação s.õbre ma- - '~urg~r dúvid~ ~ pro~ósito da· autotéria· eleitoral, qualquer que seja 0
nomla dC: - ~1re1~0 éle1toral entre ~ n?S,
ramo do direito em .,.que ela possa .com _as. I:~mltaçoes q":l: ~ a . êss.e dire1to
. ser in-cluída> . ., 1
a leglsla.çao anterior Ja estabele?~U .. ,
·
,
. -o SR. · SOARES FILHO ..,.. Senhor
Por 1sso, _Sr, -Presilj,~nte, 1_ns1sto
Presidente com a emenda . que ·31pre- p ela .aprovaçao da emenda que apre• .sehtei, pedindo que .fõsse incluído no oonte1. (Jf!utto be.m >. ·
dispositivo já aprovado _o , sugerido
o ·SR. NEREU RAMOS, PRESIpela emenda do Si. Gustavo Capa..-- DENTE - ·Se não houver quem peça
nema, a . expr._essão "direito. i)leit<>- a pal!l!Vra, encerrarei
discussão.
ral" eu qUis, evidentemente, deixar no (Pausa) :
·
mesmo inciso em que se atribui privaEncerrada.
ti_vamente à União- o . di~eito· d.e ~os senhores que aprovam a 'emeng!slar sôbre todo .. o drrelt9, .pnv~1do, da d0 Sr. Soares Filho, queiram fi,ónde se acrescentava "ramo dó di- car .&:entados, (Pausa) .
r~et9 público, do direito penal e, do
Aprovada.
dt;relto .proc~ssua_I" d~sejava que ta~vamos :passar à ·letra b, que d12í
be:n fo~se. mclUido ~sse ra~c: do d~- 0 seguinte:
.
. ..
re1to Publlco, que e o d1re1to ele~"Direito Eleitoral, dispond9 a.
toral. E' êste o fundamento da- m1lei sôbre a preferência .limitada
nb.a emenda..para os candida:t os diplóma d~
Alega o nobre senador e profe~so_r.
em -Administração".
·Sr. Ferre~rru de Sousa, que o d1re1como acabamos · de votar emenda.
to eleitoral - 'não tem, ainda, uma incluindo o Direito Eleitoral no Insituação autõnona; entret anto, para eis o que foi aprovado, . esta emenda
se cpn~iderar -autô:~w.mo um ramo
está evidentemente prejudica da.
~o . dm;1to, é ~ece.ssar10· que a s suas
·
''c )· organ,fzação juQ.iciária da
hmltaçoes este-Jam perfeitamente e~União,.. do ·Distrito Federal- e dos
tabelecidas. , Sendo .assim, ~r. ~res1'"'ierri tórios",
·
dente,_ pens-o que· no Brasil; depo1s da
Em
di&rcussão.
l egislação eleitoral, sobretudo · a que
Se não ·h:ouver quem peça a pa_veito - posteriormente à r evolução de
iavta, encerrarei a discussão,. (Pau1930, isto é,- o estabelecimepto do C6,digo ·El~itoral, a extensã~ dêsse cli- sa).

a
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!Encerrada.
os·· Senlíores que aprovam o inciso,
queiram ficar sentados. '(Pausa) ·.
"'Aprovado.
"Desapropriação, requisições civis e militares em tempo de
• ·
· ·
guerra".
1
Em discussão.
se· não houver quem peça a pa·lavra, ençenarei ·a discussão. (Pau-

conservação do inciso. . SQmepte por.
esfa· razão é que OU1'i0 divergi.r""àê' Vo};•
sa ~xcelêbcia. .- · ' '
· · -- • ·:. '"

O SR. NEREU RAMOS, PREsiDEN-T E - Continuá a disCussão.
.ll; a _
seguinte a emenda substitutivà
apresentada• pelo. Sr. Deputad9 Ra.lli
Pila ao inciso e:
"Regime . dog- portos e regulasa).
mentação da navegação de caõo·Encerrada.
tagem; de mane4·a que, enquailtÇJ.
Qs Senhores que aprovàm o ··írinão puder ser atendida, satisfatOc}so, queiram qnservar-se_ sentaQ.Qll.
riamente, pelas -emprêsas nacio- :
(Pausa).
·
nais, e a ·economia do pafs, seAprovado.
jam permitidos nàvios- estrangei"e) regime dos portos de ~;ta
ros ;nesse serviço".
·
vegação de cabotagem, asseguO
SR. AGAMEMN.ON MAGArada a ·exclusividade destes a LHÂ.ES
- Sr. Presidente, a emet1da
mercadorias e navios nacio...:substitutiva ·do Sr. Deputado Raul·
nais" .
Pila' vem · quebrar 'Qma traição do reEm discussã9..
gime brasileiro, em ·matéria• de naveQ SR. RAUL . PILA - Senhor . gação ·de . cabotagem, tràtlição que · se
Presiciente, esta disposição, que as- firma em l várias circustâp.ciáS de ors~gura
o privilégio da_· cabotagem d.e.in econômica e de ordem prõpria..
nacional, talvez se-jw u:qJ. J}ou-co rfjida mente nacionál.
porque pode verificar-·se a condição!
O ·SR. RAUL PIDA - Não sei:se
- e já a tivemos há. pouco tempo o texto da emenda está suficienteriíen-_
--: de o Serviço de Cabotagem - Na- ·te claro . Com ela não sé visa suj:JrJW.onal ser "absolutamente · insuficiente mir' o previfégio ci.a C81botagem naciop.ara satisfazer às mais prementes -ne- nal. o obj-etivo é dar maior elastici- ..
cessidades.
·
dade aci fuciso.
r
Assim, propria umw atenuação
O SR. AGAMEM;NON.. ~GÁ
nesse dispositivo, precisamente a que
se en-contra no programa do ~ Partido LHAES - - V':- Ex." estabelece uma
Libertador, que lerei, para melhor es- condição: guan-p.o os navios 'bras_ilefr:os
não puderem· fazer essa navegaçao ãe
clarecimento:
mibotagem: .
"Regulamentação da navegação
Ora,, .o Bra•sil está em condições de
de cabotagem, · de maneira que fazer tal · serviço. Agora, durante . ;ã
enquanto não .puder 'ser atendida guerra, ·tivemos oportunidade qe :a pro.:
satisfatOriamente pelas emprêsas vei,tar· navios estrangeiros que toca.7
nocionais a economia do país, va!h em nossos portos, para q trans&éjam permitidos navios estran- porte de mercadorias de uni ponto á:
geiros nesse serviço".
outro, de nessa costa.; Mas d!ll'ante
guerra estão suspensos todos ess-es d_isO Govêrno já foi obrig.a do a lanpositivos constitucionais, de II).anerra
çar mão desta P.rovidência .
que o Govêrno pode permitir e_s sa nâO SR. PRADO '· KELLY - Vossa vegação. · o qlie acho perigoso 'é' está;
ExcelênCia dá licença para uma pon- belecermos tal . conqição. O .Brasil, em
deração? Por ocasião · de votar-::;e a tempos normais, pode, perfeitiJ!inenté,
C_o nstituição de 1934, o assunto foi re~,tlizar essa navegação. Dispõe de
muito discutido. A cláusula constan-- uma frota mercante e já encomendou,
te da letra e do mciso XVIII do 'ar- niésmo . novas unidades. A emenda;
'tjgo 1~ . do Projeto corre&ponde lite- uma v.éz aprovada, deixa margem à
ralmente a da.. letra e, 1'1.0 XIX eLo que um govêrno desa•busado 'pq~a perEq"t. 5.0
da Constituição de. 1934. mitir tal execução'.
'·
· ...
Naquela época ·foi feito um apêlo à
Nessas condiÇões, àpelaria para, q
Asserpbléia · ConStituinte, para a ma- nobre Deputado, Sr. Raul Pil_a~ Íl:<?
nutenção desta normw. Não acredito sentido de _retirar a emenda; ·
~ que. se tenha suscita-do .jgual moviEm teq1pos excepcionais · repito, o
mentç . de opinião presentemente, por- govêrno está. armado, p·e ia "própii~
que · todos partem do pressuposto <;Ia Constitui~ãQ, ·co}? o e.sta~Q "d~, gu~rr~
1
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"óu .zhesino ·<:óm e · estado .de ·sftio,'·cóm
tpÇ!dere·~ Q_~~ o _b_abílitem ·a enyarar -:·a
·SítuaÇ~o, 'permitindo
que .navios es.ttangeii'ós· 'r ealizem tal (serviço.
•Õ ',-SR. 'ALIOMAR BALEEIRO ·-·-:·
.Ness·e 9asci, devemos adota-r o 'critério
lembrando pelo . Sr. Deputado Soares
Filho.'·no.·sentido de se coordenar . ·ro
emenda com aquelas disposições sôbre
/ .e stado de sítio, que permitem a ' suspensão d~ determinadós artigos co~
titucionais.
. o· SR. AGAMEMNON MAGALHAES -"" Para_que nã·o fiqué na, nossa
Lei Magna uma exêepÇão que· venha
interromper 'a .nossa trá'Clição, apela·ria para ·o· nobre Deputado ~r . Raul
Pila, no 'sentido de retirar sua emenda.
O SR. ADROALDO CQSTA ·sr. Presidente, f ária ao nobre deputado, Sr. Raul Pila, '..o: mesmo pe~
dido que ' aeaba~ de ser formulado pelo
·ilustre ·Deputado, -Sr. Agamemnon
Magallrães.
,
As razões que exls'tiram em 1891,
para que .._os Const!t'\lintes . de imtã_o
inscrevessem nQ. ·art; 13, parágrafo
único, da Constituição · de 24 de fevereiro' o previlégio da· cabotagem ;tos
·brasileiros, -perduram até hoje; · e ·o
que P.l~terlde o nobre colega p0de .ser
con_seguído, não obstante o texto que
vai ser votado, tal qual .está · escrito,
porqu~ no cas·o de greve, de cala~
dade públic'a, de peste ou qe guerra,
pode o govêrno abrir excepção, para
que 1_1avios estrangeiros venh,am a fazer o transporte, não só de passageít-os,
c·omo de mercadorias.
. .Q · SR. NEREU RAMOS, PRESI·DEN'I'E -' M8!S sempre excepcionalmente.
1 O 'SR.
FLORES DA CUNHA ,- Nesse caso, suspende-se o texto da lei,
·acidentaimente, po;r um ato do Con.:.
gresso, do Legíslativ.o.
O SE. ADROA;LDO COS'l'A .Slm ca,-so de · fôrça maior, evldentemen-·
te. Não é pre·ci:so o estado de ·guerra
ôu o estado desitio. Ba•sta ·surgir uma
·epidemia, uma influenza •espanhola,
por exemplo, ·e qúe os navios brasileiros riao possam trafegar, para que
se permite ·à s unidades mercantes es'tr'àngelias essa cola·b 6raç_ão, fazendo
'o transporte entre d.eterminadcis portos nacionais.
_ ·
·.
·

o SR. FLOiiES DA CtJNHA
Estão tàzéhdo, atua~énte. \ ,

SR. :ADROMJDO COSTA:. ~!......;_
.A~Jsim, faÇJ> ·meu; _.apêlo .ào Sr. · ~-,
putado Agamemnoi_l Mlagalhães, ,p.o
sentido de o nosso ilustre colega, Sr.
Raul Pila, retiraT a sua emenda .'
O_ SR .. ·. NER·E U · R~ôS, PF-.ESii
DEN'l1E · ~ ,Não h.avendo máls <i]:!em ·
peça a palavra, · encerro ··a iiiscussãp'.
c
'
_ O SR ;,· RAUL ·PI~A é,- Sr . . Presi-'
dente, ·em face das . explicações. que :
·acabamos de. ouvii, peço pe:pnissão
para retirar minha emenda.'
O SR. NEREU RAMOS\ PR]j)SIDENTE - Os Senhores que aprovam
o inciso tal qual se aJCha redigido,
queiram ficar sentados. (Pdusa:).
Aprovado.
·
Letra f:
.;nat uralização, entrada e expulsão de estrangeiros, extradição;
emigração e imigração, podendo·ser
-proibidas ém razão da· ·procedência ov totalmente";
·. _ , ,.
Parece que a redação está tÍ1l!lcada,
O SR. MARIO MASAGAO 7>·
rihor Presidente, o text,o em debate
refere-se _a.: "naturalização, entrada .. e
expulsão :de .estrangeiros, extradição,
emigração ..e. imigração, podendo ser
nroibidas em razões da prooedência ou
totalmente". ·
Tenho várias críticas ao , dispositivo.
A· primeira é a de que a emigraÇão,
isto ~. a - saída de, brasileiros do ten:ft.ório n:Wional, não pode ser prQi]:l!c;la
nem restringidá em razão da proce, dência, que é sempre o Bra:siL
Quanto à imigração, penso que . o
texto deve ser explícito, ao declarar
que ela pode ser ·restringida .ou proi-·
bida totalmente, como convi.e r aos -interêsses. da Nação.
Por isso, Sr. Presidente, -apresentá à,
letra f Um SUbstitutiV0, t~J.mbém QS~i
nado por . vários compa/llheiros çle
missão-:
"f - naturalização, entrada 'e
expulsão de estrangeiros, extradf~
ção, emigração e imigração, podenp
do esta ' ser proibida ou limitada
·em.-t'azão da procedência".
O ·SR. ATALIBA NOGUEIRA
Sr. Presidente, declaro que a Comiss!ío
está de aocôrdo com a emenda .
·o SR. PRADO 'KELLY- Sr. Presidente, parece-me . seria conveniente a
' substituição da palavra "naturali?:llr
Ção" por "n~'ionalização'.', em ;f.açe·
das pop,derações doutrinári"às .f eitas
O

j

Se-

co-

pelo -eminente jUrlsco.nsulto ~odrigo
Otávio.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI..DENTE - Os Srs. Deputados 'Má:rlo
Ma•.sagão e -outros oferecem a l?€guinte
emenda:
"R€di~a-'se a letra f da.' ~eguú:tte. forma:
- "naturalização, entr~da 'oe ·expul" são de : estrangeiros, extradição;_
eriligração e irriigração, podendo
esta -set proibida ou limitada em
razã:o iia procedência".
_
· /
A ·Comissão, pelo' seu Relator; -declara-se favcrável à emenda. - _ ,
ó Sr. Deputado Prado ~elly ófere.ceu a esta emenda -uma· suo-emenda,
propondo a substituição da palavra
"naturaliza'Ção", .p.ó r "nacionalização''.
Em discus-são.
·
O SR. misTaVO CAPANEMA -Sr. Presfdente, té-nho a honra de propor a seguinte emenda: eliminetn-se
·:no:projeto as -seguintes exoressõ·es finais: "podendo ser proibidas em .r:tzão da proC-edênCia ou totalmente'' ,. O
plural do adjetivo parece. -resultar de
engano de revisão. O texto fci c0pia..:
do · dlll Constituição de 1934, e alí a p~
Javra e-stá no singular. ~, Posta d-e parte esta ressalva, ac:i'es_c ento o seguinte: -Para que ó legíslr:.dor ordinário estabeleÇft limi,_ta.Ção. à
imigração, •não é precisq_. que e. Cm1sti-:
tuição ·o permftá expressamente. Umlll
• vez que se a.ssegura à União comf)etên_
cia para legislar sôbre imigração, daro
está que nessa faculdade, assim concedida tão amplamente, está implícito o.
poder de limitar ou proibir a imigração.
Por outro lado, não é aconselhável
qu,e o nosso pa~s. tão vasto, tão cheio
-de espaços vaz-ios e -desérticos, pónha
ria sua Carta Constitucional uma- restrição quai]to à irrligraÇãa. · Náo julgogenerosa, ·não julgo humana- es·~a restrição.
O SR. .&GAMIDMNON MAGALHÃES - Não S€rá hum~~a,mas é
prudente.
o SR. GUSTAVO CAPANEMA Se -a restrição fôr algum dia aconselhada pelo interêsse naciona~. legJs·la.dor ord.inárw poderá decretã::la,
dado o caráter amplo é irrestrito da
perm~ssão constitu~ional.

O SR. MARIO MASAGAO - Senhor Presidente; peÇo a V._~x." inscrever-me para falar sôbre a. emenda.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE ....,. A emenda. manda suprimir

no número 18, letra "f'~ as :seguintes
palavra·s: "podendo ser proibida em
razão _da ·procedência ou totalmente" _.,
Votada à emenda do Sr. Representan.,
te M$rio Masagão, fica ressàlvad'a a
sub-emenda do Sr. G11sta•vo C~ne
tna -e, ness~ _ocas~ão, V, Ex.a será
atendido. '
' -; - ·
.
_
NãÓ hav.e ndo :mais· quem pe:ça a pá-.
lavra;-declaro -encerrada a discassão do ··
inciScf..
'·
·
·
· O SR. - ATíLIO VIVAQUA _.Sen:l:ior pí·e-sidente, -recl)so meu apoio -à
sub-emenda- do .sr·. Representante
Prado Kelly .e ·estou de inteiro acõrcom a çl:o l}Óbre Representante Senhor
Gustavo.. Cap-anema. . Um.a ·vez que
compete ao Pode_r Leegi~lativó. lesgislar
privativamente
sôbre
determinad.:lmaté:ria·, es.tá ii:nplfcito o· poder .para
estabelecer a~_ restrições que nos inte•intere.s sem -reclamar. '
o ·_ SR. NEREU RAMOS, .PRESIDENTE ..,-· -~ãb havendo· mais__quem
peça a palavra, iieclaT.o encerrada a
- •
discussão. ..
Vou submeter à votação a emenda
dos Srs. Mário Ma·s.agão e-'o litros, eom
ressalva -das sub-emendas dos Senhores G~tavo Capa,nema e Prado Kelly.
Aprovado.
_ .
·
Pa'sssamos à sub-emenda do Senhor .,
Prado Kelly, apresentádá em primeiro
lug!j.r; - mandando substituir a palavra
"naturalizaç-ã o" por "nacionalização": ~
·o SR. MARIO MASAGAO -Sen,hor Presidente, é possivei que,_teõri.. caménte, assista todo fundamento _à
emenda dó Sr; Prado- Kelly, e se: cteva
dizer, na re-alidãde, "nacionalização"
. em vez de "paturalização:'.
Acontece, entretanto, 'que a palavra
"naturalização" es1Já empregada_.em
tô_da a nossa: legislação, e foi preferida
nos ante-projetos apresentados pelas
Sub-Coi.nissões.
'
Além disso; parece que as expressões
não são perfeitamente sinôrilma~.
A naturalização é. fórma de aqÍJ_ísição
da nacionalidade, mllls' não a -única. A
nacionaliâade adq:uire-se; por exemplo,
pele) naséimento no território nacio- nal.
Assi~. a meu ver, será mais _
a certa_
da a palavra: . "naturãlização"• nesse
inciso, - sem aoeitarmos .a, sinonímia
sustentada pelo Sr. Rodrigo Otávio e
endossada pelo ilustre Sr. Prado
K_elly. ·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não havendo , mais quem

·peç~
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a. pa,lavrai;' de.i<í'árq

cnc.tmada a.

. -<lisctissão. .
- -; ' 'c'.
~ Os ,qúe .'. áprcivani' a emenda do . se~
' nhor. ·Pra<lo KelÍy, que manda substituir .a__ palavra· "naturalizaçãO''. poro
_"naciomiMzação", ·queiram ·ficai sen.ta;.;

_:êstrang~frp. ' Fói -~;recJso qúe a reforma ,

constitúct_oí;ial ·de 1~26 ,in~lusive dispo:para. que a d)1vida de.: .
saparecesse, e a- .Suprema Côrte - pu- ,
t?-esse negar os ' "ha~beas-c 0rpu1s". im·petrados por estrangeiros.
:aos.. -· (Pausa) ·.
J.:. · ' ·
O BR. G-q-~TAYO CAP ANEJ.VIJ\, ;:":':
Rej êitaqli,. '
Ttido podel'á ser ·resolvido, sem que o
A segunda ·súb-emenda ,é de autoria
do Sr. Representante Gustavo Capa- te~to consigne a festriçãõ~- Iruisto em
n:ema e manda elirr11nar dó dispositivo-. dlzer , que a restrição . nada:· adiantárá
ao texto. A restriÇão .é no· fm,1do· uma
as pala'Vras finais - ''Podendo esta
ser proibida .ott liinitada em • r.azão da prevenção. E , úm: pais, emito o Brasil;
que tem no povoamento um de seús·
procedência ou totalmente"._ ·
maiores problemas, deve .considerai';
O SR. MARIO MASAQA,O ..::;,:; S~ se.m prevenção, .o problema• da iminhor Presidenteb não posso apoiar . a.
emenda apresentada pelo nosso nobre gração.. ;; ,~·-. _r,;.- . <'·
O SR.. J.VIAIÚO :MASAGAO .::':::· Res<:ompanheiro, ·Sr. Gustavo Càpanema.
Acho ·que devemos 'conservar- na Cons- . pondo. a .w: ·Exoiá'; dizendo que as·.
tituição a autorização, ao Congresso' portas ·se'; àbiem, no. Brasil, ao estran~
geiro, ·em · vários textos constitucioNacional, para estabelecer limitações
nais, inclusiV'€ aquelé que.''o -e quipara
à imigração. ,
·
, . Em pr(meiro lugar, por quê' a at:ri.:. ,ao brasileiro, para .uso e gôzo dos. di-buiçãc podeí·á ser ou nij;o ' usàlda con- : reitos. fundamentais .do. ddadão. Não
forme · a _conveniência, 'e m cadá' ·m o• pode haver preceito mais amplÓ ·e ge:..
neroso. ~ Mas_não e jgO~ível deixar o
menta histórico.
.
. .
A expressão tem ainda urna vanta- -· Congresso Nacional mteiramente desprovido de meios parà · 'acautelar: . os
gem: dizendo a Constituição qu_e a. lei
interêsses nácionais; · eni · det!"rminado
pode estabelecer limitações ··à· imigra'ção,_ do me~mo passo está ' â. indicar , momento.
que não poderá assim proeedêr quanO SR. ATALIBA NOGUEIRA to à emigra•ção. Para assegurarmos à Penso
que devemos meditar ~m poupossibilidade de qualquer sair ·do ·Bra~
co ·ma~s, porque, segundo meu pare-.
sil; sem liri:ütações impostas · pela _lei
cer, a razão, •e stando coin o :sr. Máordinária, é vantajoso -conservar a derio Masagão ·e demais signatários, o
claração ql\e torna possívellimitaçõe~ à
Sr. Gust,:tvo Capanema poderia tamentrada dé estrangeiros no Brasil.
bém participar desta divisão d;:t raHá, ainda, outra razão . que aconsezão da Casa·,. ·A emenda termina da
, lha a m·a nutenção . das palavras em -seguin:te maneira: "... podendo esta.
aprêço: ~- que, ao tratar a1 Cónstit11h ·-: quer ·dizer, a . imigração '-~ ·:. ser
ção .dos direitos fundamentais do ciproibida ou· limitada em. razão da prodadã.o, equipara o nacional ao estran- . oedência". ffi:ntendo que deve contigeiro quanto ao direito de livre Ioco-· nuar. Não devemos esquecer a his; .
moção, salvo as restrições qa C.ónsti.:' tória do direito constitucional brasi,;
tuiçãà. Sem essa restrição expresse.'· o leiro. Provirllos do Iillpériú em que
legislador ordinário não poderá im- ·qualquer pessoa• podia .entrar .e _sair do
pedir ·a entrada de estrangeil'os, sem Brasil ·livremente, independente de ·
violação do direito constitucional_rt:.la.passaporte. A primeira. Constituição
tivo à liberdade de locomoção.
'
da República, da mesma 'forma, abriu
os portos e isto, se ·trouxe .para nós
E' preciso conciliar os dois aspecto~:
de uma ·parte, damos igualdade a bra.- correntes imigratórias esplêndidas, que
sileiros e estrangeiros para a locomQmais
menos largamen:te concorreÇão; e, 'de outra, tomamos a orientação- ram 'para o progresso nacional,'' k·ou- -_
de tornar possível restringir-se a imixe depois certas _correntes maleficas
gração. Com efeito, a 'questão já ::mr- que, qúer pela nãõ seleção da procegiu no direito. brasi!eiro, · quàndo o· Su~
dência, pela nij,o limitação da entra' prémd' Tribunal Federal, por "habeas_
da, quar pela não distribuição raciocorpus", concedeu ·a estrangeiro~ direi- nal, .constituíram erros grosseiros, t.ão
criticados ~na história da imigl'a.ç5,o
to de entrada no Bra'Sil, porq11e o artigo. 72 -.'in principio" da Constituição do Brasil. Entendo, portanto, que se
de 1891 estabelecia a sua equiparação deve dizer, clara e expressamente:
. aos nacionais, e não hl\via texto cons- " . . . podendo a imigração ser proibititucional que limitasse a entrada! de da ou limitada".
- ~1tivo esp~ial

r

ou

O ·s R.

MARIO MAlSAGÀÔ ~ A

frase "em razão da prõcedêncfa", 'foi
diplomàticamente adotaãa em téxto
anterior, da Constituição de 1934, para
evitái' alusão a raças. Foi a fórmula
que á · Poder Legislativo adotou, e parece feliz..
·
O SR. ATALIBA NOGUEIRA ·Julgo ·proQedentes a~ -~ pàhwra:s explicativas do Sr. Mário Masagão; dé
forma .· flUe .sou pela manU:~enr;ão da
cláusula; " ... podendo esta se.- proibida ou limitada em razão da procedência'.
· ·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Não haven_do mai.; (!Uem
peça a: palavra, encerrarei a discussão.
Tamb.é m voto_ contra a em?.nda dn
-Sr. Deputado Glll>tavo Capaneina, não
por achar indispensáveis es5as palavras para que . o sentido do dispositivo · fique claro. Rezando o tc:.xto:
"Compete à União. legislar· sôbre .naturalização, entrada e · expulsão de estrangeiros, ext~dição e imigração~',
claro é que a União, pode p.roiblr OU·
limitar a imigráção, porque a fa~ul
dade que se lhe dá de legislar é ampla; mas mantenho a expres.sfto pela
conveniência de ficar claro aos estrangeiros que somos os donos da casá.
(Muito bem) • .

~ Se:i1b,.onis que _aprovam a· emenda
do Sr. GustaJVo CiJ.panema . queira.m
' conservar-s-e . sentados. (Pausa).
Rejeitada. ·
Letra g - sistema de medidas.
Em discussão. Não havendo qU:em
peça a palavra, imcerrarei a diBcussão.

(Pausa). ·

·

;Encerra:da.
· Os Senhores que a_provam o inciso
que acaba de' ser lido qu euam ficar
sentados. (Pausa),
Aprovado.
Letra h - Estatísticas de interê..;:se coletivo.
O SR. ATALIBA ·NOGUEI[i.A
Passo às mãos de V. Excia. ui:r,o,
emenda, suprimindo a letra, h, emenda subSCrita pelo Sr. Benedito Valadares e per mim.
Incluímos .no projeto o dispositivo
da létra h; pelo seguinte:
Porque já constava de Constituições
anterior.es e nos parecia · necessário.
Entretanto o ilustre presidente do Instituto ·Brasileiro de Geogra..fia e Es';a_
-tística~, hoje Interventor fe<teral em
São Paulq, Sr. Embaixador J;>oé ca.,los
de Ma,cedo Soares, ponaerou-ncs o se-

-~

.·guinte: rião deveinos consignar tal ·ser:..
viço co~o privativo da Uniã0, porque
··o Instituto realiza estatísticas .de lnterêsses col"etivos mediante a.cô'rdos· firmllidos anualmente entré 'Si · União, os
Estados e os Municípios.
O SR. SOARES FILHO ·- '0Jl1Íl .á
justificativa do nobre Represenf.artté,
DeputadO A~a.liba ,NOgu'eira ·e, pelas ra_
zões ·qU:é ap.tesenta, voto. pela' mannten.;.
ção 'do i-nciso. · · ·
·
·
.O Instituto de Geografia. e· :Estàtística só pode estar executando, em proveito ·do país, as estatísticas d.e inter~s
se coletivo, porque êsse _. Inst1tuto t.ra.:·
ça normas · gerais para -reallzaç.ão dêsse.
trabalho.- Parw execução da tarefa, en_
tri:t em acôrdo com os Estadús e ·Municípios. Entretanto, a fôrça que · 'ad,véni ao Instituto para ·realizar essa
obra é justamente a da legislação . fed•era;J.
•
·
Se não ·dermos compet·ê ncia ·à 'i::rnião.
para legislar nesses ,cas,o"s, apesal' .da.
existência do .:J;.nstitJlto 'Bra~ilo.irp · .de
-G-eografia ·e . Estatística,
Es.tw'i:l.o ou
o Município ·pod'e também :~na,ndaT · fa~
~er estatísticas que contrariem esr.as
~'lormas ' gerais, e, quando mais-não seja
,..,. 13e tornem inúteis·. Poà'erão re~J,lizar
quaisquer estatísticas. Entretanto, as
pormas gerais sQ. poderão ser traç~V
l)as na 'prática pelo Insi:;!tuto, . porque·
a lei lhe dá ~a atribuição. E' -e
que se .verifica no ·meU: Estado, onde
~1s estatísticas, :ln:clus'iv.e
a,s municivais, ·são ' feitas sob a meSltla oriénta•são do IpstitU:to.
.
.
Amanb:ã, se ~xi.Stirem em ca;j.a 'mu-" '
nicipio · ou Estado . nonn:as diferentespara os Serviços de estàtistiéas, só po·~eremos ter criado nesse §erviço uma
~~albúrdia desnecessária. Assim, a a·tíi:-l:)uição da União para legislar sôbre estatísticas de interêsse coletivo, não tira a possibilidàde de o In~>tituto -reali- ·
za:r, como vem realizando, de.· ·acôrdo
çom a legislação federaJ, ,êsse serviço,
s·em orçamento, sem a receita correspondente, e essa_ rece,ita, quem lhe
4á, na sua mor parte, é a União. Por,.
- ~anto, &e é ·e la quem fornece o orça- '
menta, cabê-lhe traçar as nórma·s e,
quando não o queira "fazer por lei fe·deral, traçar ao Instituto essas "normas, mas sempl"e disciplinada~ · J?Or
l~i federal para evita'!' concorrênCia e
balbúrdia- na legislação estadual ou
r,iJ.unícipal sôbre o ass:Jlllto. Jilstamente para p·e rmitir a obra · salutar, píovei·tosa e útil do Instituto de Geografia e
m:~tatística, é que sustento a pêrma-

o

\

•
~:à'ênêiil; ~éfo _í:rictirr"'n'õ cor;pó· ~á- 0o?s~
tit!fi.Çã?: .
_;i) S:Et. BENEDITO VALADARÊS -----'
Nlngu'ém ignora a -importância da es_
tatfstica na; -administração. Retirar dos
Estados a;- competência co-Ílcorrente -de
l-egi-Slar sõbre a ma.t éria, é privá-los de
\ uma das mais importantes iniclativas
da administração .
·
.
A centralização dos serviços ·de .es-'
dado ós -resultados -promissores ·que·
dados os resultados promissores qtí e··
lhe atribui o Deputado Soares Frifi_(J-.Esta centralizacão somenté fói- aceita.
ila éPoca; pelos ·Estad•Js, po:cque ,se ale~_
gavro motivo · de seg-u rança naciona~': ·
Os serviços, porém, se ressentií·a.m daram da ausência da cooperação- dos
govêrnos dos Estados. A estatística,
"para a administracão, só é valiosa
quàndo se achá em dia, ·.e num país de.
grande extensão territorial cómo d
nosso, é difícil que- o órgão federal
mantenha s-e us serviços oom -a . desejada -regularidade. Por . êsses motivos,
, ·entendemos que a· legislação em matéria de estatística deve S•er da competência concorrente da União ·e do
Estado ~. em conseqüência, a execução
dos respectivos serviços deve ser atribuída à Uniã·o, ao Estado ~ a~ 'Município, em regim:e · de cooperação
não isoladamente, contanto que .· se
f.aça estatística que possa preencher
as ·suas importante~ finalidades,
O SR. MARIO MASAGAO - úevo·acrescentar que a - estatís~ica é ·m ais
que qeficiente. Co,nstani:emente ,atrasada, não corresponde às necse&idades
da administração.
Existem estatísticas para• anuários .
para publicações, mas n11<o as nece&sá~
rias aos administrador-e s. Por esta ra- zão, sou · francamente !avoráve. _:t {jUe
não só a União, ma'S os Estados -e os
Municípios, tõdas as'enticlades públicas,.
façam estatísticas, impres::indíveis à
boá administrãção.
O SR. ATALIBA NOG'UEillA - A
questão é a seguinte: não faç-o quaí.; '
quer crítica ao Instituto ~le Geografia
.; e Estatística, porque sei o -1uanto êle
se tem esforçado para meih.:Jrar e apel:.felçoar as nossas estatísticas: Não é
possível que no pequeno perío:io de -sua
~xlstêricia pudesse _o -Instituto -realizf.!.r
m_!l,is do que já realizou..
__
- Estou de pleno acõrdo com o Sr .. ~e~
·ne-d,ito Valadares, não pelos · motivo·s
ç,e sua justificativa,, mas pelo mérit·o .
·Suprimamos a letra h, isto é, retire·mos a' competênciaJ'lJrivativa da União.
- -Alfá.IS, ninguém melhor para defender

\

'd . InstltÚto de· Geografia e !Estatística •

.d,ó que aquele que tanto tem feito pel!J, ·suá ·grandeza, o Sr. Embaixádor José
Carlos' de Mac·edo Soares. E s, Exce~
,lência está interessado 'ém qu·e a mf}.J..
téria n.ão fique privativa da 'UIJ,ião, pa~
ra que prossiga o Instituto nos acôrdos
<:íom
os Estados<e•' Municípios.
'
' /. .
.
0• SR . MARIO MASAGAO - Sr.
/Presid,enté, ·esto)l inteiramente de acôr~
do com a propOsta feita pe!o Sr. A-taliba Nogueira,- -em nome 'da ·~ub-Co~
'missão, j;Jrora supressão <l.a letra h, do
inciso t8; e tamb$m cqm a expo-sição
do Sr. Benedito ValadaJ;es. ~ estatís~
tica .é uril meio · de escla!'eciniento da
administração públíca, pára . .(4ne ' ela
possa ·resolver os assuntos sujeitos_ .à -.
sua deliberação; é um meió de se co~
nhecer ~' realidade sôbre qual versa Et
áção administrativa. Não:· é possível
administração pública -sem disciplina
de SU!t pró.p ria estatística. O conveni~
ente. é que se fàça; pelo Poder P~blfco.
estatística de tôdas as formros, em to-dos os graus, ·e também pelas institui~
ções pal'ticulares . __
,
,Além drsso, não ·J:iá, motivo' pafa que _
levemos -o unitari-smo- a pontq de exa~
êerbação tão grande que _se negue aos
Estados autônomos da· ~e~ração, ~té
o direito de· fazer . estat1stlca. (Mu~to
bem) . Acresce que a circunstâ;ncia de
não s-e tornar -essa compe-tência privativa da União, não _ impedirá , que
esta legisle como entender sõbre estatística, sôbre todos os assuntos que·
entender conveni-entes e que institua
os órgãos· próprio!), inclusive o Instituto Brasileiro de Estatística, em.
pleno funcionamento. ·
,
.
Por conseguinte, -também votá pela
sppres5ão da letra h, ·do inciso 18-.
O SR. NIEREU RAM01:;, PRESIDEN·T!E ,;:... Não have;rido · ma'.s quem
peça a palavra, está( encerrada a 'dis~
cussão.
Em v_o_tação a emenda sJtpressiva
da· letra h do inciso 18, oferecida pelos
Srs·. ' Benedito Vàiadares e Ataliba
Nogueira. ·
"'
os srs. que ,.a aP.rovani, queirain
ficai: sentados. (Pausi;t)'.
·
Aprovada: .
SegÚe-se a discussão da letr,a i, d(}
inciso -18. '
CO Sr ., Nereu Ramos é substi;.

a

tuído na. Presidência pelo Senh:ór
Prado Kelly).

O .§R. PRADO ~pLY;,: P.RESI;.
DENT.E - O Sr. Deputado Atallba.

• Nogueir~ apresentou· emenda ·nos s~-: - nhor Ataliba Nogu~à:·· Tinhà mi!smO.
redigido emenda·, que cJ!iixei · de _!J,pre-.
guintes têrmos:
'
· "''·Suprim~-se a8 palaVl'as -- sentar, por coinéidir inteiràmente- "·e irfter-estaduaP' e tucl.o com a ·que S. Ex.a ofereceu:
El!I.l primeiro lugar, penso que dequarito se segue à pal,ayra- _ .
vemos omitir, na_ parte relativa à
"paia".
·
regulamentação dó · c'omércio, qualO SR. ATALIBA NOGUEIHA -,alusão aó comércio inter-estadual;
::ir : Presidente, a i:ninha eme;nd11 vi- quer
o Brasil deve constituir uma
sa, em primeiro lugar, estabelecer, porque
unidade ,econômica, e os demais 'dispocomo ' co.rrn'>etência
privativa
da -sitivos
da Constituição que. esta,mos
União, legislar sôbre o comércio exelaborando, impõem justàni~nté es..,a :
terior e- inter-estadual. - ..Pel'lSo _ que conseqüência.
se possa .concordar com á- supressão
das paJavras .,--- "·e inter~estadual". ·
O SR. ARGEMIRO ·FIGUEIREDO
_ O S:ij,. CL0DOMIR CARDOSO '- - Poderá . V. -:-Ex.a cqnseguir a•._-execução da tes!t~·de unidade ec onômic;:~;
E' o'·que-ocorre ·no.s Estados Uni:dos . ·
do Brasil, sem estabel~cer que -a le- .
gislação dêsse comércio é priva tiva
Q SR . ATALIBA NOGUEIRA da União? ·
Nada temos com o exemplo . norteamericano que, aliás, .não é 'H ucidaÓ SR. ATALIBA NOGUEIRA ....;.,
tivo da matéria . ·
>
o Brasil, c.om território imenso e Pois não ...:
CÜ.ficuidade de comunicações; _deve·'fa6 -SR . ARGEMIRO. FIGUÊÍREDO
cilitar aos / Estadc.s fazerem entre si - . _-- Creio. não .,se!. possível.·
acOrdos inter-estaduais . Certamente,
O
.SR.
ATALrBA
NOGUEIRA
não pod,erá haver privilégio- no traOs ·Estados jamais poderão iegislar
tamento 'de uns Estados com outros.
O SR . ARGEMIRO FIGUEIREDO .-sôbre _comércio; porque e.starld.m in- Não <;Ieixando. essa legislação pri- 1 vadindo a. esfilra priva:tiva da União.
Qua~to à parte final d·a ém~m'.la,
vativamente à União, iremos fat-al:mente e_§tabelecer l'Uta eco;nômica como bem ))oriderou o Sr. Ataliba Nogueira, o assunto está d13cipliuado
.-entre os Estados.
pela · Sub-Comissão respectiva; em '· pri~
O SR. A'Í'ALIBA NOGUEIRA meir•O lugar, -n a parte relativa à· orA luta seria m!J.ls de tarifas, a ser
dem econômica, disciplina-~e de ·ma_proibida, ' aliás, , n6 ·c apítulo -da disneira ·completa à possioilidãde de a
criminação de rendas. _
União i.n'terferir .na econcmia estadual,
Enf' segundq lugair,_ propus ·que · se
e igualmente em outro capítulo . .De
suprimisse tudo quanto ~stá após -a
maneira · qué estou de acôr;:lo com a
.palavra "país". Vamos ler o que se
supressão propost a :por S. Ex:"'.
·
deseja· suprimir:
O . SR ~ FERREIRA DE SOUSA "Narinas gerais sôbré. o trabaV. Ex.a diz que os Estados jamais
lho, a produção ·e o consumo, po- podem legislar sôbre o comércio e. que,dendo estabelecer Jirrlita~õ.es exitratando-se de Direitó Substantivo, o
gidas pela ordem pública'·..
caso estaria regulado i10 i!;ciso anterior.
Mas, no inc.iso a, nã.o 'f!cou a
Penso que isto não deve co:1tinuar
como competência privativa: da União ·expressão .._ ." Direito Sub.;tantivo'' porque com maior minúcia e cuida--' e sim' ~ "privado e PrbGessÜál"·, de.
dO, vai ser matéria de legislaÇãó ma·:rieira que a questão· n ão e3tá en.·
--constitucional, em .dois outros capí- cerrada .
tulos - no refente à economia ·e
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
no- de <;lireito:S individuais: Sendo asAdmito que fique a palavra - · "c·a-sim, por que e,gsa demasia?
'
mercial,"· simplesmente.
Parece-me que o nobre colega SeTlhor
O SR. · FERREIRA DE SOUZA Argemiro Figueiredo, membro · da: CoEstou · ~e - acôr_do ·com V. _ Ex.a.
missão. concorda comigo, quanto à
parte final do dispositivo, não suceARGIEMIRO FIGUEIREDO
-dendo o· mesmo com ' o8 nobre s enhor - OSrSR.
. Presidente, peço excusas · aos ·
Clodomir Cardoso.
·
eminentes cole-gas que acabaram de
O SR. MARIO MASAGAO - Se- falar, pelo fato de não poder ccir;nbi.,.
nhor Presidente, estou de acôrdo com nar éom a• emenda supressiva por ·
êies apresentada, da parte do inciso
.a proJ>osta do nobre Deput ado o Se-

..

que. se · refere ao comércio 'in:'tetest~::
e· se não· tivermos nor:mas'> geràis' nes..
dual,. e; !lJ.ais ·ai:li:da, da ·parte que-ver~ ~ se '&entidc{ja!hais pôdereínos ter nes-'
sa .sôbre· as normas ·'g erais dO ~ trà!ba;..:
ses dois ·setorês da .vida humana uma
lhó, ~produçãO e consumo:.
·~
regularizaçãq p.erfeita . e os interêsses
. Quanto . à primeira parte, acho •que, n8!Cionais bem defendidos. · .
sr ,. Pl'esident~, a;. legislação sõbre·:~o.:
0 SR.. FERREIRA DÉ.'' SOUZA .L
'comércio, não ficando privativa 'da'· Sr. Presidente, em apárte que dei ao
União, ·na parte do comércio interes- nobre Deputado Professor , Mário ])4atadual; não .t eremos bem . ·a·caut?lado sagãd, tive ensejo de lhe pedir' a ateno··1fiterêsse nacional, e até não ficará '-'ção par.a r:a. 1.egislação sõbre 0 come.'rcio
bem amparada a tese defendida pelo
.
,
.
ilmtre professor Mário .M.asagão, de em g.eral.
,
. .
. . .· . . ..
·que .a. J?'rasil deve constituir uma uniA. e~en~a do. S~. Pep~tad('. ,Atahba
· d d · . n, · ·
·
·
·
N9gue1ra .e . demas1ad 0 ampla, _pois que
: .a e eco on_uca. . ,
. ~ ,.;;:: __ >~~ suprim.e ·a legislação sôbre. o coi:pér·cio "
. q. co1TI;érc10 inter.,.est,a~u!'-1 nao y~t!il<; ; ' do país, internacional ou i:nteresta- .
. Sr. Pres1dente, bem defm1do no .sen- ·. dual
·.
··
·
· ·
A ·I}leu ye'r, S. :E;x."';;tem Í:!l'?ião.nuÍn
tigo polí.ti?o e ~,onõ~ico; ,pa expi:es.,- .
sa,o genenca â~ co~ercio da~ •em~n~ . ponto: •é quando se ..ref•er.e a umdade
da em ca:us~. A regulamentaçao des-. do Brasil· e. à nossa orientação dé não
s~ ?Om~r:cw ~nterestadu~! deve se;r maconsiderar ,:o· ,país cdmo .conglomerãdà;' ,.,
tena pnvativa; da Umao, e porque?
união de Esta'dcs, senã0 uma Federa~ Por que conhecemos ~ q:Ue ocorre
ção composta de Estados·1unidos. Essa
em todos os Estados, pr11101palmente
obs'e rvação, ev~dentem.en1Je, faz çonlj
,:qqs . dp -.Norte, em que, antes daJ Consqu'e não se, tor_n e bem perfeita a eli:'t~tmçao ~- ~937 estab~lec~r que o BJapressão " inter·-estadual' 1 que dá .·a
J:;ll constltm uma umdade. ~con?mlc.a,
entend<et existi:rem unidades separae~a aberta. a lu~a, em mat~n~ tr.1 butadas que entre si comerdam, estabeleJ;la e . leg1slaçao de comercw, entre cendo relações pr ópJ;ias entre seus ha; <êles, pr~judicando os irtterêsses nac~o- bitamtes. ,
·
' nai's.
·
·
Entretanto, diss·e {!UI que .a ·. emenda
O. s:n
""' .• ··FER·R· E"'E'A·
"' . DE. ·.s·O·:r.T,'7A
u.,
Ataliba Noguetra é 1 ampla .demais
..A questão n~o é )Jei:ri eêsa• . mas a cie . 'p orque exclú.i tõda a possibilidade da
tributos il).ter~.est,a<;luais:
União legislar sõbre ·o comércio,
Nêsse sentido; Sr. Presidente, r e~
O SR . ARGEMIRO FIGUEIREDO
_ -· Legislar sõbre õ comérció inte·r--es- digi duas emendas .propondo a divisão
do incisa em duas paT1Jes .
tadual é, repito, medida imprescindíA primeira .e menda, também assiná,.vel para. a União, necessária para que
coloquemos os·· jnterêsses regionais da pelo Sei).ador Atílio Viváqua, . esta~
belece:
·
.abaixo dos nacionais.
·
"Legislar sôbre o corriérdo in.-''
Temos ·- · eu e o ilustre -deputado
terno e externo, . instituiçõ.es de
Agamemnon Magalhães alguma
crédito, câinbici e transJ•erêriCi~
experiência de administração, e sade valores para fora do pa1:s".
bemos. que · entre. os nossos Estados
A segunda emenda deterrpina:
.
houve essa luta. política e econômica,
. "Legislar . sôbré o trabalhb •.. "
a que· me refiro. Assirri, falando pela
experiência que temos no terreno ad·~
Não normas gerais sôbre o trabalho,.
ministrativ-o,__ reruto · impresci:q.dível como está no proj•eto, dando a.. entenque, atendendo aos interêsses g.e rais der
que ao Estad'O caberia tarub.é m ledo Bra·sil, e no senttdo de · .e vitar a gislar
sôbre o trabalho,
luta entre ·os Estados - luta •econômica· que poderá, até, acarretar a
"Legislar sôbre o trrubalho, propolítica - deix·emos a legislaÇão sôdução .e consumo, podendo estabre o assunto como privativa daJ.
belecer limitações exigidas p:elo
União .
..
bem público".
A outra parte, Sr.. Presidente, ...que
O SR. MARIO M:ASA,QÃO- Quanconsidera privativo da União também to .à primeir:;k emenda, indago do no-·
o di:reito . de legislar sôbre as nor- bre Senador Ferreira de Sousa por
mas gerais de produção e con,sumo, que não se limitou a aludir ao comérreputo. igualmente necessário fique a
cio em ge-ral, quando se alude ao gêmatéria como privatiyaJ da União .
nero não é preciso enumeraT tôda a
Produção , e consumo realmente dizem espécie dêsse mesmo gênero . Dizendode perto' ,com os interêsses nacionais se "càmércio"· está dito tudo :
1
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'O SR. FERREIRA DE SOUZA _:_
Não tenho •dúvidá. em atender à - justa
pondera·ção dó ilustre Deputado. :De
fato a palavra "com&ciô" já aprange
o -interiJ.o e o externo.
·
O SR. MARIO MASAGAO- Quanto à segunda em~mda estou em desacôrdo porq-ue sou contrário a qualquer intromissão do Estado no terre·no econômico.
O SR, GUSTAVO CAPANEMA --'Sr. Pr-esidente, sou pela manutenção
do· texto· do projeto quer a matéria se
discipline num só item, quer em doi's,
como propõe ó nobre Senador Ferreira
de Sausa. Sugiro, pqrém, a supressão
das exp:nessões: "podendo estabeleeer
as limitações exigidas pelo bem público", por desnecessárias.
Uma vez que a União tem a competência de legisla,r sôbre o 1trab!!!lho, a
produção e o consumo, claro está .que
nessa atribuição se inclui. o poder de
estabelecer as. limitações exigidas pelo
bem público. ·
·
A cláusula impugnada é desnecessária. Para suprimi.:.la, proponho a presente emenda.
O SR. AGAMEJMNON MAGALHÃES - Peço w palavra.
Sr. Presidente, estou em divergência com as emendas e cóm a · critica
feita ao dispositivo do Projeto.
São ponderáveis os argumentos· do,
Sr. Deputado Argemiro Figueiredo.
R:recisa:mos considerar que o dispósiti-·
vó aqui disCiplinado estabelooe .fronteiras de · competência. Estamos legislando parfll uma Federação. Esq•lecer que os Estados são unidade.3 políticas e econômicas ou unidades - éÓmerciais é· fugir à realidade.
Um dos conflitõs na Flederação, dos
mais graves, é; precisamente, de ordem econômica . Vimos, na velha República, a• luta· tremenda entre os Estados, através do impõsto ·d e exporta. ção.
_
·
. Bastava Pernambuco, por exemplo,
baixar o impôsto de exportação para
levar a Paraíba à ·ruinfll..
'
Atentem bem . os mêi:nbros da Comissão ·para os nossos precedentes. · ·
Dir-se-à ·-que no regime vigente os
impostos inter-estaduais, os impostos
de barr-eira, foram eliminados. Isso
não quer dizer, porem, que êsses impostos ou taxas, que impedem a livre
circulação qa riquez!ll dentro do território brasileiro, não mossam ser restabelecidos.

Quando o dispositivo em debate· fala
em comércio exterior !3·- inter-estadual
atende, precisamente, à situação real
da Federação brasileira no que diz respeito .ao comércio de Est,ado para
·Estado.
Vou citar um ,casu para o · qÚal pe:..
ço ·a atenção ·dos meus ilustres cole-·
gas. O _Estado de São Paulo · abolia
o.. impôsto de exportação para o exterior. Que a conteceu? As merçadorías··· do Nordeste, principalmente ·o
relgodão, encami.nl:)avam-se para São
Paulo, a fim de serem expertados por
Santos.
·
O SR . .MARIO MASAGA:O - Issoindica. que a ·con,stituição. deve proi'bir o impôsto de exportação, como
anti-econômico e anti-brasileiro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA Ai não ·se trat~~ mais de legislaçãa
sôbre o comércio, mas sim da eompetência, tributária .
~
·

1

O SR. AGAMEMNON. MAGALHAES
=Mas- que · influ•e n!ll circulàção da
riqueza e no comércio interestadual.

Citei. êste, caso, que. é' atual, e poderia ..
enumerar outros.

O SR. MARIO MASAGÃO - Se se
entende que legislar sõbre o comércio significa- estabelecer impostos, não
podemos -· dar _ a.qui tal competêBcià à.
União, ·como privativa, pois isso impediria os Estados de elaborarem leis
sôbre os impostos que lhes são pe-·
culiares.
·
O SR. AGAMElMNON MAGÃLHÃES
- O impõsto interestad~al de .exportação existiu até há- poucos_ apos.
. O -SR. F1ERREIRA DE SOUZA Mas nunca f.oi considera.do impõstointerestadual.
'
O SR . MARIO MASAGAO - ·v.Ex.a está enganado quanto ao 'caso
do algdoão. O . impôsto de exportação
erfll tão pêqueno ·.:em São Paulo que
absolutamente não cobria a diferen~
ça do frete, para trazer o algodão. da
Paraíba para São Paulo.
, O SR. AGAM~ON MAGALHAES
~ ll: ilusão de·. V. 'Ex.a: eram 10·% de
·impôsto "·a d valorem". ·
~O SR. MARIO MASAGÃO - !6SO
no Nordeste.
I
9 SR. PRADO KELLY, PRESI·DEN'T·E ~ Quero record!lll' aos nobres
--R epresentantes que, de ·acôrdo com

o

·.~J.;~~~lt;Ci~o,_ J:J,ãio, s~o p~rmitidos ap~;.

um,a. situação diferente para o Brasil, daquela obl)erva'Cla na Inglater- .
ra e nos Estados lJ'nidos. f:sses paí~
O SR. AGAMEMNON MAGALHÃES
ses é que determinam preferêndas
. ..,...c, o óleo de m~mona, o caroço de
nas tarifas, regimes de quotas de exalgqdlj,o, ·tudo foi reesportljidO _·p elo , portação. V. Ex.", por exemplo, pode
pôrto de· Santos, com a V~J:J.tagem da vender seu· algodão, de Sã;o . Paulo, na
taxa · de exportação .
do No:~;te? Podemos vender
Quero ·c itar a•i nda o impôs to de ven..- América
nosso açúcar? Não o · fará, porque 'lá
das mercantis. atuâl. f:ste impô_s to nã9 existem
taorifas preferenciais. A eco~
está uniforme. Os estados tiveram nomia dirigida não depende çie nós,
a]Jtorização de ·Jr até 1,45. lEu, quando mas
das condições do rnWldo,
interventor em Pernambuco, deixei ·,o
Peço ;t atençãó da Comissão pa;ra o
me·u em, 1,25·, para atráir tôda, a .ri- fato, de não estttrmos legislando, em
queza do nordeste, quamto à exportaum gabinete. Cada ~um de nós, ·Reção. Com isso aumentei em mais de
presentante do P-ovo, co:.ghece o Br.a20% o .· girJ·. comercial 'rio meu. es- sil, nas suas regiões e na~s suas neces-.
tado.
·,
sidades, conhece a 'v ida brasileira nos
o SR. MARIO MASAGAO "-- Foi' seus ·contrastes .. :í!:ste dispositivo do
comércio interesta-dUal está consagrauma qoa medida?
·
do tambéin na tradição brasileira.
O SR. AGAM~.MNON. MA,G:ALJ!AEq
Por que · os ·Const ituintes de .91,. de
_- Não,- pór.que os outros :Estados s .o- 34, . çonsagraram a expressão? Porque
freram :
·
.sentido real, conteúdo.
·v. ·Ex." não deve confundir: estou tin,ha
. Sei que c.o ilustre Representante Má·
discuti.J:Ído que o comércio interestario·- Masagão é liberal, ·contra . qualdual é perturbado pela legislação fis.li~tação. Sem limitação, p qrérp.,
cal. V. Ex ." q~'er excluir da 'circula'- quer
não seria possível . viver- se em ,Sao'
ção das -riqueza'S. os entraves, isto é, Paulo. Sem proteção não teríamos ~.
os fretes, . 'os impostos, . etc.? É . preciindústria opulenta paulista~, de que
so inCluir os transportes. e todos os
tan.to nos orgulhamos.
meios de · circulaÇãQ da ;riqueza. Esta
O SR . MARIO MASAGAO --'. Não
é a realidade brasileira. :...
qu~ro' um regime especial pa!a São
Nem quero invoc.a r, como é. proce;
Pàul.o,.· mas para todo o BrasiL
dente· aqui, o direito. norte-ameri'cano..
A maior tese do direito federalista
AG4J.vLÉMNON MAGALHAES
norte-americano é,· ·precisamente, a _:_OVSR.
..- Ex. a sente melhor a economia
competência da União Norte-AmeriSe ·são Paulo mantém essa:
cana· para legislar sôbre comércio in-· pauiista.
pÕSfçãó que todos nos desejamos osterestadUal, devido à concorrência enteu te · e para a qual concorremos no
.r tr-e os J;!:stados.
quadro brasileiro, é devido à _ pro~e~~o
O SR. MlARIO MASAGAO - A tarifária. Portanto, a economia dirigirazão. não é essa. Nos Estad?B l:!n_i-" d a não é uma doutrina, maJ> uma ímposição do8 fatos, uma
conjWltUra,
dos, ..p Esta.do.-membro l~gisla ~obre ~I
·
reito comercial,. e . por lSso fOI .Prec1so econômica.atribuir 'à União expressamente a
O SR. MARIO J.I4AS.ÁGAO - Uma .
. fàcilldáde de. dispôr sôbre o comércio.
calaml.dade:
.
No B'rasil o caso é diferente. O.SR.
AGAMEMNON
MAGALHAES
O SR. AGAMEMNON- MAOALHAES
- · A 'causa foi a corworrência entre. - Mas sôbre a qual tódo o mundo
está.
·
'
os Estados . o Presidente. Roosevelt
chegou ào ponto de proibir que a .inQuanto à segúnda parte :::::... norma.S
dústria Ford ·e outras efetúassem vengerais sôbre o trwbârho, produção e
das eni dete·rtniriados Estados, porque consumo estabelecer limit ações deestavam fazendo "dumpings" dentro ~ terminadas peló consumo - devo dido próprio t en-itório nacional.
zer que estamos regulando· a competência da União. Se um Estado puder
O SR. MARIO MASA.GAO - V.
estabelecer
limitação de produção;
Ex." quer estabelecer · a economia di· entraves de produção em seu· territórigida no Brasil.
· ·
· ·
rio em condições diferentes, estará
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES· p erturbando a vida naciona:l.
--;-;~ ecónomi'a dirígii:la existe em todo
o Brasil - vamos invocar Alberto
o mWld'o; V. Ex." nãq .\cj.e, invocar: Tôrre.s .,....,_é um território formado por..

te,s;
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várias. regiões, com condigões de :pro-_,
dução próprias. I;oi feito para troqal' ·
mercadorias de sua produção,. para . se
·basta.T a si mesmo, mas é mister se
dirija essa · produção. ·
Vou. citar dois exemplos.
Se não limitarmos, no Brastf l);s -zo.;,
na.s de produção, vamos p_ara ·o· Çáoo econômico, para grandes rel:!eli~es.
e até para o separatismo. ·
o s:R. · MARIO M~SAGAO ~ ~-t,~
mos para o barateamento da v1dã. e.:
para ~· extillÇã~ çlas fila_s;
'·
O SR. AGA..l\iEMNON . MAGALHAES
- V: EJC.a diz isso; mas, e. ·.o· .caso do
rulgodão .em São Paulo? São Paulo,
com suas terra;s privilegiadas, sua técnica formidável, chegou -a·· uma produção de algodão 300 .vezes· maior do
que a do Nordeste. Nós, que- tinhamos
nossà
.econ.o niia pelo
• menos a sertanejá ·......: baseada no
algodão, vie~o;; <;ie queda em queda.
A questão está em nos enten:den:pos,
limitandõ. a: produção, quer dizer: São
Paulo produzirá tanto, Pernambuco
tanto, Rio Gx:ande tanto, e isso principalmente porque p.ão temos mercado externo. Cumpre-nos realizaT uma
política brasileira de criar mercados
internos, de permuta, de. solidariedade. Temos de nos compreender, ceder
um. pouco da aJ;lastança, da riqueza,
das maravilha·s· de cada terra, em proveito das outras, porque os brasileiros
precisam. viver em ·tôda.S as regiões do
Brasil.
'
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Ninguém o contesta.
O SR. AGAMEMNON MAGALHAES
- Estou justificando ·o dispÓsitivo. O
legislador :{oi sábio, porque outorgou·
ao Congresso competência privativa
para regulaT a pro'ctuÇãç ê sua. distribuição dentro do nosso .território, assim como fora, porque se amanhã não
tivermos carne, arroz ou feijão, não
poderemos exportar, sob pena de acabarmos m.orrendo de fome.
São essas limitações que · o projeto·
de Constituição estabelece, dando prL
vatividade à União, porque a· ela cabe
disciplinar, a ela cabe !J. supremacia
de supervisionar.
' P or êste fundamento, Sr. Presiden..
te, ~0\1 ·pela adOção integral do .têxto
'do a~feprojeto.
•
O SR. PRADO KELLY, PRESIDENTE' - Não havendó mais quem
peça a pa:lavra, declaro encerrada a
discussão da letra ''i" do inciso)!!.

Vamos ·passar à' .di~us~'ã~: eé~'i<>;taçãô·
das·- emendas.
'
· · . ·
·
· ··
Em· votação ~a :pnnreifá- p&rte. ·q.a;_.
emenda.
· ~ · ·'
Os -Senhores que ·aprovam a supres-;;o daJS palavras ·· "e , -interestadual'' .queiram levantar-se (Pausa) :•
Rejeitada.
.,,. '< . <: · '
·_, '·"
A segunda parte- da -errienda·c·é ·- su.:.·
pressiva do · trêc{l_o· •:ff:Piti..,\ 'Vi:ni .]êr~; o.
trecho:
·
· ·. ,.....
·· '·,:·,. '
·· '·'. . . normas gerais sôbr.e à
trabalho, a ' produção e o consumo, podendo estabelecer . 8JS limi~
taçõe& exigidas J)€ló bem _público" . .
. Devo ponderar que há outras emendas . modificativas. Se fôr . aprovada
·a emenda supr'essiva, ficarão<' as de' ma'is prejudicádas :
·
·
Os SenJ:i,ores que aprovam a emen'da supressiva ·q1.teiram conservar-se
.sentados..- ' (Pausa) -.
.
Rej'e itada .
.· .· . 1 .
.Segue-se a emenda n. 0 .2, do' Se-.
nhor Senador Ferreira de Souza; nos
seguintes têrmos:
· ·
"Diga-se: legislar·--sôbre o· ,-co.._
mércio, institutos de crédito, Gâm. bio e transferência de valores -pa....
ra fora do país".
..
T~m a paíavra o· Sr.- Ferreira de.
Souza..
O SR. FERREIRA' DE SOUZA __.
Sr. Presidente, cedo a palayr~ ·áo
nobre ·colega Sr .. · Edgard Arruda~.
EDOARD ,ÁR.RlTI;>A Agradeço a g,entileza;. . ··
.
YenhO apenaS . lembrar a V . ÉJX.B;
Sr: Presidente, e ·à ComisSãO a cpn'veniência de,' ·na emenda do Senhor .
Senador. Ferreir,çt de Souza,- acrescen.:. ·
tat-se a palavra "comérCio" a;:ntes dos
t êrmos "exterfor e 'interior" .. · ''
'
. O SR. PRADO KELLY, PRESIDENTE ~ V. Ex.a pode mandar à
Mes~ .uma sub-emenda. Se fôr a pro,-·..:
vada· a emenda do Sr. Ferreira de
S oúsa, submeterei incontinenti a sul?·
emenda•· à Comissão..
. O SR. -GUST,AVO CAPANEMA ....;..
A . palavra "interior'.' não ~ equhiale<lte à palavra "interestadual". Talvez convenha ' ven~icar qual · das duas
.deve .prevalecer,
.
..
O .SR. PRADO · KELLY, PRESIDENTE - O Sr. Deputado Gustávo•
Capanema requer destaque da palà.-vra "interior". Sou de -·opinião que
a . União l_egisle . sôbre. comércio interestadual, mas não ··sôbre' todo o co-mércio interior .'
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ás .seilliores que: 'aprqvarri a : ~ní.~n
.da do Sr . Ferreira dé Souza, com
· ·a;· Sub-emenda · do Sr .. Édgarçl . Arruda
e cotn o destaque, reqú.e'rido - pelO' Senhor óustàvo ·. Capanema, · da :pàlavra
'(interior••, queiram cqnservar..:.se sen. ti;1:dos.
· · ·
·
·

A -PrÔ:PÓsi,_tó, devcj) esélarecer que .·na .u ohstituição de · 91 . ):ióuv•e refe- '
l'ência._ â ..!~ comércio- inter-ior"; ' na:
ConstitUição -de 34, a "comércio interestadual". A qüestão .: sobre. a:·. quãl
a .Comis.àão -é .convidada. a opin~ . é
s-e prefere- á expresi~o "inte:rior:" à.
expressão "interestaduar• ..'· A única
o s~ : FERREiRA DE souz& :.__ for
ma,. que tenh6 . de cons~Jtá-la é
Desejo apenas dizer .que .a éxp:r,essao
"Jnte·r ior · ··fi . ~e:l{te·rior", estabelecida- pedir ql.j.e · opine · sôbre 'O destaqti_e
.r equerido pe1ó Sr. Deputado Gustavo
pe~o· pep~tado _Ed'g_ard Arruçla e por
Capanema.
_ _
mim. _acetta, -apesar de ·estar im:Plici:ta,_ na; expressão ·"comércio em ·ge- ..- Os -~Senhmes que áprovam o de&:;i
'r al"; é tradicicnar ·no . diTéito · brasi-· ta,que ,suprimindo ..do texto. ,a·· pala.,:.,;.·
'leiro, é da ·Constituição de 91 e da · 'vra "'interior", ·quei!ram coh.seryar~~e.
sentadós .. (Pausg,~ .
··
-,,
de 34. A meu .ver, é mtüto superior
.. a "ihtérestadual'' e significa até aar:··
-R~jeitada ,
/
pacidade ·de legislação da União sô•;
,C) SR. PRADO' KELLY, .PRESIbre ·q, comércio' int~no.
·
DENTE .- . A · -outra emerida é do
o :, SR. PRADO KE~LY, PRESI- ~r._ Ferreira 'cii .Sousa, no~ seguintes
' DENTE ......., Stigii'o ao Sr.. Deputado
' Gusta'Vo Capanema a . seguinte pro- . têp:p.os; ,
"O trabalhq, a pioçlução 1
e o
\ vidência:. enviâr à, Mesa sub.~emenda
.consumo, -!.podendo -e stabelecer -li- ·
, em relaçãó à expressão "interéstainitàções eXigidas . pelo bem P,Ú"·
. dual", · porque, se .aptovadq ci desta;que
blico."
da palavra "interior"., submeterei como sub-emenda .. ao. têxtp ' votado.
· 0 SR. FERREIRA DE SOUZA -'IEin votação o 'd estaque '.da; palavrJ.
A . mirh, . me . p_arece que a a~prpyação
"interio.r "·,· requérido pelo· Sr.· peptita.da primeka parte foi uma adesao da
do Gustavo Capanema. Os Senhó- ·comissão ;à. m:il:rha. proposta de · disres que ' aprovam• -que do' téxto ora tribuir o .inciso . ein duas partes, por·,aprovado seja destacada a palavra
qua;nto 'il: redaçã.o por mim farmula"inteu-im'~.
queiram conservai-::;e
da pressupõe essa divisão. Quant.o -iJ;
(Pausa)
.
sentados :
segunda parte, peço apenas _a .!l-~en
o sR: obsTA NEIFÚ _ 'l>eç6
ção'' da, Comissão para a modiflca~ .
preferência pará votaçã.b, tal· eomo :ção que enc,erra. Enquanto o texto
está .redigido, do substituto· do senado pt-oj.eto se :refere, apenas, a nor~
dor Ferreíra de Souza.
·
mâs · geráis sôbi'e o trabalho, a _pii'O""
<1 O SR. ALrÓMAR BALEEIRO ãução . e o- consumo · minha emen~a
Peço um esclarecimento._ Penso ;·que
não dá à União · somente a possi~l
-,,o Deputado Gustavo Oa,_panema vai
lidade de decretar normas gera1s,
apresentar . emenda, aliás . sugerida
mas de legislar ·!lo respeito do · traJ:>a-.
por V. Ex."', sr; Presidenté, nó · senlho, da produção .e do consumo, v.atido de sul;lstituir a exprêssão "cci- . le.' dizer,._ ;não. se trata apenas, da ~e
mércio dos Estados
entre
'si".
paração de inciso, riem çle. :redaçao,
.
I
.
mas de ·unl.a emenda de cefta for• O SR . . PRADO .KELLY, PR~I
DENTE ...;;... De-vo esclarecer ao. Depu- _ma substanciál.
tado Aliomar Baleeiro ,que o · senhor
Aproveitá "0 ens~jo para dizer, :e~~
Gustavo Capanema. · já havia reque.pondendo
. ~ ·opinião do Sr. .~ar~o .,
rido· destaque da palavra "'inteu-lo;r".
Masagão; quando lig,"a êsse dlsposlE' · á q~e acal;la de ser aprovado.
'tivo -áo' intervencionismo . estatal
O S~ . . ALIOMAR BALEEIRO - ' na ~conomia: há -entre mim ~ o _seDe maneira que a ·e menda ficará
nhor . Máirio Masagão uma dlferença
com redação mais genérica.
de cà-nc~ittiagão sôbie o que é _inter~
venção· do Estado · na econonna. A
O SR. PRADO K;ELLY,. PRE}SIDENTE ' - A intenção do Deputado. '· meu ver; a 1egislação sôbre Il!-atél'ia ec.onômi(:a não . chega a ~er amd~
Gustavo 'Oapanema· - é, ~e concedido
intervenção na economia, e ~a pena~
o . destaque -da palaVTa ·. "interior",
disciplina, e ~ão . intervençao. -~~
of·erecer sub~eruenda · substituindo
intervenção quando o Estado ou pes .
esta 'palav.ra. 'par· "intereptaJdual".
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soa, jurí4ica, na sua vida, se intromete na. qúestão econômica, regulando-a di!retamente, com sua autoridade administtati.va de Estado. · Desde
o ·momento em · que . se . trata de legislar; não é questão ·de· intervenção
na economia, mas simplesme·nte p'ossibilidade . da União privativamente.
• decidir o .t rabalho,. a pr,odução ·e; o.
cOÍlsumo dp pais. ·A meu ye.r, não ·
ll,e tra4 de assunto que deva ser deixado à competênci&- dos Estados privativamente ou concorrentemente. / E
nell). será possível, 1;1umá boa prática
legislativa, chegar . a definir-se o
que são normas ger!Üs sôbre o trabalho. ou ·a - União legisla sôbre o
.trabalho ou não legisla. Dizer o
que são normas gerais é matéria evL ·
(.j.entemente · difícil e poss!bílita disC\)ssões per.feitament_é . insolúyeiS,
pe1a jJ.Uisprudência do pais. . ·
1 E' a .razão por que. insisto · na minha· emenda ·e espero que a Comissão
dê a· sua aprovação ,
O SR. PRADO -KÉLLY, PRESIDENTE - Há -emenda do Deputado!
Sr. Gustavo Ct:t.panema supressiva
da exp!l"essã.o ";podendo estabelece!"'
limitação exigida pelo bem públko''.
· Nessas condições. como essa. cláu.sula é ma.Ii,t~da na emenda FeiTei:ra
de Souza, vou pyoceder à · votação
desta última emenda;- destacando a
primeira prurte: "o trabalhõ, ,a prp.:
dução e o consumo". ·
Flcària assim o texto~ "norJ1las ge~·ats sôbre o trabalhQ, a w-odução e
o c.o nsumo", com a supressão das
palavras "normas gerais".
·
Os Senhores que . a aprova111 queiram ficai" sentados. (Pausa).
Aprovada.
·
·
A segunda p.a;r te da emenda, que
diz - podendo estabelecer limitaçóe~; exigidas p elo · bem público é
objeto de emenda supressiv·a do ·Se-.
nhor Deputado Gustavo Capanema,
tendo, por 11)so pref-erência. .
Vo~
subllJ.eter a votos a emenda supressiva. A emenda do senhor Senador
}ilerreira de Souza manda suprimll'
as eX'pressões finais do texto "po-.
dendo estabelecer limitações exig~
das pelo bem público. "
Os . Srs. que aprovam a emenda,
supressiva do Deputado Gustavo Ca...
P.a,:qema., queiram conservar-se sen ...
ta,:çl_os. · (Pausa) .
Rejeitada,
E'!eg)le-se a · votação d'a segund!j.
parte da emenda do Senador F,er,.

!!!erra de Sousa, que ali~ . é- id_ênt-i~a
ao· dispositivo do_ pl"oj~tü, e ". que di?".;
"podendo estJabelecér· limit119.ões ex!-:
gidas -pelo Jlem públicó."
- ..
...
Os , Srs. q_!.le aprovat_n · :esta-, pa;Zte
da emenda; queiram cünservar-s~
se;ntados . (PaWja) • .· ·
·
Aprova:dia.
CDf!fXa
pr;es~'dência o sr. Pra~
do ~elly, ~sumindo:.ci o:· Sr; /ve.,.
'(

a

reu Ramo/!_). · .

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE· ,..-'-- Passo à letl'a, J, que di~:
''bens do doíninio federal, riquezas
do · supsol9, miiJer;i,çij,o, . metalurgia,
armàs, . enargia hiqroelétrica, florestas, caça ·e pesca". Tem a palavra
o Sr. Ataliba Nog~e,ira.
O SR. Al'ALIBA. NOGUEIRA . -.S.t. Presidente, · Pa-sso às mã:os · de
Vossa Excelêncià uma emenda pela
qual será supres.s,a ·a; · palavr:~ · '.'~:-"
droelétrica",· ficando, em seu· lugrur
somente, ·":ene.rgia. elétr-i cá", · A ·. comissão, coloc·ando aí-a -expr;essão hi-.
droeléticJl., esqueceu-se dllo. . energia
·tê.rmo elétrica.
O SR.. SOARES FILHO '' :Sr. P~es~dente, ia. mandrur à M;esa.
emenda aditiva a ~ê.ste dispositivo,
aor·e scentando à competêl).Cia priv,ativa d'a tJniãõ a de legislar medidas ·de· segurança que . devam ser adotadas na indústrias :_de prÓdução de
energia elétrirDa, regime de linhas paa·a e9rr,e ntes de alta tens_ã,o, quand<4
transpc.nham o limite de mais de
um Estado . .
·
~
·
E;'Q.bretanto, verificando· que a Subcomissão de Ordem Econômica e S<r
cial tratou detalb:adãmerite . do as..
:Suüto, -apenas quero, neste.- · instante,
frisar m!Ilha intenção de incluir - no
lugar próprio êsse dispbsi•tivo - aliás ,
7
em homenagem à. Coostituição de
1937, que adotou êsse regime e que,
na matéria, ~em d,ado os m elhOII'es
resultados.
;>
O SR. ATALII~A . NOQUEJR,A Sr, . I>resil(i~nte; díante das conqi<le.;raÇões que aca.b o de ouyir, retiro. a
emenda.
·
O I:!R. NE:ij,-EU RAMOS, PRESIDENTE - Não · hayendo mais quem
peç,!l._ a_ palav;ra·. ,eJ;lcarra,ret a <ljsçus:s~o.

C~ausa) .

Encerrada.

...,-
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. Os :senhoJ;es ·que, ·awovam' o inCiso

1;- queiram ficar sentados .

(Pausa) ..

AprovaJdo. ··
·
.
Passemos .ao: segqinte:
"h """"> OondiÇões _ de capacidade
para o exercício de profissões.''
' Ó SR. CLODÓ:MIR OÀRDOSO ~
·As últimas Constituições, Sr. Presidente, ·têm de<finido a competência
apenas para regular as condições do
exercíc~o das profissões. Pelo inciso,
fica .a · União com competência para
regular .a· capacl:dade pM"a o exercício de · qua-lquer função.
· ·
O SR. - ATAI:.IBA NoGUErRA: .S:r. Presidente, · no pará:grafo único,
leia-se - ' "os -serviços",· 'e não - "os
servidru'e8''.
O _SR.' -NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Se não houver quem peça
á palavra, <moerrarei a discussão .
(Pausa).

·

·

·-. ·

· Encerrada.
Os Senhores que aprovam o inciso
sob . a base da .emenda- substitutiva
do. Senador Clodomir Cardüso, · queiram ficar sentadoS. A emenda substitutiva é a §eguinte : ·
·
"Condições dé capacidade ·pa·ira o exercício de profissões Ube ~
rais • e técnioo-cientificas". ·
o SR. CLODOMIR CARDOSO E' uma emenda resbritiva, que resta-·
belece disposiÇões de Constituições
antériOii"es.
O SR. F~REIRA DE SOUZA Sr. Piresidente, tenho dúvidas a respeito do signifioado .da expressão · "prOfissões liberais", usada no substitutivo do Senador Clodomir Cardoso. A designação - "profissão liberal" ,:: est~ perdendo muito o s·e ntido; ou melhor, está áes!llpa!recendo.
Em geral, chama-se profissão · libeTal aquela que o indivíduo exerce 11vremente, sem ligação com quem quElr
que _seja" Ora, no momento atual, as
chamadas profissões liberais, sobretudo as , de advogaJdo médico, etc.,
estão, eni grande pai·te, sendo desempenhadas sob . a forma de em:prêmos, não mais com_libe:rdade abSolu·t a; com deoendência .
Neste caso,
proporia ao- S'enador ClodomiJ; Ca.r•
doso que, .em lugar de diversas profissões , figurass-e, na emenda do
{lispositivo, o exercício da advocacia
e da medicina, mesmo quando se
tratasse de empregados fie campa. nhias" ou de quem quer '' ue s eja.

'

O

·SR.

·c L6POMIR CARDOSO ,,.

O têrmo "Uberais" surgiu como si:n~n1mó de ''instelectuais" ·
·
o · SR. NEREU RAMOS, PRFSI·DEN';I'E - Uma vez que li a emenda
dp ·Sénador Clodomir Cardoso, deva,
!11 respeito, pr-esta;r o seguinte esclarecimento: o autor da emenda acaba.
de ·_ '<faoor-lhe uma modificação, fi.:..
·oando a recl'aj;lão dêste f!lodo:
·
"Condições de capàcid!llde par&
o exercício de profissõ'es liberais
e técni.co:..cientificas, assim como
de jornalismo" .
Assim reproduz textualmente o
que constava da . Con.stituição · de
1934.
o· SR. CLOÚOMIR CARDOSO .....,
Ê]' .que, se não acrescent!lltmos estas .
palavras, fi-carão 'os ·EstadQs com.
aquelà competência; que é necessário lhes seja· subtraída. "" ·
. O .SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Se não houv.e r mais quem
q1,1eira fazer uso da. palavra, encerra_
rei a discussão. (Pausa) .
· Encerr,ada.
-.-Os ·s enhores que · aprovam o subStitutivo· do 'Sen!lldor Clodomir Car.:.
doso, queiram ficar sentados. (,Pausa) .
'
Aprov!lldo .
O . SR. FERREIRA DE SOUZA Sr. . Rresidente, quero apresentar
emenda aditiva ao disp~itivo qué
acaba de ser aprova;.do, mandando
·a crescentar uma alín-ea, nos seguintes têrmõs.: Ensino secundário e su- '
perior" .
·
·
Quandq . So/ d-iscutia a . primek"a.
parté da disposição, falou-se no pla.' no Íie educação, Q..Lretrizes do. ensino
de qualquer ramo e ga;au, tendo eu
p1·óptio feito uma ressalva, n:o . sentido de . que, no tocai).te ·ao ensino superio:r', se consagrasse a .capaçldade
.legüslaúiva · plena da Uniã_o . 'Esta, a
:razão por que apresento a V. Ex."' a
emenda a que ·de início me referi.
O SR. CLODOMIR CARDOSO s-r , Presidente, quero apresentar,
também, duas emendas. São elas
relativas à·· -c ompetência privativa da.
União, e encerram matéria de que
se ocupavam as duas,..últimas Cons~
tituições, ou, pelo menos, uma delas.
Ao faZê-lo ,. Sr. Presidente, te:hho
em vista, sobretudo, chamar a atén-

-2~-

ção da Co:nissão sóQr.e · a laCUJla do
!Wte-projeto, -~ fim de que el~ vote,
mostrando qual Q seu 'pen~;.amento·
a respeito dessa lacunà-; ·
·
O SR. NEREU R~MOS, PRESIDENTE - Estãp sôôrf! a. mesa as
seg1lintes emend~s • . que vou pá.ssá,r
11,_ .l&r, e, d:epois,, submetê-las à votaÇão, na ofdeni em que foram apresentadas. A primeira del~ está !1-Saina:da pelas· Sis. Deputados Prado
~el~y e · Soares .Filho,. e diz o ·seguin~:

PRADQ
KE~Y ~
dev.o - ponderar q~ ·8..
ConstJtulção de 34, no -artigo 50i atribui à U:i:tião flxar o.:P1àp.o N:àcelorial 0de
]1:ducação .compreen&ivo do .ensino de·
tot;Ios, os ·graus , e.· ramos -com\UjS. especi!!:Uzados é ceordénar e. iiscãlizar
súa e;J~;ecuçãó em todo .!J terrltó;r:io do

. q
:Sr;

SR.

_ P.residen~e, .

pa;1s. · ·

·

·

·

Quanto à oo:inpetênda. privatiya de ,
legislar, e.. exp;r:essão l,!Sa.da naquele
texto é "ensino secund_ário'' e, comple_mentar ,dêste, ·ensino s_upericr·.
_ A,ssim, pelo art. 159; letra b, com.:
petia â. União detel,'minar ás condições dq reconh<)Cimento oficial_ dos
esta-beleCimeJjtos de · ensino secundá-.
rio ·e. complementa,r dêstes, e· dos insti-tuto& de lensino superior, ex:ercendo
!)Õbre êles a n~essária fiscaliz~ção.
A ·termmologia- adotada peia cons-·
tituição de · 34 não está em. conflito
-com a emenda ap;resentlada pelo
· .sr .. Se~do,r Ferreira de 'Sousa.

".1\o:rescentem-s·e _OS'' seguintes
incisos · ao art. 11:
·
·
· l) organi~ação, instrução, justiça ~ - garantias d:as fôrças policiais dos - Estados ·e .éo!lld.içõeS
. g•erais de sua aplicação, em éaso
· de mobilização ou de guerra.
m> incarporaçãó do:;; selv:ico:las à comunhão nacional.
O
SR.
PRADO KELLY
·~:
Sr. Presidente, 6 · emenda nada . ~no
va; lir;nita-se a reproduzir texto da
Constituição de 34.
,
.
O_ SR .. .~0 MASAGÃÓ
Os . signatá-Tios da emenda desC'Q.·
Serih_or Presidente, dou meu apôio à..
nhecem os motivos pelos . quais a Co.:.
emenda do Sr. Senador Fe:treira de
missão, tendo aceito, na quase totali- SQusa. -Reconheço que 9 nobre · Depttdade, os dispositivos do artigo 5 ..>.:;,; t~do Sr. Gus~avo .Oap.~ema tem rado estatuto de 34, deixou de incluir ajl , zao q:uando d1z qu.e ensmo de segun,
letras . l e m do mespio árt.i~.
··," . !lo grau é gêí_lero, e ensino secwl0 SR. NEREU RAMOS, · pR~Idári{> é, es;pécie dêsse gênero. ,rusDENTE - - Não havendo mais quem
tamente · porque o ensino secundápeç!j., a ·palavra., dou por ezwerrada. A rio é espécie, sou · favorável à, . em·en-o
discussão. <Pausa> ~
·
·
da Ferreira de Sousa para que ai Uniii.(}
Encettada.
P,OSSa legislar Sôbre ensino secundário,
o;;; Sefl.hores que apro.v.am à ·eriien--. mas não fique co-m competência pri«lJ;~. queiram conservar-se. senta,d-os.
vativa p·a ra legislar ·sôbre o· ensino· de
(Pàusa), .
·
~ ·
segundo grau, que a'Qrãnge até as eScolas profissionais. Se isso acontece, os
Aprovada.
Estados, que são entes reais na fe.:l:é!;legunda emenda do Sr. Senador raçã_o, não :Poderiam sequer ter escoFerreira. de Sousa:
· · ,
las pro_fissiona~s sob. sua orientação.
"Acrescerite.:.se a seguinte alínea,
Oaminhamos, infelizmente, ' pa'M
onde convier:
·
uma centralização adminisllrativ~ tão
"Ensino secundário e supe;.· categórica que nessa marcha, dentro
rior."
d.e pouco tempo, os últimos resquícios da federação · estarão extintoS.
Em diseussão.
Não_· é· possív-el .continuarm.os nesse
O SR. GUSTAVO CAPANEMA.
camln4o.
Sr. · Presidente, proponho que, em
vez · de "ensino secundário" se dig.a
Dou à meu :a,I>ôio, portanto, ·à
"~ensino de segúndo grau" .
· ·emenda
do nobre· Senador Fetreiíra
o ensino secundá.rio é um ramo de Suosa. : · ·
d<> ensino do segundo grau. O texto
O SR. âTALIBA NOGUEIRA constitucional deve_ abranger todos os
Peq.o a palawa.
demais ramos dêsse grau .do enSino
,_ o comercial, ' o industrial, o
Sr ,, . Presidente, meu calorosocola., etC.
aplauso às palaw.as do -Sr .- Depu-

amrí-

,

..

.

_

~

ilUtrõs . ·d,(:~·Üâs · e
; !iovciados,. .formam prof-e&sõfas
rse·
· ·páó:·â[ia.ptabr lÍiáJ,i. ·à~ ~escqli),S dos · I(i:.. .
.· i!fa<.,_~n~i!J'~r \. ~o· :Fed~!l'a~ão,, e ; a· _ g~iejos: Ohegll_mQs · ~ao .B:bspcto'~ de·'
· .. c,e_a;da:_·:pa;ss.o·: estanto~ ~ ~- red~n-d.o.- q. ·formar Jllrof:ess.õ res com 'd ispendio de · ,
'P.a.ís i!, .E,:s.t'ado. \J.pitâljo.: ·
' ·
·
dinheiros .. públieos, · pll,J'a:' =oo'ú~e!Jl ..
..: :: . ;• . · ... · . :- -· .. ; . "; ;~:.
cargos de escrituiários; ·de · funéioná· ·
No tocaJJ.te :ao en,smo, Sr.- -I'l'esrd'en- 'rie:S · de carteilra· continua-ndo áis· es.te, ~evep:ws;: Ievª'r~ ~ c.~ó m~is._ "a_d~- >éqiii:J.há~; .-ªs çias~s .d,os . hulnilçles, ·das
· !.!-1'tte,:•:!J?J:<!_l:l:El ~.o-··Brasll c.rureiQe . de,-~ns,l-. · ' vilas, · desprovidas ' dé: pro~essôras~ · ·
iH> : ~ ·Iiao 'de ~ _ent1'ayes.. a.<!. :ensmo: De~
.SeJa.,. o . ensino :'primálriq . .muriicipa:I;·
. ve:i:ri.R:s ,. <;e~ent'i'ál!~ · ~.' ,#l',\§ino:, .8;'té
i,' int~d~rêp.cia :. dô EStado ou õ,a_
.o· munrc1p1o...
' ·'
:u11ião; .qua.se-,· sempre· .é ...entrave ou·
o ::~R·. GUSTAVO ' CAPAN~
.·mQtivo, de ,pómplic~,r _e_· confundia'.
Serla '.a · .ba.lbúÍ«:Ua.
.Pór. e~emplo, a exigênCia de. pro~
._ .
· ·. .
"
.
. fessoras . dip~omad~s em escolas nor, O S~. -~T~J:~A ~()GUElRA . ,
!Ilais -páta. j;ôdà " e . qualquer eseqla,
_o . e}l?l?O P:Pil}arlO -~·- · d.esses se;ryl-:: . mesmo as mais longmquas ·ou·situa- ·
~os ~1p1cos do .. mun1mpio, que pro·
das· ém distr,itos cheios de ·,inccimodicurará prol)íciar escólas, cómo. puder.
da.ctes: , · · ·'
·

·Y..

p:tâ~o -:uaxiri';c',Ma.iigio. ~Âqht .~em~r~:--:. de~ . miiotés>:li·o~.

.t~n:ho, ~próc'Úriido: álfiirmar'' que . ·esc·o~
y'lhe~ôs;.:;.ti.e !rifc~p ' .<!í.z.e.•ó;:- BJ~iJ . devê-

que

.

O S~. 'GUSTAVO CAPANE.i\iA -~
E!Ssa doutrina ctà difusão cio ~.eru;iné
ruim é 'de uni pedagqgla éat~tró..C .

fie~.

.

·O

SR.

;\.CURC'IO .. TORREs -

f.>.péna.S estranho que 'v ..- Ex.a·,

no

· tocante ·ao ·ensi.Íw prim_á;riG, faJ.a,ndo
em . si.ti.taÇão ~oriômico-finànoeira,
queia'a . tirar de ' 1ffil PQhré ·pa,ll'a. entregá-lo :ao.S cuidados . de alguém muito
·mais pobre:. · · ·
·

O ensino' peve· ~ser :-qéffi, t;tU não
eXistir:
'
" '.
.
··
·- ·
·
o SR. ·ATi\LIBA NOOÚEIR~ ~;I<•
Ensíne-se onde se . quiser, como ~·
O SR. ÀTALIBA NOGUEIRA -""'
quiser, mas ~ ensine e. ·não entraveA questão é. dar ao município as rerimóss através ·ae fiscalizações féderais,
das, · que ·lhe éqmpetem.
de exigências deséabidas, . de regulaO ensinei profissional deve ca.ber
mentos .. e portarias, de· táxações e .buaos Estados. Digo mais: .aos r;Jróprios ..
rôcfaCiás, a ·~fusão·do ~nsii1o primário.
Estados devemos deixar á nossa re·Principa).mente, a burocra>Cia., ..
comendação no sentido de f.acilitt~.
rem .a iniciativa priv:;Wa o mais pos.,
-o. aR: IDROALDO· COSTA ~ síy'eL
~i~pÚ!JiiOSÍS;Sima;
. .
, · A,ó• Estado éa;be apenas colaborar,
agir .. supletiya ou ..subsidiàd',iamente .
O SR. ARGEMIRO FIGUEIR~O
. . . dispendiosíssima, c:omo . ·djsse o
0
SR.
IVQ, D'AQUINO· . ,
nobre Deputado Adroaldo Cqstá · e
Sr. Presidente, ·pão 'P€dir.ia, a ·.pala~
numerosa.
·
vra para tr·a tar dó' ass1.mto se o no;
.>
•
bre Deputado . Sr .. Ataliba Nogueira
·a Sit. :ATILiú VIVAQUA não . tivesse · gener.alizado de tal fWS)ibsídio interessante em abono . do
ma .a .sua apinií~o. a respeito . do enponto de vtsta d:e V. Ex. a é o fato·
sino que nele envoLveu não apenas
de que tôda a . evolução do erisino teo ·e nsino superior ·:e·o s.eooo:d~rio, . mas
V.e lugár pór ' iniciatiV'a dos Esta.'d%.
.
.
também . o ensino primário . Foi opi_q.e· S.. Ex." que o ensino prio ·SR. ATALIBA NOGUEIRA ,:._ nião
mário deveria ficar até à. compe~
Agra,deÇo a GOntTibuição do ilustre
Sr. Senador. o ensino .primário dé- . t<.lncia dos municípios, · sub~aindose ' dos Estados .
·
v:e ser p.reclpuamente matéria muni·
Peço pe.rmissão a v.,j Ex.a para
cipal. Isto' ê o que devemos afir..:
dar minha opi'nião, porqúe dura-nte
·mar: cas-o contrário e'staremos, como
oito anos fui Secl'etá;rio de Educa.em São Paulo, desprovidos até d-e profe,ssorado para as escolas dos lugares
çã:o em meu ~tádo. E a minha Op~-.
longínquos ou desprovidos de certas
nião ·eu a resumo no seguinte:- .ell!
comodidades.
matéria de ensino não entrava a. '
ação dos Estados, nem ,a; !ição dos
As ·escola,s normaiS, ?Pt'rl · ~efeitos
municípios, que haja um p)iano -: ~acomo o de .ünfu'ndir hábi~9s de cidl\'

•

'

- -

I

~

'

'Cional d~ dil'etriz· do ensino, que se
estabeleçam . normas funda1IlentaiB,
ríormas gerais p~iira guirur a União,
como. os EstaJdos e os municípios. E
essa diretriz é de algum modo essencial a.té no ensi:río pnmáJ:io, porque ·o Estado_, na. época atual, não
po.de ali~nal' inteiramente . de si a
oJ."ientação :do ensino, sobretudo priIIÍário, cuja fina-lidade 'o'alridea.l é formar o cidadão. Não a.credito que, se
o enSino primáJ:io · ficas'Se entregue
àos mllltlicipios; tiv·essem:· êstes capacidafl~ financeira ·ou econômica para
realizá-lo. Ensino não '· depende de
técnica, não depende' apenas de ·ori:..
eritação, . não depero.de . a-penas de_
prof:essôres, embwa êstes . elemen~os
sejam essenciais também ae. ensino,
mas depende · !;ie recursos financeiros para sua · :realização.· ·Fioruriamos
imediatamente f.ora da· realidade se
quiséssemos fugir ao que a eX'periência, dentro do Brasil, tem demonstTado que é coo-to. ·E V. Ex." tem
'e xemplo em seu Estado. be todos
os Est!l!dos do Bl'asil, exata.m·e nte o
que realizou as maiores reformas, · as
mais avança-das, foi o Estado de sã·o
Paulo. Nós; d,e S~ta ,Catarina, ~
também . de o~tros Estados, :f.(ômos
·aif colher ·súbs~dios, pedir técniços
para orientaÇão de nosso ensino. A
obra · reali:qada pelo Estado Jle Sii.o
Paulo em matéria de -e nsino é de
tal modo notável que ninguém ·pode
esconder o que êle realdzou, e seria .
· verdadetramente destruir. urrii obra
~nteira se passasse _da .ortentação. do
Estado para ser entregue aos municípios, desta forma · !~:acionando-se um
plano de conjunto.
·sob ci ponto de vista do .e niino,. o
que entendo é o seguinte: num pla·no de diretrizes de- ensino, deve-se
atender, em primeiro lug\ar, à escola
unitã.ria, no seu seltltido técnico, quer
dizer, escola que possa atingir, na.
mesma · profundidade e na · mésma .
superfície, tâdas as camada.s democráticas; de modo que a cacola única,
tecnicamente assim . oha.mada, é a
voo-da.deira escola de:rp.ocrática, não
no s.entidG de ter um só progra-ma,
não no sentido de ter umi só orientação, mas no sentido de atingir,
na mesma profundidade e na mesma superfície, tô~-as as camadas democrá-ticas. Escola única signifiica
escola áOcessível a todos.

O SR. ATALIBA NÓÕ:UEIRA --;Chátna-se ísto - púb!lca -ê-- ·em no8Sif
·Estado. Escóla. única ·- ..é ·expréi!-s~o coni se,ntido pr~prio. ·

-ó ~R:

ivci

D'AQUINO -

Peroãof

Estou ·dando um nome toonico, acei'to . por, tc;>dos aquêles que se preo. cU:pam com os, problemas cfo .eh~i,no.
Não -~ totalitária. A escola única;
como se quer dénorilloar, · é escol~
.demoerá.tica, no sentido técnico do
têrmo, páa'à atingir em seus benefícios,-, tõdas- à6 camàdas sooiais: · Nãii
há distirtção ep.tre pobres e pcos-:,
A l{gdos -o Estado ·dá . a mesma oportunidade de. receboo- instrução. Mas,
se aJguém ·não quiser r,ooeber essa
·il1stl'ução, poderá pr-bcurar os esta_belecimentoo particullar-es; ·que adotám. :puti:os programas . E' neste sentido que· emprego a eXIpr-essão "~"'
' c-ola única/' .. ·
· ·
· ·
O ' SR. ATALIBA NOGUEIRA .~
Com bitola única, toitalit'ári.à.
O SR. IV:O ' D'AQUINO - · V. Ex.a
não está a par do· qu-e significa ~o-;
la única, para dizer que
'eSCOla totalitária .
·
·
Em segundo · 1ugar,- :ie::Itro de um
plano -de dil'eção do' ensino, deve-se
afurider à sua. gr.atliidrude, gratuidade .
ql;\e ·deve ser extensiva ao · ~nsino primário, secundário e até· superior.
Eni terceiro·· luga;r, · a · obrigatoriedade do ensino primário, já que nlí,o
é possível, ,n à Btásil, .fl:l>Zê-lo quanto
ao ensino secundário. ·
· .Em quarto lugar, que a escola primária tenha finalidade educátiva polftidt, que· é · -a formação do ·cida;.;.

e

dão.

à~ ·Estados não podem alinear de
si êste dever, ~sta incumbência. Por
issó, desde o momento em que ha..:
Já realizar esta orientação, êste pra:grama, não pOdemqs f!I'acionar absolutamente esta competência, entregando-a exclusivamente apenas a àlgoos órgãos . Por· isso, na ÍnÍI}lJ.a opinião, à União caberia, através. da
nossa ..ConstituiÇão, estabel-ece~ ,um
plano diretor 'da edooação nacional.
Aos Estados ficaria . a liberdacie do
cumpri.tnento em razão, do método,
em razão do sistema dêsse <plano dil'•etor, de rucârdo com as s_ua.s po$Sibilidades, de a.cQl'ldo com 'o s se'UI{ recursos . E que são · os municipios?

,,

_Os,.:municípiÓS l!ãó )~ijio · mifS:··- Â-o· que.E' verdade que o Sr:; Atàl,iba." No.;'
gueira tem razã:ó ,em a.lguns pontos,
colabóm.qores do -.·~tàdü ·-•::··: .· . , ; ·
principalmente ..n.a, dificuldade que a
O SR . ATALIDA 'NOGUEIRA ~
Não, a:poiaido. ,. . ~ ..· o·.,' . . . c . .
legislaÇ'ão tem criado paxa )/ al!fabetdzação nas reg;iões remotas do pais,
O SR. 'IVO D'AQUÍNO :.,...-~ , . ~ e,
pelas -suàs ··exigências técnicap. Pes·-,.
~ieiS&e caso, os municip'ioo •cantina:..~
soas que po.dem mini:str.a.r o pouco
riam dentr-o 'cto _ ten-Itório. dó · Estaque sabem aos ·seus compatriota.S · esdo, i obra_ que ·o govêriilo do .Estado
tã:o. proibidos de o fali'ler •por' uma seestá II'eàUzM,J:do:· .N. Ex."' -preCisa
considerar que o . sistema fêde11g.tiv'o, veridade da legis1ação ' · hrasilefra .
Mas; quando ;:::Õ'.~ Uustre Sr, Deputado
existe hos EstaldO.s em · ·relaçij,o. à
se: l'eferiu às prof•essôras do Estado
União, mas não dos rn,unicipios em
de~ São Paulo, foi oer.tamente injusto.
-relação .ao Est~do. O regime dentro
do . Estado é únitârio; o I1egime . fe·"'se S. Ex.a tivésse . visitado, como
cieÍativo estâ. em relação :aos EstadOS
eu; il"ecantos do Estado de São Paulio;
-e; à União.
·
·
'
a'.lO e 12 léguas da estrada--de ferro,
é·~·7 1;"or isso, p~rmiti~me, já que .o noe ali tivesse encontrado moças de
familiàs ,ffisti~ntas, habitando l(laB!liS
bre· Deputado Ataliba Nogueira toc-ou neste. ponto, dar. 1a minl1a opi- · de sapê, sujeitas às intempér ies e a
longas viagens, não se teria, por oer- '
nião, opinião esta· q11e me · vem da
to, referido da man·E!ira · por que o
experiência que tive durante oito
fêz ·às nossas ,jovens prutricias do
anos no e:x;e1'cicio de uma pasta de
•· Eçluca.ção, e porque julguei - muito
~trudp- de São Pai.!Ió.
perigosa a doutrina que S. Ex."' ex~
Conoo:t1dp em que há necessidade
pendeu' nesta Comissão.. Devemos
.de a· União, traçar o .pla:p.o de ensino,
ter. as devidas cautelas exatamenile
em· todos os g'ITàllS, para o pais. Teno ·configurar um · problema. que. li· mos pr;ecisão
plano dentro do
essenc-ial para o futuro do Blrosil. ·
qÜâl: oól Estados e MUI!licipioo poss~
legis1rut naquelas panúes que lhes perO SR. NEREU RA:MOS, PRESImtte . a ~nstituição Federal. ·
DENTE - Devo ponderar que a l1o•
ira do sessão está terminada. Sã.o
T.em · raizão o sr. Ataliba Noguell-a
18 horas. Consulto os ·presentes sõquando se refere à{ necessidades pebre se querem continuar ou. se pr,e- drugógicas ·e didáticas que s1entimos
.t.erem suspéiJ.der a sessão, prura rea- em
nossas .escolas ·. · Mas, trata,..se de
bri:rtmos às 21 horas, como :(izemos
'um ·per-íodo de transição. Na il'ealiôntem.
·dade, .muítos · de nossos mestres têm
O SR. · GUARACI SILVEIRlA ~
tentado aplica•r os princípios pedaS1'. ·Presidente, · se ·, a ComiSsão pugóg)icos do estrangeLro, os quais rião
desse permitir, ·e m cinco mioutos di~
estã.o de a,Côrdo eom a .nossa menta.ria o que desejo, · para não. pertubá.T Iidáde e determinam grande •prejui11, . nová SeSSãO 00m1
matéria ..
11lo na, formaÇão 'lill!te1eotual dos nos· O .SR .1 NEREU RAMOS, PRESI- . sqs ..jov.e ns. A ·matéria, nà veJ)daQ.e,
deve ·:~ eil: estudada no próprio .inteDENTE ~ V, Ex. a pode falar.
rêsse naCional da reducação, em to• O SR. GUARACI SILVEIRA .dos os seus graus.
Sr. Presidente, o nobre Deputado s~
Eia o que tinha,_ a dizer.
nhor ·Ataliba Nogueira focalizou no
seu disclu'so o ensino no-c Estado de
O SR. NEREU . RAMOS, 'PRIESISão. Paulo. Agvadeço ao ilustre SeDENTE ____,. Devido ao . Sldiahtado da
·n!lidor Sr. Ivo · d'Aquino as palavra!!
ho:ra vou leva.ntar a.~ sessão, · marca.n-..,
que pronunciou eni defesa do ensino
do outa para as ·21 horas.
1110 Estado ·de São PauLo, que tem !:liEstá leva-ntada a s_essão.
do, ina ~ealidade,, ensino paldrão, se- ..
(Levanta-se a sessão às 18 ho·1 undo tenho ouvido, ·prura tod~ os.
ras e · 15 minutos).
Estados do Brasil.

de um

a

,

1o;-a Reunião_, em :g d~ Abril ·de. .i94o
\-.,

,· ~uniu.:se, · hoje, às 21 h~a,s a
Comis'sã'o da Constituição, com a
srs ,. constituintes:
presenÇa
Nereu Riamos, P.residente, .Pr-a.<io
Kelly, · A.g~ainenúnon Magalhães, 'Ata;liba. Nogueb:a, Fer.rcira <i·e S ousa,
Benedito Valadares, Clodomir oardoso Acfucio Tôrres, Milton campos, ' Gustavo Capanema, Adroaldo
Costa, Mário Masagão, Edgard A:rruda, Eduardo- Duvivi€11', G.raco 'Cardoso, Silvestre .Péxicles, Soa.res Filho, Raul Pi1a, Vlademaa:- Pedxosa,
Costa Neto; Caires de Brito, Baeta
Neves, Guaraci Silveira, Herm-es Lima.
~

doo

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-.
Está ·a bàrta a . sessão. Vamos -prosseguir na <ll.scussão das
emendas ~elativas aó _.a-r.tigo _11.
DENTE -

·s.r.

Primeiramente, a · .do
Feueira
de Sousa que manda- aerescenta.r, depois do inciso k, •o seguinte :
·
"1egl.s1ru_. sôbre e~sino seéundálrio _·e supet:lor':' .
Se não hc;mver quem peç·a a _paLavra, encer.rar.e f a .discussão. · (Pausa).
Enc=a<ia.
Os Srs. que aprovam a emenda,
queiram fieM' sentados. (Pausa) • ·
Alprovado .
,.
' Há outra eri:l'enda a~:Utiva, do se_nhor Senador Clodomir Card,oso, que
- é -a seguinte:
· .
" - legislar. ·sôbre as normas
fundametais de de~esa e proteção da saúde, esp-ecialmente 1da
saúde ·•da crial)ça;" ·
·
Em discussão.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Sr . Pr.eshiente, óiJonho-me à emenda do nobre Senador Clodomir Cal;-·
doso. A matéria t)Stá .regulaoda no
seu r espectivo lugar, que é a com-

petênda cumulâMv_a;
"tigo_13> , ·

:Íst;ç,;? é~ . rio 'J!Jl'7:

O sR:' CLODO:M:!R CARDoSo Retià",o ·á; ·emelliia, Sr. Pre&idente ~·
O SR. NEREU' RAMOS, PRÉSIDENWE - O Sr: Senidar Clodonúr' ·Cardoso r-etira -a emenda.
· Há. outra emenda do mesmo·_, sr.'·
Senador Cl01domir C!!-rooso; · · àiíl;ith ·
. l'edigl.dã:
.
.

·.c ·ô m<p e t e priv:à.tfvamêlÍte ·.:"A;;U"nião Ieiislrur sôbr~: .· ..-. · · __.;.·
"Título e gar:antia <J.ot> metiis.'·''•·
Em disc.ussã.o. (PauSa) .
Encerrada a discussão.
Vou submetê-la a . votos.
Aprovada a emenda·:
_
Não ha;vend.o mais emenda~;, ·~~~
saremos ·ao pa.rág.r.aifo .único. ··.
. 0 - SR. FEaREIRA DE SOUSA ·sr., Presidente, quan<iq se discutiu ~
inciso Vli. do · art. 11, ·apresentei
emenda nian'daDJdo ·supríinir ·as ex-,
pi·essões "inclusive · as ·instalações de
pouso". .
·
·. ,
Por sugestão <lo
Sr. Deputadq
Agamemnon Mag!alhães, foi .o assunto d!eixa<io para ser debatido ~o fln_al do ar.tigo, para· que se consultas-:
se o Código dq Ar . ·
Sustentei que a ex:pressão ·~inclu
sive as instalações de pouso" deve
ser retirada; <ie vez que o inciso es..:.
tabeléce como competência privatiVa.
da União "ex:plorrur ou da}.' em concessão as instalações de . póuso".
. Ora; o Cóàigo do Ar faz distinção
entre .instalações ·d e- pouso, aerOIP<>r-tos e aeról:omos. Aeroportos. são as .
instalações de _pouso cie ,iJ.atur~a.
pública, entregues ao. uso _çomu!ni•.
cnde devem descer tõdas -as aerona.:.
ves comerei-ais; já o .à,erótll'omo é a
instalação pa.rticular para simples
efeito de receber os aviões ·par-ticulares e nã,o comerciais .

.
..... ;,
' 'Mé:htuéi qi.H~ hâ. intil.tÓ' dêsses cambre. o ~~ime .d{l;S · pdrtos e na,~~
~}lo~· no: paíS_.~. Nã9 'é int~r~nte p@r·
. d~ . éa.ooüagem; . ·(luar ddZéd'i ,J:l01'1lbs
1;!l!ltQ, dizer •·q1,2é' só a União, priva•
aeropóTtQs; A legiSlaÇão or~
tivamente, Possa. âédoo ·. éomo seus · - 'irá tra.Jt'a.r do assunto; élãssifiC'ãíllllil
pjt.ra e,)ÇPl~iaç~o, ou .riom'o 'conéessão_., os diversos portes. " -. · · · · ·
L A com:e-ssã,o ·Pressupõe exploralião .'
f) S.."?.. ACUROIO TORRES
. O SR. ACURÓIO TORES . "-' A,
Vossa E:xícelência não- aicha . qué ai!
concessão de que fala. · ó legislador
éxpréssões ai são dtv-el'Sas, quando
'será p~ra a con(lttução·? · .. '- . _. J . ~iveria.m sér as mesmas? Meu peno sR; PRADO KELLY. ·~ . Em .· f~- - . samentô é o .sêguirtte : que~ro votar
çe da . legislação : -citada os \aei'óckO-' C.Oni v; Ex. a, mas de . í:na.neilra qUe
· ~ d
d
d.
t ··· · ~
p· éampo .de rpouso, . que ,para. mim 01,1.
mos. nao · e.pen ez:n e au orlZaçao.
para · tqdo mÍllldb tem importância
,,.,_,,.:'.!:> '•SR. FERR:E!RÃ DE SOUSA . éªLpital, no tooahte a def.esa do paíS
~-Aií·w:. tenho o dispósftivo do Código
-só ·-no;;sa. ser eoihstrtúdo(já não d,igo
· j;lo','PAr.
·,
eZ:plocado, com autorização, cohi
' · ··
· · ·
-·- · ·
permissão do pod!er público. As. ex:..0 .SR .. ACURciO 'l'ORRES - ;pó:t > p'r<essões e1npreg1B,das podem sex equi.:.
qué V: Ex· a . deseja suprimir a :;~~~:.:_:,; valentes, mas.não são a . mesma coisa.
: .
.· - · ~t:t::(
o sR :. FERJREIRA :DE SOUSA pr:e5são? .
O SR. FERREIR.I\ DE . SOUSA r .A:qÍ.ü se diz:
.
..
•,c-:·.··,. ,,
Porque, como está parece que só a
"Arlt. 11 ~ compete i.Priv·a;~;::;,,
Urti,ão pode ter instalações de ;p,ouso, ,.
"te , U . ~
·..., ,.,".
cu só existirão ' e.Ssas in~>talações em
men a ; nmo:
; ·' ·r:. •·-~
~.PS de prurticUlail'eS qul;llldo conse-'' . .. . ·_
XV_._rii. ·_:_:_·_· i;~iSÍ~~· . ·;õ~.~~:" .. ,:·.··,
q_üentes de - concessão federal, ,quart. ,
do. as instalações particulal'es os a-e· · · · ·· · ~; · ~~gi.mt d.~· ~p~;t~ ' d.~ ..~~~~~
I'ódtomos, tais como existem atualgação de ca;botagem, as&egurada.
mente nos têrmos do .código do Ar
·a ·ex-clusividade desta qUantó. a
nã0 pertencem ·à UJ:lião, nem ela os
e:l!lplora, nem são• .efeito de concessão
mercadorias, a;os na.vios hã.c1a~
·
· ·
·
_ nai-s".
federá!, ·m;:ts de simples ·autorização
--o ir.ciso/ se -·xefere· tanto
à na.ve~
da União . _ ·
·
·
·· ·
.
·
.
W<l-ção mar.ítima quanto à a.éie~.
O .sR :~ ACliROrO TORRES · r--".
O sR. AbUROIO TORRES ,-: ·
Neste-_ ,Pá.rtíi:iui;:ri ' estou de plen Ó ..Estou -de aoordo com V, Ex.,. se
acêxrdo com V,. Ex. a:. màs_.(quetrp,
ne8se inciso ·. se dec1ail'assé: "legisl-aJI'
esclaerecendo-n1e,
CO'labómr . TiVesôbr.e regime d•e . poil'tos e. na.vegaçãÓ :
mos· aqui na: nossa-·penúitima sessão · de c Q..bota.g'em,caml}OSr de pouso", etç. ·
asslllllto 11efeTente à segurança nacional, no tocante à polícia de frontei·o SR . FERREIRA DE OOUSA ··,..,_o
l'll-• marítima e. aérea. v. Ex. ã, não ,. ".4\.eropórtbs" é expressão oficial do
a!Oha que poderíamos su,p~rimia: es:Oqd•igo do Ar ..
S:a
exrpressão
:por
"permissão"? - . o Código do Ar, deu senttdos cife~
P~rtso· que . não .pode haver no .terrentes ás duas eXJpressões sinônimas:
·· ··:"il'itório nacional campo de· pouso
~teroporto e aeródromo, Esta ma~
que hão seja da UniãG>, po.r concesMria, a meu vêr, de\ja ser deixada
são tl:a Uniã:o, ou com a sua perpara a: . legislação ordinária. Desde
missão.
que a União. pode legislar sôbre a..
navegjação aérea em tôda pàrle> a;
O SR: FERREIRA DE SOUSA ...:.....
lei ordinárji estabelecell'á regime e
11
De inteiro acôrdó com V. Ex. • Micondições.
.·
nha ·.eme!lldá ma.ndando eXJCluix 1a
.
Proponho,.
assim,·
se suprima, por
expressão "instalações de pouso", não
desnecessária, a expre.s.São: · "iilclusi~
contraria, em absoluto, êsse ponto de
v e ·.a s instala~õ~ - de poüso".
'v ista, pó.rquanto a cláusula anterior
O. -SR. NÉ:R/EJU RAMOS, PRESI~
' dd inciso diz: "rádio comW1ieações e
navegação ·aérea". Maill adiante, na
DÉNTE - Os Srs . Representantes
que concordam com ·a s_urpressão das
alinea e do inciso XVIII, já aiPl'Opàlavras - . "inclusive as insta.IaÇões
vada,, · diZé.rmos tambêm que compete
de pouso",. no inciso 8. 0 , conforme
privativamente à União v egislar sô.

propõe .o Si-,. Senador Ferneir.a de
Sousa, q,ueiram .ccinserv.a.r-se sentados. - ~ (Pausa) . Aprovada.
Passamos ao prurágr.a:fo único:
"Os ser.viço;> f·ede.r:ad~,: bell),, cÓ.:.
mo os atos e decisões das >a1:1.to-:
ddades dá ·União, serão' e:irecü'ta- ·
dos efn todà o · te~rritório nacional
ÍPor <fímcionálrios f~derais; mas,
em casos : e~eciais, "em havendo
·runuêhcia dos govêrnos dos Estado4~ poder-s.e.~ihes~á ser con-·
fiada a execuÇão" > .
. Effi disêussão. Se não ·houver
.'Quem peça . a pa1avu'a, en:cerl'arei a
discussão. (Pausa)'.
Enoer~·ada.
·
Os SeÍlhóres que a;pr'pvam o dispositivo , queiram . ticl!il" sentB.Idos.
\Pausa) :
Ap~ovado.

.Alrtigu. . i2:
"Compete privativamente . aos
EstadDS exercer .todo e qualquer
IPOde.f ·que lhes não . seja negado
eXIpressa. oü im,pll.!)itamente pOil'
·e sta Oons-tit.uição". ,
Existe •e menda sô.bré a Mesa, dando :ri.ova redaÇão ao ap.:tigó.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA ~'
Sr;. Presid'ente, em relação, ao' art. 12,
que v. Ex. e. aca;ba de pôr em dis•
cussão tenho .a honra de· · ··propor
uma emelllida. nos seguintes tê:rmos:·
· Substituam.cse as : palawas:
"Compete priv·a tivamente" pelas
seguinte!):
·
·
.
E' facultado"·.
o texto ficaria as.Sim Tedígido:
"E'facultado aos Est~os eJtell'cer todo e qualquer ·pooer que
lhes não seja .ne!)\ado exp!l'~ssa ·
ou implicitamente ·. .. por · esta
Constituição".
O SR. OLODOMIR CARDOSO Com esta il'edação, a União também

exerceria êsses poderes.
o SR. GUf;>TAVO OAPANEMA ,..;.,.
· ~ha emenda está baseada na doutrina da constituição de 1891. ..i\.i
não se diz de outro modo.
De táto, é o seguinte o texto do
Ú·t. 65 da ConstituiÇão de . 1001:
"Art. 66. E' facultado aos Es,.tados:

1.° Celetman· entra si~ ajustes <e
convenções seni ciWáter ·. político;
2,0 Em geral; tOdo ;~ qua,lquer
póde~ ou di.teitó que lhes não
fôr ~negaldo :por cláusula eXJpressa
e implicitamente:. contida· em
IClá.us.ula expl"êssa da Gonstitui;. ,
ção":
.
O projeto Sampaio Dória, a que
tanto · nos temos referido, disciplina
a . roatéri'a. nos . seguintes têrrilos.
1
•,Att. í9. -E' fa.cult~ó aos :,llJs..::
tados todo e qualque;r poder ou
dir~ito que lhes não fôr negado
Por disposição expressa· e impU_:
oitamente contida em ''" êláusula
·e:x.pr.ess:á · da Oons:ti·t uição' \:
:Não· téhho ' dúvida' de que o texto
lie 1891, aSSÍll1 como; i-:e4ação; Sam- '
'!Paio DÔria estão ·em 1lê!rmos jui;i.;_.
tos .e aidquaidos. ,
Proponho, pois, _que às palavras
"Coiii!Pete privativamente aós Estadps", se(jam substituídas peláS seguintes: "E' fa.cultadb aos·. Estaiios".

a

O

.sR'.

MARIO .

~~AGAO . -~ ..

Senhor Presidente, estou de intei,ro
acôrdo oom a emenda que acaba dê
sér apresentada pelo Sr. tieputatto
Gusta'l'o Oapanema. Te!rá cons.equencias rpl'áticas a a.Cei:tação da
emenda, pDíl'que é píi:ncípio federatívoque a União s6 tem as atribuições
qU:e lhe .são expressamente outOI!'gad~ ;

.

o' SR. QI,,DOMIR OAR:ÓOSÓ ,

n:.~essár.ío . que estéj.a, dit~~o ex;pres .. ·
samente ná Constituição. . · ···
·O SR. MARIO ·MASAGAO
A nossa ·oonstittidção deve ·conter . .o
P,i:'eceito.
.. ,
E' regra ~u11damentaf 'nas feiderações :·· Mas, sendo; da c·OIIlJPetênéia
do Estado tudo quanto não fôr da
competência privativa da. U~ão, pode ·O Esttado delegar parte dessa competência ao iniiD.icía:>io: • Se de.cl8Jl'al'mos no anteprojeto que é· da .competência
"prfvativa"
do < Estado
aquilo que não , :Se àtTibuir à União,
fica,rá .o Est6.ido imp~dido de delegjall' '
essas funções ao municipio. , Há ne..:
cessidaxiede ~dotar a. fórmula proposta pelo Sr. Gustruvo Caipanema,
para. se evitar êsse inconveniente. ,

E'

O SR. ÓLODOMm CARDOSO-

O lógico sroia, neste caso, que à

- '249 .eS&a dis'põsiÇã,o · fôs:;;e .. aC.I.'eSC)entau·á ,
uma Ç>U!Ir.a; onde.: se. cj.e~Sf! ao · Ests.dó .
a llbe.rda.de de delega;r ao . município
ós pod-eres.
. .
..
.
o .· .s:R. MARIO MASAGAO
,Não é necessário, porque a Consti't uição .diz que os Est9Aios se 6rganii~a~ráo' como. entiender~m, · oibedecidos
determina.Jdos . principias.

·dos EstadosJ ' :tllste texto . foi modificado pêlo ..Govêtiw ProvÍsório: 0
texto então pr.oposto Pm" Rui Bar.bosa, é, em substâp.!cia, .o mesmo que
ve!o a s•e r àprovado pelq Qongíres;-so Constituinte, :é· ~rans:fonnado no·
a;r..tigo · 65 dá Constituição · de ·18jll,
Cjlmo se vê, a palavra cxc.lusivq., inicialment.e proposta, ·f·oi afinal elimir,\1-da .
VJt

, Usanido çless·a fa!cu1dade, os .Esta-:.
à.os .d.elegam atribuições aos :seu&·
o SR. NEREU RAMOS, PRES!muni.Cípios·. . Aliás, a doutrina . mo:.
SIDENTE ;_"" Por ·que não ·s uprirn4' ·
. unicípios Só
o verbo "ex0rcex"? 'Ficàe a .redação
den1a é .ar de que os m
muito mais correta . ' f.'.
··
i~m ! as atribuições q;ue lhes são· qe:-: .,-leg~das pelo Estado. A doutrina an:- .
o SR PfM,BO KELLY ~· Sou ·fàio .
vorável .à .emenda do Deputado Catiga, que admitia atribuições muni.:
oi:pa.is de direito pr@rio, está aban.:
.pan.ema. . mantendo :·,a 11'eda9ão da ·
danada desde que GitJJeist, em sua
Constituição de 91. Q artigo só ·pode
monumental obra· sõbr•e as comunas
ser inteuú;>retado · como· normativo deis
inglesas, demõnstrou que não há. db
poder.es reo.SLéiuais, tanto vale. rdizenrettos · IPl'óprios dos munidpios. :ll:les
dos rpode:rés que· ..ri~o são, ;exptre$a
116 têm .as atribuições que lhes , .Sãó
óu . · implicitamente ···· atribu!idos .. à. '
· outoo-gwda.s .pelG Estado. .
União;' devam competir aos · E.st<J,dos.
0 ' SR. ADRoÁL:Oo :CÓSTA ---' sr·.
A teori:a dos poderes 'I'•esiduais no .re·p. .resLdente, ·.·ao Mt:· 12 ·ili;pr,ese. ntei a
gime . federativo é perfeita-mente. co.- :
nheicida; Nfuo só é muito versada no
JleguJnte ·emendar:.
.. ,
·
direito norte americano como no ar.!:
"OOIÍLpe'te priv.atívamente aos
.gentino . ClAusula , semelhante motiEstados ·que lhes não ·f 0tem nevou :oomentálrios Ide · Albetrde e mais
ampláinente de. Qonzales Calder on .
gados explicita oU. implícitamente em cláusú1a- e:x:Pressa desTenho, portanto, que o texto, como
ta Gg.nstituiç.ã ü" .
está .redi!l'ido, atende. acis fins doutriQuer mé' parecer que êste . "coinpenários que ·tinham em vista. os le......,
·
.
gisladores constituintes de 91. DoU
~t e •J?uV'ativamente" pão ge:r·a.rá . conminha .integ:ral rupràvação à . emenda
fusão alguma, ·quan:d;o ó' EstaA:io quiCapanéma, com as ' modificações su•:
ser aqui 'lhe é faJcultada, . ·ao muni·~io, po.tque o aidvér.bio "privatigeu:id.as por_ ,y, Ex ·"·
Tamente'' é em~>regado no sentido de
O SR. NEREU .RAMOS, PRESIque pertenc·e ,ao Estado e não . à
SIDENTE ....,. Voto !pela . emenda por-·
União . Mas. nãó quer dizer que, Pai'. que o. '!)l"incipio predominante é de
. flue pert ~n<:a priv'-l.tivamente ao Esque a União só tem pode:res eJGPI'es-·
'. bado, não ·possa êste repa,rti-la e
sos na ConstituiÇão. TuQ.o que não
dá,...la; ao municfpio.
·
fôr expresso pertence aos Estoooo:
.
'
Conset}üenteme;nte, podemo's dize.r
,.
O SR. MARIO MASAGAO - E'
como na Constituição de 91-: .. ~· fa.!:egtra de direito público ' que as' 'cómcultado aos Esta,dos. toidos ·e qual:.
petências privativas .sãô indelegáveis.
quer poder que lhes _não lleja nePela. Constituição de 1891 era fagado expl'essamente , por esta Const 1't wçao.
· ~
·
cultado aos .Estados tudo quanto eX,
.
4
PI'Iessamente: não lheS é ·negado, mas ,. Cla.ro está que é 'pil'inc~pio . es-sen-·
a dlelegação aos munic:f;pios.
cial
à
f€íderação.
1
O SR. GUSTAVO CA:PANEMA Sr: P,residente, dw,o . ainda ;ponde-

rà.r 'que o projeto da . Comissão do
Govêrno ProvisórloA~stava redigido
.:nos Seguintes têrmos: "Tudo quanto
não se ~h11. definido 'nesta Coost1tutção, como - pertencendo ao poder
fOOera.l, é da · c ~~ia eXIClusL

O SR. AGAMEMNON MAGALH,AES . ,- Não . se pode dar o as"
.pectó de, compet.ência, rpQ111que tem
n'luitO., limite . E aqueles :pode:res que
nãG> são definidos, que sobraram da
competência, não definem ·a j]ll'is'dição . E ' facultada . Se fõrmos vêx
qua.i~ sao os direitos, verificaremos

-

25Q- -

-que se .enquadram dentro da eom~<
tênci.a. E' . ela que demarca, tl'S.Ça~)i~ .
mites, e não poQ.e se:r va@a_;. ·'Só 8!;!·
pode aceita.r como fa.culda'de: 05 .&~
tados podem exercer os Pi?,d,eres gue
não fi>ram rese,nrado.s ~ .•f!.·_: 'l!n1~o.
Competência privativa nao é · tecmca.
Por êsses furÍdamentos vo'Ji9 pela
emenda Ca,panema.·

'vestíi' (los .·caraotei'es 'de l.~."'D pi'eeeítíG ·
Jtiridi.co;- o ' que- nele se. CQritém . ~
JP.ais uma e~emplí~i~:Ji~O ld~ ~tê· .
-rias das qua1s - a Umao, ass1m comó
os ·:Flstadoa podiem <trata;r.
Oompare-se a ,eRUmeraçã'O d:e - l891
com a de 1934, coii)jparê_--se .essas
duas com a enumeraÇão do. projeto, ·
e ver-.se-á:'não só a dispa-rl:dade en,'tre. elas . mas ainda a '',insUficiênciá.
ae tõda-s.
.
'
Certamente·, em virtude ·do cam·
ter precário da dispt>Sição_ da. Consw
tituicão ~e 189_1, sôbre a atribuiçõe.e
coÍl.Correnbes qa· UJ:l~ão e . dos Esta...
dos, é que Aurelino Leal, no :Vol~
me I (o únioo que 1poude ser publi,.
cado) de seu livro Teoria e prrUit(4

O SR. NEREU RAMOS~ PRESfDENTE -~ Não Ira.vendo n1ais quem
oueira usM' ~da. .palawa está encer~
i 'acia a discussão.
.
.
Os Sts.:, Repea:sentamtes ,que ·á.proYam ·'paré,ga'a.fo, salvo as emendas,
queiram tp •e :rman•e,cer sentados;·
(Pausa) • Aprovado
_
_ .
A .primeira <ell).-enda "'é ·~~@ · tSen.ho~. da Constitu:hção Federal Bràjsilei'm,
1
x,es .Aldlroa;Ldo Cost!J,; . :.:&aui.· IPI1a. e
se .referiu à sua· superfluidade, •acres.:Amíreio · Tôrlfes. , Os Srs. que dese·
ja.rem aprovar .a emenda Capanema· c<mtando qu-e, se. tais disposições nãe
se encontrass.em po ·na..";Soo> · esta.tuto df:!Verão · votar contra esta emenda;
político, nem _por í~so o c~~e.sso
Vou submetê-las na ·oroem que ·fO•
t&ria uma bllirreira a sua . açao, nem
ram a·presentadas. .
seria. deSobrigado de concorrer, den~
- , O sR. GOSTA NETO .~ ?«o
- tio'· <la: sua competência, para o ~!'-.
Pi·eferência ;para a: 1emenda OaJ}a- I giN~sso tdÓ Pais. · ..
, . ..,.
n Mna. ·
.
·Em segundo lugar, é
tcdo inconveniente o s-istema da; coii!iPetêlnO SR. NEREU RAMoS, PRESIcia concorrente, assim livremente es~
DENTE ,...:.__ Os 8rs.· que aceitam e
tab\eleci:da, da· J]nião e dos Estados~
~e:rêncra.c requerida> queira;m ·ficar
o '!'esultatdo de semelhante preceito
.sentadns. (Pausa). Aprovada. ·
será, cQm relaçãc ·a muitos assuntos,
- C~mseqüentemente, a erp<enda· dos
a açãó-pa:ralela, .nãc raro cheia de
'Sl'S. Adroaldo Costa e~~ ~cub.ros eàtli
conflitos e de dúpli.caç.ões, ccm qv,e~
prejudicada :
·
.
bra ·de eficiência e prejuízo de <re~
· Vamos ao artigo ,l:J, que d.i,zt
cursos.
"Compete concO:rreritemente ..à
que<- ctnn:Pie . :fazer é . defihir, dt
U:liião e aos EstB.tdos:
~
écmpetêncilli dli União ..!:__. a éompê..
f ~ vela.r na gu~a da Co:il.S,
t.ência politicà-. e a competêhcia .ad.
tjtuiQão e das leis; . min,istrativa; ·- ·e nisto fieat.
/
II - cuidar da saúde e assis· A c~mpetêiJJCia da União teve qua
tência -pública; . · .
sh" sempre exclusiva, que Ee tirate
lill - fiooalízar 1a. a.pliéação
das matéria;s_de .q ue só a União !l}od~
.das leis sociais;
1lratar, quer. se trate Idos a:ss~tos
IV - · difundir a. ·educaÇão poem que é possivev. ou necessár1a a
pula:r;
_ ·,
açãO coqperadora dos Estados.
v - promover a colonizaçw
· ·
·
·
· ·
·
·
O SR ~ NEREU R..I\4\[0S, PRES1
O SR . . GUSTAVO GAPANEMA --: - DENTE _ V:. Ex.a rião •a-cha qu~
·Sr. Preside!lte, tenhc honra de :pro- · ' não se pode fazer, ne5se .m omento,
por a segumte emenda: Suprima-se
uma constituição sem estabélecer
pelo menos' um ·dispositivo a respeito
·o art. 13.
o all'tigo em discussão ·euumera as da ,·saúde?
Desejo esclar.e.cer a v. Ex ... que
atribuições conccNentes da União e
dos· Est:::dos. Semelhante · di~;posição
ainda há pouco deixamos de subme~
se encontra na Constituição· de 1934
ter à discussão emellldru referente a
(art. 10) e na ConstituiÇão de 1891
saúde '-e à proteção à infância, po:r(a:rt. 35).
que o dispositttvo em · diacussão coo texto em discussã_.o tem, em pri~ gita do assunt{). E' o (lU~ desejãva
meiro lugar, o defeito de não se _ll'e•
esclare.cEI!' a,'' V. Ex. a.
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SI_V,. ATALIBA ·. NOGUE'IRA
sodáiS, :a, .:qon&tituição p()de sUenNo· toi:ante -à Sa.l}.de , ~blica, . o' atual - éi'ai . ·A: alínea ~o projew, .~ôP.re .essa - ~
,Winistro da .Educa,ção, .SáJbend,o da~
téria;.' é stl;Pérflua.
. '. · _ · ..
·minhas idéf.BJS - quanto à <existência
No ·-ll.ort . . 12, Jâ se- diz que à -.lJ}Uã.o
1 d-b :Mihistério d_
a Edooação, outr-0 ~a
·cómpete legislar sõbf.e o -trabail.J.o.
diziru'-me quE\ ·-o - Ml:rilstério -, d:ev.eriar
Nesse poder- i~ !!Irar ~ . eXipliclto de- :d~ ·
ser, não -naciona-l;' ma:.S .alráer.lcano,
cretar as .. l-eis sociais, esté; o ,pode~
de todo , JÕ Continente,. :Pà'rá a defesa
da saúde; v.o ·· wcà:ii~s: - às. epldê!mi~, · implícito de, .na legislação do traba·
acreooend:o ,que, ~s vezes; a. defesa às 'lho, -d~r .sôbre ,a, sua..e;pllcação;
um· paü( se torna ineficaz, porque o
A êste ~ re-SJpeito, lembro '-;..'& práticaviZinho não 'dispõe - de ·recursos. SB'l'á
_con-stituciona! do,s Estados UnidO§.·
~ossiv~l a - Uniãó ' legl.Sl-ar .sem ê&se
:Alf se ' <te~ ·entendidq, segundo céle~dlspooiti:vo? · ·
· ·
·
··
_brce :,pronunciamento .de ~sha.ll,
que,. ~ ldetermin!l!d:o objeti.vo · estfí; ·
o - SR . NEREU R~OS. PRESIC na
esfara ·de a-ção traçada pela Con.S·
DENTE ~- Já ·se _discutiu éssa qilel?tituiçãe, ·.ootão to.d•os os ineios áde"
_tão. ·_v. ~-" sabe que· o Departa~
quíl:doo à consecução dê.sse objetivo,·
mento '-Federal de Saúde sempré ipre"
c_ompllltjvéis com la letu-a e o e&pir1tó
ten~eu r~tringi-!' -a:s -atribuições do
da Constituição, são constituciorià.is,
:Est-ado em matéria de Saúde· PúbUca,
·o :: SR . MARIO 'MASAGAO
;Se :não' se de:r competência cdncor:
rente aos Esta;doo vamos tér· os -anSenhor Presidente, o .a'r.t. 13, a qÚc
.Ügos conflitos entre os. Departamen- · . se refere · _a . emenda supressivil. dó
·senhor .Deputado Gustavo Cropa:n~
tes de Sa'IÍ!de Naciontl!l'. ·e. estaduaL
_m·i!.; , estabelece · a·tribuiÇoos. cumUla!-O SR. GUSTAVO OAPANEMA -. .,,ti-V.~ - da Uniã,.o -e do.s Est!lidos, · e corJ'ulgo qúe a Constituição deve · tr.ar- · , réSponde ao artigo jl5 ida Constitui·
taa-- do' .p roblema d!li saúde, mas devê
ção d e 1891 ,
fazê-lo do mesmo modo_ por -.que vài
1
tratar do problema· da educaçãO isto
D e acôrdo com as norma~? que In·
-é, deve incluir, nó artigo referénte à
formam o dir-eito f ederativo, a, Uriião
competência privativa da Uniã<>, 'a ,-· só ' tém fi"tribulções qUMJJdO -eJCPressa·
alinea . .prqpósta pelo nobre coleg'a,
mente dad!IJS . Suprimindo o art. lB,
o Sr. Senador Clodomir -Cardoso ~ 
a União não mais poderá tratar dos
que, visa ·confer.iiJ:· à União coll]jpeassuntos ali referi-dos, o mesmo, .:en...
têooia privativá, ~ara traçar ai"'· nortertanto, não ocori-endo com, óS :J!la-.
mas -f undamentais da defes!!, e ·: pro~
tados,: porque ,a êstes é facUÍtado
>teção da -saúde; especialmente dia
t_udo qJia.nto h ão - é expres~aroente
vedrudo.
- · ···
'
s~úde da criança" ,,
.SR. NlmEU- RAMOS, PRESI·
V:oto· a favo:r da emenda CwpaneDENTE ~ Quem ela.lbora as leis soma potqúe sou contrário à !extensão ''
ciais? · E' o _.pad81" f-ed-eral. E, par-a
da atividade' social da Unlâ.o. MaS
{JUe os Esta.dos possam fiscalizar. a
se os . Srs . Re,presei!].tantes querem
a'Pliéação, é preciso que haja dispa•
.atribuir à União a · fBJCuldade de insltlvo· na Constituição.
tervilr -em e.ssun.'tos scx:iiw-s , o_ art. lS
'
o SR. AGAMEMNON MAGA" . será necessário .
LHAF.S ·.z..; Citaii'el uni exemplo, .pa:re,
o · SR. PRADO IKELLY ~- Se~ ·.
o . !qual ;peço a atenção do ·Sr . . Gushhor Presidente, beJ;Il ..fêz '-'o Dft!)uta'vo· CaaJanema. E' o s·eguinte: se a
tãdo. Mário Masagáo -' ~ni recordar
Constituição não cutorg~r compe·
que j~ a .Constituição de 1891 tratavá dó- assunto. O :ar.t. 35 .da r-efe~
ttncia ~ opcorrente à União e aos
Êstados, êstes não ;poderão lfiscaliz!).r
rida; .Ca,u'ta estabelecia, c.o m .efeito,
a oa;plicação oda.s leis sociais . E em , o s e~uinte :
direito público .são t.rês as foi:mas
"Incumbe, .outl'ossim, ao Conde competência: a privativa, a coh·
gresso, tnas não prlvati.vamente :
corr-ente e a supletiva.
1.0 velá.r 111a guarda da Consti.'tuiÇão e das léls, e provtdenclax.
O SR . GUSTAVO ú~ANEMA sôbre . a s ·· necessidades de carátet'
Respo.ndo aos noôres colegas . Sôbre
.e, flséalize,çã:o qa !llplica~_ão· das leis
fecieral ;

o'

I

I

'

'

~ 252. -

entretanto, o_ inciso 3. 0 , all't. .16, ·da·
Constituição. Ç-e 34, que d!ÍNa tJl.m"
bém, tcompetênc_ià· concorrente para
pioteger tas belezas naturats, ·e· <JS.
monumentos de. valor J;:J.i&tjárico ou
artístico, _pooendo impedir .a ev.a-são
~~;
..
. .
de óbras de a,rte.
3.0 1 criar instituições <;].e · ensino
o· SR. COSTA NEi'o-':_ ·E sta; pal'.:.,...
SJ.lPerior e se.C'UndMio n'as EState deve· consta!l' do : cà..pitulo J.;efe-:_dos;
. · ·
renté .;_à e9:ucação.
'
· •·
2
• 4. 0 p~o\rar
a instr.uçã6 sreun·
,dálrla
Distrito. Federa;!." .
· O ,SR . . PRADO KELLY - Pod~·
i\ Constituição de · ·-34 foi muito constal~-. Não chega;mos ainda a ê.SS!t
capítulo·. Sei . que a intenção de. al·
t-écnica, porque · estabeleceu três es·
guns Srs,. Repr-eSentantes objetivava
·feras distintas: da competência pri·
a inclusão de um capit'ulo distinto;vativa da U;nião, da ..• competência
sei também que Q .. Sr. DeputaKio Gus~
_p rivativa .dos EstaKios e da competa.vo ·capanema nos Tes€ll'va alg1.11Ila&'
tência eóncorrente, ficando, eviden.:
emendas·, nesse sentido. Se àprovar_.temente, a cornpetêru:ia residual mos·~a medida e posteriormente veripas tê~os em. qU:e -foi. fooaliza!Cla ao
·aip(l'.ovar..,se a 1emel14a .anterior · '- ' ficarmQs qualquer il'edudê.ru:ia, ficará.
·sempr-e &alvo o recurso· da redai;ã?'
confe:rida aos Estados.
fmal.
Se, ·na verdade, não se t:i-àt.à · aqui
da competência concorrente, sobre..:
N~-sse -senti.do, ~.- J;'ll'esidente, alJlXetudo em face do texto que acàba·
sentó -€nienda, . não só: ,para:.. mandai
:mós de votar, tudo mais será;' maté·
incluir o inciso 3 . 0 do art. 10 da
ria. da• competênci.a dos Esta-dos, · não 1 Oon.&tituição ·Ide -34, como · rtambéin
-sendo previs-to, expr<essa ou 1mplici·
para, alterar o inciso 4. 0 do ·a rt. 13.
t-a-mente, nas atribuições da União,
que diz: ",di.f undir .a educij,ção po ..
. . Vejo, portanto, . que não há motivo
pular, com' o propósito de substituir
para se aceitall' a emenda suP!l'essiva . ta.k;; têrmos pelos seguintes:. "düundo .Sr. Gustavo Oapanema; .ao con·
dtr o ensino".
E' -a· émenda substitutiva, que e.7âpie:.,
trário, dentro da técnica do nooso di·
'
reito constitucional moderno, €6Sas
.sento.
esferas · de atJribuições •estão pea'lfeita.
,,Q_
'
SR.
RA-UL
PILA:
Sr.
Premente definidas. ·
.
. sidente, nos têr~os-. do projeto que
O SR. · COS:rA. NETO .- E' justaexaminam()s,- há a ·competênéia primente o a;rgumento . do .. \Sr. · Repre·
tativa da União: e" a competênéia pri.sent'a.n~e
Graco ·c .a rdoso, ao qual
Vativa do ·E stado.
·
a.eabo de 's.derir . De início, deixei·
Compete privativamente ao El'>tadome convencer pela argumentação do
:exercer todo ' e qualquer ·p oder ·qu~
Sr. Deputado .Gus-tavo Capanema,
não seja negado eX(pl'essa. e·· impllci'entretanto, o Sr. Graco Oa.rdoso
tamente ·lpela ConBtitJuLçãó> Assim.
chamou-me a a.tenção jpara êste
ca;bería, .ll."ealmente, outlro artigo e:rn.
ponto, o que me levou a modificar
que se definisse a competência .con~
minha opinião.
corr.ente -dó, Estado - e da União.
O SR. SOA:RJES FILHO - Na-Jn·
terpreta;ção do Sr.· Deputado GusHá ' du~- e~feras ide com:Petência
tavo C&panema, a propósito da
P,Xivativa: a do Estado e .a da. União,
emenda aprovada, f-a cultando aos
_ Parece-me~ entretanto, que a reda_E Stados tudo quanto não iCô&se -a triÇão do .ar-t .. 12 . fPi. .modificada.
'·
buído à União, teríamos generali-o
SR.
,PRADO
~61
moaa'Clo o [princípio da competência con··
'corrente. Seria um absUil'ldo.
dificada no serit1do do que é faculO SR. PRADO KELLY _:_ . Noto,
tado .a-o, Estado, mas com a. inteli~
porém, Sr. Presidente que no rur:t.. 13
gênci-a de que · é outorgado.
·
1
do . J]a'Ojeto não se ooompanha fielO
SR.
RAUL
PILA
Creío
que
mente o texto .da Constituição de 34
a mocl#ica-Ção altera a situ~Ção;,
'- o qu,e não compréendo.
· _
Qullll.lto :aos incisoo 1. 0 e ·2. o, tra~·
O SR . .PRADO K.ELLY Não,
ta-se de re,P!odução lite-ra.L tFalta,
porque ficam c;>S poderes tresiduais.
2. 0 ' annnar, no paíS,. o desenvolvimento das le.bras, artes e Clencirus, bem 00n1à a imigraÇão, . a
agricultura, a indústria e. o C:i:r
.mércio, s,e m privilégios ·que ter.
1
lham a ' ·:gção ..-dos governos lo-~
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•:0• SR. ·RAUL PILA - De ac~rdo
ç_om- :essa modificação, a situação se~
:ríii ··.esta·: "competência.' . pri'in!I.Jtiva cl.a
:Ur,üão" ...
.. .
l"ó.ta disto; seTá f.aéultllldo ao Estado .tudó qU~ não est.á , na competência privativa da União. Sendo, todavfa; ·f MUltado ··ao EStado, prurece
que não- se conclui forçOS3,.!nente es~
tej.a "vedado à · União. Tenho a · im ~
pré.ssão · de que nessa redação do àr;.
tigo 12 se inclui a competência con-' ,
· \ :Çorrente. ·
·. O SR. PRÁDO KELLY- Não vejo dessa ·. gianeÍJ::a. Aí. cOnsidero
competência resiÇ-ual. A cqmpetên~ '
. .c~a privativa .do ·Estaldo es.tá prevista
·~·em outro artigo .. o art . 12 é maté. ria' não e'lqp:uessamente ·p revista nem
.para ôs ~stadoo, ptrivativ~ente ou
m·e s mo concorrentemente.. No t e
V. Ex. a que o .:problema 4e. estabelecer ·o 'Pacto Federal ~. sobretudo,
O,e discriminação de competências.
Discriminadas as .competências; co!)10 na Qonstituição de 3'4', teremos
resolvido uma série ..de dificuldrudes,
de complicações, que ;podem ser pos~
tas à·· inteu-p:retação do direito público.
O SR. MILTON OAMPOS .~ 
DENTE :._ ·Se. o art. 13. fõr supresso,
a. União não tem atribuição prura legislar sôbre saúde, assistênciBI pública, ~e outr-os assuntos, como · colq~
nização . Nesse 1caso, será necessá.r10 ·
dar-se- à União essa: atribuição. Se
·se der· à União e não BIOS Estados. a
.·co!lJIPetêriJCia. coocmrente, êstés rtam, bém n:ão po,derão tratrur da saúde e
assistência . púJ:>Uca e da coloni~ação.
, b SR. MI.tJ'DON CAMPOS- Supri~
mitiamos uma competência tradicional
em nosso direito constitucional: que · é
{t concorrente.
O SR. NERÉU RAMOS, PREST- .
DENTE :,.- E' o motivo por que voto
contra a . supressão. . ~ '
· ;Nã·o havendo mais. quem queira fa~
~e.r · uso · 'da , palawa, declait'o encer·rad~ · .a, disC]lSsão. .
c
_'· Os Srs. Representantes que aprovam a emenda
supressiva · do Senhor·· Gústavo"' Gapá ne queiram con~
&erVlar"se sentados. (Pau$a) "
Rejeitada.
t
Vamos às tduas · outras emendas.
A emenda .dO Sr. ~ Pra~o c Kelly deve ser vota:da em se~n~o Jlug-a r,

a

. por'que . ~é ·~suíJst~t:Uiivi ~.-~·' não · pt&ju"'
·-~~~~:; à; '.do-,
,_ EdU~~<:>. ·, -n:uv}~er~:

ifi'}

' "Sub,stitua~se lo· á~~·. ;;ra., ,~ p~Jii:
seguinte.:- ·
.,. ,_...: · ' ·
Compete conoOO'rentemente 7f!,
União e à os Estados: ·
I ~ ve1ãr na guarda "da· (Jonstnuição e· das leis;
.
. II ;__ , cuidar .da saúde e. asis~
têftl,Cia .pública; ·
· ·III -' proteger : ~ belezas ;nà.,.
ttu"ais e os monumentos de valor
. histórico e irtístioo, pódehdo impedir a eV,asãu de obras cl.e arte;
IV ;_;· •promover,. a . colonização;
V - fiooaliz·M · a aplicação dal
leis sociais;
'· VI ,4; difundir o ensino:'' ..
Essá emenda .consiste na reproduc..
çã.o do à,rV 10 da Constituição de 34.
O
MARIO MASAGAO :PeÇo . a cJ' . . Ex."', Sr. Pr~.siderite, . no
ca:so de '· aprovação, seja esta entendida sem prejuízo de sub-emer:Jda
· que vou apJ;esen.tar pedindo a su~
pre,s são ô.!i- ú~tim:a parte~
o SR .' PRADO KELLY - Estou
·
de a:côrdo . ·
O SR. FERREIRA DE SOUSA o dispositivo deve ser muito clruro.
Ó S'R. NEREU RAM:OS, PRF.$I:;
DENTE ·""'- · Atendamos aos verbOs :
No inciso I diz-se - velàr na . gUarda" e, np v - "fiscaliZrar a apli<?a.ção".
Os Srs. Represén.t antes que . a pro~
vam a emenda substitutiva do Senhor Prado Kelly queiirani: fic·ar sentados. (Pausa) •
·
·
·
Aprova:da.
Temos agQI!'à a emenda o!'e.redida
pelos Srs. Representantes Eduardo·
Duvivier· e Acúrclo Tõrres·:.;
·
'" Aéréseeri1Íe~ftl.é um novo in~
ciso ~ ..
·"
Orgànizar e .exe~u1lar planos ·~
obras 'de saneamenw, no território· de urri esta,do, pela sua ini~
dação ou com a sua .anuênci!i.,
ou pela ,i niciativa da União, quan'do interessem . a mais de um estado' .\
··

·sfi::

O SR, EDUARDO :OUVIVIER Sr. Presidente,, não sou . entusiasta
da leglslação colncprrent~ .e a ad-'
mito apenas para niioo tornar· ós as~
suntos desta· legislação ·Ida cornJpe-
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~:~5~~§
A_ X?dação , fiQa, poi~ , ae!l'QiO a. se~tência privativa da União. o pr~ncí
"
~~:- -~,!·- .. ::---~
·
,
_
pio da legislação· concorrente como .· .g.uin"te: ~
· "or.ga;niz'il,r planos e e:g:ecutllA'·_,
que abranda o principio: da Federa-'\
obras de ' saneame:q.to':
.
.
gão,de que a; União só tem os po-.
deres que lhe são .expressa;men.t e·
Os Senhores que ,aprovam. a emen-:
conferidos ·_e que os d-emais / pertenda, . queiram eonservar-sé seritadÍ>Si
(Bausa).
· ·
cem aos Estãdo&. E. porque zelo ,pela
autonomia dos Est!lidos, é ·qJJ.e. dei à
emenda esta redação, ·que · pa.recerá
complexa, .. mas que. não se presta -a
dúvidas. Propus: "organizar e· executar plànos · e ·. obras· de saneamento". Planos ·e Óbtas de· saneamento
. "Compet·e à União OJ;'g1anizaX' llt
podem ser <comp1exos, ma-s que pão
· def.esa perman_ep.t&-· ·c ontra · o&
.se presta ·a dúvida2-. Propua t;··, "or~
sêoas, sem e:x;clusão das lil:iéiatiga.iüz-ar e · executl.'.x .a,penas ·'ê.c: êsse_
. :va:S estaçluais".
-' .
Estado, ou num Estado interessando
~te ·dispositivo ficá. prefu{l.icado
á, outros Estados, óU 'e m diversos._.Es:::.
pela emenda do 'Deputado Agame--·
tados para a· execução ,de um -l!ót.._
mnon Magalhães.
Yiço de oonjunto.
Artigo 14: .
,
,
_ ..
Quando acrescentei, · :Ra emenda~
· "E::' v·edad.o _;:à . União, aos FJ.si.
primitiva: ''P.o te,rritóri'o de i,J#l.· Es--.-tados, ao :Oistrito Federal e ' aos
tado". disse: "·Iiór' sua iniciativa. ou ·
muni.cipios: 1. 0 , cria&.' distinções
éoro ·a sua anuência", ~xata,mente · ·
entre brasileiros natos : .ou prepara que a União nã'o pudesse, ' a
ferênci-as em favor de 'uns conpxetexto d'e obras :de saneamento, [.
tras os outros" .
· ·
interferir na vida econômica dos
Em discussão,
·
Est!lidos, 's em a iniciativa ou a anuO SR. HERMES LIMA ~ Sr. Pre:.
ência dêles. E acresoentei: ••oÜ 'por : sidente, a. menos . que me dêiiJ. · unia
iniciativa da · União, quando inte.;
explicação satisfatória, .vou etifl:aT · a
ressem a mais de um Estado'-'~ por...; - Mesa emenda supirimindo a .. palavra
que, ns;sse caoos: em que: as.' ·obras.-. "natos".
·
·· · '· · ·
de · saneame~nto interessam a · i:nais
,. "·
Fica;rá: ·
de um Estado( é claro que o-;Prip.cí,''eri~ ·- dist~Õé~ · e~tre · bj:a:?h
pio de autonomia deve ceder a~ :prin- leiTo$ ou: _pr._e ferências em ;f~:vor :
cfpio do . interêsse geral.
·
de ·uns cop'tfa: bs _outros'·', < ) · • · Justifiquei, Sr . . Presidente, a PriPa.r·ece-me- que a_ regi!' a deve ,set
mitiva •emenda unicamente para denão criar distinção 'entre brasileiros.
monst-rar que ela tem' um único .in·.
Agora, . a Constituição,. quando jultuito, que é o de sal:vagu.a;rdar ~.!i.·· aug.ar que certos cM"gos ·.sj)· podem .sex
tonómia dos Estádos e de fazéit com
ocupados por brasilei>ros natos, a lei
que essa atitOIÍOiílÍa ceda RpeÍlaLgio -dirá expressamente.
ante dó i;nterêsse S1eraJ da Nação.
Se, todavia, pareçer riiellror; . à co.Se ,~~ ain,_dl!-' pud~s&a dar _ilfl1~ ia:·~
missão, pederá essa , emenda sw- ~ ·: 'formaçaq, . d1na que o Brásll e· ;pa1s
:>ubstituída por esfa oul:.Ta: "organide. imigraÇão e lembrM"ia à · Comissão
zar e executar planos e obras de saque o romandante do corpo amerinea:mimto", que -apresento. à Mesa.
cano que. tomou Bertschesg!liden; :na
Alemanha, .onde estava situada a .. i\'é. Q ~. NEREU RAMOS, PRESIsidêt:cia de Hitler, era' um aLemão
DENTE - Não havendo mais quem
n ato, que foi para .os Estados Unidos
peça a palawà, vou encerrar a dis:...
aos doze .anos c].e. idade. E era tão
cilssãó. <Pausa).
bom ainericano que comando'(l . o re.:.
A emenda manda ac11escentàr ao
giimenfo que exatamente. tomou o ninovo inciso o seguinre :
nho . da "águia".
.
'' organizar e exectitM' planos ~e
6 SR. ATALIBA NOGlTEffiA "-obxas ··de , sán.~amento" .
Sr. .Piesidente,prestei tóda a aten-:
Acho mais perfeita esta redação:
ção .a emenda aprésenta;da pelo no" organizar planos e eXiecÚtar obras"
bre Deputado Hermes.. Lima . Rooooporque as obras pràpriame:nte não se
nheÇo que, de fato, o . Brasi:l necessi"'
organizam, ·executa-m -se ;·
ta da imigração, mas também do ca-
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~tl!l' ~s,~~Jl~{trci;-- ~ue_ .~~-·- '4E%v.ê :· sei ú:i~~ ~.éaexái;:~~nllfn~r-~)g.q~;elh _sf.lg~i--

J'er.&eg}lido no Bra:Sil . .'•Nap éo:ç.h~ç.o · da .-a:);os qmo sé;~. p,tôíbidQll'- a . qu~lqu_p.,:,.
· ,'<ã.~_.Mvi~~ '·,expli~~ão; , n{ai· verifico : õ~. âêl~~ ·;' 9ra, .~ãos . ~tá..d?~' :não se.. oo~' .,
~t;P-~ nao_;tem.~ ·~ :Pó_dex ,d_e assi!D.i!~7 . ceder~;~- que ·.~rm:t~~. on~ Gistl~Ç!L<!'
-~o;· dos , lj}s~adç.s. Up:i;i;Os .da. ~eo:n,ca.
me~mo ,- en~re b.;-asllelr?s ~at_tll'.ali,z;a.-..
Aqui, ,:~~- BJ,:asl~, : lL :estr%lgel!Q •con:;, · dos,,. porque 'll- natürahzaÇªo; prov~m;
a~rv~. nó geral, 'Qs' ·se119. u.sos, ',costU:~ · cl.!'" titulo ted-erar,· com eficácia · ig~V
inés;· seU atlió,r•. à . pátria·· i:lé. Or-i!!'êm, .. em tôdas :·. as .· Unidades ·f-ederatív'as.
emõôra', Se ·. nf.i:turall~ . !;>fâSiiéír(>. . . o '. qUe 'p~.rec~ é· -qué . ,há" . imperfeição .
_· ?!-HM. ·querp.yéri!icM: • n;~:ii:lt_p bem a: -.:~:e ,!~aÇão 01,1 · ~e . ~téoniea.1 .A:-. dis;.,
_hi§~{)rla·· 9;o -estr~nge4:.9; -no· ·ural?il ,_" tinçao entre__ bras11:euos . nat?Xaliza~os.
~e.$tes úJtil:nolí d~z atlos · --:::- há ~e :
,E• natos~ . Ç(')mpree:ç.çle <!Ue fosse fe1ta <
COIIDluir que somente por intetêsse - . por lei federal, mas !)aO .pelo EstadQé- qúe_'Ó ~s.tra]Ígeiro ' p;rorriôve a · i;t.a~ 9u pelo .NiunicipJ'?.
, t~a;lizaiÇáq._ ~n~!êSs(O individual; , s.eio · SR. ATALTÉA NOGUEIRA: .....,.
~ue )e não é!I,SOU, que S~ :n§.o con,fun~·
DeVÉinl.os conServar ·àL!ida aqui . O >l)S_:.·-c:,
d!W com o i!lt.erêss:e do . Brasil:_ :se
pí:ri't o ' federativo-. Haverá; inte-rêsse · .
"t&$emos abti.r JJ,~a devassa para ve•
em deterini~ados 'E-stados em q"ue os:..
;rifrear se :c(i)rr-~pond~m: aos no$sos
natúralizaãos tenha.ril' vantagem me~
s.nseiós . a qiàJo.r~a .doo -titu1os de.cla- . nor que os natos'
. .
ratórios · de cidadania brasileira e des
·
.
,.
.
deéreto~ -de . naturalizaç~o . ultfína"'
9 :SR : . MI!-T<;:>N . C~OS .
mente cO:ncedi.dos, ;pen;>o qu_e seria
N_ao . e- o que ~o. O obras1Ierro- ~atu---.
únra desilusão, porque êsses estran- · raliz~o deve :t~.r tr.atamento.__ ~_.al
!iliMro,s .àontim:1am a falar a ,línglia
em · ~ , a.g umda;des da fe~deraçEt.p,...
- de seu país, a educar os fiihóS n"os
o s'R FERREIRA DE SOUSA coS;tumes da te,r,ra.":t?-B:tal c - · enfim, · Nii<o.·~ é êsse ·o rég;ime as, :conS-tituia é.bf'a qe de.'l'b_rasllemZE,çao é CÇJmções, anteriores. Havia mesmo alpleta.
·
guinas que impediam que btas'Heiros .
naturaJizades
· exercessem
os lugare·s
·
·
·
O SR. COSA NETO - PeÇo licenç.a para· dar · um .apartei a fim de
de Prefeito Municipais .
não ter necessidade de ped~ a pao SR. ATALIBÁ . NOGUEIRA ;-.:-7
la.V:ra. -Se · fôr vota;da-· a eiíieillda su·
O· principio federativo, j;ambém aqui
pr10Ssiva <do 'nobre. \Daputa;do Hl&r- . deve:. prevalecer. ,
·
IpeS Lima, cairá -o dis:positivo íJ.ue- ~6
Penso ter respoodido ao ·nobi;~
permite que sejliiiil F'resià:ente da Re·
Deputado que me Honrou com ·SeU
públi;éa, senooores >e deputados, os:. ·aparte . Have-rá .em alguns Estadoo e
'brasileliros_ natos .
]\,funidpios, interêsse,. nesse ou naO SR. ATALI13A NOGUEIRA
que1e assu11to, para fazerem, na sua
·
·t · legislação peculiar, 'a; distinção .entre' brasileiros natos e, na-turalizados .
Cair, não, porque; se a CQnstl mçao
expressamente wbrir .exceção na: haNo 'tocante ·ao legisla(ior ordinário do..
ve.'"á conflito·
'
.
Brasil acho · absolutamente necessá6 . SR'. QoSTA NE;rO ._,_ ::rv.r~ : na- .rro, Não' podemos hoje _prever o que
"\'erá ~.ontradição.
'
RCO!ltec·erá- no futurv. Estamos ven0 SR. A'l'ALIBA NOGUEIRA ...;:.
do ·que· o espírito de sua tpáti:ia de ·
orig.e m não desaparece na maioria
Não, porque, n esse · cáSo, não pode-' dos :éiuec · s·e n aturalizam . . Já: · diss-e
rão !ler Presidente - da República. O
que ·. i~so'· representa para nós uma·
que ·Viso não _são os casos · expores•
incapacidad-e de absOi!'ção, ·que el!O'sos . que possa:mos. inscrever, na Coos•
·t
u 'd
A é'
ti-tuiÇão. Quer.o prevenir 0 futuro do ' gíamos nos Es ados m os ·da m B.tasil, dar >ao legislador ·ordináirio., · rica do Norte ; Haverá, por exemplo,.• •.
& faculdade de. distinguir entre bra·
a questão da . .p:ropriedaid·e de jornal,
SlJ.elxos natos e naturalizados . Esta
de ações d-e banco ou. companhias de
Q:istínção é necessária nos dias de 'segmos; c0usa ·qUe hoje talvez não
hoje.
se afigure necessária, más que ama~
·, • . 1 .-.;
nhã pode:~;á ser. Assim, respondendo-.
O SR. MILTON
C'~OS
ao Sr. Hermes Lima, peço~·a S. Ex." ·
9 que · estrlJ,nho ·é qu:e o princípio :retire, se ·se c=vencer, sua. emend~,;.,
en~lobe a_!Jni~o, -~ E.stad~s e ;o -Dis~
para conservarmOs a ;possibilidad·e ·
/

\
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-de haver distinÇão ,eritrre· l:Írasil~iro
.de titulo deçla.ratõrio.
.
O SR. HERMES. LIMA - 1Lamen•
.to não poder reti:rar a emenda. · ·
O_ SR. PRADO KELLY - Estou
de acõrdo com o Sr. Hermes Lima .
·vou . 'justificar meu pensam:ento. E'
:matéria constitucional a difiniÇão de
·nacionalidade e de cidadania ..
Assim, ~a Constituição d·e_ 91, como
.:11a de 34, se definiram os brasileiros: os .nascidos n<> Brasil, os filh<>s
de brasileLl'os ou brasiletras nascidos
-em país estrangeiro, os que · já adquiriram nacionalidade brasileira,
-ou os estlrangeiros por outro modo
naCionalizados.. E' ·a C<>nstitutção,
-portanto, qu~ faz a eqí.üpa:raÇão entre .brasileiro naturalizado e o brasileiro· nato. Em outro dispositivo
, quando há i.nllerêsse polftico, convi.ria que determinada função só pu·.desse ser exercida por b:rasHeiro· nato. E' a mesma Constituição que
Jaz as as limitações. Só ao pádelr
Constituigte é lícito distinguir entr:fl
·brasileiros.
·
·
O SR. ATA~BA NOGUEIRA -,·Podemos deixar a distinção em aberto para o legislador ordinário.
. ' O SR ., PRADO KEL~Y ,_,.. Co{ílp
está no aa"tigo, transferiremos do po..rler Constituinte em matéria Constituciooal, para o 1égislativo ordiná~
rio da União ou dós Estados, a facul...dade _de distinguir onde a Lei Magn(~
não o tenha feito.
·
Nessas condições aceito a ·eme~da
,.do Deputado Hermes Lima.
Em relação a outro arg'illrnento "do
,Sr .. Ataliba Nogueira, de que s·e pos..sa tornar inconveniente, de futuro a
.~ção de um brasilei.ro naturaliza'dq
a solução também é .dada :pela Oons•~
tituição. Ainda Dão chegamos a êss~
..capítulo; mas, l<;ndo a Constituição
de 34, no seu artigo 107, vi que perde
a nacionalidade ·o brasileiro naturali~
:zado que exercer atividade social ~\1
polftica nociva ao. interêsse nacional.
Aí está a Nação armada dos !l:'ecur-..sos necessários" à .preservação de- seus
in te.rêsses.
,
O SR. CLODOMIR CARDOSO ~
· Os Estados não poderão proibir qu~
·sejam governadores. os brasileiros ria,tú!l:'alizados. A coosti tuição só v·eda .

para o caso de Pre_sidehtt\ da República.
O SR. RAUL :PILA··.,.,.: Sr. P!residente, não me pa;rece de elevado in,. ·
terêsse público manter, -aprofundar. a.
diferença entre brasileiros natos e
naturalizados. . Ao contrário,· nosso
grande interêsse político seria -que tal
diferença se velasse quanto mais possível. Ag-ora, no tocante à questG de con~
veniência para determh1ados · ca.Sos,
acho que a so~ução está nas condições que deverão ser, preenchidas Ji::tr!l
a natura•lização. Ai' ~ · que d-eve .haver
todo o rigor .. Uma vez, porém, conferi~
da acidadaiiia brasileira, ov interêsse
nacional está justamente em atenuar
quanto possível as diferelJ.ça~. porque
quanto ma•is se acentuaram estas, mais
difícil se tornará a integração de element,os alie'nig·e nas em nossa nacionalidade.
Era · o que pretendia dizar.
O SR. GUARACt SILVEIRA Sr. Presidente, .sou pela permanência do n. 0 1 do art. 14, c 0mo es·tá.
redigido, pelas seguintes razões: aquiapenas ficou · facultado criar distiln- .
ção entre brasileiros natos
pre- · ·
ferêriéia em favor de uns contra oU""
tros; mas não .está vedado ao Pa!l:'lamento ;e quipara os direitos dos cidadãos de outros países, que estejam conosco e requeiram m·ais tar~·
de a sua Cidadania. Apenas, proi-.
be-se criaa' distinção entre brasileiros natos, deixando à legislaÇão ordináJria · dete:r;minar em que -COtncUções os estrangeiros poderão adquirir · os direitos de b11asileia:.os natos.

ou

O. SR. RAUL PILA _--,-_ ' Queil' dizer que se deixa à legislação ordinária a• faculdade de estabelecer as diferenÇas.
·
O SR. GUARACI SILVEIRA
Exatamente .
. O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Também não voto pela
emenda do Sr. Deputado Hermes
Lima . . Acho que é medida de prudê:heia manter o dispositivo, embora;
não com a redação que está, porque·
prefiro a do ante-pil'ojeto do Instituto dos Advogados, e que é a seguinte:
"E' ,vedado à União, aos Estados e Municípios ... "
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_=·~:A;ir~; fêss~-- Í!rcije\i hã~ coglta: ' -do:.
;tlistr'ito'
,_, Fede~·al,.; e. i deveil'ià
cogitar~
•. ' •.,, ' ' 1." ,. .•
• . .
•
. .
'
•
· · · " . ,,criM: i:lfàcriffiinaç6es,' . desigu-aldades e distinções entr·e bra,..
· sileiros natos, ainda que· por .motivCY·do luga.r de nascimento, te"'
sidênda ou domicílio",
Pen.So que a · Constituição ·deve. co:.. ·
gJ.tár exclusLv:amente dos .brasileiros
:natQs, · proibindo se esta:be~eçam élis., ~
tjnçõés ·entre êles, deixar para a ·le• gislação ordinãria o àssunto dos ·bra;.. .
áileiros nâtuxalizados. E' uma medida de prudência, que abs<t~uta
ménte n,ão impede . a integração · -.a"
que se Teferiu o n01bre · Deputado,
porque a matéria -de naturalização
ficarã para a leli;islaçãn ordinán'ia.
A. Constituição. apen_
a s deve cogitax .dos brasileiros na.to~? ·e ,Pil'o1bir
expressamente quaisquer discriminações entre êles. Não me refiTo à ar·gumentação do nobre Deputado · E!e:..c
nhór Prado · Kelly, confrontando ·os
;l-provados e que não sei se o serão, para ' limitar-me exclusivcamente
à conveniência nacional de_ não :8~
aludir, · n:o dispositivo, aos ___ brasile1':ros naturalizadós, .que devem ficar
paxa à legislação ordinária.
Preferiria, no caso dá naturalização- ·e lembro-me óomo sugestão
_..,.... a redação .do Instituto dqs Advogados, que me pa.ret:e melhor~
A s:emunda clàusula me parece-absolutamente , desnecessãria, pÓr já.- esta.r contidà na redação a que me refiro, _Se _.não. pode haver · distinções,
evidentemente, não se .podem esta_belecer pref e.rências.
(
O SR. MILTON
CAMPOS
Talv.ez a preferênéa se refira aos Es•
ta dos e M:unicipios.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Pr·e firo a reda.ção do instituto dos Advogados, •e a sugeri à
Comissão de ·Redação, oportuna
mente.
Não havendo mais quem peça a
palavra,
· eno'et;rarei a discussão,
~

e

-~-·

Aprovaiâ.p. .,.-. . ,.
..
A:gora, . ·a 'flll1end~ Jik '·De~utaçi;ÍÍ
,Hennes- Lima~
.~~x,
Os Senho;res que concor-dàm com
IL supréssão da palay.ra - "natos"
__: queiram fica:r; sentados. (Pausa) _.,
Rejeitada.
··.:, · . · ' : '' , · ·
Vamos passar. ao ., seglji'ido ·item: .
"1Estabelooer; .subv.encióriar ·· Óll·,
em·b áxaçar o exercício . çl.e cultos '
_i!'éligiosos'', -~
·
'
a · ~.- ATALIBA NoaUÉIRA Passo às- mãos de V. Ex."', Sr. Presidente, •emenda . subScrita
pela
Deputado Ai:ruda C~mara. ,
.
'I
O SR. NEREU RAMOS;' PRESIJ:>ENTE - O & . Deputado Arruct;ª' .
Câmara <íia,}resentou· a seguinte· emen"'·1
da:
·
':. ·
·
"Sem prejuizo da cplaboraçãh.
;reciproca entre o . pOdeit espiri,;
tual e . temporal.' 'ein . prol .do i.n~ ~
·terêsse cqletivo. '·'·
· ·
O SR. HERMES LIMA-.____, Sr. Presidente, pronuncio-me pelo dispositivo c-omo se encontra. O aditivo . do
· parece-me dispensável. A idéia está
perfeitamene expr.essa, e não é preciso dizer: '.L. -"Sem -prejUízo da colaboração 'entre o poder espi.ritual
o poder temporal." Essa colabor'l.ção
existirã na politica prãtica do País,
éonio sempre· tem existido. A Consti- ·
tuição de 91 não . foi obstáculo a essa
cóoperação; mas não é possível que
na Constituição se diga _seno o que
estã aqui; - "Estabelecer, subvencionar ou · emba.raçal' .o exercício de
cultos relig.iosos." ·
, .
Era o que tMlha a dizer.
O SR. NEREU ~AMOS, PRESI·
DEJNTE - Continua a discussão. ·

e

(Pausa).

'

Não havendo quem peÇa ' a palavra, ·enceiTa·-la:-ei, (Pa~a) · .
Estã encerrada. "
Os Senhores que apa"ovam o dispd~
sivo n. 0 2 do art. 14, sem prejuíZo
d!J. emenda, queiram ficai sentados.

{Pausa) . .

(Pausa) ·.

Ence'rra;da.
Vou submeter a votação o inciso 1.0
elo artigo, ressalvada a emenda, do
deputado Hermes Lima que apenas
suprime uma palavra.
_
,
Os 8-enho:ves que- o aprovam, com
a ressalva, queiram ficar sentados.

Estã aprov·a do..
Submeto a ' votação a emenda que
manda acrescentar ao artigo as ex•
pressões: "Sem prE!jUizo da colaborp,ção recíproca entre o poder espiritual .e temporal, em prol do ih·
te.rêsse coletivo. "
'

.(Pausa).

\

.

~

- ·25r·.
O. SR~ FERRJEIRA DE SOUSA ~
Sr. Presidente, quero apenas : es.cla~
;rece'r que. a emenda :çlo. Deputàd.o
Airiuda Oâin.a-ra · ·é siniplesmente :a
tradução. do que está ria Oonstitui~·
ção . dê 34, _vale dizer, não atent_a
contra ~ tradição do Direito ))rasilei~
l'O; apenas co!Ú!á.gra a- ·regra de· que
a separação da ;I:gr.eja d.o Estado, a
público nã.o 1mpór:ta na impossibilidade de colabOração dos' poderes
eclesiástico . e. civis, em finalidades
comuns, nem né! assentamento de
' iegTa a respeito d:e ·_.suas .'própria-s
relações; de :qJ.a.neii:.a que' não fje tra-ta de urna, nqr.i:na nDva, mas da{)_ui~o
que .já · foi'. · es~abelecido entil'le íllÓS:i ·
Í1!). Cortstit\Í-ÍlfãO de 34:
Ó SR. -PRADO KELLY: - .~{ Pr.e:..:
,sidente,. o. in.cis_o II do. aa-t. - ~~ é ''re.:.·
produção literal' do de mesmo número do art. l.7 dó Oorutituiçãõ ·de 34."
Não. vejo , por que motivo havemos
-de acrescentar fras es -com o a.s .Constantes da· 'emenda adi-tiva·. · DevO, é.n-·
tretanto, frisa.r. o seguinte:· a .regra.
· cto axt . 17, II, é proibitiva . . Não h~ •:
·riec·esstda,de de estabelecexmos, nesse'
dispositivo, ·uma ·l;egi·.a · peTmissiv~L,
porq4le. esta matéria terá de examwru.1se ·em ·outro capitulo ela Cons'tituiçãQ,
como, aliá~, se havia proeedido ao ela,borar-se o texto de S4. Ponderam-me,
porém, que o projeto ·d o Instituto dqs
Advogados àcbnselhava· ·boi'sa .se:melha~te. · ·

O SR. HERMES LIMA ____,_ Aquell'!
• projet_o aeonselha coisas do arco dp.
velha...
·
Ó SR. PRAÍ>O KELLY. - .. :seDyl
prejuízo, pa.rém;' da cola,bOI'ação r•e.clp.roca, em ·prol do ·-interêsse cole-~·
tivo. Esta cláusula; porém, no , p~ro.
j.eto do' Instituto dos ~dvog1ados, es,tá adjeta a úma disposição que cons,.
tava do inciso III do art. 17 da Cons,.
tituição· de 34, mas que não foi re.-·
produzida no · projeto~
Assim, ·esta cláusula tem atinên~
éia com i:natéria que não está .em
debate, presentemente.
Um _s enhor representante
Mas a sub-corníssão suprimiu· o
inciso 3. 0 •
•
O SR. PRADO KELLY ~ Sim,
Tinha-se em vista · a proibição qu~
·está contida 'na generalidade do inciso.

O SIR: SÓAR;EJS . FILHO . "~.,.De~
sejo • da,r inforllÜl.ção qúe nié ' foi pil'e.:;;t~da pór __ nust;r.e membro 46 .' I~~
tltuto ~os · Advogados. .'êl~t.e .Jl]\OJ~:-.
to n§,o ,é prõpriamerite do Instituto .. A Comissão incumbida. de .e xami-.
há-lo :f.ra,_P.alhou . dmante quase
do · (h' tempo com- presença lt'eiativa.
de seus membrós. Posterior mente foram apresentadas· emendas, que, por
escasse_z de tempD, não p;uderam ser
votadas, sendo o trabalho remetido
a este,; Assembléia.
Ó SR. PRADO rKELLY - AgTà•
,
d,eço a infórmaçã-o.
_. CQUclui,ndo· Sr •. presidente, ·.:a:ecl.á"'
!>'0-que votar-ei pel0 texto.~
. ·'iz:r' ''SR. · 'GUARACI SILVEIRt~ ..,..!.
,8~. ' pje8i}iílnte, estarbelece ...o_ inciso
2 do . 'àrt. ·14 que ·é vedado ..à União,
a0s lVlunicipiÓs, ~stabelecer, subv.ertc'i onar, ou eniba,raçar e .exe-rcíciÓ de
cultos · relLgiosos .
: · _,, ·-' ·
Qualquer eXJc.eção, aqui" _introduzi·Qltj dairia !li idéia· de · que, ·e:m certos
-e ; de_terwinados . casos, . seii-a possível
esta,bele•cer, subV:enciona.r ou emba:.
raça,r o -exer-c:tcio .d e cultos' ieligiosos.Está'' mais .:ou menos aceito existir uma l'elação entre o Govêrno e
a!quê1es qu~ . ()túdani da yida . espiritp:al do povo. Um deve auxiliar .. ·o
o~tro :;- ...o' poder espiriutal prepá,rando ··ll< . 1:1DSS!l- g.ed'J.te p!lllra .que obed.éç~ .a sleis . do país El' • respeite ·P seu
governo; e -o ·móvêrno, por sua ·vez1
í·espeitando .as autoridades religiosa.S·.
Entretanto, não há necessidade de
se d-eterminar; como muito bem
~ent;uou o $r .· :neputado Prado KelIy, essas rel'ações já ·prec-e.itua.das em
cu~ros póntos da . úortstituicão comé' o .caso 'daquela' que estibeÍece o
casamento .il'eligioso ,e . outros direitos
espill"ituais ·do po'vo brasileiro. ·
Por êsses .motivos, voto .também.
pel\J., redação ·do ante-Pr~~to d,a·
Subc·omissão. ,
· ·
O SR.. ATALLBA NOGUEIRA - ',
Sr . Presidente, .a,cho muito opocrtuna
a cláusula "sein prejuízo da colaboração prec]pua"·, porquê uma inter;.. .
pretaç_ão demasiada r-e strita, · não
tem entendido que ·o Es.ta,.do ;não po- ,_.
de penetrar numa porção de assun~
tos, como cte f.ato tem a;contecido,
graças à · vealid;a;de brasileiil'a. · ·
O último rec-enseamento .ainda
mos.t ra a pe.vcentagem enorme · ,de
brasileiros que· se de·clararram c·a tó-

oo-:·
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-lÍFos,-."IYox_'-exemplo. Ujna Jnj;erpretá;ç~o - restnta. da -·constltuiçao, porque
'·noo- h!Wia 'dispo::;_~tivo comg êste ,le~ .
va, muitas . vêres,' à prática de ato,s
em que. o Estado se vê na cohtin- gêircia de- ter l'élaçóes__ .com ·a -igreja.
O SR. GUÍ\RA!CI ' siLVElRA Mas se intro(iuZírnios .• a ·eXJceÇã.o,
inuitos govêri:i:o)l, depois; .se sentirão_
no direito de desrespeita!l' _o ,que . está
det'eliTllinado no inci,so .-2. 0 , .assim .
. como :ve-oentemente temos visto gjo.~
·v-e rnos - ~de Estad{)s fazendo· presen~
tes · de 200 mil cruzeiros, como .ocor~ .
;reu, em Sã9 Paulo,. o que é. um des~
féspêitb Oo111st~tUição.
.· ·
. o SR. ATALIBA . NOGUEIRA '-~ ----'
:Prt.níeira!inente, -entendo que nálo ná
desrespeito algum, ·-é até a nobre crí~
tica feita á respeito diz ti·atar-sé de
um :_atmso com os ,dinheil,'.os públicos.
Em - primeiro ·rugaJ:, penso que o
-momento exige .ess-a colaboração·.
Não ~ possível ·voltarmos para o. Estaido- leigo, agnóstico de outros ér!IS.0 _fenômeno · religioso não pode 'sea:·
esquecido.
·
V. ;Ex.a, Sr. Deputado Guaraci
Si~V.Ejira, é daqueles que comigo pensâm, ' no sentido -de' que uma Constitú1çã<;> não é simPlesmente o arca~
bouç 0. jurídico :do Estado, porque s·ar
.bemos que a _finalidad~ d<Í Es,tado
· não 'é só jurfdtco, c-omo os homens
dé 91 entendiam. Sa;be!no's· que há
muito -mais do que elemento juii~
d.ioo, e como tal; ·á Constituição deve. conte[' tudo quanto haja de relj.li.dade 'n;.o·. Estado, tudo quanto : se~
presente elemento de realização em
bem dó Estad-o.
Peço :aos nobres colegas que aprovem o dispositiV'O. Há matéria da
;a1~tada · exclusiva Ido Esta;do, como
as há. da competência privativa da
religi~; mas há outras,- ainda, que
necessitam da colaboração dos doispoderes. E é ' P:reciso que isso fique '
consignado, a -ffm .d-e; e)ll primeirolugar; não s&, violarla a lei, ·em se.,.
gundo para .níj.o haver sofisma.
0 SR. l'ffiREU RAMOS, PRESIDENTE - Não havendo mai_s quem
peça a p'aTavia encerro a discussão.

,

à:

(Pausa).

' Enéei:raJ'a.
Decla-ro qué voto pela emenda, _Se~ .
gllfldo procedimento que tive em
1934. Rretiro seja ct,estacado na re~
õ.~ção para o dispositivo.

J,

~

-'0 ,.-s:R: ADROAiiDO C.PSTA · ·
. Por -que · se· ·não- estabelece o di~~"
pasittvo d·a Oonstitu~ção de 34; . ~ri(
vez dk se fazer o adendo? ·· ·
O SR. NEREU ' RAMOS, PRESI~
DENTE ,----, Voto pelá -e~enda, sugertndo que na r-e dação se faÇa um
inciso novo, rios têrmos da Constitui~
ção d:e·· 3,4. ·
_
·
:- q, -~:R. ADRqALpO ,9~T,A ---,.,~
;i\fuitp· - bertJ.. -·
'
NEfl,EU RAMOS, PRESIDENTE -~ , Os Senhore_s q11-e áproyam .
a emenda, com à · sues tão d<e ser
feita: na }."edação, ' um inciso novo
nqs . tênnos da Ool!lStituição de · 34,
queiram ficar sentados. (Pausa,).
· _t1P::ovada.
Q<SR: BENEDITO VALAD~ES -;.;,;~
Sr. P.r:esi,dente, .- v-oto pela emenda '
do Sr.. Deputado Ataliba. Ni>ueira,.
no tocai).te à cola;boraÇão . -entr~ ' o8
poderes _. espiritu;l-1 e ·temperàl.
,. O .·SR. NERE:U RAMOS, PRESI~
_D ENTE -:---7- Pass&mi>s . ao item' ~. 0 .' ·
"3 .~ prescrev-e r leis retroati~

·: ·,b,-,_sR.

,

.v:~, ~

~

. .

-E.fu ~Í,scu5,s'~();
O SR. Hlí!RMES LIMA - · Senhor
Plr•esidente, êsse dispositivo também
me, par~ce de or.dém demasiado . geral,
' pois é evidenté que o Poder Conl,l.titui;nte, .- o Poder Legislativo pode,
'em casos excepcionais, prescrever leis
:retroativas. :ll:sse pode ser um ·limi~
tena aplicação da lei, pa:ra .o juiz,
mas não pata o Legislativo. Se fôsse limite ao . Le!Wslativo, o Congres-s.o -não pode;ria ter declarado a aba~
Iiçãó da es.cravidão. ,
:Ellvio à Mesa.. portanto, emenda .
supressiva, porqu[!.nto não ·: é ' p-ossível,
subordinar o Poder LegisTativo a essa
regra tão gerar. ·
·'
'

.

.''

O SIÍ. ' FERREIRA DE 8-'óUSA

-v

Sr. Pir'esidente, argüi-se, agora, não
captei: • a . matéria do ]+u:iso 3. 0 , do
a,rt. 14, ass)lllto de ordem constitu~
cional. . Essa ar.g üição não encontrar--base na própria tradição brasileira.
Estava na constituição de 91 e 34
e só a de 37 a desconheceu. Não . s.e11
mesmo, se não h avia qualquer coisa
na Constituição monárquica . A m-eu
vêr, _a · ,matéria é constitucional. Tô~
da v-ez ,que se trate 'de impôr limita~
ções ap P?der L~islat~v-o, ·á ' maroéria.

>

.í:ste ·. prl!Wíali!o . não: se . inc5rporou·
é cohsÚtucionalj -ninguém pode iinpor l.irhitações ·a,o Podex Legislativo a · t!j.o fol'témente à tradiçã:o juridica.
não ser através da Constituição. Tôda
como nas leis ·eurqpéias e outras . .
a questão é saber se queremos impô~
-E' preciso que o legislSidoc -e ntre,
a. llmi tação. ·
com· a sua capacidade, d·e proib!I', de .
· Nos países estràng:eiros, sobr.e tudo
V:!'dar~ . Nãto -se diga, . 8r. Presidiente,
europeus; não .há · a regra com essa
que E(· norma ve:ri.h.a evitar determiper1eição, vamos dizel' assim, porque
nados . cas(JS de r·e troaÜvidade e iSSO
lá não se observa a rigidez do direito
porque ·existente ela já nas Consticonstitucional. A norma é · de direito
tuições anteriores, · nunca o · Poder
coÍnum, a que se SJtbmetem todos· os
Judiciário viu nela .oostá;culo, por
legisladores e juízes. Ela está no
qualquer forma, de aplicação em
próprio direito .americano. Vale dh
matéria de direito público ou de. orzer: não se trata, assim, de pura
d.em pública.
inovS~Ção . ·do direito brasileiro e; se
Quando o Código Civil, no art; 3.0
se tratasse, muito · honraria a noss~
da InJtrodução, ·encara ' a hipótese ·,·e
cultura.
..
define .a proibição de retroatividade,
A regra da irretroativiiilade das leis,
sobretudo, no direito privado é tra- , como irsgJra que visav~ a garantia dO
dicional, apéSllir de não constar .das . direito adquirido, dos atos jurídicos
perf·eitos e da c.o isa julgada, todos as
l-eis européias·. · ·Seguiram-na tôdas
comentadot.es e tribunais, inclils~v~ _o
.as legislações e tribunais da EUnotável Rui Barbosa, sustentaram
_ropà.
,
que êsse dispositivo do Código Civil
; Há, mesmo, um autor oélebre; cinão restringia ·nem· limitava a ·Co:QS:tado por João Barbalho, . que disSe
tituição.
· ·
que as leis retroativas só OS' tiranos
as fazem, impondo aos eunucos presVoto, _pol~, .contra .a eniepda .su- ·
tar-lhes obediência,
f
pressiva do $.1'·. Her~es Lima; pleia aprovação do projeto . tal.
·o SR. COSTA 'NETO. - Vou d~ .cteando
omo está redigido. ·
··
um aparte, para dePOiS nã.o ter ~'J
fazer um .. discurso, justificando ml-t
O SR. MARIO MASAGAO
nha opinião·. Não desconheço que ~
Se;nhor Presidente, a democracia po.;,.
regra da retroatividade das leis ·c'?..m.,
de ser definida como ·o regime · da
.port.a grande quantidade de exce'garantia de direito. E.'"'o: que a ·dis~
ções, que não podem ser articulada~
tingue de outros regimes:~ E - não há
numa OonstituiÇão. Acho preferíve~
regra que mais contribua para a . seo dispositivo do Códigto Civil, rep.ro...
gU.rança do direito, .do qui') a que
duzido na Constituiç~ . de 34. ·
veda a retroatividade aas leis. o
prinClplo do Código Civil, segundo .
O SR. ADIÚlALDO. COSTA o .qual a 1et não-: pode. ' ferir o cU.Era, exatamente, o ..que ia propor~.
reito adquirido, o ·· ato jurídico per..
O SR. NEREU RAMOS, PRESIfeito e . ·a coisà julgada, corresponde
DENTE - Desde que a constituição
unicamente ·a uma das teoria sôbre
vede prescrever leis retroativas; a lei
o ·a1cance da Jrretroàtividade, e não
ordinária não as pode pr-e screver. A
equivale completamente · ao · :pr:inciinterpretação a dar-se a êste dispopio em si.
sitívo, nos têrmos em que .está, não
Aliás,. a regra foi introduzida nd
podia ser rigida, impedindo uma série de leis que retroa.gem. Prefiro · Código · · Cicil, porque constava da
Constituição de 1891 6 princípio · da
que a matéria de retroatividade fii:r.retroatividade. ~6 a Constituição
que pã.ra._ a legislação ordi~ária.
'pod-e limitar o Pc-der Legislativo.
O SR. FERREIRA DE SOUSAConsidero o· artig-õ- em discussão
Possibilitar ao legislador o Cónhedo mais importante' da Con.-;tituição,
mento de relações jilrídicas já consue · ácho que, se o suprimis$emos, a
madas, inteiramente firmadas e fixadas, por simples ato de arbítrio,
nova Carta, não seria de~ocrática.
é tornar inseguras essas mesmas reVoltaríamos à insegurança .dos tempos do Brasil colônia, . porque na
lações. E isso é tanto mal& lógico
quanto no Brasil o costume é um
Constituição do Império já figurava
o ;preceito;
·
pouco dif-erente dos de outrós paises.

>-
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: O · SR: 1 OOSTA NETO - . s,r. 'pre·
$J4-ente, Já tivei ocasiãO :de . doo'l:a.rrur
q1.1e· nã9 pqs~Q . aquiescer ao p.rinéipío da irrei;roattvidade das leis, esta·
belooido no ptojeso q,e oonstit~iç~9
.pêlo segtuint~: porque - não se trata
de principio paeffico. A cdnst~tuiM
_çãó deve .ser um; conjunto cfu .;normas
que rep!l'esentt?m axiomas - ou;: postulltdos, : ou quado saiam foca das :~
gras 11efere1!1tes aos - axiomas .o u pos·
tuJadós; estabelooÇam pljncipios _ tão
simples, dispo,sições tão claras quê
só pb.r - exceção- possam ser suooeptíM
veis d-e oon trovérsia.
Se existé na vida jurídica dos po•
V·OS Uin pril;lcfpio que tenha sidO SUa ~ tergiyersaçõ.es, é o · principio do di_;:
reito a,dquirido. Sôbre êsse princípio
têm-se escrito até livros e tratádos.
Existem a -obra de La, Salle e muitas. :Outras, onde 'se estabelecem, _,ao
lado das regras substanciais, as numerosas .exceções . que vêm~ aferir a
: pureza do princíp~o, principalmente
quando- se trata de legislação penal.
&~e .princípio, esta;belootdo_ tal ca·mo
está, irrw impossibilitar _o legislador
·de estabele·ceT -l~i-s p~nais retroativas
em benefício -dos -criminosos. Sabemos que as leis ' penais J.'etroagem
quando são estabelecidas penas . me·
nores. de modo que vão' benefici-a;r
os criminosos.·
Entendo, Sr. Presi-d ente, que uma
da-s dflfinfções mais completas que
existem no no.$SO direito é a defini-.
ção que o Oódigo Civil dá ao direito
adquirido. Diz o Código Civil: con·
- sisdel·am-se adquiridos assim os_ di-__ I·e itos qtie ,O: SeU titular OU alguém
por êle pàssa -exercer como -aquêles
.que tiv.exa.m tempo prefi:w ou ca_ndi·
·ÇÕeS
esta.bele'Cidal) malte.ráy:eis, - QO
arbitrio de outrep:J. .> Quer dizer, é
definiçãa- perfeita: · Dentro dela está
oont_k ío o-. princípio· da.- irtetroativi- dade das leis - naquilo que ' mtei'essa
e- -diieito púbUco, · especialmente o direito oo-nstitucional, e o mesmo em '
!Velação ao aJto jurídico perfeit01 e
:-à cou15a julmada.
O SR: ' CLODOMIR CARDOSO Mas não obrigav-a o . Legislativo·.
, O SR . .COSTA NETO- Não obrigava o Poder Legislativo, ant-es de
·e ntrar em nosso direito constitucio--·
.nal, como -aconteceu f;)m ,34. Entendo,
Sr. Presidente, -que fof uma f·e lici·
dade o nosso Ie-gislwdor de 34 ter

.

\

---<

consubst~g.1rudo .n~ Constituição ês:_
_te princípio que ó Oódigo Civil de·
-v·amos a;bandooar. úm principio - cla.w,
' com uma d:e!f-inição insusoeptfvel ,de variações ou de. tedive:rsações, e_ que
'teni-.sido muitas vezes_a pedra de to~
qilé da própria legislação civil.
Desejaya, para maior' ~I~r-eza, .bon;.
verter a generalização que o i;>r-in~ cípio -representa na espe-cifi'cação da'
da Consti~uição de 34, e, nesse ·c aso,
em lugar de prescreve.r le:is retlrôa- tivas, consignarmos-· o que . está ·nesta
Constituição.. E, sôb.re esta.belecermos um dispositivo -Claro, teríamos
a va~tagem de 1 restabeleceir êste·
principio, Dque a nova in:tn:odução ao
Código c-ivil. posterg:ou. Na teali:.
oade, , se estabelecermos uma. compa;ração entre a redação dos sete
primeiros artigos da i_nttodUçã;o do
Có,digo C'ivil e da lei que o mod-ificou,
V'amos vell'irfiéar ó seguinte: bá muito
nÍlllis justiça, , muito -. in ais beleza,
muito mais perfeição, . muito·, mais
_clareza na ·abra _d o legisl!lldm de 1916
do que n a'"' reforma da introdução
:promulgaçl:a pelo govêrno _passado.
Por êsse ·motivo, Sr. Presidente·,
vou mandar à Mesa uma emenda·,
_que oonsiste no seguinte: em. ~ubs
tituiJr 6 dispositivo pelo _que está na
Constituição -de 34.O SR. PRADO KELLY.. - ,
Sr. Pu:-cili<Íente, a: a;rgument açãÓ que
acaba de expender o Sr.. Deputad.o
Costa Neto corresponde fielmente ao
·q ue se_ debateu e· resolveu na Cons· ·
tituinte de 34. O' dispositivo que vedava aos Estados' 6omo à União:,
p:t-escreverehh leis -retroativas, e que
-derivav-a da própria Ca.rta Imperia~
de 24, ressalvadas as mudanças · de ·
regime, ·não foi 'mantido.. na .cop.sth
tuição . de .34, ~ porque, na declaração '
dos direitos, figurav,a a inciso 3.0
do . art. 113: a lei- não prejudi C[!-l'á O
.direito .a<'Lquil'ido, <J ato jurídico- per- ifeito · e a oousa julgada,. ;repetição,
como é sa bido, de art. 3. 0 da antiga introdução aó- Código Civil.
Em · plenário, o Sr. Carlos Maximiliano t eve ocasião :de 'produzir a de·
fesa dêsse diS-pÇJsitivo. Disse S. Ex.a,
por e&tas ou outras palavras, que um
autor italiano Ferrara havia ponderado
que a regrá- da retroatividade das lei,s,
tanto vale dizer a regra da pr<Jteção
do - dir~ito -aidquirid<J, ,prelevava_ ou
era ·supe.ri<lr- a qualquer t~xto' cons-

·titucii>rial. Não havia neeessida;de
;pi'io, :quli:r, séJà o à~ . declai•aÇã_o d~·
·portànto, de se consubstanoia.r em ·direitos·..
normas, tanto êle. a .oonsiderava aciO . SR. . MARIO Ív.IASAGA()
ma a;té dos cód'l,gos políticos. Entre-Votei . oontra por · .entendex que a
·rtanto, para · clareza, dizia S. Ex."':
·prefiro · que conste do capitulo da. de- . emenda · vai ' ferir o regime demo~
claração de direitos. A : mesma· ~ne_n .crático em cheio ·Ii,o . :s~u ,cora~ão.
tação é seguida pela 6.~ sub-co:rmssao,
'd SR. ATALiBA NOGUEIRA que, no projeto que teremos de co~
Subscrevo & de<:laração do Sr: Má-.·
.siderar, inclue : a mesma norma. no in- ·rio 'J.I.:1&sàgão.
ciso 3. 0 do· arL 9. 0 .·.
.
O SR EDJJ.ARI)O DUVIVIER - ;
Nest~ caso, Sr. Presidente,. pediria
Tàmbém eu..
f!. v. Ex.á que adiasse a discússão''do
·iiÍciso em debate para, quando exaO SR. NEREU RAMOS, PRl!]SI·mina!mqs ó iriciso 3. 0 do art. 9. 0 do
DENTE A ressaiva f·eità · pelo 'projeto· da 6."' .::;uh-comissão.
' '
Sr. J;>rado Kelly .já consta d!!os d.e cla0 ·SR. COSTA NETO _., Ooncor_çto
Tações cqm ~que f.oi preoeqida a vota;&âo.. .
.
- .
·.com o adiamento.
· Passemos ao n~ 0 4:
.
O SR. ADROALDO COSTA ·-.iniPQ!itOJI de . trânsito
Vota.ríâmos isso nesta sessão e ·eli.. pelo ter·r itório d~ um Estado, ou
"mina:ríamos • a proibiÇão de leis :rena passagem de um pa.ra out;ro,
troativa..
• .·
sõbre' produtos próprios, de .ou.O SR. NEREU RAMOS, PRE(3I:tros Esta.aos ou ,estrangeiros,
DENTE ·- Se não houver quem peça
bem ·assim sôbre veicules _.que os
a palavra, en~rro a discussão.
traiÍlsportarem." · ·
(Pausa).
•
o · Senador Clodomir Cardoso pro- -~
Enc.e rr.ada.
põe que q i..I).ciso seja subst~tuído pe:..
EX:i.stem sôbre a Mesa duas 'émenlri' segwnte :
_.das, uma do ,.Sr . Hexmes Lima manI· "~stabelecer barreiras ·alfan~
dando. :s uprimir o inciso . ·teroeiro:
de-gárias ou ç:mtr~s limit~ções ào ·
outra, .dos Srs. Costa Neto, Grã.co
trâ;fego · por. me_w ..d;e u~P,os~ós
Cardoso e· Adroaldo Costa, dando-lhe
inter~estaduljols, m~el.'l-mumCipaiS·,
nova redação. Sôbre · a · colocação '-~
de trânsitO, de- viação, de· tran,sdêsse dispositivo como sô.b re o de
porte, ou outros . que gravem ou
outros que foram votados, a Comis·pertuberri . a oirculação dos bens
são de ·redação decM.trá. ·
· '.
das pessoas 0u do~ ·veictl,los , que
A primeira emenda manda supri-"
os. transpo1r·t em. "
mir o dispositivo. Por ser emenda_
Se não há qU-eqi peça a pal~yfa;
supressiva: tem préfe.rên.cía.
encerro a discussão .. (Pausa)·.
. Os Srs. que aprovam a supressão
Os Sr~. que . _aprova~) ~ emenda,
do item 3. 0 ·da emenda · Hermes LisubstitutiVa, queu-am fwa.r · sentado~?.
(P-dusp_) . ·
·
'
·' -ma, queiram ficar . senta.dbs. (Pausa).
Rejeitada.
·
·
Aprovado .
Vài ser votada a emenda subSo SR. MARIO MASAGAO
titutiva dos Srs. · Costa Neto e oúSr.. Presidente, peço conste .da _Ata
'tro&. Os . Srs. que aprovam que.i ram
que votei contra a emenda, rrã:ntenficar senta•
dos. (Paúsar) .
:
dà a redação 'da Co1IPssão:·
Apl'ovado. ·
O SR. NEREU RAMO~, PRESI- o SR. FERREIRA 'DE SOUSA
DEJNTE O item seguinte diz:
iSJ:: Presidente, peço faze;r .:.consta,t'
Impedir ou embalraçar ·em
da Ata . que votei- contra a emenda
tempo de paz, o livre .trânsito de
por pr.ffierir .a ré!_iação da Comissão.
pessoas ou . mercadorias em q~al ...
·quer ponto ,do territór·io ;nacional,
O
SR.
PRADO
KELLY
salvo por motivo de saúde púSr. Presidente, peço constar da Ata "'
blica.;,
·
·
que a votação da emenda a ser inCluída nesse àrtigo não impedirá :o
Em discussão :· Existe 'uma emé~
:reexame do assunto no capitulo. próda do Sr. · Silvestre Péricles·.

''críax

\ •

/,.

-263-

o

.s::a; B~EDITO v ALADARES -

Acho -·o dispositivo · muito · ~ra.dical.
. Ma-ntendo-se · êste dis-positivo não
é ·possívet ab Estad.o fiscalizar a. ·saíõa de mercadoria1i da sua produção
se·m o pagamento de impostos.. .o
.trânsito dessas mercooorias pela.s estradas de ' rooaglem é enorme
Mi:n,as áera.is. '
·..
,. · · ·
E' · a razão po:r: -que- so:ú 'contra ;,o
dispositiv_o pela fÇ)l.'m'a ... como está' ,re.:.
d1gidb .
.' '
' .

em

O SR.

GUARAÓI SiiNEIRlA -

Mas a fiscalização pode ser f.e ita. ··
O SR~ BENEDITO VALÁDARE$ ;_.
-c ·oll'\p. está no dispositivo, não.
0 SR. MARIO MASA!GAO
O impôsto de vençlas -e _COI!1signações
.é ·. pago no momento .em que a venda
·se faz-. A. fiooaliza.ção deve versar sõbre a -operação de compra e v-e nda, .e
não sôbre .o transporte. Porque, ·se
se eJ!:ige pagamento de impõsto de·
Yenda para que a mercadoria sáia,
então, já é bameira: .tJue se estabelece.
·
·
O SR. BENEDITO .VALADARES
- Neste oaso obr:igariamos · a tódos
õs produt~res,_ ·inclus-ive q '. aiq'ico1a,
a manter escpta.
0 SR . MARIO , MAS!\GAà
A,. m ercadoria pode· sair do Estado
l)em ser vendida .
Ó SR.

- o- cas-o

BENEDITO VALADARES

de cpnsignação é raro.
SR. MILTON
CAMPos Ocorr-e-ria a evasão, em. face do .texto. ,
O SR·.- SILVETJ;'tE PÉ~ICLES ..:__
,Po-de:r<-se-iá,
então,
;lCJ'escenta:r;:
"evasão" de impostos legais."·
_o

o · SR .

BENEDITO VALÁDARES·

._ ·perfeitame;nte; estõu de acõrdo·.
O

,_

SR.

HERMES

LIMA

·'Sr . Presidente, voto o arti~o como
está no ante-projeto . e não apoio o
acréscimo nem d_e segurança plíblica . ne~ dé !)Vasão' de impostos .. Não
apoio o a.créscimo ·de segurança . pública, porque êsse conceito , .é dema-·
·
.siado lato e poderia:..
O .SR. FERREIRA DE SOUSA ;-

,Não se trata de segurl).nça pública;
mas de seg:urança naeioanl.
O SR. HERMES LIMA -

Ainda

.assim; é dema.siado lato e pod-eria
permitir em tempo- ~'8 paz, em tempo d~ normalidade, ·medidas que prejudioa.riatn a ·própria {egulan~ade do
L

brânsit-o ho País. Não apoio também
o acréscimo de eva.são de · impostos,
porqu~, ~;ob -êsse ,disfarce, pode éoo- _
tinuar aquêle perigo com que nem·
o ImpériO. nem a República. fotam
ainda ca,pazes de -a cabar, que -sã,o ps_
impostos interestaduais.
'.r. :
. Sr; 'Pr.e sidente, em 1937; fui à .Bahia, ·por Montes Claros, pelo inte..:'
ri ar, e, ao chegar 'à fronteira de · Mi,;
nas,. o-camihhão -em que -v iajava teve
de parar diante 'da ba-rreira e pagar
.um
impôsto típico de barreira.
.
.
., O SR. MILTO~ CAMPOS -:.v;. · Ex . a deve ai d1stinguu a . ação
Rbusiva, das autoridades do Govêrno
·e os inte:rêsses --al,tos, re~p,eitáveis,_ do
E_stado.
O SR ; HERMES , LIMA Acho
que .êsS'e interêsses ál.tos .e respeitá ..
veis do · Estado devem realmente serr-e sgu_a rdados; a isso não me opÇ)&-. Presidente; . constatação do pagamento _do.. impôsto é que não, pode
ser feita dando luga-r à .criaÇão'• da;s
barreira.s, porque, sob êsse disfarpe
se cobra<rão os impostos que a.inda ·
_não . foram cobrados, e, ma.is, o-. de
barreiras-: Porque . até hoje . existem,
disfarçada-mente ê!lses tributos no
Brasil, . o que não é uma v'eiJ"goonha
pa-ra o Pais, que não conseguiu t-orn~r~se ainda um mercrudo interno em
que as suas próprias mereadorias
possam ci.rcular liVTemente.
· _N ão ·conheço, no Bl'asil, vell"gonha
igual à dos impostos interestaduais
disfal'çadoss, como ainda lfoje' $e en- ·
OOI).tram, na ;Bahia, pOO' exemplo, 'disfarçados em impôsto de estatística ·e
- em outros Estados, sob ·outras numerosa.s formas . Por êste artigo, êsses tributos poderão disfa.rçar-se, à
guisà de impedir a evasão de impos:tos. Voto, portanto, pela pe:rmanên-·c:i a do dispositivo como se<encontra.

-

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-

DENTE - Pensa q-ue • acertar~amos
suspendendo a .sessão, ·porquE) se trata de matéria importante, que precisa s€1I' meditada, e vários Senho·res Represent~ntes s'ô bre ela pedi-.
ram a palaVTa. Assim·, adiando . a
<iiscussão, VQU leva.ntar a sessão;
marcando outra -'para amanhã, às
14 horas .
Está encerraqa a sessão.
.<Leyarita-se ·a ses;i~ .às ~ 24 horas).

:

Reuniu-se hoje às 14 horas' a do-missão da Constitutção, com a pre:·
sença dos Srs. Constituintes:
-~
Nereu Ramos, Presidente - P1;ado
Kelly ..,-.~ Agamemnon Magalhães ,_
Ferreira de Sousa ·~ Ataliba Nogueira - ··:..:..· Acúrcio ·Torres - Deodoro
.:Mendonça -~ Clodomir Oardoso ~
Adroaldo Costa ~ Ivo d'Aquino ·":"Benedito Valadar·e s Magalhães
Barata .:.___· Soares ·Filho - 'Gustavo
Cap;anema - Arruda
Câmara . .:__
Graco Cardoso :-- Mário Masagão
~ Argemiro ·F igueiredo - Artlll' Ber_
fiardes - Silvestre Péricles ~ Edua:rclo Duvivier - Milton· Campo~) . 
Raul Pih - V;1ldema.r Pedrosa Costa Neto - · Caíres de Brito . 'Flávio Guimarãe-s. :,..;.., Ouaraci Silvei-.
r .a ·-:- Sousa Costa - Flores da Cunha
~ Café :filho- Baeta.Neves .
O SR. NEREU RAMOS (PRESI. DENTE) .- Está aberta .a sessão.
Em ·discussão a primeira das a t.as
publiCi:W.as no· 'Diário da Assembléia ·
hoje.
'
.
~
Se não ·houver quem peça. a pala- .
vra, encerrarei a discússão: (Pausa) ,
Encerrada .
Os Senhores que a aprovam .que.iram ficar · sêntados. (Pausa) .
··
Aprovada.
Há
segunda ata, publicada a
fls. 930, do Diár-i o da Assembléia. •
Adio, entretanto.· sua discussão porque vários Srs :· Representantes rece~
berain muito tiJ.Ide o exemplar do
Dialir:. e não, J1t.f1carm lé-!a,. pa·ra r:-tificá -la ou aprová-la. Sr:rá posta em
discussão c-portLnamente.
Vamos prosseguir n:·. discussão, no
_pont0.. ern que h~.v!amos ficado, na
sesEão .ele ontem.
,
· ' Discussão do inciso V do artigo 14,
assim 1 ecligldo:
''-.' inipcciido oa. '/miJar.açou:.: em
A i.l~~e bciso ha.v.•~ · sido apresentado, pelo ··s_r. Silvestre Péri-_
eles a seguinte emenda:
·

de

uma

"- Impedir; oti emhal.'laçar, em
tempo de paz. o- livre .trânsito de
pessoas ou ·_ mercadorias, em qú,al_
quer parte do território do ·país,
salvo por )nativo de saüde pública, . fisCalização J;ribtitária ou segurança. naciinal". · ·
·
Ria, .9 de abril .de ·1946; ·~ Sil-

· v_e stre Péricles ..

- ·

·

QontinUi::t a· discussã'ó.. ,
~
o SR. MARIÓ 'MABAGAO- (PelXL
or~em) ....:. Sr. Pres~dente. requeiro
que a votação ci~sse texto seja· feita
, com . destaque das cláusulas porque a
'Comissão poderá ·,se manifestar favoràvelment!" a umas e contrànamente
a outljas.
·
·
~ o SR. NEREU RAMOS (PRESIDENTE) __;_,... . Continua : a discussão~
Conforme a orientação da Comissão
destadalr~ · ;as diers!).,:; .~seções Jiesse
dispositivo, _p_ara que · os Sts. ;Representantes poss·am manifestar-se-livreineilte.
·
·
-~
_ .
Com a paJ,a.vra 'o ·ilustre · represen-;
tante Sr. - Benedito Vàladares; .·· que
ofereceú emenda; né.stes têrmos: . ·
''Suprima-se a parte . final do
n.0 V, ·do art. 14 que diz: ''Salvô
por motivo de saúde p(ibliga','.•
.0 SR. BENEDITO VALAD~ES · --,.
:si: Presidente,. completando minha
argume:ntação de o11tem i'ilo· respeito
dess.e inciso, acrescento que a. fisca.:
lização tributária dos v-eículàs em
trân&'i,to beneficia não sómente. ,ao
fisco como ·também aos contribuintes.
Sohretudo . em· se tratando ·do pro-·
dutor rural que não se .fazendo dessa .
forma a fiscalii;açãó, terá de ser in·comoda,do .c om a ação fiscal na pró ...
pria fazenda e com a exigência dà.
necessária escrita. ·
, ..
A fi8calizaç!to do pag;amento ., 'das
. tributos das mercadorias em trânsito facilita ào fisc0 e ao contribuinte. ·
Basta· que oi! ·produtores saibam ser
permitido fisca~izar .o paga;mepto d9
impôsto das merc,adorias em t:rânsitq
para que êste seja pago.
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.Penso que,-o jncis0, como está elatrito l"ed-érál ~ aos +v.I1midpios cobrar:.
)Jorª'do; c<;>m a exceção · do motivo de
sob ·. qualque; denominação · impostoS<
s&t<íd·e i.-mp~ede 'Eii ·fiscalizaÇão de. tribuinterestaduais, intermunicipais
de
;tõã ...e .até meatdas-. necessárias de seytação ou t11insporte, · tiu quaisquer
-g urapa, nacional. ..
.
, tributos que no territóJ,'io nacional
· Sou "!!e opiní~o que se· ·suprimir,rp.os
gravem ou _:perturbem a livre circulala expressão··"salvo por motivo de saú_
ção de bens .ou pessoas, e veículos
-' ..de";' ficará r:p.antido' o: direito do Esque os transportarem.
.
··Note-se bem a in,tenção do legisla~
·tado à · exercer sua ação contra os
' 'frli:il!dadores dq 'tJsco ou aqueles que
dor constituinte aquele tempo; proi""
pCJss.a m; representar· qualquer ameabir .a _cobrança ·de tributos sôbre o
transporte de mercadorias ou sôbre.
· ça à ordem pública, mes!'Ilo quando
-em lirã.Iisito, com as nie<l:ida·s acauteo -tl,'ânsito de ·p essoas
ladoras q_!le se fizereiiJ. neceSsárias.
A Comissão preferiu díferenÇta.r ~ as.. Se fül' esta a interpretação da Coduas -hipóteses, mas· !oi aJém, talvez;
-II).issão aceito · ·o !l,rligo-éomo. se acha · do que d~sejava. A impostos reier~ivido, suprinún-dq-se .a expressão
re-se . ela no inciso IV . do art. 14 do
"sala por· mCJtivo , de saúdel'. .
.
projeto: mas no inçiso V regulá O
o SR. NE)REU RAMOS (PRESI- direito :de locomoção, o · direito de ir
. DENTE) _ continua eril discussão.
e vir, sem mais atenção à qualquer
situação tributár.i a.
O. SR. ARGEMIRO. FIGUEIREDO
Dada essa ·circunstânc4a., e já apro_
""-- Sr. Présidente,_ não ·compareci · à
vadó 0 . inciso anterior; embora 'nos
.sessão de ontem à noite, por motivo / reserv.em.os para apresentar qualquer
de fôrça maior, e . ;ass:iin :Qão pude
emenda de redação final, de modo . a
desenvolvimentó da
harmonizar · •esses dispositivos. _c om- o
acompll,nh!!-r o
que venha ·a constar na "Declaração
di,scussã o que se tem estabelecido aqui'
em . torno d:o inciso V dÓ art. · 1r 'do
de •Direito." , é certo que, nesta hoprojeto da Comissão.
..
ra, s.e depara ao và.t o da Comissão
Encon'tro agora, cÓnforrile declarou
o _éxame ._do. dire~to de locomoção dos
V. Ex."'. duas emenda:s. 'Uma man- · il;ldividuos em face ;das autoridades
dando adicion1a.r · ao inciso em aprêçà
estaduai&.. E' o que se depreende doa expressao "segurança -nacional".
disposto J;lo artigo: "impedir ou emNão tenho dúvidas de que éssa emenbaraçar, em tempo de 1Jaz,. o livre
da !!-ditiva qeva ser ·àceita pela Catrânsito de pessoas ou de mercadosa_. Ela, prevê, DjJ.turalmente, ·mesmo
rias, .em todo o territór:Lo· Jla.ciorial
dentro da paz as medidas necessárias
salvo pqr motivo de saúde pública" .. I'
que .as autoridades a quem cabe o
Já não se trata de . impedir ou
.d ever elementar de manter · a ordem
embaraçar mediante tributos, e,. sim,
política fiscalizar e impor restringindo
por qu,a.Iquer ato de constrangimento.
..·.a liberdlade dos cidadãos, com funda;Ora, Sr. Presidente, o direito de
\ mel!to no interêsse primordial e su:.. , locomoção que. deve estar reguladoper~or da segurança do país.
no capitulo · competente do projeto,_
Sou; ·1Jortanto, de acôrdo
que
só pode sofrer 'as limitações do sis.a ~ grande Comissão constitucional -tema const-itucional clássico -estaaceite essa emenda aditiv,a · e_ refedo -de sítio oil esta_db de gue;rra.
rente à segurança nacion!'l-1:
ó sR; JI..[ARIO 'MASAGAO -. Es'Qtianto à outra párte, Sr. Presise dispositivo foi retirado do projet(}
.de:Qte; parece-me não· ser absoluta- . -- Sampaio Dória. Afirmo a ·V. Ex,e..
mente Cabível, no CaSQ em aprêço
haver sido mOtiVO da redação do laressa emenda referente à fis_calização
-tigo em questão impedir a existência
dos trib.utos ,
de barreiras tributárias, de um Estado a outro.
· ·
'
O . SR. AGAMEMNON MAG,ALHAES' - Já foi retirada a . emenO SR. BENEDI'l'!O VALÁDARES"
dja.. 1
Se o contribuinte estiver
violando·
a lei fiscal, poderá ser impedido de.
O SR . . ARGEMIRO FIGUEffiEDO
_ ~ess~ -caso, não insisto no assun·e fetuar trârisito de mercadorias..
t_o . .
.·.
O SR. MARIO . MASAGAO ~ Er
o ·SR. P·R ADO KELLY' _ Sr. Pre- atacar
de" frente 0 velho problein!'ldas· barreiras.
·
·.s idente, o inciso correspondente da
O. SR . . PRADÇ> KELLY - Como
·Constituição de 34 no se.u art. 17·
esta redigtdo o dispositivo, não com~·
ve.ctava à União, aos .Est.:tdos, ao Dis.

em
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-preenqo · s·e possa aceitar a emenda
do Sr.. Deputado Silvestre Péricles.
Exige qualquer motivo de · segurança
nacional, de que será juiz ·a autoridade administrativa, em razão de impedimento paTa O direito, de ir e Vir.
na mesma maneira nãO · compre.e n-·
do o que já consta do projeto: motivo
.de saúde pública. E' evidente·· que as
limitações, a respeito, estão enquadra.das no poder de· .Polfc!a .que exercem
os Estados,. poder. êsse que também
.exerce à União..
O ·SR. BENEDITO ·VALADARES'
::....__ Inclusive 'políci;a :f~scal. · · · '
. Ó SR .. ,PRf>DO KELLY.- A eipen-da relatwa as mercadorias, à evasão
de Ílffipostos, tam,bém . não me . impressionaria nessa parté ~
·O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO
- ' Esse poder de policia uoderá ser
·~xer.cido legalmente se não tiver apoio
.em, dispo.sitivo constitucional ?
O SR. PRADO KELL'X' - 0 po- .
der de polícia Si~nitária exercido quer
pela. União, quer pelos Estados, de• .riva dos princípios gerais de administraÇão, ccmo é saóido. E' merente à
.adm,inistração pública., : é está entre
.os poderes Iterais , · ·
·
Não veJo razão para. se especificar, aqui, que o direito de locomoção
qil{an·sofra semelhante restrição
do âs únicas restrições que, a meu
ver, pode comportar o direito de lo-c.omoção . são as oriundas da suspimÇão das garaJ1tias conStitucionais co-·
mo o estado de sitio e ,Q de guerra.
·s e a intenção, como lembra o Senhor
D€putado M;asagão, .que teve ci Ptofes_
sor Sampaio Dória, ·ao súgerir essas··
normas no &eU projeto, era -a de evi:.
tar. barreiras alfandegárias, .a matéria será melhor admiti-d1:1. se incluh·mos ou adicionarmos o indso V .ao
:IV, com' a reSsalva, obviamente, de
dar-se -uma redação definitiva, . em
·fase. ulterior,
M.AIÜO MAS'AGAO ..,...,,
O SR.
Acontece que, quanto ao inciso IV
.a aprovação. não se deu nos têrmos
em que ~st;a:va no projeto.
·
e

O SR. " PRAPO KELLY - Nestas
Sr . Presidente, pediria a
V. · Ex.a consultasse a Comissão se
sem prejuizq das emendas, concorda~
ria em adic~onar o disposto no inciso
V ao número IV, já v·otado, com a
l'essalva de se adotar, posteriormente,
'Uma redlação definitiva. ~ providênc~dições,

t:ia

atenderia, esp~cia~meríte, áo ponto de vista :do Sr. Deputado Benedito
Valadares, que ficaria ·· satisfeito com
essa fórmula . . Veitariames à expressão, máis sintética, da ConstiWção .c;le
1934 e evita.Fiamos que se .e stivesse
diseut).ndo, sob esse aspecto um pri1J._
cfpio constitucional; -de iinportâncja
relevante, para o direito individual,
qual seja o direito de. ir e vir.. Como
'está redigjdo, êsse· impôsto :co.· · ·
O. SR. ARGEMIRO FIGÚEIREDO'
- No e;as.o d.e saúde pÚblica, essa
restriç~o imposta à liberdade não é
a comum, ·qUe ·a ,constituição garante.
O SR. 1 PRADO KELLX· -c- .• •• impede· O·U eip.baraÇa o livre . trânsito .de
pessoas. Será enfrentar o direito de .
ir -~ v.ir.,:.o direito de locomoção . ·Tal
não foi a· intenção cta Gomissã<O, nem
do dispositivo Sampaio Dória, como
esclareceu ·Q~ Professor Màsagão. · ·
Há uin equívoco em que a Comissã:o está incidindo e, -pa!)a evitá-lo
foi que pe.di ao Sr. Presidente consultásse a grande Comissão s6'bre esSa
q]lestão preliminar_. -· ·
. O SR. CLODOMI,R. CARDOI::O -:Pen~o que a ·disposição da alínea ·a,nterior tal como ficou, já· dispens·a:··: .
O SR. PRADO KELLY-. Sr. Pre_
sident·e, o Sr. Senador Clcdcmir· C.a i'- doso ponderou que·. a .. aprovação 'do
-inciso, t ; ! como s .···.··E x.a redigiu ·e ·
consta do substitutivo e não do pr9:'
jeto, di<:iJci!saria 1!-. aprbvação -do -mciso V .
p S'R~ ~MARIO MASAQAO
Acontece que ·o ·inciso IY já foi · a pro;, .
·
·vado ontem com. modifis,ação.
O SR. NEREU RAMOS (PRESlDENTE) - Os Senhores acabam dt
ouvir . a sugestão do Sr. Deputada :
Prá do Kelly; 1;10 sentido de· se fundir
o d·i spositiv0 q'ue está sendo votaqo
com o aprovádo -ontem ·de número
IV, e que tem a settuinte- redjação:
"Estabelecer barr·eiras. alfandeganas ou ~outras limitaçõ·es ao
tráfego,. por :meio -de
impostos
interestaduais,
intermunicipais,
-de trânsito, â e viação, ..dé trans·pcirtes, ou o'ijtros, ·que agravem ou
perturbem a circulação dos .be:p.s.
d1as pessoas ou dos veículos que
os transportarem".
o fim do inciso será evitar as barr eiras e· como. estas já se evitam no
inciso IV, creio que está prejudicado
o inciso.
'
·

:0

·sR. ARTUR 13ERN:ARDES saNo po.r motivo <Ie saúde · p'úbli~
a ·pala-vra.
_..
'"c'a~' .:.O Sl;t. NEREU RAMOS (PRESIA esta disposição fól ·oferecida pelo
.DENTE))· - Está com a palvra o ·nuilustre Representante; l S'r .. ·Silvestre
bre Deputado.
·P éricles, . a seguinte ,elrienda , substi""
tuti~·a:
·
; O SR. ARTBR BERN:ARDES Sr. Presidente, não pude .c omparecer'
"Impedir ou
emqa.raçar, em
·tempo· de ·paz, a llvre trnsito de
à últ~m;á. · reunião da Comissão, o·ntem
-·à noite, por motivo de saúde, e lapessoas ou mr.-:-cadorias, em qual.
mento que essa ·circunstânda me priquer ponto do território .do pais,
ve de sa-ber quanto aqui ocorreu rela_
salvo tior motivo de saúde piíbUtivamente à discussão do inciso n o 4 .
cã ou'- segurança '.n acional". .
.Gomo, porém, V. Ex.~ Sr . Presidente,
Durante
0s ·debates. surgiu o pro-.
o resumiu, peço permissão para decla - ' blema diJ, firealização
trib1,1tária, e
rar que julgo de tôda conveniência
acrescentou-se à emenda a expressão
a ;nanutenção do. inciso 5, separadja.".filscaliz'ação tributária": salvo,
mente. .
..
portanto, "por -motivo de saúde púoli.Sou, todavia . ' contrário . à emenda
ca, -firealizaçã 0 tributária o-u seguran_
aditiva do ·Sr. Deputado Bénedito Va- · . '· ça
nacional_
.
.
ladares.
·
' · ·Durante os debates, surgiu o proble;.
O SR. NEREU RÀMOS', PRESI.,
ma da firealização tributária, e acres_
.D ENTE - Permita-me "o :nobre·· Recentou-se à . emenda: a · · erpressão
presentante um esclarecimento; para . "firealização tributáriá": salvo, por
que melhor poss·a f.und1a.mentar .a sua
tJ.hto, "por m otivo ·,de saúde pública
opinião;· '
·
.., .. ·
·
firealizacão tributária ou segurança
.
r
'
·
.
;.(). :sR. ARTUR ·:BmN'~.DÉS...-_ . naciona(
Foi,. . ainda, · apresentada
emenda
Com- mu~to . prazer.
.p elo honrado Repres~mtante Sr. Benedito Valadares mand1l.ndo suprimir
O SR. NEREU RAMOS (PRESlDENTEl - O projeto que fol subme-· a . expressão: ·"salvo por . motivo de
tido à discussão. est!J,oelecida no artigo
saúde púglical.
'
14 n,P ~. o seguinte:. ·
Penso -assif ter. esclM'>ecddo sufi"criar impostos -de trânsito pelo ·rcientémente ao ilustre · Representante,
Sr ~ Artur Bernardes.território de · úm :E;stadb, ou . na
passagem de um para .0 utro. sô0 SR , ARTUR BEJRNARDES bre produto próprios, de o~tros
Agradeço á ·v, Ex.a, Sr. f.re~id~nte,
Estados ou estrangeiros, .'pem asesses esclarecimentos.
- sim sôbre· os . ve·tculos que os
.A matéria, de livre trânsito pessoal,
tra~sporta,rerill',
é fundamental .em .·q ualquer -constituição,
porque não há direito pessoal.
A esse dhpositivo· foi apresenl;jada
que se ·p ossa com}!larar ao direltú de
·emenda substitutiva já 31lrovada. nes_
ir e· vir livremente. A única restrição
·tes têrmos:
·
qüe, re.almente, poderia ~er oposta ao
"E' vedado à União aos- Estaprincipio, seria .!! a .do Sr. Deputado
dos, áo Distrito. FederaÍ e aos MuSilvestre PericleS, no que respeita à
niéipic..s estabe1ecérem barreãras
segurança naciona~: e ainda quando
alfandegárias e outras .limitia.ções
muito, "por motivo de S\1-úde" publica'',
ao, tráfego, por méio de impostos
porqu!:l.nto casos há ·em que se tornam
interestatduais ;e mtermunicipais
necessários cordões de isolamentos,
de ..trânsito. de viação de trans- ' para impedir que a moléstia se transporte e qutros que gravem ou per_
mita de 'um para outro Estado.
turbem . a circulação dos bens, das. . .. Fora destes Q'oi.SOS, não me parece
pessoas ou dos veiculios que os
aceitável qualquer restrição sobret_udo
·transportarem" :
.
·
a relativa a motivos fireais. O f1reo
está em teda ·parte, e ninguém, abso.
Este . dÍspositivo foi aprqvado.
P}3.Ssou:..se. então, à votação do l,n-·· lutaniente, lhe escapa. '
ciso 5 - que é o · segui-nte.
·
ó
BENEDITO VALADARES "Impedir ou emparaçar,
em ·E' justamente para facilitar o pa.gatempo de paz, o livre t râpsito de ·mento de impostos pelos fazendeirqs
pessoas · ou mercadorias, em qual- ··que. do contrário serão ob_rigados a
quer · ponto do 'terii~rio nacional ·manter ererituração.
"P~ço

<:"

sli.

•J

{:) SR. ARTÚR BERNARDES :- Se
B.ICeitarmos~ outra(s intierpl'etalções
desfavoráveis serão dadas ao principio
da liberdade de locomoção.
· A matéria ·fiscal tem -sido ampliada
nos últimos tempos a ponto de prejudicar, outros direitos. Esse de ir e vir,
não deve ser ·embaraçado po:r motivos fiscais, salvo· em casós esp.ecialissimos, que não· preciSam ser consigna•
dos na lei; c·omo por exemplo; o de
contr.abando. Mesnio na -hipótese da
segurança nacional, isso será pleo·nasmo,. ·Porque, por, .nioj;,ivo de segu"'
t rança .nacional, goQ.e qualquer cidadão ser detido ··no território' nacional
Aceito o inciso. Se for votado ,sepa.;
radamente, da.r-lhe-ei o meu voto,
quando muito com 1::t restrição do' Se..;
nhor Silv.estre Pertcles.
Quanto à
emenda · do Sr. Dep'Utado Benedito
Valadares, sinto não .poder dar-lhe as.- sentimento.
. '
o .SR: - NEREU RAMos· <PRESIDENTE> ...::._. 0 Sr. DepilÚtdo Prado
Kelly sug~riu que esse dispositivo não
fosse votado, . mas que a
Comissão
competente considerasse seu oqj_etivo
. quando redigisse o n.0 4.
·- .1 ·
. q Sr. Deputado ~rtur Bernardrs
ms1ste na m;anutençao _do Artur s~lb
o .ftúldamen t-o de .que o direito de livre trânsito das pessoas em tempo ~ie
paz, é fundàmental. Quer. me parecyr
que pódemas adiar -a deliberação dfyltinitiv?- dQ.. assunt<\ . melsmo -1JOrql,le
parte dele está incluído no incfso .a !iteri'or, que proíbe as b.arreiras ;alf .r:t-'·
degãl:'ias. ~ livre t-r nsito.... ·
O ·SR. CLODOMI'R CARDOSO ,...,
Deve caber l.la declaração de dire~tos.
,
·
O 'sR. NEREi:J't, RAMOS (PRES:I·
DENTE) ._;" . . . dofive figúrar na Dllclaração de Pireit.o s; . · ", · :
Penso que, · assim 1 .~ harnionlzarem9~
as opiniões. ·
'
· ·
Os Srs. que concordam em que :;;e
adie a cjiscussão ;até quando• cogita1'.• '
mos do ,çB,p'tulo de Declaração de Dfreitos, queiram conservar-se sentadqs

o

·sunto deve ser ·, dis<nitiiitt> ;<iu~_ndÍi rio~.
·ocuparmos da discriminª',Ção.. de 'l'f!.!l"':
da.s.
'·
·
Em discussão o n. 0 6.
O SR. SOUSA OPSTA- Fpi, pre:cisaJ.Ílente, ·com o ·mesmo objetivo . que
pedi';a palavra, pois de S~Côrdo com o
que já ficou deliberado, toda matéria
tributária . está compreendida. na discrir:úinação de rendas. Parece-me; ~
.sim, que a questão poderâ · ser considerada quando discutirmos .esse ou~ro
Capitulo.
. o .SR. NEREU RAMOS (PRESIDENTE) ....;;: Não se deve, portanto, suprimir ·o dispositivo, mas adhr sua
discussão para ((. momento. oportuno.
.O SR. ATALIBA .NOGUEIRA ~
-intuito da Comissão, Sr. _Presi!'Len_
"tê, incluindo o inciso, foi precisamente não deixar de la.ão matéria de impqrtânciã capital para, a vida federatiVJl. Assim procedendo, -não se alheiou
da .existência. da Comissão. de Discriminação de. Renda. Portanto, toda
vez que aquela ·Co.nii.ssão S~Colher estes
dispositivos que melhor ficam ém seu
Capítulo terá os nossos aplausos. . .
Quero, somente, consignar q,ue, de
modo algum, poderá deixar de figurar
:ruá. Constituição esse dispositivo como
está redigido (MuitO' bem) ,
O SR. ALIOMAR BALEEIRO Posso informar a · v . .Ex.a que já exis.;
te no projeto daquela Comissão; quase
nos .mesmos têrmos, redação proposta
pelo
_BeneditÕValadares e que foi
aprovadl)..
o sR: ATALIBA ; NOGUEIRA ·':.':':·
Agradeço a V. Ex. a a inferniação.
0 .SR. N:EREU RAMOS (PRESIDENTE) - Os Senl:wres que conéordanr com- o ;adiamento do .debate sô"'
bre o inciso 6. 0 e parágrafo único, do
artigo · 14, para que .se realize quandose tratar ·da discri~ção de rendas;
queiram conservar-se sentados , (Pau-

. :o

(Pausa).

Foi aprovado.
. ry.~a, p~is, \1-diada ~ deliberação d~
f1mt1va sobre. estes mcisos.
P!issemos ao ri." 6 - que diz:
"tributar bens, rendas e serviçqs
uns dos outros!'.
Há _uma emenda do Sr. Benedito
Valadares, manda:pdo suprimir o número 6 do artigo 14 e seu parágra~o
único, visto como entende que o ,a!!·

Sr.

sa) .

F çii l:l!Provado ."
Fica, assim adiada a disc'ussão.
Passemos ' a 0 artig.o 15:
"Nenhuma amtoridt1de ;fede11al
estadual..ou municipal r-ecusará fé
aos dp(\'lliilientos .em1a.nados
de
qúalquer delas".
O SR. FLORES DA CUNHA
Deixar de declará• lo já é dar · past~
aos doutores .
O S~. ARTUR BERNARD.ES Essa é a tradiÇão das Constituições
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~-,~:1!891"};~~~ ~_p~J!~ se -~et>e:_t~ ~c[qu;t

pela -Policia de São PaUÍ0 . Várias :vezes, na Capital d<l. · ·~epública, não con_
~egui~ . a uto.IiWaçíi.o ·para
. embarcar,
. O SR. MARIO MAS:A.GAO ~ , se T[Ua:ilão eLa. era· .exigida porque não se
rihor. Presidente,- o' artigo ém discussão
.admitia como idônea, certidão · fornecuja supressão suger.e o nobre depucid~> pela Polícia ' Paulista.
taQ.o Aliçnna.r Baléeiro -representa
O SR. ALIOMAR BALEEIRO princípio importante ~do direito fe.:
Sr. Presidente, um artigo como esse
ô.erativo E' aquele que impõé cómo
1é perfeitamente. dispensável. Diminórma constitucional a .tõdas ~s uni'nuiriamos deste modo, o tam·a nho da
dades da - Federação, e também à
Constituição, que .promete ser eh.orUnião, o rest)eito das df;!Cisões das dbme . Trata-se ae princípio que, em
-mais unidatles, -.dentr-o dos ·limites da
regra, se contém na; lei ordinárLa., e
compet_ência de aa.da uma. Não se
que deve caber; como todo princípio
trata, absolutamente, de preceito que
' deva cnnstar 9-e lei ordinária; ·porque- de prova, ao direito processual .ou ao
próprio direitó substantivo . Já se acha
.ele .se sobrepoe aos JWderel> organiregulado pelo Código Civil e é·matézados, com a fôrça que só · possuem os
ria de lei ordiná,ria. Nl>o há necessL
principies constitucionais. Além . disso
dade dé figurar , na Constituição coio a,rgumento de S. _Ex. a de que . a,
sa tão evidente . · O disi)ositiv 0 a m:eu
discuss~o, que aqui. se tr.av.a., será ele~
ver, dev.erb ser espyp,gido 'da Consti- '
mento de interpretação, que poderá,
mais tarde, ser considerada 1pelos tri:. ·tuição, como muitos outros que nela
burtais, -é'·absoluta.mente contJ:aprodu_ · ffgwam como verdadeiras excrecên-,'
cias óü superfetações .
'
· cente. Se . ~· intérpretes encontrarem
nos anais a opinião de S. Ex:" aí enO SR. NERE.U RAMOS (PRESI-.
~ontrarão também ;a. .opinião dos deDENTE) .~ O Si. Deputado -Alioma;r
':rílais
membros da Comissão, que
,l3ialeeiro está ,em.carando . a;penas a
entend;eram dever a norma figurar na
.parte relativa aos Estados. O dispoConstituição. Sua sunressão deixaria
sitivo é fund1a.mental na Constituição,
~ntrever que se .entendeu d,é despresar
para evitar que o. Estado,' ou o Munio ·próprio princípio. e não apenas de o · cpio, negue fé aos documentos de ou_.
·dc,syiar par.a este ou ;aquelE\ corpo le'tros ~stados ·o u 'M~nicípios . Posso
gislativo.
·
·
observar que dil1J.vidas.' já. surgiram a
respeito, como á:conteceu entre Santa
E' um. princípio . breve, elegante e
>Catarina e: o .Paraná, ao tempo cl;~
não há motivo para ·que o. espunfamos
quela zona contestada : O Estado do
da Constituição, tanto mais que aí
P.a raná negava fé . a alguns documenvem figurando desde a primeira que
:tos do Estado de -Santl Catarina·, que
tevr o Brasil.
por sua vez,,n egavu fé "" documentos
. O SR. ALIOMAR BALEEmOdaquele . No eni.ct!"tto a justiça decidia
Não ·)Já lógica, data venta., n,o argufundada,
preci ~ amente, no
artigo
mento de V. Ex." se alguém sugere
constitucional 'C~ mandav&. qu ese resque se .e limine o .principio por ser evi(peitrtssém exP.Lessaméníe ós docudente, e ' se por esse argumento, se
mentos de ambos os Esi·.J.dos. A meu
oorta o artigo, lógicamenLe ninguém
ver, o dispositivo é fundamental.
·
poderá tirar ·ilaçãó co;ntrária.
.
'
Ofereç 0 éstes esclarecimentos por
'--Em segundo lugar, é inócuo o- artigo
que ó fato já -ocorreu no meu Estado ·
porque corresponde apenas . à presun_
O SR . ARTUR BERNARDES- O
ção juris tantum. Tõd;a. gente, neste
dispositivo :vem das ConstituiÇões de
pais, dará fé aos documentos da União
91 e 34.
"'
dos Estados e dos Municípios até prova em ·c ontrário. Se se . demonstrar
O
SR.
ALIOMAR
BALEEIRO
que o documento não .corresponde à
Sr . Presidénte, sou . muito grato pela
v.erdade material de certo nada valerá
invocação, que V. Ex." faz, · dos precediante . do juiz ou do homem de bem.
dentes; mas ainda assim - permitaTrata.:se de presunção, valida ;até pro_
me que o ·diga - coDsidero ,a, matéria··
·
·
va em · contrário.
de evidência ab~oluta. Em tôda Cons-1
tituição, por maio;r que tenha sido o
. O S'R. MARIO MASAGAO ...,.-· Ducuidado de seus redatores,
haverá
rante certo tempo a Policia do Dissempre pontos de má inteligência .e de
~ito Federal não admitia, como prova
má. compre.e nsão, os quais a jurispru_ •
de identidade, a cal'teira com fotodência terá de fi,Itrar através do temgrafia e impressões digítaJs fornecià;'il.
.
.
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..,... 47Ó,...,....
f!eja, im~d!ata · ~ expres&an:i.ente, ré-.1solvida por lei.. '
··
Entendo, com o nobre Représetitan- O SR,. FLORES DA CUNHA _:_":N-a;;.:; te Sr.. Alioinar Baleeuo, que deve
da impede que se esclareça qesde já.
haver ev.olução déntro da letra da lei;
O SR. NEREU RAMOS (PRESI·e que, em consequênci,a; não poderi:ws,
DENTE) - E~ um princfpió da fe4e modo algum, .impedir essa.. evoluderação.
'
ção. A. vida constitucional sendo vivida, proporcionará uma porção de .
O SR. ALIOMAR BALEEIRO .....:.. O
modificações aquilo que
hoje ·é .a
fato mesmo da'- Comissão córtar eS8e
mentalidade.
dispositivo, sob. o fundamento de que· idéia nqssa,, a ·/ nossa
Essa evoluçãa, porém, jamais poderá.
é evHiente e deverá caber, em sua m::
/ferir, 'S rs. P.epresent1a:n(tes, preceito
teireza, na legisl,J.ção ordinária, forcomo este do ar_t·. 15, ii:nport,<~.ntíssi- '
necerá. material de interpretação, a
ma para a nossa .vida.
.
todo tempo, para 'dissipar quaisquer
o' Sr. Prof, Mário Masagão ofere.dúvidas. Naturalmente os ·tribunais e
os doutotes terão, aí, fonte de inter- · ceu· -caso concreto; eu poderia. tra!?ier
mais de um, ·em· qúe, no campo do .Dipxeiação copiosa:
réito Público, se discutiu se tal ou
Se eu l-evar uma· c,arteira de- identiqual autoridade f-ederal ou - estadual
cta.de dizendo que sou o Professor
poderia rectisar fé ' a: êste ou àquele
Mário MasagfiP e se demonstrarem
documento emanado de autoridade de
que n_ão o sou, esse documento é, ou · outra esfera. Desta forma teremos
não, nulo, embora emane de 1,lma aua discussão .. dirimida . com o si.m ples
toridade pública ?
enUJ;J.éi,<~.do no art ...15, .'para_ o qual
peço
a aprova·ç ão da Comissão.
O SR. FLORES DA CUNHA - Isso
o . SR. NEREU . RAMOS·~-- (PRESI
se den1onstra por · sf mesmo .V . .. Excelência 'não é ·o prof. Mário Masa- . DENTE) .~ Se, ·quando era preceito
gão.
-1 constitucional, nem sempre o respeitavam, ima:gine quando constar apeO SR. ATALIBA NOGUEIRA -r
nas de lei ordinál·a.
·
'
Sr. Presidente, no.rteou-se a Gomis~
Ninguém mais pedindo ·a pal!avra, ·
são, a,o elabOilal' 0 projeto pelo prin;
encerra:~;ei a discussão .. · (Pausa).
clpio da. simplificaçá96 Nada que fõs.,
Encerrada. .
. :
Se supérfluo seria adhiitido.
Como
Os senhores que aprovam .o .art. · 1~,
consequência pensamos que . êste a.r.,
queiram conservar-se .sentados; · ·
tigo é essencial e fundamental para,
Foi ij.provado.
· ··
a. nossa organi2\s.ção ·política. Estamolj
SR
.MILTON
CAMPOS
·- SeO
aqui traçando as normas de · direieq
nhor Presidente, .desejo fazer uma su_
Iffiblico, e as de direito privado se ba~
gestão. para· a. redação final: -que o
searáo, precisamente, nestas. que aqui
principio; ora aceito figure . na· enumeestão. Parece-me 'que o nobre ·depu.,
ração do ah: 14', entre. aquelas -coisas
tado Aliomar Baleeiro inverteu \l si~
que são vedadas à Umão, aos Estatuação.' Porque já está no direito ci~
dos 'P ·,aos Munic.ipios'. Sugiro-o por
vil,- ou porque é princípio' . aceito pOl'
questão de ~implific.ação de melhor
todos os civilistas. S. Ex.a entende
méto~o. ·
:.~··
'
que é dispensável na . Constituição,
qUZUldo acontece exatamente o oposto.
p SR. NÉREU . RAMOS -(PRESIo · direito civil foi' obrigado a acolher
DENTE) - Constará dos Anais a suo preceito porque é norma de ' direito
gestão do nobre · Representante, cujà
público. Vamos além, ·sr. Pres,idenprocedência subscrevemos.
te. A qv.estão da fé, ou de serem .I\eVamos passar à,. discussão do artigo
eusados documentos em,anados de au16.-1
toriaades de quaisquer das esferas ·da
(O Sr.. Nereu Ra77Ws passa a ,
Federação~ tem sido objeto {ie discus_
presidência aó Sr. Prado· Kelly ) .
são que entretanto; em face do pre~
cei.to das Constituições anteriores foi
. O SR. PRADO . KELLY . (PRESIimediatamente dirimida.
·
DENTE) - Em ·discussão o ar.t~ 16,
l'f.digido !tos seguintes têrmos: .
E', :portanto, par.a não deixarmos
que sequer se levante discussão no
"E' defeso aos Estados e Muni.,
campo d~ doutrina ou nos tribunais é
cipios contraírem e)llprést~mo · exque se inclui o preceito, ügorando doe
terno sem autorização lio Senata.I maneira, que ·qu~lquer pe~dência
do F1eder.al" . .

po, criando a Constituição viva, ao lar
do da ,constituição esct·Ita.

..ó SR. 1SOUSA ·casTA.,-.. ar'.~ Presidenté, pel;:ts mesmas razõés : ·a·· que
)ne · referi _·qúanto ,a,o _n.0 6 · do 'ártigo. 14, solicito a transferência desse
dispositvo para o c,apítul 0 relativo às
qu t.,f> tões financeiras. ~
() SR. PRADO KELLY GPRESI- I
DENTE)· - O Sr. Sousa Costa, mem~
bro da -Silb-,.Comissão ·de Discrimina_;
ção de Rendas, solicita &ej~ adiada
a discussãd -·e votação do art. 16 para
qU;:muo . a . Corilissão tiver de conside.;
raT _o texto a" ser oferecido por· essa
sub-Comissão.
_ .
Em , discussão . a- :propostat.
. .o.SR. ÁTALIBA . NQG'ÓEIR'.I\ ·.
Sr. • :Pr:esidente; pelo mesrn,ó funda:.:; .
mAnto .ainda há pouco exposto, em
qu.,.demonstrarei o motivo pelo qual a .
.Corri:issã 0 incluiu ' é~te artigo, decla~
·ro . que estamos de ácôrdo com a pro;.
po.Sta •do Sr. "Sousa Costa.
. ·
._,. O 'SR:· PRADO KELLY CPRESI- _
DEN'J::E) ·.,.... Não havendo .mats quem
peça a palavra vou tomar os votos .. ·
. os ·Senhores qué' aprovam ' 0 . àdia--,..
menta da discussão do; · árt. ):6 do.
projeto, queiram· conserv!}r~se senta:- ·
dos. (Pausa).
. .,,_.,_.-, •.
Foi aprovado.
. ,. , .
.., Em discussão ci ,a.rt. 1~ <df{projeto; ~li,os sé'guintes têrmos: . ·
· :"E'- delfeso aos Esta,dos denega. rem -.a ·extiactiçií.o dos cr:iminosos,
solicitada de acôrdo com as leis
da União, pelas jur>tiças .locais".
o SR~ RAUL "PtLÀ ~ · Sr. Presi- ,
dente, nãO s.ei _se y; ' Ex.a ao ler 6
texto, disse den.egarem ou• de,negdf . ..
~ b· SR,. :É'R~'PO KELLY (!PRESIDENTE) - Li denegarem, como está
no ·projeto.
·
. O SR.' RAUL .PI!LA - Parece-me
que dev.e ser denegar. Vou sligf!rir ··a
modificação. E' uma nuga, mas, por
isso --mesmo, poderá passar desper,cebida, mais · tárde. Julga qM a . ver.dadeira' sintaxe será denegar.
·
_ A questão- do infinitivo pessoal' ou
impessoal é muito controvertida, mas,
oasualmente, um dos poucos ~asas em
que não há divergência · é êste; quer
dizer: o infinitivó pessoal em função
~ubjetiva, como sujeito, como objeto,
com 0 atributo.
·_ Proponho, _portanto, que se redija:
"é def·l"Sa aos Estados denegar, .. "
0 SR. PRADO KELLY (PRESI~
DEN-TE) - Como o Sr. 'R epresentante
Raul Pila ac~ba de sugerir nova re-.

dação ao te:l<to o qual ·acaba çle-. obter a -al:\uência cta Com,issão, submeto 0 artigo a . vo~o::. con1: essa .correção..
Os ,.Srs. · que,. asslm, o aprovam,, q!leiram conservar~se sentados. (Pausa);
Foi ·. -a-ptov,ado,
Em· tl.ischssão. ó art: .'28,,: assim re;;.
digido.: · · ·
·
"Incluem•se entre os- bens do
domínio da União:
1 ~ os . l~gos e os rios en1 ter::.
renas de seu domínio, eu que banhem mais de um Estado; oirv11m
de 'limites com outros países, ou
se estendam a territórios estrangeiros;
·
.
z ~ as ilhas .fl~vi~is. :e laçlist.:re~ ,
·em zona das fronteiras ·: Q'O iíl ou•
tros PlfiÍSes;
·
·
'·~ ·' :: .. .
3' ~ a faixa de território aúris..pensável à defesa, das fronteiras,
fortificaç6es, construções milita~
res e estradas de ferro feder,.l.is'' . ··
Dev~ esclarecer. que . '!lá támbém si(· ·
bré a:· Mesa duas émerida:s . . Uf:na ·
apresen t,ada · p·elo : Sr,. ··aep:rieseütá.n.t'e •,
Silvestre Péricles, · aq -iJlciso · 3}'; · :nes.
seguintes têrmos:
·
"ais· zonàs. ca:nsideradas estraté-·
gicâ:S a jai:Da de território das.
'
front~ràs, jortijcct.çãe&, constmções militares e estr;adas de ferro
feãerai~".
'
. : A segunda,,apresentada pelo Senhor
Clodoinir Cardoso', está · assim cqncflblda:
·
· ·
"Suprima-se o I1·o 3
Acrescente êste ·parágrafo:.,
.Parágrafo único. .Continua a
caber P, Uniãq, nas terras devG ..
lutas, a .porção indispensável para
..1 defe&a -das fronteiras, fortifica~
çõé;; construções militares e es-:
.tradai; de ferro f-ederais!'..
O .sr. Seliador Magalhães Batata
·apre~enta · a. terceira · .emenda, nestes
têrmos: ·
·
,
"Substitua~se a
expressão . do
inciso 2. 0 ":?Jona a,;;.s rroihtéi:r.as
com outros paises"., por ....--- "fdnas 1
estraté~icas".
·
1
Em <iiscussão o artigo, inciso e<
emendas.
'
o· SR. MARIO MASAGAO - O
inciso 3:0 ' declara que "a fll.ixa de
território indispensável à defesa dali
fronteiras, fortificações, construções
militares e estradas de ferro feder,als,.
Se .i nclui entr-e os bens da União.

\
l

.

,,

Pertenceriam' assim à .U nião a:s·. faide %tratkgic,as não sofram a ·r.estftçli.o
.xas necessárias à construção de escontida no ·incist;> ·:em questão.
.
tradas de ferro federais. Essas ·faiOutrora
as
zonas
d~
tronteiras
comxas, entretanto, podem ser de propreendidas todos o's limites çdm. 'paípriedade privadra., e não podemos admitir que, por dispositivo coiJ..~titu;. · ses .e strangeiros, ·como por .e xempl0 no
Rio Grande do . sur, do rio . Chui até
clonàl, e sem indenização, passem .e las
. rio Uruguai. ((orno, porém, · não é
para o pratimõnio da União . .O tex- õem
qualq;qer parte que se verificam
to se originou de engano manifesto.
operações militares, , em tempo de
A
Constituição de 1891 aludia às
guerra, p :&,tado Ma.ior estuda e delifaixas, necessárias à éortstnição ·das
mita· certa !aixa d~ terrij;ório·, consi~
e.str,l.d.a s de ferro federais; no.· artigo · . derada,
assim zona estratégica, pará'
em que transferia aos Estados as terteatro. de futuras operações, ·me{[idas
r::ts · devolutas. Dando a União aos
de fortificaçõ~s permanimtes, ' .etc.
Eljtados as terras devolutas, reservou,
dentro delas, apenas a.s, :Gaixas neO SR. A.TALIBA NOGUEIRA ~·
cessárias .às .estlradas de. fe!rro :f.eAtente.. belJ1 q nobre Senador para ·a'
de:::-ais .
localiZ.a ção P,a emenda · que ,propõe:
'
r:efere-se ~ inciso 2.0 , ou ao 3;0 ? No
O f?R. OLODOMIR · CARDOSO -_._
inciso
2.0 , cuida-se de.,· ilhas,_ ao pa,sso·
· Atend~pdo a essas observações, já
que .. o 3.0 abrange I;J.atéria ' ma.is eú.ofereci ·uma emenda aQ . texto.
·
tensil-.
·
,.
·
O sR. MARIO MASAGAO ~ Não
O
SR.
MAGALHAES
.
BARATA
.o havia percebido. Mas, a&sim sendo
Meu intento era reservar ao Estado'
Sr. Presidente, desisto de prosseautr'
às ilhas fluviais .e .la;custres compre'e decbro que apQid a emenda doo se~
endidas .e m zonas de fronteiras mas ,
nhor Clodomir Cardoso; Estamos de
não abr1angidas pelàS chamadas reacôrdq. .
·
·
giões estratégicas. . ·
· ·
O SR. ATALIBA NOGUEIRA 'O
SR.
PRADOKELLY
(PRESIEu e o nobre colega Sr. Argerílirl
DENTE) - Consulto ao nobre· RepreFigueiredo estamos de acôrdo com ~
~ntante Sr.
Magalhães Barata -se·
emenda dQ Senador Sr. Clodomir Cart
concorda em . que sua· emenda seja
doso. e bem a-sim, com a do Senhor SeioonSi.ct.eradá sugestão para .a. Comissão
nader Magalhães ,Barata.
de Rectação.
O . SR. PRADO KELLY (PRESI~
O SR . . MAGALHAES BARATA ......
DENTE) - Em ' votação o .texto d.Q
art. 111; ·Sôbrt:.. os quais não há. ·emenv De pleno acõrdo ..
das. Os Srs. que o aprovam, queiraliiO SR. PRADO KELLY (PRESIconservar -se sentados. (Pausa) ·.
DENTE) ;.,...:· Fica pois a emenda para
Foi aprovado.
·
ser objeto de consideração da ComisEm vot11-ção o ·n~0 1, também se!If ·são.· de Redação no momento qpore~das.
,
tuno. ·
'- .
.. Foi aprovado.
.•
Passemos a inciso 3.",.; qulll foram
Os Srs .- que· aprov,a.m o inciso ·2 q
. .
sàlvo ' emendas, queiram conservar·-se - ofereeidas duas emendaJS. -,
sentàdos .
·
Qs Srs. que aprovam o ln,ciso · .ta'r
Foi a provado.
conio foi lido, sem prejtúzo das emen
Submeto à apreciação da Casa a
das queiram consérvar-se sentâdos.emenda do Sr. Magalhães Bar1'3.ta,
(Pausa).
Foi aprovado.
O SR. MAGALLHAES BARATAPassemos à discussão das emendas.
Desejo .esclaretlffi' que • não existem·
A do Sr.· Clodomir Cardóso ·é subs~
mais zonas de fronteiras ' compreendffildo, própriamente, ois · miliJtantes
titutiva, motivo por que teni prefeentre as naçõe,s; pelo menos no BÍ'aM
rência-.. A do Sr. Silvestre Péric1es,
sil. Hoj,e há zonas . estratégicas que o
não é incompatível com .a anterior, do
Sr. ·clodomir Cardoso.
Estado Maior do Exército escolhe e
es~u~:t~ para teatro de operações, f ;rr:Os Srs . que aprovam- a emenda do
tifiCaçoes e ·o utras medidas militares.
Sr. Senador Clodomir Ca rdOSo quei- ·
E'
<!-~snecessário, portanto, incluir:
ram conservar~se · sentados. (Pausa) •
as reg10es de fron t.eiras que n ã o . são
Foi aprÓvada·.
consideradas estrat égicas.
'
4
Proponho, assim, que aquelas zonas
Segue-se a emenda do sr. Silvesnão compreendidas na conceituação
tre Péricles. ·

-2730 -·SR. MAGALHAES BÁRA'rA icoincide . com ilL miliha sugestão .
,pressa há pouco.
o . SR. PRADO KELLY (PRES!DENTE) - Conforme foi d~liberado,
-u-elativainente à enienda dó S'r. Ma.gálhães Barata, consulto à Comissão
sôbre se coneorda também em que a
emenda ora ·em discussão seja obje·to, como aquela, do exame da' Coinis- ·
,.
-são de Redação.
., _Não havendo quem ~e típàrÍ.ha, àeú·,..
por aprovada a sugestao. .
Passemos ãr discU;ssão do 'art:_ 1;9.:
"Inciuem-se entre. os bens.· .do.
'
domínio estadual:
1 - as terras devàlutas, situadas em ·seus respectivos, territó.rios,
··
'. ·2 - ' as margem dos rios e Ia.gos nav-eg'avilis destinados 1a.o uso
público". ·
·
i
O SR. MAlHO MASAOAO- Se~
:~lhor Presidente, desejo apenas. um
.esclarecimepto1 trata-se de erro de
impressão, t)U a Comissão diz, efeti.vamente / 'destinados ao uso público"
~m o número 2 do art. 19. Se se dis-s er '~destinados'", s erão os rios púhU·cos; se "destinadas" serão as mar- ·
·
·g ens.O 'SR. ATALIDA NOGUEIRA Esclã.reçó o nobre ·colega no sentido
de-~afirmar que, de fato deve &er "des_.
tinadas ao uso público'; feminino, e
não masculino.
·
O SR. PRADO KELLY (PRESIDENTE) - A vista da dúvida arguida
pelo Sr. D eputado Mário Masagão,
a subcomissão ·esclarece que a reda-ção do artigO' 19 é a seguinte:
"Art. 19 - 'Inclúem-5e ,entré os
bens do domini0 estadl.lia.l: . · '
1 ...,-- As terras devolutas; situadas em 5 eu5 respectivos territórios;
2 - As margens dos rtos e Ia-·
gos navegáveis · destinadas ao ·uso
público".
Os -Senhores .que aprovam o artigo
19, nos têrmos· em que foi lido, queiram eonservar-15.e sentados. (Pausa).
· Foi 1a.provado.
O SR. CLODOMIR CARDOSO Sr. P-l"esidente, · · há duas · emendas
apresentadas por mim: ~
.. O SR. PR,ADO KELLY (PRESIDENTE) - Como acaba de/ ponderar
o Sr. Senador ·Clodomir Cardoso, há

ex-

'

\

.

duas emendas apresentados por s~
Ex."' a0 artigo· 19. A primeira 1aditive.
é apresentada ao inciso 2.0 ·do artigo
19, e tem q seguinte teor:
"Âcrescente-;s.e, no fim: "se por
algum titulo não forem do domf.:.
nio federal, particular, ou esta;;.
. dual". ·
'
· ~..
Ení di'scussão. a emenda.
Aprovada.
O S:EL MARIÓ MASAGAO - Senhor Presidente, a . emenda que acaba
de, ser proposta pelo nobre Senadõr
Clo<;tomir Cardoso repet.e texto introdúzJ.do n!J. Constituição de 1934, que
reputo fruto de engano.
As margens dos rios são bens púhij,;.
cos de uso comum do povo, .e ·não se
.pode adlhitir que perterçam a particulares. De nenhuma formà se pode ·
-,conceber que ··a margem de rio nave·gável, onde qualquer navegante . possa ter necessidade de atracar sua embarcação, descarrégar mercadorias, ou
"de praticar outros atos que a naveg,a:..
ção impõe, pertença a; particulares·,
São as margens dos rios públicas dentro da faixa fixada pel.as nossas leis
imper~a.is; são d.o domínio público, e
· desde a Repúbli9a, administradas pelos Estados..
' ·P rbponho, pois,- à . Comissão, que ·
negue ·aprovação à essa ·medida, por:.
que ela córrespond~ a admitir a propriedaqe privada sôbre bem público
·1 .
de u.So éomum do poyo,
O S'R. CLODOMIR CARDOSO -:Carece ' de razão o nobre Deput;a.do
Sr. Mário Masagao. As margens dos
rtos a que .alude a ' dispo:5ição em
apreço, são bens do domfnio privado
do Estado,. isto é, dominicais ou patrimoniais . . ·Porisso mesmo são alienáve~s. sôbre . ,e las podem ter adquiriqo
direito de propriedade quw a União,
quer .os municípios, quer , os );)~articula;.
res. E é necessário que ·a· Constituição
seja redigida de modo que não pareça.
ter o pensamento de cassa r êsses dh
· ·r eitos ,· Quanto à natur-e za do bem,
não. encont-l"ei nenhum civilista que
incluisse as margens· dos rios de água
doçe entre os pens do. domínio público
Todos os que li, as declaram bens
patrimon~;~,is . Entre êles está Bevilaqua, autor de quem. tenho aqui a.
"Teoria -Geral do Direito Civil".
Eis ·o que disse o eminente civillst!j.:
"São bens · patrimoÍ:llais :,.. .
3.0 As margens do~ rios nave.;
gavcls e dos seus afluentes cau~

-274cais -e perenes dêstinadas 'ao usb
p(lblico, ·'Se pm: 1ltlgum· título legítimo não forem do domínio federal,
munici}:Ja-1
ou particular"
..
/
.
\
O SR. iMARIO MASAGAO --< Os
bens dominicais são aqueles que _estão
no patrimônio das pessoas do: Direito
Público. o Estado não pode vender
as praias assim como· não pode vender
·a. margem do :;:io público.

O SR. CLODOMIR CARDOSO B:á_ distinção, estabelecida por lei, entre os. terrenos de marin~-a,, entre as
praias e as marge~ dos rios navegáveis. Não há nenhum autor ,nenhum
civilista-, que· não inclua as margens
dos rios IlJi,vegáveis-entre os bens dominicais.'·
·
Não há nenhum autor que -detxe d('l ·
· 1ncluí-las entre os bens dominicj.is.
· O SR.
MARI.O MASAGA.O . ,=..
,aponto Rodrigo Otávio. Aliás, confesso desconhecer a declaração de Clóvis· Bevilaqu,a., nesse sentido. Procura.~
·rei encontrá-la.
O SR.. GLODOMIR CARDOSO ::;-]
Está aqui_o tratado de Qlóvis Bevilaqua, que poderei passar às mãos
de V. Ex.11 •
•
Como se vê, ~ disposições conStitucionais de 1934 e 1937 encerram,
mutatis mutandis, as palavras que
aoabo de ler. E' que as .p alavras tais·
vêm
longe. J~, vinham na Lei
il.0 1.507, de 1861, e no pecreto número 4 .105, de 1868. Será estranho que
sendo bens dominicais as· margens -dos
rio8, e podendo ser propriedade de
particulares, constituam objeto do direito de uso reconhecido ao público ?
A verdade é que nos achamos · em
face de uma situação jurídica incontestável, que não é noVia, que é mesmo
muito antiga, que vem do Direito Romano. Não se trata dó uso comum de
um direito diferente ·a que um tanto
imprópriamente, como diz Bevilaqua,
se tem chamado "servidão pública'.;.
Diz, de fato o ~utor em nota ao texto
·que tive ensejo de ler:
~
"A lei é o regulamento .usem dia
expressão "jerreno,s,
reservados
para servidão pública", todavia,
parecéndo imprópriru a aplicaÇão
do têrmo servidão 0 texto não a
manteve"
.
'
Pe1o Direito Romano, as margêris
ETam ' particulares. Sem embargo,
eram objeto da denominada 'servidão
Pública.

de

o

'IIrata-se, em suma, de uma peculla_
ridade das -margens dos rios · que sã,o;
de uso proibido numa faixa de rs.-.
bra~, e 4 decímetros, de 1acôrdo c.om
a velha Lei de 1867.

. o. SR.

MARIO MASAGAO ~- Se- .

nho,r Senador,_não disponho :de ele- .
lmentos bibliogtáficos mo mom_ento,
para responder a v. Ex." mas .amanhã~
trarei a declaração de voto devidamente'
. fundamentada.
-~ o S;R. ATALIBA NOÓUEffiA Si··. Presidente, o dillpositivo· em dis'cussão ngura n,a Constituição de193.4, art. 21, inciso 2.0 , ,e -mereceu da.
parte dõ grande comentariSta Pontes
de Miranda -as ,5:eguintes referências:
"Esse dispositivo
contém em
si ridfeula ta1:1tologia. Antes ·de o..
mostrarmos cumpre notar que
não são idênticos o art. 21, II da
ConstituiÇão e,; 6 ar.t . r.o, § '2.o.,
do Decreto '1i·0 · 4.105. Nja. Constituição não ·se fala . nas margen& ~o,.s rios'" cte que s~ fazem os
na.v.egav-eis. O art . 21 rr; alterarip; .a_ legislação anterior ·quan~
to a êsse ponto, po'!"que séi se refere a rios e lagos navegáveis, e
não aqueles de que t1lls rios .e'
,lag,os· ·s e fazem.
'-· ·
_ 2. ·A tau.tologia do art> 2.0 , i,r
'é . imperdoável. ·Que quer dizer
~ art. 21, II quando à parte do
art. 1.0 , § 2.0 , do Decreto ilú-.
m)ero 4.105. acr-escenta "se ,120r
algum título não forem do domínio .federal, municipal ou particular"? Qual o. 6 ,u jeit0 do ver·bo? Dever-se-á· ler "se por a1..-·
gum título· não for.e m do domínio -fedeira.I, municipal ou particular · as margens dos rios e . lagos navegávl<is, destinã.das ao ' uso
públicQ", ou "se p·o r algum -tf.t ulo nãó · forem do domínio federal, mtmici.pal ou .n articular ·<>S
ri_os e lagos navegáveis·? Qualquer
·q ue ;;•eja a resposta (l:lliás só a
primeira é gramatical), o· artigo
21, II -é indef-ensável. -Vê-loemo's -em cada uma das duas ·hipóteses:
r.-"· ''hipótese; o -art. ·;·:ü; II, pÓhSídera do domfni'O do Estado
membro as margens dos :rios- ,e
lagos p,avegáveis, odestmados1 ·ao
uso público, ~e taís margens'. não
forem, por . algum título, do do- ·
!lfínio federal, municipal ou particular. A- proposição tautológica
é gritánte. Desde que há m ar.;.
gens e não .são ·por .algum tftlPo
~

o

cto domíníó f.~der.al, muni~ipaa
!fo. pomiruo eà.t"act~aJ-são cio ciomi~
·, .pat:ti.cular, são do· domínio .esta·nia estadual, qu~r se ·destinem -ao
dual! é.· doS ~agos · rtav.eg'áve-is que
- USO .públíC0 quer nao ·A tautolegia
·não fàreni do ' domínio. federàl,
continuaria a clamar. o art~ 21,
munic~pal ou _.Particulàr, 6 ão do
li, apenàs . teriia dito: que bens '
do domíniQ esta,dual são be11,g; do
.dommio estadual. Oú, em última. análise:! 'que. as margens· dos
domínio estadual. Çonstitui ele _
rios e higõs (por . que s6 os navecom o ,a.rt. 11, ;a.a parte ~~'prevagáveis?) ·que !orem de domínio
lêncià!'), os· d{}is . ma~ graves ·seestadual são do· dominio esta- ·
nões do Título I, Capítulo I, d!!duàl"l
~constituiçãó,
a prova mais · ve~
.. 0 SR. CLQDOMIR· CARDOSO _
·e-mente de que; às vezes, pouco se
O. _que a,· OQ.ilstituição .t eve .em. vista·
Pén;sava o que se escrevia e menos
ainda. o que se votava" ~ · ·
·
- foi reconhecer que ·- ,as· marg-en,g, dQ§ ·E' muito ~evexa a critica:,· e; à·a ta:
rios são 'dcs Estados, ·mas·sem prejuízo
-dos direitos que acaso hajam adq\H- - venia, a graiJ,de consideração· que votô
sido sôb1·e elas a União · o particular e ~ ao insigne jurista, que é ·o S'r. Clo-·
os municípios..
·
domir Cardoso, desejo não ínc~damos
, ·_ Ó" SR ·: .AiA:LiBA , N'oG-úÉ:rR.A,,:' ~
naquilo que foi, parece-me com muita
:-Pr".....,
. ·""'ig_o. <'n_á:.iett.ura:i ;;' · ,·_· - >'· -··; te~
procedência, criticado pelo -Sr. Pon._;de JM;irarida. ·· · '
,;Não h~ quinta' espécie. Ainda '
b . SR. dr..oriaMÍR CARDOSO .mais! quer ~ ill,is margens sejàm .- . Sem~ p'ler,eceí-, aliM; qualquer -cÍ:-ítica .
. .
. . .. ~
.
.
destin,3.das , ao uso público, quer
- ..
I .O ar t . 21 , tt,- na
' d a diz que
O .,
<iR, ATALÍBA NOGUEIRA nao
se áproveite. No fu~do, afirma,, na
Er11 ·Q.';·._: 'jj:Ue tinh,a a -dizer" <Muito
ingenuidade típica d,os estranhos -bem), . :?'i\;~-,- , ._ · ~ :. · ·. .- .,,: ,.
a , qualquer · meditação das . regra.S
· · ·' . .- (.0 .Sr J Nereu :Ramos. 'reáss"urii.ejuri.dicas, que -as margens -dos . rios·
-,~'--'Pre~id~ncia)'. . · · ·· .·. ·. "' '\
o sR. e;i,órioMIR CARDoso ~
o sR. tvo o.w~uiNo _;_ sr. ':PreA <fonstituição .teve em vista ·impedir
sidenté, quero dàr mjnha opinião sô'discus_sões.
.
bre o assunto, de v-ez que sou favo· a emenda apresentada pe_lo se~
o SR. MARIO MASAGAO _ 0_ · rável
nhor Clodomir Cardoso. O meu argu~ :texto dJa. Càns~ituição .diz qu~ as marmento é 6 seguinte:
gtl,ns ciGs rios pertencem aos Est:;tdos,
A I;ei !Constitucional, como todos
se não forem feder.aj,g, de particulares
· o_11 _dos municfpics. Ora; n essa hipó-st:1bem ·tem, . !Jela: sua índole, ,e feito
tese térão que ser mesmo dos Estaretroativó, de modo que, se estabedos, poi:que· não há outra entidade . a
lecermos, simplesmente éomo. está no
t
projeto· qu~: 3.6 margens dos rios:. (('
q)l~ POSS~IIl, p~r encer ·
.
dos lagos navegáv-eis, destinados ai:/,·
O SR. ·CLODOMIR CARDOSO uso públ,ico, São .do domínio estadual,
Numa par te, pertencem · aos ~stado8
cassaren':!os, imediatamente,
todo o
Na par-te em que, ·por título f~Special
direüo 'vigente de p,ropriedade, ei:n renão tenb):1 passado· à União ou ao parlação a .esse.,, bens..
_
ticular. ·.
,
. .
O! SR . .CLODOMIR CA·R DOSO ,...,
·O 's-R. ATALIBA -NOGUEIRA ,.,..._. . Per.feit~mente.. '
..
.
l?rossigo na leitura:
.
Assim, a críÚc.a .feita pelô -éminen"2;'•. hippte~;e: o .art. 21, :II,
te professor e c.o nstitucionaliSta, Sec,onsidera do domínio do Estado
nhor Pontes -de Mirah,da, .por mais
-m embro as margens dos rios e
autoridade que tenha,...não me parece
iagos navegáv,eis; destinadas ao
razoável, 'p(!is que a .emenda ·apresenuso - público,. 6 :e tais rios ·e lagos
ta~:3:.- .v isa exata~ente que 1:a- Constinão forem, por 1algum titulo d2,... t mçao exclua, · de11se dom!mo declamunicipal ou
rado no texto, · aquelas margens que·,
dominio fedel'al,
por algúm tít-úlo, n ão forem do .doparticul$a.r. Teríamos eritão: que
só pertencem ao domínio do Esmínio federal, particuar, .Qu .municitado-membro as ·margens, a _que
pal. Não .existindo, na . Constituição.
nos reportamos se os rios e lagos
declaração nesse sentido, todos pernavegáveis ·são do d.O;núnio estaderão 1'it propriedade .que tenham ' aô~
dual e destina da& ao uso público!
bz:e -essas margens. ·v oto, por· is,s.o ,
ora! as margelr.s d~
e. lagos
a favor d·a emenda .
· ·' ·
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O SR. CLODOMIR "-CARDOSO ___..;
Precisamente pot isso não
há na
Constituição tau~ologia_.~
O SR. IVO D'AQUÍNO - Não há
tautologia, _porqUe a , Constituição,
t}esde que estabeleça preceito, cqmo
todos . sàbem êsse preceito vigirá com
efeito retroativo.
/ Como ninguém ignora, pelo Código
· Civil o . domínio ' do 6 ub-solo acom!Jia-nhava o solo. A Constituição de 1934
subtraiu 0 . domínio do subsolo ao
particular. O preceito constitucional,
com efeito retroativo, q!l: tinha, ·fez
com que todos ·perdessem· a propriedade plena do sub-solo.
'O SR . MARIO MASAGAO. Se _o intuito é êsse - de evitar qual:.
quer possível prejuízo para os proprietários das · margens dos rios será preferível diz;er · que elas perten:.
c-em ao Estado, se, por qualq~er .ti~
· tulo, nãd pertencerem "a · outrem".
O SR. IVO D'AQU1NO '- Os bens
dominicais, ou pertencem à União,
aos .Estados, aos Municípios ou aos
particulares.
P-ortanto, a emenda
apresentada prevê tôdas as hipóteJ.
ses, como _exceção da propriedade d~>
Estad?· Por isso, dou-lhe i:neu vot~>
favoravei.
O SR. NEREU RAMOS PRESI.DENTE _ , Não havendo m'ais- querr~
peça a palavra ,encerrarei a discus..
são. (Pausa).
·
Enoerrada.
Os Srs. ·· que aprovam o dispositi~
vo,.. salv..o a emenda, que será póste-.·
riormente votada, queiram conservar,.
.se sentados. · (Pausa) .'
·
Foi aprovada. ·
A emenda diz o segUinte:. ~
·"Acrescente·-se: Se por algu~
titulo não fol"j3~ de domínio fe~
dera!, particUlar, ou municipal',
Os Srs. que aprovam o acréscimo,
que-iram conservar-se sentados, (Pau~
sa).

-

Foi aprovado. .
.
Há sôbre á mesa outra emenda dq
Sr. Clodomir Cardoso que ínandfj.
acrescentar ao art. 19 o &13-guinte:
"3 - ·As ilhas -situadas nos- riofi
que bap.hem mais de um Estado, COlija restrição constante da alínea anterior:.
·
·
Em discussão.
Não havendo quem peça pahvra,
.encerrarei a dis-c_u ssão. (Pausa) .•
Encerrada.
Os Senhores que aprovam, queiralll
~onservar-se sentados . ' (Pausa).

·F oi 'aprovad,!l::.•
Exk>te
emenda. do si. ·AlioD:úlr
Baleeiro, mandando
ácres-cental'-~
um ~ artigo depois do 19:
·
"Art. 20 . A lei .poderâ éstabelecer servidões administrativas, no'
interêsse d,a. coletividad-e''.
A emenda ~s,tâ seguida da seguinte.

uina

Justificação:

O direito .administrativ,o cr~ seí:vidões especificas, ora no interêsse ' da
defesa nacional (faixas em 'tôrno de
fCJii:talleza, limitaçõeo.•t de altuma. dos
oedifícios próximos a praças de artilhal'i:a, etc.), ora 'no do patrimônio
histórico, paisagístico, etc. (.edifícios
colonais, etc.) Convinha,·que o princípio, desde que limita ' o rureito depropriedade, ficasse expresso.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO .._
Sr. Presidente, quero, com ess1a. propoç;ta, p~dir a atenção da c-omissão
para a circunstância de que são criadas, frequentemente .servidões no di
reito. a:dministrativo, no - interêsse dà
coletiVIdade. E' fato que s'e- registra
desde -a . legis:!a.Ção col()niEI.l, · quando
certas áreas de terra'-fEI.ixas em tôrno
de fortalezas e .acampaméntos ·- eram.
resguardadas de .construçõe5 , futuras,
para q)le melhor pudessem _ela-s operar, e hoje f-aram restauradas tôdas
essas leis, est.abe1ecendo certo gaba~
rito, a fim de que não fica§sem pre- ·
judicadas & artilharia das fortalezas
e a ação -dos estabelecimentos militares; as:;;im _como limitações outras de
interêsse para os campos de aviação •
Há, ainda, ·maior apliC!ação dLsso,'"- ·
pela necessidade de se manterem na.
sua feição, dita cd-lonial, certas construções, cidades, propriedades particulares, etc . dizendo-se que tais servidões têm a peculiaridade de- ser apli_
cáveis a n:óv,eis e a coleções d,~_ arte.
_Como haverá, no Capítulo relativo
aos -direitos e garantita.s individuais,
um princípio garantindo a propriedade,· e como a servidão, -em regra, é
contratual pareoo-me dever ficar- éx_
presso que a lei poderá criar essas
s-ervidões de caráter -- administrativo,
no interêsse dta. coletividade", ·abrangendo todos os e~_emp!os que citei, e
que, na prática, têm suscitado inúme ..
.ras ' dúvidas, a ponto de se pretender
que simples servidões de direito administràtivo sejam de propri-e dade,
como aconteceu nos terrenos situados
nas faixàs dag fortalezas.

~ -it'1;...:;.
/

- O d!s'Positivo consagrado na legis-lação colonial :~ que atribula a faixa
de 6UO metros às fortalezas, entendeu
que essa propriedade era federal.
Muitos proprietários em· Estados,
como o meu, foram incomodados,
quando não prejudiqados pelo mais
&imples pretexto e suas propriedades
eram sempre contestadas pelo Domfnjo da União . _P enso· que -a matéria.
devr.ria -merecer a aj;enção da -Comis-.

O SR. A:úiOMAR BALEEIRO - A1
está
razão. Se eu possuo umra. pro:priedade e o' Govêrno vem e diz que
o prédio é histórico, que fulano de taL
aí morreu em certa época, que em de-.
terminado tempo ai se reuniu uma
assembléia históric,a, óu que nela foi
preso Tiradent-es, e não me indeniza,
em verct:J.de cria uma servidão. Af es_
•t a o princípio: pode fazer isso ind_epend·e nte de desapropriação da protS.ij.o,.
.·
.
priedade pública.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA O SR. ATALIBA NOGUEIRA .,...
Sr. Presidente, as servidões de que - ·:S:r. Presidente, a - emenda do nobre e
trata a emenda do nobre Depuljado
ilustre Deputado Sr. Aliomar B;J.le:Sr.. Aliomar Baleeiro- podem ser -estaeiro, propondo -Se- ac:r:escente esse arbeli:widas independentemente de es.,
tigo ao que já aprovamos, parece-me
pecial disposição constitucional. ··
improcedente, não deve ser por nós
o- texto proposto é, pois, desneces- r.tprov.ada. No próprio capitulo que
· s~io.
_
S. Ex.a deve ter redigido, ou cuja. redação coube à Sub ..eomissão .de que
O SR. ALIO:tv.i:AR BALEEIRO S. Ex.a faz parte, estará consagrada
Não há como V. Ex.a en,quadra-r isso
a limitação ao df!'eito de propriedad·G
na legisláção civil. Numa Constituipor interê;s.se público.
ção em que se rE:gula até, a fé dos do_
cumentos públicos e outras .miude-O sR ..ALIOMAR BALEEIRO
-' zas ...Qual o capítulo?
o SR.- ATALI!BA . NOGUEIRA
b SR. ATALIBA NOGUEIRA Não apoiado! 'Não são miudezas.
o capítulo relativo à maJtéri!a econômica;- ou mesmo sé' houve . qualquer
O SR. ALIOMAR BALEl!."'RO- . ..
desvio o das . garantias dos direitos
'não é demais uma exceção ao princíindividuais, deve prever a limitação
pio de que as setvidões res:Ultam de
.do direito de propriedade.
uma.- obrigação dontratual.
01'\3., achamo-nos diante de uma 11_
O SR.· MARIO MASAGAO - · O
mitação -ao direito de propriedade. O
Código Civil decJara que . as servidões
Estado poderá, no interêsse da colesão legais ou, convencionais. As legai~?
tivid-ade, tõmar a,,, m·e didas que forem
são esuabelecidas por lei. '
necessárias, independentemente de·
Ó SR. ALIOMAR BALEEIRO ~· estar- autórizado pela Constituição.
Foi lembrado o direito do Esrt:.ado,
Coma admitir-se a Vigência dess~
_a_té, de desapropiação.
princípio com aqueloutto proibindo os
confiscas e diversas medidas de limiO S'R. ALIOMAR BALEEIRO ....,._
tação da propriedade ? T-enho minha
Exatamente para não se confundir
casa e posso modificar sua fachada a
com desapropriação que implica a
qualquer tempo. Entretril-nto, uma lei
idéia de indenização o Estado pode.
pode ser baiXada dizendo que sou
decretar a serviço e não d!lJT causa
obrigado a manter a feição dita coalguma ao particular.
lonial de minha casa, ou porque a
cônsideram colonial, ou monumento
O SR. ATALIBA NOGUEIRA A J'ruitéria não cabe, !absolutamente,
histórico por estar ligada ' -a um fato
no Capitulo de que estamos· tratando
qualquer da vida -do país : Em outro
·capítulo essa garantia deve ficar exe rélativos .a bellG, dominicais. Não é
pressa e não entregue à · lei ordinária,
possível, também, entrar em outro
porque, na prática, pode ser que essa
capítulo da Carta Magna, porque a
-lei v-e nha ,::~. ser inquinada de inconstim1:J.téria de .servidão é da legislação ·
tucional.
ordinária, que tem acolhido todos os
dispositivos a ela referentes sem que
Por prudência, podemos coibir' ao
se diga haver vi-olação de tal ou qual
Estado as meios de criar servidões
direito. o instituto da servidão é dos
l,sso porque. vai colidir com outros
mai,,, antigos do direito, e dos maia
p~lncfpiOiS ·g:arantido!res da. propriesólidos.
dade' individual.
O SR. MARIO MASACfAO - SalO SR. ALIOMAR BALEEIRO Nisso não há novidacte. Não se covo a. desapropriação. .
\

a

É' cer tó- que, já na. cori.stiti.tiÇâo -de
gita de um1l! sei'Vidão -çomum do -Di1934, se atendia ·à finatlilda!Cie socia'l ·
reito Civil, ni.as de uma -. servidão de
da prD>:Qried,ade. A ser ·ma.ntida. )(~
dir/eito - ad!}li.nstltlatíV:oí - ·iiJiOI . lijn'tjerês\<re
cláusula, ·o d-ispositivo proposto · ·se ·
publico. MeJ.?or: pol-ítico:
:tornaria di&ptelljsiÍVel, de vez que.· a lei
O SR. ATALIBA NOGUEIRA ,p.oderia- reconhecer ·o exercício desse
Estanios diante, nova.menre·)ia ques~
direito,· em- atenção ao bêm: púbHco.
tão da éiivisão do Direito. Estou can_
-como quer que· sej1a. . a ma.t éria, ao
!:)lado de afirmar, dentro .. da melhor
meu ver, ct.eve ser examinada quando
doutr-ina, que a queSitão do desmemdiscutirmos ô' artigo do projeto ret:ebramento-do Dil'eito é meramente sub~
l'ente .à propri·eáalde.
·- ·
j·e tiva. O Direito é um só. A divi!s~o
Nesse sentido, si:. Presidente, re,.
em público, privado, adininistrativo,
queira ·a V. Excia. qüe o assunto_seja '
etc ..,- deix'a de ínreressa.r; é mister
·a diado, para ser estudado na oportu,.
que e stabeleçamos um prínctpio junidade a que . m~ referi.
'
rídico. O _. mais . é classificação arbi_ o SR. NEREU RAMos ,: PREsi: ~
trária, . pal'Jl. ef·ei-t 0 -meram-e nte pedagógico e sul>jetivo. ·
_
.
. DENTE - Os Srs. que concordam
Diante disso, penso _:qüe o~ Sr. Ali Q~
com Q adi!'ainento, solicitado pelo se.:..
mar Baleeiro · tem ressalva!da a · s,ua
nhor Prado Kelly, da emenda que.
idéia, mesmo ~ no _ tocanre a' uma ser ~
apres.entoU o. S'1·. Aliomar Baleeiro,
vidão de ordem adminis.t rativa, ,- co_m
q'uei'ram ficar se11tact:os. (Pausa) .
Aprovado. ·os ·pr-eceitos da lei · ordinaria; do ·Dir.etto_ Ad!):linistna.tivo, não - sen-do pre-:
Deveríamos -passar .ao Capitulo_ II,
ciso inscrever o princípio no campo , temos,· pois, diver;sos · 3jssuntos respeitl:tntes ao mesmo, e que ficar.a m de;. ·
do Direito Constitucional.
pendentes c1e harmonjzação dos textoS
O SR. ALIOMÃR ·BALEEIRO BJSSim: como alguns a serem novamenSe .aceitamos, por qualquer .r\tzã·o, um1ll
te examinados. Sugertria que· se max1divisã.o do Direito, dentro ' da matédaE)5,e dadtnogra.far o Capitulo - como
l'La constituc'lonal, -temos de acettan foi
votado, se11do depois distribuído
toda~,; as suas consequêndias. Não ·se
aos m embros da Cqmissão, pa m. ·en_...deve, portanto, P1vocar o ,a.'rgumentq
tão, ,r~xamina.rmos ·a matéria penda untdaide do Direito, para contradente de novo estudo . Sem wna visão
riar qualquer pr,oposta, minha ou d~
de. conjunto do Capitulo, d'e- acôrdo
·outrem .
·
.c om o vencido, não é -possível fazê-lo.
Se não houver quem peÇa a palaO SR . ATALIBA NOGUEIRA
vra. dou. por aprovacl!a :~: sugestão. '
Não em se tratando de um velho insAprova!Cia.
·
tituto. jurídico como o dos servidões.
Apesar dos brilhantes· argumentos poc
-.A Sec~etarià deverá,. prôcedér de
ve21es apr-esenta!Cio.s pelo · Sr. AI~omar .1l!Côrdo oom o decid1do. (Pa'ilsa) .
. Btl.leeiro, não me sinto à vontade · a
·- 'Paiece; haver, -aqui, .algum equívoco .
p on t o de trazer para a Constitui"
Pelo -meu exemplar, teriámq3, de Pias-:
~~ ção matéria nova no .tocante à s-ersar ao Oapftulo 2. 0 , onde figura o ar;.
vidão, instituto já devidamente regutigo 20.
lado, a que a lei àpenas .poderá ~res
centar esta ou a;qlj.e~a n oha. .de aplicaO SR . ATALlBA NOGUEIRA 0S:
ção atual, mas nunca no sentido de
Sr. Pl'esidente, de fato há um -e ngano
modificá-lo.
tipográfico. Deveríamos
tratar - do
Capítulo 2. 0 ; . referente à discrimina- .
. Sou; portanto, Sr . Presidente, contrário à incorpora~ão ctessa emenda ·Ção de rendas, saltando pGr completo
à Collstitu.ição que estamo-S -elaborail_
o capítulo respectivo, para_ tratar :da
do ., (Muito bem).
Seção. P do titulo 1.0 rélativo à organização dos poderes. O art. 20 foi
o : SR. PRADOc KELLY - Senhor ' redigido
como transição entre a parte
Presidénte, 1i ·.com toda ' a.tenção, a
introdutória, cu seja as disposições
emenda do meu ilustre cole!l)a Senhor , preliniinates
· da . Seção p'rimeira, que
Alioil).a.r Baleeiro . A impressão que
já trata da orga;ni21a.ção do Poder Lem-e ficou da leitura e do debate é de
g~lativo, ·o primeiro çios Poderes.
Que 5 ,e trata de ônus real, tanto vale
dizer, de uma limitação ao diretto de
O SiR. NEREU RAMOS, PRESIpropriedade. Não tivemos· ainda, ocaDEN'rE ·- Assim parece, .ma.s _pe-la. ~
sião de defintr êsse direito, porque só
redação que tenho sôbre '<!- mesa; lêpoderemos fazê-lo fio capítulo . próse: "Capítulo 2.0 , Seção La, de modo ·
prio.
·
que devo considerar,.· salv-o modifica."
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~Qao . ac~ttá~ ~ ;~d.tri1~ó, como sen:-

' ~Ó.

o -C.~p:itu1q. 2,Q,

O ··s R.

.

'ATALIBA ~

.

...

-

NOGUEIRA .....,_

·1Ne~e Clas6, Sr. ~esi'Clent_e, requeiro
J-sejam tomad!lj31 provid,ência.s· a fim de

._ que ~e r-f!tíifiq~ o .capít;ulo 2.0 relativo
-à discriminação· de· rendas, passando~

--se"à- Seção Ee. ·o título I, denominado
·"Da organização dos ·,pod:éres":
O SR: NEREU RAMOS', . PRÊSI. ·nENT;E ·..;;:....:_Submeto .à , apreciação dli
-casa a re:tificaçãd pt·oposta. ,_
.·
Ninguém -.se opondo à mesma; ét<t'IJ~a;;
j>or. aceita.' · (Pausa) •
·
· •-::~,- , '
Foi áé,çita.
__ . . .
V.af!1ps pa113,ar ao 1a.rt,
''.p.a:':o~ga_- .
.nizaçao ,dos poderes" _ - ·
· · · <'· • •
O SR._',çA!RÉS DE B~ITO- Se-.
:nhór ·P.resident'e, terminou a discussão .
:~~látiv<t ao Capítulo I?
o SR.. NEREU RAMOS, P•RES'I:;DENTE .- · O nobre ·colegá não ouviu··
· 'Qem a explidação que acaPei de- dar,
ne· fato, não terminou a discussãó ·a ·
1JElSpeito desse CJa.pitwo; d'ev'ido a um:-.
equívoco, e ·para o. qual o ilustr~ Re1ator· soU-Citou (á , retificaÇão que vem
·d e -s er aceita, Uma; vez que a e:&pres:·são "CapítUlo II, - qu,e consta da pu-'
plic.a.ção, não tem razão\ de ser, por.que :o art. 20, ainda f1az par-te -do capítUlo I. Não está, pois, . encerrada
'"a . discussã.o ,Sõbre o, c11,pittilo I.
·
·Vamos passar á.O art. 20.
"Divide-se o poder : público,
quanto· a seu exercício, .em leg~da
tivo, executiv6 e judidiário,- irlde.pendêntes e harmônicos entre si"..
· Parágrafo W1lco. d 'cidàdão in:
vestido Iljas funções de qualquer
dos poderes hão poderá exei"ée~
.as
clé
outro". .
.
I
Há sõbr,e ·a mesa. as segtüntes, emên·i ias, que voU 'ler, ''a fim . de ue.· delas
:a Comissão, .tome conheciménto.
A primaira de aiÍtoiia, ,do Sr---_ Gus:tav:o dapan~ma. assim, redlg.icba.: .
"Emenda ao' art. ·20, sem prejuízo . do · s.eu par~gra.fo: . Substit$' pelo segui-nte: '
·'"Ai1t. 20. São poderes ,da Uniã·o
o -legislativo; o executivo e o -- judiCiário, harmônicos e indepen- .1

Ao:

~entes entr~ _:sJ ~'.

·

A segúnda é de autoria do Sr. Ivo
>d.'Auino, nos s.egilintes1 têrmos:
"São Órgãos da .soberariia l'!la.~
cional Q pOder legi~a~ivó, . o exe·-

éutiv~ -e o ' juq_irilá.rlo, harmônico$
e indiependen.tes en.t re _si". ·
·
... A terC~ei:ra ;_;;sina.d:a pelo sr. Agfl.~
_ memnon Ma,gaJ.h?,es, ma,nda suq,;tltuir o art. 20 do ..projeto pelo seguinte; reprodução do art. 3.0 da Constituição de 1934: ,
"S'ão órgãos da s-obe11a.nia na.:.
cional, <!entro dos limites consti-.
tucionais, ._qs poderes legislativos.'
executivo ,e judiciário; iindepen<lent~s -.e>- eootde~dos entre :sr:.
A uarta . enierrda. ê -:S.ditiva, e de
autoria :cto Sr. 'Raul _I'i!~· · ·
"Faça-se preceder ··o.· art. 20 . do
artigo. 2.0 dia .ConstituiÇão de M~
Todos ós po.deres ema:nam elo
povo .e . em seu- n6me são exerci.,i
dos" .
'
·
· -

A cpinta- . emenija -é,. substi~ut!va;
Sr.. RaUl Pila; . ,"~ão órgãos d_a ·~Spberania nadona! os podlerel' ~gislativo, executivo é . judiciário, inte]:Q.ep~:ndentes e harmônicos'",'
.
A sext;a, ainda de autoria do. Sé. nhor Raul Pila, propõe o seguin-te:
"Digao\,se, no art. 20, parágrafo
únic.o; em V:(.)~ _de -. "não podierá.
e~ercer as_
, de outro".
. ·- ~'não pÓderá. exercer simUltã~
nea~ente as de outro''.
/ .
Há outra eménda, mas adltiva ao
~jJítulo, . :de autorta do Sr. Caíres- de
Brito:· "A Assembléi1a Nacional, elei,ta pelo povo,- exerce o -poder ~upremd
qa .naçã'o" .
ta~õem- assm~da. __pelo

O SR. GUSTAVO CAPÂNEMA -.;;

sr. Presidente, o pr~jeto e~ . qiscu8_.
são· diz o seguint,e: "Art.. 20. Divides.e o poder ·público . quanto ao seq_
exercí-cio, em legislativo, erecutivo e
judiciário,. ·i ndependentes -e hamônicos emie · si".
·
Dp ponto de- vista de. 'd'oÚtrina ju*
rídica é ,inegável que está certo G
projeto.
· ·
Parece~me, todavia · impróprio da
redação constjtuciónal -um,~ d~s,posição.
explícita de doutrina, coin essa feição algo didática. ' Minha emenda.
conserva, sem . ess~ inconveniente, -- a.
segurança da doutrtna.Devo ainda. o):lservar que o infclG
do tex;to q·ue proponho assifn re21a: ·
"S'ã& podleres da União ... " Pareceme necessário, neste piw,, o, da , Cops-,
tituição,- <:!Wer que os poderes que. :vã.().
$er <Uscrh:iúna.dos, são os da. u~

~-Devo ainda aponta.'r.a· di.feren·ç a ·que
do nosso direito const.Ltuéional, pr~
há 'entre o texto que proponho e ·o da- tende. ·signific8.r convencionalmente -O>
tradição consti.tucional republiçana·.
regime presitlenciaJ. .
· ··Tanto na Constituição de !891, coMas, Sr. Presidente, se com -_tal e:l!:..:
tno na de 1934, se dispunha que são
pre&São ~ visa, no textQ da -nossa,.__
órgã% da sober~a · n~1onal . os. I!~ ' Constituição, definir e manter ' o -re ..
.déres legislativo, execut.1vo ·, e JUdimagime presidencial; . direi · que ,ela . 1;1e'
rio.
· · ,
·
aplicariJàl ainda ·melhor ao _tegini~
parlamentar. ·
· ' · '
Nessa expre8sã0, há o defeito de
-se confundir órgão com poder. Os
O
SR.
PRADO
KELLY
~ Vossa.
poderes (legislativo, executivo e ' judiExcelência -dá licença para um aparciário) não são órgãc;>s; ó,rgãos São os
te? (Assenti1TI.?nto do · or_ador) . Quan-·
i!lj5,t rumentos mediante os quaiª- e&Ses
do fiz .a observação; limitei-me a re;.
poderes se, exercem.
petir conceitos dOjs corrienta~ores ~do
Nem são da soberania nacicm.al esdireito americano: e de memona Cito._
ses pode:..es; são da União, como jâ
por exemplo · o nome qe Bzyce, que·
mostrei.
•' fez .essa obsepação.
O SR. MARIO MAJSAGAO - Se6
S'R.
RAUL·
PILA
·
Chegaré1
nhDr PreJ>idente, envio à -NfeSI:l. requetambém, aos - modernos ,comentado'--rimento de preferência para vOtação
res ameri<:al}OS.
.. .
da emenda do Sr. GustavQ Capanema., uma vez encerrada a discUEjsãO:
O SR. PRAPO KELi,y· ....,. Assínxc
· O SR. RAUL PILA - Sr. Presiexplico D únicO motivo ::pe~o quãl : oq~
dente, peço a .·palavra.
sei divergir de· v-,. Ex.".
· ·
O SR. NEREU RAMOS, PRES'I·.
O SFÍ. RAUL PILA '- . Muito ~b~l:,
DENTE - Com a IJI::tlavra o ·nobre
gad 0 a V:,. Ex." ·pela explicaÇão. ·
'
RepresentllJlte.
ExamÍIJ.~os; coJP. efeito, ó primeiro·
têrmo: independênc1a. Nos Est~os.
SR. RAUL PILA - (Lé o seguinpod-eriJa.m Ü!'il poderes considete discurso). ~ sr; Presidente, re- Unidos,
rar-se independentés, não. no sentido
·novo agora, . a proiJósito do art. 20
rigoroso do têrmo mas neste sentido·
do Projeto, onde a matéria cabe_ essencialmente, por ' se trll!tar, ali da · atenuado que é preciso atribuir-lhe,
mas por isto mesmo, vivem os poderes
organização dos poderes, uma emenda.
em ·' quase permanen~ donflito. N~
já tapresentada ao incis.o · n.0 ' 2 . do
Brasil e, de maneira mais geral, na
ar.t. 5.0 -onde se enumeram os prmdpios constituéionais que aos Estados, América Latina o · que se tem verifi·-·
sempre
prárrica, _é 11- ·depencumpne observar. Há de pe:rdo.a r-me' cado
dência, ·para' não dizer · a sub,3tCrviên:-a douta Comissão a insistência: percia do Poder Legislativo, em relação-tenÇo, porém, à categoria. dos que;
ao Poder ·Executivo. No sistema .par-.convencigq5, da razão, não cessam de
lamentar, pelo contrário,· nenhum rpa-clamar po;r el'<l..
.
radGxo se faz dizendo que os poderes
Já demonstrei Sr. Presidente, es::. são mãis independentes, apesar da.
ta demonstração nã·o foi absolutamútua influênciJa que continuamente
mente destruida
que a _ expressão, exercem, sãà maiS · independentes d(}~poderes indeper{dentes e .harmônicos
que no' regime prestdencial. Ç> Poder·
entre JSi" con tém uma contradição
IJegialativo não . depende do ·· Po!(lJér
nos têrmos e um a,bsurdo funcional.
e, pelo contrário, o condio que é Independente não pode 6 er Executivo
ciona._. Mas · (e êste ponto, Sr. Pr~si
harmônico e o que e harmônico é, f a- . dente •. merece atenta consideração) o·talmente, interdependente . _ E num
Podei Executivo. depOis de cqnstitui-organismo, ~eja êle biológico, ou so- do, adquire uma venda,deira autonomia
cial, não há, nem pode haver ãrgãos
e pode · resistir ao legislativo, recorindependentes, sénãQ somente órgão rendo ao prcm.unciamento dm,_. Nação.
correlacionados, isto ·é' ,interdepenAssim ' sr , Presidente, .se independenqentes.
tt.r:. s~ podem considerar os poderesAssim sendo, como e ;por que manno sistema presidencial, não menos·
tér ê&te _flagrante · absurdo na lei d~
independentes são êles no sistema par~
nossas leis ? Di&Se o nobre Deputado
lamentar. -A ficção-, que consagra úm
e meu prezado amigo Sr. Prado Kelabsurdo funcicm.al da indtE!pendência.
]y de quem -.profundamente sinto didos poderes calha também ao regime· 'ritgir; porque, embora errônea e . con- _ ~a.rlamentar e, por si :só seria incapaz;;
·- traditória; esta. fórmula, na tradição . de excluí~lo.

o

rl'a

e

-- 2&1-

. 'O''SR:_· ~o'..qt_:[,y -;- ·;O" ~rgu""
há ' uJ..c(ei)endência ~- dos poderes,; b.li.
mento de." '\!:. Ex.": vein.<,ém àboriO' da. .suprema:cia, do Judiciário sôbre to'éioi
'·tesé''"de_·que· o · Exe«.Útlv0 -·pacl;e d.issàl•," ~lés. · · ·
' ·
·
·
- ~ _ o: Par~amento;, ... , .
O SR. PRAÍ>0 1 KELLY - Dev:()
o ,SR.~ ~A'lJ,L PTI...A ......, Ppde.
acrescentar que, .em 1934, .p~of~i mó
·o s~ PR.ÁÍX) -~Í.;y;. _ .Sabe:" de~to _ disél:ll1s,o na A~~mhiléia, Cop.sti;
·v. ' E?é,.. mu1to bem:· que essa prenoga-. _. tumte, cnt~oango • Jlli!tam~mt.e ' es~~~o
tiva , tem limitação' J+O tempo.. ·Não ·_, fórmula de mdependenCla dos 1JOdetes....,
~ J~ito ao Executivo dhsolvét . 0 Po-· Reporto; me a_ esse ponto .. p_
a ra de., ,
der · Legi.I)Jativo. sucessiva e ,' mdefiÍ!i- •. .m~nst_rar a V .. Ex... que nao sou ~
da!l.l.en~é.
·
_);:- ·
· ··
·
,fettchista _da fo~ula.
_.
.
.o SI} . . ;R-AUL :Pli;LA ~ ..Não '. pode
P SR:. RAUL PILA -:7 Fqlgo muitO>
_di.ssolve~lo, :m!l\5,_ pode. subiiJJetê-lo,
em. ouyrr .:SOO: dec~araçao. VQ;SlJi Ex-.
· como"·t~m. aconteeido;' Vê v. Ex.a· que
celenc1a _nao nnagma o contenta:m,enessa )'."éstriçãp · compromete 6 argú- . to q~e !'mto ~ o b.em que ei1a !lle faz~
menta : ~á ~utra difín:enç:a: .. .é ·que, se
VeJ~O~, agora, o segtind~-tikmo_ à.li;_
o Executivo pode .di~olver 0 Legislaexpress~o. h~r:mo~a. · ~ao l;tá ~al
tJ.vo, · ó ato . hão é _definitivo; porque
~ai:ID9!1Ia no -~~tema presidenCla~. _o
.'essa: -cijssoliição do Legislativo __, e é . que ah _se verifica é, ,o u a submi~sao ..
o que não' deve.mq_,, ê,squecer .:-não é
de u~ ~o -outro pode-r,, o~ co.Iiflltos. r
ato ?rr.bitrário, ·de .f,ôrça; é um apelo, . insolu-veis .entre eles. No. s~tema parunr recurso à Nação. Portanto,· quan-.
]a,mentar, resolvem-~e rapHia e_ con: ... .
do o Poder- Executivo dissolve 0 . Lepletamente 6s conflitos entre. os doiS'
gislativo, está apelàncío para uma
poderes, porque, o~ _cai o, gabm~te,yu·
instâncil:t . superior que, na.. democradi.~solve-I,S,e o ~arla:q:Ient?··. . .
.
cia, é a única e verdadeira instância.
·E~ ·, conclusao, Sr.
~res1dente~ . a
_ .
·
. .
· ,
fórmul!l, pc.r absurda,_ nao se p_od~na:
O SR_. PRADO KELLY -" O · qrador . aplicar a · nenhum regime orgânico de
para justificar _a independência.. . do · govêrno mas a dar-lhe 0 eíastéria
Poder -Executivo no-r:egime parlainenri.eoessário a:' atenuar-lhe a cont raditar; :d~se que êle· podiS: recorrer para
ção; 1lela cabé· tanto o .sistema parlil,- '
A Naç~o, di~Jsolvendo o Parlainento.
mentar, como o presidencial. Conser~ra êSt;;e :o arg~ento .. Pondero . eu:
vandO:a, . só por isto não asseguraesse poder- de · diSsolver o Parlamento
:remos a
sobrevivência do regime
é limitado em · tôdas as Constituições
présidencial: persistentir·emos
num
de regime . parlamentar. O ·Executivo .êrro científico. Mas Sr. Presidente.
não pode usar indefinitivamente destão -evid€-nt e · é o absurdo . do suposse _poder, e me . partce que essa cir• ·to nrincípici" da independência dos
cllhstância compromete . as linha:·s g~
poderes, ue até. nos Estados Unidos.
xajs dq maciocínio apr,esentado.
cnde, -aliás, nunca teve o rigor que
o$. RAUL PILA_ Não_apoiá-do . lhe atr~buiram os cons~ituintes de
..
·
1891, ate nos Estados Umdos .se está
·a SR. PRADO KELLY- So 'é, in- êle abandonando. Consigna Munre.
de-penO.ente o Executivo, _porque pode
em . seu livro "O. Govêrno dos · Estad.o s.
dissolver? Mas se· esse pocLer de dis~
Unidos'~ ', cuja última edição (a 4.")
solver é -limitadp pelo texto constitudata de 1936:
·
cionai, com0 se caracterizará tal m'r.P or várias gera:çÕBJs.' con.s tderou-se
dependência?
heresia tocar no dogma il;lialível da
o SR, RÀUL PILA ....:... E' preciso separação .d~s pod~res: Era ·. q1,1ase 1
que v. Ex." atente nó seguinte: eu
co~o repudiar a _-- lei . da· .gravidade.
não sustento a tese da inP.•e pendência
HoJel.. entr~t~mto, essa a~ltu.de estáabsoluta dos poderes; porque ela é -mudando visivelmente. ·. A Idéia que o
inexistente. Estou no terreno da inpoder deve contrastar o poder (power
Constitucional.
··
must be a check to power) '· -t em _sid().
·. ·
.
.
repudiada em ·uma centena de Clda0 SR · , PRApO KELLY - .Já disse
des americar.1as · e está sendo rudea V. Ex. : ,que não morro de amo:::'S
m.e nte atacada como obstáculo a 0 go'J)ela fórm~a. Louvo-me na opimaq
vêrno eficiente também nos Estiados,.
d~_V. Excia. mas eu referi-me à opi~
(.página 686) , ·
ruao de comentadores, do moderno
·
.
.
direito americano; tão sõ.
Náó menos expresSivo ~ o · dep~.
_
.
. .
mento de Beard, em seu livro "PoU-.
O SR. .AG~O~ MAG~tica. , e Govêrno Americ!).nos", página
Llif\ES - No presid~n~alismo nao
620. Estudando várias propostas de'

..

A

r-eorganização politiClll d~ Estados,
co.htinuo~
inclusive a da . Liga-Nacion~,tl dos Mu"Beria razoáyel , tal pre.ocupá.ção?
nicípios, que ofereceu um · modêlo de
,Não, Sr, Presidente... Quaisquer. ' qué
séjam as nõSsa~ éo~vicçí)es sociais .õu
constituição, diz .o au~or: . "A velhJa
tradição da separação dos poderes
P!U'tidári!!is, os textos constitucioi).ais
executivo e legislativo. seria • inteiraque nos cum.pre elaborru- .d evem dar.
.mente abandonada".
é. certo, numa· sólida base às -nossas
Af estão, Sr. Presidente, os restos
instituições politioas, mas não podem
de um -naufrágio, a que nos queremos
p.retender impédir-lh\es ·ia natuJria,J
aferl'ar, .teimQsamente, para depois;
evDlução. seria direito termos nós de
eom eles ·1a.cabar de a.fundar -ó País·.
impedir a evolução do nosso contiJustifico a minha ·emenda com tõ-, rú:mte ? Creio eu que nenhum. E.
das estas raz-ões e, mãis, com uma,
porque, na República Br21sileira, os.
qúe me. foi minis·t rada pelo preclaro
textos · O'onstiituCionalis têm 1sido dJe
colega, Sr. Prado Kelly. Diante· do
uma 1nac'reditável complacência para
que demonstr~i, isto é, que a fórmula,
ó mal,. que rni.naa. puderam impedir,
a-pesar de errônea, se .pode 1a.plicar
prestando-se às mais clamorosas ·vie>:tanto no regime presidencial, como ao
lações, e têm . tido ' uma insensata
rigidez
para o bem, , que se tem
parlamentar, seria meramente teóri. co o inte:rêSj3e de a mõdificar, Mas a
dificultado a pretexto de cumprir a
argumentação por S.. Ex,"' oposta à ; lei, eviden1le é 0 perigo da conserVla.minha emendJa. do ·inciso 2.0 do artigo· ção do ·à bsurdo princípio da indepen5 .0 dá a altere:ção proposta um alcan_
dência e harni:onia d~s· poderes, mace pratico, que eu quero lealmente por
xime depois . da sigtúfica.ção que lhe
em. plena -e vidência. ·
quis atribuir o · nobre Deputado Senhor Pr~J,do Kelly" ..
O SR. PRADO KELLY - Já tive
ocasião de declarar que me referia
O SR. ~REU RAMOê, PRESIà o!Jinião de comehtador.es americ3.-J
DENTE "- Não se esq].l-eça o ilustre
nos, e V. Ex."' agora, os coÍú'irm1a.
Represe~1tante do Rio . Grande do· SUl,
porque a.colh~ aqueles mesmos prin,
•em primeiro lUgar; do tempo de que
cfpic.S, que . nós, em .tese, consideramos
dispõe e, em segundo, d·e· que já foi :
pacíficos. Não _ignora; mesmo, Voss~ ·apPovado ó principio- constitücJona.l da
Ex."' como na- Federa.cão norte-ameriUnião, independência e ha~onia. .dos
~ana w Supr'ema Côrte é ·ciosa de sua
po.de.res.
' ·
·..,._
independência, o q;w oo ·demonstra
O
SR.
RAUL
PILA
=,
Quanto
ao
numa série de arestos, ·que ··-seria
tempo, .Sr ,. Pesidente, peço um pouco
ocioso citar.
·
de complacência, pois estou quase · a
O SR. RAUL PILA - Não estou
terminar; e, r elativamente àr . outra
desenvolvendo argum~mtação pessoal - observação, dirilar V. ·E;x.a que o a..<:sun_
V. Ex."' apresentou, apenàs, à Comisto foi debatido incidentemente_, ppr
são ·um ' principio.
que a,gira, sim, é que se-oferece -a opoO S'R . .' PRADO KELLY Foi,' ' tunidade · d e ser êle debatido. a ' fundo
pois que .estamos tratando da org~
.a liás, um comentário incidente.
zacão ·deis poderes;
..
O SR. RAUL PILA ··~· Prossigo na
Evident emente, não é caso, não sé
leitura:
aplica !llbJlolUtamente ao ilustl'e e ptc;~
v.ado demccràta, Sr. Prado Kelly,.. a
"<Considerada a fórmula indepencitação.· que vou f.azer, maiS, tratandodênci!lo e harmonia dos poderes. como
se de presidencialismo e, .pricipà.lcau:wterística do sistema presidencial;
.e exclusiva do sistema parlamentar, _ mente, do presidencialismo brasHeiro,
qwro ·arrimaJ<-me á ; autoridade sem
a sua conservação, no t exto cons-tip·ar de' Rui B_arbosa, para suprir uma
tucional teria por finalidade expres:autoa:ída.de q'ue me falta a mim e está
.sa, justamente, impedir· qualquer evosobrando no antagontsta. ·
lução do nosso sistema político· que
.se pudesse processar · por baixo .dia.
Em sua .extraordínaria conferencia
rigidez dos textos, no sentido de uma
"A imprensa e. - o deyer da Vll:Idade._
que julgo ter sido o seu úllltimo trademocracia mais efetiva e verdadeira".
balho, !llssim se exprime. o insigne br.a_
leiro:
·
Estabelecid~s- os princípios, não poderíamos emprestM aoo têrmos uma
"Nestes . aleijões constitucionaiS
lnterpretação elástica. Ai é que está.
da America la.tina, como o Brll$il
a gravidade.
nestes míseros t olhiços de repubU..

-cas,:. qu~, tais quàl o pau tortO- de
e' a:que. ;nso, há . de ~ t~llfii qúe-:
es~;l(IllOs' elaborando·.
·
·· ·
n .a scença, ·na.rde ma;l . ou nunca se
1nd.ire.itam, o ideál d(\s · govêrnos .
Quando
um
país
adota.
ConstituiçãG
.
. -está na irr€sponsabilida.de.
escrita a que subordina os seus po"ESS!j. intransigência em que o
deres, evidentem.ente reconhece poder
· -nosso mundo; político se ll!brasa
superior a - todos. Esse poder superio;r
;pelo. sistema presidencial, negané, na doutrina constitucional nortedo pão -~ ·água a_qualquer traço de
ensaiO! das foli:mal'i, parLam•enta- , americana e na doutrina da Constituição de 1~891, . o povo, a so.b erama
>reJli ·não .se . origina, realmente,.
nacional. Poder .supremo. ,a que se
de nenhum dos motivos assGalhasubordinam os outros póderes. A so.:.
dos, não tem na.sceri~ em cdn<:i~
berania nacionai concretiza-se no
derações de ordem superior, não
corpo constituinte. E' pelos cotis~i:.
vem de que os no,ssos políticos
tuin~s que a soberapia ·naéional dibebam tis ares pela verdadeira
retamente se manifesta. Mias, como
·prâ-tica . republicana. Não, senhonecessiqade de sempre se -e xercer
res. P.elo- ctmtrárip, 9 ·ct.e que se - tem
o faz, ·e ntão, pelos seus órgãos -- ·Ó
a~~a -em .c ata, é o ·a~ irersponsaJ:egislat~vo! o Executivo e o Judieiá-.
bllldade na politica e na admi~· r1o.Da1 drzer ·à Constituição de 1891
nistração·.
·'
··
·
e muito. bem: são órgãos da sobera"Na irrespo11Jsabilidade Vl:l.i dar
nia .1uJ;cional .- órgãos do pod1.r sunaturalmente, o .-p residencialismo.'
premo, que -_é o 'povo, que exprime a
·o presidenci-alismo se não em
.soberania nacional. os . cmtros poderes
teoria, com certez~ j>ràtfcamente,
são, <portanto, os órgãos permanentes
vem· a ser de ordinário, um siste- da expressãO dessa soberania h~rmô.- ·
-~- de govêrno irresponsavel.
nicos e •independentes entre si, diz
com •acertei .a çonstituição de 1891,
'"' "São os s.9lidos cqstumes politip
orqUe na -dlvisa.o de podere.s n a ·in-cos dos Estados Unidos · e o vigor
dependência deles reside uma . das
da.quela extraordinária demo- .
garantias mais sólidas do regime decracia o que aJi .escoima i:J. presi. denciaUs~o dêste _ç_aráter, para :pJ.Ocrático, C!llda qual subordinado à
volta ao qual, aliás, de continuo Constituição quer dizer: subordinado
ã soberania nacional.
·
lhe es~á · fa~endo fôrça a índole
.Fiz estas considerações e não as de
do regune.; .
·
sejo alongar, apen~ts porque sou pelÕ
:r:estabelecinl.ento da pureza da doutri'~·-(A ' imprensa e o dever àa verdade;
na da Constituição norte-1:l.mericarta,
pãginac-2)
que foi, também a doutrina das Cons
· -~'E' sob tal égride, Sr. -Pr-esidente, tituições . de 1Bln .e 1934', · esta aliás
.CJ:Ue. eu ponho , a • minha eri:umda, que
ne5te ponto, não tanto feliz ' como
não visa, em si mesma, instituir a
·aquela.
.
·
.soma. parlamentar. pe-la. qua.I combaEra o que tinha a; dizer.
te:çia extremamente, mas, apenas rom.O SR. N:EREU RAMOS; PRESI:..
per essa intransigência a· que se reDENTE. - Não · havendo . mais quem
feria Rui Barbosa e.• impede po~;sa
peça .a pa:Lavrá,. -e ncerrarei a dl:;Qusalgum dia. indireitar-se o pau tõrto do
~ão . (Pausa) • ·
.
. ·
nosso governo;.
-E ncenada. · Vou submeter a votos.
O SR. NEREU RAMOS, ,P RESIO SR. ATALIBA NOGUEIRA :..i.l
DEI9'TE - , Continu-!!- 13. d~scuSsão.
(Para encaminhar a votacão) ·- Se
nhor
Presidente, o nobre" Deputado
O SR. EDUARDo DUVIVIER
Senhor Gustavo Oapanema, a 0 . ,apreSr. Presidente, pedi a palavra ·a fim
sentar sua emenda e justificá-la sade. solicitar pref·erência para a emendà que resta_belece ó texto da Cons- p.entou que, técnicamente, andou' bem
.a subcomissão, da qual sou relator,
<Utuição de 1!l91, assim, concebido:
redigindo o texto pela forma que estíi
"São órgãos da sobe·r ania naci-o.no artigo 20..
nal' o Poder I,egislativo, o Exe~l.Ssando ao cotejo dà aludida reda
cutivo e o Judiciário, harmônicos' çãQ,
que S. Ex." louvou e· eu agradeçÕ
e independentes enp-e- si"..
em nome d a subcomissão, com a do
Nenhum 'texto, Sr. Presidente, .con-· nobre Depu-tado, ·não vejo motivo para.
recusar a Comissão· su.;t tadesão e, as..
.imbstancia melhor a doutrina que ins
.Pirou as Constit~ições_ d'~ ~!391 e 1934 , sim, simplificar o processo de aprova-·

a·

.2-84 Ção dà emenda do Si:. Deputado. Gus;.
diciário, harmônicos e independentes
tâvo C!:J.panema. Apenas quero saJ.i.en-. entre. si" afigura-se-me a<ieitá.vel. Não
peca ilUanto à ' técnica, repudia · os
.tar, ao dar nossa - adesão à aludida
emenda, que ela deve se:r votada de
êrros antigos 'da , niJ,ssa legislaçãa
preferência às demais, porquanto o
constitucional e, por outro laiio, não
nobre -Deputado Sr4 Eduardo Duvicont11a.diz o texto · original da Comisvier, desejando . restabelecer o texto
são. E.' simples. E trouxe ·o. esclarecida Constituição de 91, 1assim como
mento de ref-erir-se ~os · pode·res da .
outros Deputadqs que apresentaram
União, esclarecimento· que não estava
emendas, usam a expressão "são órtanto no qU:e' dizíamos na Comisgãos da soberania nacional':, que me
são - se bem que .implícito, ·porque ·
permito criticar.
·.
tratávamos . çios poderes ·da União . .,.....
Aí há duas expressões a rejeitar. O ,como na _ponstituição de 91, ou em
qualquer outra.
·
legislador de 91 teve sues méritos,
que aqúi tenho eiogLado, mas' por ouAssim, '}Jára que a noss.a Constitui··
tro 1ado fêz júS' a muitas críticas. ·A _ção futuna. não incida· em êrros antereferência a - órgãOs da soberania na.;
riores, e ainda por ecionomia d~ palacional é · absolutamente
descabida.
vras supé!'ifluas, proponho, em nome
Estamos em' face da poder público. A
da Comissão, que se aceite a proposta,
minha .definição, que já dei; de Esa . qual não contraçllz, absolutamente,
tado é a seguinte: Estado é !J. organi-' aquela que hJa,via redigido a comis.zação de um povo, em território des_ão, em sua. essência.
terminado, sob o comando de u:m poQ . SR; CAffiES DE BRITO ,-7 Seder supremo, para consecução dos fins
nhor Pr-e sidente, 'inegávelmente liStou
próprios da vida· social. E' 0 poder
falando um tanto deslocado, porque
8 uprerp.o. Estamos, agora, procurando
o que pretendo dizer não se êncaixa
organizar êsse poder supremo e, como
bem no encaminhamento de votação.
con~eqüêncta, ~ão devemos fa1~:r: em
órgaos mas, srm, no poder, diVIdido 1 Eu desejava discutir, ma.JB profundamente, a .questão .contidi! no artiem três ramos, 1aos -quais, por velho
go 20 em discussão. Eh. ~odo easo,
costume, denominamos de outros'_ tan_
Sr; Presidente,· procuran... dar o ponto
tos poderes: .:.._ Legislativos, Executivo
de vista do meu Partido acêrca "do
e Judiciário.
'
conteúdo d~- artigo, no que diz :resO SR. FLAVIO GUIMARAES peito aos Pod~ suá. independência
Não poderemos compreender o .pene harmonia.
•
samento do l~gislador de :91, qua-ndo
Sou contra D \'I&.Ígo e Voto pela SUI'i\..
falava em órgãos como poderes em
supressão, como. está , redigido; poração Que é órgão? E' o -. poder em . que; de _princlpio, so1,1 daqueles que
ação. Quando êle se refei:{> a órgãos
c.ombatem os três Poderes 4ldepep.da soberania nacional, f1ala dos podedentes.
'
'· , ·
res em ·ação, da soberania nactonal.
Infélizmente, tôda_ a história repuO SR. ATALIBA NOGUEIRA blicana e tôdas as· lutas de nosso PÜ7'.
Téonicamente, está errado·.
, vo - buscando o caminho para .i:t Demo..-. ·
Fala-se, depois, em soberania nacrácia, Íla.da mais, ·s ão do que a -luta.
, clohal. Oria., soberania é f>enõmeno
contra a hipertrofia do Poder Exeexterno, do direito internacional; Dicutivo. Esta a verdade. Na prátiqa da
go ·mais: é fenômeno banido do próriossa vida· política, o únlco Poder,
prio direito internacional. Não se coverdadeiramente poderoso e indepengita mais de soberania no campo do
dente, é o Executivo. Não são raras
direito interno nem externo, Portanas vezes em que os demais poderes _se
to, não V€lll o caso tirar das, profuncurvam· aq Executivo, como
aliás
d ezas /em que foi sepultado a expres..:' , acontece na. história de tôdas as Nasão "sobena.nia".
ções sul-:ameriqanas, Onde os regimes
E' outra critica~ •
presidencialistas nada mais represen_
De forma que a expressão - divitam do que o disfarce de regim-e s dide-se ·o poder públicq.quanto ao seu
tatoriais..
'
·
exercício conteria uma ressalvll!
O
SR.
RAUL
P~
....,.
:·Me8mo
sem:
ótima. Por isso empregamos expresdisfarce. ·
são analógica dos três poderes só
com referência ao exercício.
O SR. -CAffiES DE BRITO - LDe
A fórmula Ca'Panema, redigindo asfato, mesmo sem disfarce.
0
O último exemplo, iSto é, a dissolu-:.stm o art. 20. : '\São poderes da Uniç_ã o dp Poder- Legls.lla.tivo, em 1937,
Ao o legislativo, o executivo e o ju-

'·

~.2.SIS;i~/f

,~.

. "·
'

pre6edido da.s medida.s, por assim di~
Há ·uma emeriÚ, do Sr., Deputado
.zer, impo&t~ pelo Poder Executivo, Raul Pna, :assim redigida:
faz-me sugerir, ·em nome do Partido
"Diga-se, em vez'de "não poderá
Comunista, aos nobres componentes
exel!'cer as de outro", - "não po•
da grande Comissão da . Constituição
derá exercer simultâneamente aa
que procuremos caminho capaz de
'de outro".
· ··
:compensar e ·e vitar a hipertrofia do
Em discussão.
Poder Executivo, quando nã,.o-por ou~
tras razões, ·ao menos para corrigir
O SR. RAUL PILA Sr. Preessa hipretrofia.
·
.
sidente•.-a razão desta eménda ,. é ela...
. Tenho em mãos emenda. á êsse ar~ rá e simples. No seio da. sub-Comissão
tigo;· pr.o curando disçi.plinár a. maté~ ..:... do Podér Legislativo ...,... disc'utimos
l'b.
.
. .'
.
e pre-valeceu até o pensamento de não
·. Está assim rMig1da:
privar de sua cadeira o Deputado ou
·"A Assembléia; Naqional, eleita Senador que , seja, por exemplo, n~
meado Ministro .
.pelo povo, exerce .o poder supre~
Deverão êles, Senadores e Depu•
m 0 da Nação."
Não só o Poder Executivo, co- tados, passar o exercício do mandato
mo o poder Judiciário, são de- aos seus suplentes.
corrência do poder - supremo do
Não · caberá. a.qui demonstrar
as· '
:povo, que serla a.. Assembléia Na- vantagens desta liisposição.
cional.
O SR. CA.Fl!: FILHO - Já consAguardo a discussão do Capitulo ta do. atual Regimento' essa medMa.. ·
.
.
relativo ao Poder Legislativo, para
O SR. !iAUL PILA - ·O arguruenoferecer a minha contribuição no s·en~
tido d-e disciplinar o principio que t .o do nobre colega é valioso;
l!:ste mesmo principio foi adetado
aqui deixo expresso claramente, em
.pelai Subcomissão do Poder Legisla·
nome do Partido. Comunis~.
_ tivó e é útil porque concede aos reO SR. NEREU RAMOS, PRESI- presentantes maior independência em
DENTE - Não havendó mais quem
caso de divergência com o Presidente
Peça a palavra,. passa.~se ·a :votação.
da República, porque sabe que pode
Há um re4uertm.ento. d.e preferênvolta;r· ao exercício de seu mandato
da do Sr. Mário Ma.sagão, nestes Lêr- legislativo.
mos:
.
'o dispositivo do pJ;ojeto J?arece im"Requeiro pref-e rência pára a pedi-lo. Foi por isso .que propuz d mtercalação da plavrá ".simultã.nea.emenda do Sr.' Gustavo Capane~
mente" .
ma".
Era o que tinha a dizer.
A emendJ:J. diz o segui~te: .
O
SR. ARGEMIRO FIGU.EilliiDO
"São poderes da União o Legis_
Presidente. conforme V. Ex-."
Iativo, Q Executivo e 0 Judiciário, Sr.
acabou de ler, o parágrafo único, ora.
harmônicos e 1ndepedentes en- em
discussão, diz o seguinte:
tre si"
"O cidadão investido de qual•
Os ,Srs. qu~ êoncedem a preferênquer dos poderes não. poderá
cia . queiram conservar-se sentados.
exercer as de outro'!.
(PauSa).
Em facé ·do conteúdo dês.;;e ·pari~
Foi conceqida.
animo-me a sugerir a V .- Ex."
Vamos votar, _por conseguinte, a. egrafo,
à douta: Comissão .que se tr<mi;ifira.
própril\ emenda.
a matéria constante dêsse parágrafo
Os Srs. que a aprov,a.m, - queiram para as Disposições Gerais da Cons-<:onservar~se sentados. <Eausa).
tituição. Assim peço, por uma que..;Foi aprovada.
'
tão de técnica. Estamos, real;ncnte,
referente à Organi<.a;;ão
Ficam. prejudicadas as emendas dos no capitulo
onde dispuzemos sôbre o te"~:",..
Srs. Ivo d'Aquino, Agamemnon Ma- Federal,
ritório,
sôbre
a estruturação jurü!ica
galhães, Raul Pila e O:Ures de ·Brito.
do regime federativo, organizaç'io ãos
"Parágrafo .único - O cidadão
poderes, seu funcionamento, suas .
atribuições, sua . competência, enfim.
i investido nfts funções ~e qualquer
Não d'everiamos, portanto, incluir
·dos poderes, .não poderá ex.ercer
o qisposto nesse parágrafo, porquanto
as de outro".

\

- -28õ·i!le - . se refere, estritamente, .a; uma Legis~ati-võ. :ll:ste, via .de regra., de~
restrição.
direi"tci& do cida,d ão, quê' legava· ao Poder Exeéutivo, funÇões.
investrdo das funções . de um dos po- que :Lhe eram peculiates. ·
-deres, nãq _poderá eiKercer ·as "'d e ouÉ natural que é~ da. ·um dós .pode~: ·
tro.
.
res al'<!U'e com -als respons.al;>tlida4es
Essa restrição de. "direitoS está :im...-· de . seus atos e : as funções estatuídas
própriamente colocada na parte· re- na ConstituiÇão devem. ser · éonsilativa à Organização Fede11a"l. • -~ . derrodas in.delegáveis_.
Tal é o. fundamento . dai millha ""
Ambas as ·e mendas . merecem · apro"
emepda, que sugere a tran.s jerêneia · vação
. Dou-lhes, _por i:omeguinte, meu
' :para às. DisJ!OSi~~e_s Gerai-s -~ dis- · voto favorável.
'
' ., .
posto ·nesse disposltivo. .
•·
o SR. SoARES FILHO~ Sr. -·Pté-~
Pedi ainda: a . palavra, Sr. Presi-:..
ciente, .para apresentar emenda adi- side:~?-te, n.~o tinha · .ep. a intenção . de
f:;tlar sôbre o . parágrafo. Apenas a ''
tiva ao art. 20. .
.
.
Achei qtie seriã oportu;no . :s.uprlr
apresentação da última emenda· - que
uma fá"lha da· Cómissãp, que não in- se refere . à delegaçãü, de poderes ·cluiu no capítulo da Organização F~~ me- obriga ;.t. discutir .o. assunto.
deral O- seg'uinte dispositivo: "E' · ve·~
No trabalho que aprés'entei refer~~te · '
dado aos."pod.eres constitucionais ·d.el~ · ao capítulo que tr·ata do Podttr Legis-<
gar suas atribuições" •~ _
,
lativo, .fixei no art. 39, o seg'..linte·
- Isso já estava. na · Constituição de pensMnento:
34, e:. é um dispositivo salutar, por"A delegação legislativa só t,:-~
quanto -prevê .a proibição de delegapermitida ao iP·oder Exe«_titivo n()
çãg de podel·es cu de funções.
·Caso de gUerra externa, devendo
O SR. "NEREU R:AiMJaS, PRESIem tal hipótese . s~r fixado o pra, DENTE - Há .emenda aditiva do
zo, a c matéria ~:e, os limit es· deSlja
. SJ.!. Argefuiro Figueiredo, mandando!
delegaç"ão", · ·
·
· .a'Crescentãr ao parágrafo ·pnico .do
Não
sei
se,
assim,
ha'Verá_
inconipatí- .
art. 20:
·
·
"E'. vedado a;os poderes constic oilidades .
tucion,ais delegar sua.s atribui- '"' o . SR. · ARGEMIRO FIGtiEr&Eoo
ç~s";
,. .,. .; .:w ·apenas exceção ao princ~plo ~ ge--,.
Continua a discussão.
ral; Não "há incompatibilidáde. : .. - ·
'O .SR / !Áu.""Y,,llm BERNARDES ·;2-r. O . SR~ RAUL .PiLA ~;~ T.1i\rez· se
·Sr .· Presidente, se bem ouvi aiS emen- .possam combinar ..
.. "
d!ls não colidem 'en:t~e si.
·
O SR. SOARES FILHO - Não h<1'0 - SR : NEREU RAMOS, PRESI- vendo como se 'conclui; lncompatibilL
DENTE - A emenda do Sr . 'Raul ·d ade 'entre a emenda ,e o dispositivoPila - a primeira ~ m>anda .acres.;.' que citei, deixo aqui a'!)enas "'· lembranc..entar õ . advérbio "sinlUltâ:rieamlmte" ça· de que, ·no capítulo ·cto_ Pode.r ~ Le ...
após o verbo '! e~ercer". A segunda gi&lativo, se est.abeleça a exceção. .
emenda, do Sr. Argemiro Figueiredo,
··o SR. MIJ..TON ·p]l ÇAMPOS ~
trata da .delegação de po.dere~ .
Sr. Presidente, -a ememda . do noore
O SR. ARTUR BERNARDES - _ Representante Sr. Raul P;ila. ·tem
Grato' a V. Ex."' por uma e outra como objetivo principal, senão excluemenda. Parec"em-me salutares :as sivo, permitir que preval-eça soluçd:o a
sug-estões dos ·n obres col>egas.
ser aprova'<ia oportunamen.te de ·mod<:i
A emend!l, · do Sr. Raui Pila .:.evita a admitir .o exercício uas' -~unçõe-s ·de
a cumulação de exercício de cargo~?
ministro pelo deputada, sem a perda.
·
" ·
o que é ·naturalíssimo, . porem, · ,não do .manda;to.
veda que o d eputado seja mi-nistro,
Parece-me que se poderia ,atlngir
reservando sua cadeira . e pàssando- êsse objetiV·O~ com fórmula. menos gellie o exercício ao :teu imediato.
nérica, p oi'Ique a emet1da dt S. Ex.a
A emend31 d-o Sr. Argemiro Fi· tem;·· a meu vêr, o inconveniente <ie
gueiredo é digna de aprovaç&o, ·po~~ impedir que, ma1s taríl"l.. n o capítulo
que condena as del-egações de um do Poder Judiciário ;,>: mantenha
.poder a -outro . Impede-se aquela agueia regra tã_o. util a. êsse poder e _
prática illtroduzida em nosso .regim'3. que proíbe que o membro do. Pod~ar
de conseqüências funestas, ·sobretudo Judiciãrio exerça qualguer comissão· do
no que concerne aos -atos do Poder Govêrno.

aos

~~

O SR: SOARES Fll.iHO · - Chamo
.~11. . &tefiçãg de V. ·~a para. que, no.
,:eap1tu1o do Poder. 'Legislativo está
.previsto ·.que o · ·deputado no)llea;do
.ministro nãoperde 0 mandn.t.O';.
- .. SR·. MIL.,...ON ·a;.."'~~'POS . - - p ·a•.L
zuv.L
0
deremos ressalvar . a hipóte~e so:;n permit1r o comissionameritõ d~ n:n,gistrados e . outras' hipótes~s qu~ o~orram,
· com. dano pàrà a vida i·e'pl.\blicana; ·
Nestas condições, .Sr. Presidente,
tenho a• honra de apresentar uma
'emend,a ·nos., seguintes têrmos:
"Aàescente-se, in jine; n.o pat'ágrafo . único do artigo 20: ";;:.Ivo
os casoS' previstos nesta . Constituição".
'Estou certo de que a ·r essalva ·aten• de. aos objetivos do· nobr·e· Daputadá
Sr, _Raul Pila, permitindo-:inectid<t, eem
dúvida; salutar, consagrada nr; Capitulo do Pode~ Legislativo.
. _. .. .
,
·o ··, SR; RAUL PILA ..~ Aceito R
emenda, qo nobre Represen~"'nte.

·O .SR. 'Q,TJ'S'IJ.AVO 'CAPANÊMA - ,

:Ma.S' estava errado.

O SR, .. RAUL . .PILA - Qual ..é o
critério da adulteração da .illst'.tulção~
Qua1q?er . l}lOdific_a ção. ~ ad\{Hteraçao ou .se o e· aquilo que ">e faz
par!;t o mal, no' sentido .involútivo e
não ·no evolutivo? Dev.emos-nos pe.:.
trüicar, imobilizar, a pretext.o. de .que
não . se d·eve. toca:z: em coisa alguma,?
6 SR. GUSTAVO CAPANEMA _
Devemos serfiéis·.
_O S~. RAUL PILA -Sà~~nte
nao se convencionou cl:lamar, -no Erasil, regime presidencial. Se
Ex,a
for -aos Estados ·Unidos lá .encontrará coisa muito diferente, .c om muito
maior flexibilida'de.
- .... "
:
··
.O SR .. GUSTAVO CAPANEMA ~
. Essa flexibilidade, nos ·Estil.dos Uni· dos, não ·altera nem destroi :J sistemn,
na sua pureza original!. ·
·

v>

·

,

. O SR. RAUL PII:A -- Ju,.lg'a-.oo ~«
s1stema pela sua utihdade.
·
. O . SR. GUS';I'ÀVO CAPANEMA ·
·<Para encaminhar· a votação) Sr. P1•e-'
·0 SR., ATALIBA NOGUEIRA ~
sidente, peço que V. Ex.a me . permita Sr. P.resiuente ·,quando cogitamos ciá
que me manifeste contrário ás emen• intervenção federwl, como con&ta de
·das dos nobres deputad·os srs. Milton
u_m d~s- · substitutivos, rejeitg,mos· · a
Campos e · Raul Pila;. · Minhas 1·azé€s ·nomeaçao de. um Juiz d~ Direito nara
'São .de principio. Pela natur€za do acomv.anl;lar a exeéu_ção de detei-misistema presidencial, o cidadão inves- nados ·casos n!\ intervenção f.ede.raJ;
tido nas funções ·<1•) qus,lq~er dos po- E um dos motivos foi precisamente· 0
deres não poderá exercer as dr outrcr.· . de continuarmos ·':a" estábel~cer a in.:.
E' um princípio; e é um princípio que dependência . dos poderes couio _pre-~
·nã9,_admite exceções.
..
ce1to de que ao cidadão investidos :nàs
funçõeS' d;; qualquer dos poderes, -não
Ora, · as emendaS' propostas, a:o que era permit~do exercer as ue cutro .
parece; admitem a possibilidade' de
. exceções ao principio acima enunciado. "7: 0 SR · RAUL PI•LA - 'A hinõtese ·
Devem ser por ~so· réjeitadas. _. .
.é~· mnlto diversa,. o que se ~;isóu r.o
• ·cas•> r.efe.ido por· :y. ,Ex." foi imped!r
o SR. RAUL PILA .:._ v. :Etx.a. me a int<:1·fer.ência de um pod8r' nt' cu..:.
permite um aparte? (Asentinumto do tr·J.; a intJ:·omissão ·dO titulru: d~
·"'rnd:or)' V. Ex." entende. que todos os
PGde'r I-outro.
. o SR. PRApO--KELLY ~ · o prlnsistemaiS são ímodificáveis? Nenhum
mecanismo é suscetível de sofl•u alte- .Clpio continua, A·P&:Qas se r éssalvam
,rações?
as exce;ões constitucional::..
q :. SR. ÇTUSTAVO CAPANEMA :..,-.
'p SR. RAUL Plli.A -'~ ·Qctero
Um sistema pode sofrer alteração ,
ainda acentJ,lar que nro hipótese que
Não, .I>orém, alteraçõt;s de principio.
estamos djscutindo não é inl:.erferência d2 um poder noutra .p essoa física,
0 sistema -deve perdurar em tôda . a
. sua originalidade, deve repelir ·modi- que faz parte ·de um pr:>1er, deixa-o
fimições aue alterem a sua natureza.
morn:ehtâneament.e p_a rà. constituir
·Quem quer defender ·um ·si-st;:erría, deve. outro. A hipótese· é muüo ' dive1sa da
defendê-los -antes de · tudo nos se1:1s ·que · Y. Ex.a trouxe 1.l·ar:1 comba ter
prinéipios, que nã.o deveni ' ser· adulte- minha ,emenda..
.rados.
·
·
-~
·,
\ ·
·· +
O SR. ATAoLIBA )jOQ.UEIRA o SR. FE:RREIRA :p~ SOUSA
De 'fato eu concordo c'om o ·nobre De·
-;JP, estava na ·Constituição de 1934.
put34,o Raul P~la, em que . argumen-

·mn

.

I

\

tar com. e~emplos

~ ~ ~.e'Lnple mau:.
pw:etá dos~ priricípios e. o princípio é qílt. :-o ·'cidadão m-vestido num podllr nã;6 pQde d~ mOd:O.
nenhum . imiscuir··Se ·· ou exerce-r - as
atribuições de ou&~·o poder .._'
'
.
·
·
.qu~? SR._ RAUL PILA ,...,;. ~~~seado eni
"V!Ull.OS, então, à

Sr ..

çãe do nõ&~ô regime.· ASllim,
:Presídente, sou_ contra · não · sõme;nte . à
emenda do' nobre Deputado ~ Sr. RaJll
Pila; como também com · refBi'ência
ao adendo do nobre Deputado · Miltó~
Campos, porque· entendo que a Constituição não deve · abrir qualquer ·ex,;
ceção.
~- ,·

O SR. RADL PILA - - Perda-me
o· SR, ATALIBA NOGUEIR-1\ ·"""· V. Excia. Esse não é o .critério acerl3a5ewdo na nossa. vontade de fazer tado; a,certado seria ihdagar se -as m:e~·
-ç om que . os chamados três -l?odere~ se- dida-s propostas beneficiam, ou não, ·o
jam, de fato, !nr:h;pendentes 'entre si.
funcionamento do nosso regime de- .
Aliás V. Ex!' é partidárb rle outras mocrático re:(mblicam.o,
··
Idéias, qUe bem conlJ.eÇo. E' mesmo um
dos selis balua..:t.es. Mas a nossa -idéia
O SR. ATALÍBA NOGUEIRA -é outra: .d e maneira nenhuma deixar Entendo precisamente que. essa interlugaTes v·ãgos à ,~spera-· de que aqueles ferência não proporciona nenhuma
'Cidadãos qüe c.êl ~a saíram voltem a melhoria para o regime democrático
-ocupá-los. Não podm1ws deixar um
do Brasil, _
'.: i ."J-~<d>.otl31
cidadão a pa,;se\Lr de um p~del' !t ouSR ' RAUL PILA ~ ' 'A: :
u.:.
0
tro, nesta ou naq_ullh funçao. O Se- ., ., · -.:·
. . ·: __ - • arg
na dor ou Dapmado, escolhido f'ara . mentaçao de V. ExCia ... se -pase1a apeMinistro de Estado, d~ixa de ser mf'm~ nas na pm:e,za. do regim_e . .~esta
bro· do Poder L~~i,;!à:tt\'J para p•.Jeer vestal prosti~m~a ç.u-ra;p.te cmquenta
1!.Ssumir funções dr. Poder Exect:üvo.
anos de Republicas.
/
o SR . RAUL PILA _ . Deixi de . '9 SR. _ATALIBA NOGUEIRA -;fato: _Enquanto estiver exercendo p Nao se tt~ta de c!e~sa nem de culto;
-cargo de Ministro, deixa de ser De- trata-se, SII~J., do regime ~elpor adap..;
putado ou Senador.
tado à realidade do Brasrl, neste mo. ·
mento.
O SR. ATALIB~ . NOGUEIRA -jVs:mos, Srs. Representantes, estábe:,.
P_?r sua vez, o M~mstro de E~taao leoer mais: tarde _a impossibilida:de de o
nao pode, . de maneira alg~a,, vir ao
cidadão exercer dois emprêgos e por
P~rlamento enten(,ler-~e -of~c1almente.
questão mínima, proibir a acumulação
S~ d_eve f~z~-lo w~raves de correspona funcionários _públicos; mas, no tode~cia. E madm1ssfvel a :rru.stura de
cante àJs altas funções do Estado, que
regimes~ Mas .s~u contra o ec~etismo.
atingem a independênci 81 dos poderes,
O ~cletismo. e, a.gua :t:J.Orna., .. e a ne-· vam.os fazer conces.Sões! Penso que
gaçao de prmcipios; nap passa da So,- até nisso haverá contradição
ma de erros iguais e contrários. De~
.
·
...._· _
vemos estabelecer -o reginie presiden.O nobre Deputado Sr. Artur Bernar~
-cial.
·
des salienta que, com _a ressalva;; não
haverá Zi<JUmulação. Nã'o haverá
acumulação física,
dig'fl.inOS assim,
O SR. ARRUDA ·OAM!ARA
m:as , acumul31ção 'no sentido de· se re'V. Ex.a é cont_
r ário a, que os miniStros
S'ejam chamados ao Parlamento?
s'ervar ·.111quele lugar, ·que é i:lo Deputado
mas que pertence ao :nrlnistro.
O SR.- ATA!l.JB-A NOGUEIRA , .,Diz o projeto, nó parágrafo .ÚJ.Üco do
Exatamente . Isto · não traz ne:iilnúnft
melhoria ao Serviço Pú)Jlico; essa .in- E(.rt._ 20:
terferê:I+cia dos minist:ros no -Parl!lr"
."O Cidadão investido- nas funmento nada resolve; como. també1p
ções de qua1q_uer , dós poderes não
não traz qualquer melhoria ao Servipoderá exercer as de outro-" .
-ço PlÍblico e à· administração, o Che·Não, pode, segundo penso, :para mefe do Estado convidar um SenadOfl"
.oú' um Deputado a fim de nomeá--lp lhor funcionamento. do reglllJ.e.-- deministro, conservando a sua vaga. mocrátic'o, não pode _... repito_;: éxer·com . isso estaremos ·poluindo a pure- cer função de outro poder.
za dos .princípios, qua:r;J.do devemos esO SR. ARTUR BERNARDES r
tar de acôrdocom êsses mesmos prin- Como regrw. ·
cípios, tõda a vez que verificaTm9s os
O SR. ATALIBA- NOGUEIRA
inconvenientes da adoção do parlamentarismo entre nós. Seria a nega- Como regra. ·E, quanto às excessões,
A

-
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cpenso não. dev~mos a.;::o1her nenhuni.a. à f unÇão· do. Govêrno· federativo, para
eStabelecermosum sistema · próprio.
Constituição.
brasileiro, de govêrrrb.
'
O SR. RAUL PILA - POde o ii.usM
o SR. NEREU RAMOS, PRESIM
tre orador informar qual dos dois poderes, Exec11tivo e Legislativo, perverte DEN'DE - Peço novamente, aos iluso outro qlie dele se apro;xima?
. _ tres ·Representantes que se mante6. SR. ATALIBA NOGUEIRA :2:. nham dentro da matéria em discussão;
Esse aspecto rui. questão nada tem
'O:_sR. FERREIRA DE SOUSA a ver com a matériao em discussão.
Como referia, não há, em matéria política, um sistema· prévio, não exls-.
O SR. RAUL PILA- A argumen:...
tação de V. Ex."; então baseia-se. ape_ tem normas perfeitas, regime rígiCada país
nas nisso: que · é clamoroso, imoral à do; seguro, inalterável.
constroi o regime que melhor lhe con-cóntacto entre o8 dois poçlere.s. ,
vém.
O SR. ATALIBA NOGUEIRA __.;:
Quando os Estados Unidos criaram
Era o que tinha a dizer. (Muito bem) .,
o que hoje chamamos presidencialisQ SR. FERREIRA DE SóUSA _;;;; mo - ·e os autores da , Constituição
'Queria, Sr. Presidente, dirigir um~ norte-americana nunc91 usaram a ex·
s.pêlo aos nobres opositores da-s emen- · pressão "presidencialismo" - não fodas Raul Pila e Milton Campos, para ram procurar modelos em qualquer
retirarem da discussão o assunto do Constituição estrangeira. Diz Bryce
presidencialismo e o parlamentarismo. que os Constituintes norte-americanos
O que caracteriza o paTlamentaris- eram homens que, de livros, só conhe_
mo não · é a possibilidade do ministro ciam bem a Biblla. E isso não impeser deputado, ou, melhor, guardar diu que fôssem chamados a elaborlllr'
seu ·título de Deputado para voltar matéria de tanta importância, e,_ de-::=& exercer o mandado, · sempre que- . pois, denominados · "os sábios de Fi-:deixar o Ministério.
·
ladélfia". Tiveram o · sentido da or-·
O SR. RAUL PILA Quem le- ganlzação própria americanar.
E' para notar, .ainda, que os Estados
vou a questão parao · êsse terreno não
Unidos não tiveram -a preocupação de
!oram os autor~s das emendas;
criar um sistema de natureza nacioO SR. FERREIRA DE SOUSA·- narl, rígido - e · respondo aqui ao ilus·
Volto ao meú argtimento. O que ca- tre Deputado, Sr. Gustavo Capanema
racteriza o· sistema parlamentar, não - nem os Eõtados Unidos praticam,
são os deta.lhes, as minúcias, perfei- atualmente-, o presidencialismo que
taomente possíveiS- dentro do presiden- S. Ex.a. aqui defende com tanto ar-.:
-cialismo. O que caracteriza o parla- dor.
·
mentarismo, e a formação coletiva
Os Estados Unidos têm um sistema
-colegial, do Poder Executivo, é o go- profundamente dlferent~ do . presidenvêmo de gabinete, dependendo da con- cialismo brasileiro, quer no contrõle
fiança do Parlamento. Nem mesmo que o Estado exerce sôbre o Presidente
se pode dizer que o regime parlao- da" República, quer na função do Se·
mentar exige , que tomem parte no nado dentro do regime, quer nas atrl·
Ministério sõ.mente i:nembros do Par- buições conferidas às çomfssões, mes·
lamento. Verificou-se após a guerra mo, parlamentares, o que levou Wilson
de 14-18, a . possibilidade de' serem aclamar êsse regime de govêmo conmembros do gabinete pessoas .e stranhas . gressional, porém nunca de govê1no
ao Parlamento. Aliás, basta• que ês13e congressional, porém nunca de govêrgabinete esteja sujeito ao julgamento no presidencial.
·
:político do Parlamento, através· o voto
Essas nugas, essas minúcia'S não al-de confiança.
Por outro 'l~do, Sr. Presidente, dese- teram o sistell).a político.
Ninguém pode dizer que a Consjo fazer outro apêlo ·aos nobres cotituição de 34 foi parlamentarista, O·..l
1egà.'S ·da Comissão.
· Não estamos, aqui, para fazer uma que ela · tentou alterar, modificar, mesConstituição sujeita a modelos pré- mo poluir, como 'querem os colegas,
vios, a sistemas pré-esta·belecidos, a a pureza do presidencialismo . Elw foi
.defénder rígidos sistemas ou pureza presidencialista no sentido que deve·de normas, que não sabemos · onde mos dar a essa expressão. No entan·existem. Estamos fazendo uma Cons- to, permitiu a pOS'Sibilidade, não do
tituiçãc) com ao adoção de r:yas e prin- desempenho de funçõefi de destaque
dpios que ju~gamos melhor \ consultem simultâneamente, pelo membro do
118.

' Legislativo .mas apenas a gua.rdBI do em que:;tão de técnicà, · os nosse.s co-.
titulo por quem fôsse .exercer outra legas Srs. Deputados Gustavo Ca~
função.
pallema e Ataliba Nogue'.ra estoo
Por outro lado, permitiu, á con- certos. Mas, pràtlcamente, o mtere:;-_
• vocação de Minis-tros pelo · Parla- se .do Brasil, no caso c.oncreto, e5táo
mento, o que deu bons resultadoo. ··
do outro lado. E entr·e um principio· Se indagarmos da utilid3ide dêsses de técgica e· o interêsse nacional, pre~
dispositivos, verificaremos que . a'flse- firo estar com ê~te.
gurou ao Ministro que, para exercer
O SR.- · GUSTlAVÜ C4PâNEJ.VtA '~
o ministério, teve que deixar o iPa.rlame;nto, muito maior independêncir. V. Ex." me permite · um apal't.e'.'
que a.o · ministro que perdeu outra
O SR. ARTUR BE'RJNARIDES. ,....,.:
_qualquex função, para ocupar o cargo Com mu.tto prazer..
·
"' de ministro .
· ·
O SR . . GUSTAVO CAPANElMA
O SR. NEREU RAMOS; PRESIAqui !le trata de que&tão de prinDENTE. - :i!:sse assunto é pertinente cípio.
à matéria do Poder Legisl&tivo, que
O SR. ARTUR ,BERNARDES -'-,De:
não ' estáAmi 9Jscussão.
princípio.. E' o_que digo.
_ O SR. FERREIRA DE SOUSA O SR. GUSTAVO CAPANEMA - .
A emenda do Sr. Deputado Raul
Pila, Sr. Presidente, acha-se. em dis- Pois digo a V . .E;x." que :-tt!em _qt;er dêfender um sistema, deve. .ser intr~J.nsicussão, e ela se refere ao exercício gente
nos seus princípios:
·
dos poderes. Julgo que, com o substitutivo do Sr. Milton Campos, deve
,O SR. ARTUR B~RNARDES ~·
ser aprovada, sem que isso· importe Apreendi perf,e itàmente o pensamentoem atentado, l~nginquo, sequer, ~o de V. Ex." e quando me refiro à_qu~s-:
Parlamento; à independênciaJ dos Pp- tão
de práncípi~s1 •de fUosofia· ou de
deres ou mesmo à chamada pure~a técnica,
aludo à recnica uo r.e5ime pre~
do. regl.ni.e presidencial. (Muito bem~ .
sindencialista a que V. Ex.a aludi)l:
Mas, entre · êsse princíplo e o mterêsse:
O SR. ARTUR BERNARDES r Sr, Presidente, já falei uma vez e nacional, transijo com o prinr:ipio para
.penso que não poderei . fazê.:. lo nov~t-- estar com o- interêf><ie de meu pais .
Um presidente da, República _pode
mente.
·
'
neéessita.r do concurso· de parlamentar:
O SR. NEREU RAMOS, PRESIdo Senado ou da . Câmara;· e sendoDENTE - V. Ex.a pode falar p~ra chefe de govêrno de . um regime . pre .
.encaminhar à votação.
·
sidencialismta a que v-. Ex.a ' aludiú.
dor ou o Deputado depois 'de alguns.
O SR. AB/l'UR B.ERINARDES todiiliS de exercício no Ministério .
Apena-S -desejava saber, Sr. Preside:r.Ora, não é justo. que êsse ·homem
te, se a emenda apresentada pqlo
Sr. Deputado Milton Campos está perca sua posição em espaço de) tem-po' tão curto , E' natural que êle, para
sujeita à discussão.
aceitaJr o convite, esteja certo de que
O SR. NEREU RAMOS, PRE~I
o mandato do povo lhe fique as!.eguDENTE - Já foi submetida à d~s rado, ca.so se incompatillze com .o Precussão, e como não houvesse quEjm sidente ou o Presidente com 'êle:·,.
pedisse a palavra, foi encerrado o
debate.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA
já · é o in·t erêsse de um cidadão o SR. ARTOR BiERNARDE'3 ·,.,- JAi
prevalecenqo
sôbre o interêsse de um
Eu desejava fa1ar sôbre ela.
sistema.
O SR. NEREU RAMOS, PREJEILO SR. ARTUR BERNAP.DES
DENTE - Dou a palavra .à Vosea:
Excelência, para eJ;Waminha1' à vo- I:J:averá nissó grande inte.rêss~ público.
~sse deputado ·ou senador pode ser um·
tação.
ho.mem de grande competência, indisO SR .- ARTUR BERNARDES pensável, mesmo, em dado mome-nto -_&
(Para encaminhar à v'otação) - Provida governamenta~ do pais . MEus
curall'ei ser breve.
·
ainda: êsse parlamentar, aceitando a
Sr. Presidente, em questão 1de pasta de Ministro, t erá independência
princípios, em questão de filosofia e maior, em face do President~ da Reo

:i>u'bli~a, .se'.Uvcr assegut.~J.da: . süa voÍti'
"à ·Câmara ,d·e onde: saiu-.
o SR. GUSTAVO CAF'ANEMA ~
Aí êstá outra circunstância. contrária
ao sistema. No nosso slst~ma. o Presidente da ·ReíJ)Íblica não :;:ude ficar
a5!lirn constr.angido pela &meaça de ·
exoneração ."de· um Minis;;:·o . No nosso
sistema, o- Poder Executivo é o Pre~
_sidente.
l
O SR. AR'IIUR BERNARDES- Não
·há dúvida. Mas ··o Presid6me. nesta
hipótese, continúa no gôzo de tôdas as
suas prj:!rrógativas, mchrsiv J ct· de dis~
pensar o Ministro, se não lhe 'inspirar
confiança ein qualquer tempo. Acontece, porém, não digo via de r egra, ,
mas comu.mente, que os nossos. Ministros se anulam diante do Presirlen~e.
Deixam de ser verdadeiro:; amigo:; do
Presidente dêle discordando, dêle .d ivergindo, falando-lhe n~ - lin:5uage"n
clara: que· o Ministro deve a0 Chefe da
Nação ·e que um- amigo deve a outro.
Sé o Ministro sair de sua Câmara nestas condicões e tiver C;J.·tezs, de a· ela
voltar, in"egàvelmente i~·,arJ. .coragem
maior e· tôda independência. Por-que?'
Para ser'!:_ir ao seu Preside,nte. ' · ·
O SR. GUSTAVO CAPANE..'v.t:A ~
Sempre que o President~ :ra República
escolher bem os· seus ministros; terá ao 1
seu lado homens. independentes.
O SR. ARTuR BERNARDE.'S - E'
Uilla hipótese que V. Ex.a figun., mas
.que nem sempre na ·prática. se concre-

atendam _êJ interêss.e do país_. Continuo, :portanto, pen8ando que devo dar,
e .darei o m:eu · voto àS referidaS
emendas. •
· O' SR. NER;EÚ RAMOS, . PRES~-
DENTE ~- Está encerrada 'a. discU&-

são.

·

·

H;á urri pedido de preferência par~
a emenda apresentada pelo Senl!.cxr
Deputado Milton Oampds, assinada
pelo Sr. Pratio Kelly. ·
. Vamos proceder 'à V'Otação, em ·.-Pii-~:.
"m eiro lugar, do dispositivo, porque a& .
emendas existentes ·são tôda.s axlitiva.s. O '.dispositívo é êste~ ··
·
" O cida'll.ão inv·e stido .em qual·quey dos poderes não · i>oderâ- exercer as do outlro':.
Os senhores que a.IJI'rivam o dispositivo, salvo .as emendas, queira:Íri
Foi aprovado.
,
.
Os senhores que apr'Ovrun o reque~
rimento de preferência, assinado pe•
lo Sr. P.rado Kelly, em favor 'da
_emenda MUton Oampo.s, .r.êd1gida
nestes têrmos:
"Ac.neooente-se, in fine: salvo
o.s·. casos previstos noota Oonstitui}!ãi>" : .
Queiram fica:r sentados (Pausa) •
O SR. RAUL PILA .J.Pela ordem)
- Sr. Presidente, api!"Ovada essa
emendia, como está .redigida, que .
de-stino ·tm-á a minllia?
tiza. . .
O SR. PRADO KELLY - Ficará
· ~;>urge outra questão, a que <:~.ludiu o
prejudicada; mas a idéia consubsnos~ colega Sr.
Deputado Atr.liba
tanciada por V. Ex." está perfeitaNogueira: a presença do.; Ministros nas
mente atendida na emnda Milton
Câmaras Legislativas, quar.d.-J por elas · Campos. ·
convocados.
O SR. NEREU RAMOS, PRESI' Não sei que. mal possa a<,;vir dai para
l;)ENTE - Não fica prejudicada a
. o regime. · f:sses Ministros, se souberem
emenda.
que, de um momento par a Jlil.l'\>, poO SR. Râ'UL PILA - Parece-me
derão ser chamados pa< u. se f:Y.plicar
que uma não exclui a. outr.a..
ou se· defender de ato~ ou a!iusaçõe'> que
lhes sejam imputadcs, e, em téte-ao SR. NEREU RAMOS, PRESItête, forem interrogados, certo. sentiríio
- -Os Senhores que aprovam
e. necessidade . de se conduzir melhor aDENTE
preferência requerida, queiram conno exércício da· pasta; ao passo q)le,
servar-se !lcntados.
em mensagem, lhes será muito fáeil
(Pausa>.
falsear as questões e itlformações a
prestar ao Poder Legi,slatlvo_.
· Foi aprovada,
Não vejo, póis, Sr. Presidentt!. neEstá · em votação a ·e menda lie Senhuma incompatibilidade entre a adonhor Milton Campos:
ção das ~mendas e a aplicação do re"Acr~scente-se, in t;,'ne: saJ.vo
gime presidenCial. A pureza dêsos casos previstos nesta Constise regime não deve ser motivo impetuição" .
diente de adotarmos · medidas que

.-Oe.}?ennarés que a aprovam, queiart') ·-

. Foi aprovada.

"TQ(Ío's os poderes emanam dO
- povo e. em. seu nome serão fiier. cidos": _'
Em <iiscús.São.
O sR. GUSTAVO CAPANEMA .,...:
Sr, Presidente, permita
pronuncie algumas palav.ras sôl:.lre • ·
elabcmação · da éonstituição.
·
. A COnBtituiçã.õ deve · reduZir-se ao-·
minimq. Só · deve col!ltffi' matéria. 1!3tritamente constitucional.
O - SR. RAUl,. PILA. ,_,..• ·oe PJ.en11
acõrd.o . wm v .. 'Ex,... .
.

Em votaço e. emenda. do Senhor
Raul Pila, que manda substituir as
pala.vr.a.s· -,-:. "Não poderá exercer as
de .outro" - pelas seguintes: " Não
poderá evercer simultâneamente à.s
de outro"
·
'·
.
O SR ·soARES - FILHO - .SmhorPresldenúe, pareee ·que a _emenda ficana . melhor na · pa.r.te · relativa. ao
Pode-r Legislativo, visto· como o ·pensamento de S . Ex." se ref·ere _ ao
O SR. GUSTAVO oAPÀNE1.-IA ·~ercicio do cargo de Mihis-tro p!lo.T
Julgo que haverá :dem'asia, sempre
Deputados e Senadores.
· ·
que .a Con5titwção encerrrur m~
Sendo assim, faço ' a seguinte· sugestão: transfira-se a discussão do declarações de princípios. Á Constituição deve ser normativa. Ela regu~
assunto para -o Capitulá concernente
la a organização do Estado.
ao Poder Legislativo.
·
Por julgjar · que meras decl!llrações.
O SR. NER.Ey RAMOS, PRESId•e princ.íu:üo.s · não cabem .nQ texto
DENTE - Em discussão a · sugestão
éoillStitucional; é ql}e me parecem
Sorures Filho.
in!liCeitáveis · as emendaS ·e m .discusOs Senhores que a aprovam, queisão. ·A doutrina proposta nessa.a
ram · cori.serv.ar-se sentados.
emendas é in~usáv·eil. Mas -nelas
Foi rejeita&. - .
não. vejo em. rigor_·'Uffi p:l'ectdto co_n so .s Senhores que à-provam a ementitucional. ·
da Raul Pila, queiram conservar-se ·
•
O SR. &AUL PILA - Apesrur desentados. (Pausa).
aiorisma foi des.respeitado durante
Foi rej.eitada.
oito àno8.
· · ··
Existe emenda aditiv.a a. êste artigo;· pal'a consigna;r,'-c.omo § 2. o, 0 seO _
sR. GUSTAVO CAPANEMA ~
gUinte texto:
•·
Acres0ento que o principio, contido
"E' vedado aos Poderes O<mtinas emendas, está em outros têrmo6,
tucionais · deLeg·aJr as suà.s !litriexpresso 1110 Px'·e âmbulo, Já aprovado,
.
buições". '
na Cons·tit]liç.ã o·.
·
·
Em discussão. Não havendo quem
O S:J:?,,_ RAUL PILA -'- Não ,p<lsSO
peça a. palavra, es~ enoerr.ada. _a
conco'l'drur, Sr. Presidente, com aa
discussão.
·
consid~ações dÕ -eminente _
S r. ·Gu.SOs Senhores que aprovam a enientavo Oapanema. Tôda Constituição é
da, queiram c<mSel1Vail'l-&e .sen•t!lidos.
. fundamentalmente uma oroena:ção
(Pausa).
de princípios, uns mais gerais, outroa
Foi aprovada.
Há uma sugestão do Sr. Argemiro ·menos; wns superiores, -outros subOil',dlnadoo. E justamente uma eoru;tiFigJUeiredo, que é a seguh1te:
tuiçã·o não deve deixar de ser ·um
"Tl1ansf!.ra-se para as Disposiconjunt,o de princípios.
·
ções Gerais a matéria do pal·áDe
·modo
que
as
duas
emendas
em
graJfo único do a·r tigo 20".
discu8são estabelecem lUll principio
Esta. sugestão· será, oportunamenfudamental: o do regime democráte, considerada pela Comissão de
tico representativo. Dêsse princínio
Redação.
fundamental, hão c.J,e <l_ecorrer tôdas
Existem duas outras emendas adias outras disposições . relativas ao'
tivas: uma. do sr. Caires de Brito,
meeanismo constitucional. Não vejo
que manda incluix o seguinte·:
porque se prescindir da formulação
"Todo o pQder emana · do povõ- e somente' por êle pode ser . dêsse princípio, pois só traria benefícios.
ex;erddo".
Outra ainda do Sr. Raul Pila, as0 - SR . . GUSTAVO - CAPANEMA -·
&bn redigida:·
A razão é de técnica juridica.

v: Ex:" que

~-
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b . SR. RAuL PILA .,~ .. Discordo.

-_o que "!j. Constituição não· deve: c.o nter

é. minúCias ou detalhes· excusadOs.
-':I'rBita-se no cas0; de .principio fundamental; · de orieritaçãó essencial -a
ser adot3Jdo _pelo poder .Constituinlie.
lPe.ilgunta:ria a V . Ex."': quando,
num passo ·q.ualq~er d~ ·constituição
se declar.a que . é adotado o negime
democ;rático ·representativo não · se
estabelece wn princípio? · '
· ·
o SR. hus'rAvo cAPANEMA _,
Ali o que se ·estBibe1ece é ·-a· forma de
govên;o. E -esta definição ·é- uma d ·a s.
funções da Constituição. Mas
ConstituiÇão não deve passar det-.pois · d·isso, à :. exp~anação àoutril!lâ-

a

x:i~- -

~q

·SR!

.

RAUL PILA
Não \se
trata 'ae. ·e:Xplanação, ;.é; .sinl, . de uma·
· p.r!>~osiçã.o básica. · ,..,": ·- '·

O sR. 'PRADO 'KELLY

- . Tim ra- ·

.zão o nç>b.re colega Sr-.' ~aul Pila. · '···
o SR. RAUL PILA - 1lis6e o · primeiro _a rgumento dõ nobre colegJa se- .•
nhor Gustavo Capanema.
·
o outro argumento . ·é . ele es.t ar a
matéria, mais ou menos, contida no
preâmbulo . Há, porém, ·g ranàt! àife- rença entre o .q u_e se. diz no . preãmbulq é, o que 'se estabelece na Constituição p.ràpuiamente dita . . No primeiro, pa•r asslm àizer, se justificá~
nos ar.t igos ·da Constituição se .estabelece. ·Há sensível àiferença.
· P~u· tais _ motivos, insisto na aprovaçao da emenda que apresentei.
O SR. CAIRES DE BRITO Sr. Presidente, quase nada tenho a
a.crescerttar às considerações forrnulaclas. ·pelo i~ustre colega; Sr. Raul
PUa, fundamentando a nooessidade
dessa declaração no texto ela nossa
Constituição, ·como -estav-a na de 34.
. Quero, apenas, responder . ao ilus.tre representante~ Sr. Gustavo Ca.prunema, pois estranho seu modo de
ver agôrà, ql,lanào ·s . Ex."', como. um
. dos stgnrutários <;ia carta de 37, não
só no Pl'eâmbulo CPi!'lsentlu em que
se redigiss,e d:a seguinte maneira:
"atendenào às legjltimas aspirações
do povo brasileiro", quanào de fato
Dl!i signatários <laqueia cart~ não estavam credenciados pelo. povo; mas,
aillda, no artigo prim~iro dêsse mes.mo Estatuto se · diz:'· "O Brasil é ·
uma Iwoúbliqa e o poder p'olftlco
emana <io I>OVo e é \ ~xerciào em.

nome dêle~' . .quap.ào, efetivamente, os
l]lesmos signa-tários não foram eleitos pelo · povo para
elaborar eÍ!Sa.
.Constituição.. ·
· . .Já que estamos ela.borando uma
ConstirtuiçiW, · assegur;ando . gaJ~antia.s,
ela deve ter o caráter de éspecifica e
minuciosa. ~sse . artigo; pois·, é o que
-menõs mal pode cMisrur· à Constitui-.
' çã:o.
,
.
~J:t. NEREU RAMOS, PRES~
DENTE - Njí,o havendo mais quem
peça a P!1-lavra, encerro a àiscussão.
Há um · requerimento . de preferência,
de autOil'ia do Sr. Prado Kelly para
a votaçiíio· J.ia emendá do Sr . RBiul
Pila .
. .'Ps· Srs . . que estiíio de B!Côrdo .. com
·êsse iequerim!lnto queiram perman~:.
.cer s~nt rudos: (Paij,sÇL) •
.
.·' Aprovado.
Em vot.a ção ·a emenda. do Sr. Raui.
Pilá, .á,.ss1m redigida:
· / . ~·Tod~ os poderes emanam" d~·
povo e, em seu nome, 'são. ex;e'l'cidos".
... · '
Aprovada.
.
, ;E'Jejudica.da a emenda do S:r. Cai~
res à e Brito,
O SR. PRADO KELLY" ~ Br·
Presidente; desejo reco.rda.r aos nus~
tres meni.bros · da Comissão que, em'
·sessão de 8 elo cOIITente, ·ao ser _ apr~.
sentad-a uma emenda do ,e minente
SenadO!!' Sr. Qlodoiilir Cardoso ao
. número IU d·o 8Jl'tigo 11, a fim ele
se acrescentar ' .. a cláusula "se não
coube;r ou malograr~se o recurso de
arbitrag·em, ~ fazer a paz, vedada a
guerra de conquista" - propus-me
ofarecer . uma fórmUla que, a meu
vê"r atualizaria nosso Direito· Constitucional em face elo Direito Internacional Público.
·
EXpendi diversas considerações no
curso daquele debate e, com·o · já está
a encerrar-se a discuseão do capitulo
desejo oferecer a seguinte emenda
e justificá-la em seguida. .
.E' do teor seguinte:
"Acrescente-se ao Capitulo I
do Tit. I, onàe convier:
--Art. - Os Estados Unidos do
Brasil poderão participar:
a) __: de órgão que represente
a v·ontade e os interêsses da comunidade internacional, e nl!.o
os de seus membros em pa.Ttl.cular,_ e que seja capaz de _JJÓ'I'
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em prática as suas ptópri~ decisões;
b) de órgão regional de pofiênoia.s, !formando poo." -·yfnculos
natUTais de soli<Larleduie e . ã,e
interê,Sse comuns.
§ L<! A independência .e a
libe:rdrude da Na.çã.o são inlllliená.veis.
'
§ 2. 0 A União observará as
nffi"mas universais . do direito in- terna.cional. Os · tratllldos e convenções, quê celebrrur, mediánte
10 processo
estabelecido nesta
Constituição, passarão a faz;er
paiTte da legislação -internlll. : .
§ 3 . o A União só recorr.erá à
guer.rá, -se não eouber ou se malog:r:ar o -arbitramento, ou se não
tiv·e rem ~u~ os meios pacüi.cos
de solução do conflito, regulllldos
por órgão internacional de segu" rança, de que paiTticipe.; -e, em
caso rulgUIIi., s e empenhrurá em
guerra de oon~uista, direta Olj
indiretamente, por si ou em alH
ança com outro pais".
. Pa.sso a .justi!ficar ·essa emenda, quf;l
e alditiva aú capitulo -em d·eba,te.
A redaçãú do arti,go principal Sfil
orienta pela• !recomendação da· Oo- ·
missão Judíridica Inter-Americana d\>
Rio rle Janeiro, de 1942. Essa Comis,.
são, em trabalho de qúe foi rel!lltOf
o saudoso interna,cionalista- e constitucionalista, .Mrãnio de Melo Fran~
co, sugeria .a · criação de um me•ca...
nismo internacional : que _ representa.se a vontade e interêsses. da Comu~
nidade, e não os de seus membros
em particular, e que fôsse capacita"
ria a partem prática as suas pr~
prias decisões .
E' de notar que, na Carta das Na...
ções Unidas, as cOII),dições• _prevista$ ·
na definição da Comissão do Rio de
Janeiro estão atendidas, não .só
quanto à finalidalde internliiCional,
como, também, quanto à ·- possibili"'
dade de meios de execução.
IPonde;rav.a , entretanto, a. mesma.
Qam.iSGão .SÔbrle outra hipótese: a
de formação ·d e um órgãa r-e gional
.de potências:
"Na orgli.nizliiÇão internl11Ciona1
que se estabelecer, quer esta s e ba~
seia na Sociedade das Nações,
quer em uma nova instituição ju~

r~dica, refÓrma.da.

e fOrtalecida, d~
verá harmonizar-se . o prllicíplo .da
universidade com a existêrtda. de
grupos r~io~ais formados por vínculos naturrus de ·s olidariedade ede interê§se comuns. Os organis. mos ou grupos ·regionais pOderão
adotar norma:s especüicas para as
relações entre os seu.s ·membros, em
matéria em que não estejam em
jôgo os interêsses da Comunida~e Interna.ciona~l".
Daí o motivo por 'que preVi na redação- do artlgo principal, alínea : õ,
"participar de órgão regional de potências, formaldo por vínculos nalturais · de sÓUdariedalde · e de interêss·es
comt1fls", sem pll'ejufze da parti'Cilpação em um or.g\anismo universa.L
O § \1.0 eVita a discussão - 'já
,hoje liiCadêmica· - ·sôóre soberani~.
O SR. ATAL:EBA NQGUEIRA "'Muito bem.
. ·
·
·
O
SR.
PRADo KELLY.
Uso a e:xipre.ssão "inlie:Qend:ência",
,q ue é, realmente clássica- no Direito
InternSJc.ioiial, e "liberdade da_ Nação" , liberda-de que, no di:ller de Politils, ftca ruPenaJS condicionada aos.
princípios -de solld:arl:eduie e aos
respectivos cOIIllpromissos.
O § 2. 0 , se aproxima da redação
existente na Oons_tituição ReqJublicana ·da Espanha : determina que a
União observe· as no.rmas univ-ersais
do Di:refto Internacional mas, llO to..;·
cante aos tratados -e· convoenções,
prescreve que êles só oo incorp01rem
a ·legislação · int~rna mediante o mocesso estabe1ecido na Oonstituição;
tantó vale dizer; mediante o promtn!Ciamento expl'looso do Pa rlamento
(muito bem.)·

•

· '

·

§ , 3.
insere -cláu.sula constante
da Constituição de 1891 no artigo 34,
número il, o qual se refere ao recurso do arbitramento e, ao mesmo
tempo, fruz uma ada.ptação
artigo
5 do 'projeto de Coiil.stituição fr.anoêsa de M. André Philip e outr·~·
Na. parte final, usa ainda as expressões empregllldas. · pela Constituição clce 1891, em seu a.rtl.go 88 .
T emos, :assim, que na p!l'imelra
parte, · a União só reconerá à g1,1erra
se não -couber ou se malog;ra.r () .
0

do

bitramento.

ar-
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·Om; .a Wpóte~e preVista na élonsi;ituinte de ~89.1 era a seguinte.: "se
não .ti'V'e.Tem 1ugt,a,r os meios pacíficos
de· solução do conflito, regulados p'or
óigão· internacional .de " segwança:,
de . que .participe".
r
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SUGESTOES DOS REPRESENTAN~
. TES DO PARTIDO TR.AffiALHISTA PUBLICADAS P ARA' GON':aEC.IMENTO DOS S E NHORES
MEMEROS DA GOMLSSAO DA
OONSTITUIÇAO.
.

ConsiderMJJdo -a br.usca d.esorganl~
- zação 4a produção agrlcol!à. ·da Eur-opa e da Asia, motivada pela gúerra,;
·00fi.Side.rnn.do que o Brasil, em vis.ta de- sua beligerância e· de outros
moti,.v.os de caráter universal, agraVBidos por particularl;daide.s · que l.Çe
são inerentes, também s;e encontra.
com a sua - produção agrfcola abaixo
dai! necessidades" do· consumo , intéxrio;
· Considerando _a necessidade indehem.>
clinável e urg.ente . de se atender à
produção agrícola e .a de norroal.War
' O ·SE. NEREU RAMOS, PRESIas condições _alimentarees do homem.
DENTE - Como a emenda do se.-_ pre'serva.ndo·- lhe a saúde e capacitann.h or . P!!aido' Kelly trata de matéria
do-o para· o trabalho . útil;
.
-de aJ1Ja relevância, . penso que atenConsiderando que a ·e xpansão da. inderia ao desejo da OOIIllissão suspendústria agrícola em sua fa.se atual,
dendo·. õs nossos tra.balhos, porq.ue o incorporando o -elemento cientifico,
tempo es~á findo --e maxcando pova
progressivamente a· seu sistema de
merece especial as~istência.
P·ara que os STs, Repl)esentanúes produção,
e estímulo do Estado;·.
tenham oporrtun:kl.ade de ex=ina.r
Considerando que uma boa polfU-<iettdaroente · a emenda:, mB~nda-la-éi
ca agrária interessa à própria segu· dactilo€:rall'ar; a fim de serem distrirança nacional;
buíd~ cópiaS a . todos.
Considerándo que . ·o financiamento
agrícola, dispensado à la'Voura pOO" inSe não .houver quem se ot>onha .. .
termédio do Banco do Brasil, será
.. O s:R,. ARTUR BERNARDES sempre incerto na utilida:de de suas
Sr·. Presidente, os membros da Coinversões desde qut a agricultura não
missão estão recebendo muito tar-de se faça racional e cientüicamente; ,
Considerando que os estudos agro"Diário_ da Assembléia", de modo
-que se ·.não · fâr poss~V·el evitar êsse quimicos, os traba•lhO:S de 'irtigações,
a
adubagero, a compra e importação
inconveniente, pelo acúmllo dé .trade máquinas, entre tantas outJ.ras neba:lho, pediria a V. EX. a que ficessidades decorrentes da atividade
-zesse distribUir essas cópias cOIIll a
maior brevidade, a fiP'l de podermos -agrícola, muita vez demandaoro o auxílio direto do Estado e sempre a sua
-ai)r.eciar a roat'éria com a necessá,rja
supervisão ;
·antecedência.
·
Considerando que o preço das utllidade.s produzidas pela terra, . em todo
O SR. NEREU RAMOS, . :PRESIDENTE· - Nffise sentido ser!:i.o dadas o mundo, está em grande dispa'l'idade .coro os preços dos produtos manu"instruções à S.ecreta:ria.
·
faturados de que o agricultor nece~Não haverá sessãÕ hoje à noite.
stta para seu própl,io consumo;
.
'Terroina.da esta, votação, passa:r.emos
Considerando que as populaçóes ruA diSICussão do Capitulo "Do poder- rais sij,o as mais prolifer-a s e de. 1r"ais
alto conç_ei.to de moral conjugal, via
Leislativo' '.·
de regra mpnogâroicas, .diversa.menEstão SU51Pensos OS tra:balhos de
te do proletariado urbano, men~s
hoje. convocados os ·Srs. Repr.e sen- pr01ífei'o e mais propenso à · politantes pa:ra amanhã à hOO"a do cosgamia;
tume.
Considerando a necessida:de do esEp.o~ou:'-se .a sessão.
tabel€1Ciinento de bases sólidas propf;..
E'_ uma ruda,ptação do texto an~lo
go, pmpooto à Constituinte. fl'ancesa,
visando, porém, a disctplina jurídica
que venha a:-&e!!' estabelecida ~um
45rgão da· comunidf!lde int~acional.
,;.A .última JC:l!áusu~a ·é , ],'leprodução
-quaoo literal do artigo 88 da ··c onsti:.tuição de 91. ·
TenhÓ assim, s:r, .P.residente, pOT
justüicruda a emenda que _o:f1e.reço à
a.pveciação de Y. Ex. a e ao exame
.lrtgdl"ooo desta Oolllissão.
(Muito

o

-
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Oonsitdeaoanào qué ·o em'PObr-~-
clatÍória.S... do desen-volv1mento - .de
mento de certas reg)iões colonizad_a.s-·nossa eCÕnomia agrárià; O qU? exige
·dec0rr.entê da exa.l,lStão das terraa,.espilrito patriótico e a,ç.ão imediata
e proficiente;
resuitanta de culturaiS màl orienta:.;
das, já- vem criando zonas sáfaxàs 6i:
Considerando que ó:;r desmatamentos têm concorrido, ·. fúnestamente,
determinado o êxOfio as :nesi>ectlpata a instabilidade "ci:o clima e pa,ra ' :'Vas. vopulações ;·
"a irregUlaridade das. pTecipit~ões
Considerando_ a; · nedéssida.de ·dê :rlfluviais, ·com reP;e;rcu.ssões funestas
xa.çâo - do homem :i!o ~solo, ·qand9-lhe
na · .agricultura;
vid& c-ompatível com as conquista.s
do· progres-so e IJil'O!Par-eionando-lhe
Considerando .a;: necesstdade de fi-bem eStar e felicidade;
xação do J:iomem ruo solo, .evitando-se
as emigrra.ções pe:riodicas ·e · de tão
Cons1deDa.rí.do que o assunto -abrannocivos efeitos do despovoamento ctos
ge_ múltiplos aspectos .· é deverá. s~~
campos com o adensamento-das pop<Jobjeto de legislação . especial;
·
lações urbanas;
· ·
.C onsideràndô que á -agricult\:l!l"a <ie:.,~.
ve merecer .do Poder Público ass:is- '
'Considerando que até o il'.ecruta-:.
tência co.nstante, tendo-se em, yfsta
mento peLas · f[ôrças •armadaiS; tconi
sede nos centros poi)ulosos, ós. aifasta_ os- 'interêss-es dó povoamento do .in-·
terior, ·à nacionalização da. produ;. da. terra, o que é nociv·o, já que ·dição, ~g:a.cionali2iação ·das terras, o. ea..ficilmente a ·ela v·olta.in c.o m às protii:n}ll<i da · economia gl'angeira e.- .a ..
. pósitos j)ell'sistentes de cul·t ivá-la.; ·
·e xtensão a.os operálri-&s' ruraiS da. ).é-·
-considerando a necêssidade da· in-:. ' fp.sla.ç ão · social; ·
tensificação .da ·subdivisão da . proprieConsiderando que a na>cfo:ÚàlizB:Ção
dade das tarras e da -.constituição· d a
da produção agricq1a;· com a incor:pequena prop.il'iedade rural, bem copora.çllio --·dos · r ecUil'sos científicos que
mo o fomento da economia grangeiral
pressupõe, . terá .ct.e s-er . sem:irr.e . súp:ernas proximi.da'lies <Las - grandes cidavisionjl..UO e, ·ein mUitos caso.s, dire..
des;
tament:; orietntãKia pelo Poder PúCo;nsidetall1Jíio a necessidade de inblico;
· "
· ·
'
·
corpor-a,ção p.rogressiva do vasto · in~on.Sidex.a.ndo que o créldito aç!terior do ·País a.o -sistema econômico
cola deverá -s-er propm~cion:.aqo a prar:~ brasileiro, melhorando- lhe as coru;U_zos e a -juros. compatíveis. com a ·nações sa.ni<bárías e a.daptando-1as ·às
tureza das. culturas financia.das;.
exigf\ncias de_ povoamento naciona~.
Consicterando que a. · agro-'quimlca.,
estável e de produção agrícola como planejamento das irrigações ato lonI;>en~ora;
go· dos grandes cursos perenes e marConsiderando qu.e a. simples pro- ginais dos · açudes onde a açudagem seprieda.de 'juridioa da terl'a não pro- ja econômicamente praticável ...,., os
trabalhos de aclimação e seleção de seduz rendas para o dono mas lhe -permire retrair-se até que as condições mentes. bem como os estudos ·refereneconômicas lhe proporcionem um ex- tes ·às múltipla\S necessidades agrícolas
cedente sôbre o nrêço original dl!- deverão ser incrementados e sistematizados por meio de órgão supervisor
compra;
·- 1
Considera-ndo que ta.l prática re- capaz e eficiente;
.Considerando que em organização
dunda -em mercantilismo da terra, de
razoável dtâ Vida rUil'al nãõ · poderão
fun-e stas conseqüências éconômicas;
ex1stir propri-edades que não -.d êm
Considerando que essa v1alorização
rendas ·a seus donos e --que não- p:roda terra é resultante do desenvolviduzam utilidades
para a colet1v1mento da indústria, do comércio ou
dade;
do simples atdensam€1!1to demográfico
e, conseqüentemente, devido a. faConsiderando que a col{);nizaçlio
tores de ca.rát& eminentemente soalienígena deverá ser conduzida nocial;
.
sentido de sua rápida russimilação •
a êsses elementos nacionais . inspi.ra.-·
Cons!Jd&ando. que o direito de pro4a no propósit o de ['aJdicá-lcts ao
pri~dade não dev.e ser exercido consolo;
'
,
tra 9 interêsse social, como jé. reconhecera a- Constituição Federal de
Considerando que pa.r>a. tal se :raa
l934;
'
.
mistér proporcianar ao colono eD&l- ·

;

..

~.

~

11amentai de ·h:LgtéiÍ.e, assiiStência.
truç~o· ru.rai; a . ·propriedade trâs ter-:
médiCa, f~rllÍãci!!., orientação "técnicaí. trus em que trá.balham e oo meios dé
·meios prura . estandardizaçã-o . de pro:.. · proo.ução, a JiÍn: de ·radicá-los .ao solo.
e éliminar:, o. nQJiladismo ,
·
duçã(), sementes ,gratuitas;- .e~plas·
' llriiiláTias, ensino .técnico e; · sempre·
, 'Art : .. . A União incumbe_ elague · possível, clubes : par-a, a lntensiborai a Ltli · Agtária Na,cional e ·a
ficáção do convivia soci~l .e :d$) culto· sua legislação complementar (Código
;eivico; .
· ·
· ·:
de : AguaJS, d'il ·Minas, Florestas·, etc.);
oonstderan<lo . que a aonstituiçã6
.A!rt . . ... , .....,: Aos' Estados e aos
da República deverá · del.tnewr, em
, :wiunicf.pi<J>S. fica · facultado legislarem
làx.gos traços; os ·rúmos filtufos dessôbre a mesma matéria para Mensa legislação fundJam€mtal que é a . ·derem ·. às. conveniências regionais e
esta,biooã.cie do ;regime demoor.ático
para adoÇão das providências que se '
•" a · pa.z social• "!·. ·
tornein ruconselháveis ·à execução das
·~!?J ::
-.
. ' ..::~ .._.
. .. leis
federais. . . . . ·
.
, ..
·., "'oonstder.atido túclo, que ficou <aciSala das · Sessões, 1 . de-; abril de·:
ma · -e~posto;
·signatários of€!1'.eee!Il
1946 . -Ruy .Abneida· ~ José dé Se. para tnciusão n{} capitulo que .fôr
{jadas Viana - · Leopoldo Neves •. ;~
conveniente da Constituição .dia ReEseéjuiel Menctes - ·Paulo ; Baeta Nepúbl!~a, os' seguintes · artigos :"
·
t•es _:_ Abl!!lardo· Mata -:- Eusébió
:
.. . '
/
Art;· . . . . :..::.._ O tr~baJho agdco.la·
Rocha _:_ Jarbas ·de Lety Santos será organizado de . modo a · possibiManuel ,Benício . · Fontenele ...:... G1ULracy Silveira. . . '
ll:~i' às fam,Hias . agricultor as a · ins- ·
/

r

·as

./

,:

12."" Reuniã0, em 11 de Abril de 1946'
Reuniu-se hoje às 14 horas a/ domissão da Constituição, . com a pre1;ença dos Srs; .Corrstitum~es:
Nereu Ramos~ Presidente, Prado
Kelly, .Cirilo Júnior, Agamemnon Ma_
galhães, Ataliba Nogueira, Atílió Vivaqua, Arruda Câmara, BeneditÇ/VaJladares, Magalhães Barata, Gustavo
Capanema, Acúrcio Tôrres, Silvestre
Péricles, Adroaldo CoSta, Argemiro Figueiredo, Ferreira de sc.tiza•, Soares
Filho, Deodoro de Mendonça, Ivo. d'
Aquino, Raul Pila, Milton Campos,
Clodomir Cardoso, Graoo Cardoso,
Costa Neto, Valdemar Pedrosa, Flávio· Guima:rães, Caíres de Brito, Alio_!
mar Baleeiro, Baeta Neves, Artur Bernardes, Gua:r~cl - Silveira, Flores da
Cunha, Souza Costa, .Hermes ·- Lima,
Café Fi1ho, Edg>ar Arruda., Má,rio' Masagão, Eduardo Du_vivier.
.
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Está aberta a sessão.
Em discussão a ata da sessão noturna de 9 de a:bril corrente, publicada
no Diário da Assemb]éia de l].oje .
(Pausa>.
·
Os Senhores que a aprovam, queiram ficar sentados. (Paus'a) •

· Aprovada.
/
..Quánto à ata <;la sessão de ontem,
vário&· Srs. Representantes trouxeram
ao coriheciinento . da Presidência , que
não receberam, a tempo, o Diário
da Assembléia, de inodo a . podeteJTI
Jê-la. Nesta,s 'Condições, fica a · dis·
cussão adiada para amanhã
Vamos 'passar à discussão da emenda apresentada p·elo Sr. Prado Kelly.
E' do _t.eôr seguirite:
· "Acrescente-se ao Capítulo I do
Titulo L, onde convier:
·
Artigo - Os Estados Unidos· do
Brasil poderão participar:
a) de órgão que represente a
vont~de · e os interêsses da comunidade internacional, e não os de

seuS membros erri. particul{lor, e
que seja: capaz d~ pôr em prática
as suas próprias decisões;
.
·
b) de órgão regional de potências, . formado por vincúlos. naturais de solidarii~dade éc de irl.terêsse comuns.
. .
§ ~. 0 A_-independência e , li . J,i.;"
-berdade dà Nação são inalienáveis. ~
-._,_ § 2 •.o A União observará as -normas universais do direito-.. inter'j'
nacional. Os tratados e. cón:venções, que celebrar, mediante o
processO' estabelecido -nesta Constituição, passarão a 'fazer part~
da legislação .interna .
§ 3. 0 A · União só·· recorrerã à
guerra, se -não .c ouber ou se ma.:.
lograr o arbitram-e nto, ou se não
tiverem lugar os meios - pacíficos
de sqlução do conflito, regulados
por órgão internacional de segurança, de que participe; e, em
caso algum, 'se
empenhará em
guerra de conqu,ista, direta ou
indiretamente, por sí ou ém -_aliança com outro pais" '
O SR. ATALIBA NOGUiEIRA .....,.
Sr. Presidente, a emenda d.o nobre
Deputado, Sr . · Prado ~élly, representa grande adiantamento em· nossa
lei constitucional. Pode · dizer-se que
é a atualização do direito constitu·Cional brasileiro :
Evidentemente pelo 1. 0 inciso do
:a rtigo -por · êle prO/Posto, est~ o Brasil
habilitado, em · virtude dao· lei . funda.:mental a aderir à ONU - Organização das Nações Unidas ..
Poderia, e isso tem sucedido em
diversos países, havei' düiculdades de
natureza constitucion!J.l, o que estarl,a
dirimido, porque a• nossa léi constitucional estabelece a faculdade do Bra- sil , participar de órgãos .que represeil"tem a vontade e, os interêsses da co-.
munidade nacionàl, e não os· de seoo

·'

~

- ·' 2Ô:9""'"'
·; nemb:rós . enl' particulàÍ -

aqu,i com ._

.-o alien,ão' ~ ·que -se-ja -.c ap_a z· -de ' 'i:íôr
-e'DJ,_ prática sua~ p~óprias

decisões . ·

-,_ "N!J.' ~ulá,. inaugural, a que já-me J:e-'
,feri anteriormente, sustentei a neces-

Judiciário dêsse sÚper -~i:.
_
Sê _ tõsse preciso !azer digresSões
érúditas poderíamos encóntrar · na
História a justif-i cação perfeita disso
que é a nossa aspiraÇão .
Dai, Sr. "P residente encarar eu o:
parágrafo · L 0 i_com a Í:na1or .simpatii-:
·~A Anaepe~dêncla e a lib~~d~de '
dá nação são·- inalienáveis"·: · : · ·
Já ~ão s~ faz mais . alu~ão . a sób~:..
rania que não tem -cabida,· no ·nir~iw
Internacional;
ondé aincla· poderia
te_r sidd acfita até há pouco, éxá no
D1reito interno. E ' o instituto ma-is
artificial possí-veÍ, para não dizer _ape-nas uma palavra, sonora, do campo
do Direito . ·

mo "o Pó"der
tado.

;aidade .de nos volt~rmos para o mun:..
do inteiro, verifican_do a possibilida:--de de t1ma organização internacional
- internacional é. -o modo ·d e dizer,
oé o pior vocabulário possível.
· Assim, se nós caminhamos
para
-uma . organizaÇão
mundial, digamos·
:perfe1ta: -e acabada, vemos ·a . necessi·d ade de uma revi-são dos__próprl:os cqn~
-eeitos hoJe vtgent es, por exmeplo,
aquela afirmação; -que era pacifica em
.Direito até há ' poucos anos, de -que o
Estaçlo era lima sociedade perfeita. Já
hoje verificamos que tal não Ocorre.
A impo>sibilidadoe da realização - cie
O 'SR. RÃT:JL. P1L~ - Nâ.o' !l-~l~;,
:~mas finalidades, daquilo que lhe ·de- · !l-dO.
termina ~ própria existência, está
O SR. ATALIBÀ NOGUEIRA mostrando que não há · mais sooeiedaExaminando ainda aqui, vejo~' n'ã o
. dé p·e rfeita, porque ela carece de· re-correr à associação com outros' Esta- havendo alusão à soberania estabeledos, _a fim de rea:lizar· sua próptia ce:r,m os ~õmente ·o_ preceito· de que
finalidade ,
·
· "a . independência· e a liberdlllde da
nação ·são inalienáveis".
·
Como conseqüencia, se impõe
a
Assim, ·como a existêncià do Estado
·criaÇão de uma superestrutura so>Cial não
. anula a pessoa humana; a in_e vou me. utilizando dêsse vocahuládependência do Estado .também não
Tio todo -Com ás deviq!LS -·CauteÍás·, poranula
a nossa: liberdade de simples
.qU~, como disse .ft).e não representa a
assim, também, no concêrto
realicta:de do pensament o. Mas, -o que homem;
a existência dêS8e super·
quero exprimir é que
caminhamos universal,
Estado, se dêsse modo o poctémos de-pa;ra a existência, v·a mós dizer, de um nominar,
de modo algum pode sacrisupl,'lr Estado, coní a divisão · de seus
ficar a independência e a liberdade
órgãos em Legislativo Executivo e
da: nação.
/Judiciário ·- Legislativo de tal ma~
E' p!J,ra aí que caminhamos. Pr~:
nej.ra que \lm dia se !possa evitar aquL
lo que fOi a: causa da -falência da Li- csi-ainos rea realist as e dai, .em, no.sSa
ga das NaÇões; Legtsrativo mundial, Constituição, os- princípios · aqui tão
ditando ·lei para todas os .c antos do - bem exara:dos pelo eminente colega,
Sr. Deputado Prado Kelly, para fa:~un.do, :ou, de uma forma mais li-.
beral, para todos· · os · -E stados ade- cilitar essa · existência futtíra a fim
rentes, de _;tal maneira que não seja de qU~ amanhã não se . venha criar
.mais preciso ·r ecorrer a Tratados. in- · obstáculd a essa convivência inter-'
ternacionais, para o fruto das decisões nacional m~is lógicá:, sob a alegaçãode que a ·Con_s tituição . vê, ~como isso,
-dessas liga:s -das nações, que constituL
iiiilpedida, ou pelo menoo . compromeram objeto de debate, aceitação ou
tida a independência e.' a - liberdade
rejeição por parte dos Legislativos de
do
Brasil..
cada ·Estado.' O que disse em relação
ao Poder Legislativo, diga-.s e tamSr. Preside:n te ·o mais·- que vejo é
bém com relação ao Ex-ecutivo: um a consagra_ção de princípio-s univer.:..
. ~ec.ut~vo armado de quanto lhe sejá salmente ac.e itos e · aquiló que cons-pree1so par-a a efetivação do _cumpri"" titui a precisa: tradição.. do n osso dim,-ento dessas leis de caráter geral, reito constitucional, no tocante . a
ptun·dial. Isto representa no mundo a
evitarmos as guerras de conquistaS,
adoção ·-de um ex-ército internacional .que trazem preocupações tantas que
pa-ra a execução desóas leis.
não ·-compreendo que o BraJSil, de mo. ,Por úitimo, o ' Trihunal Internacio- do nenhum, pela sua· atitude, pela
nal, não apenas com .as característi- sua incrustação na América e pelo
-cas que t~ tido até ·hoje, que fa- seu passado na História -jamB.is parti;.
1haram ,e l'ião de f-alhar, mas- sim co- -c ipará de guerra de coÍ}q_uistas.

ª
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-300tragem, dos organismos intemMI.o- ·
nais, declarou · que dá. execução d&seé
julgados devem se~ exCluídas sa'n.çóe$
que comprometam a integridade t~
torial.
Estas consideraçqes que· '€&t<lu fâzendo visam apenas mostr.,ar como .fi:':·
·difícil e delieada uma definição dêste~
Institutos, de que tratam os -aludidos
.O SR. ATILIO VIVAQ'Q'A - .Se• pa._;rágrafos e como, dentro das atribuinhor Presidente, parece-me que den- ções do Poder Legislativo Nacional,
tro das atribuições do Poder Legisla- estão compr~ruiidas faculdades sohetivo estão compreendidas as faculda-- rana.S; em virtude da:s quais o Brasll.
des -a que' alude a emenda~ do ilustre poderá participar d~- tôdtJ,s ~essas ci?nDeputado Prado Kel!y, tão · brilhan_- vençôes e dar plena execuçao aos pnn'"
temente defendida pelo !J(>lega Depu- cípios da comunidade internacional.
tado Ataliba Nogueira.
como ãté agora aconteceu. O exemA participação em ·órgãos ·que re- plo
da América: do Norte, ou.denão se
presentem ã v<;mtaf)e da coletivi.da~~ exigia a reforma. constituciO'llal ~ bem
constitue prinmpio d81 convenienc1a edificante e ilustrativo para ser seguido
das nações, de acôrdo com as circuns.
No ·tocante ao § 2. 0 "A União obser.,
tâncias e. as conveniências de cada - vará as• normas universais do Direito
momento hisMricó.
rnternadonali, não há dúvida que é
Haveria, mesmo, · dificuldáde {le se um postulado inerente à nossa vida ..
fazer definição precisa dêsses órgãos, internacional. Entretanto, ainda cons-d~ suas atrib'uições
e extensão de titui ·um prol;llema a,o formação de~
seus poderes . .
.
normas dentro do nosso .sistema cons0
O próprio art1go 1. , quando diz que
titucional e de nossa tradição no con- .
o Brasil poderá participar de órgã9
vivio dos' povos. a. adesão aos !Princi.que represente a vontade e os inte, pios
de direito internacional inçlepenrêsses da comunidade internacional, dente de dispositivos especiais c_o nslge não -OS de Se'ijS membros em parti- nados na Constituição.
. . ,
CUlar a ·que seja de pôr em prática
Parece-me . que o § 3.0 da emenda. ·
as s~as próprias decisões, cria• uma, Pratlo Kelly atende perfeiamente ao -.
dúvida sôbre' a parte final - "e nãq ponto capital v,isado talvez pelo seu .
os de- seus membros em particular" 1 brilhante auto:r, o Deputado Prado
_. isto porque pOderão os Estades fir- Kelly, que é o que se refere à instituimar convênio para execução de de- ção do órgão internacional d-e seguranterminadas ·medidas de lnterêsse co-,. ça, esm a normativa caracterizaçãomum. De sorte que essa restrição que lhe dão os parágrafos · 1.0 e 2.0 •
viria. pr!ljudi.caT a instit~,Iiçã.o de ou. Diz o § 3.0 : a União só recorrerá
tros órgãos de colaboração entre as à guerra, se não couber ou. se malograr
·
nações.
o arbitramento, ou sé nãq tiverem lu-_
Por outro lado a ·questão da exe- gai os meios pacífi-cõs de solução dG
cução. compulsória das decisões do ór- conflito, regulados por órgão internagão previstos taxativamente nos para- cional de segur-a nça,- de que participe;
gráfos 1. 0 e 2.~, é das mais ;;érias, por
e em caso algum, se empenhará . eD.l
que pede consistir em sançoes· econ~ gUerra
de conquista direta ou indimicas e outras, cujos efeitos poder1a reetamente" por si ou -·em aliança. com.
repercutir na própria soberania das ·outro pais.
.·
nações interessadas. • ·
A expressão, reguladas por órgão inLamento discordar do nobre Depu- ternacionais de segurança, órgãos cuja. tado Sr. Ataliba Nogueira no tocante · definição não é desde j~ _pré-fixada,
a:o -conceito soberania, que dentro da tende perfeitamente a'O fim visado nos
organização . de nossa Carta Constitudemais artigos. A emenda. tem, datcJ
cional subsiste na sua inteligência con- venia,
cunho restrito.
ceitual.
'eom ·essas - considerações, aceito a
0
o parágrafo 1. limita o concei~o de parte ~inal de emenda, isto é, o § s.•.
soberania, sem evitar cominaÇÕes que que será transformado em artigo.
importem em afetár-la:. Assim,
que
para evitar dúvidas a Conferência InO SR. SOUzA COSTA~ As ponde..
teramericana de Advog.ados, reul}.ida raçõees que ia• fazer coincidem, na sUBt
no ruo de Janeiro, cogitando da ma- conclusão, com a que e.caba _de ser
téria de sanções · judici!kia'S ou a.rbi- !eit;a. pelo ilustre Sr. Atíllo Viváqua..
Mas, o seu acolhimento na Constituição estou certo,- constitui a. consagraçãÓ de .princípios, possibillta,Uora
das nossas tradições serem resguardadas e respeitadas.
Por isso, dou minha plena adesão
à proposta do Sr; Deputado Piado
Kelly; votando por ela . .

;:.;.~

~(i{) . p.qi'gJ.ie. não :e. p_·éséeS~>é.riq tomar· · ·O· S,R·. . C.IURES ·.DE , B.RI'l'O ·,-::

tbfilpo,'à Comissão. :M;eu .v'oto é rio senttdo··de >ejue· sejà 'c(>lh·&ervada o§ :3.0 , dei~
:iando-se:·
de ménCionai•
demais.
·
.. '
' .
,·,·.
..
.O···st. CAIREB DE'· BRITO :- Conooraó com ·o ·sr. Ata.l iba Nogueira·. .A
émenda · do eminente Deputado Pilado
Kl=!llY, repr~énta, eVidentemente, prgm-es.so no ·no.sSo · dir.e ito- internacionaL
'Vqtarei pela · emenda com o' seguinte

os

.

.~bstitutivo:

,·

,;

. "De órgão~que reu:>resente'·a von-

.t ade da comunida:deAnternacional
' e que vise o progi:esso e a paz mimdia!".

. .

. !P!lsso a justificar: os cargos só poqeião pôr: em prá,tica. suas próprias .déciiiõe.s e m~~das, quando todos os ·pafs:es· o apoiem. ''I'alves u-m dos males
. mru& fund~entais da antiga Liga das
NaÇões foi ·.a . falta de apoio integral
das próprias nações, inclusive o · dos
Estados Unidqs, s·e tiveS~>e . feito pàrte.· Portantó; ·acho· injustificável não só
essa. parte em que se requer. do& órg~os aue tenham r esponsabillda,dé . de
pôr e!h prática~ suas próprias decisões
como temJ:íém a .primeira parte, 'assim
:redigida:· e · não dos seus membrós em
par,t icular .
· ·voto· contra o inclso 2.0 .que está
redigido · da ·seguinte -maneira: ".0 rg4o Regional que poderá ser formado · por vínculos internacionais de
' solidariedade e :dé. interêsse comum" ,
Sr. Presidente, ·p. tendência . hoje,
é paTa se . suprimir cada · v.ez mais o.s·
órgãos regionais, que não deram os
melhores resultados antes do· último
conflito . Hoje ·a tendêncfa · é de .·se
criar órgãos centrais apoiados · por
tôdas as potências, acabando déssa
forma, .com .ÉIS cha/IDadas zonas de influência.
O SR: ATALIBA NOGUEIRA A ·unfão das . Américas é salutar ao
Brasil.
-Q SR. ÔAIREJS DE BRITO- Pode
ser feita à base da pol:ítica de bôa
vizinhança, sem que seja preciso 9
órgoo para isso. A . União da•s Américas será útil ao progresso das na7
·ções porque essa política interessa às
Américas . No .útimo conflito não
houve 1nterêsses particÚlares, e. sim
mundiais.

0 SR. HER.l\[ES LIMA -\- E' reconhecida a necessida-de :. ~a fuhção,
porque é a função que C!i~ o órgão.

)
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N'ão
funç'á o.. que justiti!:Mrue ,ól'áã.o. E'
a polííiéa pan-ameri~e;na ···' .. ..
A política.. pan-amer~ca.na :qão · é. cie
interêsse Pll,l'!J.· o Brasil. O que é pre.:;
ciso é uma . boa visãó · política, de· mútuo respeito . e colaboração,- sem ·neqessidade,. parai isso, da criação. de ~
·órgão, porque não .. precísamos ·de '
um órgão para reg-ular nossa amizade com qu,alquer pais .
O ·sR. HERMES.•.LI·M A -- A poUticâ . pàn-americana é ·uiria.· ga.1·antia:
para a . paz.
·
'
O SR. CAIRES DE BRITO - EStâ
incluída na política da,s nações uni- .
das. Politica de paz acima das re-·
giões. Que -aconteoeria ao mundo . 'le
fõs~emos .-uma organizáção de política
regwnal? Sou contra, por isso: .porque· nossa tendência, ·hoje· em dia,: é
cada vez. ma1s para os organismos
internacionais, E' a organização da.S
Nações UnidaS· qúe devemqs reforÇar, Acho · absolutamente - desnecessário êste ·inciso.
Por último, Sr. Presidente; desejar-ia que no § 3.0 ; onde se -lê: · "e em
·,caso algum se empenhará em guerra
de conquista'\ se acresça: "oil imperi~J,lista" : Justifico: Nem sempre a
guerre imperialista é de conquista.
· &tamos com longa. experiência d_o
que representa hoje, para os povos
fracos, principalmente para os pa1ses
·como o Brasil, compo fecundo de matérias primas, onde o domínio pode
8er aberto, través da conquista; ou
v'elado, como través da participação
.do capital monopolista/. Hoje, na época· dos trusts" e dos cartéis, acredito·· que os Srs. Representantes devem
·ter sua atençoo voltada para o ca.ráter das guerras de conquista.
A guerra do Chaco, evidentemente
não f.ol de .conqUÍIStas, mas imperialista, uma guerra em . que se bus.cou . a
posse do petróleo, a · dominação econômica de um paíS fraco por um
país mais forte.
Conseqüentemente, tanto. ameaça a
nossa integridade, a1 nossa soberania,
a nossa independência, .uma guerra
de conquista aberta, .como uma guer•
ra imperialista, veladamente, sob razões outras mas que, na: prática, . se\ria o é'ontrôle de fôrças e matérias
ptimàs.
.,
. Por esta razão, voto com as emen-·
-das qu_e· encaminho à Mesa .
.
·
O S~. FLAVIO GUIMARAES
Sr. :Presidente, as emendas apresen-
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'
tadas pelo
eminenij! colega e que
estão c.oncretizllldas nestes itens, en·volvem uma contradição e:n:tre o pri..
meiro comunicado.
Diz S. Ex.":
"Os- Estado.s Unidos .do Brasil'
[JOideirálo partic,!Par.:
a) · "-- de órgao que represente
a vontade.
os inte:r.êsses da cbm1ffiidade internacional, ):i não
o.s de seus membros . em · particular,. e que seja capaz - ·de pôr
em prática· as suas .própria6 decisões" .
·
Ora, o Brasil, fazendo parte de' -uma
comunidade interna:cional e. que se
obrigue a pôr em prátlica .suàs pl:'óprias dectwes, tem de :110000'!!"eu- a
uma. f'ôr.ça .coaitiva, para· fu:iôr ·;a.s
decisões .e, portanto, à glrelTa, ou á
sanções econômicas olj .a outro· q~l
quer meio, pcique não .sê conoeb.e
direLto internacional que f.a ça valer
suas decisões sem fôrça ooartiva que
imponha o cumprimento des.sas .de-·
cisões.
I
Ti;Vemos, antigamente, . sanções econômicas que não demm resulta.do.
Pcmta.nto, se temo.s de recOttTer ao aarbitramento e se_ êste malogg:air é
que devemos declara.r a. guerr.a .
_Não podemos aceitàr êste item ql.\e
óbr.iga à imposição da fôrça coa.rtlvao órg<.ão 11egi.ona1 ..de p'o tência f&id,a
ppr .circunstâ-ncias de inte:rêsse ~
mum.
·ar. Pres:Ld:en·te, já .a provamos aq1,11
o art. 11. Tudo quant.o ó eminen~e
Repres·entante concretizou .em l}U~ ·
emendas, inspiradas na Constituiç~o
Espa.nhola, já f-oi -atpl'óvado pela p11qpria Comissão.
Conseqüentemente, estou de. acôa'1o
com o. Sr. Sousa Costa, quanto à ·
aprovação do 11iem -3. 0 recorr~
~ à g~erra se ma).ogliado :.o recur~o
ao .a rbitramento e, _em caso algw:p-,
o Brasil se empenhaa-á em guerr~
de e;onquista. E' perigo.sa. a inseq:ção de correntes novas na. ConstltlliÇão, pela flutuação da polltioa iqternacional.
·
O SR: SOARES FILHO .:.._ Sr. Pl'l~
sl:doente. Não v,enho ~mpugnar \'L
deputado f>['ado Kelly, tl'labalho qve
exprime- a. sólida orientação de S\JA
cultura, a Inspiração de s.eu patrip-tismo e o louvável intento. de autal.l$.r o nosso direito consti.tuciollllol
em fiJ.OO das correntes 21tuais do

e
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reito púbJá.co internacional. ~ai,..
ta.m-me, · pol'ém, c~tas dúvid!IG q1,1e
dés.ejo ::.olucionar sobretudo, pa<ra
proporciooar, . o.s e&:laree.imento.s que ·
certo s.e rão ministr!lJdo.s· pel6 seu emi-..
nente autor.
Há neste momento, nas discussões'
r.efel1entes ao direito internacional
aoesa disputa no sentido de conciliar'
a$, atribuições do 6rgão · da comiihidade internacional com . as dos ór~
sãps r.egionais de potênqi:as. A ·superviSão -e vigilância do Conselho de
Segu.ranç·a da.s Ni.l,ções Unidás, :f><>deni; _eni face dos órgãos regionais,
ooamr.etar d.ificulid.ades 'de 011dem Prá":'
ti.ca. ._0 ilustre sr. Levi .~néiro ~~
orev;endo sôbl'le o sistema inter-'am.ericano aiirinou \ o segui:nt~:
·
'" P.e na foi que, · ao menos, a.
União Pan-Ameirioana não houye.o;se m&·ecido uma Í'essalva ihé- .
quivoca e ·definitiva·.- Nã.o ·se. desconheceu .a,pen~. o mereeiméil.to
da obra que ela tem realizado;
desa.tén.deu-516 à situação peculi- .
ar da América. O temO!', bem
justifi.ca.do, de acôrdos regionaisentre nações européi·as, terá levado à condenação suspei.tosa , d,todoo oo ·a.côr.çios e organismOS'
. 11egiona.is.
Tõda a . América poderá . vir a
sofrer, assim, essa conseqüência
inesperruda da colabo:r:ação dos
;Estados Unidos- na· política mlU.l- ·
d.iál.
.
A Liga .q.a.s Nlllções não ~
ll'a. : -a~ expansão do pan-americ!V·ni.s):Ilo·; no própil'io Pacto . de VerISl!Wh~s. a doutrina de Monroe
trnoou . expt1essamente reconheciida. Agb!l'la; porém, pretende.-&e
léoesa, · mais ~!ciente, ·que dis, rpens.e os pactos ;r-egionais. ·
As oonseqüoo.clas decorrentes· dessa.
situação constituem a mi·n hà priril.~ra· dúvLda.
'
· · _
Pór outro l21do, .a.s normas universais do direito inténiacio"fral, aquelas que i:>' Brasil sempre sustentou,
estão de certo ·modo. ·em contraposi."
ção a muitos principias· a.· que 8S cir·
cunstâ.noia.s ·e fatars tremendos da.
hOi!'.a. presente. lev.ruram ·as maiores
na.çõoo do mtindo.
O q\le 9 Brnsil ~ustentou principalmente em Haya com Rui J;la.rbosa. apoiado em Rio Branco, não é
o que serviu de · base· à Ol'ganização
d-as N~es Unidas.

-
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. &át"' d'e'':':átfiifu;ame:hto ne~J;<;e 'C~
·
"' :·
··-= ·· ·
.ma;-c d.a s ' '!li2JÇ088 tev·e que cedefi d,i-·
o
·S;a.
ARClE:IVIT:àb,
FmOOEiR;IDOO·
:antec ·,cta: re,aUda.cte:-'incoerdvel · dos.· .f a,~
.tos. "A eríl:éndar ·fi@ir:á ·como oúnia de~ :- ·Sr. Presidente, voto pela éméirl.dâ .
llrPr.esentada pelo ilustr~· ':Deputado
c~àlraç~o de.' principioo. "do Brasil, na
Prado . Kel;9'. Voto /pOirque ' éla. ve.tn
es~e.l'a . jntecrnaciori:al. ·e
oo.mo uma
definir · lt nossa posiçã,o de ná,ção "s·o. ril;~n,Sâigem ~· de ' fé no ideal padfista, ·
o,i\imwtã.néilas

l':j~q.i: ~ú~s~ e'" ,qu-e a · prop;rta ·s0i;le.f8.-:. ~:~ã:P :,,,paõé :- ·
y

mlffi-' '

ber:ana, ou m·elhOir, · ri:ndeJpenr:tente, '-.istó' é, o 'd'a oa:glt:ni2lação de um
no . melhor conceito, pe,rarite. as ·de.: ·.
do · il"égido peJ.as· ·;:normas u:nivers·ais
ma..is nações do mundo. Ent'im vem '
.do. dil"eito da>; g:entes. ·.
· .atua,Jizai o ' dY.elito intemaÚional,
O SR. :ATALIBA NOG"UEIRA ·~
harmonizando-o 'c'om ~·. nossa orga·
.O idear!, na formação do Estado, ·;~
n~ação , po1itica intenia.
, precisamente o ideoal democrático -~'
As :alegações a.present;:tdas ei!:i:.. con·realização da democ:mcia · no 'mun<lo ·
t'l'ário . aos . dispositivos dessa' emeih.:.
. como a .temOIS dentro de cada ,Es~ardo.
,d a. aditiva não ine pall'ec'em razoáveis .. ,
· o SR. ARRUDA cAMARA - sé- Ouvi há poucõ dizer-sé que já s.e·
tendo declar·ado anterioo:mente · que ·
nhor Presidente, a emenda Prado
em fwcultado ao Blra.Sii ."celebrá,r ·
~elly me .p;arece digna .cte aprovação.
tratadoo com outras · naçõ;es'.', êsse
Como .em geML qua;s,e· todoo seus trafato dispen~aria o disposto ·no arL 1.0
balhos, ·ela reflete aquele brilhantisda propq.Sta Kelly. ·Mas, não há. raj..
mo do espírtto .esclaa:ê~ido dês&e iluszã,o nis,so, Sr. Pr-esidente. O que dis:.
tl'e oompa.nhe:Lro .. ·<
. põe 6 . a.rtigo da 'p!l'oposta Kelly . é
0
oousa inteiramente dif·e~r,ente. E'
:g.N;f; po,i~BI
bem diversa da· referida .pelo ilus"'
' - ..
.,
'
.tre Deputado que aludiu ~ faculdade·
O SR. ARRUDA C AMARA -=-''··· que
dê; celebrar tratados, réalmente já. pretantos serviçO!S · ;tem IJT'ésta.do .na · vista no projeto de organizáção constL
Oonsti-tl.Únte pa.ssructa .como nesta:
tucional. . O que êl.e prova é a faculdaEntretanto, há Í:uri 'ponto · sôbre Cl· de do Brasil, como nação, como orgw.:
ni&mo
politico independente, figurar
qul).l de&ejava <Ufu ··e~>CLairecimento de ·
em .qualquer organização, que repreS.· Ex.a:. é o § s:o. .oeseja;va saper se
êss·e pa;rága:afo, ou ·as normas dêsse' sente a comunidade internacional e que
sej.a capaz de por em prática as · suas
par-ágrafo incluem também os casOS
próprias decisões. Não é, assim, de
wgentes de agressão ao Brasil, como qua•lquer
organização de. caráter -interaconteceu
gJierr.a passada, em que
nacional que sé faculta ao Brasil a li •
. no {!ia seguinte ao do tQI!pedeamen- - berdade de tomar parte. E' do orgar. to . dos . nos&os naviqs, o Brasil teve
nismo internacional . ,q ue ..tenha fôrça
dé declarl).r · guerra aos pa.íses .do Ei~ que seja capaz de impor as própl·iaS
ltlo. P-arque, se formos ei;pera.r a de-.·
decisões.
· cisão . . arbitral - dêss·es tribunai~. . ... ·· ··
i:) SR . ATILIO VIVAQUA
No
O SR. P:RADO KELLY. -, Posso § 3.0 está previsto issb.
·
desde já .escla.recer' .ao tiust<re colega.
O SR, ARGEMIRO FIGTJEIREPO
Esta fórmula já· ·existia, por exemplo, '
- ,O fato. de se negar êsse poder · ao
11a ConStituição de 91, e nã,o impediu
Brasil,
nars relações iJ;lternacionais, poque, em 19·17; o Brasil declarru;se
der de tomar parte em quàlquer "coguer:ra aoo Imp.é.rios Oentrais da EU·
IDU)1idade internacional", seria restri~
ll'OJ;iBi; desde ,que houve violação de
seus direitos soberanos. ..!\, guerra é ção impatrióticar e grave.
último recurso internacional a que um,
/1.. qutra parte do artigo, é p'ara impa:fa .civilizado pode recorrer. · ·
pedir, Sr. Presidente, que, havendo a
comunidade, órgão de oaxáter interna
O SR: · ARRUDA CAMARA- De
ciona\, capaz de impor suas decisões,
UladÔ <nl:eí ·em caso de' ajjressão exvenha do Brasil, mal orientado por um
>govêrno QU congresso, impatriõticar- mente dirigido, despresar essa organiterna, · não estwemos \ presoo às norzação p:J.ra aliar-se aos membros da
comunidade, em particular.
mas do .§ 3. 0 ?'
Quanto a;o inciro II, é, também, uma
O SR. PRADO ~y - Eviden.faculdaçle que deve ·fica<r assegurada ao
teme:n~ não.
A · p~ibllidade .de
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País, para que, lévado pela vinculação.
natural de Estados e in.terêsse comum, ·
triçõ_es_.
·, .
'possa organizar e tomar parte em quaL
quer órgão regional de ·potências. E'_
o
essencial,
ou
melhQr,
·
a
\,novidA.:.exatamente o caso por exemplo · da dE) da - proposta está no :Primeiro i,hUnião Pan~Americana, que vimos Ciso
artigo . sem dúvida· ó maior
mantendo as_ melhores-vantagens e _es- ideal do
humano, o maior . fdeaol _:nos qúe:
pírito de solidariedade.
·
iutam pelo direito. é atingir ao prima~
A refutação. apresentada ).10 § i,ô; ~àlii  do da forma jurídica inter~acionaL.
artigo _- "a ,independência e a )i~r,.,.  Enquanto a humanidade · não ·chegar
a essa conquista, não . terão .sossêgo;
dade da Na-ção são inalienáveis.
também · não me parece procedente, não descansarão os que lutam pelo di~
-·
porquanto no conceito de independên- relto.
cia está o ()enceito antigà de soberaqual
há
de
ser
o
primeiro
_
fÚ_w,.·
Ora,
nia. Não se pode admitir nação sobedamento ela ordem jurídica interna~
ra=, no comsêrto
de C{)lffiu.nidade
cional? Só pode ·ser êste: .que exista
centr!h, quando é alienável o seu terri- um
poder, capaz_ de impôr a tôdas as
tório. E' um dos cara•cterísticos da so- nações
e a cada uma delas a•s decisões
berania, qual a•utaliza·do, na concep- da comunidade
-internacional.
·
moderna de .independência. ·
O
pensamento/
da
'
emenda
Prado\
Desse 'modo, ·sr. Pfesldente' -acho
está nes:Se rumo_. __ E' o pen8à·que . a fac~1dade assegurada ao Brasil;· Kelly
mento de que :o·_ nosso pa'is deve coem tôdos ós a-rtigos, de --,tomar part() _ operar.
para que· se crie - esse pocp!r
em comunidade internacional, -e figu~
·
rar como órgão regional de potências, juridiço internaocional.
quando os interêsse.s comuns e os vfu_
Nenhumà . proposta e<m8ifs"digna; de
---- ·· ~c·· --. -culos de solidari;edade o indicam é me~ !aceitação .
'
dida necessária e justa, destinando~se
Com
relaÇão
a
-êste
ponto
da emen-:
mesma a atualizaT o Brasil em -face do
da, a:Penaji sugiro, . que se suprimam.
·
Direito InternacionaL
as palavra$ "•e não al'l de l'leUl'l mem- O SR. ADROALDO COSTA
brol'l em particulaT", pois elas _c9]i-~
Sr. -Presidente, estou de acôrdb, in~ - dem ce-m -a declaração inicial._.&l.:, o-, .
tegralmente, coní a emenda Prado órgão de que se trata repr;esenta :~ · ·a-Kelly, que _consubstância, neste mo- vontade e os interêsses 'ela comunida.:.
mento, tudo quanto deve figurar ém p.e internacional, claro está qu~ -não
nossa Ccnstituição, no atinente .ao pode destinar-se à defesa dos inte~
Dil'eito Intern!lJCional; apenas_ eu me rêsses de determinaÇões em · parti~
permitiria sugerir, com_ vista. à. Co- culaT.
missão de Redação, se· suqstituíssem,
. . .
~
. \
.
. Com. relàÇão ao inciso II · do artigo
no final do § 3.0 as palavras "outro
propQsto; direi que ·encetr!t . boa e ' ve.:
país" - :Po:r: "outro. Estado'.'
·
lha prática internaeional ·de. nosso
Era o que tinha a dizer.
país..
·
·
O SR. BENEDITO VAIJADARES
Pàsso a examinar o parágrafo pri-.'
- Sr. Presidente, - estou de acôrdo meiro. ·. Nada tenho a objetar ·co:qtrâ ·
cam a emenda proposta pelo Deputado o princípio.
Souza Costa-, ·que manda suprimir o
ar-tigo, seus incisos e os § § 1.0 e 2.0,
Entretanto, fiel ·ao ponto de vista
mantendo o § 3.0 , que será transfur- de que a Constituição não deve con~
mado em artigp.
ter declaração r meramente doutriná' Entendo porém; que devemos man- ria, proponho·. que êsse parágrafo se
ter o ;período do § 2. 0 , qÜe diz: "Os- suprima. A independência e a . libertratados e convenções, que celebr~, dade da Nação, são va•lo;res inerentes
mediante o processo estabelecido nes· à soberania. Ora, a soberania é, por- .
ta Constituição, passarão a . fa2'ier definição-, ináUenável. -o parágrafo
primerro é assim desnecessário pois
parte da legisla.ção interna". '
.
o dispositivo dá .mais expressão .aos ,não encerra . uma norma; . consigna
tratados, 'determinando -que- passem um princíp_io indiscutível de ' doutrina
jU+ídica..
ao fazer pa,_rte da legislação interna. Quanto ao parágrafo segundo, · p;ro.;.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, manifesto-me de ponho que se. elimine o primeiro pe---

.

..,

~ ~ ~~

~-·r;.._"·-:. ,j:·/_,.,·:_:-., ~·

·. ,;_:·-;;

.

. . ~ :;..: --~

nêstes.; têrm:ót;: "A UriiãO

C'

ob-

"~~;1~;~\sf!J(o. j;,r~i~rir eu .diZer ··~rtn-

cipios", como áliá.s, já adota a nossa
·.· ... ·· :~~~f.;.~vér&ais.· dé ' dt.~ legislaçãü civil. . .
. , ·
., ...... , , ·"
"'.AS.'no:rmas· uill:vérsáis dé direito !ÍJ..,
: Com isso atenderemos, penso "'é u/.ao)
·tklniiacioll,al ·· s'ão . ainda; .· infelizmen'(;e, desej~ objetivado · pela emen:~ . ,:. d'Çi:
fulmsceptf\r~is de · lima preéisa defini~
Sr. Prado Kelly .;
• . · ·
ção. Não seria .prudente êsse compro~
à·
segunda
parte
QuántÓ
. -_
,·'
.-,... ...:_.. _.._-····.'
"wl!lSó de ·sujeitar.-se o . posso PIJ.ÍS .ai
tW, Si,stefua j\lridiC<j não definido. ·
. "Os, tratMI.os e convenÇões que-~
... ·lF.Inalmente,·· na4a t~nho a ·Objetar
celebrar passarão, mediante o proco;n:tra · o que co:nsta do · )Jarágl'afo' ter_,
cesso estabelecido nessa Constituice1ro do artigo em discm;são. • .
· ·
ção, a fazer parte . . da l:egisla,ção
O •SR. F:Il:RREIRA BE SOUZA ··-.:.
interne.''.
·
.
St, Presidente, antes do - nl,âis, quero
,·
..
Queni
celebra
à;
tratado
é
o
Poder
~lara.r que adoto . in~almente a
emenQ.a do sr, Deputado Prado . Kel..: Executivo pelos seus representantes. ·
Jy' con:.sider~la elevada, ' porque tia~ O t~:atado está celebrado, desde o m~
duz uma orientação moderna; · corres~ menta . e:tn que os representantes dêsse
pondendo .à m.archa. natma1 do mup."'· poder ou concluem ou o assinam.
. O que a emençia quer, segundo de..:
do para .uma . regulamentação interna~
êsses"
cional, para uma> disciplina, quando pr~ndó', ·é estabelecer para
não pud.erm:os ili.rer uniforme, mas, i;ra-tados se incorporem à legis.lação
pelo <ínenos uma disdplina que apro~ interna, a a;provação pelo !Parlamen.
.
.
Xirna e solidariza Cl!ida vez mais ·os· to Nacional.
Com essas considerações ··s:r. ·Presipaf&el? e· os povos da teria.
.. ·Quero, entretanto, fazer algUlílas dente, que faço à guisa, de sUgestão
considerações, mais comó sugestão do para a redaç~o. porquanto estou 'de
p1eno acõrdo ··com a emenda do Seilhor
que mesmo como emenda.
· No que tange ao parágrafo segun"' Deputado_ Prado Keily, declaro que
do sou paTtiuárío de sua man!lten- meu voto ·lhe será favorável.
ção,: não só no tocante à observância
O
SR.
AGAM;EIMNON MAGApelo Bra:sil dos ;pricfl:pioo · ·universais líHÃES -' Sr , Presidente, nas rela4ões
'd e direito inte~cl:onal, como no que internacionais os fatos e: os acontecise .refere à incorporação . de tratados e
mentos transc€[ldem a todos. os princonvenções· por nós c.e lebrados . e d~ ·cipios e normas.
:vidamente aprovados pelo Oangresso;
q , SR. PERICLES COSTA .,.... E a.
na legislação interna do pais.
' ' t~cla,S' ~s previsões.
·
'i A respeito mesmo tÉ!hho até trab81;.
O SR;
AGAMEMNON MAGIA-t
1hós profissionais,. considerando . que
às convenções internacionais,. robre- LHAES :__ Diante do direito . inter- -~
tudo as que ·visam a unificação da le. nacional mirtha atitude nãó é ... a de·
·g1slação privada, quando aprovadas úm cético, mas a de uni realista.
Considero o mundo conteporâ.neo
pelo . Congresso Nacional, se tornam
fonte de direito interno. É: o que ocor_ tão conturbado que dificilmente pode_
re, por ·eXemplo, com marcas de fár- temos fixar um princípio ou atitude.
Há fatos inc-oerciveis, dentre as quais ·
' bricas, patentes de !rtvenção, etc. O
· J;h~smo poderá ocorrer amahhã quan- cito o da interdependência econômica~.
· .o Br.asil, por •exoemplo, no continente
do aprovarmos a Convenção de Gene:.
americano, ou melhor, qualquer nação
pra sôbre legislação cambial.
·
dêsse continente tem de ser cvnduzida
' Agora,_qua,Pdo ao parágrafo :to:
a. uma política de solidariedade co·'."A União observa:rá as norma.s , mercial, que. nos leva também à souniversais do Direito Internacio~ lidariedade política.
:qàl. ' • " ·.
Mas há no mundo presente um fato
.. ·Eu .não diria a.ssiril, mas pela forma muito mais graJVe: o conflito de culturas. Assistimos a um conflito · que
11eguinte:
·
.
t I
.
ainda não ·terminou. -O choque entre
.. "O Brasil O'bservar.á ós princ~
cultura democrática e a totalitária
pios univ'érsais de · Direito · Inter.;; chegou . a seu têrmo, ma.s a conflito
nacional". ' '
'
-·
entre a cultura liberal e a socialista~
· & . normas, a meu vê!, pressupõem continua.
: Diante d&_ilses fatos inclino~me .pela
uma autoridade que defma uma• regra
.
:precisa · imposta por . autorid.a.de.• .f1U"' eme:p.da, Prá.do~.Kelly, porque é réali.sta~
--!
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o ~asll não se pode isolar. Nossa. :Br~sii i:i.ãâ :h,que ' e~ -a ~~ ·a~-.t·
atitude só pode ser de harmonia COl.fi! :pei:io:r,ei· lie]4'b~Ões · ·-· ii).:l>er~~Wfol'l~l1•
e continente aanericano; porque o cho~
dleve cónstar dai nossa · C.El'ta M~~
que de culturas tranreedente a CD!Il.ve· po~rque ai.ndii. quam.do .· aS condições 'do .,
niências econômica:; e políticas.
mun-dO variem, qua'si ··· dé plomento -~'
O fato da· emenda autorizar .o Bm" momento, a_verdade · é. qué _ê:;;ses g11an.,..
sU a participal de ó:t:gão mtemaiiQ11.1\l, des· órgãos; criad'o.s alg:u:rili, · outra:S em, .
órgão de · decisão, órgão · compulsório~ formação, .hão. de impedi!!, no futtiro, .
ate;p.de a 1ll!lal reali~de. A nação qub hecatombe:;; como aquela que, aoiQ.Q.
y,e isolasse dessa partici:pa,ção teria. _a e bem disse o sr . . Ag.a menmon Mag~,..
sofrer a.s conseqüências .d as decl.sõro lhães, ainda não ' está terrrun:;dli;.
Ora, não .é demais , que os · Oons~tu...
de taiS órgãos.
.
De maneira que a emenda estrutu- ideal pacista do Brasil,_ condensandorllJldo essas t~dêneias realist8,1s que o no texto da emenda Prado Kelly.
estíio predominançlp ate;p.de à evol\lÇâo Dou de pleno coração· e d:fl -completQ
do Brasil ness;:~, f~ em que e~aPWl'!> espli'ito, o~ meu assentament9 à emen...
sua Constituição. Uma ConstitUição t1a, sem moçlificação, apénas admitin-..
nã:o· pq·de 1:1er l.D,di~erite ~ êstes fatos . do ~~olguma qtie lhe possa .dar m~lhm' · ·
Também a estrutura desses p:rln,. redação.
·
cipiÇJS PáP ixclUi; out!'a, porque, com()
.
9
!3:Et.
,P:Eti\Dà
KE;U..Y ~ ):lr. Pre-.
~e, os fB!Ços ~
os pieontecl:ll1ent!).,9
s~qe-qte, pr!Xlurarei
ser Q ma4s breve
tn~nscrenÇ,Sm os princ!p~o& e 011 C\lPOilllíyel; Antes, !ig:.-11qeço o inter~sse
digos.
·
'
qu.e 11. ~we:nda · desperto'\l p.esta Colll4h.
Quero ~lar~r o meu 'V-Otç;,
são. confeSI:la.n!l,o·IP.~ l,i.sQJAgewcio P~ll\1!
Ne&ta ma.tért.a téi!los q11e ser rea~ -reJerências f~ita-S· a.:i:l :q~.ê-q wod!l&to
listas, e não ter a pretensão d,e in-. trabalho e ;reçonhe<;i:d,o às. 'exp:J,"ea&Õ,eJ:!
clusãv deftn.ittva de prln«~Wo, n f'rn que usados pélos Srs. Cons.t.ituintes. E)&.-_
&ses dispositivos que or.11. e.;t;amos con- (Pecia~ente, agradeço a ad$!lão 4ltesagrando predo~em amanbã m11,s gral l\ emenda, manifestada p.elo - r~ ...
n~ . conjtintur~~o em . (J,ue
estaJilOS vl•
d'.l Sub~Comlssão, Sr ~ 'de~ute,da,
ve.ntlo, só posso louvaT a ~~.~;ligencia 111-tor
~ogueirÇ~. e ni~is p~los_ ~QIJ~OJl
e a cliltW'à do nobre c,olega, que ill?s Ataliba,
ilustres colegas, .1\rgemrro de Figuetre...
trouxe a wntnbuição mais tltü, maJS d9;: SQlWJS Co8ta, Arruda, de 61.6'\lZllr\
palpitante. Essa a justificação que m~ Àg~eril;p.o:q. Magalhães e~ Flôr~ cl,li\
OCOII're.
Çl).Ilha,.
··'O ·SR. FLORES D4- '(!UNHA-~, ·
Prosseguln-qo, v:O.u referir~me às,: crl-.,
Presidente, &penas pa;r.a. declarar que ticas feitas. A primeira é,;-go· culto s.evoto integr~~ent:e li. e:tnen~ Pr!!-~o n;Í.•dõi ,iÚÚio · Viv{l;qua.', flndossada ·pel.Q
.Kelly .. ·Pacifis'tía lie ~edula que s.;u,
il~tre deput~dO SOUfiiJ.- Costa , P!!<J;ec~ 7
e:nten{io qu!l o a,lto pensame:n,~o que · ao pl'i~eir~ que, e!p. race do par?,gr.a~
ditou ~ ma,téria,, conde:p.o:;açlo níl- emen""\ fo a.ó, que já prevê um órgão int~
~ dl\ · e seu& l;l:lci.sO!i, está .e!X). p~eJU~. concionaí · d·e segl.ll'ança, nji,o se f~ p,e,..
- son~ci~ com Ç> meu pensallli6Ilto do
Çe~é,rio f) a.rt. 1.0 , _;
·
que serã t\ vida dos povos e da lll,Ulla'. ~ão tiv:e ~ ~'9rtuna de -ou$' -~ tun...
~dac,!e no. dia de a!X).ailhá. · Sempre
damentação a<present<tda !JOr_ ~. Ex.·10~
&Ust~ntel ,que q homem é irmã,o d{)
porque não me achava, :presente ,: ~.. .
nornem, ·e· :p.j\Q 10bo irmão de. lobos.
treuwto, devo ponderar que G ~u....
Tudo qua,nto se fi:z,er para, 1na.nter a
mento não me · convence. Ser~a.. lqngq.
paz entre os ho:wens e, de outra pa.rte,
demop.strá-lo . . Poderia fazê-lo se j,p.consolid.ar- ~ prestigiar os pnncípios
teress~~.Sse a qualquer membro da OedQ direito internacional, tem, n1eu
m1ssã.Q. Seria. f~~.Sticlioso referir os -tb
apolo, e a isf:!O não posso ser estranho ,
pos de- o;rgai\iZa,çõ,es ·internacionais·
Par outro la4o, o terceiro lncitlo d.a· que têm sido sugeridos nêsses três, úleme:p.da ·esclarece o pensàmento já - timos a:p.os. Eu próprio, a, ês!iie ~
ventUado. na sub-com1.ssão, q'\lil tr.ato'!l
peite>; tive ocasião de fazer conferêndo Poder ~ecutlvo, e qU;e enumera en.cias na Aca.d emia de Letras, numa
tl'e a.s a.tribuições do. Presiden.t e da
série organizada pell,) PE):'i Clube e
R,epúbllça, a de declarar guerra úcpois tlltillb~m. na, Faculdade de · Dlreit<;> <ie
d,e l:lBr tentado o arrl>l~ento e ter
São Paulo. Não cançarei mew; :l,lusmalogrnd.o.
·
tres. coleg~LS çom uma repetição .••
1?-:t"e&id,~:p.te, t'Ur<tQ quantQ a. Devo dizer, e:P,tretanto, a substância
_'ora,
~.t\ttpÇão. P,Ç>.~e- decl,ara,r ~~tcl~,- ~ dêSse artigo qizer que esté. em ma~
mente no sentido de fazer com que ~et t;t'al recomendação da ColllÜISã<) .Ju:rt~ ,
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dica. Inter-americana. do Rio . de J~ les preceitos qUe d1scip'llnam o· funda.neiro, da qu~l foi rélator o saudoso nrento dos poderes, mas saliénta que.
jurista Afrân~o de Melo Franco. Qual também convém encartar neles certas
a novida·ci'e ·dessa recomendação? Ad- disposições, que considera normativas,
mite a coexistência de uma organiza- mas são talmbém estimulo, orientação
ção mundial com uma órganização e_ diretriz para a vida de um· povo.
continental; e isto foi aceito em. São
Nestas condições, não vejo também
Francisco.
um princípio de técnica constitucional
Se o Mtigo 3.0 · alude, em verdad~, violada. Noto que houve ' ponderação
a uma organizaç!Lo . internacional de· do ilustre "Senador Ferreira de Souza,
segurança, não considero que com isso / quanto à transposição de um vocábulo
esteja resolvido o assunto, porque no no corpo do § ~2.0 , Dou meu apoio 11.·
corpo principal do próprio artigo se observação.
admite que o Brasil participe dos dois
Há também uma resSalva do repre~
órgãos distintos: um, o órgão das N.a- sentante Sr. Gustavo Capanema,
ções Unl_daa, _por exemplo, e note-ie
quanto ao inciso l.D da emenda. S.
que apenas formulei · princípios · sem Ex." sugeriu, à guiza de emen!ia de
referir-me a casos concretos, outro
redação, se . suprimissem as palavr!J..S
aos órgãos . J~ existentes do sistema. "e não os s_e us membros em parti·americano.
·.
cular".
.
·
Não tenho dúvida em ta>l aceitar.
N·estas condições, não me dou por
satisfeito com a cr1ticfl,, porque a cláu- embora ':para clareza houvesse v.antas.ula "órgão internacional de seguran- gens na inserção da clál,lsula, e douça" vem a ser· esclarecida: no corpo me por satisfeito desde qtie se redij.Í ·
principal do artigo, permitindo que o o 1nci:So· desta forma: "Organizações
Brasil, sem fugir aos comprimissos . que representem ã vontade e os jncontinentais, possa participar de orga... terêsses da; comunidade intern-acional
ilizações· mundiais.
·
e que sejam capazes de pôr em práDevo dizer 'q:ue o artigo ainda é 'Útil tica suas próprias decisões" .
e necessãrio porque na última. guerraJ , · Volto a · esclarecer, que a cláusula
foi preciso a revisão do Estatuto Cons- "e não os seus.membros em particular"
titucional d~ certos países para que consta do trecho por. mim citado e da.
Ps>dessem aderir à Sociedade das Na-:- recomendação da . Cpmissã.o Juricij.ca
çoes, como aconteceu com a Suíça. Nos Interamerica'Ila. .Estados Unidos a. questão foi debatida,
Há outra observação !lo nobre . re-:.
porque aos Infis exigentes em relação
presentante sr: Flávio Guimarães,
à defesa .·:d.o . conceito cláissico de so-Ao ver de S. Ex."', há contradição
ber.ania parecia um.a ,quebra desses . entre o . art. 1.0 e· o § 3.0, porque, se
princ$ft>s a incorporação a uma So- • o Brasil estabelece o px:IDcipio do .IIJ:•
ciedade d e NaçÇíes. A critica f eita ao
bitramento, não pode sujeitar-se à
§ 1.0 não .:percel:íi bem. Volto a .escla.Tesanção de uma sociedade de naçõeS .
.eer. Quando me ref~o à ' independênFLAVIO GUIMARAES ~0 SR
ela, o faço no conceito que lhe dá o
~ '
~
·
direito internacional público; e quanto Há açao das sençoes.
à liberdade ·tta Nação, sirvo-me de
f! SR. PRADO KELLY ....,.. Mas,
.Ull)a· expreSsão do internacionalís_!;a Sr. Presidente,_'-a tese do~ ilustre re-.
Politis, o qual salienta com precisao pr~te:nte sena a .n egaçao ple~na da;
que essa liberdade se cpndiciona pelos eX1s~tênc1a da Soc.ieda:<l.e das Naçoes ou,
princípios de solidariedade e .compro- ent ao, nos conVIdana a que~ tornás- ~
missas dêles derivados.
semºs a sociedade da& Naçoes pla-,
Passo ao § 2.0 "A União observar!\ t'onica, ineficient;e.
as normas univer&ais do Direito Inter0 SR FllaAvro GUIMARAES
na,clonal." Que se diz _com. isso? ~or- v. Ex." 'está tra'Ciuzindo bem o meu
mula-se, de fato, _um :pnnciplo que ~~- ponto ·de vista, mas acho que só terli
duz o idealismo JUridico dos que estao fôrça moral
elaborados o texto constitucional. Hâ
..
· •
aolgum 'inconv.eniente prático? não · O SR. PRADO KELLY ...., O Sanacreio. Bastaria que o Brll-811 não tives.- dor Flávio Guimarães, com seu !1-pa.r~
se aderido a um principio univ_e rsal, te,· demonstra. que, r ealment e, n aa 5G
aceito pela totalidade das outras na- . neste ·ponto, mas nas linhas gerais da
çôes, para ·que deixaáse êle•. de .ser uni- minha emenda, procedemos ~de teoriasc
versal.
·
a<ntagônica.s. Para S. Ex."' nao se pode
Aquêles principias que ~~am o5 tchega.r a. uma. organizaçl!.o z:n~dia~
direitos e garantias individ~is, aqliê- flUe seja. capaz ode por em prática ~
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tuas próprias decisõEls. Ao ver de S.

Ex.a, o Brasll nâo podia pertencer à

Organização das Nações Unids.'S.
·
O SR. PU.AVIO GUIMARAES Com o sentido jurídico. V. Ex.a veja.
a. hlstóriw.
O SR. PRADO KELLY O que
a história nos demonstra, e estou respondendo ao Sr. Flávio Guimarães,
é que, no término de guerra em que
se sacrificam os priJ).cipios do direito internacional, êsses direitos reJuvenescem.
Foi o que sucedeu a partir da paz
de 1919. o direito encontrou, naqueles ~moa, o renorescimento · inesperl!odo, e é o mesmo que os juristas podem prever nas horas de :paz que se
sucedem a Um dos grandes cataclis•
mas da história. E ' de acreditar ql!e
o. sabedoria dos povos est~ulada pelo
Aerificio, possa -conduzir-nos a uma
outra concepção da vida. de relação
. entre ts potências.
O SR. FLAVIO GIDMARAEs
Só como ideal.
.
O SR • . ATALIBA N<XH1EIRA
Não, como reaçãO'.
O SR. PRADO KELLY - Procurei,
com êste convite à Constituinte, dentro ·dos limites das sua.S funções precípuas, fazer com que o Brasll apareça no concêrto das nações deJndo
testemunho de seu pacifismo tradicional mas, também, do seu idealismo jurídico.
O SR . . NEREU RAMPS, PRESIDENTE - N~o havendo mais quem
peça a palavra, está encerrada a dis·cu.s.são. Vamos passar à votação.
O SR. SOUSA COSTA (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, as palavras que o nobre representante, Sr. Prado Kell:y, acaba
de proferir vieram confirmar ,no meu
espirito, a conveniência de se conservar da emenda apenas o § 3.o.
Já temos, pelas disposiçô:es constituéionais aprovadas, o poder necessé.rio por tomar parte em qualquer
organização de c.o laboração interna'cional. De forma que, incluir nesse
dispositivo, os dois itens indicados,
me parece .será; estabelecer uma ação
restritiva dêsse nosso direito que precisa ser amplo para se adapl;ji.r 81 todas as contingências que, no momentO,
não temos capacidade de prever.
Citarei, apenas, como _ exemplo, u
B~mco Internaçional de Ajustes, · o
Fundo Monetário Internacional, a

.

.,

·'

Uriião de Defesa e Reabilitação, chamada, comumente, de UNRRA. São .
tôdas organizações internacionaás, em '
que o Brasll ãssume determinadas
responsabilidaldes e em que, nem por
isso, tem talvez, em algumas dessas
organizações, o poder absuluto de pôt'
em prática suas próprias restrições,
mas que, nem por Isso, deixam de ser
convenções que, pelo direito internacional, e pelo respeito dos seus signatários, e a palav.r81 empenhada, pre-cisam· ser executados.·
O ..SR. PRADO KELLY - V. Ex.•
está confundindo a possibllidadê . áe
um Estado celebrar Tratados ou Convenções, o que é coisa pacifica, .c om a
incorporação ·de uma potência numa.
socieda:de Internacional ou contineutal; o . que é coisa diversa. Quanto a
Tratados e Convenções, não há du.:
vida alguma.
O SR. SOUZA COSTA - Neste
p()Il.to, eBtamos de ·a eôrdo. o que estabelece êsse principio é a possibilll dade do Brasil pertencer 8. ·uma organiz81ção que importaria em limitar,
o.té certo ponto, a extensão de sua.
soberania. Mas consulto a V. Ex.a se,
na constância da Constituição, êsses
dois itens impedem o ·Brasil de fazer
parle dessas ~anlzações? ,_ ·
O SR. PRADO KELLY - Foi. &&
questão ·· suscitad81 depois 'da Paz de
19l9. E citarei outros . . Certos pafses
tiveram " necessidade de rever sua&
Constituições para que seus governos
pudessem associar-se à Liga das Nações.
. O SR. SOUSA COSTA- Mas o
que pergunto a V. Ex.a é se, na Constituição braslleira há. essas diferença P
O SR. PRADO KELLY Com
·esta emenda se resolvem todas as. duvidas.
O SR. SOUSA COSTA ....,... E se~
essas emendas?
Ó SR. PRADO KELLY ~ Subsis-.
tem, como subsistiriam · no direito
americano e suíço, tornando necessária revisão co~titucional; como disse,
foi o que sucedeu para que a Suir;a ·'
participasse da Sociedade das Nações .
O SR. SOUSA COWA - Dada esta
minha impressão de não haver necessidade dessa especificação, que me
parece restritiv81, é que minha opinião
foi favorável apenas à .inclusão do pa- ':'
rá.grafo 3.0 , porque, este sim, constitui
matéria que _define claramente. 'JUe o
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:não .qúándo tiver nialog:ra;do·o·.arbitr.h-niento, Admite âindeJ ê~te- pa.áJgrafo
··qu_à ndo não . tiverem: lugar os -:meios .
pacüícos de solução de ·conflito, re·guladoo pelos órgãos internacionais de
segurança de que participe - ;o. que;
e.. meu ver, colide com .as · disposições
·gerais que perniitem ao Brasil praticar os atos de ateôrdos intetnaeionals
:p·a ra resolver satisfat_oriament eo ~~~I~BUnto
. . -- -,,
· Por· êste motivo;·ctata vênia, é 4:ue·
· dei minha opinião !avorável ~a -que MJ
niantenh& apenas o a<rt. ' 3.0 , suprimindo-se os' demftis.
ó SR. NER'EU RAIMOS, P,RESIDENTE - Vamos passar à vot~ão.
Exi~teni sôbre a- ·mesa diversas emen-das. Vou submetê-las · a.- votos na or.,_
dem em que foram apresentadas.
A primeira emenda é' a do Sr, Senador Atíl1o Viváqua; é supressiva e,
por isso mesmo, deve ter. preferênciá,_
E'-.a emenda que suprime- o art. 1. 0 e
·apenas aproveita o § 3·.0 _ paT-a tran.s:torÍl;lát-}o em artigo :
· Encaminhando meu v:oto, devo· .de.clarar que ·estou de acôrdo com o :sr.
-~~ador .(\.tíllo Vivaqua e co~ o. De~u-:- :
tado Souza Costa.
_ ., ·
·--ç·Realmente, não reputo indispensáYtÚ, na Constituição, o .aa-t. '1.0 e seus
números _s~uintes, .com exceção do §
a.o. Trata-se, aí, de simples- faculdade que se confere. Esse faculdade não
preeisa estar na Constituição, _para
·que· o Brasil possa dela usar, uma vez
B!Utorizado pêlo Poder Legislativo. Não
tenho em mãos a Constituição da
-Suíça a que se socorreu o n?~re Deputado Prado Kelly, para ver1f1car se,
nela existe .d ispositivo igual ao · da
Con~tituição brasileira. Ma-s · a siinples redação da emenda me dá a qm"'_
vicção de que é desnecessário, porque
é simples faculdade, onqe se confere
ao Brasil o direito de participar -de órgãos qu'e representem a vontade . dos
interêsses· da comunidade nacional e
regionaL 'o Brasil pode participar
" dêsses órgãos, uma vez que a Assembléia ordinária ·a ªutorJ,ze. Nes.tas _c ondições, -·voto pela supressão õ,o art4go de acôrdo com a sügestão do nobi'~ senador Atilio Viv-a;qua· e do Deputado Souza Costa;
A ein:ifnda supressiva __ do Senax:lor
4tillo Viva.qua é a seguinte:
"Suprl.Jpam~se 'o :artigo
e seus
números 1_.0 ,e 2.0 , conservandcr.se
_.o § 3.0 como artigo'\"

+("'"

'

~

01; -::s enhore_s · que aprovam a em~n~
-da Atflio . viváxiua~ <r\leir.a.m· co~servar..
8e sentados'. (Pausa) .

· Rejeitada.
, .
O SR. SILVEsTRE PERIClLEl:! Apenas :própria se a.c.r~n~ss.e a pa.:;
lavra "-dignidade" ao art1go 1.0 • · O SR. NEREU RAMOS, PR~SI·
DENTE - A de<:la.r ação de V. Ex." .
constará da a;ta.
''Va,mos passar à votação das emen-.
das~
-.
.
·A primeira emenga é substitutiva~
as outras são supressiva.s de ·a lgumas
expressões, aJpenas.
. _.
A primeir!!- emenda ' é .-do Deputado
Caires djl Brito e reza:
_·"RedijBNe o·'-a.t:tigo ~ segU41te
1orma:
,
Os Estados Unidos do Bra-Sil poderão participar de órgãos· que
rep:resentem a · vontade e qs-in.,
terêsses da comunidalde, interna;
eional e que visem o progresso e· 1!..
paz mimdial. "
·
I
os ·Senhores que aprovam a emenda.
do Sr,_; Caires de Brito· queiram conserva;r:..se sentados. (Pausa. )
Rejeitada.
_
. .. P-assemos à emenda. _do S:t:. ' (ltfs~VQ
Capanema:
"Suprima m-se, no. n.0 r;- as- !e..
guintes palavras: "e não os.-;. de,
seus membros em parti<:,ular."
·
O SR. ÁRGEMIRO DE FIGUEIREDO - Sr. Presidente, manifestome inteiramente contrário à supressão
_
·
dessas palavras.
Diante do fato agora constatado,
do apoio integral à substância da
emenda atditiva apresentada pelo· Se;.
·nhor Deputado Prado Kelly, reputo
que será ferir ·o sistema p0r ela estabeleeido, qualquer . alteração e~: ~eq
conteúdo, o que ocorrerá com a ~..;
clusão da expressão em causa.
Devemos permitir que <( Brasil te:hha
autoridade para fazer paxte da comunidade internacional; mas
devemos
restringir essa faculdade·; impedindo,
que despreze ·o órgão da comunidade
para se filiar ·w qualquer· dos ~eus
membros em particular. E' uma llmi-taçãà que considero neeessária;-_
Sem êsse esclarecimento, 1nam011
permitir que o País, mesmo lhe send~:~
facultado fazer parte do órgão da .co-'
murudaid-e internacional, pudesse se
aliar a qualquer dos'. membr-os dessá
comunidade; alterando, portanto, a.
substância , o conteúdo ·da .eil_lenda do:

-:uo ......
Jlustre Deputado Praci:o Kelly ·' E' uma.
:restrição-indi&pensável, nec_e.ssárfa. pa~
ra sistematizar a brilhante emenda
do Deputado · Kelly. .
Era o. que tinha a dizer.
o· SR. GUISTAVO CÂPANÉMA
Sr. Presidente, em face das considerações do nosso ilustre colega, Sr. Argem!ro ·de Figueir<ldQ, retiro minha
emenda. Eu a considerava como de
simples redação; mas a objeção levanteJda lhe t!J:a ês:re caráter.
O SR. NIEREU RAMOS, PRESIDENTE .,__ Vamos pàssar à segunda
emenda. E', também, ilo Sr. Deputado
Gustavo :Capanema. Manda suprimir
o § 1.0 , q~e diz o seguinte:
"A. .independência, e a liberdade
da NàçáO são inalienáveis". ·
O SR. ATALIBA NOCÚJEIRAsr. ·Presidente. é essencial, désae que
autorizfl,mOs o Bra!SU a fazer parte vamos dizer assim - dêste "super~
estado"; .é absolutamente · neoessário
ressalvarmos o que diz respefto à sua ,
independêncta e liberdade. Portanto,
de modo algum se pod~ rejeitar o § 1.".
Reputo-o absolutamente nec.e s]ário,
em face da:s teorias existentes no .Direito Internacional, as quais se estão
concretizando.
· ' ·.
Hoje; ninguém .fala nial:s em ideais
remotos e irrealizáveis Ii.o ·terreno do
"super-estac;io". Estamo::; caminhando,
a passós avançados, para esta organização internacional, e é preciso que
.se sàiba .que nós queremos. absoluta~
mente ressalvar, nessa organização, ·a
independência· e a· liberda:de do Brasil.
De 'forma que .o mal será deixarmos
de lado essa afirmação quê aqui se
encontra .. Peço, I?.or isto, a atenção
da .comissão, para que nós o afirmemos . Tanto isto é verda'Cie que a mo·derna concepção e o vocabulário atual
bániràm por completo a soberania ..
Assim, precisamos afirmar aquilo que
de real subsiste na . organização inter~
nwcional: a independência e a liber~
dade do BrasU . .
Recordo aos no.b res ·:representantes·
situação idêntica ou quase idêntica
àquela em ' que nos achamos. Quan~
do o Brasil ficou independente, foi
necessário que a primeira Constituição brasileira . declara•sse expressa..
:tnente, logo de iníCio, no primeiro ou
segundo artigo, o. q.ue está aqui dito:
a independência absoluta .da Nação.
" O SR. FLORES DA CUNHA ....:..-.E
as Repúblicas americànas, eom rela-

...

ção & Esp'ànlüv, tiveram, qu:alle tô~,
o m:esmb ·proóedimento.
' 'Ó SR. A'Í'A!LIBA NOGUEIRA _:_
t\,gradeço a elucidação do nobre Depu..:.
tado Sr. Flores da Cunha. E' de .apsoluta necessidade o· que· aqui está.
Qu€'.!"€mQs com isto;' repito, <l.êd'iriii
~ &ituação histórica. Naquéle tempo, ·tQi o Brasil indpeell1dente de Portugal. Neste momento, quando estamos aderind<;> a êsse organismo internacional, vamos fazer .a mesma · d1:;cl.a:ração, ~ssalvando ' a indelpend~
cia e a liberdaqe do Brasil. A lin-:gu:agem do Senhor Prado Keliy, ·. foi
".a Na;ção". E' questão apenas de vo-.
cabulário" .
O SR.. NEREU R..AJMO$, :E'RESI-.
DENTE -'- Os Senhores que · aprovam
a·.. emenda Capanem,a, que manda su-..
primir o § 1-,o, queiram ficar· sentados.
(Pausa).

·

Rejeitada. .
.
.
.. . .
Há duas .e thehdas EiQ .'§ 2.0 'as q'uafs '
coincidem. A do sr. GuistS:vó. ."Ça-panema~ diz:. ·
"$uprimam-se, no § 2.0 , ' as ;se;.'
guintes palawras: "A União .observará as normas universal do D~reito Internacj.onal".
;;r
A do Sr. Benedito Valadares
" . . reza:.
"Suprima-se, por desnec'e&.sá..rias, no § 2.0 , as expressões: "A
União" ·observará as normas uliiversais .d o Direito Intérna'Cional",.
O SR,. IVo' D'AQUI•NO -Sr. Pr,e sidente; quero falar .apenas pJX!) fázer-· uma -observação.
O art. diz o seguinte: ·
"Os Esta.do& Unidos do ·Brasil
poderão participar . .. "
Depois-, o § 2.0 diz:
"A União observará Jl.S nm·mas
universWi.s .. , " etc.
Notamos o seguinte : quando se etnpr.ega a palavra "Brasil", ou a. c.xpress(i,o "Estados Unidos do Brasil', -há uma referência à; personalidàde 1nter·
nacional -da; N;:tÇão; e, quanG.o nós. .'los
r~ferimos à "União", - há uma refe- "
r~ncia à personalidade de direito · púbJico interno.
Notamos o mesmo na Constituiçã.o
d~ 1937. Aliás, há uma observação d.e
S(;lu -comentador· - o eminente professor Pontes de Miiranda: no ·art . -I.n;·
quando a Qo~tit~ção de' 37 fala ell_l; ·
•7Brasil" ~. dlZ ele - se 11eif·ere a
IJeS.S'Oa de. direito internacional;: e
q,uando se refere à "União" •. quer se

.
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pábliico
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.· ~. pclt' · uilia; iàz~o de ooerênda.
-OOha;ri.·a eu que dev-eríam_os e!llpte.grur
Si mesma palaw:aJ; · a.ssim no aorti.go ·
- ..
oomo no § '' 2 ;o;

o . SR. NÊa:Eu· R.AMos;. Pk~r
os Sts. que vota,irf'.:;t:t~la

f:J~'J$: · .:.._

das .pa;la.was:
· ·
"A un;ã<> ·abservaià as nocm.a.s
Uhi'l'·ersa.ii do · ifueito ·· iriterna.êion8Jl";J quetra.rri ficrur senta.d<>s ..

!l!;!,Pl'~S~o

tPá'IJ:Sa.i.
Q

aJ:i.

P.4oRllís _;.. D.A.

nfloo- Presidéhte,

6~

eom o,s pa.rá'gl'afos· 1. o e 2. , os se-.
nhores que a ·apróvam queirâril. ficar
~enta.doo; '
·
·
· ·
0

8~-

a'•

emenda par ~rur milito .dificil éstabe1écer-5e ;éj·, ctitléi:i o de fiação irii- .
pE)tia.llsta. · '
·
'
-·
O SR. NEREtr RAMOS, -PRESl:,.:
DENTE - · Os seilho.res que aprovam
o § õ. 0 da emenda Pr3.1do _Kelly qúei··_~!ID.l fitcar sentados, ' (Pausa) .

APl'ovada.
p,eço ..w . Sr~ Senador lvÕ ·d'AQ.ltirl.{i
paJTa ~Ia.recea: ~?e _,a; em~da!'., qtie
lütldiu é
redação ou· de fÜlldó : .'. '
j

Í. ó,.

cbJ:iera

'Vbtéi

de

Rejeitada.

.. ;Vó~ SUb~eter a'. VOtQS

• É,~tJltJ{.tla I
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,

SR.
IVO
AQUINO.· :t:Jt. P-res~dente,. rconmderto . riiinha..
emend.a de fundo.
· · -·
'
.O

PropOID.ho · que em lugar de ··''ÊaE!tá a:Pl:ov~da.
''
Qua,ntD - a.o § • 3 ;.'! .hã. .um~ ,e~~d!a, ,. t !lidos . Uílidos do Br asil" se empre:.
· ·gue .ai .palawa· "iBra&it" , po.rque õ
motivo pelo <Íual ~aá sé: . vo~~o. kse? V.ooábulo "Esta.do.S Unidos do BraAil"
pa.Tadament_e .
• ·
1
sigrtifica a Federação · do Brasil o
todo. Corrio está não se: distingue
.O
SR.
!VI()
D'AQUINO ;.~·
se.o Birasil é Esta.do F1edea:ativD DU
8r .. Presidente', _já que f aram a~pró
Unitário. Da mesma forma no to-vados os prur·ágniifos pedi.ria que V,
oarute à substituição de ••união" po.r.Ex-." .submetesse àt consideração da
que, como. expliquei; "União" exrpri.:.
:Ca:sm •::t minha. sugestão rio . sentido
me p essoa de direit o público ·inter-,. da :pa.Iaw.a. "Brasil".
·
'
no:_
O SR . NEREtr RAMOS, PRESIJ?or isso St. Presidente, eonsideTo
DENTE : \l'. ' Ex."' f!i.rá ~ oJ;>séqÚio
-minha 'emendS:- de fundo e não de
de enviar .sua einenda,
forma.
O' SR ;
PRADO . KELL'Y,
'-'l'<>trará.-'):ica..t óonsignadD. piura:. a reda.:.
O . SR. NEREu Ri:A:MOS- PRiESIt~ fmiü.
·
·
:OEN'TE' :;.- Em dicussão.
'

,O

sR:,

NEREu' :l:tAMiOS, PRESI'-

DENTE .....::.. $etá tomada. em a,prêço
,'ri~ réUii:ção :Hna.l.
Ao § 3. 0 foi a(l>resentaçia uma

emenda:
'§' a,o . . . .;· A União só :recOitirei'á
à •g uerra, se não- .couber QU se
m _alogr.a r o- arbi·t ramento, ou se
mão tiverem lugar os · m•eios pa(!fífiiC·QS •de solução .dQ · conflito.,
regulados por órgão internaJGion~ de segunranç.a., dé que par~L
tmpe; e, em ca.so algum, se · em~
penhará em · guenía de ronquista.
. direta ou indll'eta.n'l.ente, por· si
ou. em áliança cçiDl outro paf.s" ..

E' w emenda substithtiva; os Se:rihõres _que aprovam a emenda qúeixa.ni ficar. sentados. "(~ausa.) .

o ' SR. PIMDb KELLY - Sr!.
I'tresidente, . a primeira par:te da .or!tic.a do sr·. ·.· SenaJdor .Ivo d'Aquino é
qi!anto a expressão "Estados Unidos
do Brasil"; constBIIl.te do artigO'.,
:Dtitd venia.,

s. E." está ~Ütnen

tandl() contra ,o v-enôido: Ao se diséutil' o a.rt. 1. 0 do Projeto Contitu·:cional ' '-· o S!r. Deputa;do A t aiLbà.
N<>gueira. sust enta.va qti
e podia
dizer "0 .Brasil'' = fi
ent ada.
1.
a .seguiinte redação.:
"Á Nação brasLleira cpnstituí-..
da em Estados Unidos do Brasd.l,
.pela. união de seus Estados-, Dis.: ·
tri.to Fed-eral e 't'er.ritórios, inan- ·
têm como forma de estwdo e govêrno · a. Federa.ç ão da RepúblÍb a,,H..
c

.P rojeto de don8tituiÇão, '-,:Prazo , ·êate
prorrogável pa.r mais' 15' dias, _<'l<lve:n
ser computadoS apenas os dtas . úteis
ou não.
.t questão de Q11!iem foi motivada
·sn. , .
por te.r, à il'-eY:eliar-..da Comissão, .(!
Deputado Ba.rreto Pinto requerido ·a.
O SR. PRADO KELLY .,-.. .:A: méu
prorrogação do nosso prazo. O Presivêr ~ matéria de redação.
denté da Assembléia, decidindo __a
Desde que o . artigo s~- referia . a _, questão de ordem, ~B.SSentou que dev1a
a . própria Comissão dize.r se os 30
"IElstados Unidos do Brasil". serla
realmente deselegante . que o _§ 2.0 o .dias são dias úteis ou não. Sub-'
meto, eltltão, a questão à deUbe.raçáQ
repetisse e da mesma forma o § 3.0 •
da Oomissão. Se dev-esse ser deoi':"
va da União. ·
dido pOil" mim, diria que são 30 dia:s
úteis·,- mas como não te:rul).o podePara.' evitar essa repetição- e .tão
res pail'a tal, submeto . a questão à
só pOil" uma' elegâ.ncia l!'edaciooal
usamos a expressão . Mas vejo que
considera,ção de vy .. Excelências.
ela está pem empregada, ain,da por
~O SR. ~ORES ·DA O'UNH;A um owtro motivo e êsse de substân- Como
'dizem os castelhanos, faço · ma'cia.
·
·
ção de que ~ja adotllido o cr1térlo de
V. Excia.
·
Numa Fede:raç!íp não_ incumhe aos
Estados membros quaJ.queT atividade
o SR. CAFE' FILHO - concordo
no que diz respeito ao dweito intm:absolutazoonte, cÓm --,.v. Ex!cia . . Senaclonal. ESsa · atividade é priv.ati- .It"hor Presidente, na interpretação que
v-a;d a União.
«:J.á ao texto do Regimento. Acho, pQ~·ém, que! a Comissão não tem compaNo dizermoo Urrúão, Federação,
1,;ência para· resolVer essa matéria, por.Pafs, estwrem:os empreg.a.IlJdÓ expres- que o prazo foi daçlo pela Assembléia,
sões sinônimas. Ao nos referirmos 1ie i~podo que só aJ Assembléia pode, no
precisamente à Upião temos a vanta- çaso, dar a int'erpret~Çã!J:
·
·gem de, dentro <j.a tcnica do nosso direito público empregar palaVra adeO SR. NEREU RAMOS, PRiESJ;quada, porque é à União precisamenDENTE --: Devo esclarece;r melho:r a
te que incumbe ma.nter relações com . ComissâJo. "I:endo pedido· ao nosso
todos os. demais 'paises dq mundo.
. coiJI;'panheilr_o Sr. · Aloúrcio Tôrres
~ubmetesse essa questão de Oirdwn li-o
Não vejo rau;ão pa.ra critica·. Se
Rresrdênte da Asembléia, fui infa.rrazão houver, essa poderá, ser _ admimaldo pelo S:r. Oto. P.razeres, Sec!I'etida em qualquer emenda de :redação e, se · me çonvencer _da. procedêntáirio -da. J;>res!-dênciá, de que. a Mesa
cia do argumento do Sr. Ivo d' Aquino,
tinha decidi-do a questão nos têrserei o primeiro a concordar com a- ,mos que- a<;abo de ' eXpôr . Ag-mia, - ensujestão de S. Excia.
tretanto, o Sr. Deputado Jac1 -Fi:.
~ueiJredo adver.te-me de que· a de-. O SR. NEREU R~OS, PRESI· . pisã,o foi no ·sentido de que os 30 diaS.
DENTE - Encerrada ·a discussão.
~alil corridos, de maneira que pe.rmanece a dúvi-da..
·Penso interpretar o pensamento ·da
Comissão enviando e$a -e menda_ à
O SR. MARIO MASAGAO
.comissão d-e redação, parta que conf3enh01l" Presidente, eu estava· no il'e'side:he o ~B.Ssunto no. mesmo trwtllldó.
Deveriamos ·agora discutir o cat- , pinto quando a Assembléia manifestou sua . decisão a propósito da. quespitUlo sôbre POtde:r Legislativo.
tão de ol1dem levantada pelo nobre
Antes de f·a zê-lo, por~, devo in~putadÔ . Sr. Acúicio- Tôrres. O Pre·formar que pedi ao nosso nóbre co!iidente da Assembléia declar<YU que
1ega, Sr. Acúrcio Tõrres, que subme~  ps prazos Se contam na ooof·o rmidade
te.sre à, Presidência da Assembléia
do Código . OiVil, detenninando queuma questão de ordem g'eral, qual a
ao dias são 'cOil"ridos e, por oonse_'de saber se, no . prazo de 15 dias, que
~uinte, não poder!Ja admitir a. . inter:-nos dá o Regimento ~a elaborar o
rupção · de que o Regimentto aludia a.
O SR.
IVO
D'AQUINO _.Minha .. diveTgência _principaJ. é quanto ' ao - v-o cábulo, ···união':,, Agom,
acho mais perfeita. a palavra ''Bra~sil"- ·do que -"Estados Unidos do Bra:-

cilas .út.eif!, -parcfÚe $e o. quisesse fa".
ze-r #J~Jo..iar· dtto' ex.pre~~m'eitte. .

. d. 'BR.

' NEREV 'RAMos: PRES1·

mtn:a:r· oct.e;ntro· Cia

primeii-á. , S'em.á.na.

o , prazo:
termina em feriado, ·.'pron•ogâr-se pa~
· r a ·O dia .s eguinte. · ·
·
·
-Em prÇ>(i'esso Givil, · quaildo

DENTE -"-: Lamento que baseado nu"
m:a ·primeira informação, tivesse ino SR.. PRADO KELLY
fonn'aid.o ma:l .aos Srs. R"eJll"e&EÚltan
:ítsse ar.gumento é muJto valioso e
tes que . o · Presidente dá Assempléia,
a.ce-itável. E' a r.egra~ de não se.
dl:\cldiu ·~u.e .ilt Oorriissão tinha a. ·fa·
oom'puta..r o dies a quo, -mas o dies
culdade · de dec.tdir
soberâ.na-mente
a termino. Efetivamente, o último · dia
t>ssa questão de ordem. Penso que
do prazo da Comissã:o vai concidir com
devemos pedir a p:rmroglação do prao impedimento da Asseinbl~a,. De
zo. Como êle se .enoerrará no dia 14,
forma ·que o nosso prazo, a bem dipoderíamos desde já -solicita·r · a prorzer, só terminará nas segunda-f.eil'a
rogação po.r mais 15 dias, a juízo da
seguinte à Semana Santa. Portanto.
Assembléia, isto. porque, se.gundo és· =a prorroga.Ção dos 15 d:as deve. ser
tou informa.do, não ·haverá· sessão
computada dessa segunda-feira,.
durante a Sémana, Santa e ·a· J»"Ol'·
O SR. ARTUR BERNARDES · ~·
!'ogação d·eve ser requerida . antes .
êle 'terminar o prazo _ Consulto aos
Sr . Presidente, uma vez que a CO·
Srs. ·Reptesenta.ntes a êsse respeito
missão v.ai solicitar a pron-ogação do
vieto .(lOmo ··o Sr . .Ba.rreto Pinto não
pra21o pa.r.a os nossos traba-lhos, sou
re<::.ebeu delegação da Comissão .. par.a
àe pwooer que não de·v ia fazê-lo · por
apresentar seu 'r equerimento.
·
1:5 dias il.pe;nas, .mas para. m!llis 30
dia.S. se pudermos ultimar, os nossos
O .SR.
PRADO KELLY
lirabalhos antes, é; aliás, o desejo de
A V. Ex!" caberá propor esta provitodos nós, tanto melhor. Bem pode
dência. amparado ·não só nas demonsser, porém, que os' -15 dias peõldos
trações de confianaç de toÇiQ!S os memvão sejam suficientes- para terminar
bros da Comissão, mas taml:)ém nas
a. nos·s a ta.refa. Não dev.emos, a ·meu
circunstâncias de fato·. A Comissão
vêr, tr.abalhar sob a,. pressão da antem. tràbalhaào exaustivamente, chegando, mesmo a fazê-lo em certós ·dias. gústia do tempo, · porque isso não só
pei">turba o trabalho, como: pode comdurante oito horas, C'0m ligeiro inter/' valo.
·
··
prometer ·a feittlll'a da Coristltuição.
~Há desejo geral de termos a Oonsv. ·Ex. a ' poderá soliçitar· a prorro- tiutição conclufda e promulgada..
gaçálo · do prazo., desde 1á, · :Bazendo
:ít:;se desejo é pM'ticula.r.mente nosso.
·po.ndera:çpees de . que a próxima. seque temos a responsabilidade da lel
mana é' Semana Santà. e não se reu·
que ·estamos elabo11ia.ndo.
ilindo · a Assembléia Oonsti tuinte taliA iffidYl'ernsa, segundo tenho lido
vez, pudessem ser deduZidos os dias
ém alguns jornais, labora ·em equíferiados .
voco .quando considera que nossos
.
(
trabalhos estão. marchando lenta~
Se a ~sembléia nã9 elabor!lll" no
w a.zo pre-fixado {} Anteprojeto de. ment e. Não me parece que lBe· as-'
Constituição, a &olução para .e ssa ·hi-. sist:v razão. Via de regiJ.1a, os jor;na·
listas enchem tim;s de pa,pel ·!) a.pa~
.pótese é . a pl'O!lJ.Ulgação, como p.ro~
nham noticias com sofregUidão .pe~
v:isória do pl"ojeto desta Comissão..
Mas, no.,que diz respeito al'fs dBIVlel"es · c\l.liar ao seu ofício. Nós, pQrém, ·estamos sujeitos · à técnica rigorooa da
da Oomissãio não existe sanção reB1!feitura 'das Ieís . Em tôrno de um vou
emnt al. P edimos a p:f.oo:r ogaçã9,
nbru·. utna, IO.Üga dis.cbssão, nã,o poa'
que somos Ulna delegação oo. ~ssem
exibicisnismO. como porle parecer à pribiéiao. mas se· por culpa. nossa "retarmeira vista, ·a quem não entenda do
darmos a ' t arefa por. mais tempo, a1nassunto. Mas B..s leis devoem ser feitas
.da que exceda ; a prorrogação, não há
de tM modo, com tal pronciência, a
sanção regimental. A ASsembléia terá
de. evitar •a má interpr-etação dos
os· elementos ·necessá.rioo para resolver ' a situação.
·
vocábulos. Há possibilidade da má
interpretação aclU'll'etar, como' sabé.mos, uma vaJ,"iabilidade de juri•pruO
SR . . IVO
D'~QUINO
dênci'a, e a incerteza do dir.eito ou da
Pa.ra corxoborax com o:· que V. Ex. D
I~i a ~p1ic_ax. Dado êsse esclareciçilsse •. ó prazo da. Q<>I!li~~.ã.c,) v~· ter~

por-

, ·nm

'

\

- 314merito', · penl!o devfa:tnos pediir prazo,
:não _prura tempo fixado, porém, m!II1S
Ióngo, até ào dia§. :Aciredito que d.en·
t.ro dêsse - tempo nos seja possível
concluir . n{)ssos trabalhos ,.e. assim,
il1ão voltarlàmos a solicitar novo
pnazo.
Julgo; como . tQdós, que não deve·n+<Js camprometer a perfeição da. lei
por causa· do -tempo. Será. preferiveJ
gastemos· maóis tempo, mas f!liçamos
tr~balho digno do nosso pais.
. O · sR. NEREU - RAMOS, .PRESIDENTÉ - Duas questões temos de.
decidir deante dos de.bates que a.ca'bani de ' séd- ti,a\~aàos. A primeira,
quando termina o prazo~ isto é, os
ao dias; ·se .l1JO dia 15 que é segundafeira da Semana Santa, ou ~ rio dia
2·2. prirp.~ira segunda~feira posterior.
~e termina:r no dLa 15; deV:emos :re~
auerer i:inediatáinente a' pro.rroglaÇâO
porquanto nã.o hav,erá sessão nesse

Q~~~: t!ru~:~ ~4~~

O SR. NEREÚ RAMOS, ~ES!
DENTE ~ Teriíl.inM'i!li p.a dia 1,' se
nã-o fôsse âoml.ngo, mBIS sendo, <termip.,ará no :pJ.'imeiro dia útil.
·o SR. · FLOREs DA · oUNHA Então, ~ . Presidente, tétiro a lllii1ha
s.ugestão.
.O 'SR. ADROALP.O ·COSTA ·~si:; -. PresLdente há uma prrelimin~
a 'ser decidida: 'se se tratã de dias
corridos ou úteis.
O Código Civil"
coJ:IIjputru êsse pr:a21o. mas em se tra·
~a,ndo .de dia feriado. Os dias· da
Santa não são feriaoos nà~·
cionais . Há essa· convenção de. 5e
cJ.escanciar, por motivos muitos dignoa
nessa semana., porém, não são. fíetia·
dós êsls:eis '€lias. Port_anto, \l. rigor;
mesmo rio Dix.eito Civil, êsses dias
sãg computados para venciment'o . de
Pl'.azos. P·edi.ria à :A:sse'bléia. que conLíl-l'isse plenos poderes . a V. Ex:. a paTa
dÍjt .
interpl'ebar o Regimento- e decid1T de ·
O SR. MARLO MABAOAO
~a ou out1•a forma e · qúe acaltás.
E, amanhã, á sessão · s~á. ·especial,
ss:mOS t~l decissão, ~ e, de a.côrdo co~
ape:p.as em homenag-em ao Pxe1itdent_e
e1ai, pecUsse. ~· Ex:.a essa prorrogaçao
Flranldin Roosevelt;" :não se podendo
QJle out~ra nao pode s·er senão de
trajlar ' ~e outro .,aJSS~to.
11' dias, 'prw;o fixado no Regimento.
q--que desejo acentuar é_ que, taJv::z,
O . SR. NEREU RAMOS, PREBInem dentro de üm :ano, .esta OOmls'DÉNTE ::....- :se. terminar _a 22. seguns~o leve a bom tênno seus. trabalhos, .
da-ifeir.a, segúndo a regra de -Dil'e~co
s~~ não falarmos só :5 minutos e o· es-que manda · e}reluir do terp:po o últi- tritamimte
necessário, porque, se· a ·promo dia se fôr feriado, não precisa~
ppsito d.e cada artigo, toada um qtú~er
mos [·equer.er, a . prorr.agação, senão
fa2ler um discurso, expondo, de modo
no dia 22. dl'a dó. término de .nosso . pQrménorizado dizer o que é autonomia
pnazo.
dqs municípios, o.que é a independêndit do Estado. etç. nem ao têrmo de. Q SR. FLORES DA OUNHA um ano teremos , dado desempenho à
Sr. · PiJ.iestdente, para que não seja nossa tarefa.
. '.
.
. '·. '
'acoimado -· de paroial a deliberação
-[E' de se presumir que cada um .'dos ··
que se v·enha a tomar ho}e, aqui, pro•
que vem para esta Comissão tenha ·
ponho a V. ·:E:x. a e à grande Comis·
noção cla-r a e definida sô.bre o .f!., B, ·
sij;o que, apraveitando a séssão aberta -0 1 do .Direito Constitucional. Portanne&te momento, se reque;resse, hoje 1 to, cada um de nós já. tem suas idéias
oree·sta:beleoid!as, de a:cô11do com o
mesmo, a prorrogação. Tantor faz que
w·o1 rama de seus partidos, sôbl"e
o w-azo termine. na próxima segund~,-d.'ek-a - ou no dia 22. Ficaríamos,
to.dos os assuntos a· serem aQui deb!'ltidos . E, . a,pós a trooa de argu·
assim, ar'mado3, desde., logo, da auto•
n1entos. ' oa4a - um formará sua déci·
ri~ação da Assembléia.
s~o definitiva> . ~oi neste sentido que
ü · sa. NEJREU RlAilWOS, PíRffi}SI- . j~ no primeiro di·a pedi a palavr.a ,
:i DENTE - De acôrdo com a explicaPi'tra -que se a:bàlisse a taguigrafia,
gão que nos deu o Sr. Mário Masa- ___. se suprimisse a .publicaÇão de. nossos
wão, que- .este:ve presente 'à sessã{) do
d~.ba;tes, a fim de que os taqufgraplenfui:O, o J::tr. Pres1denbe decidiu
fQS' apellÍ.as cola.bo:rassem ria confecQão
que o prazo se cootasse na forma do
dii ·a ta, _pois todo êst~ nosso tr·a balho
Direito Civil.
j
yai ser joei:r.ado e criticaido, no ple-

Semana

;J,

' f

~fl:lifto··/p~a cómêÇji,r~se':> a fazer obr~
n ova·.

· c~IQJPletamente "dife1·~t.e . 'e

o . sR.. Fi:..óREs: nA

CUNHA. -

:j:tso .ná'o acredi.to. Dif.erente·::nãó v&i
ser, :PritUl'éllda, 1\áo tenho a merio:r
·
·
"
··
·dúvlda ..o êR. ARTUR . 'BERJNARDES· ~r, P.res}den,t e, parece que o Deputado I(ll()res da. OUn.ha tem :razão
quando propõe se solicite. haje mes"
mo a pxo.IU'ogação do pra,zo. Pa.re:g~-me que ;?he as~ste :ru:i.zãô, poique
a As~embleJa vem de ~Ewantq;r · a
questao e a Oomissã<:> acaba de ser
consultada .a .respeili9'· A · Qp<Írtimi.._
dade_ se abne, . portanto, pa.ra ·á Co·
mis~o . promunciax-se.-. A nilin pa_rece que tanto :Da>~ soliJCitarnJ.os ·espaçamento, do prtazo mais élldiante· 'ou
hoje mesmo. Em ;relaçãó às ponde~
rações do ilustre compa10heko Deput':d:9 Adr?aldo Costa, p~o pennls~
sao para f;azer ~rápida ~ósição.
S. : Ex." tem ·r.azão, em prlnc~io .
Devemos ctrcunsclrevel' nosso , pronunciamento i!Jo limite eStritamente
nec.es.s~rio ~ J;Jão dl.rei 5 ri\inu.tO.s,
. n~a.s ;~. pelo. .menos. Entretanto, pre~
msamos não . deSiConheo.el' · que nem
, todos que aqUi se •acham ·compO:ndo
a Oomissão sã,o própl'iamente técnicos em matéria jurídica; há muita
g·e nte que quer pr·estaa· seu concurso
-porém . não é bacharel em dh'eito:
mas p11eclsa, expressar seu pensa. m,:ea1t-o pa,rã que a Comis_são_o apre. e;pda.· e .a.proveite.
·

ó:.

sR.. ivo

D'AQUINo

Sr. Pres$dente, ouvi, como ·todos
aqui. ouviram_ , _co,m atenção, o que
exp!1cou o Sr. Adr-oaldo Ooota. Mas
tenh{} . objeção. a fazm· à ex:pooição
de S . Ex.n E'. a seguinte.: diz S. Ex."
_que a Semoana Santa não Mpresenta
f<er-iélldn nacional' e que, po_r isso, não
ser a.J:}licéllda. a interpr.etação que de_mos. ~a contag-em do prazo. Mas, pe~
.la lei p11ocessual civil, não sã,o apenas .os feriados, :mas também as fé·
:rias, que de álguma fo1·ma são contad~s ~u não dentro dos prazos e.staoelectdos em lei.
Ot.a, suponha S. Ex ;" o segutnte:
que oo, em lugar, de tecr:mos um prazo, como haverá, de um mês esse
·in'2Zo fõsse doe oito · ·~iru~ e se, 'inici..:
a?Se dois dias J~,ntes -da Semana Santa, que compreende seis dias. 1l:sse
prazo flcarta pràticam~nte nulo. · D~;
modo · qJ;Ie; não só pe1ai orientação da

Pr~41- 1ét , civil.: .:cgw,o. ;..-\.~os . dizel'
mesmo, pe-1a •qlJ.alida.de- dê' nos~ tr~ --'o "·
.balho, p·ela nece;Ssidade Wç,.Qilátâç1ío~ · ;·
dCJs · Plr,~osj é mistér c~kter·armes
·. "

a· Semana ~ta da ·fo:~;ma ,p'ela qÚa·J,•;,. ·:

estamos considerando: .Quer dizer o ·
P!'azo a ser 'ctil!j.tado' .se iniéie., na6 ~119. ' . .
d:i a. 22, porque o Regimento permitê
a dila.tação do ,pl"azo por · 15 dla<s.
~as. se, passalimas - a contar .ê8Se
·pr.azo do dia, H~, êle imediatame:xite
eliJ. · Lug·ar . àe ser de 15, passará a s'e~
de 8 dioas.
·
·
A verdàde é e, seguinte:- precisamos
~onsidera.r que não é possível, abBO~
,ho,- dentro de 8 dias'. DevemoS ficar
dentro da r-ealidade. Por outro la;do
há nec~s?l4ade ~e · ?iscoosão am;Pl~
da. ma~.~a const1tumonal, mesmo cte
sua publicidad-e, de sua. crítica; e ,
de~ois;· tôd& a discl,lssào que fica aqui
reg1straõ.a· e s.wbsfdio pa.ra interpr-e,.taiçã.o futur.a ;d e constituiÇão. :Não·
devemos ·te~r pressa tão g~a-nde po?:
1causa de 12 ou 20 dias· pa11à elaborar
·a, Oonstituiço. Sempre ·fui contra
sa liO:itação excessiv-a de
em
ma.t éna , de· ·tama.nha. ;relevância, c·omo é. a organiza~ão ·de uma. Constituição. Parta ·nós, é melhor que fa·:·,
--ça.mos a Constituição em três meses
·e a· a~esentemos talll~i,O quanto ·pes~
sivel pel'lfelta, ' a. apresentarmos · em .
d~i.S meses; coin v!lrios defeitos q~e
ua.o· , possall).os ·mais
C'orrifP4:·.
.. ,
..
Devemo,s, pois, atender a êsta il'ea~
l!daide e é po;- isso que . contra.rio ~te
· alg'(tuna f-orma 0 que disse o DeputBido Ai(lroa1d-o Costa; não é princípio
que estabeleço, mas· conduta dentr0
ct-as normas que dev·emos seguir, de
ordem prát.ica..
·
~

·.pra.zo

'Ü

SR.

ARRUDA

CAMARA

· es-

Quanto a ess!lo questão de ,prazo, v.
Ex." pode acrescenta-r que, · pela pró·
pria -constituição de 37, que está em
vigor, os feriados r-eltgiosos e os domingQs são equiparados ruos ferl!lldos
n acionais.
·
IVO D'AQUINO ..__,
O SR.
· -É' isso que acabo de explicar .
O SR. ADROALDO COSTA
V. , Ex." :j'llz distinção entJ.ie feriado'
nacionaJ .e feriado fol"ense, e .a Se·
mana Santa não, é nem unia., nem
outm oousa . A propósito, ~recórdo
aqui uril fato: .de uma . feita, f~a
eu ,retiro espirítual no Rio Grande
do Sul e . tive dê' sah· do il'etír-o, paxa

r-ól'bla.r parte lJ.~ assembléi•a. g51\al
·.de credor-es, p:toque, numa sexta-feira sa.nl:Ja, com grande escândalo para
mim, se realizava aquela assemblé~a.
• E isto porque, de acõrdo oom a nossa
lei, a :Semana Sam.ta não constitue
feriado focensé nem é f.e riado 'nacionru.
·
·_
:
O
SR.
IVO
D'AQUINO
Disco.rdo de· V. - Ex. i. A Semana
sa.rita é considerada peli:ado de fé;ia.s diante da lei civil.
· · '
O
SR.
PRADO KELLY
o nobre colega está argumentando
com, a.· aplicação, da lei çdvil. '+'ratase d€ inter.pri:>ta.ção de -artigo do
Regimento. O PresLdente o.a.·.Ass-e mbléia resolve\} aplicar o princfil>io dó.
ãir-eito civil.'
··

'trJI.fil·

,/

O SE. FLORES DA OUNHA
Segundo me informam, neste momento
acaba de falar oontra nós, no plenário, o Deputado Barreto Pinto, que
disse que estávamos alimentrundo
discussões aná.rquioas e que não
avançáivamo.s nos nossos tra;baJ.hos.

pelo s·eu.:plenário essa ~il\soluÇãó, soberanamente, uma vez que 11ãô ):lá
sanção para impôr à Comissão.
Reputo ponto crupital da questão a
_ausência, de , ·sanção, cbmo salientou
':o D~ullado Prado. Kelly. Portanto,
&e não há sanção; e se não 't·emoo mais
dia útil para solicitar da Assembléia
prorrogação; não por culpa nos.Sa; mas porque · a Assembléia reso~veu entrar
em férias, requeríamos no dia 22, e
estou certo, não haverá argumento nenhum pa•ra não nos ser c<inced.i da .a
primeira prorrogação· de 15 dias', a·
c~:~ntar daquele dia, visto não haver -'
repit~ sanção. E a Assembléia não
pede querer contar pa.I:a nós aquilo qu~
não quis: para• se:u. co:r:po coletivo.
;Peço. Sr; Pl'lesidente, . que v.. Ex.a
submeta ·estar proposta à . ·Cemissão:
que, em face das férias _q ue· a •As-.
sembléia vai tomiaa:, e só se a:e·a.brindo nó dia · 22, :··ness!t' da.Jta -seja
solicitada a. . primeirà prorrÓgaçãO re.:
g~mental .de 15 diaiS.
·
O SR . NEREU RAMOS, PRESI·
PENTE Pelos deba~ que aca·bam de ·rer travados. ch-eigo à seguinte conclusão, que .s ubmeto à
gra:ride Comissão: o nosso pr~azo_ ter:,.,
min-á no -dia 15. Qurunto a · .isto, pa:.:
r~e .que nãq há · dúvida: vistci como,
ao éontrãrio do que incidentemente
Sfil . afirmou. · êsse dia· não é feriado,
J?Ois não há legalmente félrva.s de
~emana Santa. Por conseguinte, -o ·
I?1'azo termina naquela · data.
.
Não há lei ru1guma. ·:qo.. Direito civil, nem dispositivo .
nO&So Regimento, obrig'and? a reque;re.r a · pr·orI'pg;ação do prazo em dia certo . As-·
sim, requerid'-l., dentro d(;) prazo, a
pror;togação, a Assembléia .decidil'á
sõbre Soe· deve ou não ser concedida.
Alcredito que, submetendo requeri-.
rpento escrito, nesse senti.dó, a;o Pre·-sidente da Assembléia, a Mesa. pç:ovldencl-ará ' pau~a que o. Plená.rio sôbre ·
o mesmo deUbe-re, no dia 15, se hou"' ver se•&Sálo, ou, .e m c·aso contrário .
· qua.ndo se Jlelinir. ·
·

O SR. · IVO D'AQUINO ...,...
Em conclusão, ' Sr. Presidente, pe.rgunto se poderemos terminaT o tra•
balho da Comissão dentro de 8 dias. ·
Não é possível. Devemos fica;r dtmtro da realidade e · r€®1Ver o assunto
de a.côrdo com ela.
·
O SR. SOARES FILHO
Solicito a V.· Ex ..., Sr. P.resid€nte,
gubmeta à ·delibera.ção . da Comissão
" a seguinte proposta, qu~ .me é suget•ida pelo que acabo de ouvir de vãrios oradores: o Sr. Artur Bernarqes sustentou que poderemos pedir
.prazo rulém dos 15 dias. o Sr. Pra.do
Relly ·admitiu, aliás com multa razão, que não há nenhuma srunçoo
no Regimento pa;ra a· Comissão se
porventura não fizer seu ·trabalho
dentro - de 45 dias, isso é, 30 .dias,
com a prol.trogação de 15. Ora es. tamos diante de situação de fa.to.
Não t.eremos mais opo·r tunidade de
solicitar . à Assembléia, a não ser no
dia 22, pl'•orroga.Ção do prazo paTa
O SR . FLORES DA . CUNHA
os nossos trabalhos. Plortanto, de·
E'' uma solução. Neste .c aso, V. Ex. a
vemos aoeita;r a situação l;le f~to:
imediàtamente submeter •a voo primeiro di·a útil é o dia 22;· soli- . Q,e.v.e
tos a prooposta, pa~ que· seja ooncitemos então, ness-e dia, p!"Ql'rogasagioruda·.
cão por mais 15 dias. E assim a
O SR. NEREU .RAMOS, PRESIAssembléia, naturalmente, -poo- deU- ·
:OENTE - De acÕI11do com o nobre
bel'lação do ar. Presidente, votada

em.

.:...?

beputia:do Flô:r~IS daf. cunha., '"suõl;}i~to
à , dellbe;ra.çlió ·dos presentes i ~ui'~-tão que il,.pi:te,sentei.
·
O SR. GUARACI SILVEIRA S1'. P,ri'Jsild:ente, havia uma _propootá,
que tev(:) o ·à,pôio de uma porção de
companliewos• .'pa.ra que a questãofôSse e:h.treglie à decisão do Sr. Presldente, de acô11do CCI!l1. a confiança
que• seus pares dêpooitam ém s. Ex.~'
E' 'llmíL ,proposta digna · de entra~r
, imediatrunente em discussão e que
teria .poupado todo êste tempo em que · podedamos esi)ar "trlabalhando,
no exame d 0,:_projeto de Constituição .. - ;
~
I ,ç_l
& V .. .Ex. o. me · tivesre dMio a pa~a.yra em
tempo . oportuno, tltlvez.
ninguém aqui negasse apôio a- V. E.x•
·e o caso· estaria liquidado.
O S~. NEREU RAMOS, PRESI~
DENT:E - Agradeço a confiança que
a..:aba de expressar o nobr-e Deputado, ml4'l peço licença para dev-ol~·ver .a;o Plenátlo -a; decisão definitiva
do~ assunto, porque, assim, Jpi'_
e sti•
~i-amos
o: hesidente,· e ·· à 1 _próp;rl.a
gmande Comissão·.
·
·
· ps ~S.eilhor.ets que- . a;p.rovam que o
P~·esidente qa Comissão sUibmetia à
. Assembléia, no dia . 15 do oorrente,
quando: termina o rioss•o prazo, o re·
querimento . de prorrogaÇão pór quinze <Jtas de acôrdo com o ar.t. 22
,§ :-5·. 0 do Regimento, quelll'a.m ficar
sentados. (Pausa).
. · Aprov_ado.
~.ooa. 'conformidade, ~o roa 15, sub·-metefei ao Sr. Pr-esidente da1 Assem•
'bléia o requ~mento.
·
/ 0 '.S R. AGURCIO ToRRES :Pamece~me, sr. Rr·e81-ct~nte, que, segundo décisã'o do !>residente da Ass&mblé_ia éni questão de ordem QUI:\
levllintei, não ser o caso · d(; requell'imento ao; Plená.rio; tratar..se-ã de
simples 'cpmuni<:a;ção de V. Ex.<~<
àquele Pl'esidente, declarando a ne- .
cessida!de da pror.rogação.
·
O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - , O artigo diz: i•a juizo da
Assembléi-a'.'.
·
Devemos, a,.go.lia, passar à discussão do · cá.pítulo "Do Poder LegisJ.a'tivo?.', ·mas, antes disso, quero fazer
·a.lgiumas c-onsiderações, enoaminhán·ctç o assurito.
I

I

[ ,}

"

Q'Uand& aJceíte.i :a; Presidéll.Cia da
Comissão, graças à.. genea'<i.sidad~ . dos
meus companheiros . ., . . . ·
SR. 0Ali1E' ,FILHO - Vó:t9. ).in'e:'l
ÍiJ.iníe. ,
·
·

.o

. O : SR~
Que

SOARES

h)o . dêres.

- ·

·F MÓ: -. .'
O SR. ·NEI:tEU RAM9S, -PRESI·
DENTE .-o.- • • iny;esti-me dçs ODUS.
que essa po~ição.~ íne -tr.azia, e. -~o

w wm

I·

•

honr~do.

•

·

·. ··

~

Por· isso, venho submeter à Oomisuma sugestão que anda na im~
''·preMa da CrupLtal da Repúblic-a. ·e na
de vários Estaidos, a. qual já tev~
-: e.co ·.na tribUna da Assembléia e que
<>onsUlta à opinião de vânos colegas.
E' ·a seguinte: deve ou -não continuar
•o tmabalho taJiiuigrãfico r1a , Comi,ssão
· de Constituição?
,
·' "Quer6 · um pronunciamento do i P,re~
náriq . da grande Comissão, a fim de
.. que -o assunto seja enca,rado com- ·de' cisão, visto como se trata de alyitre
s~o

q11-e dev-emos ' coosid&-M-.

·

O -.:SR. ·,GUARACI SILVEIRA .Sr. P.r,esiden~e · quero lembrar a V .Ex." ' - a não seu- que a memória. me.

trata: - que não houve trabalho taquigráfico ria Comissão ·oor:iS'tituei()nal em 1934. Nem por isso, os trarbalhos daquela Comissão _foram prejudi-ca.dos.. Não obstante, às múltiplas
· eme-ridas apresentadas, foraín estu~·
dadàs em . tempo relativamente curto,
e ~ pouco os til"ab!lllhos estava;m ter-,
minados .
· P'are,ce-;me que a presenÇa da Ta_quigr!llfia exige de ca;da um de ·nós
gr-runde meticulosidade nas pálavras
talv-ez ll!té oerta· enceltlação. Naturial·
mente ·os grandes juristas da Comiss-ão, quando aqui diseutem pi-ób1eIP.:as trans.cedentais, j;>am alterar dis·
positivos ~opostos térãtf necess.i<lalde
'cte , se ·expl>ana.I·em com muito mais
tênnoo, sa.bendo "que seus discursoo
serão. taquigrafados, do que
fariam em tôrno apenas de uma mesa
!edo.n>dla, confiando - no conhecimento
dos seus pares.
'
'
.
4 mim me parece, Sr. Presidente,
qu~ os trab!lllhos da Comissão deveriam ser sem taquig"-<<ifia. .e, mais ain··
da rP.Servados; -e ntã0, trabalharíamos
com bastante inten!llda.de, a :tim de

o

ela.bo:ru· o pr()j'eto no menor·

espa&J~

'd,e tempo.

a SR. CAFE' FILHO - R.êsérvado em que s.e ntido? '
O $ . GUARACI Sir,..VEIRA ~
Com à ~~~Sslstência ·apenas da. i!1J.prensa. A ·.êsses tra,b alhos oo público não
inte11e.sSâ. · a.ssistill'.
·
E' ·evidente que, na ma.rcha em que
vamos, rião ·teremos tempo pa;ra
'lXamtnar um têl:ço do que nos· está
prÓposto. · ·
o mesmo que ser exige de c!lida um,
pD!r causa da ';Daguig.rafia, um~ vez
que os debates são publicados, ta.mb,ém- é exigúdo com a pr~ença do pú·
blico. Ca.da Deputooo quererá . ter -a~
meticulosida.de de f1a.1ar ·de tal . mànelira que possa expor seu ponto de
vista.,. não somMte para OS companheiros, como pau•a a assis·t ência.
Devo dizer, ;ST. Prestdente, que,
leigo em certa•s ma-térias aqui debati. ·
das, muita.~ V·ezes. percebemos que 1
ao têrmo da discussão lavr.a ainda
maior fncom.J)l'oopsão entme aqueles
Q)le na mesma tomam palrte. .
P.or todos 'êsses motiv·o.s, entendo
que -devemos dispensar a taquigrafia
e também rêaliza.r trabaJ:ho em I aro•
biente de . maiór recolhimento para
aue .possames exominar ~ com maior .
tr.anquilidade tu'do qua1nto .fôr pro·
posto.
_ O . SR.. NÊREU RAMOS, PRESIDENTE ;- Submeto à -. considell."ação
da ·Casa a seguinte proposta ass.ina::da
pelo Sr. Deputado Soail'es Filho:
"'J?l'C!Ponho se}a dis.pen:S~o o
t ra·b alho taquigr!â.fli.co, sendo reservado aos mem,bros da Oomis.:.
são o direito ·de entregli.r, para
constad· da A,ta, breves res.umos
da<> opiniões que ·expende~em".
O SR. ARTUR BERINARDES -;Sr. Presrdente, paxe.ce-roe que não
·podemos . prescindir dos trabalhos ta·
isso
quigráficos nesta Comissão, nrvr
1•v•
que assuntos aqui debatidos podem
não sur.~ no plenário e precisamos
deixar todo o histórico de&ta elabora.ção de.v idamente registrado. Se o.
t ra.balho fôr daqui escoimado de dú- .
vida muita coisa poderá ser votada
no plenário da ~ssembléia sem discussão.
· Agora, ·o que devmos, para a,tender lioo anseio gel'ial, · éapelM pa.ra

ttldÇis · PO sentido çl,e que sej~lnoS, .O
mais . póssivel ooncisós. · v .. ' Ex.a. po·
deria. mesmo fixar um pra.zo nentro do qual c·a da um de nós procurada
cóndensar seu pensamen~.
O SR. NEREU RAMQS, PRÉSI~
DENTE - Permita V. Ex.a um e&llal;edmento. A g.l'ande · -Com1ssã.o já
decid,iu,: p:rtinei.r,o, que
Senho.res
Representantes n:ão poderiam falaJr
por mais de· dez minutos; segundo,
qúe não s€1l'iam permitidos apa.rtes..
Pois bem, a própria gna,nde Comissão, pela · máioria de seus membros,
não· tem respeitado nem · uma nem
outr.a.- de s~ decisões.
O SR.. ARTuR BERNARDES V. Ex.a. PC?dt;~rá - exercer pl~aniel].te
sua · autoridad~, a qUial estou· Qertio.
todos nós -.ãcataremos ,-e: a:cà~II_lOS .

os .

Q SR. NEREU ~AMOS .. PR~SI~
DENTE ~ .Tenho · procurado exigk o
respeito a · essàs deliberaçõe:Si e confesso que nana censeguj .
O SR. CAFÉ FILHO - As Véze~?;
até, com mi.I1ta_ energ~a.
O SR. ARTUR BERNARDES Sejam 'as palavras de V. Exã uma advertência para todos nós: .qúe :daquipor diante timbreffios. em ' s.er ~ ó- mait~
possível breve; na expóSJ!ção de :nosso·
pensamento.
·
o SR. ADROALDO COSTA .:,
Vamos vótar.
O SR. GUSTAVO C:APANEMA .
Sr:. Presidente. Ujll dOS gran~eS ê,e·
fe1tos de nossa " ~ultura cons1ste na
falta ou insuficiência de documentação. E: preciso e·v itar o desapre_ço po;r
el~.~-

·

.

l ,

••

1

·I H: ·1 ;;

Jul~ · que . IÍos 'cumpre aceitar o que

propõe o emj.n;ente deputado Senhor ·.
Artur Be~r-des: que_ ~eja.Ih documel1liaqos oS · debates djj,. Comissão
da ConstituiçãQ.
··
Apressaremos os nossos "· tr·a balhos,
. nálo com a supressão ·da taquigrafia,
mas com :a, tecononíia da diScussão:
que cada orllidor ' fAle .pm- poucos mimitos. Cinco ou três minutos par!l
C3,JC!J. ·um. em cada matéria, bastariam.

o SR .. PRA-DO KELLY - Senhor
Pr,esidente. apesar de na primei.!r·a sessão de n<>M0S tna,balhos me . haver
pronunciado cont1·a a limitação de
prazo; porque entendia que a matéria
devia esta'r cori<Ucionll.id1a à 1mportân- ·

~

~

··._:r

'. ci~:··4o~·.,, assunto.i ~rih'o- síctO:'·muito ; -;~tá?.is~ , _J :'à,ótrvo para- nó& a1o:pg~r~
mos . . .•
. .
: ..
·, su5Cint9- tõdas
' veze~ que V. Ex.a.
' -E$tou também de aeôrdó com a opi:
.. llJié . cc:nceâé a .palavJ:IIli. ·
Earou, entretanto, pela proposta do .. nião· do -sr. ~putado. Artúr Bernatsr. Deputado S.Oár~ Filho. s .. Exce- des, de que- nossos .tr!llbii~· devem _
ter -a mais ,:l.mpl'!l' divulgação possivel
lência pede a supressão do serviço· taquÍgr4fico .. ·Não faço iaOs ilustres · coe, aÇ> mesmó tempo, g.uando .confi;m.&
que nossa-S opiniões vao ~ervir de Sú.blegas de Comissão a inju.Stiça de susí:dios para a interpretação futura do·
por· que. a. cireunstând.a. de serem tatext0 constitucio~:<ll.
quigra:f!a,óas . a;'! .suas expressões po~
q_onvitlá-los a a,longar-se n 0 debate.
•Devo a'in~a :d;êdai-aT que · nossaís
Por· outr-o lado, Sr. Presidente; l'ereuniões dievem ter õ comparecimento
conheço que é de utilidade par,a. a
d'a impren&a. e não vejó inconveniente
futura interpretação do texto que esalgum ·em que se processe· oomo .::e
tamos elaborando o exame das convem fazendo até aqui, porque não é
trovérsias .suScitadas nesta Comissão. :.a J>I:esença da impr.e nsa ou de outras
. ~coritece, entretanto, qúe. o serviço
pessoas que_ nos tem
atra.palha.do
taquigráfioo da Cá.sa não dispõe de
n'El5se trabalho.
f.u ncionários ·em número suficiente. de
· A.inda .tenho Sô.bfe -a. emenda Soamaneira que .poss•:~. acoriipanhar-nc:s
res Filho ·e- alegar ci .~eguinte: propõe
nessa tairefa, trabalhando, às vezes,
s ; Ex. a oue cada um · dós membros
certós dias da semana, em duas sesdesta ooniissão ieswna. 'o que expt>s
sões quáse eónsecutivas.
pa.ra constar da ata. Em primeiro
:N~~as circunstâ.ncias, Sr. Pl'jf&i!essa parte é difcil; em segundent;e, creio K!:e • toda utilidade ~ pro- .lugar,
do, pode .ser adul~:'lldo o pensamen·
post'l.
·
to exposto perante ·a ·comissão; QuanHá ainda o precedente de. 1934, más
do se dá {)pinião, é:• çontrad11la~óa. Ba<S'não poderei ~ar ni.inh.a. adesão' à Sll"'
t~ria hàv.e r um ~cncer"" entre a: opige:~.tão do S'r. De:putado Guall'aci .Sil-·
nião ' dad.a e ,a o-pinião contraditada.
veira, quanto à claildestinid'ade dos
Só posso· aceit&l' um dos ,ugumentos
nossos trabalhos, que· não podem dei.eXlpos~os pelo ó Sr. Prado Ke!ly que ·
xar de . ser públicos .
- '... .
é · o qúe diz respeito à ordem material. O corpo taquigráfico não pode
9 ' SR. GUiR,ACI $ILVEIRA dar conta do sea:viço. N-es·te sentido
Perdií.o, V. Ex.a. usa·de. um têrmé> que
eu me rendo •ao argumento do se~
~tt' absolutamente, u:~o empreguei.
Ithor Prado Kélly e não a;os argumenO SR. PRADO KELLY Todos
tos e~p€9idos pelo$ 0 utros S'rs. Deputtcompa.nha.rrun com grande interêsse
t-3)-:!oo .·_
'
· ·
nossas atividades e a própria imprenO
SR.
NEREU·
RAMOS~
PRESIr'la se tem revelado wna 0o1aboradora·
DENTE - Vamlos então proceder à
. ~ ob:r.a que aqui tr.e alizamos. E é
votação. Ante;;, porém, devo justifinatural mesmo:q,ue muitos outros Representantes queir~m . a,companhar_. as ·.· ca-r .e assumir a. responsabilid,ade do
meu voto. Voto pela proposta .do -~~
·nossas diScussões.
Soares ·Filho, porque facilita ·e
Há, entretanto, tôda v'a;ntagem na- nhor
acelera os traba:Ih'os con:~.titucio11!ads.
a.pr0 vaçáo da proposta do ·sr. Soa.res
O precedente de 1934 é·· uJ;rüt prova do·
Filho, de ·vez qpe nosso pensamento
q).le acabo de. a.firmat.
só ·pode ser · o de d~, no mais breve ,
Em segundo lug~ar já verificamos
prazcr possivel', uma Constituição :a.o
pela nossa própria experiência, · que a
BrM"il.
·
con1Wcação de duas sessões por dia
O SR. ALIOMAR BALEEIRO
não dá result!a:do prático, porque na
Sl'. Presid-ente. devo ,ponderràr que .segurfda ses!!'ão, em
geral, faltam
mee.mo não contando com a. taquigra- ·muitos Deput{1dos e .çr. corpo taquifia, os Oonstituintes de 34 .leva.ram de
gráfico não peide dar conta dos servinovembro a julho, · portan~ oito ~e-'
çós. Por_essas razões é que ·não con-"
ses, pua prepata.r a Constituiç~o. '
voquei sessão ontém à ·noite.
Dt:mte d~Esas circunstâncias ~de or~
b SR: IVO D'AQUINO -~ S'r. P1·e•
d:em ma:t&rial, não é possível exigir
Eidente, minha ~inião é a seguinte:
mais dos. poucos taquígrafos destina-:com ,a taquigrafia, haverá até mais
dos ao nosso serviÇo, umla vez que a
cuidado, da parte do expqsitor, de ser
tunciona
Assembléia
O.o nstituinte
mxcit~.'to no que di;:~. De :m'cdo que não

as

!f!5!1Q0111.1.t,á~te].1ferit.e' · c:om. esta conlli-

eao.

·

,
· Exposto o.meu voto, ·subineto à ·ca~

sa a · proposta d 0 Deputado Senhor
Sofll!.es Fi.fuo, l~ec!igida.. noS: seguintes
têrmos: "Prop;onho \sej1a. dispimsado
o trabalho t.a.quigráfico, sendo permi~
tido . aos membros da comissão o di~
t.eito. dJe en,trega.Tem, prura construr
da ata breve r.esumo ctas opiniões que
expendere7Ii".
o SR. ARTUR .BERNAREDES ._;
Sr. Presidente, voto oontr.a a e!ll'en·
da, não só pelo. o que\ já expus comó
ainda po;r ser muito mais difícil &~
pormos ·de· tempo paria resumirmds
nossos votos. Sou homem que trabalha muito .e não posso nem · mesmo
escrever unia carta dada a vida in~
' tensa .q ue tenho. ·
·
O · SR. PRADO KELLY - A apro-"
vação da emenda Soares Filho não
impede que fun'Cionârio.s. da Casa .:r,e.
sumam os debates, ficando facUltado
aos membros da Comissão sU'a correção. Redatores de debates houve no
Parlamento quando' não havia taqui_grafia, ficando ao arbitrio dos meinlbros apJ.·esentalrem s-úmula ~e ·s eus
pró:prio.s pensamentos.
O SR. N,ER:Ep' RAMós; !>RESIDENTE - Vou proqeder 'à vot.ação:
(Pausa)_.
··
Os Senhores que aprovam a . p.tQ-

posta Soares ·~lho, no ·sentido de ser
a Taquigrafia. dos ·no.ssos
debates,
queiram ficar
sentados.

.si.Ip~ida

(Pausa).

Aprovada·.
A segund1<t proposta é do -s.t. Herll!eS Lima: ·"Proponho que sôbre cada
artigo falem no máximo três repre~
sentantes de cada partido, n§.o se· Incluindo'· entre os oradores 0 relator e
membros. qas subcomissões.
O SR. HERMES LIMA {pa;ra jus~..
tifícar a pTOposta) . - Minha propoS-'·
ta parece ·justf3. ·já que está dentro do
esp!Tito em que a Assembléia se ·acha
organizada.. e ti)Jllbéni. esta granC.e comissão, A elaboração constitucional
deveria, por 'fôrça ser Jnelhor si.~te
ma.tizada. ·po~que o seu trabalho ~
mais fácil ne,sta Constituinte .que m
de 34, visto como . há partidos naciOnais com seus programas, com suas
representações.. Conseguintemente o
pensamento desses partidos deve ser
préviamente estruturado em suas reuniões prévlJa.s e trazido a debate do
plenário dia. grande Com1ssã.o ll fUt\1-

"~~n-1:§ aQ.:J!1enã.ri:õ dà. ~;efn~léif~, .
à}~Vida.m~nte ~' ~oo~4e~ado .

._
-.. }
· Minl;ra. ~ropõsta óorl'esponde; · ~is,
ao ·espírito em que·- ~stá, orgàriiza.C!a
esta comissão e a· própria Assembléia V.. Ex." Sr. Pr:esidente; ··e . os Ir!~m~
br0S desb egrégia corni,.':são compreenderão fàcilm.ente qúe 'n ós dia ·u nião
Demqcrática Nadonal; coffió os l'e,.. ·
preseritantes do Partido .Social Democrático, devemo.s ter um pensà.rnento
comum sôbre ós seu.S progr-amas, por.:
que, do contrário, nãõ haverá necessidade dil; exi.i!tência dos mesmos . Se·
os artidos estão org!J,.nizados e ape. nas. divergem. em matéri1'1 !fe importância constitucional, no que cllz respeito à vida do próprio pa1s, e ·ctecorre C'O pensamento .partidário; não sei
que vaJ.or te;m. a existência desses par~
tidos nas Assembléias de elaboração
da. ·Const~tUição.
Nessa conformidade e querendo que
o espirito em que a· Assemblé~a. está
organizada prevaleÇa nós ··seus traba,..
lhos, ê qi.te apresenret. esta proposta,
que ainda tem a ·vantag_em ·de acele~
rar nossos trabalhos, porque f1ala.rã.o
a.penas três :repl."e$éntantes de cada
par~ido e mais o re1ator
membros
da subconilssão. :Quer dizer ainda
falarãio muit06 representantes, para
esclarecerem suficientemente r) ple~
nário.
·
O . SR. FLORES DA -CUN'l=rA St. · Pl··es~dente) sinto muito não dar
a minha :concordâl?Pia à prqpo.sta dó
Sl;.·. DeputJa:C.·o Hermes , Lima. Penso
q~e n'o critério a ser adota(do no seio
da·iConstituinte par.a elaborar a· nova
Constit~Jição · da República, não deveprev.alecer o critério partidário. Dentro do meu p3.rtido, .penso livremente . .
Se o meu pensamento coincidir.com o
da União Drmoerática Nacional, !Janto melhor, mas, se ·não coincidir, nem
"por. isso deixarei de ·vota,r princípios
·e medidas a .~erem adotad.as pela no~
va Constituição, sob o peso da impo-·
sição partidária. Porisso. não- concord()_com. a int!ic,ação do Sr. Deputado
Hermes Lima, e quando o meu Par~
tido quiser impôr-se diretrizes ideo~
lógicas para a elaboraçã 0 d~. ' nova
Constituição. reservo-me o direito d e
pensa.r de ac.ôr.do com o que ~inta melhor benefi-cie o• interêsse nacional, ó .
interês.<;e-público. -Não me curvarei a
imposições partidári1as, porque. muitas
vêze~ não são condizentes com ' o melhor interêsse público.
Concordo com que 11e J,"e·s umam oo
de~ates, ~tou de racõr,4o com ·que .~
-::··--·

-ic.elere õ-·tr:abàlho '~~·-grada: ooffiiss~o
·constituçíonal, mas' •:n.ão aj;a:J:í.a.lhoa,da:r
n:i~te•. de.v:énf:o sisté:rnã~izar o no,sso
trabã]Jii':l, f1azendo íJ:ór cq)le seja verti~~
.reiren:fente produtivo . ··P ara ·isso não
ve:io :qooassidade de ellininar a · t.aqili~
g.raffa, nem, tão pouco, de estal;lelecer
o _ciitér,io. des :,.partirloo dentrQ - da
constituinte. Qiíe cada um possam~
mfestar :o 8eU:
pensame:qto, t'ii.inda
.cjuandO o critério t>ll.-l'tidário poSsa. ~r
~adotado P<>r m)litos.
_·
.
Por mim, declaro que ·não me curvo
às -expooiÇões- partidárias .par-a vo~
nova Coristitúição ê-a Repú'Plica.
Sou, ,porisso contrário à proposta_ do
e.enhor Hermes Li.Ipa..
_ A Constituição não será ·obra de
c!t,irtidés será obra .dos Constituintes
'Ue 46.
O SR. -NEREu RAMOS . PRESIl'>ENTE .- Não havendo. queni- peça
a. palav.m está encerrada a discussão.
Os .Sel)hO['es que ruprovam . a .p roposta
do Sr. Hermes Lima queiram conservar-se sentados . .
Está r.ejeitad~ .
' Vamos P1assar à discussão do capítulo sôbre o Poder l!egis1ativo.Para ordeníar a matéria. constante
·desse capf~uio penso 'que fàciJ:i.taria a
discuSsão, submetendo-{!e à
grari.de
coanissão duaS prelinÍinareá: primeira
qual o · regime que C.ev•emos adotra.r o presidencialista ·ou o parlamenta~
rista; segun-d!a, .se devemos adotar o:u
não p ~·istema bi-cameral.
,o· SR. RAUL PILA ~ -Creio eu,
Sr. Presidênte, que
nl:eihor forma
de chegarmos à solução, difi'cil ·de· ·se
. estabelecer, preliminarmente, à maneil)-. esquemática, seria a gue consta
do requerimento que pretendo oferecer a v·., Ex.". Esse -l'le!luerimento pede -a inversão na ordem da discussão
da matéria, começaÍldo o debate pelo
Poder Executivo, que configura o sistema.
O SR. NEREU RAMOS, -PRESI•
DENTE - Reso1vida a, minha preliminar, não haverá necessidaôe da
inversã o que · V. Ex." 'propõe.
O S'R . .RAUL- PILA -,.. Pela. preliminar de V . Ex." teremos de delibei;:ü esquemática.mente; ou. isto ou
aquilo, ao passo que, pela li.nll.a proposta., iremos discutir o regime presid encllal e nesta _dhscussão ficaria configuiado 0 regime. .
o SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE - Encerr.ada \ discussão,

a

a

v~os..:gàssar :à :votãçtÓ' da preliD;l:i:ííili/
Os- '&ml:i.qres;'q úe ·são _pelo re~.e pre;..

~iden,cJái,

· quei!a-rri ficar ';l?enta:d:OS. _-Fi':';.c
ca a;d~tado, por · consegUlnte; o ~egi.In«
presidencial;-· portaop.to, é ''eSI?.a ::'II!at~rla
vencedora e Q .ca.pitulo ~do Poder "E~.
cutivo ·e Legislativo deve ,ser elaóo.rai~o segWJ.<io- essa decfsão: ·c~ .
Segunda preuminar·: ·sistema d.é
uma eâlriara_ ou -de duas.· '
O SR. SoARES FILH0 - O enrin.clado de - V. Ex." creio, não atender
.bem à reali.dii-de do.'que está _proposto
no tnabàlho da subcomissão, porque
nãó surgiu a,:qui nenhuma proposta pois dela não tenho conhecimentO a nã;o ·ser 9-ue surja 'uma ·e:rpenda pos_- _
terior, de uma Câmara só, propriamente dita. I
·
. · ·
.;.
. o trab:i.lho · a-pr$mtado é, positi- · ~
-vamente, aquele da Constituição de ··
34, que não é . unitária. Mantém á.
Câmara e o Slena:do. E tanto- não é
' '
)flitária que· mantém o ...:senado com
~ prerrog1ativa ôe Legislativ:o;
.
,•·,
O .SR. AGAMEMNON MAGALHAEs -'- · Temos· de - oonsíderar o
Sena.do como ·colaborador e há · quem ·
·o considere ·como C~aia. Temosque decidi-r O. sistema. Adotãdo o
bi-tCameral temos de
moqifictir a.
orientação do projéto, se não. a(l0-"
taremos o do substitutivo.
' '
O SR. SOARES FILHO- E' justamente . a · questã o que estou ievantando. ·'Não .há ninguém que prove,
pois o ti;abalho está escrito e distribuído, que 0 que proponho seja o ais:.
tema de uma Câmara só. Apresentamos o bi-camera1, portanto, não qu~ a<o, nesse particular, fique prejudicado
in limine um trabalho que não é Cie
uma Câmara só.
O SR. NEREU RAMOS', PRESIDENTE - Quando sugéri essa preliminar, tive em víst.(;l. o que se decidiu na Constituição
de . 34, que
dizia o seguinte : "O Poder Legislativo é exercido / pela
Câmara dos
Deputados com a colabora ção ·do"-Senado Fweral",.
· ,
Dê :ma.neira que o Senado, pela.
C~mstituição de. 34, hão
constitui,
l y,e rdadeiramente, um ramo do Poder
Legislativo, é um sil:njples órgão de
colaboração.
O SR. COSTA NETO - Senhor
·Presidente, no moment:o oportuno eu
óesejarla falar sôbre o sistema unicameral e bi-cam.eral. Tod'avía, quero
a pre-ciar, si.ri11plesmente a_ propostai

q~ a.cab,a'

~
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pelo nübli~ ci~e!i.PeS- os m:ª'nd.atoa uõ· P'ot!er l!Jêgis7. _
ltepr.e~entante 1 Sr. Soares· Fi1ho, e
kl.ti:vo e . dó .P uder EXecllti.:iró. Jlt .JUn
jUlgo ;r.ruioáv,el. 'O que S_. Ex.8 • deBeja princfpiÓ, pórtaiit ó, que deV:e
atite"o <Seguinte: Se ·porvehtür.a a; CO'cipadàmen:te fixado, Pará .qil\!1 •ao aplimioo!i.o entender que devê _a dotar o
óa:fmos o p;rincipio, possamos agir com
sisteiruli l/i-ICaJnle$L, 1a ~opasta. ...dê- coerêhciru no , :fi'<ar - o· · .mandato dos S. Ex.". náq. ficará pllejudicada. ~'
Da~t,a;dos, 9 mandato dos ·sena;dores
eó·mandato do Presidente d!!- Rep)iSr _ Presidente, ~tou de · pleno ·blica
.
àeôi-do com isSo . .. EntendO que em
rea.lidllidie, 0 Senado; q}le S. Ex." con~ 
Se V'. Ex.8 • Saiú da rigidez dds ar•
oobe e defende, não e _o S~mado que _ tigos dós düerentes projet~ da silb.()()!lcebO e tlefendo. 1
comi&São, ,pa.ta submeter à apreciação
pré'\.da, da . Cooruisã.o · · detexnpnados
;Mruc;, podemos tJe.rf.eitamente ·diB:..
pontos de interêsse, considero ' êste -:
cutir os dois senados -p aralelamente . um
p.onto de Jilterêsse fundamental
de fonna que_ .se opinalnllos pelo bi~
pal)a. o título qué estamos dilicútincamerarilimto não esta,rá prejudiCiada
·
·
a discussão. de sua -emendja.. Depois do.
Sr. Presidente, desejaria falar sôbre
Nest~ ccmdiÇões, . sólicitairia a Vos61 matéria; em sua subSt!_l.ncia.
sa · Excelência colocasse a prelimiila.r
CIQ mandato dos Deputados, dos Se_ O SR. - NEREU RAMOS, PR-~,
nadores e ·do :Presidente da Repú,n~ :..l.. o requexintentó
êste:
blica. pára umá decisão conJunta aten'''R equeiró adota;do· o s.iste:nla dendo-sé à vant 81geín de que seJam
bt~eral, sej~a submetido_ a se~
ooincid.enf;es algllhs dêSites perí<JIC!.os; _
guinte preliminar: o Senado Será.
O SR.. mm,EU ~AMOS, _ PRESIeslil.belecldo pela C.cmstitwção de
DENT:Jl: - o Sr. Deputado Prado
91 ou d e 34?" ·
KeU.v requer,
p,'rel.inJ!in,armerite, ,-se
Minha preliminar é esta: s.~ o Poconsidere a fixação dos prazos doS
_c<er Legislativo deve ·ser constituído <mandatos dos Deputados dos Sena.&o.:
por uma Câmara só ou _por duas Câ~ , , r-e s e do Presidente da Biepública, em
maras _ Nã,o estou discutindo as atri~
vis<ta da vantagem de se · atender à
buições, dessas dua.s Câmaras . Sôbre
coincidência dos perfodoo da legisla~
a. vantagem. ~e -Uilla. Gâinja.ra ou de
tura do exercido da Chefia do Exe..
duas Câmar~. penso que não é precutivo da -q'niáo.
· - ·
Ciso eoi~ecer à. OOIIl!issã<ll, que : é
Em
diic~são.
perfeitamente senhora do ~sunto.
O SR. FLORES DA CUNHA Devo, · preliminarmente, fazer uma
Vamos votar a ;p;reliminar ?·
ponderação a respeitO 1àlesta.- proposta.
O SR. NEREU RAiMOS, PRESINão se decklitl ainda cotno será
DENTE .~ Os Senhores que entenconstituído o Senado. Há ·úma cor~
dem que o Poder Legis~ati-vo déve ser
rente na Assembléia, favorãvél ao 1iú~
oonstitulldo fdie d~31.S Cmana,SJ1 ,<!Uieil"
mento do número de senadores; m!lJSI
dizer, Câm,Ju'a dos Deputados e S(l~
ou:tra cotrcen~ há também, que de-- •
nado Federa.!, queir~ ficar sentae'Os.
seja manter o Senado com· o número
(Pausq.) ;
atual. Eu sugeria-, pois, que esta proposta fôssé votàda com o destaque dos ·
. -Fot decidida, então que o POder
Legisla.tivo ~ ·Constit,_uirá., de · duas · Senâdores Fede].la.is, porque, depois de
resolvido o ~u número é que podereCâlruj.ras ~ Câmara, . do.">. O~utadoo
mas: cogitar :C.a coincidência do . ~razo.
e . Senado Federal.

.116 ser :M'I:(a.

ser:

e

:é

e

.

O SR . PRADO KELLY -

.

.

Vossa

Excelência, Sr. Presidente, il'esolveu·
apresen!la.r duas preliminares-, o que
reailmente, simplificará muito o debate. Permito-me pedir a V. Ex." que
considere ··uma terceira preliminar,
que diz r~peitó aos manda.tcxs:. Cpmo
.prel.1minar também poderia ser apre~
cie,C.<o o periodo dos mandatos. ·
Na C'o nstituição de 34 vingou a
tese-de- serem coinciden~ serem çoin~

O SR. PRADO KELLY ~De 4<:fu;..,
· ·., · .
do com V. Ex.6 •

b

SR. 'ACUiRCIO TORRES .7

Por

que não destac~~or também d período
referente ,ao ma.nilato do Ft€$idén1ie ·
da República 1·

ó s~.' NEREU :R.Ao'Mos, PRÉSíDENTE- _,_. .E' a razão de- ser· dà proposta.

,. ."' ; '
:R.~~bú:bli.éa deve .o u .

.
.. .
· Deputadol3. · · ·
· .
.Ô
,()tJSTAVO CAP.AN:fuMA . .
~· ... JÍlr. Presidente, ó irteur ponto .Ç.e; vista
_, . :çofnciiíe c~ o <lo 'nobre Dêpittado
· Acúrdo rTorres~' A questão do mán~
· d~t& Cio' Presidente da · Repúbliqa. deve
serd.Íseuticia quando se tratar da ór.;
·..g.anização do : Póder. J!:~ecutivo.

s:iit.
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O .SR. MI!.TON · CM\tt>OS - Eh~
tãó, não , há iázao. pára .a preliillinar.

p s;a;' 'GUSTAVQ' C:APANEMÀ ....,..
. .A préiimina.r nã0 tem ..ràzão de.. ser~
Sou contra. ela . . Já

~liberamos~ que
·p:re~

a. CollL':tituiÇão. 1aldotará o negime

sidencial,
.
· · -~·
Não é dà. es.sêncl:a~do · régÜne .presÍ.,
·denci!J,l que a duração dq.S mandatos
-cóÜ!CÍGJ,à, •• o re_g.iine, présideneial é.uma
>Cp8.içâo .no.rte,..americana . Na ConstitUiÇão' dos Estitdoo trrudos; esta coin..:
:ei.gência . não existe: . segl.mdo elà: o
mandato do !Presidente é de quatro
. ,a nos; o , dos Deputa,Qoo; .de dois; e o
das Senadores; de seis. Também . não
havia essa ooincicl:ência entre nós, .no
regime da cónstititição de 1891, tão
~ábia e segura mts que.5ttões · d.e prillcipios. · ... ,

·

1

J

· "'~

Quantoiãi; donstittiição

de ·1934, nãÔ
me parece que de seps têrmos decorra
a doutrina da necessária coincidência.
E se decorre, nisto ta.fastou-se ela do
rigor d:o si~téma.
O sRr... BRAiDO KELLY - Estabeleceu praoos coincidentes. Daí iresul- ·
ta o princípio.
'
·
({ SR; FLORES DA . CUNHA -,-··
Vamos ver que a ConstituiÇão de :14 .
!le desviou,~ ~ poris.so foi rasga.da,.

;~'t."'$·~~~~~~~,; . •. ~~

agora a :matéria, porqt,le é dé·.outro:,·:·:
. capítulo; l:llaS; não sóu contrá a coin:.
cictênci;a. · ' !
· ·' ' -' · · ·
.Q

si=l. . Nlr.ttEu

RAMOS,

PREsr~

DENTE. - O.no:br:e Deputado, Seilhbr
Gustavo C<:t;pJ3llema, está Q.iscutllidó·o ·
métitó ·"da mátéria -e o que está . em
d?bate é a preliminar: P~:rguntq, :PoJ.si
a·s. Ex;a. se, rejeitatlo o requerinien.:.
to d() nobre Deputado, :Sr. Praçlo K:êt..
ly com a ·sugestão por mim feita:, ·co,. . .
co ·se proées~aria · a· discussão ?•

o

:3R.. GUSTAVO-

.ÚAPANJDM'Á .--',. 'é,

Sr. · Prêsid~te, _. sOu . .contra a eriietida_.;
do- nobre Dep1111aido Sr . • PraC:'O K:elly,.
pelas ra~ões - gue .aM9ei de .·expór .
D SR. ;:NERiE:Ú: :RAMos, PRES.I-;
DElNTE ·- Para o:r.dena,r a. di5cussão,
submeto
.a . .seguintil<
preli-:
m.inar: .à C9Illissão
.
.
. ·...

os

srs. que· ach6illl qué a ní~téria,
deye os·e:r .deci-dida em preliminar; quei~
ram fiear sentados. (PaU$a) •
Aproy,ado.
.· ·Vall10S, .portanto, discutir . ·~ preli~
:n:ifu.a;r, que é a ,sug,estão do Sr. Depu-·
taq.o -:i?ratio Kelly.
O SR . ~ ARTUR BERNARDES
Br.es~ente, U nosso ilustre CO'- '
lega, Deputado Gustavo ' Capanema,
insurgiu-se contra a emenda do Senhor Pl)a.do Kelly, sob o f.unt:!amento
.d e que er.a nQ?sa tra.clição a não coi,ri.,.
.cidência dos períodos de mandatos;
porém, es~Sa inovação se fê:ll em 1934, com 'a nova Constituição.

Srr·.

Entretanto, o preceito
não. ·téve
aplicação sequer uma.· vez, J)oa.'qUe · o
primeiro Preside:n.te a subir a,.o Catete
lá continuou, sem fazer uma . só elei.,ção.O SR. ACUJWIO

'ToRREs _,,··,

Sr.

O

eminente Deput;ado
·~ Artur ' :Ber:.:;r. Presidente, em conclusão: se' não . na:n:lJes, d'eve saber, também, de outra;
:é da essência do . regime presidencial
coisa : com o es-t abelecer, a CórJ.s.t1:- ·
. que a duração do mandato dos depu:tuição de 34, mandatos de igual. pra~
zo, quer para Deputado qúer para
tac1os e senadOtres coincida · com a du-·
!fação do mandato do PI1esidente, cao Presidente da. República, não teria~
bivel não é que se queira ,p render uma
mos de continuiiC.ooe no regime cons~
:eoisa à oútra. Tratemos, s·e paradatitUci<>Iljal:'...:.,;. .a coincidência dos man. mente, eas duas matérias, cada qool
datos na vigênciá. daquela Constitui.,.
no seu tempo e lugar;•
\
ção. · 'i'etíamotl o mandato com o mesÔ

SR.

GUSTAVO CAPANEMA -

. -.

;mo 1Jl!S.ZO, sem 'o bjetivar o. que ·quer-o . 0 SR: SOUZA OoSTA.- Não. será
uma-. obra prima,, mas tepresenta .o
Sr. Deputado Prado Kellly-: . mandaomelhor que nos foi possivel fa21er; 'ê
tos começados_e terinina,doo-i!JO ·mesmo ~mpo. Não terfamo.s~ a coincidên- será .ótimo que os trab;hlhos da Gran~
de Comissão ;represen~em também o
eia porque, Sr. Deputatdo Artut Bernardes, o mandato do presidente elei- melhor que os seus membros. po.saam
fazer. ·
·
to em 17 de Julho stma de 4 ain~s. '
O SR. SOARES FILHO - Terfá.;. '
Este trabalho, ST. Presidente, levou
·mo~ um Pr:esi;dente· eleito·,no dia 2. d~
tempo déna.si):l.do pela necessidooe. de
janeiro, com 0 Pod:er Legislativo; tocoletar dados estatísllicos. Passo as
·mando posse no dia 3 de. maio, _: é o
mãós de v. Ex.3 o referido Relatório.
que ma.nda a Constituição - e wro SR. NEREU RAMOS, PRESIminando no · mesmo ilia de 1942. Per.DENTE - Há um · requerim~nto do
fei~a
coincfdência :rio tempo te ,. na
sr. Deputado . Flores da O,unha. no
eleição.·
·
.
·
sentido ·de se prorrogar a · sessão por
O
SR. AOUR.CIO TORRES ·
·meia hora; e_outro do S'r. Deputado
:QaÍl.:f.esso me.u . enga.no; baSeei meu
Aliomar Ealeeir0 ;Iio sentido de ue
mgumento na ~tuação da. legislatua prorrogação se faça por tmJjll. hora:'
ra anterior.
N~sa.s cóndiçõea; co:t;no ·um requeri() SR •. ARTUR BERNARDES .-,..
mex;i.oo· atsQrve o out ro, vou aubméte;r
O que quero dizer sôbre o' assunto
a· votos · ·aquele que solicite. prazo.
é coisa muito singular: que, não tenJl!AiOl'.
do sido experimentada a Constitui.Em discussão.
\lâO . de 34 neste ponto, não há motivo para que oondenemo.s o que esta·O SR. 4TALIDA NOGUEIRA beleceu. Voto, portanto, pela emenS:r.':. PJ:ésid'ênte, eu me,Pponho ao req~ Prado Kelly;
querimento, penso que .estamos fati·O SR. FLORES DA etrNHA J
,- Se~ gados, -que o-- assunto não ~S.erá resolvlje,'O dentr-0 de uma hora e, como ~on
nhor Presidente, propo!Jtho que se
sequência, _pal'Ja. não suspendermos .o&
prorrogasse a ~essão _por alguns minutrabalhos em meio dos debates, é metos, até liquidarmos o assunto. I .
lhor 11ão conceçtermos a prorrogação.
Q SR. NEREU RAMOS, ~~ESI
A matéria é de suma importância ·e,
_DENTE - o assunto não -será õecipor certo despertará vivrul deb,ates •
.dido em meia hora, porque f á.riQS
· ·o SR. FL0RES DA CUNHA ...,..,
representantes pediram a palaVIY
a.
V. Ex.a é o ' membro mais jovem di"
O SIR. ALIOMAR BALEEm,O Comisiálo e está fatigado .. ,
sr. Presidente, peço a v. Ex.~ admita um_ acréscimo à propo.s-t a .d o
SR. NEREU RAMOS, PRESI:.
Sr. Deput'l:l.do Flores da Cunhi>, no
DENTE ..:::.:. . ~eio existir um disposisentido de que a prorrogação seja
tivo regim~tal que · não permite a
_por uma hora. Não basta, limitlj-rmOS
votação nas prorrogaçqes.
·-_{) t!JIDpo dos oradores: o essen<jia.l é
que dilatemos o temp 0 das re~ões,
O, SR. - FLORES DA
OUNHA -:já. que não. ·mais esotamos TealilJando
Nesse caso retiro a . 'm4,nha _proposta.
sessões à noite. Parece-me, poli<anto,
conventente a prorrogação dos tra- · 0 -SR . PRADO KELLY- St. Pre~dente, a. propósito dá dúvida susci'balhos até às 19 hora.S.
ta,do por V , Ex.a · eu me permito
Q SR. SOUZA COSTA - S~nMr
ocuwr .de novQ a atenção da ComisPresidente, pedi a palavra pela o;rdem
são;
.supcmC.'O que a sessão fôsse encer,rada.
- Tal dispositivo não exi~te no nosso
com o propósito de entregar a yossa
Regimento. Existia, sim, no R egiExcelência .o Re~:l.tório da Subcomismento da antiga GâJriara dos Depusão de . DisCriminaÇão d~ Rend~s; e
't,J,àJos, mas para os trabalhos do pleccxmo 0 faço com atrazo de alguns
nário e nã:o das Comissões.
dias, desejava ass:im _proceder em sessão plena, afins de da,r à Comi8s~o as
Se o único obstáculo é este não te.
desculpas. por essa demora.
· ...
nha v.· Ex.a cuidado: não há qualO SR.
AGAMEMNON
~.GA
quer dispositivo regimenta.l que se
LIIAE$' - Deve ser uma obra pr,lliJtllo
oponha ao requerimento do Sr. Depu..
·pela demora.
tado Flores da .Cunha.

o

.o SR. NEREU RÁLM:O$, P~I..
DENTE - Nosso Regimento inrerno
·. manda · que noo ·CM05 · QIIlissoo vigQre
o da antiga Câmara. d~ Depúta.dps.
QUando lalÜJdi a. eSsa. proibiç~ .tive'
em vista; uma poDÃe:r.ação que me
flz~a. o Sr. Deputado Adroaldo Costa.
Erttr~talito, e8tou 4e a.côrdo com o
Sr.. Deputado Pr3100 :S:.elly, mesrp.o
porque assim · 3á tem decidf.do essa
Comissão, ,votando após enoerrada a
hora Qa sessão.
/

.

Aliás,
do 'Regimento.

O SR,; SOARES FILHO -

ésSa. h.Prf!,

nã:o coilsta.

o ~sR : . NEttEU RAMoS;- PRESI..
DEN'n!- Por 'cónsegumte/ é assunt"b,
:padfido nà C_9miSilão. ·
· . · . ~,.;-., __
V.o~ pois, . submeter a 'votas (o re.o,
\ ·
querimento do Sr. Deputado Alioiilll<r··.•-.J
Baleeiro, pedindo a prorrogação d<lfl
trabalhos por mais uma hora; (Pau~
rl

sa) .. ·

·

·

.

.

.

VoúU"am contra a prorrogação 1'1
Senhores represeta.nres,. e à ' favor l'l' •·
Havendo empate, decidido d~ acôr.d o
com ·0 voto que dei, e encerro a se&são, convocando nova para aman~
às 14 horas.
(LevantJa-se à 'sessllo <\8 16 hiJrÇ&. e.
20 wnuto8') '·

.

'
'I

- ...

..
I

19~8

IMP~E;:NSA. _NACIONAL
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