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13.a Reunião, em 12 de Abril de 1946 

Reuniu-se, hoj_e, às 
10 minutoS-a Comissão 
tuição, c~m a presen9a 
res Constituintes: 

16 horas e 
da Ôonsti
dos Senha: 

Nereu Riamos, · Pr:esidente, Prado 
Kelly, Aganiemnon Magalhães, Ata
liba Nogueira Atílio Vivaqua, Cirilo 
Júnloc, Ferreira de Sous~, Benedito 
Vala.dares, l\1:agalhães Ba:rata, Gus
t.a.vo ,capanema, A:dxoaldo Oosta, 
Mário Masagão, Edgar An-uda, A·r
rurla 1 Câmara, Argemiro Figftleir.edo, 
Artur ·Be:rnardes, Silvestre Péricl-es-, 
Raul Pila; Soares Filho, Costa Neto, 
Eduaordo Duvivi:e.:r, Mil-ton Oampos, 
Graco Cardoso-, Oaires de ;Brito, Fiá-

. vio Guima-rães, Guaa-ad Silveira, 
Sousa Costa, (Jia,fé Filho, Deodoro 
de Mendonça, Flôres dia Cunha, Her
mes Lima, Ivo d' Aquino, AcúJrcio 
Tôrres, BaeUj. Neves, Valde~r,u- Pe
drosa; Clodornir Cardoso e Allomar 
Baleeiro. Lidas as atas das duas úl
timas sessões e poatas em discussão, 
foram aprovadas. O Sr. Guaraci 
Silveira elllviou à Mesa esta 

DECLARAÇÃO 

"Exmo. Sr. Plresidente. da Comis
são da Constituição da Assefi!:bléia 
Constituinte: 

Ein fooe da divergência de inter
pretação quanto ao prazo concedddo 
à Comissão da Constituição, para en
trega ao plenário do projeto dé cons
tituição: .. 
· Oonsidera!lldo .que o art. 28, §5. 0 

1do Regimento interno é<lrlcede 30 
dias, promogáJVeis por mais qulrule 
sem distinguir se são dias carridoo 
ou dias úteis; 

' ' Considerando ·que a existência da. 
distinção, não cqnsignad-a no texto 
exige . a intet.ferêncta do intérprete 

para a inteligência do dispositivo em 
aprêço; 

Considerando que o Código Civil, no 
que se refere a prazos não tem ana
logia com o dilspOSiitivo em lllprêço, 
porquanto. os prazos do Código Civil 
são concedidos para que, dentro dêles, . 
as partes elejam a ocasião para com
pô.r suas razões ou providenciar seus 
documentos, no princípio, rio. meio ou 
fim, enqaua-nto o prazo para a.. co
mi>ss•áo de Constituição é para serviço 
diário; 

Considerando que a analogia que 
poderíamos descobrir para a. inter:. 
pretação ·do dispositivo encontra-se 
na legislação escolar, onde os prazos 
· que exigem t-rabalhos diários consi
deram dias letivos e não corridos: 

Considerando que o prazo dete.rmi
nado pelo Regi,mento Interno não 
parece que seja de dias corridos, por
quanto, exigindo trabalhos diários, 
seriam êsses diminuídos pela de~e
tação de feriados ou férias parlamen
tares, às quais também têm direito 
os Srs. Constituintes da Comissão de 
ConstituiÇão; 

Considerando que o artigp 26, e pa.: 
rágraio único, dão a inteligência ni
tida da expressão dias, porquanto só 
se :pode compreender como dias em 
que se realizam as sessões; . 

. ' Oonsidenmdo, portant.o, qJ+e, não 
havendo sessões não se pode oompu- · 
tar o tempo concedido, porquanto 
não poderia ser discutido o projeto; 

Pedimos a V. Ex.3 decidir a ques
tão, ou encaminhá-la ao Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Constituin
te, se êsse fôr o procedimento neces
sário. · 

Sala das sesroes, 12 de abril de· 
1946. - Guaracy Silveira. --: AttlliC> 
l'ivacqua. 
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A seguir o Sr. 'Atílli Viváqua apre
sentou a seguinte: 

DECLARAÇÃO 

"1 - A expresSão "trinta dias", do 
:art. 22, § 5. 0 , do Regimmto, deve, em 
nosso entender, ser interpretada no 
sentido de 30 dias de trabalho, nas 
seBsóes convocadas pelo Presidente, e 
dentro das normas regimentais. 

Não se realizando sessões por qual
quer circunstância, não se compu.tM-á 
o dia de inatividade da. . Comissão. 
II - Essa interpretaÇão ~esulta do 

entendimento sistemático dos div~
sos ·artigos do Regimento que :aludem -
a ·dz'as com a signifioa.ção definida 
no item 2. 0 (art. 26 e seu pa.rá.gJraio 
único). 

m - Isto pôsto ,entendo que para 

uteis, que se tr.atava de m~térla 
:v·encida evitei discutir- a afirmativa 
para poupança de tempo. Entretan
to, há equívoco evidente por parte 
do lltistre Sr. Deputado Prado Kelly, 

Verificando as páginas do "Diário 
da Assembléia" encontramos, à pá
gina 1.046, coluna 4, que o Sr. Pre• 
sidénte da Assembléia Constituinte 

. deu umá opinião sôbre · o.s pr~os, 
mas declarou: "A Comissão porém, 
dará o seu entendimento, e a mesa., 
no momento oportuno, ·proferirá sua 
decisão'. 

o cômputo do prazo do citado § 5.0
, 

terão de ser de·duzidos os dias em 
que a Comissão não ll'ealizar sessões. 
- Atflio Viváqua". 

E l.sto sôbre ddas úteis ou corridos. 

As informaÇões ao Sr. Presidente 
da Oomi.ssão· f·oram. contn'á.ditórias, 
como v·eanos à página 1. 031 do "Diá
rio da Assembléia" (12-4-46) . S. Ex." 
declarou que, tendo que decidir, "di
ria que 30 dias eram úteis" venda· 
entretanto, outra informa.ção de que 

· já. estava decidida a questão. 

O Sr. Presidente declarou que fa
ria c{)llstM" da ata •as declarações 
q'llle acaba.vam de .lhe ser apresenta
das e, em seguida, deu conhecimento 
à Comissão da ·deliberação da Mesa 
da· Assembléia sõbre o problema da 
contagem dos df.as para os seus tra
balhos. Tendo o Sr. Guaraci Silveira. 
solidtado fôsse a · sua declara.ção 
considerada pela comissão, o Sr. Pra
do Kelly objetou que a mesma nã-o· 
poderia constituir mais matéria· de 
dis-cussão. por já haver sido delibe
rado, definitivamente, .'pela Oomis)
são. 

O Sr. Presidente concordou com 
as observaÇões do Sr. Prado Kelly, 
declarando que a Comissão já havia 
delibel'>aào à respeito de acôrdo com 
o parecer da Mesa e que oportuna
mernte enviaria à Mesa o pedido de 
prorll'ogação de prazo para os traba
lhos >da Comissão, a fim de que fôs.se 
o as•unto resolvido de acôrdo com o 
plenário da Assembléia. · O Sr. Gua
raci Silveira enviou à Presidência a 
seguinte 

DECLARAÇÃO 

Tendo o Sr. Deputado Prado Kelly 
declarado, em f.a.ce de um requell'Í
mento d·e minha autoria, sôbre os 
prazos dados pelo Regimento Inter
·no, para os trabalhos da Comissão de 
Constituição, se são dias corridOs ou 

Foi, em pres.ença dessa infOil'Ina
ção, que a Oomissão decidiu QUe os 
dias feriados, sendo O.s últimos do 
pr.azo, não · se1·iam contados, podendo 
o requerimento de prortogaçáo ser 
apresentado no dia 15. Mas nada 
decidiu sôbre dias úteis ou com'i
dos. 

Como se vê, até o presente a Co
missão de Constituição não deu o 
seu entendimento sõbre se os dias 
de prazo são úteis• ou corridos, e o 

. Exmo. Sr . Presidente da Ass·embléi.a, 
como fi[iur•a nos anais', está à espera 
dêsse pronUnciamento! 

Entretanto, é notório que muitos· de .. · 
nós acreditam que o art. 22, § 5. 0 , JW""· 
refe-re 'favorável •a dias úteis e nãh. 
corpdos. 

Daí o nosso requerimento, contra 
·(' qual o Sr. Deputado P.rado Kelly se 
insurgiu alegando sér matéria venci
da, embora a Presidência da Assem
blé'ia ainda espere o nosso pronun
ciamento. 

Sala das Sessões, 12-4-46·. - Gua
racy Silveira. 

O Sr. Presidente passou a falar sô
bre a preUmirnar · levantada pelo sr. 
Pra.do Kelly, no sentido · de saber se 
o prazo dos mandatos legislativos de
vem ou não coincidir com o mandato 
Presidencial. 
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o Sr. Rrado Kelly pediu a palavra, 
e leu a s~uinte: 

DECLARAÇÃO 

"iEstando ·o meu voto limitado à. 
qu~tão em debate, lamento não me 
ser permitido, neste ensejo, tr-atar 
da fixação dos prazos da legislatura 
e do mandato do I'esidente da Repú
blica. Sôbre êles ·me pronunciarei mi 
ocasião opor-tuna, antecipando desde 
já,. que não compreendo .se' aban
COin a prática republicana nos re
ríodo quatrienM, pois ·a -e-xistência 
de mandatos lonS1Qs é incompativel 
com -a prática republicana nos re
gimes presidenciais. Tal será o prin
cípio que desenvolveréi na ocasião 
adequada. Outro princípio enseja 

, discussão: o de que também é indis
pensável, na versão sul-americana de 
tais regimes, a coincidência dos pra- · 
zos dos deputados federais e do Chefe 
do Executivo, não só para impedir a 
hipertrofia do ú~timo, mas igualmente 
para assegurar, . nas últimas conse
.qüências, a verdadeira harmonia dos 
poderes. · · 

As vantagens da coincidência se 
fundam em ra.zões substanciais: 

V') O pleito conjunto atende à 
COJ1Veniência dos eleitor-es, evitando 
sejam convocados com mais freqüên
cia para cumprimento do dever cí
vico do voto; à dos prurtidos, nã.o lhes _ 
exigindo que repetidamente mobili
zem, em todos os municípios do Bra
sil, os seus contingentes próprios; à 
da a.dministraç!io, poupando despe
sas inúteis; à da QIPi.nião geral do 
país, não solicitada, amiudadamerite1 
a se pronunciar entre correntes em 
luta. 

2. ") A contemporaneidalde das elei
ções para a Câma!'ía e. o ·Executivo 
proporciona à corrente majoo:itária, 
.através dos seus delegados nos dois 
poderes, preserv.a.r a unidade da •aÇão 
política e rudministrativa, imprescin
dível à eficiência dos govêrnós. 

3. ") --'- A realização, em uma só 
data, de ambos os pleitos evita a in
terferência, · mui-tas vezes prejudicial 
e SfiWPli'e- Indébita, do Executivo na 
composição do Goyêrno. . 
- Pelo acertado -aJ.vitre, lutou, sem 
êxito, n.a 1." Constituinte, João Bar
balho, que mais tarde, ilustraria. _uma 
das cadei-ras da Côrte Suprema; e, 

volvidos breves .anos, insistiu em sua 
tese, de ponto em ponto verdrudeira, 
na clássica obra, com que opulen
tou a nossa literatura jurídica (1) : 

"Eleitos no mesmo mom-ento 
politico,sob Ç>S auspícios da mes
ma opinião, il'ep:resentando &'5 
mesmas idéias triunfantes na 
ocasião, o chefe do e~ecutivo e 
os membros do legistlativo subi
riam ao poder animados do mes
mo -espíirito, e isto concorreria
muito mais eficazmente para fa
cilitar a; missão de ambos, esta.-

belecffilldo uma situação de 
concórdia e boa .inteligência en
tre êles". 

O legitimo principio venceu, porém, 
na Constituição de 1934. Em bri
lhante ~relatório sôbre o "Poder Le
gislativo', se exprimiu destarte o de
putado Odílo:p. :Br-a.g.a, ·na Comissão 
dos 26: 

"Manteve-se o mandato qua
trienal do anteprojeto. A Cons-
tituição de 91 estabelecia .o de 
três .anos. · 
- No tocante a êsse ponto, as 

constituições vadam das legisla
turas bienais da Colômbia do 
México e dos Estados Unidoo, àS 
septenais da. Irlanda. Na Tche~ 
coslováquia, dura seis anos. Na 
ilnglaterr<~-, na Lituânia e na Polô
nia, cinco; e três na Estônia e na 
Letônia. A de QUATRO ANOS, 
E' POR!l:M, A MAIS DJFUNDJ:
DA. Adotam-na as Constituições 
de Weimar, da Austria, da Bél
gica, da Grécia, da Rumânía, da 
Iugoslávia, da Tmqui!li, <ia Argen
tina, da Bolívia, do Cihile. 

Trata-se de matéria de indispu~ 
tável Importância. , A ~ dura-ção do 
mandato influi notàvelme111te sô- • 
bre a conduta do r epresentante 
:do povo. Os mandatos bienais 
colocam-no sob a imediata· :von
·t!llde do eleitorrudo, não lhe dan• 
do ensejo à afirmação de perso
nalí'dad-e, e produzindo o depu
tado de encomenda .... ; vinculam
no . de tal manefra às suas bases 
eleitorais que nele acaba desapa~ 
recendo o "representante da Na· 
ção" para sômente ficar o mero 
executor das instruções dos seus 
comitentes. Os constitucionalistas 

(1) - João Barbalho, Com. 2.a edi
ção, págs. 226. -
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amencanos insistem muito nesse 
:reparo. Por oubro lad<J, os longos· 
períodos de seis e sete anos imo
bilizam, excessivamen-te, a repre
sentação nacional, desprendida de 
suas origens populares. Por isso 
mesmo só se observam nos regimes 
que permitem a prática das dis
sóluções parlamentares, corretivas 

,dêsse incovimlente. -
O mandato trienal oferecia a 

vailtag!em, ·aliás discutível, de fa
zer a comiXJSição das Câma.ras 
·alte.niar com o qua.triênio pre
sidencial. A emenda. 88 do Sr. 
Gurarci Silveira· colim•a. idêntico 
objetivo. A prática brasileiro, 
neste caso, separa-se da ameri-· 
cana. Nos Estados 'O'nidos, a le
i;islatura -bienal tem criado 
maiorias hostis aoo presldentes, 
o que deve ser considerado um 
mal. · o presidente deve governar 
com a maioria que o elege. EN • 
TRENóS O MANDATO TRIE
NAL SEMPRE · PERMITIU, SE
NAO ACAROÇOOU A INTRO· 
MISSAO INDJmiTA DO PRE
SIDENTE NA CO:MPOSj[ÇAO 
DA CAMARA . . . Instalada com 
êle, ou proximamente à sua pos
se, A ASSEMBLltiA SENTIR
SE- A COM OS MOVIMENTOS . 
MAIS LIVRES, porque não po
derá 1l:LE INTERFERffi NAS 

. RENOVAÇõES DE SEUS MAN-
DATOS". . 

Foi <> que salientou STORY ("Co
mentá.rio sôbre la Constitución Fe.;.
deral de los Estados Unidos", trad. 
de' N. A. Calvo, ·vol. II pág. 291) : 
"Durante êste período (presidencl!!:D 
a Câmara dos Representantes pode 
renovar-se duas vêzes ... Desta ma
neira, se, de um lado, se pode temer 
exerça o Poder Executivo uma influ
ência contrária aos interêsses do povo, 
êste último encontra NA LIBERDADE 

. DAS ELEIÇõES meios suficiente 
para repan;ar seus ênros". Não pre
ciso salientar que, no Bra.sil, o inte
rêsse contrastante com o do Exe
cutivo não está em contmpo:rl--lhe, 
a meio do perigo uma Câmara 
menos soli.dáuia: está em evitar que, 
pela soma de atribuições excepcio
nais, êle influa nas eleições paa-.a ga,.. 
rantil" a vitória dos correligionálrios 
e a.fasta.r do liça quantos tenham 
criado obstáculos à. ação governa
mental. Muitas e generos·as lições 
podemos pedLr à grande Demooracia. 
do Norte, até na matéria dos prazos: . 
porque lá não .se discute o prazo do 
Presidente. Na questão, porém, de 
coinctdiência dos mandatos, a. ;boa 
fórmula está com o precedente bra-
sileiro". · 

Em seguida o Sr. Cdrilo J!úniru
enviou à :Rresidêncta. um subStitutivo 
à proposta. do Sr ~ Prado Kelly rela
t~va a coincidência. dos prazos dos 
mandatos legislativo e presidencial, 
nos mesmos têrmo11 da proposta a 
substituir, .acrescida . das palawas 
"sendo o mandato Preside'l1C'i!lll d·e 

Esperamos que a Constituinte de -seis anos" . Travou-se la.rga discus-
1946 ·não se desvie da orientaÇão sa- são sôbre 0 assunto, da qual parti-
lutar da que lhe precedeu, nem nos 
obrigue a um retrocesso, que pode ser ciparain os Srs. Prado Kelly, Soa-
fatal ao reflorescimento das insti- res Filho e Hermes Lim~. 
tuições repÚblicanas. Não vem a pêlo o . sr. Soares Filho .a propósito da. 
a observação de que, nos Estados questão de ordem sôbre a prelimi.
Unidos, o prazo de deputados é in- na•r do Sr. Prado Ke:lly diss·e 0 se
ferior ao do Presidente, e assim o gluinte: "0 nobre Plresidente da Co
aceitou a Constituinte de 1891. Em missão constitooional qne tão alto 
primeiro lugar, porque o desacêrto 
desta última foi corrigido em 1934. tem -elevado a sua investidura. com 
Em segundo lugar, porque naquela _o intuito de ·a.breviar as discussões 
Repúbllca, dentro de suas praxes de no seio da Comissão; propôs que . 
educação política e de respeito aos di- 1!'õssem, como preliminares, votadas 
reitos · de todos os indivíduos, a di- algumas teses. - ' Assim se proc-edeu. 
versificação dos períodos visava, pre- O Sr. Deputado Prado Kelly, com a. 
cisamente, criar um óbice ao Exe- aquiescência da Comissão propôs 
c.utivo, ev.itando, pela renovação da ainda uma prelimina.r - a ~
Câmara, que êle contasse, até o fim te: Se o mandato dos DeputaKios 
do seu tempo, com o apeio de uma só deve Óu não coincidil" quanto s. 
e idêntica maioria no Congresso: o duração, com o mandato do Pre
que diminuiria a fiscalização dos seus sidente da República. Surge, 11gora, 
atos e quase o faria irresponsável. . 0utra proposta, a do· Sr. Cil'ilo Jú-

• 
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nior, que envolve questão de mérito 
e não de preliminM"es de tese. 

Se essa propoi>ta fôr sujeita à apre
.ci·aÇã.o õa Comissão terá fracassado 
o objetivo do S1'. Presidente - o 
de abreviar . as discussões, além de 
.ser derrogação do vencido, isto é, 
votatr teses, como preliminares''· 

O S1'. Pll"esidente, a propósito das 
considerações do Sr.. Pr.ado KieUy, 
leu trechos da 3/tru publiCllida no Diá
rio àa Assembléia, procurando escllll
recer o assunto com o objetivo de 
evidenciar não hav-er sido encerrada 
'a discussão da proposta PII1ado Kelly, 
tendo, po;rtanto; cabimento a. p:r~
posta substitutiva do Sr. Cirilo Jú
nior. 

O Sr. Prado ·Kelly insurge-se con
tra a orientação õo· Sr. :Presidente, 
'dizendo não ter apresentado propos
ta suscetível de recebimento de emen
das, e sustentando. que a sua inicia
tiva sõbre a matéria era justificada 
por ser a coincidência de mandat.os 
util ao regime presidencial. Por isso 
solicitava fôsse a proposta do Sr. Ci
rilo Júnioit votada por partes, desta
cando a parte final do Sr. Cirilo· Jú
nior para· constituir propósição sepa
rada. 

O Sr. Cirilo Júnior justificou a 
sua proposta, :requerendo que a mes
ma fôsse votalda por pr:eJ:.e:rência. 

O Sr. Soares Filho a. propósito 
da tese proposta como preliminaa
para assentar-se ou não .. a coincidên
cia do mandato dos Deput!lidos e do 
P.residente da República a,presentou 
a seguinte declaraÇão: "Na Consti

. ltuinte ide 1934, na.. ~m'J)1"eitl8a, nas 
cá.tedma.S e nos ensaios de sociologia 

. política, ,a, iflmqueza do l.Jegli·slativo 
' tem sido apontada como um dos 

maJes do regime. Uma das causas 
dessa fraqueza-, também, ger.almente 
a.ponta.da tem sido a. que l!'esulta da 
influência que o Chefe do Executivo 
exerce na formação do Legislativo, 
justamente pela. coincidência do tem
po dos· mBIIldatos·. Acentuo nova
mente que essa opinião é generàliza
da nos meios politicos. Os políti
Cos, entretanto, mesmo rev·es·tidOB 
do mandato legis1ativo persistem em 
não encarar com cOil'agem a questão. 
Parece a indifeJ."ença doentia ou mu
çulmana do Jeca Tatú. tão celebri
zado há. uma vintena de anos, con
tagiou agora os políticos e legislado
ires que vêm os ma;l~ do .regim<e, 
mas não agem no sentido de preve-

ní-los .ou remediá-los. O Presidente 
dev·e governar com a ·maioria que o 
elege. O Leg:ts1ativo com o mandato 
coíncidente sentill'-se-á com os mo
vimentos malis livres. São as razões 
parque entendo que o mandato dos 
Deputados deve ter a mesma dura
ção do · que fÔr fixado para ·o P:re
si<dente: da Repúblic'a, acrescendo 
que ' quatro anos nãio sell'ão stúici.;. 
entes". 

o Sr. Agamemnon Magalhães fêz 
então a seguinte 

DECLARAÇÃO 

.: "Sou pela coincidência do mandato 
legislativo com o petiodo presiden
cial, em face da experiêncLa do re
gime pr·esidenci.alista. Os ·abusos do 
Poder Executivo, empregrundo a S<ml?o 
de a1ribuições, que lhe outorga a 
Constituição, no sentido partidálrio 
só poderão encontrar f.reios na coin
cidência dos mandatos. O Presidente 
que proce~ duàs eleições parru a Câ
mara, exel!'ce verdadeira ditadura. 

!Sou, pois, II'~ito pela coincidên
cia - dos mandatos seja qual · fôr o 
prazo fixado para o períodQ presi
dencial. - Agamemnon Magalhães. 

O& deootes prosseguiram anima;da
mente, u tendo fa.lado os Srs. oames 
de Brito, Costa Neto F,lôres da 
Cunha, Benedito Valada'.res, Ivo d' A
quino e Mário Masagão, sendo tro
cado vários aPar•tes entre os Srs. Ci
rilo Júnior, Flôr.es da CU(lha. Her
mes Lima e Acúrcio Tôrres . ' 

O Sr.- Presidente pediu aos mem
bros da ~omissão que se conduzissem 
com - serenidade e elevação noS de
bates e, não havendo mais quem so
licitasse a palavra, declarou encerra-. 
da a discussão. 

O Sr. Acúrcio TÔl'l'es, em explica
ção pessoal, elucidou a sua atitude 
em fa{5e .do assooto em discussão, 
prOICurando r.esponder especialmente 
a um aparte do Sr. Hermes Lima. 
Ao · declal'a.r o orador que não teve 
entendimentos de . qualquer natureza. 
com o Sr. P.resid·ente da R€ll>ública. 
sôbre a extensão do m!llndato presi
dencial, foram ouvidos vários apar
tes· nos quais se salientava que o 
Sr. Presidente da Repúbllc·a concor
daria com um tempo de mandato 
que lhe ftôsse fixado pela ConSti
tuinte, qualquell" que êle fôsse. O ora-
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dor declrurou que, individualmente, 
êle, de acôl'ldo com a sua atitude 
tla campanha presidencial, bater-se 
ia pela fixação de período presiden
cial em seis anos. 

O Sr. Presi'd.e!nte recordou a sua 
atitude por .ocasião da iniciativa do 
Senhor Prado Kelly ao apresentwr 
a p'roposta que. tanta agitação estava 
produzindo, pois previra que ela vi
ria roubar tempo aos trabalhos ~ 
tirar a serenidade dos Srs. membros 
da Coniissão, uma vez que era o 
ponto c:rucial nos tr.abalhos da ela
boração constitucional. Lamentou 
que o Senhor Prado. Kelly houvesse 
colocado a questão no terreno pes
soa;! · chegando a &meaçar com a 
renúncia d111 vice-presidência da Co
missão se fôsse rea·berta a discussão 
da matéria. 

O Sr. Prado KellY apa.:rteia, di
zendo que fizera esta declaração 
apenas ao Sr. Mário Masagão, tendo 
o Senhor Deputado Capanema ou
vido a mesma acidentalmente, não 
lhe tendo dado o caráter de ame
aça, tanto assim que · não a trans
mitira, praposita.damente, ao Pre
sidente da Co:mi.ssão. 

O Sr. Presidente anunciou a vo
tação da preferência sollcl.tada pelo 
Sr. Cirilo Júnior para a sua pro
posta, sendo a mesma concedida por 
21 votos contra 16. 

O Sr. Prado KellY leVWltou-se e 
justificou o seu pedido de renúncia 
à vice-presidência . . 

O Sr. Presidente fêz um apêlo à 
Comissão no sentido de não s& acei
ta a renúncia do Sr.- Prado Kelly, o 
que foi aplaudido com uma salva de 
palmas, lamentando que a questão 
tivesse aquele desfêcho que tanto o 
emocionava. 

O Sr. Artur Bernardes fêz con
siderações sôbre a extensão do pe
.ríodo p1\!sidenclal, 'é invocando a sua 
passagem pelas- presidência do Esta
do de Minas e da República para 
éoncl\rlr que êsse período deve ser 
de quatro anos. 

o sr. · Presidente anuncia a vota
ção da proposta do Sr. Cirilo Jú
nior e, respondendo a umá. consulta 

. do Senhor Hermes Lima. sõbre a. 
possibilidade de emendá-la, declara 
não ser isso possível uma vez que 

haVia pa.ssado a fase destinada àl. 
discuSsão. O Senhor Hermes Lima.. 
encaminlwu 111. votação da proposta. 
declarando não lhe parecer cla.Ta a. 
sua. redação, principalmente quan
to a expressão "sendo", cuja sig
nificação era um t!IIIlto ambígua, 
não tendo o mesmo valor de "eeor". 

O Sr. F.residente lamentou a sus
pensão · do serviço taquigráfico que
certamente evita.ria uma loquacidade: 
desnecessária. 

O Sr. Cirilo Júnior declarou não, 
caberem as criticas formuladas à re-
dação da sua proposta e para de
monstrar que assim era, não hesi
tava em solicitar a substituição da. 
palavra "sendo" pela expressão "se 
fôr". -

o Sr. Prado KeUy declarou ser um 
ato perfeito a sua renúncia, de acôrdo 
mesmo com o espflrito do Regi
mento da Casa, embora o mesmo não. 
fôsse referente às Comissões. O ora
dar justüicou a. sua atitudé, dizend() 
que não procedera precipita.damente,. 
de vez que ouvira a propósito senC~.o. 
.todos os seus correligionáirios com 
assento na Co:mi.ssão, pelo menos a. 
maioria dêles. 

o Sr. Presidente anuncia a vo
tação da proposta do Sr. Cirilo Jú-

. nior, com a substituição &ugerlda ,, 
pelo seu próprio autor. 

o Sr. Prado Kelly pediu licençlll 
.pa:ra, encaminhall.do a votação, e · 
ainda que o fizesse no prazo mais: 
extenso do que • o a:egimental, lêr a . 
seguinte · 

DECLARAÇÃO 

I 

·A Lição Norte-Americana 

Uma das profícuas lições que ao' 
mundo moderno deu a sua primeira. 
mrande República - a FederaçãD
Norte-Americana - foi a regra de 
govêrno, que extraiu do prlncipio 
da temporarieda.de das f.un~ões ele
tivas: a fixação do período presiden
cial em quatro a.nos. Só com isso -
ou fôsse, com a detezminaçã.o de
curto prazo - reduziram o ~xcessi
vo poder, que se enca.rna no Che!e
do Estado. E a sensata observaçe.o
vinha de mais longe. Procedia, co-



mo ;:wentua Bryce (1), da experi
ência romana; pois, ao se extinguir 
a realeza, não se lhe suprimiu a au
·torida.de: limitruram-se a um ano as 
atribuições dos côiD.sules. 

Ninguém ignora que, na Conven
ção de Filadélfia., vários de seus 
membros advogaram o mandato de 
seis e dez anos (2) • Por quinze se in
clinara Gerry, e por vinte King. 
Hamilton pela perpetuidade, tempe
rada apenas com a cláusula de bem 
servir: "quandiu se bene geSserit". 
Mas, vitoriosa a boa doutrina, que 
siglrJ.ifioava uma valiosa e importante 
cautela, o seu elogio é fÉüto pelo 
,mesmo Hamílton ao celebrar, no 
"Federalista", as excelências do ~re-
gime: · 

" Não J>Qde certamente· afir
mar-se que só quatro taiD.OS pos
sam dar ao magistrado executivo 
indf1Pendência si.rficiente; mas, 
ao. menos, é .o. tempo que basta 
para ~'nfluir fortemente s6bre o 
espírita e o carátm- do govêrno. 
Já é assaz considerável o inter
valo, ,para que , a aniquilação ·da 
autoridade não esteja .tanto di
ante dos olhos que, por isso, per
ca inteframente o ânimo qual
quer. homem dotado de um· grau . 
de firttneza . medio:cre, e se não 
possa razoávelmente esperar que 
o povo tenha tempo de rec·o
nhecer a conveniência das me
di<ias que se tomaram; e, ainda 
que pr-ová.vel seja que a filrmeza 
do homem público vá dimiiD.uin
ido, ;preoisamente na proporiçã,o 
em que se fôr a~roximando a épcr 
ca. em que uma nova eleição de
ve fazer patente a opinião do po
vo sôbre o seu procedimento, -
não obstrunlie isso, a estima e 
benevolência, que já deve ter 
fundado no coração dos . seus 
concidadãos, dev-e sustentá-lo ain
da, .precisamente na proporção 
C<?!? que p~der contar com a opi
mao, que tiver dado da sua in
:tegrida.de e prudência, e com o 
direito, que tiver adquirido à 
afeição e ao respeito dos homens 

, 0) J .ames Bry:ce - "L-a Répu
blique Américaine", trad. de D. Mui
ler, págs. 66, nota 1. 

(2) Wood:burm - "American Go
vernement", pg. 115. 

ilustrados, Fica, pois demons.trado
que o têrmo de quatro anos é su
ficiente (Para .daT' qp poder exe

. cutivo a ·estabilidade necessária a. 
u.zna 1clas 11artes mais intm-essantes. 
do 9:ovêrno, sem . deixar rugar aos. 
reemos ·oos "zelCLdores acêrca da
! iberdade pública(3) . 

Está-se a vêr que um dos motivos 
para tal critério foi o de resguardar 
a independência do PresideEte, emr. 
face do Legislativo, sobretudo por
que a sua tarefa se devia assemelhar 
à dos antigos "governadores" e àS.. 
do monarca inglês, restrita, porém; 
em tudo quanto lhe pudesse permitir 
a corrupção do Congresso e, por via 
del~t .o absólutismo. Outra ra.zã,o era. 
a " estabilidade .do sistema 'de ad
ministn:ação". - "De que servil'ia. -
indaga STORY (4) -formar os me
lhores projetos administrativos, se c> 
o Poder E~ecutivo passasse, inces
santemente, de umas a outras mãos, 
e se êsses projetos se modificassem'< 
contl.iluamelrJ.te, antes de poder o 
povo apréciá-los e julgá-los? A mais 
lisongeira recompensa para os cida
dãos patriotas e pall'a os estadistas 
é a esperança de que as objeções: 
<contlra ·seus sistemas dssa.pail'·eçam, 
quando êss•es sistemas sejam subme
tidos à prova, e que o afeto e re
conhecimento público s-obreviverão a.. 
tais trabalhos. Quem, ·entretanto;. 
quererá semear, . se n "ão · puder espe
~·ar a colheita? Que homem está dis
posto a sa.crificar o repouso e a po
pularida.de presente pelo êxito dl!B' 
i~déias políticas, se não tem tempo 
para desenvolvê-las e assegurar-lhes: 
a· triunfo?". 

M·as os "quatro anos" da seção I, 
do art. II da Convenção de 1787' 
são sobejos, na frase do comentador, 
para a.quêle· objetivo: 

"De!Ve-se reconhecer que, até: 
ag1ora, . a expe.riência demonstroU' 
a sabedoria do têrmo fixado pela. 
Constituição; não é bastante lar:
go para p6r em pr?rigo os inte
rêsses do povo, nem bastante: 

·curto para debilitar a j6rça ~ 

(3) "O Federalista", ed. bras. de· 
1840, 8. 0 vol. pgs. 108-109. 

(4) J. STORY - "Comentário sô·· 
bre la Const. Fed. de los Estad<J6; 
Unidos", tra.d. de N. A. CaJ.vo,. 
vol. n, pág. 291. 



a ~'nde.pendência do Poder Exe
cutivo". 

Salienta ainda. o professor de Har
"Yard; 

"0 tênno fixado pela Consti
tuição pa.ra a dUT-ação das fun
ções do Presidente é um têrmo 
médio entre a duração do Sena
do e da Câmara dos Represen-

-tantes. Dura.nte êste período, a 
Câmara dos Representantes pode 
renovall'•Se duas vezes, e as duas 
terças partes dos Seilladores te
rão sido trocados ou :reeleitos. 
Desta maneira, se, de um lado, 
se pode temer exerça o Poder 
Executivo uma influência con
.trária . aos interêsses do povo, 
êste último encontra na liber
dade das eleições meios sU!fici
entes para reparar seus êrros; e, 
de outro lado, deve-se . desejar 
a uniformidade e a estabilidade 
daS medidas de administr-ação, 
estas duas condições se acham 
garantidas pela duração das jun
ções dos senadores, que será CO
mo u1n jrero a tôda inovação 
procedente dq,s trocas no Poder 
Executivo e na Câmara dOs Re
presentantes."-

Contra o limite quatrienal, se ou
-viram; é certo, algumas vO'Zes. Na sua 
maioria, vozes suspeitas. Asstm as de 
B. Hanison e de William T.a.ft .' 

O primeiro pleiteava a ampliação: 
"A menos que se encontre UIÍl meio 
de consagrar parte menos considerá
-vel do prazo de quatTo anos a aten
der pedidos doe emprêgo e· a f .azer no
.meações, seria bom deixar ao Pre
sidente melhor oportunidade de de
monstrar o .que pod·e fazer pelo 
país ... " Todavia, êle próprio reco
nheceu a impossibilidade da mudan
·9a: "Nosso povo é sa-bidamente con
serv-ador em assuntos OOinStitucio-
nais"(5). · 

O segundo postulava ~ete anos, sem · 
l"€el€gi.bi!idade: "Esta mudança - dis
se êle - imprimiria ao Executivo 
maior comfiança e independência no 
'desempenho de suas obrigações, e, dês- · 
te modo, todo o absorvente interêsse 
_pôSto na reeleição ,por aquellfs empre-

(5) Harr:ison - "Vida ·const. de 
los · Estados Unidos", t rad. de Obre
:gón, pg. 56. 

gados públicos cuja permanência de
pende dêle, desapareceria por inteiro. 
a~egurando, assim,- o bom cumpri'. 
m~mto na a:dministll:ação a.té o último 
dia do período". (6) 

Mas :a um e outro dá irônica res
posta o constitucionalista argentino 
Gonsalez Calderon" · 

"E' lógiCo assim opinem os ex
presidentes que não foram 'f·a
·vorecidos pela reeleiçã-o, como 
Harrison e Taft, por que o exer
cício. de um grande poder ,como .. 
a presidência, jaz gostar do mes· 
mo, talvez com exagero, e jor.,. 
ma a crença de que é necessário 
possuí-lo largo tempo, para desem
penhá-lo melhor. · O mario de 
pensar .dos ex-Presidentes a êste 
Te$[Jetto ndo pode invocar -se, 
pOis, çomo bom argumento". Ç7) 

J,amais. o povo americ.ano . se re
signaria a .saf~er, por mais de qua
tro anos, a incapacidade de um ·go
;<emante. Não se disporia, por mais 
tempo, a sel' v.ítima de administra
·ções incompetent es, como: as de J. 
Polk e de Franklln Pi-erce, "homens 
vulgares, que só fizea:-am uma coisa. 
notável : chegar a posição tão ele
V·a.da" ,_ como de ambos mal disse 
Bryce. 

II 

Valor de um Princípio 

o exemplo americano· não vale, ape
nas como um precedente. Vale, nes
ta parte, como um princípio. 

E' nessa altura que dev·emos consi
derá-lo, s.egun·do ·frizou Rui ·Barbosa, 
em trecllo lapidar: 

"Desde os tempos .mais longín
quos da evolução politica da hu
miNüdade, uma. das característi
cas · da lormQ, republicana ~
meçou a ser, com poucas exceções 
explica.das .pela contingência aci· 
dental de certos · fatos ou meioa 
so.ciais, ·a limitação, rigorosa
mente 'temporári a, do pod·er · do 
Chef-e da NaÇão, cOilltraposta 1\ 

(6) William Taft - "La Pr€<!1• 
dencia! sus d ebell'EiS, ·sus · ·poderes", 
tr.ad. de Purón, pgs. 8-9 . 

(7) Juan A. Gonzalez Calderon -
"Derec-ho Constitucional Argentino". 
vol. m, pg. 327, nota 51. 
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-dmação, ordinàriamente por tôda. 
a vida humana, da supremacia 
do soberano nas Monarquias. 

Desta noção tem resultado, não 
:;ómente ser restrito a um curto 
prazo o têrmo de exercício da 
primeira magistraàura.l senão tam
bém vedar•-se a releiçao do que a 
ocupa, receiando-se ,que· a facul
dade contrária importe em deixar 
ao Ched'e do Es.tad·o aberta a por
.ta à perpetuidade nó gôzo da so
·berania". (8) 

E não há. exagêro em concluir, 
~om Calderon, que essa é a verda
deira tradição continental: (9) 

"Do estudo coill!Pa.rat~v·o que 
antecede, deduz-se o período de 
quatro anos e a não reelegibili
.d'ade imediata são Rew'as Con· . 
sa.gTa.das no Direito Co;nstitucio· 
nal das Rea>úblicas Americanas, 
fazendo ex.ceção à primeira des
sas regras nos5o pafs, com 
Nicarágua, Guatemala e Chile. 
Isto quer dizer, seguindo o exem
plo dos EE. UU., se considerou 
mais conveniente e mais adequa
do à índole das instituições de:. 
inocráticas, fundadas na sobera
nia da Nação, o período presi
deiliCial de quatro a.nos". 

m 

A regra do Continente 
Oonsultando--.se •as mais recentes 

constituições dos países a·mericanos 
· apura-se que nove dêles mantêm o 
~ênno quatTienal: Estados Unidos· 
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cubi, 
Equador, Pana.má, República Domi
nicana e Uruguai. As exceções - de 
cl.nco anos (Perú, Haiti, Paraguai e 
Venezuela) e de seis anos (Argenti
na, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México e Nicarágua), 
obedecem a motivos óbvios, que ci
tarei em seguida. 

A Constituição ·boliviana de 28 de 
outu~ro de 1938 estatuiu no artigo 84: 

(8) Rui Bar.bosa - "Parecer" in 
Batista Pereira - "Rui Ba.rbosa e o 
Rio Grande do SUl", pgt 43 e in 
"Comentários à ConstitU:ição Fede• 
ra.l Brasileira., coligidos e ordenados 
por H<,?mero Pires, vol. III, pg. 162. 

(9) Calderon, op. cit., rps. 327. 

"0 período constitucional do 
Preside.nte e do Vice-IPresidente 
da República é de Quatro Anos 
improrrogáveís. Não poderão 
ser eleitos, nem o Vice...Pre.siden· 
te ser eleito Presidente da Re
pública, senão passados quatro 
anos da terminação do seu man· 
dato"·. -

A da. Colômbia, de 4 de agôsto de 
1886 (reforma.da por atos legislati
vos de 1894, 1898, 1905, 1908, 1900, 
1910, 1914, 1918, 1921, 1924, 1930, 1931, 
1932 e 1936, codificados neste último 
ano, pelo Conselho de Estado) dis
pôs: 

"0. Presidente da República se
rá eleito em um mesmo dia pelo 
voto direto dos cida.dãos que têm 
direito a sufragar :pa;ra repre. 
sentantes, e para um período de 
quatro anos, na forma que de-

.. termine a lei". 
À de Oosta Rica, de 7 de dezem

bro de "1887, (vigente com alterações 
de 1882, 1888, 1903,1906 e 1926), pre
ceituou no a.rtig/o 97: 

"A eleição do Presidente da 
!República se fará no segundo 
domingo do ano em que deve 
ca.ir a renovação dêste funcio
nário. O P.r.esidente da Repú· 
blica não poderá ser reeleito 
para o periodo seguinte. O têr
mo presidencial é de quatro anos 
(textos do DeQreto n.0 · 7, de 17 
de maio de 1913 e das leis ·de 
22 de maio de 1903 e 25 de maio 
de 1926) ". 

A de Cuba, de 10 de outubro de 
1940, apesa.r da instituição do regi
me parlamentar, determinou no ' ar· 
tigo 140: 

"0 Presidente da República se
rá eleito por sufrágio universal, 
igual, direto e secreto, em um 
só dia, pa.ra um período d-e qua· 
tro anos conforme o processo 
que estabéleça a lei". 

A do Equador, de 28 de fevereiro 
de 1939, estabeleceu no art. 76: 

"0 Presidente da República 
durará quatro ancs em suas fun· 
ções; e não poderá ser reeleito 
senão depois de dois periodos 
constitucionais". 

' 

' 
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A do Panamá, de 13 de fevereiro 
de 1904 (revistà em 1918, . 1926 e 
1928), prescreveu no a.rt. 69: 

"O Presidente entrará em exe.r
cicio de suas funções constitucio
·nais no dia 11.0 de outubro próximo 
ao de SUJa eleição, e durará qua
tro anos em seu emprêgo". 

A da República Dominicana, de 9 
de junho de 1934, não discrepou das 
antertores no art. 44: 

"O Poder Executivo é exerci .. 
do pelo Presidente da República, 
que será eleito cada quatro anos 
:Por voto direto". 

Nem delas dissentiu a do Uruguai, 
de 18 de maio de 1934, no art. 150~ 

"0 Presidente e· o ·vice-Pre
sidente durarão quatro anos em 
suas funções e, para voltar a de
~empenhá-las, se exigira que ha
Jam tr.ancorrido quatro •auoo, 
desde a data de sua cessação". 

IV 

.As exceções· americanas 

A primeira das exceções histOri
camente, é a da República Argenti
na, com. o criticado art. 77 do esta
tuto de 5 de setembro de 1860. 

Raras vêzes, entretanto, se encon
trará, em uma nação tão eiilérgica 
reação da cultura contra o êrJ:O pra
ticado. Não o perdoam, nem o ex
culpam os constitucionalistas de mai
or tomo. 

"O período de seis anos, esta
belecido pela Constituição Ar
gentina - escreveu ô citado oal-

de<ron é inconveniente e não ade
quado à indole das instituições 
democráticas, por múltiplas ·ra
zões; principalmente por con
tribuir para vigorizar e ensober
becer o Poder Executivo ante o 
Congresso e os outros poderes 

constituidos, e porque retira ao 
povo uma oportunidade próxi
ma para reti;t.i.car o· êrro, que 
haja cometido, elevando à pre
sidência um cidadão incapaz e 
indigno de ocupá-la. Com um 
período de seis anos e com ina
movibilidade pouco menos que 
absoluta (como ocorre em nosso 
sistema constitucional) , o Pre
sidente da República log:ra. con-

centrar em suas mãos a direção 
politica exclusiva do pais e o 
manejo pessoal de todos os se-

.to.r~ gorvenamentais, que lhe 
asseguram uma influência incon

trastável. O hábito de exercer um 
p~er foirte, sem cantrõle efe

tlvo, como é o caso de nossa 
presidêro.cLa, gera e fomenta a 

idéia de que sua esfera de ação há 
de estender-se cada vez mais. 
O povo acostuma-se, insensivel- . 

mente, a olhar com indiferença. 
- quando não aplaude incons 
cientemente - os avanços dêsse 
poder pessoal, a.té o terreno das 
coisas que não incumbem ao go
vêrno, por que os cidadãos as 
reservariiJll para si mesmos, coor 

:forme a Constituição. Nada es
capa, então. A intervenção pes- . 

soal ào presidente, menos to
davj,a, quando êle se crê auto-:-

!rizado por um "plebiscito na
cional" para realizar os "postu
lados" de uma "ca.usa", vaga
mente expressos com esta fór
mula ameaçadora: " . a recons
trução · ~oral e ,politica da Re
pública" (f.rase do ex-presidente 
Irigoyen) . A o,ção legislativa dO 

Congresso, os foros do Poder Ju
dtciário, o funcionamento das au
tonomias provinciais, os mais su
balternos escritónios administra
tivos, a - solução dos incidentes 
policiais, a vida das u.niversida
des, a inversão caprichosa das 
rendas públicas, tudo fica sub
metido ao critério únéco ào Pre
sidente e para tudo se recon:e 
a êle, como "Proviáência" ào 

pats. Quanto aumenta o pode
rio presidencial, · durante o lar
go lapso estabelecido por nossa 
Constituição, à medida. que o 
próprio tem,po alimenta os seus 
excessos! -

Está na natureza das insti
tuições demoaátioas o Princi
pio de que o Eleitorado deve 
ter sempre a possibilidade de sa
nar as deficiências, que advirta 
no funcionamento do g'ovêrno, 
que constituiu. A renovação pe
riódica dos poderes públicos é 
uma das primordiais caracteris
ticas e condições da fo.rina repu
blicana J:epJ:ese!ltativa, adotada 
pela Constituição, como base de 
nosso regime político. 
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Tal qualidade de n~a formt 
de govêrno fica, pois, desvirtuada 
pela ex;cessiva . duração do pe
ríodo Presidencial, · e também o 
princípio da separação dos pod·e-

res sÓfre ofensa, porque, em con
seqüência dessa anomalia, a ba
lança se incllrÍa a favor do Exe
cutivo; robustecido · pela ação 

ininterrupta de seu depositário, 
em · tão lago tempo, sem contrõ
le parlamentar ou popular efe
tivo". (1Q) • 

Não há de ser êsse quadiro pes
simista, oom a perspectiva perma-

- nente de desordens e revoluções, na 
nobre potência amiga, que nos sus
·Cite inv·eja ou nos mova à imita
ção. Os males do presidencialismo 
ali estão agravados com a longa con
tinuidade da primeira magistratura, 
.e com os vícios do autoritarismo, que 
ela traz no seio, para .a sua perda, 
quando exgotadas a tolerância e a .re-· 
.signação populares. 

Já . a causas diversas, sociais e po
líticas; se devem precedentes do Chi
le e do· México. 

No Chile, se adotara· o .. sexênio, 
em virtude das modificaÇões parla
mentaristas introduzidas · no estudo 
básicÓ. E aí se lhe compreende a 

irazão, como, de espaço, examinarei, 
no caso de direito eurOti>eU. Desde a 
revolução de 1891, na expressão da 
J. G. Guerra (11), "todo o meca
nismo da administração pública pas
sou do poder executivo ao Conwes
so, graças à introdução inconstitu-

. cional do regime parlamentar, medi
nte o uso abusivo que as "Câmaras 
fizeram da sua faculdade de apro
var, periõdicalúente, as leis · de or
çamento, de impostos e de fixação -do 
contingente militar" . . Só 34 anos 
mais tarde, em 1925, voltou o povo 
chileno à prática presidencialista. 
Quando Arturo Aless·andri assumiu 
o poder, com um programa revisio
nista, depàrou com vivas resistên
cias, e uma ·revolta militar se des
fEchou em 5 de setembro de 1924. 
Na contingência de dissolver· o Con
gresso, o Presidente p:referiu demi-

(10) Calderon, op. cit., . voL m, 
ps . 328-329. 

ti1'-tSe, depois de promulgar várias 
leis de conteúdo social. O Congres
so recusou-lhe a renúnci·a. Os mili-

. tar.es por sua vez; lhe pro.puzeram 
deixar o país, conservando o põsto 
e as prerrogativas. Criada uma si
tuação anômala, com a deliberação 
parlamentar da sessão de 9 de se
tembro, licenciando-o das funções, 
sobreveio o movimento de 23 de ja
neiro de 1925. O mandato de Artur 
Aless.andri e:1q)iraria a 23 de dezem
bro seguinte; e ·a 25 de março vol
tava 'êle da Europa oom o propósi
to de não se manter no pôsto além 
de prazo .que .lhe resta.v.a. Como sa
lienta Miirkine-Guetzévitch (12), "a 
falta del tempo tornava impossível 
a convocação de uma - Assembléia 
Cons-tituinte. Era mister recocrer à. 
ncmeação ue uma assembléia consul
tiva, repr·esentando as diversas ativi· 
da.des nàciOill.ais. Foi ela que redigiu 
a nova Constituição. Mas não a , votou 
o povo. · Conheceu do seu texto por 
meio de consulta plebiscitária. Arturo 
Al.essandri, pelo Decl'eto-lei número 
4-61, convocou o eleitorado a manife.s
tar-Sie por uma dessas três únicas so
luç'ôes: "l.a - Ee aceitava o projeto 
apresentado pelo Presidente; 2. a - se 
aceitava êsse projeto oom o regime 
de govêrno parlamentar estabelecido 
nas fórní.ulas sugeridas pelos repre
sentantes de outros. partidos políticos; 
:;l. a , - se repelia êsses dois projetos 
- fórmula que, se triunfante,- com
portaria a pesquisa de outros meios 
para estabelecer a ·normalidade insti
tucional do país" (13) • . Não houve, 
portanto, nenhuma indagação sôbre 
o prazo do mandato do Chefe ·do Es
tado. E apontam Os autores, den-· 
tre os principais defei-tos do plebis
cito, a proibição, para o povo, de dis
tinguir entre as diversas partes de 
um estatuto, sujeito ao seu ·voto, 
para· sufr!J,gar umas e recusar outras, 
poís só é . chamado a recusá-las 
ou aceitá-Ias em bloco. A opinião, 
assim revelada; tem tonS indisfar
çáveis de "comédia politica" (14)'. 
E', a .bem dizer, inexistente. 

(12) Mirkine-Guetzévitch - Pre
, fácio à obra "Parlamentarisme et 

R égime Présidentiel" de Arturo Ales
. sandri, ps. XII-XIII. 

(13) Artur Alessandri - "Parle
mentarisme et Régime Présidentiel,. 
ps. 108. 
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A situação do México era, igual
mente, peculiar. Que longa e penosa 
herança não so.brecanegava, em 1917, 
o seu grande povo! Não px:eciso lem
brar o que foi o período anárquico 
de revoluções e ditaduras de 1824 
a 1857; bru>ta-me recordar, pela -:ra
ma, o que sucedeu após a execução 
do InliPe.r.ador Maximiliano. Pe 1877 
·a 1910 floresceu, em violências e san
gue, a Dtta1du:ra de Diaz. Mas essa 
dilatada tirania, que tombou "como 
um castelo de cartas", na frase de 
J ames e Martin (15), sucedexam 
breves, instáveis governos. Três pre
sidentes contou_ o México em . pouco 
mais de dois anos - de 19 .de fe
vereiro de 1913 a 20 de outubro de 
1915. A Constituição de 1917 nasceu 
do podea- de fato de Carranm, que 
convocára a Assembléia de Querate
:i'o. A de~eito dela., carranza conti
nuou a gov·erna.r como ditador, 
apoiado no Exérci.to, até 1920" (16) • 
E que qr.esidente depois teve o Mé
xico? D. Adolfo de Ia Huerta, em 

··m.eve intérregno; o gene.ra.I Alvaro 
Obregón de 1920 a. 1924; o general 
Pluta.reo Elias Oalles de 1924 a 
1928 ... Em 3 de. setembro de 1932, 
Ortiz Rubio, eleito legalmente (1929-
1932) para suceder a Portes Gil, ven
oedor do movimento· anti-Calles, di
rigido pelo general Escobar, "demi
tiu-s-e ,para não ser obstáculo ao de
senvolvimento da politica mais con
veniente ao país" e então, ao gene
ral Abelardo Rodriguez, tocou ocupar 
o pôsto, antes de passá-lo às :r,nã.oo 
do gene:ral l;..azaro Cardenas para o 
exercício 1934-1940" (17) . A Carde
nas sucedeu Avila Camacho. De 1917 
a 1945, em 28 anos, óú seja, pela Cons
tituição, em 6 e meio periodos presi
denciais, ocuparam o poder nove Che
Ires de Estado: mais dois dos que 

(14) Joseph Brurthélemy et Paul 
Duez - Traité de proit Constitu-
tiollB:1el", ps. 254. -

(15) James e Martin - "The Re
publios of Latin ·· America.''. 

(16) J-. Delpooh e J. La.pemélre 
- "Les Constitucions Modernes", 
' 'Ol. IV, ps. 205-206. 

(17) Hugo · D. Barbagelata 
••Histoire de I' Amérique ÊSpa,gnole", 
ps. 278. 

~scenderiam àquela eminência se fOsse 
quatrienal o período de govêmo. ~ 

Se · os exemplos de três progres
sistas repúblicas do continente -
a ATgootitna, o Chile e o México -
não amparam a tese excepcional 
muito menos a fortalecem as demais 
da lista. · 

A Guatemala nunca· preten.d~u f o~ 
:ros demooráticos. De 1896 a. 1920, 
administrou-a Manuel Estraida Ca.
bTera "homem cruel, não isento de 
ta11o político", "ávido de poder e 
riquezas" (18) . Demitindo·-se Chacon 
em 1930, Palma- foi escolhido presi
dente provisório; e, no curso do mesmo 
ano, o substituiu o general Orelana, 
que os Estados Unidos não reconhe
ceram. Em . janeiro de 1931, a co~ 
missão permanente da Assembléia Na
cional nomeou, de uma vez, três vice
presidentes; ao mesmo tempo que pre
parou a eleição _ popular. Esta favo
receu ao geperal Jorge Ubico · (1931-
1937) . Sob o gume de sua espada, 
votou-se a Constituição vigente Cde 
19 de julho de 1935) que prescreveu 
no artigo· 66-: "O período presidencial 
será de seis anos improrrogá~eis, e o 

·que haja exercído a Presidência por 
eleição popular não poderá ser re
eleito senão depois de doze arios de 
haver cessado 0 exercíc;io dela." Mas, 
no mesmo estatuto, ·o ditador teve 
o cuidado de encartar uma disposição 
transitória (dec. n.O 4 de 11 de jullw. 
de 1935, artigo 1.0) :. · 

"A pr.esidencia cons·titucional 
do general d. Jorge .. ·Ubico ter
minará a 15 de marÇo de 1943 
(oito anos imas taroe) , e, com 
ta:l fim, fica suspenso até aquela 
data os efeitos do ru-1:1. 66 da 
1Comstituição". 

Em Salvador como r;efe.re John 
Gunther, (18), pontificou por mais 
um decênio, o general Maximiliano 
Ma!l"tinez. Um golpe de Estado al~ 
çou-o à presidência em 1931. "Até 
janeiro de 1934, os Estados Unidos 
se recusaa-.am a ;reconhecer o seu 
govê:rno. A exemplo de outros :presi~ 
dentes da América Central, Marti
nez -re!oomnou a Constituição para 
poder se conservar no cargo legal
mente . .. " Eis a origem do art. 92 
da Constituição de 20 de jeneiro de 

(;18) H. Barbagelata, . op. cit. 
ps. 284. 

.. 
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1939, que ao leitqr. desprevenido 1Ja
recerá prenhe de cautelas: 

"A duração do período presi
dencial será de seis anos, que 
começará e terminará em · 1.0 de 

, janeiro sem que a pessoa que: o 
haja exercido possa funcionar um 
dia a mais.". 

Em Hondwas, o prazo do mandato 
era de quat!ro anos, por fôrça da 
Constítuição de 10 de ·setembm de 
1924 (.art. 110) . Em 1939, porém, as
sumiu o poder o General Tibúxcio 
Ca,rias que não sé oontentou com o 
sexêtnio do a.rt. 117 da Constituição 
á ·e 1936;. dilaJtou o seu tempo até 
1949 a despeito dos cutdados com 
que 'defendia· o cargo; pois, segundo 
observou um: jornalista "assistia à 
missa com metralhadoras instalada 
dentro da igreja". . 

Nicarágua ·também nâJo senvirá 'de 
modêlo. "E' . vão falar de Nicaráf1ua 
como Estado independente, decidin
do do s·eu próprio govêrno", c~mo 
~roooinllecem James, Mart.in (20) e 
Check (21) . ' 

A tradição, po.:rém, era do manda~o 
por "quatl'o anos", como se. lê no 
art. 101 da; Coost~tuição de 10 de 
nov.embro de 1911, em contraste com 
o . a;rt. 20'l da. de 22 de março . de 
1939. . 

No P,e_xu, vigo.:rava a regra de cmco 
·a.nos, nos têrmos do rurt. 139 da 
Const. de 29 de março de 1933, como 
nos do .art. 113 da Const. de 27 de 
dezembro de 1919. Mas . que impor
tam os têrmos?· Só pela· fôrÇa, em 
1930 foi deposto o Presidente Augus-·. 
to B. Leguia que, também pela fôrça, 
se investka no poder em 19·19 e lo· 
grara "~reeleição" .em 1924 e 1929. 

Em 1939, (, general Oscar R.. Be
navides, pela lei n.0 8.929, promulgou 
uma reforma. aprovada em plebiscito, 
e não por qualquer Assembléia, pa~a 
se ajudicar mais um ano de auton
dade. Mas, a bem da · ve!l'dade, se 
sa!iénta que também se tornaram 

(19) John Gunther - "O Drama 
da América Latina" . Trad. de J. 
Jobinsky, por. 138. 

(20) H. O. James e P. A. Mar-
tin. op. cit., ps. 395. , 

(21) J. B. Check - "La politique 
áes Etats-Unis au Nicata~a .et sa. 
significaJtion", in Rev. des sciences 
politíques~· 1931, ps. 135. 

coincidentes os periodo.s ~o Chefe do. 
Ee:x:ecutivo e oo dos deputados e 6e• 
nadores. 

Os países, onde teOricamente pre· 
valece o "quinqüênio", são · a Vene
zuela, o Para.guai e o Haiti. , 

o primeilro dêles ainda col!lSel"Va ~· 
cicatrizes de uma das mads demora.
.das ditadura. do mundo. A de "El 
Brujo"l Juan Vicente Gomez, que 
até à morte, dominou a sua. pátria, 
como a um f.eudo, - de 1908 a 1935. 
Despertado para a vida livre, a Ve
nezuela não achou demasiado o' pra
zo prescrito no art. 95 da Constitui
ção de 16 de julho de 1936. Mas, 
honxa seja a·o substituto de Gomez. 
e andino como êle - o gener·al Lopez, 
éontrera.s, que expontâneamente re
duziu a duração de seu período de 
govêrno, o qual, em vez de terminar 
em 1943, terminou erií 1941! 

O Paraguai está perto demais de 
nossa obsm-vação, para que nO\S dete
nhamOIS em d.CSCLr•eVer as ClTC~ 
tâncias especia.ís, que afligem o seu 
povo. A Constituição de 24 de no
vembro de 1870, q~e lhe reg·eu os 
destinos por longuiss1mos anos, desde 
a. derrota de Lopez, •esta.tuia o "qua
t.riênio", no art. 90. Essa regra foi 
alterada em 1940, ;pela Constituição 
de 15 de a9ôsto; mas êsse mesm9 
texto . assinado pelo general Jose 
Félix Estigrribia, e só aprovado em· 
plebiscito, ii"eduziu de alguns meS€s o. 
prazo do então ocupante do . ca.;:go 
executivo. E.' inútil dizer que ele 
não che~ou a cumprí-.Jo. Desde ~O 
de novembro de 1940 está .li·!!' chefia 
da Nação, o general D. H1gmo ~o
i!'inigo, o beneficiário da "Revolumon 
Paraguaia Nacionalista", que, a'epe
tindo o des~raçaJdo exemplo do Bra
sil, em 1937, n ão hesitou em repro
duzir, nas suas, as frases das procla
m ações de · Varg.as: "0 govêrno dos 
partidos deve ser substitu~d.?, pe}o 
govêrno, pela e pal'a a Naçao . Nao· 
é preciso acrescentar que desde 1940, 
não existe .Parlamooto. 

o último é do Haiti: também a 
sua tradição (.aJté , 1928) .era a. d(} 
•·quatriênio p!'esidencial" (22) . Os 
fatos, contudo, ali andaram ao ar
repio das leis . Em quatro a.nos, C?S· 
haitianos chegaram a ter seis pres~
dentes. Em ODIIl!Pensação, Stemo Jo-

(22) J. Delpeche e J .. Laf81l."riére, 
op. cit., vol IV, dS. 197. 
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-seph Vincent, dirigiu o país de 1930 
a 1940. A Ooo.stituiçã.o, ratificada 
pelo plebiscito de 2 de junho de 1935, 
<revista pelo referendum de 23 de ju
Tho de 1939, e proclamada pela As
sembléia Nacional, em 8 de agõsto 
-õ.e 1939, serviu principa.lmente para 
lhe possibilitar a primeira reeleição. 

Pretendeu um segundo período, a· 
n.ão lhe faltou o ooncurso da Câma~ . 
ra, que o autorizu a prorrogar o 

osovl!rno. Mas a 4 de abril se resig
nou ao afastamento do pode:r, entre

-gando-o ao Dr. Elie Lescot,; 
O Direito europeu 

O regime parlamentar, que disci
plina a vida de vários povos euro
peus. importa, desde as suas fontes 
·remotas, no "apagamento do sobe
·rano". Assim o foi no país de ori
·gem, a Inglaterra. Nasceu da res-
ponsabilidade do ministério' e da ir
Tesp·onsabilldaJde do rei. E, ao trans
poo'tar-se às repúblicas européias, 

1:{)rnou dispicienda a indagação dos 
'limites temporários em que o Che
'fe de Estado desempenha o seu car
·go. O tipo cláss).co dessa transplan
•tação é o direito francês, e, especiaJ.
·m€1!lte. a Constituição de 1875. 

O ·Presidente, em tal sistema. se re
·veste dos atributos da realeza. E' 
um "mutilado constitucional", no 

·conceito do Poincaré. "CaÇa coelhos·, 
~ não g-overna", no juízo de Weiss. 

'Pouco importa seja eleito por .sete 
anos. ou por quatro, como na 

-vigência da segunda República, 
em 1848. A assembléia nacional 

'lhe permitiu as reeleições suces
sivas e "assim .abriu a possibilidade 

.-prática. de uma presidência vitalí
·cia". (23). Podia ir mais longe. 
"Podia concluir pela desnecessidade da 
·funcão. na esteira da proposta de 
:Jules Grév.y: confiar-se o Executivo 
a um govêrno · dirigido pelo presi

. dente do Conselho de MinistroS, res
'J)onsável. como seus colegas, peran
ote o Legislativo (24) . 

Apesar disso, convém notar que o 
·septênio francês derivou de uma in-

(23) - J. Barthelemy - "Inter
. pretacion et Defense de la Oonsti
. titution de 1875, in Encyclopédie 
Française", vol. X - "L'Etat Mo
cerne", 10-68-3: 

(24) - E. Gordon - "Les Deux 
-pouvoir", in "Encycl. cit., vol. X, 
:1>1!' 10-64-1. 

junção pessoal. O pr!lllo prlmitica.
mente previsto m-a. mais dilatado: 
atingia o decênio. E, se o reduzi
ram, se deve a alte:ração a motiv06 
de saúde do presidente Mac-.Mahon, 
que, em mensagem, informou à As
sembléia ser o período de sete anos . 
"mais adequado às fôrças que podia 
consagrar ao pais". 

Tal é o paradigma das demais 
constituições européias, com peque
nas variantes: os seis anos da anti
ga Finlândia; os três da Letônia; os 
cinco da Grécia, - na. conformida
de dos estatutos que sucederam à 
paz de 1919. 

Temperou a regra à constituição 
de Weimar, que, adotando o septê
nio, consentiu na destituição, por 
VIa plebiscitária, antes de expiradO 
o têrmo (a.rt. 43) • 

E Q.ela dissentiram os constituin
tes .autriacos de 1920, sob a inspi
!l'ação do projeto de Kelsen, de 1919. · 
O texto de 1.0 de outubro daquele 
ano estátui o "quatriênio" para o 
'';presidente da Confederação" (ar
tigo 60) . Mas esta norma se teria de 
modificar, com as pertubações rea
cionárias, que geraram a revisão de 
1929. Foi o perfodo do antagonis
mo entre os socialistas e os cristãoa 
sooiais, cumulando com a mobiliza. 
Ção do povo em formações armadió'.S 
(25) • Os "Heinwehren", em para
das militares, proclamavam a vonta
de de obter, até por meios extrale
gads, uma reforma profunda da . 
Coo.stituição, para libertar o Parla
mento da influência socialista e rea
lizár considerável refõrço . dos pode
res do Executivo (26) . Daí a ret;ra 
do · inciso 5. 0 do novo .artig-o 60: "A 
duração das funções · do novo Presi
dente da Federação é de dez ·anos. 
Uma reeleição para o período ime
diatamente seguin·te só é possivel 
uma vez" . 

Também a Polônia marchava para. 
·a ditadura, já inaugurada na Alema.,
nha e na Itália. A Coo.stituição fru:;-

(25) _- Robert Denneberg - . "Die 
politischen Parteien in Deustsch· 
Oesterrich", 1927. C. A. Macar
tney -"The armed Formations in 
Austria.'', em "Jorn. Intern. Aff.". 
nov. 1929, ps. 617-632. · 

(26) - J. Delpech e J. Lajerriére 
- op. cit., vol. m, ps·. 47. 
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cÍsta de 23 · de abril .de 1935 não se 
restringiu .a aKimitir o septênio (ar
tigo 20); permitiu a prom·og.ação dO 
mandatto, no caso de atraso nas ope
rações eleitorais Ccit. a.r.t., alme~a~ 2.a) 
e no de fluerra Cart. 24)': 

Só a · Suiça - "v·e<rda:d!eira te:rra 
de eieição", no dizer de Lévy-.Ull
mrun (27) - estabel-e.ce, pelo ar-t. 96 
da Constituição · reforma-da em 193'1, 
que os: membros. do Conselho Fe
deral são .nomeados por · quatro anos. 
(28). 

A Tradição Brasileira 

Nossa atenção deve deter-se na 
tradição brasileira. 

Ao adotar o regime Pl'es.idencial 
a Oonstituint~ de 1890 afastou, sà
biamante, o risco de futums discór
dias, que repontariam da prolongada 
duração do ~e.cutivo fortalectdo. 
Deu ao chefe de Estado atribuições 
que a doutrina ccm:sidera quase ma.
jestálticas; ma:s não o convidou ao 
arbítrio eom a di1ata;da po.Sse do 
cargo. 

Frisemos a independência com que 
agiu aquêle. poder nos a:Ibores ·da 
República. O proJeto enviado pelo 
Govêrno Provisório sugeria o man
dato por seis anos; e os ·seus signa
tários gozavam a plenitude ,do pres
tígio militar e civil. A êLes tudo de
via a RepÚJblica nascente, apOii.ado. no 
renome do seu primeiro soldado e na 
justa fama dos estadistas dru propa

_ganda, que dignificam as Secreta
rias de Estado. Ex.perifuLcia, ainda. 
que breve, só êles a tinham. Nwnca 
a uma administração se depararam. 
tão sérios e á.Tduos problemas, por
que não ·se trrutava de uma r.e.fcnna 
ou aperfeiçoamento dl!l instituições, 
e sim de radical mudança do regime. 
A 01pinião do Mareohal Deodoro e 
dos seus ministros, consagr.9Jdos pela 
vitória, das armas e pelo acêrto dos 
primeiros atos, merecia ser, como 
nenhuma outra, ouvida e acatada, 
ao se formular-em as cond.ições cons- · 
titucionais .para '.a gestão dos negó
cioo públicos, de que eram direta
mente responsáveis. 

(27) Ley - Ullmann "Préface 
a Suisse" na Col. La vie Juridique 
des Peuple,s", ps. XI. 

(28) Georges Werner - "La Cons
titution et le Régime Politique", in 
"Suisse", cit. por 31. " 

Acima dessas influências·, a Cons
tituinte colocou os interê.s.s,es per
manentes da pártria. 

Na primeira discus·são, ponderou o 
conselheiro Saraiva: 

"Se pudesse, limi•taria a.s fun
ções do Presidente de seis ~ 
quatro· anos.. Pergunto a.c. Con-
gresso: há .possibiUdade, ·a n~. 
ser um gênio .prede-stinado a Vl
ver neste ·país de uma vida direi
ta e tranqüila d~ante. um ~()[1-
go período? Acho mmto d'ilftfr 
cil". 

A êsse argumento, que se funda-va 
na capacidade pessoal dos . futm·os . 
di!rig'entes, ·acrescentou Cezar Zama 
o da conveniência geral do. país: 

"O .espaco die seis amos ~e
parece, e é com ef.eito, excess1vo 
pa.ra se investir um homem, 
quaisquer que sejam os seus do
tes intelectuais e morais, de atri
buições -tão amplas ·como as que 
vamos conf·e:rir ao futu:ro p;ré
sidente; e ta1nto mais avultam 
taS p:reoclliPl!çõse de meu espi
rito quanto vejo que 31 res;pm:t
sabilidade, que impomos ao pri
meiro magist.raldo da Nação, é 
apenas nominal, nã.o nos restan
do meLo .algum de to:rná-la 
!reaLmente - e!fetiv.a, em qualquer 
emergência. Senhor€5, todo Po
der tem tendência a abus·ar". 

Três emendas foram oferecida": 
em tal sentido. A prim~ira .ofere
cidas em tal sentido. A primeira de 
Mareolino Moura; a segunda de Ga
b!no Besowro, Rre.derioo Hor.g:es, 
l.JeopoLdo ide Bulhões, Qu:stódio .de 
l\IIelo, Alci:i.l.do Guanruba.ra, Anfiló
fio, Nilo Peçl!Jllha e outros; a ter
ceira de Pedl'o América e Santos 
PeJ:,eim, tôd.as fav>or_áveis. .ao qua
triêniC7- presidencial. 

F,oi a idéia que triunfou, por duas 
vezes, em plenário (29), e se con
cretizou no art. 43 do diploma de 
1891: 

"0 Presidente exeroerá o car
.gjo por quatro anos, não poden
do ser r-eeleito p.ara o perio{lo 
.pres.idencial imediato". . 

A norma foi aplaudida e festeJa
da .pelos cornent~ores do tex.to. 

(29) Agenor de Roure - "A Cons
tituinte Republicana'', vol. I, ps. 
689, 694; "Anais", vol. I, ps. 341, 
420, 441,' 453, 439, 456; vol. II, ps. 32, 
38, 470, 525; vol. III, ps. 62. 
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Sôbre ela, assim se pronunciou o 
eminente Sr. Carlos Maximiliano 
(3Q): 

"0 estrubelecimento de um re
gime republicanO: r€tpresenta a 
vitória dos que !l'OOeiam que a 
il.ong.a posse da autoridade nas 
mãos -.de um individuo produza 
a Hipertrofia do Poder Pessoal. 

A hiis:liória> demonstra que o 
domí121Ío prolrmga.do degeroero. 
em governação absoluta. Além 
do caso de Júlio Oesar e de ou
tros ~xemplos da antiga Roma, 
são bem conhecidos o do cônsul 
!PBTPétuo Na.poleão Bonaprur:te, 
elevado a ImperadQI' dos f!l'ancê
ses e dos Presidentes Francia, 
Rosas e Porfirio Diaz, tral!lSfor
mados em dilt!lldot.es no Paxaguai, 
na República Argentina e Mé
xico. 

Na República Inglesa, hou
ve o Lol1de P!l'otetor (Cromwell) , 
e na Veneza os Doges, vitalíci
oo também, porém aquêles exem
plos não edificam, amedrontam. 
ClllDIPre evitar o extremo oposto: 
a instabilidade no govêrno, obs
táculo à continuidade, que é a 
ibase da eficiência na adminis
tração. 

Não parece fácil determinar 
o justo meio-têrmo, o período 
suficiente para os bons realiza
rem um programa útil, sem que, 
entretanto, tenham tempo os ad
nistradores incompetentes ou de
sorientados para causar ao país 
males irreparáveis. 

As eleições f.reqüent;es pertu
bam a vida de um país; porém, 
muito mais a embaraça o domí
nio prolongado de um inepto. Se, 
•a :respeito da repúbliça secular 
da América do Norte, J.ames 
Bryoe pôde escre.v& o crupftulo 
subordinado à epígrafe - "Por
que não se elegem g.r-andes ho
mens para o cargo de Presiden
te?" - Que esperança pode ter 
o Brasil, mais • pobre de esta

distas, de que só êstes ocupem 
na política <i pôsto supr:emo? 

O período de quatro anos 
foi a!dotaldo por maior núm&o 

(30) - Carlos Maximiliano -
••comentários à Constituição Br-asi
leira". 

de · repúblicas . Preferiu-o Méxi
co e, se :o abandonou depois, 
sofreu as conseqüências más do 

gpvêrno prolongado, caiu nas 
garras do poder pessoal, da di
lta~dura violentamen·te :ree1eita 
de seis em seis anos. O Brasil 
seguiu o exemplo dos Estados 
Unidos e do Uruguai, e foi imi
tado pelo moderno Portugal. 
O período fixo de qua1:!ro anoo, 
com a. liberdade ampla de nome
ar e demiti:r os Ministroo, dá 
ao Presidente confiança na pró
pria ação, estabilidade relativa 
no cargo; permite a continuidade 
administratliva; incute a cOO'a
gem paa:a. elàborar um l<U"go P!!'O
grama e a cer-teza de eJrecutá-lo, 
como ttveram C'ampos Sales e 
Rodrigues ALves; o primei:ro 
restaurou .as finanças nacionais, 
e o segundo saneou a Capital do 
país e contratou obras monu

menta.i.s que dota.I'Iam o Brasil 
de cinco pO:rtos de primeira or
dem: Belém do Pará, Recife, 
Bahia, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Em compensa
ção o prazo é deficiente para os 
chefes de Estado incapazes ou 
vialentO!S looarem a Nação ao 
.àespott'smo, à anarqui.a ou à rui-
na econômica". · 

E anàl~amente profesou o 
Ministro Aníbal Freire (31) ; 

"Nos projetos de revisão cons
t:Ltucianal, qu'e ·têm surgido no 
Brasil, obsexv.a-se a preocupaÇão 
de dilatar o pl"a.zo do mandato 

eevutivo. Devia· bastar-nos a 
experiência de um govêrno ca
lamitoso para a formal repul.sa 
a esta idéia. Dir-se-ia que os 
bons govêrnos não podem as
sim completar o seu útil progra
ma. 

E' óbvio, porém, . que as más 
administrações· produzem, num 
certo perío.do de tempo, trans
formações tão profundas na 
marcha governamental, que o 

prazo por nós . estabelecido não 
deve ser alterado" . ~ 

tA iguais inspiraÇões obedeceu a 
Constiutinte de 1933 . . 

(31) Aníbal Freire "Do Poder 
Executivo na República Brasileira", 
ps. 28. 
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Começou por atendê-las a Comis-
1 são do Itmara.tí incumbida do ante
, projeto. 

Em sessão de 26 de dezembro de 
1932 - quando o Ohefe do Govêrno 
Provisório se coa:tsiderava fortalecido 
eom a vitótia obtida sôbre a Re!Vo
.lução de São Paulo e dispunha de 
todos os meios para Obter, desde logo, 
um pra.zo mais longo do mandato, 
que cobiçava, se assentou a norma 
l}Uatrienal para as funções de Presi
dente. Houve, é ·certo, algumas di
vergê~as, como a ~o General Góis 
Monterr.o que prefena sete anos e 
&e dispunha a aceita,r seis, "para. não 
&er voto isolado". Mas logo lhe ata
lhou o culto Sr. João Mangabeira 
(32): 

".AICredita que os riscos de se 
perder um Presidente bom ~ 
seis anos compensam bem os ris
cos de se a.turar um Presi'(iente 
sofrivel ou mau por mais de qua
tro anos. Além disso, quatm anos 

são bastantes para esgotar a ca
pacidade de um homem que quei
ra dar todos os seus esforços rw 
serviço da República. O périodo 
de quatro anos tem esgotado a 
capacida.de das maiores persona
lidades da nossa hietória. Quanto 
à reeleição, entende que foi sà
biru a Constituição de 1891, quan
do a evitou. Não fôra essa proibi
ção e não haveria um só presi
dente que não fosse eleito sem 
compett'dor. E o mesmo ocorre
ria se a eleição fôsse feita pela 
Assembléia. Com um eleitorado 
sele.cionrudo e pequeno c;> Pl'lesi
detnte empregaria todo o seu 
quatriênio em seduzi-lo por to
dos o5 modos e meios possíveis, 
sacrificando os interêsses da Na
ção para ser reeieito. Se antes, 
com um grande elietoo-ado, ·a 
reeleição não era aconselháve_l, 
mutto menos o é com um elei
torado reduzido. Vota pelo pe
ríodo de quatro anos e proibição 
de reeleição". 

Foi êsse o parecer predominante, 
em sessão a que, além dos desi!!llla
dos, estavam presentes os Srs. Afrâ
nio de Melo Franco, Agenor de Rou
re, Prudente de Morais Filho, Artur 

(32) - J. A. Mendonça de Aze
vedo - "Elaborando a Constituição 
Nacional", ps. 494 e segs. 

Ribeiro, Osvaldo Alranha, . ~·os 
M;aximiliano; Antunes Maciel e Te
mistocles Cavaloanti. 

O anteprojeto enviado a Assem
bléia, consignou, com efeito, no ar
tigo 37: 

"0 :Aresidente &ef!'á eleito por 
um quadriênio e não .poderá ser 
reeleito, senão seis anos depois 
de terminado o seu periodo .pre
si.dencia.I". 

A subcomissão do Poder Executivo 
era, na Comissão dos 26, composta 
dos Srs. Valdemar Falcão e Gene
I'OSO Ponce. E opinou pela seguin
te forma: 

O ante projeto mantém nes
ta parte o período premdencial 
com a duração de quatro an~, 
e proibie a reeleição do Presl
dente durante um ciclo de tem
Po n\IDJCa inferior a seis an_os, 
após o término do respectivo. 
quadriênio de govêrno. . 

As emendas mpresentad.as Vl
saram, umas amplar o período 
g.avernrunental pa.ra cinco, cu 

· para sed.s aa:tos ·(emenda.s ns. 552, 
572, 852, 407 e 1. 098) , ao mesmo 
passo que aiguma.s delas est~b: 
lecem a ;proibição de reeleiçao 
dentro de prazo idêntico ou mes
mo um pouco maior, contados do 
térnlino do período governamen
tal. Outras limitam o ciclo go
vernamental a duração de um 
quadriênio prescrevendo a prol

. bição de reeleição do mesmo. Pre
sidente para o período presiden-

cial seguinte (emenda n.0 679), :.m . 
ainda para o período de seis anos 
(emenda n. 0 948), ou de sete 
anos (emenda n. 0 894), após a 
expiração d.o respectivo quadriê
nio. 

Enquanto isso, a elll:e~a. _n;í
meTO 89 · propõe a dinunmçao 
do pr.azo de reeleição para três 
anos depois de terminado o pe
ríodo zovernamental. 

Divergindo nesta matéria. os 
relatorll(; signatários desta JUS
tificação, o primeiro (S~ . Val
demar Falcão) 1ulga mazs acer
tada e acorde com à prática bra
sileira a manutenção do período 
prestdencla! com à duração àe 
quatro anos ao passo que o se
gundo ae ma.ni!esta pela sua am
pliação pa.ra. seis anos, por jul-
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ga.r exíguo o quaàriêruo para. o 
d€Senvolvim~nto de um .plano 
eficaz de ação construtiva no go
vêrno; pensam ·ambos que a pro
litrição reeleição deve estender
se por um prazo igual ao da du
ração do mandato presidencial" 
(33). 

o plenário da Comisss,o procedeu 
para o voto ,do Sr. V~ldemar Falcão 
redigindo. desta forma o art. 68 do 
projeto: 

"O Presidente governará por 
um quadriênio e não poderá ser 
reeleito senão quatro anos de
pois de cessar a sua fooção pr~
sidencial, qUalquer que tenha st
do a duração desta". 

Foi êsse o texto aprovado em ses~ 
são de 15 de maio de 1933 (34) , sem 
que qualquer apresentante de · emen~ 
da requeresse destaque ou prefe!l'ên
cia para ela. Houve, assim, um to
tal acôrdo, uma e~ressiva unanimi
áade. 

A redaÇão definitiva se tornou a 
seguinte (art. 52 da Oonst;itlúção 
cie 16 de julho) : 

"O periQdo presidencial dura.rã 
um quajiriênio, não podendo o. 
Presi.dente da República ser tre

eleito seinão quatro anos depois 
de cessada a sua função, qual
quer que tenha s.W.o a duração 
desta". 

Não-reeligibilidade do Presidente 

Não preciso recOI1da.r qu.e outro 
consectário de nossos costl,UIIies é a 
ção. 

A êsse propósito, não há dissiden
tes entre os constitucionalistas pá
trios (34) . 
' Ninguém melhor do que BarbaU1o 
situou o assunto no plano da moral 
pública: 

"De que · pod:erosõs meios não 
poderá lançar mão o presidente 
que pretende se fazer reeleger? 
Admitir presidente candidato é 
expor o eleitorado à pressão, cor
ruptação e fraude na mais larga 
escala. Já de si a eleição presiden
cial ·engendra no país agàtação 

(33) - "Anais da Assembléia Nac. 
Constituinte", vol. X ps. 33. 

(33) "Anais da. Ass. N. Const.", 
'Vol XXI, ps. 31. 

(35) · Araújo Castro - l'A Nova 
Constituição Brasileira", ps. 211. 

não pequena e temerooa; e o que 
não se dará qua.ndo o candidatei 
fôr o homem que dJi.spõe da maior 
soma de pad,er e fôrça, pela sua 
autoridade, pelos .vastos recursos 
que pode po.r em ação para irp.
por a sua reeleição?! E que per.:. 
turbação na administr.a.ção pú
blica e . que en01rme pr.ejuízo p_ara 
o pais -no emprêgo dos elementos 
oficiais para êS&e fim? Não há 
incompatibilidade, pois, mais jus
tifica". (36) . 

Com. idênticas razões se pro
nuncia Aníbal Freire (37) : 

"A COil.Stituição Brasileira proí
be a reeleição do presidente. Foi 
uma idéia sctluta.r . . . Da.dos os 
nossos há.bitos ,políticos, que só 
o constante ex;m·cfcio das ·práti:.. 
cas constitucionais e a. veraz com- ' 

·preensão das · virtuides f'\nd·a.men
tais do regime po.derão ir exis
tirpando, a reeleição seria uma 
arma perigosa, facilitap,do graves 
adulterações do sistema constitu
cional". 

Tem-se al'gumentado com o exem
plo da França .e dos Estados Unidos. 

Mas, num e noutro cas.o, divergem 
ão n~o, e profudaliÍl.ente, os méto
aos da escoiha. 

Quanto à França, explicou-o 
Rui Barbosa (38) : 

"A Constituição da França fi
lia-se num sistema diverso do' 
que rudotamos na forma parla
mentar do go~rno, com a atri
buição, dada ao parlamento, de 
eleger o PresLdente da Re-pública 
peculia.r.Ídade a que se vai bus
ca;r a solução a.firma.tiva na ques
tão da reelegibilidade imediata 
do Poder Executivo. 

O silêncio das nossas leis cons- · 
titucionais neste ponto, diz um 
dos mestr-es contemporâneo.s d;> 
direito político francês, se expli
ca pelo espírito geral que os 
.a.riima. Seus autores tinl1am 
pouca fé na utilidade e eficácia 
das regulamentações proibitiva.-5 
~ restritivas qu9JI'l~o à eleição do 
Poder Executivo, o que bem mos-

(36) João Barbalho - "Const. 
Fd. Bras. - Comntários", 2.a ed 

(37) Aníbal Freire - op. cit., 
' ps . 29. 

(38) Rui Barbosa, op. cit., ps. 162. 
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trar01.m na questão de reelegibill
rtade imediata7 

Entenderam êles que a m~lhor 
colégio eleitora.!, e que essa tor
nava inúteis as outras. Para 
ser eleito pela Assembléia Na
cional, será mister, necessària
mente, que um cidadão tenha 
atrás de si uma carreira polí- · 
tica longa e· honrosa (Esmein -
Elémerirr.s de D:roit Qonstitucio
nnel Fr. et- OOm.p., 3.a ed., 
ps. 494) ". 

Também nos Estados Vnidos se 
instau:rou, para semelhantes pleitos, 
um colégio .especial, como :refere 
Bryce (39). 

"A nomeação direta pelo povo, 
mediante o su.f.rãgi.o universal, 
do primeiro magistrado do Estado 
teria provocado uma super exci
tação. perigosa e desenvolvido des
mesuradamente a ambição dos 
candidatOs que não tivessem ou.· 
tras qualídades senão as que li
sonjeam a população. o abandono 
da escolha ao Congresso terá su- . 
bordinado o órgão executivo ao 
órgão legislativo, em violação do 
poderes; de outro lado, o Pre
sidente, em lugar de •ser o eleito 
da Nação, se tornaria a criatura 
da facção que o teria levado ·ao 
·poder. Por essas razões, se ado
tou o sistema de dupla eleição, 
talvez com vaga reminiscencia 
dos métodos ainda àquela época 
usados em Veneza, para escolha 
do Doge, e na Alemanha, para a 
do Imperador Romano. A Cons
tituição prescreve -a cada Estado 
escolher um número de eleitores 
presidenciais igual ao de seus re
presentantes nas duas Câmaras 
do Congresso". · 

Além disso, há que notar: 1) a
Convenção de Filadélfia ,fêz ques
tão rle reelegibilklade, ponto de 
transigência cOm. os que dissentiam 
tôbr.e a organização do poder exe
cutivo (40); !I) vários publicistas 
à.'llericanoos, combatem, agueril'ida
mente, a exceção, como testemunha 

(39) James Bryce, op. cit., vol. I. 
J!6. 67. 

40) J. · Barbalho op. cit., 
ps. 227. 

Woodburn (41); . (!I) ·desgraçada
mente pa.ra o Brasil, são superiores 
a.os nossos os hábitos de educação 
da grande república do Norte._ 

Os seis anos da Carta de 1937 

I.rnvocar, -a essa altu:ra da evolu
ção brasileira, os seis anos da Carta 
fascista de 1937, não aprovada se
quer por um ato plebiscitário, · fôra 
convidar...ncs à descer ao mesmo ni
vle em que acachoam as correntes 
caudilhistas da América Central. A 
hipótese será desarr azoada por pois 
mótivos : primeiro, porque o sexênio 
da Carta já se havia acrescentado de 
ma.is um ano e on2le meses, e con
tinuaria indet erminado, se n_ão' fôsse 
a 'reação salvadora da oomsciência 
nBJcional; - segundo, porque não é em 
t ão reprav-ado t~xto que ha-ure legi-' 
timidade ó ma.n~ato do atual Presi
dente, - signatário, é certo, da
quêle dooumento, mas publicamente 
seu abju:ra-dor. E' no voto populai, 
consoante a lei constit-ucional n.0 15 
que se baseia a autorida.d:e do gene
ral Eurico Dutra, só co~nstratálvel pela 
que nos foi .concedi-da na urnas paza 
a missão especial e sober-ana de mo
delar as instituições do regime. · Não 
me retaro.o· na tese, por já a haver 
desenvolvido em .discmso de f•eve
reiro. Ma-s não me despeço do as
sunto sem menciona-r o a.rt. 3. 0 ãa 
referida lei-: 

"O :períOdo presidencial dO 
Pr·esidente eleito a 2 de dezem
bro -de _1945 e a duração da le· 
gislatu:ra eleita na mesma data 
serão os que forem estabelecidos 
pela Assembléia ·constituinta, ~a 
Constituição, para os Presidentes 
e legislatu:rW;; futu:ras". 

Cont1·a a fórmula aventada 

A fórmula aventada na. maioria, e 
que não é mistério pa.ra ninguém, 
desde os primeiros dias de nossos 
trabalhos, consiste em brinda.r o pre
zidente com seis anos e manter os 
quatro do man<lia.to da legisla.tu:ra or
dinária: Quanto à última, se chegou 
em verdade a um dos critérios re-

(41) WOodburn - "The American 
Repubic and its Gov-ernment", 
ps. 115. 
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comendados pela doutrina, como re
alçou Lask.i (42): 

"Acerca do tempo mais conve
niente de duração de uma legis
latura, parece que não deve ser 
menor de quatro, nem maiW' de 
cinco anos. . Não deve se menor 
de quatro, porque um período 
mais reduzido padeoe de dois gra
ves defeitos: não permite que 
o nov-o memblro se familiarize 
com os métodos parlamentares, 
nem deixa tempo suficiente para. 
cumprir amplo programa. Neste 
ponto, a experiência norte-ame
ricana é decisiva. A fatalidade 
ímJ?licita no têrmo de dois anos 
reside em que precisamente quan
do o membro do Congresso co
meça a habilitar-se para o seu 
trabalho, é quanto tem de con
sagrar o tempo a uma reeleição, 
que talvez nao alcance; e o Po
der Executivo, que, em todo ca:oo 
se encontra em grave désvanta~ 
gero! tem de recomeçar aqu.elas 
re~çoes que asseguram a realiza
çao de seus esfôrços. E um perío
do que exceda de cinco anos 
constituí um êrro, exatamente 
porque ao ultrapassar êsse têrmo 

o parlamento se vai distancian
do da vonta.de dos eleitores'". 

Mas, se o mandato quatrienal para 
u:na l~i?latura, coNesponde a ra
zoes teoncas inatacáveis e no caso 
particular do . Brasil, à r~tauração 
de prática pohtica do Império (43) 
u~a relevantissima ra.zão exige que 
nao o exceda o período presidencial: 
a. pr:oclamada e indiscutível neces
Sidade de coincidiirem as eleições 
para um e outros postos . Não só 
porque assim se revela no Executivo 
e na Câmara a vontade atual do 
povo, mas também pol'Q.ue: 

1.0 ) o partido que triunfar na es
colha do chefe da Nação consegui
rá como é óbvio, maioria no par
la_mento, possibilitando úteis rela- · 
çoes entre os dois poderes para · a 
obra geral do govêrno; 2.0 ) se evi
tará ~ . interferência, muitas vezes 
prejudicial e sempre indébita do 

(42) Harold Lasky - "El Estado 
Moderno", trad. de Teodoro Garcia. 
voJ.. II, págs. 62 e 63. · 

( 43) - Art. 7 da Carta de Lei de 
25 de 1113.1"ço de 1824. 

Executivo na composição do eoa
gresso. 

Por êsse acertado alvitre lutou 
sem êxito embora na 1. a constituin~ 

te, João Barbalho, que, mai5 tarde, 
ilustraria uma das cadeiras da Côrte 
Suprema; e, volvidos breves anos, 
insistiu em sua tese, de ponto em 
ponto ver.cla.dei·ra, na clássica obra, 
com que opulentou a nossa literatu
ra jurídica ( 44) : 

"Eleitos no mesmo momenta 
político, sob os ausproios da mes
ma opinião, representando a.s 

mesmas idéias triunfantes na 
ocasião, o chefe do executivo e 
os membros do legislativo subi
riam ao poder animados do mes
mo e5Pirito, e isto concorreria 
mutto eficazmente para facili
tar a missão de ambos, estabe
lecendo uma situação de concór
dia e boa inteligência entre êles". 

O legítimo princípio venceu, po
rém, na Constituinte de 1934. 'i!m 
brilhante relatório sôbre o "Poder 
Legislativo", se exprimiu destarte a 
deputado Odilon Braga, na Comis~ 
são dos 26: 

''Manteve-se o mandato qua
drienal do ante .projeto. A Cons
tiutição de 91 estabelecia o de 
três anos". 

No tocante a êste ponto, as 
constituições variam das legis

l!iltivas bienais da Colômbia, d~ 
Méxioo e dos Estados Unidos, às 
septenais da !Tlanda. Na Tche
coslováquia, dura seis anos. Na 
Inglaterra, na Lituânia e na Po
lônia, cinco; e três na Estônia e 
na Letônia. A de quatro anos é 
porém, a mai,s difundida. Ado
tam-na as Constituições de Wei
mar, da Austria, da Bélgica, da 
G.réocia, da Rumânia, da Iug;oslã
via, da Turquia, da Arg€41tina., 
da Bolívia, do Chile. 

Trata-se de matéria de indis
putável impor.tància. A duxação 
do mandato influí notàvelmente 
sôbre a conduta do representante 
do povo. Os ma:ndatos bienais 
colocam-nos sob a imediata von
tade do eleitorlildo, não lhe dan
do ensejo à a.firmação de . perso · 
nalidade, e produzindo o de;pu
ta.do de encomenda, eleito pelos 

---
(44) João Barbalho, op. cit., ps. 

226. 
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interesses eventuais da plutocra
cia; vinculam-nos de tal maneira 
às sua bases eleitorais que nele 
acaba desaprurecendo o ·"repre~, 
sentante dil. Nação" para sõmen 
te ficrur o mero ~ecutor das ins
truções dos seus constituintes. 
Os constitucionalistas america-

. nos insistem muito ness~ reparo. 
Por outro lado, os longos pe
ríodos ·de seis e sete anos imo
bilizam, excessivamente, a · re
!IJresentação nacional, despre
dendo-a de suas origens popu
lares. Pm· isso mesmo só se 
observam nos regimes. que per
mitem a prática das dissoluções 
parlamentau'es, cor_retivàS diêsse 

inconveniente. o 'llanda.to trienal 
oferecia o remédio. a:!.iás discutível. 
de fazer a composição das Câma
ras alt ernar com . o qu,a<trlênio 
presidencial. A emenda 88 do Se
nhor Guaraci Silveira codma 
idêntico objetivo . A prática Bra
sileira neste caso. separa-se da 
Americana . Nos Estados Unidos 
a legislativa bienal tem criado 
maiores hostis aos presidentJ':S, 1'. 
que deve ::;er considerado um ma]. 
O presidente deve ,qüvernar wm 
a maio1·ia que o elege. Entre 

. nós, o mandato trienal sempre 
permitiu, senão acoroçoou a 
a intromissão indébita do Pre
sidente nà composição da .câ
mara. . . Instalada com êle, ou 
proximamente à · sua posse, a 
Assembléia sentilr-se-á com Oi> 

movimentos mais livres porque 
;não poderá êle interferir nas 
renovações de seus J:!landatos' 
(45) . 

Pirão talvez os impenitentes de
fensores dos seis anos: - "Pois de-. 
mos outro tanto à Câmara!" Seria 
triplicemente, um êrro :· o primeiro, 
pelos motivos douti-ihários, já indi
cados; >'legundo, porque importaria 
em dilata-r o ma.ndato dos senadores 
para doze anos, guardada a pro
porção dos textos anteriores, e qua
se tornando, dêsse jeito, à vitalicieda,de 
da Câmara -Alta; terceiro, porque 
estaríamos a deliberar ad usum Del-

(45) "Allais da Ass. Nac. Const.", 
vol. X, ,ps . · 258~9. 
phini, ·e isso r.epugna à mor'al co
mum e à moral pol'.tica. 

Argumento Político 

Sejamos sinoeroo. os int&êssea: 
impessoais do 'povo nos ~reclamam 
absolutamente isenção . e impaa-ciali
dade na elaboração das :!prm.ulas. 
Não há lugar para balanço de va.n- ' 
tagens imediatas de grupos ou p~
tidos, que queriam cobrar no máxi
mo as imposições da vitór-ia. A ta
refa, em que estamos empenhados, -
de tal magnitude que não consente 
um pensa.merito .preconcebido de lu
cro político. Nem político é o pro
blema, senão ·institucional. E', se 
político fôss-e, o êrro aumentaria de 
vulto. Não está, não pode estar no 
propósito do govêrno seguir o pés
simo precedente do Sr. Getúlio Vao;
g,as, cujo prinCipal objetivo foi, como 
é notório, obter, manter e preservar 
a permanência indefinida no cargo; 
pois não creio que a adrninistraçãQ, 
mal estreada, absorva, com '.a sim
ples reprodução dos fatos, o vicio 
execrando e misture as águas d6. 
nascente democrática com as águas 
estagnadas da Ditadur-a. Até pelo 
va1or do contraste, incumbe ao atual 
Presidente ll"eagir à injustiça desta 
&uposição; se não quiser condenar
se, de motu próprio, a tJrazer às cos
tas a culpa de uma sugestão des
pótica, perpetua;ndo, na memória do 
povo, a imensidão de seus males. 

. Nenhum proveito teria o Executivo, 
atraindo para si, no instante mesmo 
de suas nupcias . com a Constituição, 
uma onda crescente de censura e im
popularidade, quando os mais impor
tantes assuntos, e todos: os setores 
lhe im,petram · providências e lhe 
desafiam a capacidade. 

Se, por bem nosso, o Sr. General 
Eurico Dutra não está disputando 
tal regalia., nenhum motivo têm os 
seus admiradolles nesta Qasa para 
outorgá-la. por mais que me custe, 
concedo que os a-deptos, na Comis·> 
são, do sexênio presidencial não te
nham em vista a. situação presente 
e que o seu raciocínio atinja a cul
minâ!ncia, de onde se pode descor
tinar, com idealismo, o futuro. Mas 
êles. terão de convir que jamais hou~ 
ve hora tão inoportuna para a rea-· 
lização do seu desejo. O Brasil c~>n
valesce, e mal, de uma áspera luta. 
A Nação, em 2 de De2embro, se di
vidiu em tJrês grandes correntes; e, 



se ll1Im alcançou a meta colimada 
não lomrou empanar oo _milhões cté 
votos discordantes, - -cffras de que 
n.ãq havia notícia na crônica dos 
O)ltroo pleitos. O rtrsultaP,o, em si, 
não tranquilisa, - sobretudo se •e 
investigarem ' as causas da difícil 
vitória. Em tôda a prim:ei.ra Repú
blica, se contaram por .exceções as 
contendas ·em tôrno da primeira 
magiStratura. ·E nenhum dos presi
dentes eleitos sem competidoa:, go
zando da justa presunção de que tra
duzia o sentimento coletivo, capi~ 
taneou ou se deixou favoreo& por 
qualquer movimento de revisão coos
titu:cional, para prolongar o man:
àato. Nenhum dêles jamais confes· 
sou, de -público, , a .exigüidade do 
témpo pelo qual ser;vira; nem pre
pa!rou, com essa Ldéia, uma situa
ção mais propícia a·os sucessmes. 
Ao contrário. Eira. de vêr, em todos 
êlel'), a sensação de .alívio e de re
conciliaçã-o com a persona-lidade, -
que revelaram ao largar o pôs-to. e 
que só podia compar,aJI-se ao vo
lume das responsabilidades, de que 
se exonera.vam. Quando o poder 
não significa o ócio, nem a satisfa
ção" inconsciente de vaidades huma
nas, tudo nele aeentua a vooa.í;ão do 
sa.oriHcio. 

A ASsembléia cumpre refletir nas 
conseqüências do seu voto. Está , ro
vado, com a própria história aa 
América e, a certos pontos da Europa, 
que a dilatação dos -prazos do Executi
vo conduz à sua hiperrofia, e essa hi
-pertrofia arrasta os povos à humi
lhação da ditadura. De uma de
I.as, e inesquecível, saímos· tão há 

·pouco que custa crer voltemos, des-
memoriados, a lançar as sementes 
de novo infortúnio. s-e. quisermos hon
rar a confiança do pa~s. mostr-emo-nos· 
d_ignos de suas tradições republicanas 
e, sempre que se projetem as sombra& 
de uma opre~são, tenhamos o patrio
tismo e a coragem de mobilizar con
tra elas as fôrças imperecíveis da 
liberdad.e". · 

O Sr. Pr3ido Kelly requereu a vo
tação, por !Partes, da proposta do 
Sr. Cirilo Júnior, tendo o Sr. Pre
sidente replicado que a;dmiti.r tal 
requerimento seria sacrilf\icar a pre
ferência já concedida pela Comissão. 

O Sr. Som-es Filho just.ifica o 
pedido de votação nominal, tendo 
o Sr.; Presidente esclareci'ào os têr
mos da proposta em votação, de mo-

do à evidenciar não procederem -a. 
objeções do Sr. Soares Filho. · 

O Sr. Prado Keily desiste do pe
{ii.do de vot3ção nominal e declara 
abster-se da votação. 

O Sr. Presidente declara não po
der atender ao pedi<lo de desisLên
cia da votação nominal por já ter 
sido o mesmo votada pela Comissão. 

O Sr. So-usa Oosta propôs f.ôsse 
a.bandQnada a pTeliminar de se votar 
se deveriam ou não coincidir os 
mandatos legÍslativos com o do Pre
si-qente da Rerpúolica.. Seria preferí
vel, dedarou, que &e -vota;s-se oportuna
m-ente a fixaçã-o do mandato presiden
cial ao se consjderar o capítulo do 
PodeT Execu<tivq. 

O Sr. Cirilo Júnior declarou estar 
de . aeôrdo com o retirar a sua pro
posta., umâ vez que prejudica a do 
Sr. f'rado Kelly. 

O Sr. Pra.do Kelly aparteia que a 
I.'Ua pro];}osta não tem mais existên
cia, por ter sido preterida pela _pre
ferência dada à do Sr. Cirilo Júnior. 

O Sr. S:ousa Oosta pro:Põe §eja 
feita de proltlto a eleição do vice
presidente sendo reeleito o Sr. Prado 
Kelly. 

O Sr. Presidente submete a vota
ção a sugestão· do Sr. Sousa Co:;ta, 
que foi 31provada. 

O Sr. Ataliba Nogueira, anuncia
da pela Sr. Presidente a eleição de 
vicd-presideni;e, propõe seja -o Se
nhor Prado K!-elly reconduzido por 
aclamação ao seu lug_ar, o que foi 
aprovado por uma salva de palmas. 

· o Sr. Prado Kelly agradeceu aos 
seus coiegas e princitpalmente aos 
Srs- . Sousa Costa e Ataliba Nogueira, 
. a bondadé das referências à sua pes-
soa. ·· 

O Sr , Presidente leu, então a se
guinte 

PROPOSTA 

"Sr. Presidente da Comissão da 
Constituição: 

P-ermita V. Ex. a que, com o maior 
acatamento lhe façamos o pedido de 
reexame ctà questão, ontem resolvi· 
da referente ao registro taquigrâfiw 
de nossos trabalhos. 

Estamos numa Ass·embléia Cons-
tituinte. Num parlamento dessa na-



tur.eZa, fora é de- 4úvida que ceriLro 
é'ssencial é a Comissão da Constitui
Ção. 

Como deixar sem registro os seus 
tTa.l)alhoo? Como deixar que se pEr
cam debates, estud•Gs, meditações 
c1ue vão ser, na nossa hi.s1íória, a 
·origem de uma nova 011deni consti
tucional? Per.dle:r·~se-ia o elemento 
histórico para interpretação do fu
turo texto constitucional. · 

Propomos, pois, a V. Ex.a que se 
õi.gne de recomendar a continuação 
d{o 'tra.balho ta,quigráifilc-o. E mais-: 
que seja paga aos .ta;quigrafos uma 
remuneração especial pelos serviços 
eXJCepcionais que fizerem . 

iEnJ'im, para qÜe os nossos . tra.ba
lhos to.tnem màior celeridade, com
pr:ometetndo-nos a 1colaborar com 
V. Ex. a no sentido de que se obser
yem, invariàtvelmente, estas duas di
l'etrizes: 

1) Ca.da orador interromperá o seu 
direurso no fim de cinco minutos; 

2) Nehhum representante fará 
uso do a.par.te . 

Apresentamos a V. Ex." os nossos 
~rotestos de estima e consideração. 

Sala da Comissão, 12 de Abril de ' 
1946. - Arthur Bernardes. - Gus
tavo Capanema. ,.-- Raul Pilla". 

O Sr ,, Ataliba N-ogueira declarou 
conoordar com a proposta ·desde que 
a1ão houv•esse prorrog~ão dos traba
lhos de cada sessão e desde que os 
.signatários da m~ma e os demais 
colega:s obedecessem extritamente aos 
prazos destinados às discussões. 

O .Sr. Sousa cOsta requereu o en
•Cerrame:nto da discussão e a ime
idja,ta votação da proposta, sendo 
êsse r~uerimento a.pmvado. 

o Sr. Presidente submete à vo
fação a proposta que é !liprovada, de
clarando qUe a par-te relativa ao ua
gamento por serviços extraordinários 
dependeria ·de solução da Presidên
cia da Assembléia, a qual, aliás, já 
tSo:liicitara as nece).'lsária.s provid-ên
cias no sentiido de S!Fem gratifica
dos os fwncionários que trabalham 
r.a Secrel;aria da Cm:p.issão e p:::es
tam serviços extraordinários, 

o Sr. Presidente declarou, então 
·encerrados os' trabalhos convocando 
nova sessão para o dia seguinte, às 
14 horas. 



14." Reunião, em 13 de' Abril de 1946 

Reuniu--se hoje às 14 horas, a Co
mlssao da Con.stiti.üção, com a presen
ça dos Srs·. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidiente, • Prado 
Kelly, Magalhães Barata:, Agamemnon 
Magalhães, Atílio Víváqua, Gustavo 
Capanema, Magalhães Barata, · Artur 
Bernardes, Adroaldo Costa, EduaTdo 
Duvivier, Argemíro Figueiredo, Raul 
iP!ila, Silv·~;Stre Pérícles~ Oosta. Níeto, 
Soares Filho, Ivo d'Aquino, Graco Car
doso, Milton Campos, Flávio G~ima
rães, Caíres de Brito, Sousa Costa, 
Baeta Neves, Guaraci ·silveira, }ilerreíra: 
de Sous.a, Café Filho, Acúrcio Tôrres, 
Hermes Lima, Aliomar Baleeiro. 

O SR. NER'EU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. Em 
discus:;ão a ata publicada no Diário 
da Assembléia: de hoje. 

Se não houver quem peça a pala
vra, encerro a discu-ssão. (Pausa') . 

Encerrad:a. 
Os Srs. que a aprovam, queiram 

conservaT-se sentado-s. (Pausa). 

Aprovada . 

Acha-se sôbre a mesa o primeiro 
Capítulo, tal como foi votado. Vou 
mandar distribuí-lo entre os Srs. mem
bros da Comissão, embora o mesmo 
ainda não tenha sido re~isto .pela 
SecretaTia. Mas como amanhã é do
mingo, será possível aos Srs·. Con.sti
tuintes tomar conhecimento do mes
mo, a fim de que, na segunda ou terça
feira, possam fixar, · definitivamente, 
o Capítulo, tal qual deve ser a'Pro
vado. 

- Antes de iniciar a discussão do 
Capítulo sôbre o Poder Legislativo, 
peço à Grande Comissão que me per
mita fazer uma declaração, visto como 
não disponho, no momento, de outra 
tribuna para falar. 

Devem estar lembrados os nobres 
colegas, de que, qua;ndo se discutiu 

.aqui a autonomia· do Distrito Federal, 
proferi algumas pala;y.-as, const!i-ntes 
do Diário da Assemble~a. EsEas mmhas 
palavras, poo-ém, não env?lveram, de 
qualquer maneira•, a pes-soa do S~. 
Presidente da República. Os que ti
vessem · dúvidas poderiam consultar o 
Diário da Assembléia. Nada obstante 
isso um dos mais prestigiosos jornais 
do Brasil, o Estado de São Páuro~- e é 
em homenagem a êsse órgão da: im
prensa braisileíra que tomo alguns 
instantes da atenção dos ilustres co
legas - asseverou o seguinte, em nota 
de 11 do corrente, referindO-se a uma 

declaração feita no recinto da As
sembléia por um Sr. Deputado: 

"Essa declaração colocou mal o 
lider da maioria, o qual não ~6 
havia ;pugnado pela aut~nomm 
parcial, como também havia ne
gado que o Sr. Presidente da. Re
públdca se tív·es·se pronu[lmado, 
durante a propaganda eleitoral, 
pela autonomia total". 

Para declarar que laborou em equí
voco a:quêle prestigioso órgão da im
prensa brasileira, invoco· o testemunho 
de todos os membros desta Corrüssão, 
os. quais podem atestar que não fiz, 
a:bsolutamente, essa declaração. E não 
seria capaz de fa:sê-la, pela minha 
educação política. 

Era a explicação que desejava dar, 
para aue não corra pelo Brasil. uma· 
afirmativa que não se harmoniza com 
a realidade : 

Voamos pa.ssar ao capitulo sôbre o 
Poder Legislativo. Está em discussão. 

· De acôrdo com a orientação adota
da em nossos trabalhos, discutiremos 
artigo por artigo. 

o 1.0 é o seguinte: Ca:pítulo I -
Disposições Gerais: 

"O Poder · Legislativo é exereído 
pelo Congresso Nacional, que se 
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compõe de dois ramos: a CâmaTa 
dos Deputados e o Senado _Fede
ral"-. 

Em discussão. 
Há um requerimento de preferência 

assim redigido: 
"Requeiro preferência para ·o ar

tigo 1. o do substitutivo do Sr. Soa
res Filho". 

O art,igo I'. o do substitutivo do Se
nhor Soares Filho tem a seguinte re
dação: 

"O Poder Legislativo é e~ercido 
pela Câmara dos Deputados, com 
a colaboração do Senado Federal". 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, foi r-esolvido ante-on
tem, que o Poder Legislativo, na nova 
COnstituição, será bi-<:ameral. Ora o· 
projeto do Sr. Soares iFilho adota 
princípio do parlamento uni-cameral. 
"O Poder Legislativo, diz o seu texto, 
é exercido pela Câmara dos Deputa
dos, com a co-laboração do Senado Fe
deral. O Senado Federal, segundo êsse 
texto, não é parte integrante do Poder 
Legislativo•. 
. Nesses têrmos, a emenda do Senhor 

Raul Pila; não pode ser aceita como 
objeto de deliberação. Ela contraria 
resoluçá<J jã tomada pela !Oclmissão 
de Constituição. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
dente, a resolução a que se refere o 
nobre Deputado Gustavo Capanema 
foi apenas quanto à-criação de duas 
Câmaras. Mas se bem estou lembrado, 
quando aqui se discutiu o assunto, nada 
ficou decidido quanto ao caráter que 
teria cada uma das duas Cãma:ras, ma
téria que ficou para deliberação pos
terior, porque não se decidiu quanto 
às atribuições respectivas das duas Ca
sas do Ccngresso . 

•O SR. NEREU RAMOS, iPRESI
DENTE - Mandei buscar o "Diário 
da; Assembléia" de 12 do corrente, no 
qual se acha publicado o debate que 

-se travou a respeito. 

O SR. RAUL PILA - Euquanto 
espero o exemplar do Diário, pediria 
licença a V. Ex." para justificar meu 
requerimento. 

Sou pela existência das duas Casas 
- Câmara dos Deputados e ' Senado 
Federal. Entendo, porém. que a:S fun
ções do Senado, embora em grande 
parte legislativas, não se podem, abso_ 
lutamente, equiparaT às da . Câmara 
dos Deputados, isso por várias razões. 

Em primeiro lugar, p-ela origem e 
composição do Senado, muito menos 
representativo que a Câmara. Eefeti
vamente o número de seus membros 
é bem menor, o que refiete, por con
seqüência, representação menos exata 
da opinião nacionaL 

As eleições, de acôrdo com o sistema 
proposto, não se fazem de uma só 
vez, mas parcialmente, por têrços su
cessivos. O fato acrunreta, evidente
mente, menor capacidade- de repre
sentação da opinião pública, num de-
termina/do momento. · 

Isso, qwi.nto à origem. 
O SR. PRESIDENTE - Peço ao 

nobre Deputado me permita ler, para 
eBclarecimento da Casa, o · que consta 
do "Diário da Assembléia", a fim de 
que s. Ex. a. possa usar do direito de 
defender sua emenda e a Casa decida 
a preliminar levantada pelo Sr. Gus
tavo Capanema. 

Segunda preliminar. Sistema de 
uma ou duas Câmaras: 

. "O Sr. Soares Filho - O enun
cia:do de V. Ex.", creio, não atende 
bem à realidade do que está pro
posto nq trabalho da subcomis
são, porque não surgiu aqui nenhu
ma proposta - pois dela não te
nho conhecimento - a não ser • 
que surja uma emenda posterior, 
de uma Câmara só, própriamente 
dita. O traba:lho apresentado é, 
positivamente, aquêle da Consti
tuição de 34, que é unitário. 1\IIian
tém a Câmara e o Senado. E tan-
to não é unitário que mantém o 
Senado com a prerroga:t iva de Le
gislativo. 

O Sr. Agamemnon Magalhães 
- Temos de considerar o Senado 
como colaborador e há auem o 
considere co mó Câmara. ·Temos 
que decidir o sistema. Adotado o 
bicameral, temos de modificar a 
orientaçã<J do projeto, se não, ado
taremos o do substitutivo. 

....... . -........ ··········· ··· ······· · 
O Sr. Ner eu Rambs, Pr esidente 

- Quando sugeri essa preliminar 
tive em vista o que se decidiu na 
Constituição de 34, que dizia o se
guinte: "O Poder Legislativo é 
exe:reido com a colaboração do Se
nado Federal". 

De maneira que o Senado, pela 
Constituição de 34, não constituía, 
v-erdadeiramente, um ra:mo do Po-
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der Legislativo, era- simples órgão 
de colaboração". 

E a Comissão decidiu que, pela Cons
tituição de 34, o Senado era um sim
ples órgão de colaboração. Minha pre
liminar visou precisamente saber se 
êle devia se·r, verd21deira. e integral
mente, úma Câmara legislativa, como 
em 91, ou então mantido como simples 
órgão de colaboração, segundo queria 
a Constituição de 1934. Ficou deci
dido que êle seria um ramo do Poder 
Legislativo; per conseguinte, não como 
queria a Constituiçã.ç> de 34, mas noo 
moldes da de 91. 

Aliás, essa decisão ainda· fica mais 
cla.r&; tendo-se em vista · o aparLe dc> 
Sr. Agamemnon Mag·alhães, que bem 
focalizou o assunto. · 

Realmente, a questão é vencida. A 
Casa decidiu que o Senooo deve ser 
um ramo do Poder Legisla~t1vo, . não 
como em 1934, isto é, sn'llples ó1·gão 
de colaboração. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
dente, o que V. Ex."' acaba de e~cla
recer bem demonstra como é errôneo 
o critério adotado, de resolvermos as
suntos capitais por meio de prelimina
res, sem discussão prévia e suficiente. 
Estamos decidindo a5,mntos estatutá
rios, sob a: forma de !)reliminar. 

Confesso que estava convencid·.) de 
ter-se optado pelo sis~Ema bi-cameral; 
nada pressupunha quantb as relações 
que se viessem a estabelecer entre as 
duas Câmaras. 

Eu desejaria:, então, que me clas
sificasse. o sistema da ConstituiÇão de 
1934. E' uni-cameral? Não. Bi-ca
meral? Diz-se agora que também não 
é. Quisera, pc·is, fôsse êle t.lassificado. 

O SR. AGAM!IDMNON MAGA-· 
LHAES .__ E' misto. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
E' sui generis. 

O SR. PRESIDENTE - ·~- Ex.a . 
atenda para a maneira, por que ·fol 
focalizado o assunto por ~.:asião da 
preliminar. 

Dissera o Sr. Aga.memnon Maga· 
ll1ães: 

"Temos de considerar o Senado 
como colaborador e há quem o 
considere como CâmaTa. Temos 
que decidir o sistema. Adotado o 
·bi-cameral, temos de. modificar a 
orientação do projeto, se não, ado
taremos o do substitutiv;>" 

Ora, fi<:ou ai expresso, .como se com
preendia· a preliminar. E ainda a es
clareei: · · · 

"Quando sugeri essa pr'l'lminar, 
tive em vista o que se decidiu ua 
Co•1st1LUição de 34, que :ilzia u M~
gt<i.ute: 

E reproduzi o artigo. 
De maneira que o Senado, pela 

Constituição de 34, não constituia ver
dadeiramente um ramo do Poder Le-
gislativo. E simples órgão de cola
boração, e fora incluído, até, ·entre os 
órgãos de coordenação . 

O SR. RAUL PIL1\. - 8r. Pre
sidente, nada mais m~ resta senão 
submeter-me, mas insisto em que o 
-critério adotado é errôneo, )Jais le
va-nos a tomarmos deli.>erações pre
cipitadas, sem os nec.:cisarius. escla-
recimentos. -

O SR. EDUARDO .JTJl.'IV.ff~R -
Sr. Presidente, se há •;m ponto em 
que me parece nã.o pod~ havrr dú
vida• na Constituição, a el~:.bortu, é 0 
do sistema bi-camera1, até porque a 
Lei Constitucional n.0 J 'i já previu a 
eleição de Deputados e Senadcrils. 

O SR. SOARES FILHO - Perfei
tamente. ·Todos os trabalhos apre
sentados até agora .são na premm
ção do sistema bi-cam.eral. Existem 
Senado e Câmara; mas um Senado 
com amplas funções legislativas, ao 
contrário do que sustenta o Sr. Depu
tado Gustavo Capanema. Se não tem 
funções legislativas, como se enumerl'l 
doze ou quinz.e funções ·em que o Se
nado tem atribuição legislativa? 

O SR. EDUARDO DUVIDIER -
Ficou assentado, por assim dizer, pela 
própria convocação do eleitorado: Nos 
têrmos em que essa convocação foi 
feita. 

Quanto a ser mero órgão de cola
boração ou órgão legislativo, isso se 
deduz mais das suas funções que do 
qualificativo qu.e &e lhe dê. o Se
nado, na própia Constituição de 34, 
tinha funções legislativas. Aliáll;tôda 
evolução do Senado é no sentido de 
se lhe dar o <:ará ter legislativo. 1l:le 
foi, na. sua orígem, órgão assistente 
do Poder Executivo. Re81lmente, evo
luiu, na Inglaterra, sob a denomina
ção de Câmara dos Lords, de Con
selho Privado da· Corôa. Nos Estados 
Unidos, evolUiu dos Corpos Assisten
tentes do Governador das Colônias. 
Era órgão de natureza executiva, de 
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colaboração com o Executivo, mas tô
da sua -evolução foi sempre no sen
tido de se lh:e conf.erir o ca.rãter le
gislativo.. Dizer, portanto, hoje, que 
o Senado é ·simples ór.gão de colabo
ração do Ex.ei!utiv.o, é voltar atrás 
no cUTso da sua evolução. 

O SR. ACúRCIO TORRES- Per
mita-me V. Ex.a um aparte. Creio 
que V. Ex.a está fugindo um pouco 
da auestão. Peço lis~nça para _escla~ 
r-e>cer que se trata do seguinte: O Se
nhor ·Presidente submeteu a preli
mina'!: ao plenário, sôbre se o sistema 
deveTia ser bi-ca.meral ou não, to
mando por bas-e a função que teria o 
Senado. o Sr. Soares Filho declara 
ter votado pelo sistema -bi:.:cam,er;al, 
na suposição de que o. Sr. Presidente 
submetia à. apre-ciação da. Cc·missão 
se existiriam, ·ou não, duas Câma'l'as, 
&e'Il!do uma delas - o Senado - com 
a função de 91 ou com a fuilção de 34. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
E' exatamente o ponto que discuto, 
e creio que dê1e não sai, absoluta
mente. 

O SR. ACúRICIO TORRES - Vossa 
Excelência está discutindo o mérito 
do sis-tema. 

O SR·. EDUARDO DUVIVIER -
Estou, apenas, mostrando que o Sena.
do .é um ramo do Poder Legislat-ivo. 
Na sua origem, foi órgãO de C..Jlabora
ção com o Governador, com o Poder 
Executivo. Sua evolução, porém, é tô
da no s-entido de torna.r-se órgão le
gislativo, como se observa na Inglater
ra e nos Estaidos Unidos, ;plllises de
mocráticos. 

Oonsideranl:lo, portanltc\ . ·O S.en·ado 
como ramo do Poder Legislativo, opino 
pela redação do projeto e não do subs

. titutivo. E acentuei, ainda, a natu
reza das funções do Senado depende 
das que a Constituição lhe atribui, 
muito ma1s que da de.signação que 
lhe possa dar, de ramo do Poder Le
gislativo ou de c-olaborador do \Poder 
Executivo. 

Ora, desde que a Constituição lhe 
confere funçõ~*; 1-egi(alativ~. oequiva.
lentes ou quase e.quivalentes às fun
ções da Câmara, po.is tem inicia.tiva 
da r-edação de proj~tos, .incontestável
mente é órgão legislativo, que terá fun
ções de colaboração com o· Executivo. 
Não deixa, por isso, de ser órgão le
gislativo. 

\ 

O SE. ACúRCIO TORRES. 
Aliás, não se compreende ·o Senado. 
sem essa função. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Era o que desejava acent-uar . N~o !o...: 
marei mais o tempo da Com1ssao. 
Vo~o, pois, pelo proj-eto. 

O SR. IVO D'AQUINO - Senhm· 
Presidente, estou de acôrdo com o 
que declarou . o Sr. Gustavo Cwpane
ma, quanto à preferência que já foi 
dada na decis~..o da matéria, quando
aqui' se discutiu o si'sterna bi ou U!li
cameral e, mais ainda o estou, de
pois que V. Ex.a, Sr. Presidente, Ma
-bou de ler como foi cTientada a vo.
tação. Ficamos esclarcei-do·s,· a-ssim, 
aue no sistema bi-cameral, pelo qual 
votamos, se entendia, que ~ SEnado 
Federal, assim como a Câmara, eram. 
ramos do Poder Legislativo, 

Agora, o que distingue, na sua e~-
sência, . o ~istema uni-can1e-ral do bl
cameral? Ou m-elhor: na forma pro
posta pelo nol>re colega Sr. Soares 
Filho e aceita pela Comissão? 

A distinção reside, sobretudo, na 
iniciativa de legisll:J"r. Pelo sistema 
apresentado no projeto da Comissão, 
essa iniciativa tanto cabe à Câma1·a· 
do.s cDenutados como !W S~nado, dcn
tr·o das atribuições de cada uma. No· 
sistenia proposto pelo Sr. Soares Pi
lho, o Senado Federal não t-em inicia
tiva legislativa, a não ser ... 

O SR. SOARES FILHO- Em tôdas 
as matérias, cuja competência lhe 
cabe. 

O SR. IVO D'AQUINO - DlZ o 
projeto: 

"A iniciativa dos projetos de 
leis cromu.l'e'fÚ:ldid:OS \nos · a.Ttigc):l 
tais e tais,. cabe ao Pr-esidente da 
República ou a qualquer dos 
membros rda Comil5sã.o do Con-
gresso Nacional" . 

No subsUtutivo do Sr. Soares :f'i-. 
lho, lê-se o seguinte: 

"Compete a iniciativa dos r.:ro
jetos de lei a qualquer meml.Jro ou 
comissão da Câmara dos Depu
tados, ao plenário do S.:.nado l<,e
·deral e ao Presiden~u da Repú
blica, mas· nos casos em que o .Se
nado colabora com a Câmara, a 
qualquer dos seus memb1 uJ uu co_ 
missões". 

O SR. SOARES FILHO - Aí está 
a distinção. Não tem o mas~ no pro
jeto. 



O SR. IVO D'AQUINO- Perdão. 
Então, li mal,. mas não importa. Nos 
casos em que o Senado colal:lora com 
a Câmara, também qualquer dos seus 
membros na redação pl'oposta tem 
um sentido que restringe a inici31tiva 
do Senado. 

O SR. SOARES FILHO - Só tem 
competência p-ara as iniciativas que . 
lhe cabem. 

O SR. IVO D'AQUINO - No si.s
tema bicameral também. Cada um 
tem iniciativa no sentido das suaos 
atlribuições. A Câmara e o Senado 
têm atribuições gerais na iniciativa 
das leis. Isso sempre caracterizou o 
sistema bicameral da Constituição de 
1891. . 

Por isso, desde o momento em que 
o Senado fica como colaborador, êle 
evidentemente perde a sua iniciativa, 
de modo que há uma distinção per
feita no sistema apresentado pelo 
ilustre r·epresentante Sr. Soares Fi
lho e no sistema da Comissão. 

Acho claríssimo o sistema c0il1stan
te do projeto da Comissão. Tanto 
a Câmara como o Senado têm ml
c]ativa dos projetos de lei dEmtro do.s 
s;tribuições de cada um. Não vejo na
da mais claro que isso. razão pela 
qual - e já aqui entro no mérito da 
questão, assim o fazendo ao sa.bor da 
discussão - aceito o p.roj€to da Co
missão. Meu intuito ifoi somente de
clarar principalmente is·to: a Comis
são já dectdiu o assunto, confõ:rme 
se vê na orientação da votação, e en!. 
tendo que, de alguma forma, estamos 
adstritos ao que decidiu a Comissão. 

Essa a opinião que -desejava ex
pender. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Desejo chamar a atenção 
do Sr. Deputado Soares Filho, pelo 
muito que me merece, para êste e-s
clarecimento. 

Quando expus o caso, S. Ex." ofe
l"eceu logo s-eu modo de ver, dizendo 
que a questão não -estava bem .posta, 
à vista do que se estabelecera na 
Constituição de 34. Acentuou Sua Ex-
celência: ' :.,_ 

"O enunciado de V. Ex.", creio, 
não atende bem à realidade do 
que está propos~o no trabalho da 
Subcomissão, porque não surgiu 
aqui nenhuma proposta - pois 
dela não tenho conhecimento -
a não- ser que surja, uma emenda 

posterior, de uma Câmara só, pro
priamente dita. 

O trabalho lllpresentado é po
sitivamente aquêle da Constitui
ção de 34, que e unitário. Man
tem a Câmara e o Senado . e tan_ 
to não é unitária• que mantem o 
Senado com a prerrogativa de le
gislativo". 

·Contra -a ponderação de V. Ex." in
surgiu-se logo o Sr. Deputado Aga
memnOll Magalhãies: 

"O Sr. Agamemnon Magalhães 
""'- Temos de considerar o Senado 
como colaborador e há quem o 
considere como Câmara. Temos 
que- decidir o sistema. Ado•tado o 
bicameral temos de modificar a 
orientação do Projeto, se não, 
adotaremos o do substitutivo". 

Sua Excelência ponderou ainda:· 

"0 Sr. Soares Filho - lt justa
mente a questão que estou levam
tando. Não há ninguém que pro
ve, pois o trabalho está escrito e 
distribuído, que o que proponh·o 
seja o sistema de uma Câmara. 
só. Apresentamos o bicameral 
portanto, não quero, nesse par
ticulM", fique prejudicado in l imine 
um trabalho que não é de uma 
Câmara só". · ' 

Positivei, ent&o, o sentido de minha 
proposta, porque se eu considerasse 
bicameral, o sistema da Constituição 
de 34, evidentemente, não haveria 
motivo algum para a minha preli
minar. Disse, então, o seguinte: 

~ Quando sugerí essa preliminar 
tive em vista o qlie se decidiu na 
Constituição de 34, que ·dizia o se
guinte: "0 Poder Legislativo é 
exercido pela Câmara dos Depu
ta;dos com a colabc'I"ação do Se
nado Federal . 

De maneira que o Senaido, pela 
Constituição de 34, não constituia, 
verdadeiramente, um ramo do Po
der Legislativo; era simples ór
gão de colaboração". 

A quest&o foi posta nestes têrmos 
claros. Na Constituição de 34, encon
trava-se o Senado no capítulo da Co
ordenação· dos Poderes . Estabeleci lll 
distinção entre o órgão de co.oirdena
ção com algumas atribuições leg!.sla
tivas, e a Câmara no modêlo, vMnos 
dizer, da Constituição de 91, onde era 
inteiramente legislativa. Não tinha o 
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Senado, pela Carta de 91, apenas a.l
:gumas funções legislativas, mas tôdas 

l
as funções legislativas . Era de fato 
um ramo do Poder Legi.olativo. 

A pr.eliminar teve, precisamente, o 
Jfim de af.a.star a discussão dêsse pon
fto. Quando a submeti à · Comissão 
ponderei que não constderavru o Se
rnado, no modêlo de 34, ver-dade!ra
~ente como ramo do F!od~r Legisla
:trvo. 
, Verifico que o nobre Representante 

votou equivocado. Respeito as ponde .. 
rações do. ilustre Deputado, mas de
sejo pedir a atenção de S. Ex.a paxa 
o modo como os debates se processa
ram. Creio que se acha perfeitamen
te, esclarecido o pens.a~nen.to que tive 
ao submeter a preliminar, à Comissão, 
o qual foi acentuado não apenas por 
mim, mas também pelo nobre Depu
tado Sr. Agamemnon Magalhães, o 
primeiro a respond€rr", em aparte a 
S. Ex. 3 • 

No entanto, se S. Ex."' e algum, de 
seus ilustres colegas votou por equf .. 
voco, não entendendo hem o sentido 
da preliminar, não terei dúvida,. se a 
Casa assim o ent€rrlder, em renovar a 
,questão. 

Estou aqui para apurrur a vontade 
da maioria . Não tenho a preocupação 
de que prevaleça meu ponto de vista, 
mas, sim; o da maiorla. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre-

lsidente, sou um homem de muitos de
J eitos. Uma qualidrude, entretanto, re
conheço que· tenho: não gosto de per
der tempo; sou profundamente prático 
e eminentemente .objetivo. 

Assim, Sr. Presidente, ao veÍ-ificar 
o rumo que poderia tomar a discussão 
do ~apitulo '~Do Pod.er Legislativ.o", 
nesta Comissão, quando V. Ex."' sub
meteu a tese ao debate entendendo 
que o meu substitutivo não continha 
a proposta de uma Câmara só, mas 
ao contrário mantinha o bi-cameralis
mo, pronunciei aquelas palavras co
mo ressalva do que vou dizer agora. 

Permito-me explicar que há um 
grande equivoco de V. Ex!- e do no
bre Deputado Sr. Agamemnon · Maga
lhães. Ambos, como eu, portanto nós 
t rês, fomos constituintes de 34. A pro
posta, talvez · contando com a maioria 
daqueles constituintes, ·era no sentido: 
da extirpação do Senado da nossa or
ganização · constitucional. Os elemen
tos, entreta.nto, que propugnavam pela 
manutenção do Senado, tiveram de 

procurax um meio de conciliação, que 
encontravam no órgão Com;e1ho Su
premo ou Cons•elho de Estado, que 
contava com as siw,natias da maioria 
da Constituinte, nê'le incluindo algu
mas funções lgeislativas. Mas fora.m 
forçados a enquadrar êsse órgão no 
capítulo da "Coordenação dos Pode
res", e o próprio nome "Senado" só 
surgiu, vamos dizer, sub-repticiamen
te, à última hora, como emenda de re-
dação. · 

Esta a situação do Senado na Cons
tituinte de 34. 

·Sendo eu homem prático e obje
tivo e auscultando as corr·entes que 
r.eputava. da maioria na Constituinte 
atual pela manutenção do Sena.do, 
procurei, desde logo, estabelecer ei3S9. 
grande diferença: - transportei o 
Senado do capitulo da Coordenação 
de Poderes, para o ca.pitulo do Poder 
LegislaJtivo. E só há uma expressão 
que pôde permitir a discussão: é 
aquela que se refere à colaboração .. 

Assim, Sr. Prestdente, desde que a 
situação do órgão se d-efine, não pelo 
enunciado e sim pelas atribuições que 

·.lhe são conferidas, eu admitiria que 
se dissesse: "o Senado, nos têrmos 
estabelecidos neste capítulo" ou "neS
ta Cons~ituição"·. 

Penso que não fui vencido e que 
é possível dar atribuições diferentes 
à Câmara e :w Senado, de acôrdo com 
o meu traballio. 

Não podemos ·dar a extensão de que, 
a.ceitando-se a bi-camaralidade, acei
t o também ·estará o si& tema de 91. 
Se fôsse assim, teríamos de dissolver 
a reunião de hoje e mandar publicar, 
como aceito pela Comissão, o capítulo 
correspondente da Constituição de 
91. 

Eliminar a possibilidade de distin
ção de atribuições do Senado, nos · 
têrmos do projeto para .aqueles do 
substitutivo que apresentei, não foi, 
absolutamente. o objetivo, nem pode 
ser o alcance dru votação a que Vóssa 
Ex."' procedeu. 

Sendo assim, Sr. Presidente, e com 
espírito de colaborar, solicitaria ao no
bre D eput ado Sr. Raul Pila retirar 
o pedido de preferência .. . 

O S!R.. RAUit. iFIILA - J á considero 
até destroçado. 

O SR. SOARES FILHO 
para que, dentro do sistema, votásse
mos o art. 1.0 , sustentando as possi
biltdades de distinguir as atribuições 
da Câmara das do Senado. 



-32:-

( 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes ouviram a expo-:
sição do nobre Deputado Sr. Soares Fi
lho. Penso, porém, que a Comissoo nã,o 
tem a menor dúvida de que a ques
tão focaliza;da foi pr'ªcisamente a de 
se considerar o Senado da Constitui
ção de 1934, hão como 1un ramo do 
Poder Legislativo, mas como simples
órgão de colaboração. Não foi com 
outro intuito, nem em outros têrmos 
que se debateu e votou a preliminar .. 
Enguli - permitam-me a expressão 
- em ·34, aquele Senado, que, primiti
vamente, tivera o nome de Conselho, 
porém,. desde aQuele momento. o l'ep-u
tav.a um órgão quase inútil, em nossa 
organização, como aliás, todos aqueles 
órgãos de coordenação. Na Cori.sti
tituinte de 19·34, havia uma quizília -
vamos empregar a expressão adequa
da - contra o velho Senado, então 
julgado uma inutilidade. -

Como havia uma corrente favorá
vel à manutenção .do S~nado, se bem 
me recordo chefiada pelo saudooo 
brasileiro Alcântara Machado, con
seguiu-se a: conciliação, inventando
se um organismo que, não sendQ pró
priamente ramo do Poder Legislativo, 
figu,raJia como órgão de colaboração, 
tendo ainda algumas funções legisla
tivas. Mas se fôsse, realmente, um 
ramo do Poder Legislativo, deveria en
qua•drar-se no Capítulo "Do Poder Le
gislativo", e não no Capítulo ;•na co
ordenação de Poderes". 

Foi justamente por isso que sugeri 
a preliminar. Realmente não teria ela 
razão de ser desde que se considerasse 
o Seru.do de 1934 como verdadeiro 
ramo do Pod·er Legislativo. Não há, 
porém, necessidade de se reabrir a 
questão. Na simples votação do arti
go 1.0 do Prejeto se definirá novamen
te a tendência da. grande Comissão. 

Neste art. 1.0 se diz: 

"O Poder Legislativo será exer
cido pelo Congresso Nacional que 
se compõe de dois ramos: a Câma
ra: dos Deput-ados e o · Senado Fe
deral". 

Vai a Comissão dize-r se pre-fere o 
Senado como oramo do Poder Legisla
tivo ou o órgão que consta do substitui
tivo do Sr. Soares Filho. Não há ne
cessidade, por conseguinte, da prefe
rência solicitada pelo nobre Depu
tado Sr: . Raul Pila, porque desta ror
ma a Comissão terá . oportunidax:le de 
manif·estar sua vontade . 

Os senhores que aceitam a preferên
cia, contra a qual a_cabo de me ma
nifestar, queiram permanecer sentw
dos. 

O SR. R.AUL PILA -"'"""~ Sr. Pre~i~ 
dente, eu já havia implicitamente re
tirado o requerimento de preferência. 

O SR. NEREU RAMOS!. i'RESI• 
DENTE - Então, em discussão ó ar
tigo 1. o do Projeto. 

O SR. SOARES FILH.O - A u e<;es
sidade de fortalec-er, entra riós, o Po_ 
der Legislativo. constitui ur.Ia verda
de que passou em julgado. As críti<'as 
contra fraquezas do Parlamento e as 
delongas na elaboração da obra legis
lativa, tornaram-se ge'neralizaciJ,s-. E' 
evidente. que o trabalho leg"Islativo de
ve ser realizado com presteza. sobretu
do na época em que estamos viven
do. o sistema bicameTal não·· rnats . 
corre.siiJonde às exigências da nossa~ 
atual situação pglítica. 

São muitos conhecido.s os argumen
tos a favm· ou contra o .sisterria: de 
duas Câma·ras. Estão todo.> éles· com
pr·eendidos em autores antlt;o;; cu mo
dernos, e todos aqui os conhecem. Não _. .. 
é nec·essário, portanto, reproduzí--los. 

Quero, entretanto, aoentua.r que do 
confronto dêsses pontos de vista mais 
se arraigou a minha convicção con
trária ao bicameraJisma. sobretndo se 
o considerarmos nos têrmos da Cons
tituição de 1891 . 

Há um fato para o qual devo cha
mar especi-alme11te a atenção dos meus . 
nobres colegas. Na comissão encarre
gada, em 1933, de organizar o ante
pr-ojeto de Constituição, encontravam
se homens . da revolução <ie 1930 co-
mo os Srs. Góis Monteira, Osvaldo 
Aranha e José América; nomens sem 
filiação partidária como os Senhores 
Agenor de Roure e Oliveira Viana, ju
ristas e ao mesmo tempo políticos-.mi
litantes, contrários e fa voraveis àque_ 
le movimento .revoluci-onáric>, represen
tantes do Norte, do Centro e do Sul do 
Brasil, como os Srs. João Mangabei
ra, Afrânio de M-elo Franco, Prüãen
te de Morais e Carlos Maximiliano· - ·· 
e todos contrários à manUtenção' do 
Senado Federal, como Ól'gá·) de revi
são legislativa, portan'to, Cl>m atribuL 
ções constantes da primitiva Cons
tituição Republicana. Ba:s~a uma r-im
pies leitura das a tas dos trabalhos da 
referida Comissão para rue sa tenha 
a confirmação do que afirmo. 
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o eminente Sr. João Mangabeira, 
ainda ha pouco, reiterou sua opinião 
nos seguintes têrmos: 

"0 Poder Legislatlvo, sobretu
do, tem de ser muito fortalecido. 
E tudo depende dêle mesmo. Em 
tôda parte êste poder te msido alvo 
dos mais sérios ataques, pela sua 
morosidade e ineficiência no cum
primento dos encargos cada vez 
mais complexos· do Estado Mo
derno. 

Ao meu ver, um:1 das causas 
do desprestígio em que caiu êste. 
poder está no sister:J.a bi-came
ral. Mas tôda divisão enfra.que
-ce. E ela só se faz parit enfra
quecer a Câmara popular·. Tôda 
divisão complica e posterga o 
.trabalho, que deve ser realizado 
com prontidão numa cpoca em 
que s·e pede rapldez e eficiên
cia. Tôda divisão ge:;:a at-ritos e 
conflitos num trabalho. que de
verá ser homogêneo, harmônico 
e tranquilo. Tôcfoa divisão legis
lativa a-caba pelo predomínio de 
uma das Câmaras, transforman
do-lhes a dualidade num ünica
meralismo t~,:ôpego e vacilante; 

Quando as Câmaras eram elei
tas por um eleitorado diferente 
ou representavMIJ. classes dife
rentes, a dúalidade se justifica
va. Sem isto, é mera· dupliCidade 

, que embaraça o Poder Legisla
tivo e sobretudo se mantém 
para a satisfação da verdade de 
CE'rtos. grupos, ou da comodidade 
d·e certos indivíduos. Nem mes
mo a federação justifica tal · ve~ 
lharia, salvo, como na Rússia, 
quando uma das Câmaras repre
senta "nrucionalidades" diferen
tes . Porque,- nos Estados Unidos, 
os- Senadores eleitos pelo 'voto 
popular, depois da emenda 17, 
não votam no Senado segund::> 
o interêsse dos seus Estaãoo, mas 
dos seus partidos, exatamente 
como ·na Câmara". 

Por sua vez, o ilustre Sr. Carlos 
Ma~ximiliano, na comissão a que alu
di, opinou como se s·egue: 

"Há · quarenta anos, votaria 
pela , manutlenção do Senado, 
porque a orientação daquele mo
mento não oferecia outro meio 
de forçar os legisladores à me-· 
ditação madura sôbre certos as
suntos, senão -desdobramdo o po
der legislativo ·em duas câmaras. 

•Com a evolução do direito pú
blico, criaram-se, porém, com 
enorme felicidade, os Conselhos. 
Denominam de Nacional, o que 

· seria brasileiro, como outros o 
denominam de C\oi!l.selho · Fe
deral ou Conselho . doe Estado, ou 
Comelho Supremo da República. 
Era· essa a única utilidade . real
mente grande, do Senado. Ela 
fundamentava a conhecida opi 
nião de· Washing-ton, na sua ce
lel:>re discussão com Jefferson, 
partidário da Câmara única•, em 
que o senado seria o pires para 
resfriar as paixões da xícara. 
Entretanto, criado o Conselho 
Federal, esba desejável mediação 

- se dará por meio dêle, ao or
gani:<Ku os prodetos e ac. :')ro
vocar as discussões preliminares 
sàmente depois do que irão os 
projetos. à Assembléia. De ma
neira que, no m.omenLo atual, 
preferiria não suprimir o Se
nado, mas subs.tituí-lo pêlo Con
iSelho il'.fu,l!;ionãl. • Naturalmente, 
não lhe daria as m·esmas fun
ções; em todo caso, seria sem
pre um· elemento de colaboração 
e de organizaçoo, cõm muito 
mais eficiência" . 

Na Constituinte de· 1934 preva.!eceu 
uma opinião intermediária. 

O Poder Legislativo pa.s3ou a~ SE.'r 
exercido pela Câmara do.> Depu
tlvdos, com a cola,boração do Senado. 

No meú substitutivo o SBnado foi 
deslocado d'o capítulo r-efeo:rente à 
coordenação de poderes e colocado no 
aue se re·fere ao Pode;.· Leg-isla·
tivo. Vai ter funções legislativas es
pecializadas, sem pe:rder as caracte
rísticas de órgão de equilíbrio federa
tivo e de contrôLe do executivo. 

Seguindo essa orientação procurei 
mesmo ampliar as suas ·.tribuições 
privativas, acrescentando, às que 
existiam na Constituição .de 34, mais 
as de aprovar a:3 resoluções dos ór
gãos legislativos estaduais, as in~or
porações, subdivisões ·.ou dt.,membra
mentos de Estadas e qualquer acôrdo 
entre êles. E ainda as de aprovar 
as nomeações dos Mânistro.; de Es
tado e· dos oficiais generais do Exér
cito, da Marinha e da Aer.o:1áutica. 
DeV'endo também o Senado r~ve;~r..a<1iori!!!~~ ... 
pJrojetos de códigos •e coooo 
de leis, para aprovação glob . , O E::~ 
CâmaTa doo Deputados. reg · iéi,:- é::>~-"'"" ~ 
precisão a matéria, üe mo.?.r ~a t~"'!Yiv~~ 
nar efetiva essa atrib.lição.q ;: . .;:::;,;~r~;t.~}l 

\~~· z~~~~ ".: 
'~~~!:_I ó 1 'f.;~f/ 
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Assim sendo, tem ai o Senado um 
vasto campo para 5Ua ativide.d:e. 

Ainda sob o ponto de vista: do 
cantrôle do Poder Ex.:<;utivo, na par
te em que pode suspender, nos re
gulamentos expedidos peio mesmo 
Poder os dispositivos ilagais, bem 
como 'na em que propõ':l a rl'vogaç3.o 
de atos de autoridades administra
tivas praticados contra p., lei ou ei
vados de abuso de .pode1·, o .senado 
encontrará meios de colaborar efi
cientemente para a se.lva.guarda do 
interêsse na'Cional e a. bJ3. ordem da 
adminl.stração públi·~a., controlando 
com eficácia o Executivo. 

Pode-se dizer que a ún\ca fa.culdade 
importante que é retirada do Senado 
pelo meu substitutivo é a de votar or
çamentos. Entretanto isso consulta 
aos interêsses da boa ma.r~!Ta da ela
boração legislativa. 

Prudente de Morais Fill10, com sua 
longa prática de Parlamento, dizia o 
seguinte: 

"Passei pela pólitica, fui depu
tado alguns anos e assistisse de
senrolarein as mais inconvenientes 
e desarrazoadas divergências en
tre o Senado e a Câmara, com 
prejuizo do Poder Legislativo. 
Lembrei-me dos atritos entre um 
e outra, a próposito dos orçamen
tos, no fim de cada; ano, atri·tos 
que eram resolvidos por escandalo
sas transações, · para que o pais 
não ficasse sem leis de meioS." 

Conflitos coÍno êsses devem ser evi
tados . Além disso, é indiscutível que 
a segunda: câma;ra torna muito mais 
morosos os trabalhos di> parlamento 
sobretudo no tocante à elaboração or
çamentária. 

Sr. Presidente, por êstes fundamen
tos e pelos que constam do exame de 
cada um dcs itens do meu substitutivo, 
entendo que sua aprovação melhor 
consUlta. Os interêsses da República 
e do Brasil. <Muito bem). 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
Sr. Presidente, não é sem muito la
mentar minha situação que vou pro
nunciar-me contra a magnífica justi
ficação · desenvolvida pelo meu nobre 
colega de bancada, Sr. Soares Filho. 

Entendo não estar em discussão, 
propria;mente, a questão de saber se 
o P.oder Legislativo deve ser um ou 
bi-cameral. Há um princípio, a meu 
ver, mais alto e maior a discutir aqui: 
o princípio federativo. E' saber se a. 
existência de duas Câmaras, sobretu
do nos povos europeus, foi admitida, 

corno possibilidade de revisão de uma 
por outra, de colaboração da experiên_ 
cia ds mais velhos com o entusiasmo 
e a. tledicaçãotiõs mais moços. No re
gime federativ.o, o assunto toma as-. 
pectos diversos, assume feições dife
rentes. 

O Senado, tal como o esboçaram os 
Constituintes norte-americanos e como 
a,qui Vl'm sendo sempre decidido, não 
representa somente outro ramo do 
Poder Legislativo, no sentido propria
mente popUlar. E' uma forma pela 
qual nas Flederações se restabelece o 
equilíbrio entre as entidad€s federa
das, quebrado na organização da Câ
mBira dos Deputa-dos pelos Estados 
mais fortes ou mais popUl0505. 

Esta função, Sr. Presidente, eu a 
considero de suma importância, talvez 
muito maior do que a que se lhe dê, 
só e só, como poder revisor da.os deli
berações da Câmara dos Deputados. 

Num regime federativo, de certo·, é· 
preciso dar preeminência ao número 
de habitantes, na colaboração ou na 
dellbereção dos órgãos coletivos; mas 
é também essencial que, forma<da a 
União, a Federação pela junção dos 
diversos Estados, autônomos política e 
agmin.i.strativamente até certo ponto, 
êsses Estados, possam dispor do meio 
de se ifaz.erem ouvir de igual para 
igual, que sua voz, que a voz dos Se
nadores do Rio Grande ·do Norte ou 
do Amazonas, possam ter a mesma 
relevância, o mesmo pêso quantitativo, 
que a voz dos Senadores de São Pau
lo e :Minas. Esta a opinião, longa e 
brilhantemente justificada pelo notá
Vel jurista de minha terra, Senador 
da República, antigo Ministro do su
premo Tribuna.! Federal, Ministro de 
Estado e Embaixador - Amaro Ca
valcanti. 

Realmente, será possível existir um 
Senado Federal com igualdade de re
presentação dos Estados, cortan
do-se-lhe as funções, negando-se-lhe 
a a•tividade legislativa integral e trans
formando-o em órgão simplesmente 
colaborador do Poder Legislativo ou 
mesmo em órgão legislativo imperfeito, 
tal como se propõe no substitutivo 
soares Filho. A meu ver, porém, isso 
implica. também em negar a. igualda
de federativa. Se tirarmos ao Senado, 
como se fez em 1934, a• capacidade le
gislativa integral, o poder de legislar 
em todos os sentidos, como a Câmara 
dos Deputados, teremoo, neste parti
cular da legislação, quebrado a igual
dade dos Estados, através de uma• Câ
mara própria, e consagrado inteira-
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mente a predominância do mais forte, 
do mais p.oderoso. 

DiJ.·-se-á, Sr. Presidente, que s•e tira 
do Senado somente a lei orçamentál·ia; 
pelo substitutivo Sorures Filho. Mas es
tou em que .ninguém negará a suprema 
im?ortânci'a, mesmo em relação aos 
Estados federados, das leis orca.men
tárias. O Estado, como entidãde fe
_dera da, teria de se llllh:eiar da votação 
da lei de me~os da União. Não se trà_ 
ta apenas de uma delib-eração que in
terêsse a cada brasileiro em parti
culaor. O orçamento interessa a cada 
Estado, como entidade federativa que 
é. Não ·Compreendo que se lhe tire 
egsa função . . · 

· O substitutiv-o So-ares Filho atribui, 
- também, ao ·Senado a possibilidade de 

· se pronunciar sôbre certos prGjetos de 
lei, desde que a M·esa da Câmara os 
julgue importantes e peça essa cola
boração. 

O SR. SOARES FILHO- Não; to
dos os códigos e qualquer matéfi•a r·e
lev.ante. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Ora, Sr. Pr·esidente, dizer isso· e dizer · 
nll!da é. a mesma caisa. 

Dependerá da Mesa da Cãmara o 
julgar se a matéria é ímporta,nte, c se 
sôbre ela deverá· pronunciar-se. o Se
nado. v .. ale dizer que não se t;ata de 
direito de Senadores, de texto cons
tituciona.unente ne-cessário. mas de um 
ato de arbítrio de decisão particular 
da Mesa ou da maioria da C'âmara dos 
Deputados. Se verificarmos como, na · 
técnica do substitutivo, ge dá essá co
l,aboração, veremos que esta nã;o é mais 
coisa nenhuma. O projeto será subme_ 
tido a duas discussões na Câmara; 
irá, depms, ao Senado e. com a opi
nião dêste, voltará à Câmara, para 
ser definitivamente decidido, em ter
ceirà discussão. O Senado· não terá 
colaborado na feitura da lei; teria 
dado, apenas, um parecer. 

Não se fa le nos códigos . Essa tare
ra de fazer códigos é rara na l-egisla
ção do pais. Em tôda legislação re
:tmblicana, em .tôdas as fases _da Re
pública·, &ó se fez um código: o Civil. 
Em tôda a monarquia, também apc.uas 
se fez um: o Código Comercial. As
siJ.n, o dar-se ao Senado a atribuição 
de votar Códigos é dar muito pouco. 
Além do mais, embora competindo ao 
Senado fazer código, não poderá uma 
lei ordinária, elaboradll! pela Câmara, 
modificar êsse Código? Nã;o poderá le
gislar a Câmara sôbre as Ieis dêsse 
código? Não é p:oss.ível através de lei 

da Câmara muda<r tudo ·quanto está 
estabel-ecido num Código? 

Teremos o Senado colaborando na 
feitura dos códigcis, mas na contigên
cia de ·cruzar cs braças diante da'S leis 
particulares que possam regular, no 
dia seguinte, êsses mesmos códigos . 

Ora, Sr. Presidente, a própria di
ficuldade em escolher a matéria a ser 
submetida ao Senado mootra hem o 
artificíalismo da construção, e não ,po
demos deixar de confiar ao Senado 
atribuições revisoras, integrais, não 
por que se exija sempre essa revisão, 
ma;s. porque é somente· pel-o ·senado 
que se manífestJam os Estadüs, como 
entida~des federadas, como fôrça au
tônoma, capazes· de se manifestar de 
igual para igual. 

ll:sse é o ·ponto de vista que, como 
constituinte de 1933 a 1934, guardei 
desde então, e plenamente confiJ.·ma
do no curto péríodo constituciomal de 
1934 a 1937. o Senado., o grande Se
nado da! Repúbltca, onde haviam co-
laborado mentalidarles como Rui, ·Epi
tácio e outros, o senado, que era 
apontado como c.or·poração de homens 
prudentes, mas sábios, se diJ.ninuirá in
tensamente. Até mesmo ·as chefes po. 
líticos, que aspiravam a sua caru:lida
tura:, como último p06tQ de. carreira, 
ao Senado, onde poderiam melhor co
lab:orar, aplicando a sua influência ae 
homens que já haviam passado por 
outras corporações do país, pa,ssaram 
a preferir a Câmara. Pràticamente o 
Senado mon·eu como. órgão de colabo
ração do país. Votarei no sentido de 
não se conferir ao Senado at.ribuiçõcs 
outras que a•a a que se ref·ere o sub.:.ti
tutivo Soar.es Filho, muitas das quais 
estão contidas na própria parte vito
riosa . do projeto da Subcomissão. 
Também não se lhe pbde. tirar a fun
ção de r·evisão·legislativa, sob pena de 
se quebrar a integrai igualdade dos 
Estados na Fed-eração. 

·· O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, sendo esta a primeira vez eri. 
que tenho a honra .de falar como re.• 
lator do projeto da Subcomissão, d-e
sejava ·explicar aos colegas que não 
faTei discursos a respeito da matéria 
em debate; darei, · simplesmente, al
gumas inform~ões, quando necessá_ 
rias;· e, tôdas M vezes que os coLegas 
abordarem argumentos que foram 
objeto de minhas explanações, deixn,
rei de repetir a mesma: argumentaçã·). 

Assim, confesso, inicialmente, que a 
exposição que acaba de ser feita pelo 
Senador Ferreira de SoUJSa poupa três 

,. 
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quar tos do trabalho que eu iria pw
duzir neste momento . S. Ex.a justi
ficou cabalmente os fundamentos do 
Senado e comprovou a1 necessidade da 
sua existência. 
D~ejo chamar a a-tenção da. Casa 

para o seguinte: a suste111taÇão feit.a 
pelo nobne Deputado Sr. Soares Fi
lho está em desa,côl'.do com o substi
tutivo aiJ)l1esentado. Isso pOl"Q.ue êle 
se. desenvolve-u no sentido de comba
tel' o que a Comissão ha-via resol
'l<ido, a,o u;>asso que a -emenda · apre
sentada se !l'ef.ere eXIClusivamente a 
atribuições. 

Nesta ~enda, S. Ex... acrescenta 
somente o seguinte: 

"De M:ôrdo com as atribuições que 
lhe forem cometidas ... " 

Quer di.7Jer, S. Ex.a retirou do seu 
substitutivo a palavra, "coloabo:ração" 
e já concOO'fda em que o Poder Le
gisl8Jtivo seja constituído de dois ira
mos. 

Assim', Sr. Presidente, pareoe-me 
que não deve coost ituir matéria de 
discussão, neste momento, a questão 
propriamente das -a.tribuições, e pen
so que nessa emenda a 11eferêndB1 à 
atribuição é demasiada, e dela pode
mos, pe11eitamente, noo abster, uma 
vez que há artigo el'1],')eciaJ sôb!l'e tal 
a.."l:unto. · 

Devo acl'escentar: S. Ex. a teve oca
sião de se ll'eferir a. fatoo escandalo
sos que ocorreram na antiga RC!Pú
blica, e- nos quaJis tomavam par.te uns 
poucos membros do Coll'lglresso. Mas, 
se ê-stes fatos existil'am, ilsso ocorr€'11, 
exclusivamente, até, 1926. Depois da 
emooda coootitucional votada. na
quele ano, que estabeleceu novas re
gras sôbre o orçamento e que proi
biu os créditos ilimitados - o que, 
r.Lepois, foi consagrado pelas Ocmsti
tuições de 1934 e 1937 - tais es
cândalos, . desa;pa.receram. 

Aliás, pelo pa:rec.eil' a. que já tive 
oca.sião de aludir, do Senaldo:r Her
culano de Freitas, -no início dos tra
balhos desta Comissão e pelo que me 
lembro das discussões então tl'ruva
das, tel!lho a impressão de que essa 
reforma constitucional ifoi promovida, 
em grande parte, para evi-tar seme
lha-ntes escândalos que se Vffi'iiica
vam po:r ocasião- de se vot!llr-em os 
orçamentos. 

Sr. Pl'esidente, mantenho, por,tan
to, o artigo ta1 como está redigido 
no projeto. 

O SR. NE REU RAMOS, PRESI
DENT-E - Se ninguém qui.setr f<a.-
3er uso 'Cla palavra, darei por encer
rada a diSiCussão. (Pausa) • 

·Encerrada. 
Encaminha111d-o a votaÇão da maté

ri-a, permito-me dizer que não me 
impressionaram os argumentos de 
nobre Deputa.do Soares Filho . Sou 
dos que entendem que · não há lei 

· úl1dináJr-ioa mais :impol'tante paxá. a 
vida da Repúbli-ca do que seja.. a do 
orçamento. Houve mesmo, no Brasil, 
um Estado que onganizou uma Câ
ma;ra, tirando dela muitas funções, 
mas não foi _até lhe tira.r a ·atribui
ção de fazer o Oil'çamerito. 

Não considell'o, por isso, que reti.rar 
c orçamento da competência do Se
nMlo seja dar a êsse órgão aiS suas 
completas funções legislativas. Como 
salientou o nobre SenadOil' Fer.reira 
de Sousa, o Senado foi C!l'ia;do, pre
cisamente, pa.r.a. nivela.r todos os Es
tados; porisso deu lá representação 
igual pa.ra tôdas as unidades fede
t'OO~. A Câmara tem representação 
proporcional à. po;pula.ção de cada. 
Estado; no Senaido os graiUJdes e pe
quenos Elstados estão equilprurados. 
Não comp;r,eendo que se deixe de. 
mandatr o .ru1çamento pa!l'a aquele 
órgão, onde, justamente, os Estados 
estão nivela.dos; onde ,oo pequenos 
po~dem deifeiider. seus direit05 no 
mesmo- plano em que o podem fa
ze~· os grandes. 

A ciil'cunstã,ncia dos abusos que se 
"erifica~ra;m no xeg;ime da _Oonsti'
tuição de 189-1 , podiam e já foram 
obviados em tempo, pela ,emenda. 
constitucional, feita ao tempo do ~o
vêrno do Presidente A<rtur Bernal·
des. Isso d-emonstra que está nas 
mãos da Constituinte estabe1ecer os 
freio!;! iJ)ara que os fatos escandalosos 
não se reproduzam. 

Retirar, porém, do ,Sena,do atri
buição que lhe deve seil' conferida 
no intea-êsse da Feideração é que não 
r.ompreendo. Por iss<>, qua.ndo sub
meti aquela preliminatr, tive em vis
ta restituir ao Senado !115 funÇÕ&<l 
que lhe haviam sido retiradas,_ sem 
prmreito para a República e sem pro
veito para cada uma. das unidades 
fed&adas. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Plres1dente, o que aqui se ex
nendeu a respeito do que se passa-
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Ta no antigo Senado da República, 
em matéria de .pouca lis1111a ao se vo
tar.em· os orçame:n.tos, tem tôda a 
pracetdên.cia. Não seria necessãrio 
que -eu o dissesse, porque -todos <JS 
b!1a.&ileu·os que acompanhavam a ela
bo.ração das leis conhecLam o que 
era o velho Senado cJ,a República. 

Foi, porém, ;no inicio do meu Go
vêrno que os abusos atingiram a sua 
cul!mtnâ:nJCia e 1evaram-me a pensar 
no necessário cor.retivo para evitax a 
sua r€1I}etição. 

Empossa;do a 15 de ·no.vembro de 
1922, a 31 de d.ezemb:r.o, ,pelas 10 ho
ras da noite mais ou menos, era eu 
cha.maido ao telefone pelo' Sr. Sena
dor Al'Var.o de Carvalho, que então 
l!d~va o Senaldo. Diss e-me aquêle 
saudoso poJ~ioo e s•e:nadOJ: que se 
a.proxlmava o fim do dia .31 de de
:!lembro, e na tribuna d~ S€'Il.ad-o es
tava um Senador o:bstrumdo a mar
cha das .votações. Aic11esc.entou êle 
que êsse Senad.oo.· tinha interesse 

numás emendas referentes a cigarros, 
que estavam afetas ao orçamento da 
receita, que, então e à mesma hora 
ainda se discutia na Câmara dos 
Deputados. Pé dia êle o meu parecer 
sôbre se devíamos deixar que segotas
sem as últimas horas do mês e do ano 
e ficasse a República sem lei de meios, 
au se era preferível transigir · com o 
Senador que defendia interêsses es-· 
cusos daquela ordem. Respondi-lhe 
que o Govêrno já estava fortemente · 
atacado pela ilnprensa, que vivia a 
ElXPlorar contra êle a opinião pública 
e que seria temerário entrar no ano 
novo, sem lei ·de meios, circunstância 
lí!Ue poderia expôr o Govêrno a uma 
situação pior, pelo que, conclui eu, me
lhor seria transigir se com o Senador, 
mandando aprovar na Câmara , as 
eme.nda.s em que tinha interêss.e, até 
que o Govêrno pudess-e, mais adiante. 
remeill.ar a necessidade. O Senador foi 
avisado de que as suas emendas, na 
Câmara, seriam awovadas. mas nem 
a.c~sim pôs têrmo ao seu d·iscurso. Foi 
nece.ssário que, do Senado, se tele1'o
ll.asse para .a Câmara, com,unica.ndo a 
resolução governamental e a Cil.ma·ra 
aprovasse as ref.erdda>S emendas cons
tantes do orçamento da receita, para 
~ue o Senador que obstruía os orça
mentos ce.ssasse a obstrução. · 
~se fato demonstra· que o Govêr

ao, cônscio dos seus de'Ve.res, devia 
realmente impressionar-se com a 
p;rátioa abusiva que trans!_onna o.s 

homens, e ;não o Senado, nem o sis
tema bica.meral, pensando, realmen- , 
te, num remédio para êsse granãe 
mal. E foi o que, mais adia.nte, su
cedeu. 

Acontece, porém, gue êsse mesmo 
Senadc!Í" praticava ratos como êsse e 
c.utl'os semelhantes. De wna feita, 
estando constituida. a Comissão de 
l"ina.nças do Senado, êle se esforçou 
para que se e<rias&e mais um lugruo 
pa.ra êle nes.s.a Comissão. O Senado 
fraqueou e criou êsse lugar, p·ara o 
qual elegeu o referido Se;nado\1'. Ho
mem de grande talep.to, de grande 
cultur•a, de muita audá!Cia e pouco 
escrúuJulo, êle se impuha à todos os 
homens fracos. 

.conseguiu que o Presidente da Co
missã.o de Finanças lhe doose, a seu 
pedidÇl, os créditos par.a relatar. Tais 
oréditos eram quase sempre resultan
tes de mensag·mS J)l1esidenciais, para 
grandes pagamentos a fornecedores 
elo Govêrno, da Marinha e do Exér
cito, e paxa liquidação de sentença'!; 
judiciais, ·em que a União havia de
caido. No ·exercício dessas. funções, 
êsse senador rece.bia, na distribuição 
dos pa1péis, os créditos que tinha ::. 
t,çlatar. Punha· <JS, :pOJ:ém, na gavet,a 
P. dêle& não cuidava. As partes ln
teressrudas lutavam, ·em voo, para 

·que êle QJPina.ss-e, dando seu parecer. 
E, depois de não ter mais prum quem 
apelar, reso1viam recorrer ao próprio 
senador . Uma delas fêz-me essa 
confissão pe:ssoaJl e quas.e teXitual
mente: Apelei ,para vã.rios amigros co
muns, paJra vêr se o senador sol
tava os meus papeis; na ilnpossibi
li dade de -tal oonseguiir, resolvi pro
curá--lo poosoalmente ·e expôr-lhe a 
minha situação, que era de credor 
doa União de grandes im'PO'l'tâncias, 
mas estava pagando juÍo.s aos ban
cos e o lúe<ro que pode11ia ter nos 
fornecimentos teria ido talvez nes
ses jur.os, a que ~estava obrigado; 
s·olidtei-ille, então, a fineza, o favor, 
de servk-me, a;pres&ando a marcha 
dêsses papéis; o senad~ respondeu
me carrément: "Moço, quanto é que 
eu ganho ;nisso? · 

O SR. CAFE' FILHO - :il:ss·es fa
tos, meu nob:r.e colega, foram todos 
antericil'es à · \l'evolução de· 1930? 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Anteriores. 

Conhecedor dêsses d.ois fatos, e CO
nheoector iJ>esooal, vi que se me im-
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punha o dever de fazer alguiDa. coisa 
para preservar os interêsses da Na
ção ·lig·ados à lei mçamentá.ria. Foi 
quando, senhores, concebi a idéia de 
insptrar uma refO'l'ID.a constitucion!ll 
para, entre outros fi.ns, acabar com 
as caudas orçamentárias. Foi me
dida gr.andemente .saneadora. Nunc.1 
tive oportunidade de :referir o qut' 
agora estou re:fe.rindo a esta gtrande 
Comissão, e o faço, com pesar, por
que o senarlor a que aludi já não 
pertence ao número dos vivos, parce 
sepultis; devemos poupar os mortos. 
Todavia, para prestar ainda- a.1.gw:h 
serviço à. Nação - e parece-me que 
êsse esclarecimento servirá para isso 
- refiro ó fato, como disse, pela pri
meira vez. Foram estas as razões que 
me levaram a interceder junto aos 
amigos do Senado, no sentido de não 
set reconhecido o diploma dêsse se
nador mal eleito pela Capital da Re
pública eleição de que eu tinha em 
mãos os documentos. 

.M'gumentava eu, então, que podia 
parecer um atentado à Democracia e 
uma intervenção indébita d.o Exe
cutivo no Senado da República,mas 
que iss.o seria mal menor, em rela
ção ao outro que decorria da exis
tência de um legislador tra.ficmdo 
com os interêsses nacionais na mais 
alta Oâmara do P-Oder Legislativo, 
com a a,.ara v ante de sea- êsse legis
lador um Senador da República. 

·AipirCJIVeito o momento, senhores, 
para foazer esta justüicativa de meu 
Govêrno. 

Ainda há poúcos dias, foi objeto 
ãe re:ferência na Oons1í,ituinte, e co
mo se oferece ocasião d.e abordax o 
assunto, quero fa.zê-lo de m-Odo com
pleto, para que a Comi-%ão saiba das 
razões por que as autO!!'idaldes; embo
ra mal julgadas, agiram nesoo. con
formidade, em tempos passados. 

O SR. ACURCIO TORRES -
E' essa a. única restrição, por certo, 
que, no particular, V. Ex." tem a 
fazer a qUAlquer dos homens que, -
antes de 1930, passaram pelas duas 
Câmara-s do Pod-er Legislativo? 

O SR. HERMES LIMA 
Só houve êsse? 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Cito o fato, que se repetia comu-
mente, na Câmara Alta. ' 

O SR. ACURCIO TORRES 
Ao .conhecimento de V. Ex." não 
chegar·am outros tlaltos, idênticos e 
desagra:dáveis, com !referência a 
out:ros homens que pertenciam ao 
Legislativo antes de 1930? 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Nunca tire, pelo mecos, elementos 
ce prova, como os possuia no caso 
a que me referi. · 

O SR. HERMES LIMA 
Então, sena.toris boni viri, ~enatus 
mala bestia. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
E' poss.ivel que outros senadores 
t-a.mbém mancassem na cumprimento 
do d-ever. Mas, caso escanda.l060 co
mo êsse, não conheci, em nenhuma 
outra. oportunidade. 

Isto me faz crêr que o abuso era, 
então, dos haniens e não prôpriar 
mente da.que}a Câmara . LegislaJt.iva.. 
O sistema bi-cam-eral daquele tempo 
não paàia il'esponder por uma fra
oueza dos homens, moti'Vo por que 
entendi de meu dever prestar êstes 

· esclarecimentos, em ressalva do que 
a mim parece o bom principio, pois 

. considoer.ei que o sistema da. Consti
tuição de 91 atendia plenamente aos 
interesses da República. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - · Vamos proceder à VO-
tnção. · I ( 

Existem sôbre a Mesa duas emen
da.s um-a das quais substitutiva de 
todo ar,tigo e a. outra substituindo 
apenas uma e~essão. A primeira 
é de autoria ao Sr: De:puta.do Soa
res Filho e está redigida nos seguin· 
tes têrn;lOS : 

"Substitua-se: O Poder Legisla· 
tivo é -exercido P.ela Câmara e 
pelo Senado Federal, nos têrmos 
e pela forma estabelecidos nesta 
constituição". 

Os Srs. que a 111provam, queiram 
fica.r . sentados. (Pausa) • 

Está rejeitada. 
V111mos votar, agora, o artigo, com 

:I>essalva da emenda que manda di
zer, em lugar de "Congresso Nacio
na.l" "Parlamento Nacional" . B:a,
vendo uma emenda, sou obrigado a 
submeter à vota,ção o artigo com a 
ressalva dessa emenda, para que ela 
sejP. depois aceita ou recusada, como· 
entendea- o plenário. 
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Os Senhores .qu:e a;prcwam o artigo 
com ressalva da emenda, queiram fi
cal!" sentados. rPaus.a) , 

Está a.p.rovado. 
A segunda. emenda, j)xoposta pelos 

Srs. F1e.r.11eira de Sousa, Atílo Vivá
qua, Adroaldo Costa e Magalhães Ba
rata, está assim redigida: 

"I:yfga-s.e ."Paa'lamento Naciol
na.J em vez de "Cong(r.esso Na
cionru". 

Em discus·são. 

O SR. COSTA NETO -Sr. Pre
:!'id.ente, apen~ desejo declara,r que 
só existe uma ConstituiÇã.o na Amé
;rica, creio que a de Guatemala ou 
a de Haiti, cme se emP.I1ega a pa:
lavra "'parlamento", além da nossa 
de 3'7. O assunto me pareceu tão 
pouco · i.ntetr.essante, QUe dele não 
cuidei. 

O SR. NEREU RAM0Si1 PRESI~ 
DENTE - Quer me .parecer que se 
trata Ide simples emenda. · de reda-· 
Ção, e podemos deixá-Ia para quando 
a red~.ão ·fõr discutida. 

Viamos pa;ssa;r ao a.r,tigo 2. ?, que 
·diz: 

· "A eleição para senadOU'.es e 
Jd:eputadog. fax-&E(-á simultânea
mente, em todo país". 

Eu sugerirda que a discussão dêsse 
artig!) fõsse retru.,dada pata quando 
resolvessemos a compos-ição do Se
nado, para, então, votarmos com ple
no conhecimento de causa e v·erifi
carmos se há possibil:ilda.cte dessa si
mulita.neidade. 

Os Senhores que apüova,m a su
gestão queiram fiéa.r sentados. (Pau
sa) . 

Aprova,da. Fka, assim, adiafda a 
discuss5-o do a.rt. 2. o; pa:ra quando 
·se efetuar a composição do Sena.do. 

Pasremos ao a.:rt. 3. 0 : 

"0 Oongr·esso reunir-se-á na 
Oa.pital Fe-deral, independente
mente de c=vooaÇão•, a 3 de 
maio de cada ano, e funciona,;rá 
até ·31 de dezembro. Ta,mbém 
poderá ser convocado etl~traordi

n àriamente, por iniciativa de um 
quarto da totalidade das duas 
Câmaras ou pelo Presidente da 
República". 

Em discussão . 

O SR. SOARES FILHO - Sr. 
?.residente, •poucas palaVIas direi pa
ra sustent·ar a emenda que consta 
do artigo correspondente de meu subS
titutivo. 

A 'ausê;ncia do Poder Le~slativo 
tem sido motivo de muitos abusos, 
acM!l'etando g.randes prejuízos à Na
ção. A reogm é que o Legislativo seja 
permanente: entretanto, é natural, 
pOU' várias circ.unstânc1as, que haja 
um período de férias. Entendo que 
o PO!der Le:gislativo deve funcionar 
10 meses, e por isso envio à Mesa a 
emenda seguinte: 

"O Congr·esso Nacional r·eune
s·e, anualmente, no dia 7 de abril, 
na Orupital da Rlepúblioa .. ·-

Fixando a data de 7 de abrtl pro
curo uma semelhança com o 3 de 
maio. 

sem ·dispensa de convoca
ção, e funciona até 31 de de
zembro, podendo ser convooado 
·extraordinà.rtamente por in.ida
tiva. d·e um têrço da totalidade 
da-s duas Gâmaras, ou pelo Pre
sidente da República". 

O dispositivo é o mesmo do pro
jeto, atpenas. mandando funcionar 
nove me.<>es. 

Eíntendo que a convocaÇão deve 
ser tiünbém pru.·a a Seção Perma
nente e nesse sentido envio à Mesa 
uma emenda acrescentando - "pela 
Seção Permanente". 

Se V. Ex.a entender que não deve 
discuttr~-se no momlento •a . . criação 
da referida Seção, deixa-rá para mo
mento oportuno .. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Sr. Presidente, não redigi emenda, 
mas, tpaJ'ece-me que há necessidade 
de um r~ar.o no que diz respeito à 
l'edaÇão, ·pelo menos, da última plllrte 
do art. 3. 0 , .paira o que chamo a . 
·atenção do nobre D~:~puta1CI.o Sr. Cos
ta Neto, Relator da Comissão. 

Afigura-se-me que S. Ex .. "' quer que 
O· C<~ngresso possa ser ·convocado ex
traordinàriamente, por . iniciativa 
conjunta de 1/ 4 de membros do Se
nado e de 1/ 4 de membros àJa Câ
mara. 

O SR. COSTA NETO Um 
quarto da totalidade das duas C'â
maras; seja de Senadores, seja de 
Deputados. 
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O SR. ·ACURCIO TORRES 
Eis porque disse, Sr. Presidente, ha
ver necessidade de um reparo, pois 
dever-se-ia então di:z;er: por l/4 de 
:membros de qualquer das Câmaxas .... 

O SR. COSTA NETO - Será um 
ap:l'lefeiçoamento de V. Ex." 

O SR. ACURCIO TORRES -
porque então . daríamos a faculdade 
da iniciativa da convocação -extraor
dinária do Cong(pesso a Sena<lores e 
Deputados . De outra maneira, ama
nhã, setenta I.'jeputaldos firmaa:iam 
a convocaÇão, número suficiente, 
com exlClusão, talvez, da totalidade 
éos Senadores! Terfamos, assim, -
a ser vitorioso o Poder Legislativo 
fia Constituição de 9,1 - a exclusão 
no tocante à coovoc!l!ção extraol'di
nária do Congresso, da totalidade 
dos membros de um dos órgãos dêsse 
Poder! · 

Ou daremos a bculdade da. in1ci<~J
tiva da con"\'ocação a 1/4 de mem
bros de . qualquer das duas Câlma.ras, 
ou então não colim!l!ríamos nosso ob
jetivo, que não pode ssr outro senão 
o que acabo de enunci!lil", se deixás
semos a convocaÇão vagamente a um 
quarto dos membros componentes da 
Câmara e dos Sel!lado. Re!(Jito: se.ten
t·a De'putados, só, sem intervenção 
de qualquer Senador, com exclusão, 
até, de todos os Senadores, basta
riam para a convocação extraoirdi
nád"ia do Congresso! 

Seria, o Congresso, assim, convoca
cio por suas duas Câmaras, ~em pre
cisar, sequer, da aUJdiência de qual
quer dos membros de lim dêsses ór
gãos: o Senado. 

O SR. RAUL PILA - Minha 
emenda diz: "por l/4 de membros 
de uma das· suas Câmall"as", quer 
di:z;er: qualquer das duas Câmaras. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Não concordo com V. Ex." e ,por isso 
vou mandar à Mlesa a seguinte 
€melt1da: 

"por 1/4 dos 'membros de cada 
uma das duas Câm-aras". 

O SR. SOUSA OOSTA - Na 
emenda do Sr. Raul Pila pode supri
Jrliil"-se a expressão "cada um" -
ltasta dizer - "qualquer das duas". 

O SR. ACURCIO TORRES 
Sou contra isso. 

O SR. RAUL PILA - Minha 
emenda funda-se nisto: a. juízo ' de 
uma das duas câmaras pode ha-ver 
necessidade de reunião do Parlamen
to. Desde que um número suficiente 
de membros de uma Câmara assim re
solva, não se deve impedir a reunião 
do Parlamento. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Meu ·ponto de vista é contrário. En
tendo que sel!ldo ir.egime bi-cameral, 
para haver · convoc!lição extrao.i:diná
ria do Congresso, há necessidade de 
que o pedido seja firmaKio pelo me
nos por 1/4 de membros de cada uma 
das duas Câmaras. 

O SR. RAUL PILA - E' o mesmo 
regime das Nações Unidas: o veto. 
Qualque!I' das Câmaras poderia · im
pedir, por um motivo qualquer, que 
em casos de grande importância, se 
reunisse o · Parlamento. 

O SR. HERMES LIMA 
Exatamente. 

O SR. SOARESE FILHO - Sr. 
F;res.iidente, vou enviar à Mesa pe
d~do de preferência para a emenda 
que a.pres.entei. 

O SR. GUSTAVO GAPANEMA ~ 
Sr. Presidel!lte, o arttgo em discus
são dispõe que o Congresso Se reu
ni.rá no dia 3 de maio. E' a tradição, 
no Im:pério e na Re,pública. Mas o 
Sr. Soo~es Filho 'Propõe o dia 7 de 
abril. Se não vamos conservar a 
tradição, neste caso, seiri:a preferí
vel, .pa:ra a inauguração do Congres-
so, o dia 21 de Abril. E' o dia de 
Tira:dentes. E Tiradentes é, em nos
sa história, a fi,g11I'a mais vinculada 
a>O ideal da l~berdade, e, pO!I'tanto, 
à instituição parlamentar. 

O artigo em discussão diz ainda 
que o Congresso poderá ser convo
cado ex.tifaO!I'dinàriamente ,por um 
quarto da totalidade das duas Câ-
maJI'as. _ 

Entendo que a convocação eX'traor
dinária do Con~resso só deve ser fei
ta pelo P residente da República. 

A co;nvocação -extrao~diná.Tia do 
Parlamento é ato de maior impor
tância do que .o adiamento ou a pror
rog·ação da ses.são legislativa. E 
para êsse adiamento ou prorrogação 
o texto em discussão reclama deli
beração não de uma parcela de d~u-
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ta9.os e senadores, mas do próp.rio 
Cong.resso. 

Aind-a. {leste ponto, a melhor dou
trina. é a da Constituição de 1891. 

Ó. SR. RAUL PILA - Essa fa
culidade existe em tôdas as Cons
tituição modernas. V. Ex."' esfá coe
·II'ente com o seu presidenciaLismo 
puro. 

O SR. ADROALDO COSTA -:
Sr. Presidente, se o Seillado faz !Par
te integxan:te do Poder Legislativo, 
por que não lhe dar a faculdade de 
fazetr .!essa. convo.cação extJraordiná
ria? 

O SR. RAUL PILA - Poderíamos 
dizer - "1/4 da Câmara ou 1/4 do 
Senado'.'. 

O SR. ADROALDO COSTA 
De pLeno a.côrdo. 

O SR. IVO D'AQUINO 
Sl'. Presidente, como está redigido, 
não se precisa nem a quantidade de 
·número da Câmara, nem · do Senado. 
Quer dizer: 1/4 de uma e de outro. 

A .emenda Ra.ul Pila :Precisa bem, 
deve ser. - "•1/4 de Senadores e 1/ 4 
de De:Putad:os". 

Acho, -entrert;anto, que a iniciativa. 
da convocaç.ão não dev·e caber a U."ll 
ou a outro órgão, mas a ambos. Nes
te ca.so, em lugla.r de se dizer "1/4 de 
Senadores ou 1/4 de Deputados", 
deve ser - "1/4 de Senadores e 1/4 
de Deputados". 

O SR. ACURCIO TORRES -
E' a , minha ·emenda. 

O SR. IVO D'AQUINO- A emen
da do Sr. DetPuta.do Raul Pila é mais 
pre.cisa, e, poc isso, acho que deve 
setr ac~íta. 

O SR. NEREU RAMOS~ PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
quei•ra. usar da pala.vra, declaro en
·ç.er.rada a discussão. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Sr. !\residente, peço PIDefeu'ência 
para a minha emenda. 

O SR . . NEREU RAMOS,, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Soa.res 
Filho já encaminhou à Mesa um ;pe
dido de pr;eferência pa;ra · a · ~menda 
~ sua, ·autoria. 

O SR. SOARES FILHO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para. 

encaminhar a votação da pref.e.rên
cia. 

O SR. NEREU R.A!MOS, PRESI
DENTE - Rrimeira.mente, devo es
cla.r·ecetr que o dispositivo em estu
do está divid1do em duas partes: 

Art . 3 . 0 - o Congresso reu
nilj-sa-á, na Capita.l Flederal, 
iilldependente.mente de convooa.
ção, a 3 de maio de cada ano, 
e f.uncionará até 31 de dez·embro, 
podendo ser axii.aido oü pronro
ga.do". 

A segunda pacr'te cogit:;t da convo
cação extr.a.or.dinária. 

Há div.ersas emendas. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Senhor Presidente, ;requeiro destaque 
piu·a se.r vota.da a primeira parte. 

O SR. NEREU RAMOS,\ PRESI-
. DENTE - Como ·existem •diverrsas 

emendas, penso que >primeiro deve
m os tr.atár da primeira parte do dis
positivo, rela;tiva à reunião no dia 
3 de ma1o, ou no di-a que fôr designa
do. 

O SR. SOARES FILHO 
S1·. Presidente, .a;ceito a solução que 
Vossa Exoelência acaba de adotar, 
visando a boa ·Qil'dem dos nossos tr.aâ 
balhos. 

.Entretanto, desejo lembrar que a 
minha pref.erência versava sôbre um 
dispositivo ou substitutivo de · artigo 
do proj-eto. De mane1ra que votada 
a pref.e:rência, se ela fõr vencedOI!'-a, 
Beria votada a minha ·emenda em 
substituição ao artigo, e isto nas oon
dições que V. Ex.a. sugere. 

Devo acrescentar que apl'esento a 
emenda substitutiva, não por sim
ples vonta.de de _emendar o artigo 
do projeto. · !l:ste fala em adiamento 
e ]JII'orro@ação. Apeuas sugiro a ·mu
dança do prazo, de 8 para !} meses 
porque desde que nos instalamos e 
2.té 31 de dezembro, nada há que 
prorrogar. 

Reputo o adiamento desnecessã.rio, 
e daí a minha emenda, para a qual 
pediria · a pref•erência da Comissão, 
sem p.rejuízo d-e qualquer outra ofe

-recida pelos ilustres colegas, a pro
pósito de >prazo ou, de quorum pa.ra 
a convocação eJCtraordinária. 
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O SR. NEREU RAMOS\ PRESI
DENTE - De maneira que vamos 
VQtar,. em primeiro lugar, ci pedido de 
pr-ef,exência do Sr. Deputado Soa;r:es 
Filho, p81T8i a sua_ emenda, que ass1m 
estabelooe: 

·"o Congresso Na·cional reune
se anualmente, no dia 7 de abril, 
n; Capital da RepÚblica se~ de
pendência de convocação e funcio
nará até 31 de dezembro, podendo 
ser convocado, extracirdinàriamen
te, por iniciativa de 1/3 da totali
dade das duas Câmaras, ou pelo 
Presidente da República" . 

Atssim, se fôr concedida a prefe
renoia para. essa . emenda, exeluída 
fi.ca desde logo a possibilidade do 
adiarrnento' ou prorrogação pelos mo
tivos que rucabo de· explicar e, e:t:J.
tão, se a preferência, fôsse aceita vo
taríamos, em primeiro lugar, quanto 
à época (,ia reunião; depois passaría
mos à parte referente às r euniões ex
traordinárias, uma vez que existem 
diversas emendas nesse sentido. Uma 
delas é a do Sr. Deputado Gusta-vo 
Capanema, propondo que a reunião 
em vez de ser no dia 7 de abril seja 
a 21 do mesmo mês. ' 

·Acreddto que · e.sta emenda não fi
caria rp;r~jud~cruda Pela p:l"eíf:'erência 
dada à emenda do Deputado Soares 
Filho, porquanto se trata de ques
tão de datas. A!lf-dm, em primeiro. 
lug1ar, vou submeter a votos o re-' 
querimento de prefexência. Gaso seja 
êle aoeito submeterei depoi,s à con-· 
sideração 'doo meus -pares a ressalva 
constante da emenda relativa à 
cl.ata. 

Os Senhores que concedem prefe
rência pa:ra a emenda do Sr. Depu
·tado Soares Filho, queiram ficar, 
sentados. 

Aprovada. 
Passemos à emenda seguinte: 

"0 Congresso Na.cional :t"eune
se, anualmente, no dia 7 de abril, 
na Capital da República, sem de
pendência de convocação e fun
cionará até 31 de dezembro,. po!
d endo ser convocado, extiaordinà
riament~. por iniciativa de um 
têrço da totalidade das duas Câ
maras ou pelo Presidente da Re
pública". 

Vamos .votar a primeira parte,.isto é: 

"0 Congresso Na.ciiJillal reune.,. 
s·e, anualmente, no rua 7 de abril, 
na Ca.pital da Repúbli-ca, sem de
peilldência de convocação e fun
cionará até 31 de dezembro". 

Esta emenda tem uma lt'essa1va, 
aliás a única que existe, em relação 
a: o dia da i,nstalação. , ' 

O SI. Deputado Soares Filho pro
põe que essa instalação seja a 7 de 
abril e o sr. Deputado Gustavo ca
panema, em homenagem a Tiraden
tes, a 21 de a·bril. 

O SR. SOARES FILHO -A mi
nha pJ:iopoBlta também ·enoerra um 
significado histórico: 7 de abril. 

O SR. NElREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vou subme,ter e&ta prurte 
da ··emenda à votação com ressalva 
da 'eme:nda do Sr. Gusta~o Crupane
roa, relativamente à data de instala
ção. 

Os senhores que a.provam a piri
me:ira parte da emenda do Sr. Soa
res Filho queiram consell'-var-se 
senta-dos. (Pausa). 

Está ,aprov~da . 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Sr. !Pr>es:idente, resol'Vido como está 
que o Congresso não pode' deliberar 
sôbre o adiamento ou a prorrogação 
da sessão legisJ.a,tiv:a, considero sem 
razão .(],e ser minhà emenda que visa 
r€tirar ao mesmo CIJillgl!'e,sso a facul
dade de convocação extra;ordinária. 

O SR. NEREU RAMOS, PEESI
DEN'I\E - Passemos ao assunto que 
se segue, que é no sentido de saber 
se a mstala.ção deve ser no dia 7 de 
abril, como propõe o Derr>utado soa
res Filho, ou se no dia 21 do ~r.efe
rido mês, como deseja o Deputado Sr. 
Gustavo Cllipanema . 

O SR. ACUROIO TORRES 
Sr. Presidente, não parece a V. 
Ex.a que, .a{Pil'O.Vada uma emen.da sô
br.e o mesrrio assunto, a outra fica-ria 
p,rejudicada? 

O SR. SOARES FILHO - Houve 
destaque. 

-0 SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não destaquei pcr-ópria
mente, mas fiz a vota_ção com res-
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s.aiva da emenda, obe:dooendo à pra
xe pá.rlamentar . Agora, J>odemos 
res-olver o assun-to suavissimamente. 

Os senhores que votam pela data 
õ.e _7 de abril devem permanecer 
sentados.. (Pàusa). 

Sete senhores Representantes vo
tam pela data de 21 de abril de 
sorte que fica de .pé, como da;ta de 
instalação do Ooo~eso, o dia 7 de 
abril. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Pediria a V. Ex.", fize:.se consigna,r, 
na ata de nossos trabalhos, que me 
abstive de votar a segunda emenda 
porque sou daqueles que sustentam 
que só há ressalva de emendas no 
· tocante· a projetos e nun~a ressal
va de emenda na votação de outra 
~menda sôbre -o mesmo a.ssunto. 

O -SR. NEREU RA.lV10S, PRESI
DElNTE - A declaraçãO" do nobre 
Deputaldo constará da a.ta. .Atpesar 
da ponderação do -ar. Deputado 
Ao~io Tô.rres, não pretendo modi
f_icar a orientação que ve-;nho tra
çando, desde o começo dos nossos 
trabalhos, orientação essa· qu.e não 
tem sido criticada -por nenhum dos 
colegas. · 

O SR. ACURCIO TORRES -
Nem foi êsse, & . Presidente, abso
lutamente, meu objetivo. 

O SR. NEREU RAMOS!_PRIESI
DENTE - Passemos. à segunda 
par:te da emenda: a convocação ex
tra-ordináaia. Diz a emenda do Sr. 
R€ip•re&entante Soares Filho, para a 
qual foi votada a preferência: 

~·Pooendo Sffi' convocada eX!
tr.aondinárianH~nte, p.or inicia~ti v a 
de um têrço da tc.talidade <;las 
duas Câmaras ou pelo P.residen
. te da República" . 

:As outras <emendas r eferem-se ao 
número de cada uma das Câmaa'as 
!Jecessário para a convocação extra
ordinária. ~ preciso estabelecer pri- , 
meiramente se se admite a possibi
lidade dessa convocação, para depois, 
fixar o "quorum" de cada 'uma das 
Câmaras. 

Os Srs. Representantes que asse
guraii_l ao Congresso o direito de. se 
convoc_ar extraordinàriamente, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foi aprovado. 

A emenda do Deputado Soares Filho 
diz: 

... . "por iniciativa de um ter
ço da totalidade das duas Câma
r·as ou pelo Presidente da Repú
blica". 

_O SR. ACURDIO TORRES. -
.(Pela ordem) - Sr. Presidente, há 
p:mco, quando V. Ex." a~nunCiou a 
preferencia reque'l'Lda pelo nobre Re
,presentante Sr. Soa.r.es Filho, .a.fi-r- . 
mou que a diviillria, como de fato a 
dividiu, em duas partes: a primeira, 
sôbre a instalação. do Poder LegislaJ
-tivo e sua data; a segunda, sôbre a. 
ccmvocação extraOil'dinária e o que
rum_: 

Já vota.Iilos a ptimeil!'.a parte e 
também .... 

O a.~. NEREU RAMOS, FIRESI
DENII'E - Primeiramente dividi a 
-emenda em duas partes: subdividi 
-a segUnda em outras duas, para· po-
der conciliar os pontos de vista das 
eJlllei1das que &>e acham sôbre a Mesa. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Perguntn aJ V. Ex.": nesta oportuni
dade, dada a dill'EÇão que V. Ex." 
imprime aos tr-abalhos - e eu quea-o 
submeter-me ao que V. .Ex. a resol
ver - e como . essa segunda parte, 
subdividida, da emenda· Soares Fi-
lho diz da mesma matéria que a 
consubst.anci·ada na minha emenda, 
poderei pedir a V. Ex." que ouça a 
grande Oomissão sôbl'e a · prefecrê.n.-
cia, · que requeiro, pa.ra a rninh.lli · 
emenda? 

O SR. NE..~U RAMOS, PRESI
DENTE - V. Ex." pOide x-equ.erer na 
hora em que o entender. 

O SR. ACUIWIO TôRRES 
Estou pedindo, preferência para a mi
nl1a em'='nda sôbre a do Sr .. Represen
tant-e Scares Filho, no tocante ao 
quoru.m necessári.o à. convocação ex
traordinária que a C<lmissão já asse
gurou. 

O SR . NEREU RAlVIOS, PRESI
DENTE-- Vou 1êr as emendas que 
~e acham sôbre a mesa, :pa;ra o de-
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'l'ido conhecimento da Casa. Os Srs. 
Representantes · já conhecem a 
emenda Soares Filho. 

Mantendo a ordem de apresenta
ção, vou lêr a segunda, de autoria do 
Sr. Raul Pila. ~ a seguinte: 

"Diga-se, na parte fina1 do 
artigo, em vez de 1/4 da. totali
dade das duas Câmaras, 1/4 dos 
membros de qualquer das duas 
Cânla,ras". 

T-rata-se de emenda substitutiva, 
mas oniit:i.ndo-se a C()[lvocação pelo 
Presidente da Re1pública. 

A teroei.ra emendaJ ·aiP'l'esentada 
pelo Sr. Acúrcio Tôrres, está assim 
redigida: 

. . . '~pOil' 1/ 4 dos membros de 
cada uma das duas Câmaras ou 
pelo Presidente da República". 

A quarta emenda é dos Srs; Fer
reira de Sousa e Atflio Vivaqua: 

"1!3 de cada um dos ramos". 

A quinta, do Sr. R;epr.esentante 
Hermes Lima, está vasada nos se·
guintes têrmoo: 

"Diga-se: 1/ 4 ode deputados e 
1!3 de senS!dores". 

Em discussão as emendas. 

O SR. · COSTA NETO - Sr. Bre
sidente,- peço preferência para a 
emenda do Sr. Ferreira de Sousa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Já há o pedido de prefe
rência do Sr. R epresentante Acúrcio 
Tôrres. · 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, desde que a Comiss·fuo resol
veu manter o SenS!do na integra.lida
<ie de suas funções, por consideTá
lo órgão essencial ao mecanismo fe
derativo, acredi-to que a emenda por 
mim a,presentada CO!l'l'e'Sponde ex.a
taanente a essa importância do Se
nado, porque a ·convocaçfuq, quando 
feita pela Câmara, será de 1/ 4 dos 
deputados, mas quando pelo senado, 
por 1/ 3 dos senS!dores. .Permitire
mos que o Senado, como a Câmara, 
pwporcionS!lmente ao número d e 
seus mem-bros, tenha o mesmo di
reito, a mesma prerroga-tiva . . 

Nestas condições, a êâmara ~poderá 
eonvocar extraordinària;mente as 

suas sessões por 1/ 4 e o SenS!do por 
1/3 de seus membros. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
V. Ex." admite que cada uma d·as 
Câmaras delibere independentemen
te? 

O SR. ACURCIO TORRES 
Aí a nossa divergência. Parece me
lhor que por ocasião da convocação 
haja conjugação das duas · Câmaras. 

O SR. RAUL PILA - Não há 
motivo para isso. 

O SR. HERM:ES LIMA -'- Não 
conjugo; separo. 

O SR. RAUL PILA - Eu tam
bém . 

O SR. HEBMES LIMA - Enten
do que a convocação pode ser feita, 
unicamente p ela CâinM'a com 1/ 4 
e: pelo Senado, também unicamente, 
com 1/3 de seus m-embros. Isso cor
responde, precisamente, a conf,e~rir à 
Câmara e ao Senll!do a prerrogativa 
aue cada um dêsse.s ramos do Con
grr..,sso poderá exercer isola;damente. 

Não é possível que, dada a impor
tância consagrada ao Senado no me
canismo da Federação, não se deixe 
de a.ssegurall'-lhe a p:rerrog.ativa de 
também convocar extraol1dinària
mente ó Congresso. 

Como V. Ex."' já tem dois pedi
'dos de pre.ferêlllCia, perm!to-me for
mular mais um,_ se fôr possível. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - ·Como tenho um quarto 
pedido de preferência sôbre a mesa, 
pediria aos ilustres representantes 
adiaJSsem no·va.s solicita.ções nesse 
sentido, mesmo ~po11que desejo fa
zer uma" consulta ao Sr. Represen
tante Hermes Lima; Per.g\unto a 
E'. Ex.a se mantém, em sua em-enda, 
a possi-bilidaide da cünvoca.ção do 
Coogresso pelo Presidente da. R€!PÚ
J:,1ica. 

O SR. HERMES LIMA - Não; 
mantenho--a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vou submeter à aprecia
ção da Casa o. seu pedido de pre
ferência, pois a,penas uma . da,s emen
das apresenta.das se refere à ~o~
vocação pelo Presi'Clente da Re~publl~ 
ca. 
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E' a do Sr. Soares Filho. Os Srs . 
que aprovam a convocação extraordi
nária do Congresso pelo Presidente da 
República, queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) . 

Foi 8\Pl'OVada. 
O SR. SOARES FILHO - Sr. 

Rresidente, ouvi a discu.Ssão . .sôlire 
o "quorum" para a convoca~;ão das 
Câmaras, requerida conjuntamente, 
<ie uma e de outra Casa do Legisla
tivo. Não quero insistir, nem fazer 
nenhum "cavalo de batalha" do que 
incluí na minha emenda. Reconhe
ço, pm·ém, a nece..ssidade de oferecer 
a,penas ligeiras Cilllsi-dérações, que 
<1eixaJJ.·ei latejando na consciência 
dos Srs. membros da comissão, para 
sua deliberação. ' 

A pl'opósito da convoc~ão extra
ordinária' do -congresso, .dois elemen
tos são necessários . O primeiro, um 
quorum que não seja ridículo, mas 
que justifique as despesas de convo
cação e o deslo.camento de membros 
do Congresso. Não deve, portanto, ser 
reque2·tda por um número insignifi
cante de deputados. Não adiantaria, 
d.ar-lhes êsse direit0, visto como não 
seriam em número sufici·ente para 
se.r constderact.a, sua de1ioe:ra.ção e 
nã;o !Se teriru a manif•e:stação da 
ma1oria. O quwum não deve ser 
impeditivo da, 'COnvocação, mas, em 
todo o caso, razoável. Por isso p.ro
. duz o têrço da totallêirude dao• duas 
câmarao. Não importa que apenas 
a Câmara, pela sua unanimidade, 
convoque o Congresso, porque não 
coris.eguirá seu objetivo se não tivm
aquiescência do Senado no ~'egime 
que adatamos. Não importa também 
que o Sena-do, pela sua totalidade, o 
convoque, se não tiver .a colruooração 
da Câmara, no sistema bi-·cameral 
que escolhemos. 

Por isso, entendo que o número 
para a oonvocação deve ser, indis
t.intamente, de Senadores e Depu
tados . . Nada adi8!Ilt81rá que quarenta 
deputados convoquem a sessão, por
que não constituem número sufici
ente para deliberar. Seriam necessá
rios 1M ou 108 dO'S 328 Gongressistas 
que compõem o a-tual Legislativo. Na
Q.a. adiantará que 50 Senador·es con
voquem o Congresso, se não tiverem 
b apôio nem sequer dos 57 deputados 
necessáxios . à convocaÇão pela CJI,· 
maJ;a. 

O Senado se reune em virtude de 
convocação, mas 57 deputados re
jeita;m a propositurru do Senado! Por 
que? Porque nem 57 deputaidos aqui. 
esceram na convocação. <Se não 
aquiesceram, não c•oncordarão com 
qualquer :Proposição do Senado para 
a convocação. Entendo, por isso, que 
deve haver quorum razoável para a 
convoeação, indistintamente d e sena
dores e deputados. Nunca se ed'eti
Val'á a convocação sem a colaboração 
ção proveitosa do o~t.ro ifaiiilO do 
Poder Legislativo. 

O SR. ACUJ;WIO TORRES 
Aí não conco11do com V. Ex.a. A Câ
ma:ra , sem o Senado, poderá convo
car o Cong11esso. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ,
Se .a convocação do Senaido não con-
tar com determinada cola.boração da 
Câma•ra:, será ineficiente. Da mesma 
forma a convocação ·da Câmara sem 
a colaboração dó Senado. E' escla
recimento que ofel'eço ém apôio da 
minha emenda. 

O SR. ACUROIO TORRES 
Desejo ·lldJ·ena.s que V. Ex. a me diga 
se se pretende a convocação por 1/ 3 
cta totalida;de dos Congressistas ou 
p11efere 1/3 de caJda um <ios ramoo do 
Poder Legislativo. 

O ,sR. SOARES FILHO 
Da t otalidade .. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Tornaria. pocr baiS•e 328 cong1'essistas? 
Sou contrário a isso. 

O SR. SOARES FILHO .....:.. Senhor 
Presidente, a questão, entretanto, 
ficaria tota-lme;nte resolvida se as
sentássernos a existência, ou não, da 
sessão permanente, porque, se a hou~ 
ver s•erá dispensável, evidentemente, 
a 'convocação pelo Legislativo. A 
Comissão P ermanente é uma dele·
gação do legisla,tivo. 

O SR. NJ!:REU RAMOS, PRESI· 
DENTEl - Pediria a atenção da 
grrande Comissão !PaTa o seguinte: 
dilatamos o período legislativo fixado 
no proJeto, por cêrca de um mês. O 
Congresso funcionará, portanto, du
rante 9 meses. Assim sendo, quer me 
parecer que devemos dificultar as· con-

. vocações extraordinárias, não adip.i
tindo quorum muito reduzido. O in· 

o 
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terrégno será apena.s de três meses. 
As convocações devem ser determina
das por motivos que a.s justifiquem 
de maneira irrecusável. · 

AJ.guma;s em-êndas foram ·a.presen
tada.s, visa.ndo o projeto e tendo em 
'Vista o período legislativo de oito 
meses. , 

O SR. FERREIRA DE SOUSA"
Sr. Presidente, a.s emendas a cuja 
leitura V. Ex."' procedeu, rev-elam,, 
não sõmente na questão do quorum, 
como na do cálculo dêsse quorum, 
uma div·ergência que - parece-me 
- deve s·er por V. Ex.a proposta 
prelintina:rmente à considea-aÇão da 
Comissão. 

Minha emenda e a do Sr. Acúrcio 
Tôrres mandar calcular, respectiva
mente, o quorum de 1 13 e de 114, em 
relação a cada um dos ramos do Po

. der Legislativo.· Quer dizer: pela 
emenda do Sr. Acúrcio Tôrres, será 
de 1/ 4 do número de de:puta.dos e 
114 do de senadores;- na emenda por 
mim subscrita, será de 1/3 de 
d>eputados e 1/3 de senadores. 

As ·emendas, pocém, dos Srs. Raul 
Pila e Hermes Lima se coao.cam em 
~;mtido diferente, divergindo do nú
mem que estabe~ecem, isoladamente, 
em relação à Câmara e ao Senado. 
Pela emenda. Hermes Lima será ne
cessário 1/ 4. da Câmara e 1/3 do Se
nado, paa-a .a convocação, isolada
mente. 

Lembrilaia por . isso a V. Ex. a, Se
nhor Prestdente, por uma questão !ie 
ordem, que a Comissãio se manifes
tasse primei11amente sôbre ·se o · quo
rum deve ser calculado· em relaÇão 
a uma das Càmara.s, mas em conjun
to, ou se sôbr.e cada Câmrur!ll ·em 
particular, i.sto é, podendo cada uma 
d·elas fazer a convocação. Depois se 
debaterá a. questão das. emendas d~ 
Sr. A·cúrcio Tôrnes e de minha au
toria. 

Propus 1/3 porque entendo que a 
convocação extraOJxiináJria dev·e ser 
dificultada, até porque sie já apro
vamos um período longo para o fun
cionamento normal do Poder Legis
lativo, a convoca,çã;o extraoii'IdináJria 
só deverá ser feita ·em casos muito 
especiais, co.ntaiJJda-s·e com maioria 
qualificada de deputados e senado
res. A convocação fo.rçará o gavêr
no a despesa.s, e os próprios depu
tados e sen!lld()(l"es precisarão deslo
car-se para a.s sessões do Parladnen-

to. Além disso, não haverá muito 
tempo para a reunião extraordiná
ria, porque a convocação terá de ser 
feita com wtecipação e as férias se-. 
!'ão apena.s de janeh"o até princ-ípio 
de abril. 

E' a razão por que me pérmito 
ofel"ecer estas considerações. 

O SR. ACURCLO TORRES 
Sr. Presidente, minha emenda 

teve - e não podia deix;ar de ·ter -
apenâs o intuito de co.lBiboração. se 
a emenda Ferreira de Sousa - Atflio 
Viváqua estabelece 1/ 3 de cada uma 
.das CâmMas, sustenta o . mesmo 
principio que a minha, porque só 
div·crg.e, qua!Ilto ao quarum. Se \!11 
QomissãiC> já >!liPrc>vou a instalaçãio 
do Congresso a 7 de abril, ficar-emos 
~penas com 3 meses ·e 7 di·as para 
possíveis convooaçõ.es extraDrdiná
rias. De fato, a. convocaÇão já asse
gurada <leve ser, de certo modo, difi4 

cultada. Digo dificultada no bom 
sentido de só se dax em ooosião ex
cepcional . Se meu intuito é o de co
laborar · e o vejo sagrado também na 
fmenda do.s meus eminentes cole:g·a.s, 
venho, por' ê.stes motivos, pedir a 
V. Ex. a, Sr. Presidente, para ,facili
tação do nosso trabalho de votação, 
a retimda da minha emenda. 

O SR. N.EREU RAMOS, PRESI-
. DENTE - o Sr. Deputado Ac-úrcio 
Tôrres reti!I"·a a emenda de sua au
toria, poi!Jque seu objetivo coincide 
com o da emenda dos Srs. Senadoces 
Ferreira d-e Sousa e Atilio Vivá
qua. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, o Sr. Deputado costa 
Neto psdiu. preferêl11Cia para a minha 

.emenda. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - Foradn formwados dois 
pedidos de pref-erência, - ·um pelo 
deputado · Costa Neto, outro pelo 
deputado Hermes ·Lima. A emenda 
dos Sts. F1erreira de Sousa - Atilio 
Viváiqua dliz o seguin~·: 

'"podendo ser convocado ·extrra
lol1dinàriamente, (por iniciativa 
do têr;ço de cad-a um dos seus 
ramos". 

A emenda do Sr. Hermes Lima 
diz: 

"1/4 de Deputados e 1/3 de se
llláldores". 
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Parece qúe o pensamento do Se
nhor Senador Ferr.eka de Sousa é 
que seja um rerço do totaJ das duas 
câmaras. · 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
De cada uma dás câmaras em· con
junto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se fôr em conjunto, não 
haverá motivo par.a o substitutivo, 
porque a ·emen'Cla Soares Filho -
Atílio Viváqua diz: 

''por iniciatica de 113 . da tota· 
!idade das duas câmaa:as". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Há ligeira divergência, e não 1 sei 
se o Deputado Soares Filho ~stá 
de acôrdo comigo. Um têrço, vale 
dizer, soma-se o número global dos 
Deputados e Sena:ctores e se oaJcula 
o têrço. A minha •em~nda refer.e-se 
a um rerço dos Df1l)Utados e um ter· 
:ço dos ~?enadol1es. 

O SR. ' ACUROIO TORRES 
Pedt há pouco pxef:e:rênda para a 
minha emenda, mas agora peço para 
a . dos Srs. Senadores F·erreira de 
Sousa e Atilio Viváqua .. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Já há um requerimento 
do Sr. Deputado Costa Neto ness.e 
sentido, 

G SR. RAUL PILA - Creio que o 
critério proposto inicialmente por v. 
Ex.", Sr. Presidente, é mais acertado: 
- irmos discutindo e votando os vários 
princípios constantes das emendas 
sem atenção ao~ pedidos de preferên
cia. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI
DENTE - Também entendi - assim. 
M;as, unta vez que os nobres colegas 
pedkam preferência, ·não p'ooso re
cu~ar os requerimentos. 

Há um pedido de .preferência do 
Sr. Costa Neto paTa a emenda dos 
Srs. Ferreira de Sousa e Atílio Vi
va;qua, que é a seguinte: 

"Do têrço de cada um dos seus 
ramos". 

Na redação será preciso atender ao 
objetivo dos autores da emenda: o 
que se deseja é um têrço da CâmaTa 
e um têrço do Senado, mas em con
junto. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Será pela iniciativa conjunta do têr-

ço dos membros da Câmara e do Se-
nado. ' 

O ' sR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -e. o dispositivo, se aprovado, 
terá êste sentido. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
dente, não concordo t otalmente com a 
emenda dos eminentes SenadoTes, por 
dois motivos. Parece-me -que a fa
culda;de de convocar extraordil\ària
mente o Congresso deve e pode ca
ber, &eparadamente, a . cada uma das 
,suBJS .;Ca\sas. S~onhanros si~uação . 
de divergência ou rivalidade entre BIS. 
duas CasBJS, a quaJ não se possa con
tornar; isso não deverá excluir o mo
tivo real para que se convoque o · Gon. 
g1'€SSO. 

O SR. NER®U RAMOS', PRESI
DENTE - V. Ex."' atenda a que, se 
não fôr possível o entendimento da:s 
duas câmaras, a · convocação não se 
fará. 

O SR. RAl:L PILA - Esquece V . 
Ex."' que é muito diferente convocar 
o. Congresso para resolver d<ete:mu
nada qu-estão. A respeito poue não 
hav~r. concordância inicialmente, mas 
modi.flcar-se a situação ·completa•men
te depois ·de reunido o Congresso 
Q~antas vezes mudamcs de {lpinião .. . 
N~o se . tem atentado bem para essa 
diferença. Raciocina-se como se cada 
um dos membros do P arlam.ento U
v~&s_e . de vir para a reunião extr:a.CJt
dmaria com ponto de vista prêvia
.mente~ estabelecido e imutável. Por 
1sso nao me impressiona a argumen
tação expedinda. Pode-se ser .:on
trário à convocação, mas vindo-30 
tomar parte na reunião extraordiná
ria, achar que, realmente, a medida 
deve ser tomada. l!:sse é o p1·~meiro 
ponto de que divirjo. 

Acho que se deve deixar, separa,dP
mente, a determinado número'· de ee
nadores e deputados 31 facu:idade de 
convocar extraordináriamente o Con
gresso. Não vejo necessidade da con
corrência de senadores e deputo.dos . 

O segundo ponto é relativo ao quo
rum. Considero o têrço um pouco ele
vado. Creio que o quarto preencheria 
melhor as condições . Evitaria que um 
número .reduzido, por capricho, coilj
vocas.se o Congresso, e, por outro Ia
do, dificultaria essa convocação. · Um 
têrço é número muito elevado, prin
cipalmente atendendo-se à vastidão 
do nosso país e às grandes dificulda
des de entendimento com pessoas que 
se ,encontram nos diferentes Estados . 
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Estas as ;r;azões que me levam a 
manter o qilorum estabelecido pela 
Comissão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há um pedido de prefe
rência em favor dw emenda dos Srs. 
Ferreira de Sousa e Atilio Vivaqua. 

o SR. Raul Pila, esclarecendo seu 
pensamento, pondera que se deve as
:;egurar· a cada uma da.s Câmaras, se
paradamente, o direito de fazer essa 
convocação. Para facilitar a votação, 
penso que devemos resolver, de início, 
se se deve aiSsegurar a cada uma das 
Câmaras o direito de cada uma con
vocar extraordinàriamente o Congres
so. 

O SR. RAUL PILA - Parece que 
é o verdadeiro . caminho. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENT-E - Assim, a grande Comis-são 
decidirá, considerando as ponderações 
do nobre deputado. 

Os Srs. que entendem que o Con
gresso pode ser convocado extraordi
nári=ente, pelo Senado, isoladamen
te, ou pela Câmara, isoladamente, 
queiram conservar-se sentados. (Pau
sa) . 

Foi regeitada a sugestão. 
A convocação só poderá ser feita 

pelas duas Câmaras em conjunto. 
Vwmos decidir sôbre o quorum. Deve 

ser por um· têrço ou por um quarto 
das duas Câmaras ou, como quer o 
Sr. deputado Hermes Lima, por um 
quarto de deputados e um têrço de 
senadores. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, minha emenda já está pre
judicada, porque eu queria que a con_ 
vocação pudesse ser feita isoladamen
te por qualquer das Câmaras. 

· O SR. ACúRCIO TORRES - Pe
diria a V. Ex.s. submetesse à Casa a 
emenda Ferreira de Sousa-Atllio Vi
vaqua. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há um pedido de preferên
cia para; a emenda Ferreira de Sou
sa-Atílio Vivaqua, sôbre a emenda 
Soares Filho. 

Diz esta: "um têrço da totalidade 
das duas Câmaras"; reza aquela: 
"por iniciativa conjunta do têrço de 
cada uma das Casas do Congresso". 

os· Srs. que concedem preferência 
à emenda Ferreira de Sousa-Atilio Vi
vaqua queiram conservar-se sent!lldos. 
(Pausa.) 

Foi concedida. 
Os Senhores que aprovam essa 

emenda, que exige a iniciativa con
junta do têrço de cada um dos ramos 
do Congresso, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
O artigo ficará, então, assim redi

gido: 
"O Congresso Nacional reune

se, anualmente, no dia 7 de abril, 
na Capital da República, sem de
pendência de convocação, e fun
ciona até 31 de dezembro, poden
do ser convocado extraordinária
mente por iniciativa do têrço de 
cada um dos seus ramos ou pelo 
Presidente da República". 

Depois, será dada melhor redação 
ao artigo. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presid•ente, seria inoportuno su
gerir que, na redação final, se exclua 
a expressão "independentemente de 
convocação"? 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O nobre deputado Sr. Gus
tavo Ca,panema faz uma sugestão que 
me lembra outra, que torna a sua 
prejudicada. 

Como estamos com um Capítulo ter
minado, eu ·alvitraria nomeassemos 
uma Comissão especial de redação, não 
só dêsse capítulo como dos que se 
sucedessem. Essa se comporia de três 
membros e do Relator geral. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Pondero a V. Ex. a , Sr. Presidente, 
que, nomeada essa Comissão, a nossa. 
ficará desfalcada, pelo menoo, do con
curso dêsses três colegas. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O trabalho dela se faria 
sem prejufso dos da grande Comissão. 

O SR. COSTA NETO - Traballiar
se-á de manhã. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Se assim é, está bem. E' que, por 
muito qU:e pareça que ninguém faz 
falta, sempre .alguma faz. 

O SR. SOUSA COSTA - Eu dese
jaril:i propor - o que me parece prá
tico, dado que êsse trabalho vai ab
sorver, da Comissão que fôr nomeada, 
grande dispendio de tempo, incontes
tàvelmente - que a própia Comissão 
que apresentou o proj.eto ficasse en
carregada de redigir o tl;'abalho vo
-tado. 
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O SR. NEREU RA•MDS, PRESI
DENTE ~ Devo pond·erar a Vossa~ 
Excelência que não tive a iniciativa 
da sugestão que transmiti. Foi lem
brança que me fêz o Deputado Aga
memnon Magalhães, 'e 1eu 1ac·eitei 
porque a Comissão que redigiu o ca
pitulo "Da Organização Federal" está 

' desfalcada pela ausência, durante a 
Semana Santa, de alguns de seus com
ponentes. 

O SR. AGAMElMNON MAGA
LHAES - A Comissão de redação terá 
uma visão de conjunto do trabalho. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - .Submeto a: votos a suges
tão. 

·os Srs. que a aprovam, queiram 
ficar sentados . ·<Pausa) • · 

Aprovada. 
Consulto à Casa se essa Comissão 

deve ser eleita 'O'U designada pela Pre_ 
· sidência. 

O SR. ARTUR BEiRNARDES -
A meu ver, deve ser designada: por 
V. Ex."' (apoiados) • 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Neste caso, designo os Se
nhores Mílton Campos, Grac:O Car
doso e Gustavo Capanema para, jun
tamente com o Relator Geral cons
tituírem a Comissão de redáção, à 
qual serão entregues o Capítulo 1.0, 
-que já se acha mimeografado, e os 
que seguirem. 

Passemos, agora, acr art. 4.0 • 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr . Presidente, pedi a palavra para 
sugerir a• V. •Ex."', no interêsse do me_ 
lhor andamento dos nossos trabalhos, . 
que, ao invés da votação do artigo 
4.0 , apreciássemos tôda matéria com
preendida entre oo artigos 4.0 e 14, 
uma vez que tôda ela não comporta 
grandes discussões de caráter dou
trinát:io. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Argemiro Figueiredo 
propõe que os artigos 4.0 a 14, inclu
sive, sejam discutidos e votados em 
conjunto, parque a matéria, · no en· 
tenaer de S. Ex."', é mais ou menos 
pacífica, não comportando discussões 
doutrinárias. 

O SR. AGURCIO TORRES - Se
nhor Presidente, mandei à mesa 
emenda suprimindo o &rt. 4.o. Pa
rece que, em duas palavras, terei por 
justifi~ado o que pretendo. 

Trata-se, evidentemente, de maté
ria regimental, no determinar que o 
deputado fique senta,do neste ou na
quele lugar, preste compromisso. Pa
rece · não se tratar de matéria cons
titucional, motivo par que, proponho 
·se supri~· ·O art . 4.0 , do projeto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Argemiro Flguei

. redo submeteu à Casa a preliminar 
de se discutir conjuntamei1te os ar
tigos .·4.0 a 14, inclusive. 

O SR . RAUL PILA- Peço licença 
para ponderar que se êsses artigos 
nã·o comportam discussão doutrinária 
não se adianta gran de coisa: com o 
votá-los ou discuti-los parceladamen
te ou englobadamente., Daria me
lhor e mais rigoroso votarmos artigo. 
por artig·o, como até àgora. 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Retiro minha propo5ta·. 

O SR. NEREU ' RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Argemiro Figueire
do retirou sua proposta . 

Vou ler o artigo 4.0 : 

"Os membros das duas Câma
ras, ao tomarem assento, contrai
rão compromisso formal, em ses
são pública, de bem cumprir os 
seus deveres" . 

Em discussão. Há uma emenda do 
Sr. Acúrcio Tôrres mandando su
primir o artigo. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr . Presidente, tenho muito fllllado a 
favor da síntese do texto constitucio
nal . Todavia, não posso aceitar a 
proposta do Sr. Acúrcio Tôrres , O 
preceito do compromisso dos depu
tados e senadores é de nossa tradição 
constitucional. Está na Constituição 
de 1891. Não deve ser suprimido. Su
primiríamos também o compromisso 
do Presidente d!ll República? 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr, P;residente, coloco-me em ponto de 
vista oposto ao nobr.e co~ega Sr. Gus
tavo Capanema. Além de outras r a
zões já aventadas aqui, êsse disposi
tivo do art . 4.0 é perfeitament e inócuo; 
não há sanção alguma:. iPor outro 
lado, . não tem mesmo mais razão de 
sobreviver em constituições e . regi
mentos de todo mundo. 

Esse cOilnpromisso foi criado nos 
tempos em que havia culto ou reli
gião do Estado e o deputado sentia 
constrangimento em prestar compro
misso que repugnasse suas crenças re
ligiosas OIU ideologilll política a que es-
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tivesse filiado como acontecia aos 
deplttados republicanos em regime 
monárquico. 

Pode ser cita'Clo ·a caso de, em 
nosso regime democrático, existir o 
Partido Comunista, cujo ponto de 
vista, mais ce·do ou mais tarde, im
plica na supressão da democracia, 
pelo menos no ponto lie vista e da 
forma em que coloca a democracia. 
Será então possível que um deputado, 
prest!lindo êsse compromisso, não 
abrirá mão de, por rodos os meios ao 
seu alcance, procurar a reforma das 
instituições ou a instauração do re
gime preconiza'do por seu partido. 

Um deputado nessas condiçõeS, para 
prestar ê.ss~ compromisso, teria de 
abrir mão de sua consciência. 

O SR. RAUL PI•LA -A objeção de 
V. Ex." não colhe no caso, porque 
votada a Constituição presidencialista 
eu, por exemplo, apesar de parlamen
t11irista, i-ria cumpri-la. Farei, natu
ralmente, todo o possível para refor
má-la; enquanto subsistente, teréi de 
cumpri-la. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, estamos votando todos 
os artigos englobadamente ou só o 
art. 4? 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Estamos votando artigo 
por artigo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO~ 
Nesse caso, encerro minhas conside
rações para _voltar a discutir outro 
artigo. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, parece que não é muito 
claro o conteúdo do artigo 4. Há, 
a êsse respeito, um exemplo a invocar : 
no Império, o Sr. Deputado Monteiro 
Manso se recusou, como deputado 
eleito, a prestar compromisso regi
mental e, apesar disso, foi empossado. 
De maneirw que é melhor figurar em 
nQ5Sa Constituição uma obrigação 
sine qua non. 

O SR. NEREU RA!MOS, PRESI
DENTE - E' uma sançao o que VOSS!!o 
Ex.a estabeLece ._ 

O SR. AiLIOMAR BALEEffiO -
Não havendo s·anção o dispositivo é 
inócuo·. 

O SR. RAuL PILA - A sanção 
estã implícita. 

O SR. NEREU RAMOS, PPRESI· 
DEJNTE - Não ficaria bem se redigís
semos o artigo assim: 

"Os membros das duas Câlmlill'as 
não poderão tomar a·ssento sem 
contrair compromisso formal em 
sessão pública de bem cumprirem 
seus deveres"? 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Sr. Presidente, · entendo que ·o dispo
sitivo do art. 4.0 deve ser mantido 
com uma sanção, quer dizer, os mem
bros das duas câmaras . não poderão 
tom!lir assento sem contrair o compro
misso formal de bem cumprir seus 
deveres. Ma·is do que nunca vejo a 
necessidade dêsse dispositivo, porque 
Se nesse momento não há crenças re
ligiosas, que impeçam ao indivíduo de, 
exercer as funções eletivas, há no en
tanto ideologias políticas contrárias à 
nossa . Constituição e entendo que é 
dever da democracia defen'Cl!er-IBe. 
Acredito que êsses que 'têm ideologia. 
contrária à nossa Constituição con-, 
servem o resquício de honra para 
não assumir compromisso, dispostos 
<depois a não cumpri-los. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, considero matéi:ia constitucio:
nal o compromisso do Presidente da 
República, porque não há disposição 
que permita que êle próprio, _como 
Poder, trace os limites de sua ação 
governamental. Quan'Clo o Pr-esidente 
da República contrai compromisso de 
velar pela . Constituição e pelaos leis, é 
uma limitação ao seu arbítri-o, em no. 
me da ordem jurídica. 

Nã,o vejo, entretanto, que · ~Seja ma
téria constitucional o compromisso dre 
Deputados ·e Senadores, porque é a 
cada uma das Câmaras qué incumbe, 
em seu Regimento, definir os têrmos 
dêsse comproanisso. 

Mais ain'da, Sr. Pl'esidlente: não 
chegarei ao extremo de considerar 
que a recusa do Representante em 
prestar compromisso possa importar 
em perda do mandato: em primeiro 
lugar porque não conheço Constitui
ção em que tal se imponha; e, em se
gundo, porque êsse compromisso é de 
efeito normativo. A um Representan
te não se pode exigir um compromisso 
noo têrmos em que se obriga o Presi
dente da República, pois no Poder 
Legislativ<> ordinário está contido o 
poder revisionista. 

Exigir do Representante a declara
ção de que cumprirá seu dever, já me 
pareceria demasia, de vez que. deve ser 
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uma cláusula presumida para o exer
cício do mandato. 

Nessas condições, Sr. Presidente, 
voto pela supressão do art. 4.0 • Nenhu
ma das razões invocadas me conven
ceu do acêrto da inclusão, no texto 
coru;titucional', do dis:Pooitivo que· 
consta do projeto. -

O SR. NEREU RIAIMOS, PRESI
DENTE - Vamos proceder .à votação. 

Há uma emenda do Sr. Deputado 
Acúrcio Tôrres, supressíva dll art.igQI, 
motivo pelo qual tem preferência sô
bre qualquer outra de caráter mQdi
ficativo. 

Os Senhores que aceitam 'sta emen
da, no s·entido de ser suprimido o 
art. 4.0 , queira;m ficar sentados. 
(Pausa.). 

Rejeitada a emenda. Não fod. su
presso o artigo. 

Foi-me enviada pelo Sr. Deputado 
Artur Bernardes emenda, no sentido 
de que o artigo 4.0 tenha· a ,13Lguinte 
redação: 

"Os membros das duas Câmar.as 
não poderãQ tomaT ass~nto sem 
contrair compromisso fumai, em 
sessão pública, de bem cumprir 
seus deveres". 

Em discussão. 
O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre

sidente, opiJ!lei contràriamente ao ar
tigo 4.0 por entender que a normà 
não era necessàriamente constitucio.:. 
na!. Ocorre-me ainda a circunstância 
de que a Constituição de 1934 nãu re
petiu, nesse passo, a de 1891. Agorro, a · 
questão se àpresenta sob aspecto mais 
grave. Esta;belece-se o impedimento 
para a posse, desde que o represen
tante eleito não preste cOiinJtromisso. 
Ora, em geral, os regimentos prescre
vem prazos para que o eleito se em
posse, tanto vwle dizer que se consa
gra aqUi uma modalidade de perda. 
do mandato. Já salientei que não co
nheÇo nenhum texto constitUJCional em 
que se determine a perda do mandato 
pelo simples fato de não se .subordi
nar o representante eleito à redação 
dada ao compromisso. 

Note-se- que, no caso do Presidente 
da República, já referi outras ra- · 
zões militantes em favor da cláusula: 
mas os têrmos do compromisso cw...s· 
tam expressamente da Constituição. 
Nesse caso, não se redige o compro
misso. O eleito ignora as exigências 
que o Poder Legislativo PG·d.e fazer 
pera que êle se em posse. Elssas exigên-

cias são regimentais e, por isso mesmo, 
alteráveis. 

O SR. ACúRCIO TORRES- Mas 
o eleito não pode ignorar um preceito 
constitucional. 

O SR. PRADO KELLY- A lei elei
toral determina que haja inscrição de 
candidato; o candidato ao inscrever-se 
pode deparar com um texto de regi
mento em que o compromisso seja um, 
na primeira sessão, ou mesmo no 
curso da sessão legislativa anterior, 
mas pode a Câmara modificar êsse 
texto depois. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Isso poderá acontecer se constar do. 

· Regimento. Mas se fór um precei~ 
cotnstitucional não; porque o cidadão• 
é obrigado a - conhecer a lei do seu 
país. 

O SR. PRADO KELLY - Na Cons
tituição não tenho dúvida, mas é que 
V. Ex.a não propõe, na .sua emenda•, 
os têrmos dêsse compromisso. Vossa 
Ex."' limita-se apenas a dizer como 
constava do projeto: "o compromisso 
de cumprir OIS seus deveres''. 

O SR; ARTUR BERNARDES- O· 
Compromisso de defender :1 democra- _ 
cia. 

O SR. PRADO KJELLY- Considet;o , 
êsse compromisso implícito, porque O• 
candidato o assume no momento em 
que é inscrito, de- vez que nenhuril: 
partido político pode, na conformida
de das leis vigentés, obter a• ins
crição da sua legenda sem provar a 
sua fidelidade aos princípios demo
cráticos.4 Como quer que seja, é uma 
limitação à lib'erda!de . de opinião e dD 
exercício do mandato. 

O SR. HERMES LIMA 
bem. · 

Muito 

O SR. PRADO · KELL Y Como 
vejo nesse preceito uma regra que não' 
me parece d~ pureza democrática . ... 

O SR. GRACO CARDOSO 
Apoiado. 

O SR. PRADO KELL Y - ... sinto
• me constragido, apesar do muito 
aprêço que voto ao Sr. Deputado Ar
tur Bernardes, a não sufragar a fór
mula apresentada. 

O SR. HERiMES LIMA- Sr. Pre.
sidenrte, parece-me que V. Ex." pôs 
em votação o art. 4.0 tal qual estava 
redigido e MSim foi votado. 
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O SR. NER'EU RAMOS, PRESI
DENTE - Pús em votação a emenda 

· ~=.upressivru. 

O SR. HERM~S LIMA -Ainda não 
votambs o artigo. 

· O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Votamos uma emenda su
pressiva e esta caiu, de modo que "lãJ 
votamos o artigo porque existem vá
rias emenâas· sôbre o mesmo. 

O SR. IVO D'AQU1NO- Sr. Presi
dente, pedi. a• palavra para solicitar 
uma explicação do iLustre Deputado 
Sr. Artur Bernardes a respeito da 
emenda que .apresentou. Nessa emen
da se declara que o representànte que 
não prestar o compromisso não toma
rá assento no Congresso. Se não me 
engano foi isso. Cumpre farer dis·tin
ção: "não tc.mar a:ssento é uma. coisa" 
e "perder o mandato" é outra. 

De modo que se se estabele::esse a 
sanção e o r epresentante não quisesse 
prestar o compromisso, ficaria impe:
dido de tomar assento, enquantJ Dão 
o fizesse. Mas; isso de si, parece que 
não lhe acarretaria: perda do ma,nda
to; assim, ficaria uma situação tôda 
especial: uma vaga aberta e &·em solu
ção. 

O SR. NEREU RAMlQS, PRIDSI
DENTE - E o prazo estabelcicJ.o para 
prestar o compromisso? 

O SR . IVO D'AQUINO - Então 
precisa ficar claro que haverá um pra
:oo para prestar compromisso para que 
não fique em aberto a questão, porque 
isto em si não produz a perda do 
mandato : 

Era o único esclarecimento que pedia 
a• respeito do ·assunto para poder .emi
tir o meu voto sôbre o mesmo. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
y ossa Ex.a está, assim, respondendo ao 
que disse o Sr. Deputado Prado Kelly 
de que não há perda de mandato. 

O SR. HERMES LIMA- E' como 
está. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, o dispositivo do arti
go 4.0 - a figurar na Constituição 
como está, não pode deixar de ser 
emendado nos têrmos sugeridos por 
mim e propostos pelo Sr. Deputado 
Eduardo Duvivier, porque realmente 

será necessária uma sa:nção para criar 
a obrigatoil'ied!llde do Deputado ou Se
nador eleito prestar o compromisso a 
fim de ter assento na Câmara ou no 

Senado. Entretanto, essa matéria h& 
de ser melhor discutida no plenário. 
No caso atual, porém, invo·cando eu, 
como inv·oquei, uma hipótese ocorrida. 
no Império, em que um Deputado se 
recusou a prestar o compromisso e, 
apesar. disso, imitiu-se no exercício do 
mandato, parece·me que deveríamos 
obviar .êsse inconveniente para evitar 
repetição de tal fato. 

Se temos de votar o art. 4.0 sugi· 
ro - como propôs o Deputa:do Du
vivier na sua emenda - que o faça
mos nos têrmos que V. Ex." já leu, 
isto é, os membros das duas Câma
ras não poderão tomar assento sem 
contrair o compromisso regimentaL 
Agora, se isto ficar na Constituição, 
o candidatt> que fôr eleito já sabe que 
.terá de submeter-se a êsse compro
misso, de vez que é lei de seu pais 
e deve presumivelmente conhecê-la. 
Mas se isso passar a figurar · no re
gimento é ·questão a considerar se êle 
deve ou não perder o mandato . 

Poderei substituir a minha emenda 
por uma outta em que declaro: 

" os membros das duas Câmaras 
não poderão tomar assento sem 
contrair a compromisso, sob pena 
de perda do . mandato". 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente; parece que satiiS1'arla. 
ao nosso eminente companheiro. Sr. 
Artur Bernardes uma emenda qu~ 
fizesse substituir a palavra "a'O" pela 
locução "antes de". 

Por outro lada, pa1.1ece ·que não deve
mos aceitar a emenda do nobre Depu
tado Duvivier. Ela limita a liberdade 
do representante da nação . Penso que 
um Deputado ou Senador pode, no 
parlamento, · def·ender qúalquer dou
trina política . Pode pregar a institui
ção monárquica, por exemplo. Impe
dir-lhe essa liberdade de pensamento 
não seria democrático. O compromis
so deve ser o de "bem cumprir os 
seus deveres", .como está na Consti-
tuição de 1891. ' 

O SR. OOSTA NETÓ - Sr. Pre
sidente, quando se discutiu o assunto 
na Subcomilssão, propús fôsse supri
mido êste artigo, 0111 melhor, que :.:lão 
fôsse incluído no projeto que devíamos 
remeter à grande Comissão um artigo 
que se referisse aQ compromisso, por
que acha v a inteiramente inócuo. Acei
tei, todavia, a sugestão de . um dos 
colegas, atendendo à tradição da Cons
tituição de 91, porque como V. Ex.ll e 
a Casa têm verificado, a estruturação 

' 
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·do Poder Legislativo .. no projeto se 
baseia•, em grande parte, nessa Oarlia. 
· Uma vez, entretanto, que -a nos.:la 
Comissão reso[veu manter o artigo, 
proponho seja o mesmo mantido como 
está e que a sanção em -relação a êle 
seja def·erida para quando tivermos 
de discutir o: pt. 14, no qual se esta-. 
belecem as sanções para os casoo> de 
infraçõeJS, quer .ruo. Regimento, que1· 
em outras que impor1Jem na perda do 
mandato. 

O SR. ARTUR BE!FVNARDES 
Acetto a solução oferecida pelo senhor 
Gustavo Oapanema•, no sentido de que, · 
antes de tomar assento, Deputados e . 
Senadores sejam obrigados. a prestc1.r 
compromisso. · 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Sr. Presidente, voto contra o ar
tigo. A matéria é puramente regi
mental. Qualquer diSi]Jositivo na~ 
Constituição impoa-taria em cercear 
o mandato popular. Desde que o 
Deputado é eleito, nenhum impedi
mento existe, a não ser o da incom
patibilidade, capaz· de cercea.r o exer· 
cicio do manda/to. 

O SR. GRACO CARDOSO - E' 
a boa doutrina. 

o diS!positivo constitucional vem 
firmar a teoria do manda·to p,opular 
clássico., definitivo, co:nfinnJa.d.a em 
todos os regimes do mundo. 

Por &se fundamento sou contra o 
artigo e tõdas as emendas que a êle 
se apresentem. · 

O SR. ARTUR BERNARD!ES -
Pelo princípio de Voosa Excelência 
seria excusrudo fala.r em qualquer 
comp:mrn isso. 

O SR. AGAMEMNON .MAGA· 
LHAES - O Regimento estabeilece
rá. Se ficar esta,belecido na Consti· 
tuiÇão já o ca.so serã. diferente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Devo :ponderar o seguin
te: Uma vez que a Comissão recusou 
a supressão do art. 4.0 , é porque de
seja seja êle mantido, e essa manu- · 
tenção me parece . matéria vencida. 

o s:r. Repl·.esentante Ar:tur Ben
nardes retirou a sua emenda, para 
concordar com a do senhor Gustaro 
Capanema. 

Há ainda urna ell}§nda, oferecida 
pelo SX. Eduardo Duvivier. 

· Vai-se proceder à votação da pri
mei-ra. 

Os Srs. Representantes que apro
vam a emenda do Sr. Gustavo Oa
panema, mandando substituir as 
exp11essões: "ao tomarem posse", por 
"antes de tomarem posse", queiram 
ficar s·entados. (Pausa). • • • • . ... 

.A«Jrovada. 
Está prejudicada a emenda ;puvi

vier. 
Aprovado o art. 4. 0 , passamos ao 

5. 0 , que .assim · estabelece: 

"A Câmara dos Deputados e o 
Senado Fed&al, excetuados oo 
casos prev1stos no a.rt. 17, 
trabalharão separadamente; e, 
qua.ndo não resolV'e!I'em o con
.trário, em sessões públicas; 

- O SR. MILTON DE CAiMPOS -
Sr. Presidente, o texto do dispositivo, 
em sua patte final, determina que 
as sessões serão públicas, quando não 
resolverem o. contrário as duas Casas 
do Congressa. Sei que esta r.edação 
é tradicional nos textos das Consti
tui~es antetiores. Que.r me pare
cer, entr·etan1lo, que, ·sendo a publi
cidade a regl'a, deveremos acentuar, 
dar r·elêvo maior a essa regra, sem 
dúvida muito silignificativa, tornando 
apenas excepcionalmente .admissível 
a sessão secreta: 

Por esta razão, .pro.ponho a emenda 
que ~ubstituti a coláusula "quando 
não resol11erem o contrário" pela se
guinte: "salvo deliberação em con
trário, por motivo de interêsse nacio
nal". 

Meu único objetivo é dar publici
dade às sessões, excetuados a.penas 
os casos de interêsse nacional que 
justi~iquem as sessões secretas . 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
&i.dente, estou de ax:õrdo, em princí
pio, com a emenda oferecida pelo 
nobre Reoresentante. Acho, apenas, 
que à redâ.ção não ficou muito clara, 
porque "S·alvo deliberação ·em con
trário, por motivo de interêsse nacio
nal", sim(plesmente, não determina 
de que:m sej.a, a deliberação. 

O SR. MILTON CAMPOS - Cada 
c;ual Ilesolverá por si. 

O SR. IVO D'AQUINO 
raÇão de quem? -

Delibe-
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O SR. MILTON DE CAMPOS -
Das duas câmaras, que_ funcionam 

. sep&l'al(1amente. 

O SR. IVO D'AQUINO - Se 
V.V. Ex:cias. acham claro, concordo 
<'Om a emenda. 

O SR. SOUSA' COSTA -'-- PeÇo 
a pala!Vl'a aJPenas para um esoc1a;
Iecimento. Interpreto o a.rtigo 5. 0 da 
seguinte forma: a Câ.rnara dos Depu
taJd·os e o Senado Federal, ex:cetua

'dos os casos pnevis.tos no artigo 17, 
tr.abalha.rão s·eparad.am~nte. E 3J se
gunda parte: em sessões públicas, 
quando não resolverem o contrário. 

ConsuLto V. Ex." wbre se ootã 
certa .a minha inter,pretrução. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI
DElNTE - A emenda do Sl'. depu
tado Milton de campos, substitui, 
na parte final, a cláusula "quando 
não resolverem o contrãrio" ·pela se
guinte: "salvo deliberação em con
trãrio, por mot~vo de interê&Se na
ciona.l". 

O SR. COSTA NETO -Sr. Pl1e
sidente, estou de acôrdo com a in
clusão da cláUBula . sugeridru pelo no
bre deputllJdo Milton de Campos. To- · 
davia, neste caso, pl'eciswemos com-

. pletá-la, porque a Câmara não se 
reune em ·sessão secreta somente 
quando se cogite de interêsse nacio
nal. Um ;pouco mais rudiante, vamos 
-rncontt.ar o caso do deputllJdo que 
é preso em flagrante delito e cujo 
prooesso é remet~do à Câmara paira 
autC1l'izar ou não o seguimento ãa 
ação .penal. Neste caso, e em muitos 
ouialos, que podem envolver interês
ses particulares de cllJda um dos 
Srs. Representantes, ou mesmo in
terêsses de unidade da FederaÇão, 
que não são interêsses nacionais, 
teríllJffios ltlecessiidade de aclmitir a. 
i'ealização de sessão secreta. 

IA cláusuiLru introduzida, pelo no
br.e deputado Milton de Campos não 
é suficientemente extensiva para 
abranger to'Clos êsses ·interêss•es, de 
modo que rudmitiria, sem ,dúvid•a., a 
sua sugestão, U~pa vez que ao lrudo 
da · mesma pudéssemos coloca~r uma 
outra, ·compreend~do todos êsses 
~sos. 

O SR. IVO D'AQUINO - Nes·te 
caso, é melhor deixar o que ootã no 

·projeto, porque compreende tudo. 

O SR. SOUSA COSTA- Com a 
c~icação do nobre deputado por 
São P·a.Ulo, cneio que a redação pre
ferível é a do proj.eto, pois prurece
me evidente que a.s Câmar.as só per
mitirão a sessão Se<:reta, quando es..; 
tiver em jôgo o interêsse público. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -::- Vamos proceder à .vota
~ão. Os Srs. que ·aJP,rovam o ar
tigo, salvo a emenda, queiram ficar 
sentados. (Pausa) . 

Aprovrodo. 
Passemos à emenda substitutiva, 

que manda modtficar a parte final 
da olãusulru: "quando não resolve
rem o contrário" por: "salvo deli
beraçãJo •em cou,tráirio, por motivo 
de interêss.e na.ciona;l". 

Os Srs. que aprovam a. emenda 
substitutiva, queinam ficar sentados. 
(Pausa). 

Rejeita.da: 
Tratemos, em s~uida, do arti

go 6. 0 : 

As deliberações serão tomadas 
por maioria . de votos, 31Chando-se 
presente em cada uma das 
Câmaras, a maioria aJbsoluta de 
seus membros, prevalecendo 
sempre o voto se:cr~to nas elei
ções, e jnas deHberações · sôbre 
rvetos e contas do Presidente da 
República" , 

Não havendo quem peça a pala
vrw; encerro . a discussão. Vou . pro
ceder à votaÇão. Os S:rs. qúe apro
vam o art. ·6. 0 , queiram ficar sen
tados. (Pausa) • 

Aprovado. 

"Artigo 7. 0 - A ca.da uma das 
Oâ!;p,a.Tas corn;pert;.e: eleger sua 
Mesa~, •ela•bcrrar seu Regimepto 
Interno, regUlar sua própria po
lícia, organizar sua secretaria 
>e nomeai!' os funcionãnoo, il'€S·• 
pootivos e eleger suas comissões, 
assegurando represen.tação pro
poreional às cOirentes nela de
finidas. Poderá, igua~ente, no
mear comissões técnicas ou de 
inquérito, com funções limitadas 
e prazos prefixados". 

O SR. SOARES FILHO - Sr. P.re
sroente, peço a palawa para apre
sentar uma emenda ruiitiva, a qual 
constituirá seu parágrafo único. Diz 
.assim: 
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"Par'ág:rafo único - Paderão. 
ser atplicaKias a êsses inquéritos 
as normas do processo penal. <\S 
autondrudes judiciárias ·e •!lidmi
nistrativas procederão às deli
gências que as comissões soli
citarem e lhes fomooerão os do
cumentos oficiais reclamrudos. As 
emprêsas e sorcieda,des de qual
quer maneira envolvidas pela 
sindicância nã.o poderão invocar 
privilégiio de sigilo prura se exi
mirem a prestar informações ou 
a perícias e vistorias". 

E' o caso do inquérito sôbre a .re; 
·vista do Supremo Tribunal. Foi inó
cuo o inquérito parlamentar. Não 
chegou a nenhum resultado, porque 
e, comissão parlamentar estavà de
samparada de qualquer meio de aÇão 
e de qualquer autoridade para rea
lizá~lo. A emenda determina ex;pres
samente .aiS normas do direito pena,! 
que possam ser invocadas, para que 
o poder público seja obrigado a aten
der às solicitações da comissão e que 
as emprêsas e sociedades particula
res nela envolvidas não possam invo
car previlégios de sigilo para eximi· 
rem.se de .prestar informações· ou 
submeter-se à perícias e vistorias. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Essa matéria é de lei o.t-
dináa"ia. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Chamo a atenção dos 
Srs. Representa.ntes .para a redação 
dês te artigo: cada uma das Câma
ras deve eleger suas ·comissões, as
segurando a r.e(presenta.Ção [propor
cional das correntes definidas. 

Já tivemos, por ocasião da reda
ção do Regimento, de constderar esta 
hipótese. Tivemos de redigir um dis
positivo dizendo: . "assegurar quan
to possível a ·representação prO[por
eional". Porque, a.o org.anizannos es-. 
ta Comissão, verüicamos que, para 
asseg;'urar a representação proporcio
nal ela deveria ter 37 membros. Do 
-eontrálrio não haveria repl'esentação 
proporcional, nos moldes da lei elei
toral. ' l~l 

Quando se organizou a Comissão 
de Inquérito - a primedra que se 
nomeou - a expressão "quanw pos
sív-el" foi inclu~da, porque se tivés
semos de atri-buir representaÇão pro
porcional a todos os partidos, volta
riamos à comissão de 37 membros. 

Chamo a atenção dos Srs: Represen
tantes para êsse dispooitivo. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente. estou de acârdo com a pon
deração de V. Ex. a. M<as acredito 
que, onde se diz: "das corr,entes nela 
definidas" se dweria dizer: "das re
presentações, quanto possível, dos Par.
tidos nela existentes". Nesse sentido 
envio emenda a V. Ex.a. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
dente, o art. 7. 0 , a meu vêr, a.pre
senta-se com grande comtplexidade 
e engloba assuntos que, aJ tigor, são 
distintos. 

A primeira parte r.eza: 

"A cada uma das Câm!aras· 
compete: eleger sua Mesa, _ela.
ibarar seu Regimento Inliem.o, 
regUlar sua própria polícia, or
ganizar sua secretaria e nomear 
os- funcionários respectivos e 
eteger suas confissões, assegu
raa:J.Ido a representação !Propo
cional das -correntes nela defi
nidas.'. 

Depois: 
"Poderá, iguadmente, nomear 

Comissões -técnicas ou de inqué
rito, com funções limitadas e 
prazo ~efixados". 

iPareoo-me que há sens1veJ,. dife- . 
:renÇa; .entre as c.omi.ssões normais, 
que· o Parlam~to ·elege como ór
gãos de trabalho, .e as comissões 
.técniorus, porque ·e<!tas:, geral.nwnte. 
são constituídas de ~lementos es
tz,a:nhos ao próprio Parlamento. Não 
julg.o de ·boa lógica reunir essas duas 
ordens de comissões. 

Além disso, está incluída no mes
mo período a expressão: " ou de 
inquérito". E' outro gêner.o de' Co
nússão. 

Mais imPO'l1tante ainda, é que .pre
vendo-se comisiões de inquérito, se 
reconhece uma das foo·ções preci
pua.s :cio PlaJrlamento, tporque além 
de legislar, investi-!la e decide sôbre 
a coisa pública. 

Assim raciocinando, vou -apresen
t.ar uma .emenda, destacando a parte 
final do artigo. 

O S'R. PRADO KELLY - V. Ex." 
poderá incluir n!li emenda a cláusula. 
final do .primeiro .período: "e ele
ger s·uas comissões", porque, de fato, 
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num umco artigo se regularia a si
tuação das comissões [!l€rmat1entes, 
-das comissões especiais e das comis~ 
sões de inquérito. 

Lembro que, na Constituição de 
34, havia tim dispositivo especial 
para as comi.ssões de inquérito. Isso 
valeria mais ·ccxmo sugestão à comis
são de re:dação, que dividiria a ma
téria em dais artigós. 

O SR. RAUL PILA - Pe,d'iria li~ 
c1mça pa.ra observaJI" que ainda não 
termin-ei minhas COIIlSLdera,ç;ões. 

O SR. SOARES FILHO - O que 
o Sr. Deputa.ctó Raul Pila deseja 
ootá contido no subs-titutivo, - ar
tigo ·· 6. 0 , quanto às comissões gerais, 
art. 12, quanto às comissões de in
quérito e art. 18, quanto às comis
sões .especiais dentxo da.>. finálidades 
do proj.eto. Não há nenhuma idéia 
nova. Talvez !PUdéssemos . V•Oitrur os 
arts. 6. 0

, 12 e 38 do substitutivo, 
que contêm as três categorias de 
comissões, separadamente. 

O SR. RAUL PILA - Devo de~ 
.clarar ao Sr. De[:>utado Soares Filho 
que foi justamente a leitura do subS~ 
titutiv.o que me sugeriu esta5 emen
das. 

Assim, suprimida a parte final do 
art. 7. 0 , a pa.rtir de "po.derá", cria~ 
ria um .parágràfo: . _ 

"qualquer das Câma11a.s poderá 
nomea.r comissões técnicas, com 
funções determinadas". 

Das comissões de inquérito, cogi~ 
taria ~utro artigo. 

"Aorescenrte-se, ande convier, 
o s·eguinte artigo, m<Jlif:icaçã o 
do artigo 12 do substitutivo do 
Sr. Soares Filho: 

"A Câmara dos De;putados e o 
Senado Federal pri8irão comis
sões de inquérito sôbre fato de~ 
term1n!lldo, .sempre que o ·reque~ 
:rer a quarta parte, pelo menos, 
d os seus respect:ivos membros, 
aplicando-se a tais inquéritos 
as norma-s do IPrO:Cesso penal in~ 
dicada no Regimento Interno" . 

O SR. ATILIO VIVAQUA 
Sr. Presidente, pedi a palruvr.a. para 
apresentar emenda que, segundo me 
parece, atende perfeitamente ao ob
jetivo vis!lldo pela enienda do ilustxe 
De;putado Sr. Soal'es Filho e do 
di.glno Deputa:cto Raul Pila. 

Manda, .substituir a parte final do 
artigo '8. 0 • "Poderá, igualmente, no
mear comissões técnicas d~ · inquél
rito com função limiwda e praro 
fixado", pelo _seguinte: 

'"Poderá, igualmente, instituir 
e nomear •cOtiilissões té<:bi.cas e 
de inquérito ccxm funÇões limita
das ~ a prazo fixado". 

O P.arlamento, na instituição des
sas comissões, lhes definirá as atri
bui!(ões e, finalmente, ootabelooerá 
tôdas as providências de ordem pe
nal .aqui lembradas. Parooe-:me que 
[~ emenda oferece solução que .aten
de, inteiramente aos prQIPósitos vi
sados pelas emendas antterioces, 
danido ·.até mais amplitude ao - pró
pno P.arlamento na instit uição dês
ses órgãos. 

. O SR. -N:ERIEU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peÇa a .pa1ruvra, ·encerrarei a discus
são. (Pausa). . 

Es-tá encerrada. 
Há cinco .emendas. A ; primeira, 

do Sr. Hermes Limru, sugere: 
·"Diga-.s·e, em lugar da.s "re.

presentações nela idefiruda.s": 
;rept'esenta.ção dos Partidos nela. 
existentes. 

Outra do Sr. Acúrcio Tôrre8 su
gere que, eni lugp,r de "nomear os 
funcionários r especllivOISI'', se diga: 
"nomear, comitSsionrur, exonerasr e 
31posentar os funcionários re.®ecti
vos'. 

A seguinte é do Sr. Raul Pila: 
"Suprima-se a parte final do 

1allit. 7. o. a pa.rtir d e: "poderá 
igualmente... e substitua-se pel<> 
seguinte ·pa.rá.graio: 

"Qualquer das Câmruras pode
r á nomear comissões ·técnicas, 
.ccxm funções determinada.s" . 

A emenda seguinte, do Sr. Raul 
Pila, é aditiva - Ficará para o f im. 

Ainda uma emenda do Sr. Attilic 
Vivacqua, nestes t êrmos: 

"D~-&e, deiPOis de "igual
mente - instituir e nomear". 

o Sr. Deput ado Prado Kelly pede 
pr€iferência para, em lugar do a r
tigo 7.0 , do projeto, serem votadas os 
arts. 6.0 e 12.0 do substitutivo Soares 
Filho'. A finalidade do requerimento 
é atender à sugestão do Sr. Depu
tado Raul Pila, que entende se d~va. 
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dirstribuir melhor 31 matéria, ora en
gl<>ba.da num só dispositivo. 

Os Senhores que coo.o.eldem a !Pre
·:re.rência, queiram conser.var-se sen-
tados. (Pausa). · 

Foi concedida. 
Vamos vOita.r, em primeiro lugar, 

o art. 6. 0 e, depois, o art. 12. 
Há uma emenda do Sr. Hermoo 

Lima que não fica prejudicada na 
· sua parte final: 

"Orrde se diz: correntes de 
opinião nela definidas, diga-se: 
pal'ltiidos nela existentes". 

As emendas dos Srs. Atilo Viva
qua e Raul Pila ficarão, porém, pr.e
judica.das. 

Há outra emeiJida do Sr. Aoúrcio 
Tôrres. · · 

O SR. ACURCIO TORRES 
Peço a palaJVra, para encaminhar a 
votação. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'IIE - Tem a palavra o Se-
nhor Acúrcio Tôrres. · 

O SR. ACUOOIO TORRES 
Senhor Presidente, chamo 21 atenção 
de meus , nobr.es· colegas pa4'a · ·ê!;te 
caro. A Comissão ouviu a leitura 
da minha emenda. 

Piz o a.rt. 7. 0 que a cada uma das 
Câma.:ra.s, além, de outras matérias 
d~ sua a~buição, competirá, tam
bém, orgamzar sua secretaria e no
mear os reqpectivos frmcionárioo. 
Minha emenda acrescentru: 

".. nomear, eOID!issionar, rupo.
sentar e exonerar". 

Isso porque houve um ·caso nesta 
Câmara, de funcionário de sua se·
cretaria, ·aposentado pela Mesa, que 
o Poder Executivo entendeu que não 

estava aposentado, porque dizendo 
a Constituição "nomear", havia dei
xado a êle, Executivo, a fa<:ul.dade de. 
"aposentar". 

Ora, se damos às duas Câmaras 
compeltlênci·a par-a nomear, pretendi 
esclarecer, em emel!1da: "or~anizar 
sua sooretaria e prover sôbre os res
pectiTos cargos'. 

Mas a ex:pressão ".prover" poderia 
ainda suscitar dúvida.s . Então, digo: 
se a C011J!Petência que queremos atri
buir a cruda uma das Câmaras é a 
de ter funcionários prqprios por ela-s 
nomeados, devemo.s, desde l~go, dize'r 
que além de nomear ·poderão co-

missionar, aposentar e exonerar seus 
funcion~rios, confo~ os casos de 
comissão, aposentadoria ou exonera
ção. 

-Ma.s, Sr. Presiuent e, e para 
isto é que peço a atenção esclarecida 
de V. Ex.", ..,.-- votado o requerimento 
de preferência, formufa'do pelo emi
nente deputado Sr. f'rado Kelly, te
I·emos aprovado, .não o -al't. 7. 0 do 
projeto mas os arts. 6_.0 e 12.0 • çio 
substitutivo. Num d'êsses dÍS(poslt~
vos, há uma rtllferência ao ar.t. 20, 
n. 0 4 do substitutivo. Vou ao ar
tigo •da, remissão· e. verifico que __ se 
l'IE)fere ao frmcional1smo :da Umao, 
e não, em ~articular, a,o das Câ
maras. 

Assim sendo, pediria .a V. Ex_;''. 
Sr. Pnesdden:te, que li!Pesar de nao 
ter sido o art. 7. 0 rpox mim emend:a.
do votado pela Comissão, subme~es!ie 
o assunto à apreciação .da, ComJ.SSaO 
de redaÇão, já designada, para. q~e 
ela tendo em vista a matéria. de :rpl
nha emenda, ·que é dar com.peten
cia às dua.s Câma.r.as paxa nomear, 
comissãonar, · a,posenta.r e exoneraD." 
seus próprios funcionários, f.aça com 
que constitua dispositivo dêste ca
pítulo. P.a:reoo-me, Sr. Presidente, 
que eu não :podelja ser mais claro. 

O SR. PRADO KELL Y - Peço à 
V. Ex."' que faça uma sugestão mais 
simples no interêsse mesmo de sua 
argumentação. SeFia a seguinte: · V. 
Ex."' substituiria a expressão "com 
observância do artigo ... ", pela seguinte: 
"nomear, comissionar, aposentar e exo
nerar seus funcionários". 

O SR. ACURCIO TORRES 
Está bem. 

O SR. PRADO KELLY 
O Sr. Deputado Soa.:res Filho es

taria, ao que presumo, de acôrdo com 
V. Ex.8 • 

O SR. ACURCIO TORRES 
Sr. Presi.dlente, minha emenda. sub
metida a votos; se aprova~da, seTá. 
enviadru à Comissão de redação para 
que a introduza no projeto, co~o 
matéria aprovada .pela, forma alVI
trada por V. Ex.". 

O SR. SILVESTRE PltRICLES . :._ 
Sr. Presidente, apenas uma obser
vação. Não vou explanar doutrinas, 
nem me alongar demasiadamente. 
Penso que o Sr. Deputado Acúr
do Tôrres tem tôda razão mas de-
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'feríamos rucxescentat: "de acôrdo 
com a legislação em vigor". E isso 
para que não haja demasiado arbí
trio . . 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Do contrário seria um es-
tatuto pesso>al. · 

O SR. ACURCIO TORRES 
Mas a Secretaria das Câmaras é or
ganizada por elas. 

O SR. AG)AM.EMiNON MAGjA.
LHAES - Mas de acôrdo com a;. le
gislação g,eral. . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Sousa Costa manda 
uma emenda à Mesa em substituiÇão 
às que estão sendo votadas. Parece 
qUe cgncilia, quanto possível,- as opi
niões que aqui se expend-eram, ex
ceto a última sugestão do Sr. Sil
vestre Péricles, para a qual vou cha
mara a atenção da Assembléia. 

A emenda do Sr . Sousa Costa é 
a seguinte: 

"Emenda substitutiva ao ar
tigo 6.0 : A cada uma das câmaras 
compete: 
a) eleger sua mesa; 
b) regular . sua própria policia; 
c) organiza.r sua secxetaria, e 
nomear,, comissiona<r, 'apooentar, 
exonerar os funcionários respec-
tivos;_ · 

d) elabOrar seu regimento inter
no no qual · MsegJu'ará quanto 
possiv.e1, nas comissões, a repre
_sentação proporciooal a;os ·pa.rti
doo nacionais nelas representa
dos! 

O · Sr. Silvestre Péricles chama a 
atenção . d a g·rande comissão para· a 
circunstância ide não deverem os 
funcionários da Câmara ficar subor
dinados à legislação düerente da que 
é im:poota. a os dema.is f uncionários 
públicos, entendendo que deveria ha
ver r eferência . à legislação geral, - ou 
seja -ao Estatuto dos. Funcionários 
Públicos. Não devem ter a sua si
tuação r egulruda por lei oopecial. 

Poderíamos . acrescentar na emen
da Sousa Costa que realmente con
.cilia ·tôdas as outras, o seguinte, no 
item c: 

" . . . r esp-eitaJdas as normas da 
legislação- geral''. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Poderia ser: respeitadas ~;t& normas 
atinentes .ao funciooa;lismo federal. 

O SR. HERMES LIMA- Ou res
peitaua a legisl~ã() geral atine:p,te ao 
assunto. · · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sem prejuízo da 1egüs1a.ção geral. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs.. qtie aprovam a 
emenda do Sr. Deputado Sousa Cos
ta, queiram conservar-se sentados. 
\Pausa). 

Foi aprovada. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, pedi a pal!wra para. 
dizer que não ccmcor,do em que o 
funcionalismo da assembléia fique 
suJeito às normas do fWlCionalismo 
em geral. Para ês.te são necessárias 
normas ~erais ao passo que p3il'a o 
funcionalismo da Assembléia, de ti
po inteiramente diferente e do qual 
se exigem qualidades morais muits 
·elevrudas, a Mesa: da Assembléia e 
que d~e estabelecer sàlários, privi
légios e normas de trabalho dos fun
cionários. A situação dos funcioná
rios das Câmaras legislativas difere 
mu1to da que é prevista pelo Esta
tuto dos Funcioná.Tios. 

Receio, também, as Wficuldades 
que aqui se criariam se institutos es
t~·anhos interferissem nas nomeações, 
hcellJÇ.as e aposentadorias e ouúr.a-s 
providências peculia.res aos trabalhos 
das secretarias das Câmaras. 

Por isso sou contrário à subordi
nação de funcionários da Assembléia. 
à legislaç~o geral. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - Não esque:ça. V. ' Ex... que. 
à.e futurD, quem vai elaborar a lei 
@;e r!lll é o próprio Con(fresso. ' 

O SR. GUARAOI SILVEIRA -
Quando o -fizer, -se êle mesmo inoluir 
o funcionalismo da Assembléia em 
condições especiais terá .todos os po
deres para isso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A declaração de V. Ex." 
consta,rá da ata. 

Va moo passar às duas -emendas 
!liditivas ao disposittvo que aca.ba de 
ser votado. 

A primeira é do Sr . Deputado 
Soares Filho e está assim redigida: 
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P.a.rágra.fo único. Poderão ser 
.ajplicada.s ·a. êsses inquéritOs ais 
normas do processo penal. As 
autoridades judiciárias e admi
nistrativas procederão ià's dili~ 
gências que as comissões solici
tarem e lhes fOO'IIlecerão os do
cumentos oficia.is reclamados. 
As 1em1)rêsas e so.ciedrudes de 
qualquer manei:ra envolvidas pe
la sindicância não poderão in
vocar privilégio de sigilo [pal'.a 
se .eximirem a prestar informa
ções ou a perícia.s e vistorias. 

O SR. SOARES FILHO - Sen
hor Presidente, .pedi preferência pa
ra os artig.os 6 e 12. O 6 . 0 foi subs
tituído por êste que V. Ex." acaba 
:de lêr. Temos, então, ide votar o 
artigo · 12, acrescido dessa emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PREsi
DENTE - A emenda não e ao ar
tigo 7.0 mas ao 12.0 • Há emenda do 
Sr. Raul Píla, modüicativa do ar-. 
ti!:lo 12. V•amos discutir o artigo 12, ' 
que díz: 

"A Câmara dos Deputakios e 
o Se.nrudo Federal cria.tão C.omis
sões de Inquérito sôbre fato de
terminado', sempre que o reque
rer a terça parte, peló menos, 
dos seus respectivos membros 
aplicando-se a tais inquéritos as 
normas de processo penal indíca
das no Regimento Interno". 

O SR. ACURICIO TORRES 
Senhor Presidente, a.presento a se
guinte emenda, que diz respeito à 
proporciona.lidrude: 

"Acrescente-se, com'O parágra
fo único: 

"Na constituição dessas comis
sões obedecer-se-á ao critério es
~abelecido na letra e do art. 6.o", 

Se V. Ex.a julgar conveniente, po
derá remetê-Ia à Comissão de Re
daÇão. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sidente, deseja·ria apresentar emen

. da ao artigo 12 do substitutivo. Pa
rece que o l1Úmero mínimo de 
parlamentares, necessário a consti
tuh· uma cmnissão de inquérito ou 
de investigação, é demasiado ele
vado. Se me não falha a memória, 
em certa.s Constituições européias o 
número corresponde a 1/ 5, apenas, 
da a~sembléia. Compreende-se a ra-

zão disso. Cla:to é que não podere
mos deiXJa.r ao arbítrio de uma mi· 
noria facciosa, toler.a.nt.e, que queira 
fazer de um inquérito a.penas uma 
arma. política, mas não · devemos 
também cair no terreno oposto. 

Pr.aporia, pois, que elll. v.ez de um 
ter.ço, disséssemos um quarto. , 

O SR. PRADO KELLY- Já te
nho emmda nesse sentido. 

O SR. RAUL PILA - Felicíto~me 
pela ·Concordância de nossas idéias. 

·o SR. PRADO KELLY - Eu é 
, que me enva.idéço, 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sz·. Presidente, estou de acôl1d.o 'com 
o pensamento do artigo em discus
são, mas considero que só deve cons
tail' da Constituição •a sua primeira 
parte a saber: · 

"A Câmara dos Deputaido.s e o 
ISiena.do Federal, Cll'i.a.rão comlis.
sõ.es de inquéri·to sôbre fato de
.terminado, sempre que o reque
rer ·a terça pante, pelo menos, 
dos seus ret:UJ,ectivos membroo". 

:íl:ste deve ser o preceito constitu
cional. A parte fina;l do artigo é 
matéria de reglimento. Apresento 
uma emenda nesse sentido e peço 
preferência. para a sua votJação. 

O SR. SOARES FILHP - Se
nhor Presidente, penso que a pa.rte 
final enoerra conceito que deve 
acompanhar a instituição dessas co
missões. Poderia Iêr aqui o. parecer 
do <Conselheiro AifonsD p .ena, sus
tentando a necessidade de que as 
c.omissõejs legisJ:I!Jtivas, funcionando 
como comissões de inquérito, deviam 
ter as normas pelas quais se orien-
tarilam. · _ ·· 

Qu·anto à . em·end.a aditiv.lll que 
. apresentei, peÇo permissão para re
tirá-la, . porque de fato envolve ma
téria :de lei oijdiná.ria., mantendo, 
€ntretanto o :pedido de! 1aprovação 
do .a.rtigo 12, tal qual está. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Encerrada a discussão. 

Tenho' sôbre a Mesa, emenda,s dos 
Srs. Deputados Raul Pila -subStitu
tiva de t odo o artigo; uma segunda 

· do Senhor Deputado Gustavo CaJpa
n ema, uma outra do Sr. Prado Kel
ly, e finalmente, uma ·aditiva do Se
nhor Acúrcio Tôrres. 



-60-

Vamoo votar, em primeiro lugar, 
as duas emendas substitutivas, in
tegrais. 

O SR. PRADO KELLY - O que 
há de novo ·na emenda Ca;panema é 
a supressão da cláusula: "3JPJ.i.oan.do
se a tais inquéritos a.s normas da 
lei · de Processo Penal indioaf(ias no 
Regimento Interno?•. 

Considero essa cláusula essencial 
·para que o Parlamento possa executar 
suas deliberações de instrução. Nessas 
condições, Sr. Presidente, voto con
tra a preferência pedida. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. ouviram o reque
rimento do Sr. Deputado Oapane 
ma, pedindo preferência para sua 
emenda e bem assim a QIPO.sição que 
lhe :flêz o Deputado Prado K-elly. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr.. Presidente, meu conta.c.to com o 
nobre deputado &-. Pra!do Kelly, per
mitiu-me observar sempre a luddez 
e o bam senso em tudo que fãz, além 
daquela. · grande experiência pa.rla
m·enta..r le cultura de S. Ex."', em 
todos os assuntos. De modo que, 
quando estou .em divergência com 

. S. Ex.", desconfio sempre de mim 
m•esmo; no caso concreto, -tenho dú
vidas se é sábia essa remissão ex
pressa às disposições legais sôbre in
quéritos, CGmo foi feita e definida por 
Sua Excelência. · 

O SR. PRADO KELLY - Não 
insisto na remissão. O que desejo 
é que fique o prinJC~io. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Estou de acôrdo com V. Ex.", quan
do atribui à Comissão de Inquérito 
da Câmana os meios coercitivos para 
executar diligências e providências 
outras. Estou de acôrdo, mas me pa
rece um tanto imp6prio que a Cons
tituição faça ref.erência a uma lei 
ordinária de fim especifico, quando 
ela, !Própria tem possibili-dade de criar 
leis especiais !Para êsse fi:m. Além· 
de tudo, não podemos negar que êsse 
inquérito, não só no sentido de apu
rar reSIPonsabilidades como & inv.e.s
tigar fatos um tanto i!l!decorosos ou 
inconvenientes para a ordem públi
ca, muitas· vezes são inquéritos no 
sentido da ordem sociológica, econô
mica da investigação e que não têm 

· necess-idade dêsses meios coercitivos. 
Afigum-se-me que un1 outro Depu-

tado poderia a,presentar l'edação di
versa pe:la qua.r s.e assegurariam os 
meios indispensáveis para a eficiên
cia de suas determinações; poderia 
fazer referência e~p:ressa à lei pro
cessual de ·inquéritos polic~ais, judi
ciários ou de outra qua.lquer nature
za.. Nesse sentido, f:aria mesmo um 
apêlo ao Sr. Deputado Prado Kel!y 
ou ao eimnente· colega Sr. GustavG 
Crupanema, a fim de ·que redigissem 
emenda nesse sentido, já que· a 
emenda de S. Ex.a. está em perfei
ta concordâncta com meu ponto de 
vista. E' o apêlo que faço. 

O SR. NEREU RAMOS- PRESI
DENTE - Há uma emenda subS
titutiva do Sr. Deputado Raul Pila, 
que confere com a do Deputado Sr. 
Praido ~eUy, .porque ambas sã:o nG 
sentido iie suprimir o texto. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
dente, retiro minha emenda. 
. O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTtE - Vou submeter à aprecia
cão da Casa outra emenda, sem pre.
Juízo da emenda aditiva que, eviden
temente, não ficou prejudicada. Tra
ta-se da emenda substitutiva. do Sr. 
Prado Kelly, que propõe 1/ 4 em vez de 
1; 3. 

Os Srs. Rea>rese.ntantes que estive
rem de acôrtdo com o dest;t<Iue da 
eJ.,-pr.essão - "um terço pelo menos", 
queiram d'ioa:t: · sent:idos. (Pausa) . 

Aprov.aJdo. 
O Sr. Representante Prooo Kelly 

propõe, ainda, que em vez de 1( 3 se 
diga 1/ 4 . 
. O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, o Sr. Raul Pila defendeu a 
mesma idéia constante de minha 
emenda. S. Ex." invoc·ou preceden
tes de cer,tas Constituições que per
mitem taL iniciati-va por um quinto 
da ,totali:dade dos Representantes. 
Devo lembrar que, em nosso Regi
mento, estabelecemos o princípio de 
que tais comissões podem ser reque
!idas, com dispensa do IP'l"Onuncia
mento do plenário, por 1/4 do nú
mero total de mem'bros da Clas-a. 
E' o que diz o § 4 . 0 do a,rt . 61, onde 
enca.nt.Tamos uma ba,se p;ara o nos
so voto nesta Comissão. O Regimen
to, neS!te ponto, contou com a una
nimidade da Casa. ' Não há razão, 
agora, para restlingirmos · ês.te nú
mero . a 1/3, em prejuízo de delibe
ração recente. 
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Nestas condições, $". Plr·esidente, 
insis-to pela. aprav·aÇão da · ,emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Aca.bo de ouvir a ex
posição ido nobre Representante 

Prado Kelly. Apesar de haver votado 
o Rgimento, inclíno-me pela expressão 
- "um têrço", por achar que não 
'ctevemos baratear demasiado as comis
sões de inquérito, para que não percam 
seu valor. 

Não há, por conseguinte, necessi
dade de que eu mantenha mi«Jha 
coerência. Entendo qu~, · quando se 
erra, deve-se corrigiT o êrro. Se
gundo meu modo ae vêr, o terço 
consulta melhar às aJtribuições da 
Câmara. e à necessidade de &e pr,es
tigiar os inquéritos. 

O SR. RAUL PILA - Sinto não 
poder concordar com V. Ex."'. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE .- A emenda do Sr. Prado 
Kelly é substitutiva. Deve merecer, 
pods," pr,eferência sôbre o texto da 
outra emenda. 

Os Srs. R!epl'esentantes que a 
aprova,m, quei!fam ficar sentados. 
(Pausa). 

Rejeitada. 
Há uma emenda substitutiva do 

Sr. R epresimtante .Á.ofucio Tôrr&s, 
ma.ndando acreooenta.r o seguinte 
parágra.fo únf.co : 

"Na constituiÇão dessas co
missões obedecer-se-á ,ao crité
·rio esta.belecido na letra d do 
a.rt. 6. 9'~. 

Na Letra à do art. 6. 0 ficou as
sentado que as comissões ·obedeçam, 
quanto possível, ao critélrio propor
cional. De mane.ira. que o nosso pen
samento ao votarmos êste dispositi
vo, foi atingiT a tôda-s as comissões 
que s-e organizassem. 

Proporia, por isso, fôss.e a emenda 
manda,da à Comissão de Reda.ção 
Palra que eLa .expressasse êste pensa
mento, não ha.vendo necessidade de 
artigo especial a respeito. 

O SR. ACURICIO TORRES 
Minha emenda foi iMIJira:da no se
guinte fato: Tratando já o projeto, 

anteriormente, de comis-sões de in
quérito, e determinando a propor
donatidaide em 'fa.ce da representa
ção dos partidos se não tivesse havi
do esta explicação da, parte de Vos
sa Ex.oelência, · Sr. \Presidente, sem 
dúvida h8il[;eria necessidade de que, 
tô:da vez que se falasse em corois·
sões. de inquérito, s-e fixa.sse o novo 
critério. · 

Desejamos que tôdas :as comissões 
de inquérito sejam constituida<s pelo 
sistema rp:ropo:ocional. A emenda está 
prejudicada em face da informação 
de V. Ex.-"'. 

O SR. PRADO KELY .:___ Sr. Pre
sidente, ao se debateir a emenda 
anunciada e depois formulada pelo Sr. 
Representante Gustavo Capanema, co
lhemos, todos os membros da Comis
são, a impressão de que S. Ex." nãQ se 
recusava a dar ao Parlamento os 
meios efetivos, em face de outros po
deres, necessários •ao cumprimento das 
exigência& que vier a determinar. 
N-a reidação por S. Ex. a .a;pl'leSentada 
e votalda, há om~ssão nesta parte. 

A S. Ex.", membro da Comissão. de 
Reda.ção, encareceria a conveniênr
cia de que no dis.positivo não :per
maneces-se a omissão vetificada. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Devido ao adiantado da 
hora:, creio. que devemos suspender 
os trabalhos :da presente sessão. An
tes, porém, consulto os Srs. Represen
tantes sobre se devemos fazer sessão 
à noite. 

(Consultada, a Assemb·léio; se 
manifesta contrán'a. ) 

Diante do · pronunciamento da Co
missão pergunto aos Srs. Represen
tlmtes se desejam nos reunirmos ama
nhã, dom!ngó, às 14 horas. 

(A Comissão se pronuncia con
tràriamente à sugestão.) 

Neste caso, convoco ·a Oomi-ssão 
para o prosseguimento dos trabalhos 
na próxim·a segunda feira, às 9,30 hs. 

(Levanta-se- a sedsão, à~ 19· 
horas. · 



15.& Reunião, em 15 de Abril de 1946 

Ueuniu-se hoje às 9 horas a Comis
são da Constituição, com a presença 
dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidente. 
Prado Kelly. 
Acureio Tôrres. 
Atílio Viváqua. 
Gustavo Capanema. 
Ferreira ae Sousa. 
Eduardo Duvivier. 
Argemiro Figueiredo. 
Raul Pila. 
Costa Neto. 
Milton Campos. 
Graco Cardoso. 
Valdemar Pedrosa. 
Flávio Guimarães·. 
Sousa Costa. 
Soares Filho. 
Aliomar Baileeiro. 
Hermes Lima. 
Guaraci Silveira. 
Ivo .d'Aqu!!Jo. 
Agamemnon Magalhães. 
Benedito Valadares. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a: sessão. 

Não chegou, até o momento, o "Diá
rio da Assembléia", portanto a . dis
cussão da ata da última reuniii:> fica 
adiada para ru próxima. 

Antes de prosseguirmos no debate do 
projeto, devo comunicar à Comissão 
que o Sr. Representante Barreto 
Pinto formulou à Assembléia o reque
rimento que vou lêr :. 

· "Requeiro, na forma do art. 22, 
§ 5.0 , do Regimento, seja conce
ldido, por mais 15 dias, ru pa;ttil' de 
15 tlo corrente, prazo para que a 
Comissão Constitucional conclua 
a elaboração do projeto ela. Lei 
Bãsica. Findo &te prazo, que é 

improrrogável, se o projeto ainda 
não estiver concluído, a Câmara 
exercerá a:s funções de Comissão 
Gerrul, para concluir o trabalho. 
na forma do art. 61, § 3.0 , letra 
"d", do nosso Regimento. 

Como vêem . os Srs. Representf'ntes, 
nêste requeri:mento, ·àlém do pedido de 
prorrogªção, há a afL•mação de que 
o prazo de 15 dias é improrrogável, e 
requer-se ainda que, se dentro dês
se prazo não estiver ultimado o tra
balho, a Câmara exercerá as funções 
de Comissão Geral, na forma do ar
tigo 61, §3.0 , letra "d", do Regimento. 

De conformidade com a delJberação 
da Casa, sugiro seja entregue à Mesa 
da Assembléia; outro requerimento 
nestes têrmos para o qual se pediria 
preferência: · 

·"De acôrdo com deliberação unâ
nime da Comissão de Constituição, 
requeiro a V. Ex."' se digne sub
meter à Assembléia Constituinte o 
pedido de prorrogação de 15 dias 
do prazo de que trata o art. 22, § 
5.0 , do Regimento". 

Evitaremos, assim, a votação do re- · 
querimento em que se transforma a 
Assembléa em Comissão Geral, para 
fazer aquilo que, pelo próprio Regi
mento, a Assembléia cometeu à Co
missão da Constituição. 

Como salientou aqui, há dias, o 
nobre Representante Sr. Prado Kelly, 
para a não termina.;ãp de nos~os 
trabalhos dentro do prazo de 15 dias 
não há sanção no Regimento. O Se
nh_or Barreto Pinto, no entnnto, quer 
inventar uma penalidade que é até 
deselegante e menos adequada. 

O SR. ATíLIO VIVAQUA 
Sr. Presidente, parece que, sôbre 
nossa deliberação a respeitG da ma
téria, ficou assentado que a Comis
são ofereceria à As.sembléia Consti
tuinte seu entendimento quanto á in
tei:pretação do dispositivo regimental, 
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acêrca do -prazo. Se ·a Comissão não 
chegar a uma -decisão sôbre essa in
terpretação, eu tomaria a liberdade de 
sugerir fôss·em ap:,·es"lntados ao Presi.;; 
dente da Ass~mbléia. os elementos cons
tantes de no:;sa d'srussu a respeito do 
a.&•tmto, e aproveitar v ensejo para r€e-· 
xaminar uma deJlaração de voto, ~eita 
por mim, com o 1lustr-3 Represe:11tante 
Guarací SHveira, no sentido de que a 
interpretação do prazo regimental seja 
feita dentro da· compreensão de que os 
dias a que se referi') o Regiment01 são 
dia'S em que .;.e realizam sessões. 

Não tenho, no momento, a ata onde 
já consubstanciamos ês~~ nosso ponto 
de vista, que era o de têrmos tantos 
días quantos fôssem 0'8 em que se rea
lizassem sessões. 

Este, o entendimento que submeto 
à apreciação de meus colegas, para 
consideração cia matéria. 

O SR. A!CURCIO TORRES 
Sr. Presidente, não concordo · com 
o que propõe o ilustre Representante 
Sr. Atílio Viváiqua, ·e não concordo 
por ter assistido e tomado parte na. 
solução já dada pela Mesa da As
sembléia no tocantê ao prazo. . 

Na última -sessão, o- Sr. BaTreto 
Pinto formulou requerimento sôbre 
a prorrogação dos nossos trba1hos, 
na forma do ·est abelecido no § 5.0 

do art. 22 e eu, recebendo instruções 
de V. ~x.a, Sr. Presidente, quando 
me encontrava no recinto, levantei 
uma questão de ordem. Declarei, 
então, ao Presidente da Assemb~éia 
que era do nosso entendimento ser 
meUlor paTa os trabalhos desta Co
missão, que o prazo de 30 dias, con
cedido por êsse dispositivo, fôsse 
contado ;:tpenas quanto aos dias úteis 
ou, pelo menos, quanto àqueles de 
funcionamento da Assembléia. · 

O Presidente Melo Viana resolveu, 
de certo modo, a questão de ordem 
que suscitei. Embora devesse ouvir 
a Comissão Constitucional, por ser 
matéria que lhe dizia respeito, enten
dia S. Ex.", desde logo, que o p:razo 
não poderia ser contado de outra for
ma senão dia a dia, não computados 
tão só os dias úteis, mas 30 dias cor
ridos. 

O SR. GUARACI . SIJ.VEIRA -
Conversei com o Presidente Melo 
Viana. Ofereci a S. Ex.a oo mesmos 
argumentoo apresentwdos em minha 
reclamação, e S. Ex." declarou e~;tar 
disposto a reexaminar a questão, 
porquanto tinha dito que esperava 
o .entendimento da Comissão, e êsse 

entendimento, como afirmou o Se
nhor Prado Kelly, ainda n!io se rea·
lizara. 

O SR. ACIURCIO TORRES 
Sr. Presidente, não tenho conheci

mento da ·conversa do Sr. Repre
sentante Q.uarad Silveira e dêsses 

- entendimentos com a Miesa da As· 
sembléia. 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Constam da ata. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Estou a par do que se passou em · 
plenário: levantei uma questão de 
ordem declarando ao Presidente não 
ser poosível que a mesma Mesa que 
permite, na forma do Regimento, :.. 
não realização de sessão da Assem
bléia Nacional Constituinte woo sá
bados, e que sabidamente não ·faz 

sessão aos domingos - porque isto 
é do próprio Rlegimento - compute 
sábados e domingoo nos 30 dias do 
prazo · dado à Comissão Constitucio
nal, parecendo, assim, que, aos mem
broo desta Comissão, além ·da obriga·
ção de atenderem ao recinto e aos tra
balho!> da Comissão, noo dias de ses· 
são, ainda se impunha mais a obriga. 
ção de trabalhar fora~ doo dias nor
mais. 

O Presidente Melo Viana, de fato 
- e eu já havia ressalvado êste ponto 
- declarou que lhe competia ouvir a 
Comissão, mas que, em pi'icípio, devia 
manifestar-se pela contagem do tempo 
dia a dia úteis, mas todos oo transcor
ridos dentro do prazo. 

O SR. GUARACI SILVEI·RA 
S. Ex.a prometeu reconsiderar o as
sunto. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sou 
insuspeito para discutir está matéria 
não concordando agora com S. Ex.a-o 
Sr. Atilio Viváqua•, não oJ:>stante seja 
o ponto de vista que S. Ex". sustenta 
nesta Comissão o mesmo por mim de
fendido no plenário, na questão de 
ordem em aprêço. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Parece que está havendo 
equívoco, ocasionando o reexame do 
assunto. 

'Devem estar lembrados os memb1·os 
da Comissão ter ela decidido que o 
prazo de 30 dias expirava h oje, diw 
15, e que, por terminar o prazo hoje, 
competia ao Presidente apresentar o 
requerimento de prorrogação por mais 
15 dias. 
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O prazo termina hoje, po.roue foi 
adotado o critério de contar os dias 
seguidos, não excluindo os domil1gos . 
A decisão da• Comissão coincidiu cGm 

· a opinião do próprio Presidente da , 
Assembléia, embora tivesse S. Ex. a dei
xado margem ao pronunciamento da 
Comissão. Esta, porém, já se mani
festou, declarando que o prazo de 30 
dias rterminava hoje. A vista disso, 
redigi o requerimento que acabo de< 
ler e vou deixar sôbre a Mesa da 
Assembléia, a fim de ser oportuna-
mente apreciado. · 

Tanto foi assim, que, quando o Se
nhor Guaraci Silveira apr~;5entou seu 
requerimento decidimos que o ffi!lSrno 
devia ser publicado, como declaração 
de voto, sem fôrça para alterar a de
liberação que já havíamos tomadG. 

O que -parece é. que devemos apre
sentar o requerimento de prorrogação 
hoje e os nobres colegas sabem muito 
bem que é princípio de direito que o 
prazo não corre havendo impedimento 

- judicial. Aplicando êsse princípio, 
chegaremos à seguinte conclusão: en
tregamos à Mesa o requerimento e 
enquanto o me:;mo não fôr üecidido, 

· não pode correr o prazo, pGrque há 
impedimento - a falta de reunião 
da Assembléia. Quando a Assembléia 
decidir, começa, então, a correr o pra
zo da prorrogação. Em tais condições, 
eu sugeriria que não houvesse sessão 
amanhã, pGrque há impedimento com 
o qual nos devemos conformar até que 
a Assembléia delibere sôbre a prorro
gação, e esta, naturalmente, há de ter 
o seu prazo contado dG dia em que 
fôr concedid::r. 

O SR. SOARES FILHO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, pedi a• pala
vra apenas· para apoiar o · ponto de 
vista que V. Ex.a acaba de expender, 
salientando que, aprovado o requeri
mento de V. Exa. pelo Plenário da 
Assembléia, o Presidente, ao fixar o 
início do prazo de 15 dias, por certo 
'contemplará tô·das essas 'interpreta-
ções. · 

1Entendo, assim que V. Ex." está 
certo e que tôdas essas questões de 
interpretação de como se conLa o prazo 
da prorrogação, seguramente ·o Pre
sidente da Assembléia . considerará 
quando tiver de fixar ·O início do re
ferido prazo. 

O SR. NEREU RAMOS, ' PRESI
DENTE - Assim, nossa·· última. sessão 
será hoje à tarde, ou à no1te, se re- . 
solvermos nesse sentido. Mas, en-

quanto_ a Assembléia _não _?.ecidir em: ~ 
Plenáno, a prmTogaçao, nao nos po- · 
deremos retmir. 

O SR. ATíLIO VIVAQUA - Po
deríamos fazer simples reuniões em 
vez de sessões. 

O SR. iNEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Pergunto: poderíamos vo
. tar qualquer a&sunto, antes de deci
dida a prorrogação? 

O SR. ATíLIO VIVAQUA - Fare
mos reuniões apenas paTa trocar idéias 
e assentar pontos de vista. E, quando 
houv~r sessão, votaremos. . 

O SR. HERMES LI:M)A - Sr. Pre
sidente,· entendo que pode haver, sem 
embargo da suspensão das sessões. 
simples reuniões para as•sentarmos 
pontos de, vista, nas quais discutiremos 
a matéria e fixaremos a decisão. 
Restabelecidas as sessões, no momen
to em que pudermos votar, votar~mos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V. Ex."' há de CO!lVir em 
que, embora me sujeite à vontade da 
maioria, se tivermos uma reunião 
amanhã para discutir, registraremos· 
nos Anais os nossos trabrulhos, o Que 
significa estarmos trabalhando for&; 
do prazo, que terminou hoje. 

O . SR. FERREIRA DE SOUSA -
Devemos, porém, considerar f'Ue êsse 
prazo é para apresentar o projeto de 
Constituição, mas não importa. na.. dis
solução d·a Comissão. Ela continua. 

O SR. NEREU RAl\iOS, PR'ESI
DENTE: ~Vou consul~ar a Comissão 
sôbre se devemos ou não fa'1:er sessão 
amanhã. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. 
Presidente, compreendG que tão só por 
deferência à Comissão nos deu V. Ex.,. 
a conhecer os têrmo.s do req:xe.dmento 
,que deixará, hoje, sôbre a Mesa da 
Assembléia Constituin-te. E assim en
tendo porque V. Ex.a -está armado de 
todos os poderes para, em nome da 
Comissão, resolver o _3/SSw:-.to. Venho, 
·por isso, solicitaT aos ilustrª'dos cole-
gas que ratifiquem tais poderes, a fim 
de que o Sr. :Presidente encaminhe a 
-matéria junto à Mesa da forma que 
melhor lhe parecer. 

Procede a ponderação de que, esgo
tando hoje no prazo regimental que 
nos foi concedido para elaboração do 
ante projeto constitucional, não de\O'a 
hl!IVer sessão enquanto o Plenário não 
resolver sôbre a pron-ogaçã:>. De ou-
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tra forina, já nos estaxhmos atribu
Indo prazo que não foi objeto de con
cessão do Plenário. 

Haveria, ainda, outro L1.conveniente, 
que aponto desde logo: poder-se-ia 
conduzir. o Plenário a interpretação 
danosa aos nossos interêsses e aos da 
Jlrópria elaboração constitucivnal. Co~
sideraria o Plenário que a pu,rrogaçao 
de 15 dias seria sucesstve., ta.Rto que, 
dellll usando, a Comissã~ antecipada·
mente realizara uma ses3ão. 

Para que não haja dúvidas sôbre_ a 
contagem do prazo de prorrogaçao. 
deferido o requerimento de V. Ex.", 

_ entendo que, esgotando-se hoje o pe- 
ríodo inicial dos nossos trabalhos, de
vemos a•guardar o pronunciamento da 
Assembléia para pro&Seguir em noss<O 
tarefa . . 

Nêste sentido solicito que V. Ex." 
no-vamente submeta à votação, em vez 
do alvitre que acaba de expender, êste 
outro: que V. Ex.a fique com pleaos. 
poderes da Comissão, para resolver o 
caso como melhor -lhe parecer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Prado 
Kelly propõe fique o Presidente com 
ple-nos poderes para resolver· o assun
to, de acôrdo com a manifestação da 
Comissão e o interêsse . dos trabalhos. 
Os senhores que estão de acôrdo com 
essa proposta queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Foi a'Provada. 

De acôrdo com o voto da· Comissão, 
não haverá sessão enqua.nto o plená
rio da Assembléia não deliber.ar sôbre _ :a prorrogação. a ser solicitada.. 

Vamos passar à discussão do artigo 
• 
0 do projeto referente ao Poder Le-

gislativo. · 

"Os deputados e os sen~ore:! 
são invioláveis por suas opiniões, 
palavras ·e votos, no exercício do 
·mandato". · 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

está encerrada a discussão . 

Em votação. Os Senhores que apro
vam o artigo 8.0 queiram- perman~cel." 
.sentados. (Pausa) . 

F'oi aprovado. 

Artigo 9.0 : 

"Os mcml::l'os do Cont;rcs;:;J N:>
clonal, desde que tiverem _rece
bido diploma, âté à expedição dos 

diplomas pa.ra a legislatura subse
qüente, não poderão s~r proces
sados criminalmente, nem presos, . 
sem licençBI da Câmara a q<Ie per
tencerem, salvo caso de flagrân-· 
cia em crime inafiançável". 

O SR. RAUL PILA - Sr. Prest
dente, parece-me seria mais útil acres. 
centar a êsse artigo a disposição que 
se encontra no substitutivo Soares Fi
lho: 

"Esta imunldade é extensi'ra ao 
suplente ímediato do deputado em 
exercício". 

Neste séntido, mando a 'Vossa Ex." a 
emenda. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
si'dente, sendo aditiva a emenda do 
Sr. Raul Pila, pederla· a . .V. Ex.a 
que a submetesse à discussão depois de 
vota-do o artigo do Projeto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
.DENTE - Como pondera V. E.x.a, a 
emenda do nobre dftputado Raul 
Pila é aditiva. Nestas condições, só. 
será discutida após a votação do ar
tigo. 

Não havendo mais quem peç31 a 
palavra sõbre o art. 9.0 , encerrarei a 
discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 

Foi aprovado. 

Ach~-se sobre a mesa a segUinte 
emenda:. 

"Acrescente-se ao art. 9.a: -
Esta imunidade é extensiva ao 
Suplente imediato do deputado 
em exercício" •. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, a emenda não ~m 
razão de ser. A imunidade de que se 
trata é própria do senador ou depu
tado. E' inerente à vida parlamentar. 
Portanto, não deve estender-se ao su
plente, ' que não é membro do parla
mento, não está no exercício das fun
ções. parlamentares. Por outro lado. se 
o critério da emenda devesse ser ado~ 
-tado; razão não haveria pàra restrin
gir a imunidade ao suplente imedia
to; ela deveria beneficiar .. todos os. 
suplen~s. E isto, ·que seria lógico,. 
red.udana num absurdo maior. 

O SR. RAUL PILA - Há uma di-
ferença: c Suplent e imediato pode· 
estar na iminência de ser chamado a 
exercer o cargo. 
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O SR. GUSTAVO CAiPANEMA -
Não; por que não dizer que nessa imi
nência podem estar · dois ou três ru
plentes ao. mesmo tempo? 

O SR. ACúRCIO TORRES - Per
mita-me V. Ex.a um aparte. O que 
V. Ex.a deverá perguntar aos que 
·pensam contràriamente é Se- o 1.0 Su
plente, saído da eleição e vindo subs
tituir o deputado que apenas se li
c.enciou, é para os efeitos da Imuni
dade, aquêle primeiro que ficou con
siderado suplente. 

O SR. PRADO KELLY - Não . há 
dúvida alguma. 

O SR. A-CURCIO TORRES - Mes
mo temporàriamente? 

O SR. PRA'JX) KELLY- Sim. 

O SR. ' ACURCIO TORRES - De
sejo sempre esclarecer-me com os 
doutos. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Sr .. Presidente, em conclusão: A !mu
nidade é do Deputado ou do Senador 
O suplente não é Deputado nem Se
nador. Portanto. não deve ter a imu
nidade. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, não me convenceram, com a 
devida vênia, as razões do ilustre 
Deputado Sr. Gustavo Capanema, no 
impugnar a emenda do nosso eminente 
colega, Sr. Raul Pila. O dispositivo 
tem, em seu favor, dois precedentes: 
um, a letr-a expressa . da Const ituição 
de 1934; outro, a letra do noss;} Regi
mento Interno. Assim, duas Consti
tuintes, a de 1934 e a' de 1946, já se 
pronunciaram pela extensão, ao . 1.~ 
suplente, das imunidades parlámen
tares. Estas, -como é sabido, repre
sentam uma garantia contra o arbítrio 
do Poder· Executivo. 01..0 suplente está 
sempre na iminência de vir a per
tencer ao Congresso Nacional. Nestas 
condições, foi de cautela a medida 
incluída na Constituição de 1934, 
quando já havíamos adotado um sis
tema eleitoral diferente, com a insti
tuição da suplência~ . Vejt• tõd&s as 
vantagens em que seja apt'ovad.a a 
emenda do Sr. Raul Pila. 

A Constituição de 1891, não proveu 
a respeito, nem podia fazê-:io, porque 
não havia suplentes àquela · época. 
Mas bastou que se modifica·sse o direito 
,eleitoral brasileiro, com a admissão 
dessa modalidade, a fim de evitar plei
tos sucessivos, para . que ·o legislador 

constituinte estendesse o instituto da 
imunidade a-o 1.0 suplente. E' de todo 
vantajosa a medida proposta pelG 
ilustre Deputado Sr. Raul Pila. 

. O SR. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente, realmente, a Constituição 
de 34 e a lei eleitoral vig-ente se re
ferem, a primeira, à imunidade do 1 ° 
suplente de Deputado e a segunda à . 
existência· do 1.0 suplente. Não obs
tante, penso que admitir a imuni{(ade 
para o 1.0 suplente é quebrar até a 
técnica estabelecida, que começa desde 
a expedição do diploma. o 1.0 suplente 
não é representante diplomado, de 
modo que é completa a diferença entre 
o 1.0 suplente e o Deputa~do . Depois, 
o que se a·ssegura, pela imunidade, é 
o exerc'icio do mandato. <Muito bern) . 
Ora, o 1.0 suplente não está em exer

cício do mandato . Assim, embor-a 
existindo a inovação da Constitllição 
de 34, e não contrariando o sistema, 
contudo, dentro da tradição, que sem
pre se admitiu em relação à imuni
dade, a Constituição de 34 dela fugiu. 

T.emos, ainda; a conside1 ar o se
guinte a rgumento: iríamos estabele-cer 
um preceito, na Constituição, baseado 
em preceito d-a lei ordinária, e esta, 
amanhã, poderá estabelecer que não 
ha•ja mais suplente -de Deputa -:los. Não 
seria pr-eceito constitucional, mas de-
corrente do sistema adotadé! pela lei 
eleitoral. 

Não devemos acolher, na Consti
tuição, principio que repousa. apenas, 
em preceito de lei ordinária , e que, 
por isso mesmo, amanhã poderá ser 
modificado. -

Discordo, portanto, da emenda apre
sentada, embora conste o dispositivo 
do Regimento Interno. Aliás, na minha 
opinião, nosso Regimento tem o grave 
defeito de admitir a substituição do 
Deputado pelo suplente, quando o pri
meiro pedir licença . A disposição 
existe, mas , amanhã, verificaremos 
seus inconvenientes. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, quando inclui o texto. em de
bate no art. 9.0 do meu substitutivo, 
cujo -destaque o nobre deputado Senhor 
Raul Pila acaba de requerer, para 
constituir emenda ao dispositivo· cor
respondente do projeto da Comissão, 
tive duas razões. A primeira , por in
clinaT-me à orientação da Constitui
ção d e 1934 e do Regimento Interno, 
depois, por entender que, se há mo
tivos para que o deputado goze de 
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:'imunidades, o 1.0 Suplente, na jmi- O art. 9. 0 não define ·a imunidade, 
:nência permanente de substituí-lo, de- mas as garant~ás do Poder Legis-
·ve também delas gozar, sobretudo por- Iativo; a imunidade .esta IJa'•evista. 
que do gôzo dessas imun11ades não no a.rtigo s.o . 

. advem nenhuma perturbação para a . 
ordem jurídica esta·belecida no pais, E:r:tendo, ~r. Presidente,. que, es-

.. nem para a harmonia de noJsa legiso. tat_w;_do o sistell_la proponaonal da. 
~lação. o Suplente esta:ria sujeito a eleiçao, se êste sistema força a exis-

. qualquer processo, como Niai.qiler ci~nçia do suplente, a COd1cessão da 
.dadão, apenas dependendo d~ examl,"' ~ai:rt'i:a.=ao......R~~rpeiro suplente im
pelo Poder Ligislativo, tti::lo quanto porta também na c·õncessão de ga

:lhe fôsse imputa'Clo. Seria um broquei '. rantias ao próprio Poder Legislativo, 
.a mais no eventual e imediato . subs- 'à própria Câmara dos Deiputados. 
·tituto do membro do Poder Legishüivo. Não me impressiona o a.rg~Umento 

o argumento do nobre senado,. Sr. 
· Ivo D'Aquino, de que seria cristalizar, 

. .na Constituição, mero preceito .ie Ie
;.gislação ordinária, ou seja, o da su
·plêricia, não procede, porque, se vo
, tarmos, dentro em pouco o sistema 
_proporcional, eviden.temente o prin
.cípio será constituciona-l e não apenas 
-da legislação ordinária. · 

Para que o Sr. Senador Ivo D'Aquino 
·tivesse razão, geria preciso <;,Ue, ao vo
.tarmos o sistema de eleiçã.>. despre
zássemos o proces.So p.roporc:ional, 
'P!"eiferindo outro, no qual não cou
besse o SUfP1ente. 

Voto a f.a,yor da emenda do no
' bre Deputado Raul PU.a, que con
tém .eip. seu texto a idéia expressa 
no artigo 9. 0 do meu· substitutivo. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
·Sr. Presidente, drurci meu voto à 
emenda do Sr. Depur..ado Raul Pila. 

·pa~a fazê-lo, exporei apena.s minha 
·opiniãü do .ponto de vista téc:riico. 

A meu vê.r, não se discute a ques
tão da imunidade, apesar de referi
da constantemente. A imunidade es
-tá .prevista po art. 8. 0 , que ac·aba
·mos de aprovar, ou seja, a irrespon
sabili-dalde doo membros do Pod€tr 
Legislativo pelas opini'ões que derem 
-ou pronunciarem, quando no exer
·-cício do mandaJto. 

Imunidade V.SJle dizer tornar imu
ne, inace&sív.el a qualquer ação, a 
qualquer forma de responsabilidade. 
lsso é que é imunidade. 

O SR. NEREU RAMOS, .PRESI• 
DENTE - V. Ex. a dá seu vo.to à 
emenda do Sr. D~utado Raul Pila 

,que se refere à imunidade. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
·Era nesse sentido mesmo que i-a, fa
lar. 

<:Jq)endkLo pelo ilustre Senador Ivo 
d'Aquino, no tocante à possibilidade · 
da; lei ordinária nãio consagr.M' a 

·existência do suplente. E não me 
impressiona ;por dois motiovos,. que 
exporei ràpidamente. O primeiro é 
que se considere - e se considera -
a existência dô suplente, como de 
c;aráter constitucional. A pl'Óiprla 
Constituição [pode admitir sistema. 
em que se inclua a existência do su
plente. A matéria não refoge ao âm
bito constitucional. Em segundo lu
gar, Senhor Presidente, não será li• 
cito ao legislador ordinário dispor de 
outro modo sôbre os suplentes se 
a Constituição, nas garantias do Po-

. der Legislativo a êles se referisse. 
Mas, de qualquer forma, se não exis
tissem suplentes ipso facto não exis
t-iria, também o preceito. 

As ga.ran.tioas do Poder Leglislativo 
têm que ser constitucionais. 

A questão é mais d.e redação. Em 
todo o caso, ente,ndo. que não se · de
veria dizer "imunidade", mas "ga:.. 
=.-antia!'. 

Voto, pois, peb emenda do se
nhor Deputado Raul Pila. 

O SR. RAUL PILA - Havia pe- · 
dido a palavra, Sr. Presidente, para. 
of·erecer um escla:vecimento. Desisto. 
porém, de ocupar a atenção dos ilus- , 

· t.rados colegas porque a matéria já 
se acha perfeitall).ente esclarecida. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda aditiva do se
nhor Deputado Raul Pila diz o se
guinte: 

"Esta imunidalde é .extensiva 
ao suplente imedi-ato do Depu
tado em · e~ercicio". 

Os Srs. que a aprO'Vam, queiram 
conservar-se sentadoo. (P~a>. 

. Foi rejeiltada. 
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Art. 10: 

"A prisoo em flagrante, por 
crime inafiançável, será logo co
municada ao Presidente da res
pectiva Câmara, com os autos 
do processo, para que ela auto
rize, ou não, a formação da 
cul.pa". '#-

o SR. SOARES FILHO . - Re
que:iro preferência para a discussão, 
em substítuição a,o arti,go 10, do § 1.0 

do art. 9 . 0 do meu substitutivo. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - O Sr. Deputado Soares 
Filho ma.nda. à Mesa a 'seguinte 
emenda ao art. 10 : 

."Substitua-se o art. 10 do pro
jeto pelo § 1. 0 do art. 9. 0 do 

.5Ubstitutiv-o, assim redigido: 
"No .ca.go de flagrância, a au

ltoridiade processante; comuni
cando imediatamel!lte o fato, re
meterá ·os autos à Câmara res
pectiva, paxa que ela resolva sô
bre a conveniência da prisão e 
autorize, ou proíba, a .formação da 
culpa". 

O SR. SOARES FILHO- Sr. Pre
'Sldente, a emenda, sendo substitu
tiva, terá de ser votada preferencial
mente. Retiro, por isso o pedido de 
preferência . e peço a palavra para 
depois de 'tê-la usado o Sr. Depu.;. 
ta-do Costa Neto. 

O SR. COSTA NETO - Pediria 
a . V.' Ex.",. Sr. Presidente, desse en
tã-o, · primeiramente, a palavra ao 
nobre Deputac1o Soares Filho, a fim 
de que S. Ex.a nos_ explicasse a ra
zão dessa preferência, uma vez que 
11ão vejo motivo- para a mesma. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda, como substi
tutiva, terá de ser votada em pri-
meiro lugar. · 

O SR. SOARES FILHO - Se
nhor Presidente, a fundamentação 
da minha -emenda está feita por au~ 
toridade diante da qual a minha é· 
_nenhuma: Rui Barbosa que a ofere
ceu em caso concreto. E · quem ape
lou para· ' jl. Olpinião do eminente' ju
rista, a pl'opós!Jto 'Cliêsse texto, foi 
() Deputado Odilcm Braga, na ccms
tituinte de 1934. ----' 

O art. 10 declara que a prisão ~m. 
flagrante por crime inafi-ançável, se
rá logo comunicada ao Pr:esidente 
da reSpectiva Câmara, com os au
to.s do processo, pa.ra que ela auto
rize. ou não, a formaçoo da culpa.. 

Contra êsse texto se insurgiu Rui 
Barbosa, entendendo dever ficar ex

tlpressa a remessa dos autos à Câma
ra respectiva para que r esolvesse sô
bre a legitimidade e' conveniêênêcia. 
dt>. prisão, · porque, evidentemente, se 
tiv-esse de autorizar aiPenas a forma
ção de .culpa, poderia haver, na pri
são em flagrante, uma qualificação 
errada. 

A opinioo do Rui Barbosa, a que 
se refere Odilon Braga, é a seguinte~ 

"Coro ef-eito, verificada a hi
pótese da prisão ~m fla.g1l·ante, 
torna~se essencial que às Câ~ 
ill'.aras logo se faculte o estudo 

. de suas peças, para o fim d-e 
apurar se houve, ou não, r.egular 
qualificação do delito ou perfei
ta carac.teriza,ção da. flagrância., 
Um grahde lidea.- da oposição, 
cuja palavra em certas emer
gências -entrav.e im!P'orta-n tes 
manobras de política presiden-

cial, poderá ser submetido a 
uma prisão de flagrante duvi
doso, senão m esmo simulado, 
em crime de inafiança.bilidade 
aparente, senão m esmo suspei
ta maximé se considerarmos 
qu'e há no Código .Penal uma 
figura de delito particularmen
t_e propícia a êsses desvios de 
interpreJtação, a saber - a da 

. tenta-tiva. 
"Objetam-nos, pof'ém - pon

derava Rui Barbosa - que essa 
faculdade (a do exame da fla

grância) não é imprescindível 
porque, antes da pronúncia, ,os 
autos subirão à - Câmara ou ao 
Senado e a irrej5Ula<Iidade ini
cial· ru;. -prisão receberá, nessa 

fase do processo, o seu corre-
tivo. Ma.s ês-sse r emédio, além 
de reduzir-se a uma burla, não 
corresponde ao pensamento 

constitucional. · Não corresponde 
ao pensamento constitucional, 
porque, segundo êste, os autos 
são r em etidos à Câmara com
petente "para resolver sôbre a 
procedência da acus-ação", -e 



-69-

esta pode verüicar-se., sem que, 
entretanto, o crime, a que se 
refere, seja doo que legitimam 

a detenção do representante sem 
prévia aquiescência parlamentar. 
Logo, não será uma garantia, mas 
um simulacro dela; já porque a 
oportunidade, que à Câmara se 
-depara, não é para conhecer do 
processo, màs da ~mputação; já 
porque se a prisão tiver sido Ile
gítima não há no têrmo de sumá.
rio, meio de retroagir ao seu prin
cípio, anulá-l<i no tempo decorri

do". (H. Pires. Comentários, vol. 
:2.0 , páginas 46 e 47) , 

A redaÇão do substitutivo 
atende, de maneira s!litisfalló
l'IÍa, aos ensinamentos subminis-

trados pela nossa experiência e 
pela da Bélgica, que Rui tão be
lamente estudou, e equipara-se 
aos similares das Constituições 
da Letônia (aJrtigo 29), da Li
tuânia (art. 40), ela Iugroslávia 

<art. 88), Q'a, Tchecoslováquia 
(§ 25, tit. ll), da Turquia (nú
mero 17. capítulo li), da, Gré
cia (art. 56) e da Austria (ar
tigo 57 número 3) ". 

Essa a sustenta,ção, Sr. Presidente, 
d1ante da qual não posso acrescen
ia.r nenhuma palavra. 

O SR. COSTA NErO- Não' poo
so, infelizmente, concoi"da.r com ·!li 

. ru·gumentação do nobre colega, Se
nhor Soares Filho. 

Quan.to .. à cláusula "par:a que ela. 
resolvn sôbre a legitimidade e con
-veniên.cia", acho-a inteiramente des
necessária. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Permita V. Ex."' um aparte. Dev.e.mos 
conjuga'!' os dois telctos. Temos de 
interpretar· o § 1. o com o art .. 9. 0 • 

O SR. COSTA NETO - Acei.Jto ll< 
a11gumenta.ção do nobiie Deput!lldo, 
.quanto à primeira pa.I1te. Nesse caso, 
admitiríamos o parágrafo. 

Quanto à segunda par.te, porém, 
·- "'l'esolve.r sôb:re a le.g!i,timidade e 
eonveniência", r€jpito, .acho inteir·lll
mente desnecessária, porque a Câ
mara sa,be perfeitamente a razão da 
:remessa, dos autos. Acho perigoso es
pecificar. A Câmara poderá Se pro
nu.nciM' em sentido que não seja 

pràpriamente o da l-egitimidade ou 
conveniência. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Entendo que a Câmara deve ser ou
Yida, principalmente, sôbre a legiti-
midade. -

O SR. COSTA NETO - Não con
cordo. DeVle se pronunciaã", princi
palmente, sôbre s.e ó erlme se re
laciona com o ·exercício do manda,to. 
Quer dizer - sõbr·e se ex;iste alguma. 
relação entre o crime praticado e o 
mandato, para que possa autorizar 
ou não .a. formação de culpa. Os 
casos em que a Câmara dev·e auto
·rizar a formação de culpa são espe
cialíssimos e não podem constar dllo 
lei. Não se trata, portanto, própria
mente, nem de legitimidade, nem de 
conveniência. A conv·eniência é uma. 

· palavra que :reduz a questão a um 
certo sentido utilitário e não resol
veo todos os casos que pOdem apare
cer. 

Além disso, existe em favor do diS
positivo do projeto o fato ' de ter 
sido o texto elaborado na ol'ldem di
reta. A or-dem direta, co.mo sabemos, 
é sempre pl"eferível para a redação. 
porqUe fixa na lei fielmente o pen
samentó de quem a elaborou: e fixa. 
mais fàcilmente, na memória do lei
tor. o pensamento do legislador. 

São motivos pelos quais -prelf.ir() 
a r.eda.ção do texto . 

O SR. ACúRCIO TóRRES -
Sr. Pl"esidenrte; data vênia, do nobre 
rela-tor da Subcomissão, acho que um 
dos nossos ma.les é querer fazer es
curo aquilo que é claro demais. 

A única diferença que vejo, fun
damental, é a de forma. Enquanto o 
que desej.a o relator se · enc0111tra no 
al't. 10, o que quer o nobre Depu
tado Sr, Soares Filho, cujo disposi
tivo terá o meii voto, se encontra no 
pa:rá.grafo do art. 9. 0 • 

Mas, Sr. Presidente, para ntim o 
ponto mais importante é que quando 
a autoridaJde pro.cessante ma,nda os 
autoo à Câmara é para que esrta jus
tamente conheça da legitimidade da 
ação penal. Porque está cla.ro na lei. 
está claro no projeto, está claro na. 
doostituição de 34 e já o estava na. 
Constituição · de 91 que o Deputado 
ou Senador só pod·e ser processado 
par_ c~e . inafiançável e em flagran-
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te delito, pois quando a ação penal 
é daquelas qualificadas como ll!fian
çáveis, a autoridade queda diante do 
próprio inf:ratar da lei. A autorida
de, repito, só procede contra Depu
tado ou Sena,dor no crime inafiançá
vel, no caso. de prisão em flagrante, 
~ deverá mandar o processo, na for
ma_ da .emenda. Soa.res Filho, -que é 
também, em substâ-ncia, a do art .. 10 
do projeto Costa Neto, à Câmara ou 
ao Senaldo, para que um dêsses !ra
mos do Legislativo, aquêle a que in
teressar o caso, ou a que o .prêso per
tença, diga se deVle ou não sex feito o 
processo judioiário-mimirtaL 

Agoo-a, a Câmara, conhecendo !io 
casü . . não o f.az como juiz, não entra 
no seu ~tudo processual, mas desce 
a sa.ber se é legítima ou não a ação 
da a utoridad>e. 

O SR. COSTA NETO - Permita 
V. Ex.a um aparte. Em reglla o ;piTO· 
cesso é sem~e legítimo. A Câmara 
pode entender que existe' legitimida
de no processo, e, não obstanteJ dei
xar, por outras ra~s. de autorizar 
o seu prosseguimento. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Não, porque tem de conhecer da sua 
legitimidade e . também da conveni
ência. E pode julgar inconveniente no 
momento o processo de um seu ele
mento prêso em flagrante. 

O SR. COSTA NETO - Mas J.sso 
t. outra coisa. 

O SR. _ AOURCIO TORRES 
Mas é justamente por. isso que, como 
disse a V. Ex.a, ll!Cho que a Câmara 
deve entrar· na apreciação da legiti
mida!Cle, e, o mais· impor,tante em 
certas ocasiões, da . conveniência. 

Estou, .assim, de inteiro acõrdo 
com a emenda Soa.r.es Filho, porque 
entrar a . Câmara no estudo da con·· 
veiiiência é resgua.rdar o direito de 
1.un seu elemento .prêso em flagrante, 
é resguardar, quiçá, a dignidade do 
;prqprio POder Legislativo. 

O SR. RAUL PILA - E' justa
mente isso que v.amos e;vftar .. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Peço licença para chama-r 
a atenção d<>s ilustl'es coiegas para 
o seguinte ponto. O dlsposLtivo do 
Projeto estabelece que a prisão em 

flaga·ante, ·por crime .inafiançável, se~
rá logo comunicada ao Pvesixi~nte- da. 
respectiva Câmara com os autos dO.· 
processo, pa11a que ela autorize !)U .. 

não a formaÇão da culpa. Nada · diz,. 
en tretanto, a respeito da situação em 
que fica o paciente, se continua prêso-. 
ou não, ao passo que a emenda do-
Senhor Deputado Soares Filho esta
belece que "no caso. de flagrância a . 
a.utorioode .procedente, ·comunicando 
imediatamente o fato, remeterá OS· 
autos à Câmara respect iva, para que 
ela ll'esolva sôbre a legitimidade e · 
conveniência da prisão e autorize ou:. 

· proiba a formação da cÜlpa". 
Esta.belece as du~as hipóteses. 

Também não sou favorável à ma-
nutenção das expressões ":legitimi
dade e . conveniêncilll da prisão", por
me parecerem desnec•essárias. Elas 
encontram sua origem nos requisi- · 
tos da antiga prisão preventiva. 

Acredito que o artigo ficaria com
pleto se disséssemos apenas "pa.ra. 
que ela resolva sôbre a prisão e au- · 
torize ou proiba a. formação da culpa"-

O SR. COSTA NETO- Retiradas. 
as expressões "legitimidade e con
veniência" estou de acôrdo. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre·
sidente, concordo com a emenda dG· 
Sr. Deputado Soan-es Filho e com a. 
ponderaÇão de V. EX.a. 

Apenas apresentei · emenda substi4 

tutiva, para usar de expressão cons
tante da Carta de 34. Em lugar de 
"autorize ou protba', devemos dizer· 
"autorize ou não", exatamente por
que o Poder Legisl.aitívo não proibe. 
mas sim autoriza, ou não, a follmll!Çáll' 
da cuLpa. 

Talvez seja mais emenda de re.da.-· 
ção. , ~ 

O SR. NEREU RAMOS PRESI-· 
DENTE - De fato constitui mais
uma emenda de redação, a ser apre
ciruda, oportunamente. Nesse sentido • .' 
justamente, o Sr. D,eputa.do P;rado
Kelly acabava de me fazer pondera
ções. 

Não tenho dúvida em alvitrar à,, 
Comissão que •aceite a sugestão, para 
ser lev&la à redaÇão final. 

Votada a emenda substitutiva do
Sr. Soal'es Filho, a Comissão de · re
dação, oportunamente, dirá se se de- · 
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ve manter ou não as expressões "le
gitimidade e conveniênci<as", bem co
mo se se deverá substituir a, pala-
vra "proíba", ficando: "autorize ou 
·não". . · 

Vou sUJbmeter a votos a emenda do 
Sr. Deputado Soa•res Filho. . 

Os Senhores que a a-provam quei
:rwn ficar sentados. (Pausa) • 

Está aprovada. 
A Comissão de :redação, opo!l-.tuna

mente, dará sua palavra a respeit,o 
da redação. 

Passemos ao ar-t. 11: 

"Em tempo de guerra, os de,pu
tados e os senado.res, civis ou mi- · 
litares, inco.rporaldos à.s, f.ôrças 
annadas, mediante licenÇa da 
respe.e!tivá Câmara, ficarãó sujei
tos às leis e Iegulam.entos mili
tares'. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça . a pala

vra, em votação. (Pausa). 
Os Senhores que aprov•am o artigo 

11, queú-.am conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Art. 12: 

"Os deputados e os senadores, 
.além da ·a-juda de custa, perce
,berão, no decol'IIer do ano, um 
LSUbsf4jo pecuniário mensal e 
dg.ual, e, durante a sessão legisla
tiv·a, uma remuneração corres
{Pondente ao comp;a.recimento, 

. fixa:do pelo Congresso, no fim de 
cada legislatura., para a seguin
te". 

Em discussão. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, existem duas inova

. ções no artigo em discussãô. 

A primeira é relativa à natureza, 
:remuner.ada dos ' Senadores e Depu
tados. A essa :remuneraÇão sempre 
se cha-mou, entre nó_s, subsídio . O 
projeto divide-a e·m ,Puas partes: o 
subsídio e uma __r-emuneração suple
mentar. Sou contrário a. êste novo 
critério. A remuneração dós Senado
res e Deputados se deve1·á chamar 
subsídio. O legisla.dor ordinário fará 
a nei:essária discriminação. · 

A segunda inovação é esta: o. pro
. jeto dispõe que o subsídio será pago 

o ano inteiro. E,. meu parecer que, 

neste ponto, devíamos conservrur o 
que é de nossa tradição parlà_mentar; 
o subSídio só se paga durante a ses
são leg·isla ti v a. 

NSJtes tê1·mos proponho que o ar
ti&'o em discussão seja, substituído 
pelo seguinte: 

"Art. 12. Os deputados e sena-do
res, nas sessões legislativas; vence
rão subsídio pecupiário igual, e igual 
J'-jt~da de custo, fixados no fim de 
cada legislatura para a seguinte". 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. P~·e
sidente, desejo declarar que estou de 
acôrdo. com o tex.to do artigo 12, tal 
como const'cl. do projeto, porque 

· atende ao que resullta da experiên
cia. Estabelece o subsfdi-o com uma 
parte fixa e outrá corl.'espondente à 
:repr.esentação dos RJepr.esentantes 
da Nação. 

A experiência nos tem mostl'ado 
que há necesstdade da existência de 

·número legal, para a realização das 
sessões. o aludido -a-rtigo, por conse
guinte, decorre de uma experiência·, 
vamos dizer, quase de cinqüenm anos 
de Parlamento na República, e, ao 
mesmo tempo, fixa uma redação que 
deixa perfeitamente claro que o sub
sídio vigora no correr da legislatura 
e não no correr da sessão . 

Por tais razões, estou de inteiro 
acôrdo com o texto do pl'Ojeto. <Mui
to bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Continua em discussão o 
art.igo 12. 

Não havendo mais quem peça a 
p-a-larvl'la, vou ·encerrar a discussão. 
(Pausa). 

Está enoerrooa. 
.o Sr. Gustavo Capanema a{Pil"e-· 

sentou emenda substitutiva ao ar
tigo 12, que é a seguinte: 

"Os Deputados e Senado.res, 
nas sessões legislativas, vencerão 
subsídio pecuniário igual e igual 
ajuda 'de custo, fixa.ctos' no fim 
de cada legislatura par•a a. se
gUinte". 

'Ilrat3!ndo-se de emenda substitu
tiva, tem que s·er votada em primei· 
ro lugar. 

Os Senhores que aprovam a emen
da substitutiva do Sr. Gustavo oa
panema., queiram ficar sentados·. 
(Pausa). 

Foi l'Eljeitada. 
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Os Senhores que a;provam o a,r
Ugo 12, do projeto -constitucional, 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Vamos passar ao a.rt. 13: 

"Nenhum membro do Con
gresso Na,ciona.I, des!de . a eXpe
dição do diploma pode:r;ã: 

a) exercer cargos públicos ou 
de àutarquia, e aceitar nomeaçãb 
para cargo de que possa ser de
mitido ad nutum;" etc. 

Em discussão esta a-línea. \. 
O SR. SOARES FILHO :._ Apre

sentei emenda que substitue o acr-
tigo 13 pelo art. 10 do meu subSti
tutivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A . emenda do nobre re
presentante é ·a seguinte: 

"Emenda ao art . 1a: Substi
tua-se o .art. 13 do Projeto pelo 
a.rt. 10 do substitutivo de · mi
nha autoria." . 

O art. 10.0 a que se refere a 
eme·nda é a seguinte: 

"Mt. 10. Nenhum Deputado 
ou Senador .poderá: 

1 - desde que diplomado: 
a) celebrar contrato com pes

soas de direito público ou com · 
.auta,rquia; 

b) acei-tar de pessoas de direito , 
!Público, ou de autarquias car
gos, comissões-ou emPrêgto -'remu
nerado, ou elrercê-los, salvo .as 
exceções previstas neste artigo; 

2 - desde que emposs!lido: 
a) ser pr-oprietário, sócio, di

il'etolr, ou receber remuneração, 
.por · qua-lquer titulo, de emprêsa 
ben.eficiada com privilégio, isen
ção ou favor, em virtude de con
trato com pessoas de di.tlelto pú
blico; 

b) aceitar nomeação para car
go !Público, de que seja demissí
vel ad nut'um; 

c) acumular um mandato com · 
outro de caráter legislativo fe
deral, esta-dual ou municipal; 

d) patrocinar causa contra a. 
União, Estado ou Municípios. 
pios; , ' 

§ 1. o - E' permitido ao Depu
tado . ou senador, mediante li
cença prévia de sua, respectiva. 
Oãima.na, dese.Illlp€nhar • missão 
diplomática, sem incorrer na 
sanção pr•evista no .art ... 

· § 2. 0 - Durante as sessões da 
Câmara dos Deputwos e Senado 
Federal, o funcionário público, 
civil ou militall', no e~ercicio do 
mandato legislativo, :ficará,· no 
rpel"íodo dêste .a.:fast!lido d-e suas 
funções, na situação de dispo
nibilidade, sendo civil, e na de 
reserva, sendo militar, contando 
tempo de serviço apenas para 
efeito de promoção por a,ntigul
da,de, ld'e aposentadoria, ou de 
refol'lll.a.. 

§ 3. 0 - A infração dos ns. 1 
e 2, e respectivas letras dêste ar
tigo importa perda do mandato, 
decretaJda pelo Tr1bunal Supe
rior Eleitoral, mediante provoca
ção do Pr.esid&.nte da Câmara. 
dos Deputados, do Presidente do 
Semlllo Federal, de Deputado, de 
Selllador ou de eleitor, garanti
da :plena defesa ao acusado". · 

V€Ti.fico a conveniência cte pôr em 
discussão o artigo todo em lugar de 
o fazer item por item porque a. 
emenda substitutiva abrange tôdas 
as sua.s letras. 

Está, portanto, em discussão o ar
tigo 13 em tôdas as letras. ·Lerei ês· 
se artigo, confmme se acha no pro
jeto, para que conste de nossa Ata: 

"Art. 13 N&.nhum membro do 
Con.g:resso Na,cional, desde a ex
pedição do diploma, poderá: 

a) exercer cargos públicos ou 
de autarquia, e aceitad' nomelli
ção para, c.argo de que possa ser 
demitido ad nutum; 

b) aceitar missões e comissões 
de natureza oficial, ou coman
dos militares, sem licença de sua. 
Câmara, salvo nos casos de gue.i'
.ra ou na,queles em que a honra 
e a integridade da Nação se ·acha• 
rem empenhadas; 

c) s·er proprietário ou diretor 
de emp.r&as beneficilllda.s com 

privilégio, isenÇão ou favor, em 
virtude 'de contratos com pessoas 
de direito público:. 

d) patrocinar causas. contra. a. 
União, os Est!lidos e os Munic!
pios; 
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e) deix·ar de observar as dis
posições regimentads relativa.s à 

obrigatoriedade de compareci-
mento; 1 

f) acumular um mandato com 
outro de caráter legislativo, fe
deral, estadual ou municipal". 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
·Piresidente, não é ainda, propria
mente, a fundamentaÇão da emenda 
que desejaria fazer, mas dar uma 
explicação ao nome Relator. 

O SR. COSTA NETO -Estou de 
acôrdo em que sejâ submetido à dis
cussão, nessa paxte, o suootitutivo de 
V. Ex."'. 

O SR. SOARES FILHO- Já que 
o nobre Relator está de acôrdo, pe:di
rià, Sr. Pil'esidente, preferência pa
ra o texto do art. 10, · visto serem 
muitas as ·emendas, isso pail'a melhor 
{)Tdem dos nossos trabalhos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A Comissão acaba de ou
'ir o pedido do Sr. Deputado Soa
res Fiho. S. Ex."' apr·esentou emen
da substitutiva ao art. 13 com a 
·qual concOII'dou o nobre Rela,tor Se
nhor Costa Neto. Assim, as emen- . 
das que tiverem de ser propostas de
verão referir-se ao art. lO do s.ubs
tltutivo e não ao ar.tigo 13 do ~o~ 
jeto. Os que concordarem com a 
proposta deixem-se fioail' senta.dos. 

Aprovado. 
O SR. COSTA NETO - Sr. Pre

sidente, pediria para aj)urar melhor 
nossas div:ergências e para que o 

·!Jensamento da Ca.sa pudesse ser bem 
esclarecido, que V. Ex." pusesse em 
discussão · não todo o artigo, mas in
ciso por inciso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- O nobre Relator Sr. casta 
Neto sugere que, em vez de ser pôs
to em discussão todo ,o artigo 10 do 
substitutivo, seja · discutida por ali
nea. Não havendo oposição passo. a 
adotar êsse critério que, aliás já vi
nha. sendo, antes, seguido. 

iNlessa conformidade, !POnho em. 
ciscussão a prime:Lrá alínea: 

"Nenhum Deputado ou Sena
dor poderá: l 

1 - desde que diplomado: 
a) celebrar cOIIltrato com 1JeS

soas de <:Qreito público ou com 
autarquia'. 

O SR . . SOARES FrrLH]O - br. 
Presidente, o conceito contido na le
tra a do art. lO foi manter a tra
dição do nosso direito co~titucional 
acrescentando, apenas, a palavra "au
tarquias" que só existem depois de 
1930. Aproveit·o, entl1etanto, a opor
tunidade, não para sustentar a le
tra. a, mas para distinguir entre as 
proibições a que ficam sujeitos os 
Deputados, aquelas que se refiram 
prôpriamente à é!Pocl!l do diploma ou 
da dtplomação e às que se verüicam 
depois da posse, porque há casos em 
que o Deputado está impedido de 
praticar determinados atos desde que 
diplomado, e outros, só depois de di
plomado, e outros, só depois de di-

. plomada; assim, por exemplo, pat ro
cinar causas contra a União, Est!lido 
ou Município . E' evidente que, no 
interreg111o da diploma.ção paTa a. 
;posse, o Deputrudo poderá ultimar 
serviços que lhe tenham sido entre
gues, sem que haja nisso a menOil" 
inconveniência, vindo ta,mbém a. de.:. 
mitir-se., nesse período, de cargos 
que por ventura exercesse em com
panhias, ou a desfazer . contratos 
que tivesse com pessoas de direito 
público. 

Era o que tinha a dizer, no toean
- te à letra a do art. 10, pois o assun

to parece não merecer discussão. 

·o SR. COSTA NETO - Quan
to à divisão estabelecida pelo nobre 
Deputado Soares Filho eSitou de ple
no · acôrdo. S. Ex."' admite duaa 
classes de iin[>edimento. · 

A primeira: "desde que o Depu
tado receba diploma"; a segunda: 
"desde que o Deput3<CLO' seja empoo
sado". Não estou de acôrdo, entre
tanto, com a. pall'te do seu projeto em 
que proibe ao Deputado celebrar. 
conbra.to com pessoas de direito pll
blico ou com autarquias. Reco.nheço, 
como disse Sua Excelência, que e:;ta 
proibição se encontra, em · nóssa le
gislação cons.tituctonal, _desde 189.1, 
apesar de que não s.e encontra em 
muitas outras constituições am&l
ranas, inclusive na dos ESita,dos Unl
C.os, Argentina e Chile, que são as 
mais importantes excetuada ·.a nossa. 
Acho essa prod.bição ·excessiva !POr
que se funda, principalmente, na. 
possibili.d!lide do Executivo de qual
quer da.s entidades da federação in-
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fluir sôbre a conduta do deputado 
~ obstar a sua independência no 
exercício das funções de seu man
dato. -Baseia-se, portanto, numa pre
sunção que não poderemos aceitar. 
Essa rpresliDÇão daria em resultado . 
o seguinte: o Poder Executivo, quer · 
da União, do Estado ou Município 
ficaria privado de serviços im:portan
tjssimos que, muitas vezes, podem ser 
prestaidos em seu beneficio, por ad
vogados, engenheiros ou outros pro
fissiooais de grande valor. 

A exisrtlênc1a dessa proibição, na 
Constituição de 91, não evitou fôsse 
ela fr.eqüentemente infringida. 

A proibição generalizada, como es
tá, abrange também os contratos 
gratuiltos e ês.tes, certamente, não
poderão prejudicar o deputado na 
sua !dependência ou no exercício de 
seu mandato. 

Além cli.sso, Sr. Presidente, a.trl
·oui-se, g·eralmentte, a fonte dessa 
proibiÇão à Cons:tituição Americana, 
o que é f·eito sem qualqu·er funda
mento. O que a Constituição Nor.te
Americana i[Jroibe é que ci senador ou 
deputado ocupe cargos criados du
Tante o desempenho do mandato ou, 
então, cargos cujos vencimentos ha
jam sido majorados durante os res
pectivos mandatos . Só esta proibiÇão 
existe na Constituição Norte-America
na. Deu-se até, ocorrência muito inte
l'essante quando Taft f.ol ·eleito Pre
sidente d.a República. Desejava no
.mear o senrudor Knox para ocupa.r 
um dos Ministérios de Estado e, en
tretanto, via-se impedido de fazê-lo 
porque Knox •exercia seu cargo du
rante muitos anos e dUTante êsse 
tempo haviam sido aumentados os 
vencimentos de Secretário de Esta
do. O Poder Legislativo americano 
sõmente pôde conto.11nar a düicul
dade, reduzindo os v-encimentOs de 
Secretário de Estado 'ao padrão an
terior à eleição . do Senador Knox. 

Na ·l'ealidade, r.epilto, é esta a única · 
·proibiÇão que consta da Com.titui
ção Norte-Americana. 

(Algumas ·constituições sul-ameri
canas têm estabelecido esta proibi
ção. Verif!ca-se, porém, imediata
mente, jamais haverem conseguido 
uma redação satisfatória. 

A dons,tituição Colombiana, p<Jr 
exemplo, declar.a que êsses contra
tos não podem ser fe1tos nem dire
tamente, nem por interposta pessoa, · 

o que demonstra que a redação .do. 
r.osso proj·eto seria insuficiente, uma 
vez que poderia se ilícli.da. 

Outras Coostituições, entre ela.s a.. 
do Perú, prescrevem exceções: proí
bem os contratos em g.eral, mas per
mitem a sua celebraÇão em rdaçá!)
a minas, quer dizer, os deputa.dl}s ou 
senadores podem,. em virtude de con
tratar com a administração, explo
ra.r a mineração e, igualmcnte., o que . 
nesse pais se dencxmina - "ternno.s 
de montanha", o que não SE:)i bem 
o que significa. 

. Tudo isso indica, Sr. Pre.>1d·(;nte, 
que não pod,emoo enéontrail' u;n ruei1> 
de r.edigir uma di:wosição pela. qual 
o nosso pensamento possa str bem 
claro no sentido de alcançar êsses 
dois obj·etivos: - estabelecer a inde
pendência que deve existir entre os 
membros dos poderes legislativo e os: 
do executivo; e evitar que o depu
tado se deixe seduzir e conseqüent<)" 
menrtie, venha a ag.i.r COI!ltra os inte
rêsses do pais. 

Na vida política moderna, porém, 
existem tantos órgãos de contrôle -
a. opinião pública, a imprensa, os 
prQ'Prios deputados ou senadores, én
tre si, o eleitorado - que essa íisca
lização já é suficiente .rmra coibir 
que o deputado ou senador possa ce
le'bra:r um contrato de finalidade es
cusa ou objetivos inconfessáveis. 

Entendo, Sr. Presidente, que de
veríamos abrir, não sõmente er<l. fa
vor do Poder Executivo - aliás, o 
único mencionado na ConG~tituição 
de. 91, e porque esta não se referia 
prõpriamente às administrações esta
duais ou municipais :_ mas também 
em benefício dos nossos legisladores, 
um honroso crédito. Se não· o fi
zermos, não haverá meios de impedir 
que se realizem contratos clandestl-· 
nos, muito piores, em essência, do que 
aquêles que se elaboram nos · cartó
rios e ficam- sob a fiscalização de 
todos. 

o próprio dispositivo estabeleceu 
uma exceção e declara que o Repre
sentante da NaÇão não pode aceitar 
causas contra . a União, os· Esltados ou 
os Municípios. ·A contrário senso, es
tá habilitado a fazê-lo a favor da 
União, dos Estados le dos Municipios, 
figurando como defensor. 

Não vejo, portanto, Sr. -Presidente, 
qua.J.quer fundamento pao:Uico para 
tal disposição. 
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O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr. P>resiJdente, voto" de acôrdo 
com a proibição constante n.a letra a 
d.o art. 10 da emenda Soares Filllo, 
e . o faço pelas rcazões que passo a 
e~r. 

A argumentação que acaba de ser 
;pl.1oferida pelo eminente ~esen
tante Sr. costa Neto não convence, 
absdlutame:nte: E, ao contrád'io do 
que S. Ex.a pensa e afirma, de não 
hav·e:r razão de ordem doutrinária ou 
científica para: a ;proibição l!Onstante 
da alínea em causa, julgo de maneira 
oposta, "data venia" de .s ; Ex.a. 

Quando, há pouco tempo, votamo!l 
aqui a divisão do poder púbLico, rela
tivamente às suas funções, assenta
mos, como princípio cardeal, que seus 
ramos seriam independentes, pôsto 
que harmônicos entre !li. Refiro-me 
aos pode:res Legislativos, Executivo e 
Judiciário, órgãos que representam a 
soberania nacional. 

A adoção da faculdade, pleiteada pelo 
eminente Representa:nte, para que os 
senadores ou deputados ·possam cele
brar, com "pessóas de direito público". 
contratos, é, a meu ver, inteimmente 
incompatível com o princfpi'o da i.-,de
pendência .dos poderes constituciona'is, 
que representam a soberania nacional. 

Permitir, Sr. Presidente que um . 
congressista, deputado bu senador, com 
a graNe missão que lh-e compete, com 
a independência que lhe deve ser pe
culiar, entre em acôrdo com as pessoas 
de .direi1:o público para celebrar con
tratos, naturalmente de seu in~erêsse 
peosoal, é, no meu entende)." , além de 
quebrar . o principio da independência 
a que me refer i, fazer o Legislativo 
decair de· sua própria dignidade. 

Precisamos, Sr. Presidenw, por to
dos os processos constitucion<>,iq evitar 

- os males da República passada, tão 
bem conhecidos de todos nós. 

Se deixarmos essa margem, ora plei
teada, a que um deputado ou senador 
possa celebrar contratos com pessoas 
de direito público, iremos p!O.rmitir aos 
elementos mais frac os. a .possibilidade 
de se afastarem do decôro de suas 
!unções para se deixarem - digamos 
·em linguagem clara - subornar por 
qualquer daquelas entidades jurídicas. 
Iremos admitir que êleo firam a digni
dade das funções legislativas, nesse 
entendimento com outr.as órgãos que 
são1 pela sua natureza e função, in
·COID1Jatíveis com as do Poder Legis-

lativo. Em face, portanto; dos prin-
cípios de ordem científica, ou seja, da 
independência dos poàeres constitu
cionais e, mais, pelos inconveniente.s, . 
de ordem prática, tantas vêzes regis-
trados na velha República, é que mE;, 
oponho à emenda apresentada pelO·· 
eminente deputado Costa Neto e voto· 
de acôrdo com a do Sr. Soares Fi
lho, no tocante à alfnea a, porque 
esta encerra a boa doutrina e' o res
guardo da moralidade republicana. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr.. Presi•dente, não v.au intervir na
discussão, agora travada, entre os 
eminentes deputados Soares Filho e 
Argemiro Figueiredo, de um lado, e 
Costa Neto, de outro. Previamente~. 
declaro v.atar pela .emenda Soares Fi
lho, embora reconhecendo as . razões 
do Sr. ·Costa Neto no que tange a 
certos casos particulares. 

Se possível fôsse uma redação pre
cisa, perf<eita, ressalvando-as, daria. 
meu apôio, mas· prefiro a regra ge
ral da proibição ao perigo que pode 
r esultar de uma permissão ampla. · 

Meu intuito, ao pedir a palavra, 
foi de apesentar emenda quase que·· 
de redação, embora se refira à subs
tâ-ncia . 

O inciso redigido pelo Sr. Soares . 
Filho diz: "a) - celebrar contrato 
com pessoas de direito público · ou: 
com autarquias". 

Parece que há, aqui, repet ição des
necessária . As aut arquias são consi
deradas pessoa de direito público, . 
criadas pelo .Estado que lhes dá per· 
sonalldade, lhes atribui autonomia 
econômica e jurídica; por isso sãO·' 
tidas, h oje, como pessoas de direito
público . A expressão - pessoa. de· 
direito público - a meu ver, abran
ge, não :::àmente o Es_tado · federal, 
os Estados membros, como também. 
aquelas organizações que, correspon
dendo a um serviço público, têm sua 
personalidade jurídica, decorrente da 
concessão· do próprio poder público· 
que as organiza. 

O SR. SOARES FILHO - E' con-
ceituaçã o sobrevinda. da legislação·· 
ordinária, que pode tornar-se muta.- 
vel: por isso preferi fórmula expres
sa. 

O SR . FERREIR>A DE SOUSA -
No tocante às autarquias, ou melh6r,. 
·entidades para-estatais - denomina- · 
ção mais própria, mais. .técnic!ll - não.• 
há diver gência . Tôda a jurispru--
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.dência. e a doutrina se' firmaram no 
princípio de as considerar pe~soa de 
direito público. Se perguntarmos o 
que são entidades para-estatab úU 

'11:utarquias, ouviremos de todos os 
mestre·s os seguintes conceitos: são 

,serviços públicos especializc;.dos e au-
toncmizados pelo Estado, que dê-

1es se encarrega. · E' modalida
de de ação do poder público. Onde a 
doutrina vaçllou um tanto e hoje, 
·às vezes, apresenta certos sinais de 
dúvidas, foi no concernente a detet
minadas organizações de forma pri
vada, em que o Estàdo toma parte: 
sociedades anônimas de Estado ou de 
economia mista. 

O SR. AGAMEMNON MAGA· 
'LHAES - Com relação a estas não há 
divergência. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Como não? Há divergência. no Bra
sil, os juristas não conseguiram con

.ceituar o Instituto de Resseguros, quan_ 
til à sua n atureza. 

Com<:> a expressão autarquia se con
tém na outra expressão pel>-soa de dl· 
reito púlblico, julgo-a indispensável, 
pelo que suprimo a palavra "autar
·Quia:". 

Nêste sentido é a minha emenda. · 

. O SR. AGAMEMNON MAGA· 
.LHAEJS - Sr. Pre&idente, vou dar as 
razões de minha preferência pelo subs
titutivo do Sr. Soares Filho. Sua enu_ 
:meração é mais pr-ecisa e, a meu vêr, 
harmônica com o conceito das pró
.Prias incompatibilidades. 

Não quero fazer discurso doutriná-
·rio a respeito de incompatibilidades. 
Estas, porém, não têm apenas fun· 
damento jurídico; têm outro, de úr
d_el? m?;al.. Quanto ao de ordem ju
·rldlca, Ja fo1 aqui bM.tante explanado. 
Queria chamar a atenção da Coznls
são para o de ordem moral, porque 
1-1:m deputado tem tamanhas prerroga
tiVas, exercendo fiscalização sôbre os 

·:atos do Poder Executivo, dispondo de 
uma ·tlibuna, votando o orçamento e 

-crédito; em suma:, tem zona Je in
fiP..ncia tão extensa na movimentação 

·dos negócios públicos, que, se .êle pu
desse celebrar contrato com o Podei 
Executivo, iria fazer concorrência des
'leal águeies que exercessem as profis
sões relativas ao contrato. 

O SR. MILTON CAMPOS O 
-deputado pode prestar sel-viço ao Es
.tado, à Ulllião e ao Município sem 

precisaT do contrato. Deve prestá--lOS 
em virtude mesmo do mandato. pois 
deve estar, permanentemente, a ser-
viço da Nação. · 

O SR. AGAMEMiNON MAGA
LHÃES - o aparte do nobre colega 
vem reforçar meu argumento. 

O SR. A'I1LIO VIVAQUA - Em 
questão de pesquisas cientificas, por 
exemplo, o Govêmo ficará .privado do 
concurso dêsses homens? · 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Os casos técnicos serão examinados . 
pela própria Assembléia. O pensa·· 
menta é apenas evitar que o Poder 
·Executivo, por concessão, encontre 
válvula de subôrno no outro Poder. 

O SR. SOARES FILHO - A le
tra ·b, que se refere a Comissões, enu
mera as ex cessões. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Há outro ponto da emenda substi
tutiva, para o qual chamo a atenção 
do próprio autor, e é o seguinte: na 
letra b está - "aceitar nomeação 

· para cargo público de que seja de· 
missível ad nutum". 

Não pode aceitar nomeação para 
cargo algum . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Salvo em caso como o de V. Ex.", que 
fôra nomeado por concurso. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHAES 
- Esse cas o já ocorreu em Pernam
buco, na Assembléia estadual. Pi'2í 
concurso para o ginásio, . quando era 
deputado, e a Assembléia inter pre
tou que, ·tendo eu obtido o primeiro 
lugar nesse concurso de provas, teria 
licença para aceitar a· nomeação. São 
situações especiais. Aceitar, porém, 
simples nomeação para tomar posse 
no fim do mandato é forma de su
bõrno. Os casos cte' concurJo · depen· 
dem da própria Assembléia, que os 
tem de examinar. Uma coisa é um 
ato que dependa só do Executivo; ou
tra é a de o Executivo, em yir· 
tude de condições legais, estar obi1-
gado a nomear A, B ou C. Chamei 
a atenção para êsse inciso, a.p:>nas 
para n ão falaT segunda vez. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendq mais qr;em 
peça a palavra, vou encerrar a dis
cussão sõbre o inciso primeiro, let.ra a. 

Passemos à votação. 
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Há duas emendas: uma: ao Sr. Cos
ta Neto suprimindo-o; o~ra dos Se
nhores Ferreira de Sousa e Atillo Vi
vacqua suprimindo apenas as palavras 
"ou com autarquia". 

Vou submeter, em primeiro luga't",. 
por ser supressiva, a: emenüa do Se
nhor Costa Neto. Os. Senho:es que 
votam pela supressão da le;;ra a, isto 
é: 

". , . celebrax contrato com pes
soas de direito público ou autax
quias". 

queiram permanecer sentados. (Pau-
3a). 

Rejeitada:. 
O SR. SOARES FILHO (Peta or

dem) - Sr. Presidente, parece q11e os 
nobres Senadores Atilio Viváqua e 
Ferreira de Sa.USã aceitam a emenda, 
dizendo-se: 

" ... inclusive autarquias". . 
E' emenda de redação. 
O SR. HERMES LIMA - Nffo é ma

téria para redação final. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA I.Pam 

encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, atendendo às ponderações dos 
nobres co:iE:gas, Soares Filh() e Arge
miro Figueiredo, estou de mteirc acôr
do que se diga, ao invés ie "com au
tarquias", "inclusive auiarqu1as·•. As
sim, torna-se expressa e fixa-re a 
questão consensual no campo em que 
coloquei as autarquias·, como pessoas . 
de direito pú}:>lico. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDEN
TE - Os Senhores Ferreirã de Sotisa e 
Atilio Viváqua transforma.r!im sua 
emenda. não em emenda supressiv&. da 
expressão "ou com autarquias", mas 
em emenda modificativa da redação, 
que aceita, ficaria assim: 

·"celebrar contratos com i,)essca.> de 
direito público, inclusiv~ autar
quias". 

O SR. FLAVIO GUIMARAES -
Sr. Presidente, a manutenção da pa
lavra "autarquias" é inteiramente ne
cessária:, porque essas instituições são 
formadas para permitir a descentra
lização administrativa. Elas · mantêm, 
sempre, um representante direto do 
poder público. atendendo decisiva
mente normas de leis determinadas, 
feitas para garantir a descentraliza
ção referida. 

.::Onseqüentemente, as autarf{uhs são 
Pf•ssoas de Direito Público. Mas, neste 

:;nomento, nesta fase da. evolução dêsse
Direito no Bxa.sil, há entidades, -
.::omo o Banco do Brasil - cin que os 
presidentes e diretores são nomeados. 
pelo govêrno federal e, no entanto, são 
sociedades de Direito Privado, embora 
alguns entendam que essas erttidades 
sat:. mistas. Entretanto, são puras so-
ciedades anônimas. - · · 

6- que caracteriza as autarqtuas é a 
existência de patrimônio fi ,lanceiro 
próp;:iu, nome~ão pelo pod~r públic:l' 
de seus presidentes e diretores se-
gundo o princípio científico de des
centralização administrativa. 

Por todos êstes característicos, a a\:
ta.rquia é figura de Direito Público, e 
não se enquadra nas figura;:; típicas e 
clássicas de União, Estado e Munlcípio, 
mas dentro de princípios próprios. 

Voto, portanto, no sentido da per
manência da palavra "autarquias" 
porque ·ela afasta perigoso debate de 
Direito Público. . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESIDEN
TE - Para fii!Cilitar a vataçâ'>, vou 
submeter ·em primeiro lugar à deli
beração da Comissão a- letra a, que 
diz: 

"celebrar contratJs com pes.soas de . 
Direito Público". 

Os Senhores que a a1:ro•1am, queiram 
ficar sentados. (PausaJ . 

Aprovado. 
Vou submeter a. •ctos a emenda 

suL:si.itutiva dos Srs. Feneir.t de Sau
sa e Atflio Viváqua, mand:mric. que se 
diga "inclusive autarquias". Os Senho
res que estão de acôrdo, :}Uei.ram IJI.'l'
manooer sentados. (Pa·u.saJ , 

'Aprovado. · 

O SR. AGAMEMNO:N MAGALHãES 
- Peço à Comissão de Redação que 

empregue a expressão "'entidades au- · 
tárquicas", que é mai~ técnlc&. no di
reito geral sôbre autarquias. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN:TE - Essa matéria· ficará para a 
Comissão de Redação. Vamos â. letra 
b, que diz: 

"Aceitar, de pessoas de Direito 
Público ou de autarquias, cargo, 
comissão ou emprêgo remunera
dos, ou exercê-los, sal't·o as exc€
ções previstas neste a:tigo•·. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, a discussão anta:rior, a 
respeito da .expressão "au~arquias", 
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•'Cabe de novo neste dispositivo. Teria~ 
mos. então, que dizer: 

"aceitar, de pessoa de direito pú
blico, inclusive entidades autárqui
cas'' a 

·1)orque estou inteiramente de acõrdo 
com a sugestão do Sr. Agamemnon 

·Magalhães. Mas, também, predsare
.mos incluir no dispositivo as socieda-
des anônimas de economia mista. 
A proibição deve ·abranger igua-lmen

c;te a aceitação de cargos, comissões ou 
funções, quando oriundas de pessoas 
de direito privado em cuja organiza
zação, em cuja vida do Estado, tenha, 

,de qualquer forma, certa· predominân-
-cia. ' 

V. Excia. sabe que hoje o Direito 
•Comercial conhece perfeitamente essa 
entidade nova: o aproveitamento de 
formas societárias de Direito Priva
·do para o exercício de certas funções 
ou atividades em que o Poder Públi
co tem interêsse preponderante. Easa 

.sociedade pode organizar-&e com predo-
minância do Estado na farma~ão de 
seu capital, ou, então, na sua direção 
-designando diretores. 

A economia chama a essas entida
das "soci·edades ·de economia mista" 

.. e os juristas propõem "sooiedade anô
nima do Estado", por isso que o Es
tado recorre sempre ao tipo de so
ciedade anônima, que é mais própria 
à sua natureza. 

Há, no Brasil, inúmeras €mprêsas, 
cada qual com maior importância nos 

:'tempos modernos. 

Logo, Sr. Presidente, essas o>oole
dades, do ponto de vista ·exterior, so . 
cial, agem quase como entidades au
. tárqulcas. São verdadeiros departa
mentos governamentais, no que. tange 
a muitas de suas funções. De sorte 
cque a proibição se deve referir tam-
bém a essas sociedades . Daí · eu ter 
um artigo, aproveitando tõda reda
ção do Sr. Soares Filho, no sent.ldo de · 

· "Ac·eitar de pessoas de direito público, 
·inclusive entidades autárquicas ou de 
direito privado, em que fôr predomi- -

.nante, qualquer daquelas, <'argo, co
missão ou emprêgo remunerados, ou 
exercê-los, salvo as exceções previs
tas neste artigo". 

Era o que tinha a dizer . 
O SR. NEREU RAMOS, 'PRESI

DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, está encerrada a dls'

·cussão. 

O SR . .tfríLIO VIVAQUA - Se·· 
nhor Presidente, tenho úma emenda· a 
êsse artigo, na parte final. W a seguin
te: 

"Aorescente-se, na parte final: 
- Salvo cargos do magistério vi
taUcio e as demais exceções pre
vista n·est eartigo". · 

A 8." Sub-comissão já considerou o 
exercício da magistratura não incom
patível com quaisquer outras funções. 
inclusive legislativas. A emenda se 
refere .à magistratura vitalícia por
que o magistério é resultante de con
curso, conforme a exp:essão técnica. 
já adotada•. 

O SR. MILTON CAMPOS - Smhor 
Presidente, permita-se V. Ex. a. pres
tar ·um esclarecimento ao Sr. Sena
dor Atilio Vivaqua. 

A Constituição. não determina qUe 
os cargos do magistério sejam pro
vidos por concurso. ·Assim. se exce
tuarmos o magistério vitalício, reali
zaremos SJ(luilo que pretend0moo proi
bir. 

O SR. F.ERREIRA DE SOUSA -
O projeto da Comissão .de Educação 
manda que os cargos do magistério vi
talício sejam todos providos por c-on
curso. 

O SR. ATíLIO VIVAQUA- A 6.• 
Sub-comissão .considera vitalícios os 
magistrados, os serventuários da Justi
ça e os professores .cac;edrát.icos. 

O SR. NEREU RAI\fOS, PRESI
DENTE - Vamos proceder à votação 
da: letra b, do inciso, para o qual exis
te a segumte emenda substitutiva do 
Sr . Senador Ferreira de Sousa: · 

: "Diga-se: "Aceitar de pessoas 
de direito público, inclusivt- enti
dades autárquicas ou de direito 
priva.do, em que ~ôr predominan
-te, quaisquer daqueles cargos, co
missões ou empregos remunera
dos, ou exercê-los, salvo as exce
ções previstas :neste artigo". 

A emenda do Sr . Ferreira de Sou
sa, como o próprio inciso em votação, 
diz, no final: ·"salvo as ex.ceções pre
vistas neste artigo". 

o Sr. Senador Atílio V!vaqua pro
põe que essas expressões sejam mo
dificadas para o següinte: 

"Salvo. cargo de magistério vi
talício. e as demais exceções pre-
rvistas neste artigo". · 
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Assim sendo, ponho em votação a 
·1ln:i.enda substitutiva do Sr. Ferreira 
de Sousa, que, se aceitat, não preju
·dicará a votação subseqüente da 
-emenda do Sr. Atflio . Viváqua. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, não teúho dúvidas 
em votar a emenda do Sr. Feneira 
de Sousa. A hipótese que s: :Ex." 
,suscitou é de absoluta procedência e 
oportunidade. "Hj>, realmente, socie
·dades em que o interêsse do Esta:do 
-é pr-eponderante, muito émb:o<ra não 
percam seu· aspecto de sociedades 
privadas. O Banco do Brasil é típi
co: é uma sociedade anônima, uma 
entidade 'de direito privado, em que 
são preponderantes os interêsses do 
Qovêrno Federal. Até, por delega.ção 
-dêste, o Banco do Brasil exerce fun-
-ção de repartição pública, "verbi-
gratia", a Fiscalização Bancária e a 
Agência de Defesa EcoJ:!ômica. 

Minha ponderação é, portanto, 
oquanto à redação. Seria pr€ferivel 
oque s. Ex." tornasse a ler a emenda, 
se me permite a sugestão e usasse 
.mesmo a expressão -já consa-grada na 
-doutrina e na prática de todos os 
Daíses: sociedade de economia mista. 

Aliás, S. Ex." mesmo a empre
gou e ela hoje tem foros de cidade 
dentro do Direito, ao passo que a 
expressão contida· na emenda - em
prêsas privadas tem . latitude 
imensa. S. Ex. a poderia usar a ex
pressão técnico-jurídica, hoj·3 consa
grada em tôda parte. Seria mais 
interessante e daria maior precisao 
ao dispositivo .. Não sei se minha su
gestão· poderia ser enc<:~minhada, 
como recomendação, à Comissão de 
Redação. 

O SR. l~ERREIRA DE SOUSA 
Não usei a expressão "s·ll;iedade de 
economia mista", porque, hoje, no 

campo do Direito, há mmto.> autores 
que contestam sua perfeiçãa. Enten
dem alguns que davem· t;er denomi
nadas - sociedades . anônimas do Es
tado, por isso que o Estado recorre 
sempre ao tipo de soci<Jda:ie anôni
ma. Não quero fazer aqui uma defi
nição ~-erminológica do que seja pes
f>ila de direito privado. 

O SR. AJ..IOMAR B:\LEEIRO -
Tôdas as expressões terminológicas, 
como tôdas as ciências, todos os pre
ceitos jurídicos e todos os institutos 
são passíveis de criticas. 

A fórmula hoje consagrada não 
só ·no Brasil como na Eoropa e na 
América, é a de sociedades ' de eéo
nomia mista, até porque, em verda
de, se elas se distinguem das entida
des de direito privado, estão quase 
no regime do direito administrat.ivo 
especial. A sociedade de economia 
mista não é caracterizada apenas 
pelo fato do Govêrno ser seu maior 
acionista, mas também porque o Go
vêrno escolhe seus dir.etores, lhes dar 
certas imunidades e regalias, colocan
do-as n!ll zona de osmose entre o di
reitq público e o direito privado. 

Eu pederia ao nobre Senador que 
admitisse a hipótese de modificar a 
redação pará "sociedade de ecorwmia 
mista". 

/ 

Farei uma emenda nesse sentido. 

O SR. NER®U RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda substitutiva do 
Sr. Senador Ferreira de Sousa já 
foi lida. 

Os Senhores que a a-provam, salvo as 
emendas dos Srs. Atílio Vivaqua e 
Aliomar Baleeiro, queíram ficar sen
tados. (Pausa) . 

!Aprovada. 

As emendas substitutivas, a· que 
acabo de me referir, são aS' seguintes: a 
do Sr. Aliomar Baleeh·o, está assim 
redigida: 

"Onde se diz: ou de direito pri
vado, diga-se: sociedade de eco
nomia mista e emprêsas ccnces
sionárias de serviços públicos". 

Os Senhores '\ que aprovam, 1 esta. 
emendat substitutiva, queiram ficar 
sentados. (Pausa). 

Aprovada·. 

Existe outra emenda substitutiva do 
Sr. Atilio Vivaqua, que é a seguinte: 

"Onde se diz: salvo as expres- ' 
sões previstas neste' artigo, dige-se: 
salvo cargo de magistério vitalict.> 
e a:s demais exceções prtWlstas 
neste artigo". 
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O SR. GUSTAVO CAPANEIJ:A -
Sr. Presidente, c-ompreendo a eleva
ção de pd'opósitos do nobre Senador 
pelo Espirito Santo, o Sr. Atflio 
Viváqua. Penso; porém, que a ex-1eção 
é p€rigosa. Tenderia a generalwr-se. 
Sou ·por isso contrário à emenda . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Voto contra a emenda do 
Sr. Senador Atílio Viváqua, por 
que acho inconveniente que o Depu
tado ou Sena·dor entre em concu:r::;o 
com outros que não tenham a me~ma 
posição, porquanto a sua situaçd.o ·po
derá influir no julgamento. 

Assiln, voto contra. 
Os Senhores que aprovam a emenda. 

do Senhor Senador Atílio V1váqua, 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

Rejeitada. 

Já aprovamos o art. 10, seu n.0 1,. 
com as duas letras a e b, e teremos de 
passar ao número 2. Devido, porém, 
ao adiantado_ da hora, vou :;11cenar, . 
a sessãó, marcando outra para. ~s 14 
horas e 30 minutos, a fim de que 
continuem<>& os nossos trabalhos. 

<Levanta-se á sessão . às 12,15. >· 
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16.'' Reunião, em 15 de Abril de 1946 

Reuniu-se, hoje, às 14,30 horas, a 
Comissão da Constituição, com a pre
sença dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidente - Prado 
Kelly - Acúrcio Torr.es - Agamem
non Magalhaes - Gra.co Cardoso -
Clodomir Cardoso. - Atílio Vivaqua 
- Gustavo Capanema - Argemiro 
Figueiredo - Oos'ta Neto - Silve.:.tre· 
Béricles - Rij.ul Pila - Soares Filho 
- Flávio Guimarães - Milton Q:un
pos - Sousa Gampc.s - Valdemar 
Pedrosa - H-ermes Lima - Caires de 
Brito --'- Ivo d'.Aquino - Ba-eta Neves 
- Benedito Valadares - · Artur Ber- · 
nardes - Ferreira de Sousa ....:.. Alio
mar Baleeu·o .- Eduardo Duvivier -
Cu·il0 Júnior - Dec1C:oro Mendonça -
Gt·i:u-aci Silveira. 

O SR. NEREU RAMOs,- PRESI
DEINTE - Havendo número legal 
está aberta1 a secsã>o. 

Vamos continuar na discussão do 
àrt. 10, n.0 2, do substitutivo Soares 
Filho. >~ · 

"Letra a) Nenhum Deputado 
ou Sena.ctor poderá desde que em
[JOSísado, ser .proi•rietálrio, sócio• 
diretor, ou receber remuneração, 
por qualquer título, de emprêsa 
bened'iciada com privilégio, isen
·ção ou í)a.vor, em virtude de con
trato com pe.:soas de Direito Pú
bU.co". 

Está sôbre a ·mesa uma emenda do 
Sr. Costa Neto, mandando suprimir 
da letra a a palavra "sócio". 

Os senhores que aprovam o dispo
sitivo, sal·vo a emenda, quei11:un ficar 
sentados. (PatUSa) • 

A.prova:do. 

Em disc~.são a emenda do Sr. Cos
ta Neto. 

O .SR. COSTA NETO - Sr: Pre
sidente a pa-lavra "sócio" tem um 

sentido g-enérico e abrange também 
acionistas . 

Acho, pois, muito rigorosa esta proi~ 
bição. Para não citar outros ex-em
plos aponto somente o seguinte: o 
Deputado ou Senador, por êste dis
paútivo, estara impedido de ser acio
nista do Banco do Brasil. Entendo 
que não devemos levar o rigor a êsse 
extremo. 

Eis porque pedi a supressão C.oesta 
palavra. 

. O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- Vamos à votta.ção . 

Os S-enhores que aprovam a supres
são da palavra "~'ócio" no dispositvo 
que acaba de ser votado, queiram fi
car s-entados.. (Pausa) . 

A emenda foi aprovaU.a.. 
Passemos à letra b: 

"Aceitar nomeação para cargo 
público de que seja demissível ad 
nutum". · 

Sôbre a Mesa existem duas emendas 
uma das quais do Sr. Deputado 
Acúrcio Tôrres apresentada em pri
meiro lugar e nos seguintes têrmos: 

"Suprimam-se as palavras de 
que seja · demissível ad nutum, 

e a segu..'lda do Sr. Deputado Pra
do Kelly, que diz: 

"Substituam-se as palavras 
aceitar nomeação por ocupar" . 

Ficará · a.,sim: 

"Ocupar cargo público de que 
seja demissível ad nutum' '. 

O SR. ACURCIO TORRES -Se
nhor Presidente, ofereci a ·.emenda 
pe1o seguinte: como está redigido o 
substitutivo do nobre Deputado se
nhor Soare·s Filho ... 

O SR. SOARES FILHO -;- Permi-
' ta-me interrompê-lo, aprnas para es

clarecer meu pensamento. Há equí
voco na inclusão destla. letra, tanto 
assim que vou pedir a .sua supressão. 
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O SR. ACURCIO TORRES - Num 
minuto declarei a origem de minha 
emenda: é que ficaria o cidadão, em
possado com maiores vantagens, no 
tocante' ao exercício de função públi
ca, ,c!o que o simplesmente diploma
do. Porque, enquanto o diplomc:1-do, 
Senador ou Deputado, não .pode acei-" 
tar cargo algum, uma vez empossadq. 
só náo poderia aceitar cargo d·e que 
fôsse demissível ad nutum. 

Vou ler os dois dispositvos para que 
a Comissão julgue. 

N. 1, letra b: 
"aceitar d epessco..s de Direito 

Público ... 
~ agora já com a emenda Ferreira 

de Sousa- -
.. . ou de autarquias, cargo, co

mis.são ou emprêsa remunerados 
ou exercê-los, salvo as exceções 
previstas neste artigo". 

Quer dizer: o · c~C:adão, diplomado 
SencJ;dor ou Deputado da República, 
não pode, ou aceitar de pessoa de Di
reito Público, ou de autarquias, cargo, 
comissão ou emprêgo r emunerados. 

o cidadão, pela letra b do número 
2, eleito Senaçlor ou Deputado, pode 
aceitar .nomeação para cargo público 
desde que dêste cargo não possa ser 
demitic!'O ad nutum. 

Há ou não. elasticidade nos favores 
- por a~jm dizer - ao empossado 
contra o diplomado? Pois se êle, sim
plesmente diplomado, não pode acei
tar cargo algum, como empossado .po
de aceitar, desde que êste cargü não 
se;i.a. de demissão ad nutum ? 

O SR. PRADO KELL Y - Senhor 
Presidente, não creio que haja dúvida 
na interpretação do artigo 10 do subs
titutivo do prezado colega, Sr. Soares 
Filho, no distinguir entre os impedi
mentos que se devem contar desde o 
diploma e os impeifimentos que se de
vem contar desde a posse dos repre
sentantes da nação. 

E' certo que a primeira parte há de 
abl)mger toda a vic!a no mandato. 

A diferença entre a primeira e a 
segunda está, apenas, no- têrmo ini
cial: aquela se conta .do diploma, e e~.
ta da posse. Na alinea b, realmente, 
parece-me que houve um equívoco, no 
dizer ",a.ceitar nomeação para cargo 
público". · . 

Minha emenda restabelece o que 
consta da Constituição de 34 - artigo 
33, § II: . "ocupar cargo público, de 
que seja demissível ad nutum" . 

Em resumo: quando o cargo não é 
de demissão ad nutum, a proibição é 

do exercfuio; quando se trata de cargo 
ce demissão ad nutum, seu titular 
tem de demitir-<:e, pp.ra poder conti
nuar a desempenhar as funções. · De 
outra maneira, o Executivo poderia 
interferir na sua. situação funcional, 
exonerando-o, e essa simples ameaça 
seria uma vio~ção 1l.o princípio da 
independência dos poderes. 

O SR. NEREU RA!M:OS, PRESI
DENTE - O que V. Ex. a pleiteia é o 
resta:belecimento da Constituição de 
1934, nesse ponto. 

O SR. PRADO . KELLY - Exata
mente. Emendo a alinea do .s.ubstitui
tivo . Soares Filho, restabelecendo o 
texto do estatuto anterior. 

.O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -Não qavendo mais quem 
peça a. palavra, encerrarei a discussão. 
A propósito, devo esclarecer o seguin
te : a Constituição de 34 estabelecia: 

"Nenhum deputado, desde a 
expedição do ciploma, poderá: 

II - aceitar ou exercer cargo, 
coffiissão ou emprêgo público re
munerado, .s.alvo as exceções pre
vistas neste aitigo". 

E' a mesma disposição da letra b d0 
,a.rtigo 10, I, que aprovamos . 

Isto não impediu fôsse julgado 
necessário o inciso relativo à ocupa
ção de cargo público de que seja 
demissível ad nutum. ü.to é para 
que o deputado eleito e empossado 
não p~sa continuar a ocupar cargo 
de que seja demissível ad nut:um. 
São duas hipóteses, e a distinção 
foi ra.ponta.c!a pelo Sr. Prado Kelly, 
que mantém o que a respeito deter
minava a Constituição de 34. 

O Sr: Prado Kelly pede prefe
rência para votação de sua emenda, 
que manda ~ubstituir as palavras 
"aceitca.r nomeação para cargos pú
blico . por ocupar cargo público de 
que seja demisível ad nutum. Quer 
dizer, restabelecer o dispostivo da 
Constituição de 34. 

O Sr. SOARES FILHO - Senhor 
Presidente, continuo que · está com
preendido na letra b, porque proibe 
exercfcio, inclusive de cargo C.e que 
não seja demissivel a d nutum. A 
modalidade fórça à exonel)ação. 

O SR. COSTA NETTO ~ Senhor 
Presidente, a situação ficará simpli
ficada, se t omarmos em considera
ção 0 si~uinte: o art. 1.0 no séa 
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primeiro pn.rágraifo, permite, a con
trário senso, que o congressista ocupe 
qualquer cargo público; o n.0 II veda 

. a ocupação de cargo de · que seja 
o titular demissível ad nutum. Quer 
dizer : o deputad0 .não poderá ocupar 
ê<.ses cargos, porque são cargos que 
precisam de ser pr.eenchidos e, en" 
tão êle fica impeclido de os .aceitar 
-'- 'o que não acontece no dispostivo 
anterior. Este permite, a contrário 
senso como disse, que o deputado 
ocu~ qualquer cargo, desde que não 
e .exerça e desde que não o aceite, 
a não ser os de que deva ~.er demi
tido ad nutum, porque essa proi
bição se éncontra no artigo seguinte. 

Creio que a situação é .bastante 
clara. No· primeiro caso o represen
tante pode o.cupar 0 cargo, não pode 
aceitar e não po/i:e exercê-lo; no 
segundo qaso ê.Je apenas não pode 
ocupar aquele do qual seja demissí 
vel ad nutum, porque não se com
preende que êle possa exercer, ao 
mesmo tempo, o mandato e ocupar 
um cargo de confiança. 

Para concluir, Sr. Presidente, opino 
pela aprovação da emenda ofereeida 
pelo nobre Deputado Prado Kelly ao 
dispositivo, tal como está na Consti-
tuição de 34. · 

. Era o que tinha a dizer. 
O SR. SILVESTRE PERICLES 

Sr. Presidente, pedi a palavra para 
uma observ1a.ção. No- lugar oride se 
~z "cargo . público" eu desejaria que 
figurasse também "entidad~' palra
estatais, autarquias e serviços autô
nomos da União", pois são todos 
equiparados. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Já houve aprovação nesse 
sentido. 

O SR. S'ILVESTRE PERICLES -
Ag:rp.decido a v. Ex."'. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. que. ;aprovam a 
preferência para a emenda do Se
nhor Prado Kelly, queiram con;;ervar
se sentados (Pau/la) .. Aprovada. 

Os Srs. que concordam em que as 
palavras "1aceitar nomeação para car
go público" se.ja,m substituídas por 
"ocupar cargo público de que seja 
demissível ad nutum", queiram con
&ervar-se ~rentados (Pa!l.'la) . :Awo!"' 
vado. 

Ficou prejudicada a emenea do Se
nhor Acúrcio Torres. 

Em discussão a letna c: 

"acumular um mandato com 
outro de caráter legislativo fe
deral, esta~ual ou municipal" . 

Não havendo quem peça a palavra, 
enoerrada a discussão . 

Em votação. Os Srs. que aprovam 
a letra c, queiram conservar-se sen
tado. (Pausa). 

Aprovarda. 
V:amos passar à discussão da le

tra d, 

"Patrocinar causas contra a 
Urii.ão, EstadoS! ou Municípios". 

Em di.rcussão. Não havendo quem 
peça a palavra, encerrada a discussãv 
Em votação. os Srs. que aprovam a 
letra d, qu-eir1am conservar-se senta
dos (Pausa) .. 

Aprovada. 
Existem algumas emendas aditivas 

uo próprio artigo que acabamos de 
votar. 

O SR. CAIRES• DE BRITO - Se
nhor Presidente, vão ~er discutidas 
agora ou depois ? Tenho também 
um13. emenda aditiva que manda 
acrescentar ao artigo 10, onde convier, 
a seguinte proibição: "ser advogado 
de emprêsa nacional ou estrangeira 
ligada· a trustes ou monopólio" . 

5'r. Presidetnte, essa emanda lfoi 
apresentada por oqasião ,óa elabora
ção do Regimento; e, por achar que 
não fôsse matéria de caráter regi
mehtal; um do.s próprios membros da 
.Comissão incumbida de elaborar a 
nova lei interna sug.eriu que fosse tra
zida a est-a Comissão, por se tratar 
de assunto mais de caráter cimstitu
cional. 

Lembro que já na letra a se fala 
:em ser proprietário, sócio, diretor ou 
receber r emuneração por qualquer tí
tulo. D~.ejava, porém, que ficasse 
explícita. a proibição de ser advog~o, 
por se tratar de função de grande 
importância, merecendo o mesmo re
levo que a categoria de proprietário, 
sócio ou diretor. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE .:.._ Antes óe submeter à dis
cussão a ·emenda· do Sr. Deputa<l.o 
Cail:es de Brito, devo informar que 
já se achava sôbre a meõta a emenda · 
do ·Sr. Deputado Soares Filho. 

O SR. SOARES' FILHO- Senhor 
Presidente, qmi.ndo pedi a V. Ex ... e 
a Comi&ão aprovou, que votasse de 
preferência o art. 10, exclui os res-
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pectivos parágrafos. Vejo, nÓ entan
to, com referência ao art. 10 que os 
§§ 2.0 e 3.0 correspoilldem, sem ne
nhum~J. diferença aos arts. 14 e 15 do 
projeto da Comissão, que são idên
ticos. 

A meu ver, devem figurar como pa-
~ rágrafos de~·e artigo pox ser mais 

próprio e não como artigos autôno
mos .' Se o Sr. relator concordar, en
ten<:.'O que a matéria ficaria assim, 
melhor disposta. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Devo esclarecer que, quan. 
do iniciei ~a leitúra do § 1.0 foi justa
mente o Sr. Soares Filho que o im
pugnou. 

O SR. SOARES FILHO - Veri
fiquei, porém, Sr. Presidente, que é 
uma questão de melhor Uisposição da 
matéria; por isw pedi, a aquiescên_
cia do relator. 

O SR. COSTA NETO -Concordo 
plenamente com o requerimento do· 
Sr. Soares Filho, porque, tendo fica, 
do prejudicado o art . 13 do pr{ljeto, 
ipso tato deixou de ser r egulada a ma
téria dos parágrafos a que acaba de 
aludir o nobre Deputado. 

O ·sR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Soares Filho dese
java a preferência dos §§ 3.0 e 4.0 sô
bre o art. 14 e 15 do proj-eto. 

Os Srs. que votam pela preferên
cia, em cujo favor opinou o relator. 
queiram Cõnservar-se sentados (Pau-
sa) . · 

Aprova-dta.. 
Por conseguinte, antes -das emeilldas 

aditivas, vamos discutir o § 1.0 nos 
seguintes têrmos: 

"E' permitido ao deputado ou 
senador, mediante licença prévia 
de sua respectiva Câmara, desem
penhar mis>ão diplomática, sem 
incorrer na sanção prevista no 
art . . . . " 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presid:ente, missão di
plomática, em geral, não me parece 
estar muito bem. Creio que deveria 
ser missão diplomática especial por-

que, por .exemplo, o Embaixador 
e:x~erce uma comissão permanente . 

E a Câmara só pode dar permis~ão 
em condições especiais . 

O SR. SOARES FILHO- Eu dis
se apenas a J;\:tlavra "especial" por 
que entendo desnecessário. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Aliás, na Constituição de 
91 o cargo de embaixador era de car
reira; flavia as . promoções. O que é 
precU;Q frisar é que se trata de missão
especial ou extraordinária; do con
trário um deputado o.u selljador po
deria aceitar uma função _d:iplomáti-
ca permanente. · 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Parece suficiente dizer: missão diplo
mática. Não se trata de cargo perma
nente. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHãES - Aí está a minha dúvida. 

O SR. GUSTAVO :OAPANEMA -
Na Constituição de 1891, não se usa
va outra expressão; pa rece que nun~ 
ca houve dúvida na interpretação. 

O SR., HERMES LIMA - E' dou
trina pacífica. 

O SR. AIGAMEMNON .MAGA
LHÃES - Então concru·do em que 
fique o texto, sem modificações, re
gistrado, porém, nos Anai~'\ que não 
há dúvida no entendim-ento. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, dec]jaro encerrada a 
ãiscussão. · 

Os S'rs. Representantes que apro
vam o § 1.0 queiram ficar sentaC:Oos . 
(Pausa) . 

Aprovado. 
Vamos passar ao § 2.o: 

"Durante ~ sessões dta Câmara 
dos Deputados e Senado Federal 
o funcioná.rio público civil ou mi
litar, no exerCício do mandato le
gislat ivo, ficará, no perfodo dêste, 
afastado de suas funções, n a situa
ção de disponibilidàde, sendo civil 
e na de reserva, sendo milit ar, 
contanto tempo de serviço para o 
efeito de promoção por antigui
dade, de aposentadoria ou de re
forma". 

Em· discu~são . 

O SR. SOARES FILHO- Sem dis
cutir própriamente o iillCiso quéro es. 
clarecer à Casa que há emenda adi
tiva criando um out ro parágrafo que 
regula a situaçã0 dos funcionários ci
vis ou militares qu1ando no interregno 
das sessões Legislativas<. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- A respeito deste dispositivo 
não há emendas. 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr . Presidente, tendo a honra .C.-e pro
por a seguinte emenda: 

"Suprima-se o § 2.0
". 

A matéria de que trata o § 2.0 do 
artig·o em discus::ão diz respeito ao 
funcicnário público civil ou militar. 
A disposição deve pertencer à legisla
ção ordinária . 

O SR. ACURÓIO TORRES - Aí se 
visa regu~a-r .a situação do deputado 
funcionário público, o que é coisa di
versa . 

O SR. SILVESTRE PEJRICLES -
O funcionário que se afasta de SU'<l.S 
funções deve, legitimante ficar licen
ciado e não em disponibilidade, o que 
é c.utra coi.::a. o funcionário militar 
- vamos chamar assim - não estará 
em caso ôe rese.I'Vra, mas de agrega
ção a{) cargo. 

Minha opinião é a seguinte: que 
fique o .funcionário, afasta.do de suas 
funções, na situação de licenciado, se 
for civil; e na de agregado, sendo mi
litar . Em têrmos técnico.s·, sugiro a 
substituição das palavr1as "disponibili
dade" e "res-erva" "por licencia
do" e "agregado". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- V. Ex.a. remeterá a emen
da à Mesa, e . a Comissão depois re
solverá. 

O SH. COSTA NETO - O subs
titutivo oferecido pelo nob.re Deputa
do, Sr. Soares Filho, foi inspirado na 
Corutituição de 1934. E' necessário, 
entretaJ:}to, ponecerar que, pela Cons
tituição de 34, a sessão legisl1ativa du
rava apenas seis .. meses, .ao passo que · 
pelo nessa Projeto, vai durar nove 
meses, e a GomÍi'são votou, há pouco, 
un1 artigo determinando que o subs
sidio será pago mensalmente, duran
te todo o prazo da -.legislatura. 

O SR. PRADO KELL Y - Neste 
sentido, aliás, j á ofereci emenda. 

O SR. COSTA NETO - Assim, 
pediria a V. Ex.". Sr. Presidente, o 
seguinte:·· como o nobre Senador, Se
nhor CliJdomir Cardoso, rupre:,entou 
emenda que concilia, segundo parece 
tôdas as opiniões que surgiram em 
virtude da discussão - e não conheço 
o teor da do Sr. Prado K'elly - pedi
ria a V. Ex." que lesse o substitutivo 
ao substitutivo, oferecido pelo Senhor 
Senador Cloclcmir Cardoso, e que lhe 
d~·se preferêncir:t, a fim de ser re
solvido a situação n o sentido do que 
ali se dispõe. (Muito bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -- V{;U atender ao ilustre 
Represen t ante. 

As emendas que se encontram sô
bre a Mesa são: 

"Suprima-se o parágrafo 2.0 " · . 

Esta emenda é do Sr. Gustavo Ca
panema, que a justificou. Outra do· 
Sr. Pra do Kelly, e C:iz: 

Substituam-se as palavras: 
"- durante as sessões da Câ

mara dos Deputados e - S~nado 
Federal . . . " , 

pelas seguintes: 
"durante o período do man

dato". 

Do Sr. Clodomir .Cardoso há, tam
bém, emendas nestes têrmos: 

"Os membros do Parlamento 
Nacionã1, que :forem ,funcioná
rios civis ou militares, enquantó 
estiverem no ex·ercício do manda
to, não perceberão dos cofres pú
·blicos outras vantagens pecuniá
rias senão .as estabelecidas no al' 
tigo 12, e sómente por antiguida
de _poderão ser promovidos, e não 
terao direit o j?t contagem de tem- . 
po .para promoção, aposentadoria 
ou ref.orma, além de um período 
correspondente a duas legislatu
ras". 

Além de várias emendas · aditivas, 
existe, ainda, urna outra, dos Slenho
res Ferreira de Sousa e Atílio Vivá
qua, assim redigida: 

"Suprimam-se as · expressões: 
"... na situação de disponi.bi

lida.de, sendo civil e na .C.·e reser
va, sendo militar". 

. Outra emenda, ainda, acaba de ser 
remetida à Mef,:t, pelo Representante 
Sr. Silvestre Péricles·, dispondo: 

"Durante as sesõ:ões da Câmara 
dos Deputados e do Senado Fe
deral, o funcionário público, civil 
ou· militar, no exercício do man
dato legislativo, ficará, no período 
deste, afastad:0 de sUas funções, 
na situação de "licencbdo", sen
do civil e na de "agr.egado", sen
do militar, contando t empo de. 
serviço apenas para efeito de pro
moção por an tiguidade, de apo
sentadorias, "reserva" ou refor
ma". 

O SR. AIOURCIO TORRES~ Se
nhor Presidente, re.queir.o preferência 
Pai!"' a emenda do Sr . Deputado Pra
do Kelly. 

-· 
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O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, se a Preferência para a 
emen~a do ilustre Senador, Sr . Clo
dornir Cardoso, pudesse desfazer t~
das as dúvidas que •estão sendo susci
tadas, prazeiro.samente eu lhe daria 
o meu voto. 

Sucede porém, qu.e essa emend;a é 
modificativa; também, duma parte re
ferente a limite para que os funcio
nários civis ou militares possam gozar 
dos benefícios do artigo·. S . Ex.a nesse 
ponto, tornou à redação do projeto do 
nobre Deput-ado por São Paulo, Se
nhor Costa Neto, que, talvez, - e eu 
consultaria S. Ex.a - puC.ess.e retirar 
o seu requerimento de preferênc~a ... 

O SR. COSTA NETO- Pois não . 

O SR. PRADO KELL Y - . . . pro
cedendo-se da seguinte forma: · à 
emenda supressiva, que tem preferên
cia regimental, seguem-se as modifi
cativas, e, assim, pediria, também, ao 
Sr. Acúrcio Tôrres, de.:'~stisse de seu 
requerimento de preféência, em favor 
da minha emenda. 

Julgo que a Comissão poderia ~pre
ciar a matéri·a, desde que examinasse 
emen._cia por emenda. Há por exem
plo, a do ilustre Deputado Sr. Silvei
tre Péricles, de tôt'.a a procedência, e 
r.eferente, tão só, a uma pequena 
parte do dispositivo, isto é, à substitui
çã.o da expr·essão "disponibilidade" por 
"licenciado", n 0 tocante a funcioná
rios públicos civis, e da expressão "re
forma" por "agregado", quanto aos 
militares. 

Assim, as emendas modificativas 
não estão colidindo com as outras 
e a supressiva tem preferência. Re
jeitad;:t, porém, est-a., devem ser con
sideradas as emendas modificativas . 

Era ~sta, Sr. PresiC.ente, a sugestão 
que eu queria apre..<"~entar, contando 
com a aquiescência dos ilustres cole
gas Srs. Costa Neto e Acúrcio Torres, 
no sentido de retirarem os pedidoo de 
preferênci,a. (Mui!Jo bern) . 

O SR. COSTA NETO- Sr. Presi
dente, teria muito prazer em concor
rer com o alvitre do ilustre Deputado 
pelo Estado do Rio, Sr. Prado Kelly; 
mas desejaria que V. Ex.a Sr. Presi
dente, lesse novamente a emenda. 

O SR. PRADO KELLY- Explica
rei. A minha emenda é modificativa, 
tanto que com·eça: · 

"durante o período C'O m.an
dato". 

- mandato a fixar-se, não sei por 
quanto tempo, mas é o período da 
legislatura. 

O SR. COSTA NETO - Neste caso 
concordo em retirar o meu pedido de 
preferência, relativo ao substitutivo 
do Sr. Senador Clodornir Cardoso. 

O SR. PRADO KELLY - Era o 
que me cumpria escLarecer. 

O SR. COSTA NETO - Requeiro 
Sr. Presidente, a retir&da do meu pe- . 
dido de pr-eferência. ' 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputa~o Coota 
Neto retira o ~eu pedido de preferên
cia. Existe, porém, outro, formulado 
pelo Sr. Acúrcio Tôrres. (Muito 
bem). 

O SR. ACURCIO TORRES- Se
nhor Presidente, também retiro o meu 
pedido -de prefe!l'ncia. 

O SR. NEREU RAlVWS, PRESI
DENTE - Retirados que foram os 
pedidos de preferência, vou subme
ter a votos as emendas na ordem em 
que fo11am apres·entadas. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se
nhor Presidente, estou redigindo, nes
te momento, uma emenda que, pare
ce-me, concilia os doJs pontO& ~e vis-
ta . (Lê) · 

"Ao § 2.0 do art. 10: Substl· 
tuam-se, em seu principio, as 
expressões: "Durante as sessões 
da Câmara dos Deputados e Se
nado . Federal, pela Eeguinte: 

"Durante o período do manda
to J.egis~ativo" .. 

E, mais: a expressão "~sponi
bilidade por "licenciados',; e 
"na re.::·erVja" por "agregados". 

Creio que, assim, conciliaria .... 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não concilia as emendas 
apr.esen tadas ... 

O SR. ACúRCIO TORRES- .. . 
pelo meno-s as emendas dos Srs. Pra
do Kelly e Silvestre Périles. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - . . . porque existem duas 
substitutivas . . 

O SR . PRADO KELLY - Vo
tando as emendas sep,aradamente, 
chegaremos ao mesmo resultado. 
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O SR: COSTA NETO - Mas · o 
funcionário licenciado sàmente per-
de direito . à justificação. _ . 

O SR. NEREU RAJMOS, PRESI
DENTE - Em primeiro lugar, por 
sua natur-eza, deve ser votadia a 
emenda supressiva do Deputado Ca
panema. Se·. não fôr aprovada, en
trarão em discussão as outras emen
das; se -o fôr, as demais ficam ·pre
judicadas. 

O fOR. ARTlJR BERl~'TARDES -
Sr. Prüidente, vou propor uma emen
da supres.>iva da parte final desse pa
rágrafo, abrangE-ndo as seguintes pa
lavras: "contanid0 tempo de serviço 
apenas para efeito de promoção por 
an~iguidade, de aposentadori"l. ou de 
reforma". Esta última disoosição con
traria o princípio geral eLa não acumu
lação de favores e vantagens. Não 
parece justo que um funcionário civil 
-ou militar no desempenho de manda
to legisLativo, esteja auferindo outras 
vantagens, concorrenC:'O eom c·,iegas 
que não se acham na mesma situa
ção . 

O SR. ACURCIO 'l'ORRES- Acha v: Ex.". então, que a esses funcj.-'lná
rios civis ou militares deveria ser con
tado como tempo de serviço normal, 
e período em que servissem ao Poder 
Legisla ti v o. 

O SR. ARTUR BERNAHDES- Ao 
contrário. 

O S'R. AJCURCIO TORRESS - 'TI
ra totalmente as vant:otger.s a e.cses 
funcionários, pelo fato de terem sido 
eleitos deputados? 

O SR. ARTUR BERNARDES - E' 
evidente, porque conheci muitos fun
cionários civis e militares que fizeram 
toda a sua carreira na política. 

O SR. ACURCIO TORRES - Mas 
com isso nãx> estavam nrestando tam
bém serviços . • a Nação-? 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Estvam, mas com a dupla vantagem 
de contarem também tempo para apo
sentadoria e promoção. 

O SR. A-CUR!CIO TORRES - V. 
Ex." rp.assa a computar ao tempo do 
funcioná.rio, já que não o faz quan
to ao de lá, o tempo de serviço 

O S'R. ARTUR BERNARDES- O 
daq_ui não deve ser · computaC.o para 
promoção. 

O SR. ACURCIO TORRES- Mas 
para a.posentadoria pelo menos de 
daqui? · 

· a.c-ôrdo oom a Legislação atual, é 
computado. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
PeLa legislação atual pode ser, m'i.S 
não parece justo. 

Nes.sas condições, vou mandar a V. 
Ex'' Sr. Presidente, emenda supres
siYa. A Comissão decidirá como en
tender. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos passar à votação. 

Há sôbre a mesa uma emenda do 
Sr. Deputado Gustav-o Capauema, qúe 
mand!J. suprimr o parágrafo 2.0 do 
art. 10. 

Os Senhores que a aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) 

Rejeitac:a. 
Está também sôbre a mesa a emen

da do Sr. Deputado Artur Bernardes 
m~,ndando suprimir as palavras fi
nais: "contando tempo de serviço 
apenas para promoção por antigui
dade, aposentadoria ou reforma. 

O SR. SILVESTRE PERLCLES -
A dúvidu. levantada pelo. eminente 
Deputado Sr. Artur BernardBs está 
prevista no § 6.0 do art. 10.0 da 9.8 

Subcomissão que diz: 
"0 Militar que, em serviço ati

vo das forças armadas, aceitar 
cargo público_ temporário, de elei
çã-o ou nomeação, não privativa 
da qualidade de militar, será 
agregado ao respectivo quadro, 
com a contagem de tempo de ser
viço, inclusiv-e para a promoção 
por antiguidade. Aquele que per
manecer em tal situação p·or mais
de oito .a,rios, continuas ou não, 
será tran&ferido r.aroa a reserva, 
com as vantagen.,; QUE lhe coube
rem por lei". 

De sorte que o disp-isitivo legal es
tabelece quB o militar não po.C-erá fa
zer profissão do cargo eletivo. Depois 
de oito anos consecutivos, ou não, êle 
irá para a r-eserva, isto é, não per-

- tencerá mais ao serviço ativo do Exér
cito, da Marinha ou da Aviação. 

Penso. pois, a_ue está prevista o caso 
no capítulo referente à Segurança 
Na.cional. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Parece que há tun equivo
ca, PC<l"llúe V. Ex." manda contar 
tempo:.~ 

O SR. SILVESTRE P:é:RICLES' -
Só para promoção por antiguidade. 
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O . SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - . . . ao passo que, pela 
emenda do Sr. Artur Bernades, não 
se manda contar tempo nenhum. O 
Sr. Silvestre Péricles quer que se 
conte o tempo todo da legislatura, e 
o Sr. Artur Bernardes não quer que 
se conte tempo algum. 

O SR. SILVESTRE Pl!:RICLES -
Minha sugestão é para que s~ contem, 
ao menos, ê55.>es oitos ·anos, continues 
ou não. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem · 
peça a palavra vou encerrar a dis
cussão ·e passar à votação. 

Está .encerrada a c,iiscussão. 
Existem váiri13.S emen,~as. A pri

meira é do Sr. Prado Kelly, que 
ma:p.da ,,ubstituir as palavras "duran
te as sessões da Câmara e Senado· 
F~dEral pelas seguintes "durante o 
período do mandato" . 

Outra emenda é substitutiva de 
todo o artigo, e está a.ssinada pelo Sr. 
Senador Clodomir car.doso. Daôa sua 
natureza· de emenda sub~titutiva in
tegral, tem preferênci,a. Esse emenda 
diz : 

"Os membros do Parlamento 
Nacional, que forem funcionários 
civis ou militares, enquanto ~sti
verem no ex·ercício .do mandato, 
não perceberão dos cofres públi
cos outras vantagens· pecuniárias 
senão a~· estabelecidas no art. 12: 

Somente por antiguidade pode
rão s·er promov~dos . e não terão 
direito a cont1:~.gem de tempo para 
promoção, aposentadoria ou re
forma, além .C.e um periodo cor
respondente a duas legislaturas". 

Esta emenda coincidtJ com a do se_ 
nhor Silvestre Péricles. 

O SR. SILVESTRE Pl!:RICLES -
Só não fala em reserva e reform,a.. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não sei se bem compreen
di a emenda C.·o Sr. Clodomir Cardo
so. Quer m~ parecer que ela preju
dica, em parte, a emenda substitu
tiva do Sr. Silvestre Pericles, apenas 
destacancllo as expreseõ•es "licencia
dos ou agr.egados", desde que consi
deradas as hipóteses de licença para 
o funcionalismo civil e ,agregação para 
o militar. Desde que a redação fôsse 
es;:a, a emenda do Sr. Clortomir Car
doso satisfaria a v. Ex. a &r. Senador 
Silvestre Péricles? 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Satisfaria. 

0 SR. NEREU RAMOS, PRES'I
DENTE - P arece-me que satisfaria, 
também, a emenda Prado Kelly, desde 
que se corrigisse a redação. 

A emenda do Sr. Ferreira de Sou
sa diz: - "afastaJdo de suas funções, 
sem vencimentos ... !' · 

V. Ex."' não acha que a emenca 
do Sr. Clodomir Cardoso prejudica a 
de V. Ex."' porque diz a mesma 
coisa? 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ...::. 
A emenda do sr·. Cladomir C.:l.l'doso 
é contrária, pois eu mantenho, inte
gralmente, a emenda Soares Filho. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - E' evidente que prejudica 
a de V. Ex."', se for aceita. · 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Perfeitfl.mente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o S'r. Deputado Agamem
non Magalhães requer preferência 
para a emend,:l. do Sr. Silvestre Péri
eles. 

O SR. AGAlVIEMNON MAGA-
LHAES - Harmoniza-se com todas 
as outras eliminando P!J.l~vras. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Estou de acôrC!'O com essa 
preferência, C.esde que seja considera
da, também ,a emenda do Sr. Prado 
Kelly, porque a do Sr. Silvestre Pé
ricles comíeça dizendo "durante as 
sessões da Câmara e do Senado" e a 
do Sr. Prado Kelly diz "durante. o 
período C!o mandato". Pelo disposi
tivo que votamos de manhã, o Sena
dor e o Deputado recebem subsidio 
dur.ante todo o .ano. E' melhor dizer
se "durante o período do mandato", 
em vez de a penas "durante as ses
sões''. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, estou de acô·rdo com Vossa 
Excelência na interpretação que dá 
à minha emenda. Tendo sim voto 
v.encido ao acompanhar a emend.:t do 
S'r. Gus:tavo Capanema, entendi que 
devíamos ter a cautela de modificar 
a cláusula nessa parte; mas noto na 
emend.a do Sr. Clodomir · cardoso, 
alguma coisa que não se compreende 
no substitutivo do Sr. Deputado Sil
vestre Péricles. A emenda Cladomir 
Cardoso prevê, no final, o direito c·e 
promoção por antiguidade e de pro-
moçã0 por antiguida.de não -cogitava . /? 

i;...#.' 
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o substitutivo do nosso ilustre colega 
Sr.. Soares Filho. 

O .SR. FER'REI&.<\ DE SOUSA -
Cogita, no final; conta tempo de ser
viço por antiguida;de, r.a.ra aposen
tadoria ou reforma. 

o 5'R. PRADO KELLY - A emen
do do Sr. Clodomir Cardoso só dá 
direito à contagem de tempo. Mas, 
se interpretarmos is.;o com relação 
aos outros dispositivos que vedam 
aceitar , nomeação, etc. poce haver 
algumas dúvidas fútur,3.S. Considero 
mais ex•plícito o dispositivo como já 
vinha. Tanta procedência tem esta 
argumentação que, no text0 anterior, 
isto é, na Constituição de 34, se dis
tiguiam as duas hipóteses '-- a de 
contagem de tempo de serviço e a 
promoção por an tigui<l,:tde. 

Dizia, o dispositivo a que aludo: 
· "Dura:nte as sessões da .Câmara, 

o Deputado, funcionário civil ou 
militar, contar~, por duas legisla
turas, no máximo, tempo para 
promoção, aposentadoria ou re
fonn.l., e .só recebeJ.'á dos cofres 
públicos ajuc-a de custa e subsidio, 
sem outro qualquer prov.ento do 
pôsto ou cargo que ocupe, poden
do, na vigência· do mlllndato, · ser 
.promovido, unicamente por anti
guidade_ salvo os casos do art. 32, 
§ 2.0 (art. 32, § 3.0 ). 

Parece-me mais completa ,3. emenda 
do Sr. Senador Clodomir Cardoso. 
ACJ1e.dito que tudo se resolverá se 
aprovarmos essa emenda com ressalva 
da do Deputado Góis Monteiro e coa 
minha. Se fôssemos reservar essas 
duas emendp..s pana a redação, eu pre
feri.r.ia a do Sr. Clodomir Cardoso, 
que me parece mais completa. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Com :::.créscimo da palavra "reserva" 
porque reserva não é a mesma coisa 
que reforma. 

O SR. AGAlviEMNON MAGA
LHAES - A emenda Clodomir Car
dqso limita a cont,agem de tempo a 
duas legidaturas. 

O SR. PRADO KELL Y - Mas 
também reprodilz, nesse ponto, a 
Constituição de 1934. 

O SR. NEREu RAMOS, PRES'I
DENTE - E adianta-se até ao pro
jeto. 

O SR. PRADO KELL Y - Sabé 
perfeitamente o Sr. Deputado Aga-

memnon Magalhães que o Constituin
te de 1934 introduziu essa cláusu1:~. no 
texto constitucional, para evitar, pre
cisamente, o que se chamava, naquela 
época, o profissionalismo político. A 
medida, portanto, foi de moralidade 
re-publicana. 

O SR. AGA:MEMNON. MAG~
LHAES - o prafissionalismo político 
nãto vem do mandato mas, sim, do 
cargo. 

O SR. PRADO KELL Y - E~, por 
exemplo, nã0 acho justos os têrmos 
cem -que algumas pessoas te !e1er~m 
a profissionalismo político. Nao eXIs
te profissionalismo político numa de
mocracia bem organizact.:~.. O disposi
tivo é, porém, um limite ao wuso que 

. se pod&i'ia criar, de O· funci~nári~s _Pú
blico ou o militar ficar mdeflmda
mente afastado de suas funções re
gulares ou efetivas, gozando de tôde:s 
as Vol.ntagens do cargo e das do man
C.-ato legislativo . 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Não. E' somente no caso 
de aposentador'ia . 

O SR. SILVESTRE PERICLES --:: 
Só há restrição quanto ao militar; a 
respeito do civil, não. 

O SR. PRADO KELL Y - O prin
cipio deve ser o mesmo. S_e admitir
mos · restriçã.o para os militares, de
vemos também admitir para os civis. 
Evidentemente, o funcionário civil ou 
militar, eleito .em duas legislaturas 
já. se distancia muito dos deveres de 
sua carreira. 

O SR AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Mas conta tempo sómente 
para o ed'eito de ántiguidade. 

O SR. PRADO KELL Y - Dentro 
do critério que tenho observado, que 
é o de manter, tantG qv;:~.nto possível, 
os dispositivos da Constituição de 1934, 
parece-me que a medida é de boa ra
zão e moralidade. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES Sr. Presidente, vamos 
considerar a questão· nos seus têrmos 
justos. Que se vede a promoção por 
merecimento de qualquer funcionário, 
civil ou militar, investido de manda
to legislativo, todos nós estamos C.e 
acôrdo, porque ol. promoção por me
recimento é na carreira e, se o fun
cioná.rio dela está afa<:tado, não deve 
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contar tempo. Vedar, entr.etanto par.a 
a aposentadoria ou reforma, a' con
tagem do tempo de serviço legish~ 
tivo só para esse efeito, acho profun
da injustiça. E' ou não serviÇJO públi
co o exercício de mandato eletivo ? 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sim, mas de outra natureza e de ou
tra remuneração. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - E' um serviço público rele
vante. 

.Precisamos ponderar o seguinte: a 
função pública, hoje, no Brasil ou em 
qualquer pais, é um ônus, porque res
tringe a .atividade profissional, obri
gando os homens públicos e se dedi
carem aos serviços nacionahs;. Desde 
o momento que nós, legisladores cons
tituintes, menosprezamos ou damos 
valer relativo a essa função conside
rando-a inferior a do funCionalismo 
público, estamos diminuindo a noo 
mesmos. 

Apresento o meu exemplo: exerço 
função públic.3. há 10 ou 12 anos; não 
·trato das minhas atividades profis
sionais, pois as interrompi completa
mente. 

Há homens públicos que se tem em
pobrecido nessa função, . enquanto 
outros que pedem dispor, livremente, 
d~ suas atividades, prosperaram ou 
nao, de acôrdo com sua capacidoac?.e. 

Ora, nossas capacidades estão clau
suladas ao serviço público. Vamos ne

. gar a .nós outroo a · contagem de tem
po ~e serviço público par.a a -aposenta
dona ou reforma, ou para uma pen
são na velhice ? 

E' profundamente injusto. 
Quando se fala em profissionalismo 

político, deve-se entender com aque
les que não tem outra função e pro
curam o serviço público para só nele 
desenvolver sua ativicLa.de. 

Mas, no Brasil negar ao homem 
público, ~pbre cu.jos ombros recaem 
todos os ônus, o direito patrimonial; 
qual o da contagem de tempo para 
aposentadoria ou reforma, principal
mente quando em todo o mundo se 
procura desenvolver o seguro social 
assegura1· a pensão na velhice por in~ 
validez, é, a meu ver, profundamen
te · injusto, profundamente desumano. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sempre 
se contou mesmo quando a Constitui-
ção era omksa. . 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Sou, portanto, contrário 
a -qualquer restrição que se imponha 

o:t função legislativa no sentido de se 
negar a contagem de tempo num 
serviço público dos mais relevantes. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
E' um serviç0 que deve ter caráter 
de sacrifício. 

O SR. NEREU RAMOS, PRES'J~ 
DENTE - Vemos da exposição do se
nhor Agamemnon Magalhães que S. 
Ex.a pleiteia a manutenção no dispo
sitivo, que estamos votando, da conta
gem de tempo para aposentac?.'Oria ou 
reforma. Até o trabalhador braçal 
tem seguro social, possui garantias 
contra ,a invalidez. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Coloca~·se o deputado ou senado-r em 
situação privilegiada. Sou também 
funcionário, ma;; acho injUsto.. · 

· O SR. AGAMEMNON MAGA
LHãES · - E contagem de -tempo, 
também para . invalidez. . 
. O :SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há, entretanto e~endas 
que pleiteiam a contagem ·de tempo 
f.o:\.ra promoção. · 

Sou contrário por entender que a 
:l,lromtJção deve ser na carreira; não 
se justifica, pois, que ~;~m cidadão, 
vamDs dizer um militar, afastado 10 
ou 12 anos da sua função no exercí
cio do mandato legislativo, seja pro- · 
movWo e vá, depois comand,a.r outros 
que permaneceram nos quadros da 
carreira, e, até, fizeram cursos de 
aperfeiçoamento em suas especiali-
dades . · 

Por isso, insisto, sou contrário à 
contagem de tempo para promoção. 

Sou . favorável, entretanto, que se 
consigne o:t contag-em de tempo para 
aposentadoria ou reforma, visto como 
o mandato legislativo é, na realidade 
um serviço público talvez mais rele~ 
vante do que aquele p,re.stado pelo 
civil cu militar na sua própria car
reira. Não é justa, porém, a conta
gem C'() tempo para a promoÇão du
rante o manà.a.to parlamentar e. sim 
pam aposentadoria do serviço público. 
E o mandato legislativo é, incontes
tàvelmente, serviço público relevante. 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
' Presidente, pedi a palavra para dizer 

que .a aprovação· d.3. em~enct.a. Sil
vestre Pé~·icles_ coni a modificação 
proposta pelo Sr. Prado Kelly, acres-

. cida, agora da supres.oão da contagem 
de tempo para promoçoão, sugerida· 
por V. Ex. a. parece que concilia1ia 
tôdo1s a.s opiniões ou quase a sua 
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maioria. De minha narte com ela 
me confarrn.o plenamente. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Sr. Presidente, quero observar que 
o têrmo "agregado", no Exército, 
subentende a .promoçoção por antigui
l!·ade. Ali, só existe: agregação, re
serva ou ref01ma. ·A agregação su
bentende antiguidade e ,a, promoção 
por antiguidade não prejudica a sua 
idéia e o seu princípio, porque a an
tiguidade é difícil de se conseguir, 
tanto no funcionalismo civil como 
no militar, porque nas promoções há 
sempre dois critérios: merecimento e .antiguidade. De !llaneira que, como 
est::;, no projeto d.a. 9.a Subcomissão, o 
militar que ficar afastado de suas 
funções durante 8 anos, será posto 
na re~rva, a menos que estabeleça
mos .diferença entre civil e militar. 

O SR. P....RTUR BERNARDES' --"" 
'I'ransij-o com a contagem do tempo 
C:e exerci.cio do mandato legiskt.tivo, 
desde que se exclua -a conL-agem da 
prestação desse .;;erviço· para efeito 
de promo9ão. 

O SR. HERMES LIMA - F'riei
tamente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE _- Consulto aos senhore~ 
membros da grande Comis3ãa se es
ta. fórmula ooncilia.l"'ia, pelo m enos, 
11enão tôda, a média das opiniões: 

"Dur.ante o período do man
dato o funcionário público, civil 
ou militar. ficará a.fast&do do 
exer.ci.cio das suas funções, ape
nas contando tempo para apo
s-ent&dori.a., resei-va ou refOJ."'lla". 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHA.ES - Parece que a redação ser
ve. 

O. S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não se faria referência 
nem à agregação, nem à licença, por
que isso fi.caiia constituindo matéria 
ee lei ordináJ.'ia. 

O SR. SILVESTRE PERLCLES -
- Penso que, depois da palavra "apo
sentadoria", devíamos dizer "reforma 
ou agregação". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O que V. Ex. a deseja é, 
j uttamente, aquilo a que nos opo
~os: que se conte tempo para a pro
moção. 

O SR. ·AJCURCIO TORRES' 
Penso não ha.ver necessid!!ide de se 

fa1:u em "reserva" ou "agregação", 
porque são têrmos que correspondem 
a deliberações por assim dizer, in
ternas do serviço do Exército. O dis
positivo precisa aludb:, sim, à "refor
ma;, para o militar, e à aposentadoria 
para o civil. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
A reforma é outra cousa. O agreg;a.do 
é o nillitar que pertence ao serviço 
ativo do Exército, mas não está na 
reserva, nem reformado. o oficial coa 
reserva, embora . afastado da atiw:~., 
tem obrig&Ções autras, como por 
exemplo, a convocação, em tempo de 
guerra; o reformado e~tá completa
mente isento de qualquer serviço. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Pergunto ao nobre Depu
tado: se incluirmos aqui na redação 
a palavra "agregação", o agregado fi
<;a com a promoção proibida comú de
sejamos? Queremos que se não conte 
telii!Po, .para promoção, a êsse fun
cionário, civil ou militar, durante o 
período legislativo. Só admitimos a 
contagem para o efeito da aposenta
doria do civil ou reforma do mili'i;ar. 

O SR. ACúRCIO TÓRRES - De
s-ejo dar mais um esc1:trecimento. 

Que é oficial agregado? Agregar o 
oficial é ato das autoridades superio
res do Exército, .C::a Marinha <JU da 
Aeronéutica, nêsse caso conseqüente 
ao ' dispositivo constituci<Jnal que 
m:mda afastar o militar eleito Depu
tado ou S enador. O oficial fica afas
tado de suas funções, no caso de ser 
da ativa e a autoridade superior -
o Ministro - fá-10 agregar (há mes
mo a e-xpre.s>são ",lgregado a &eu qua
dro") . Tennina a agregação, uma vez 
findo o mandato, c-om apresentação 
nova do oficial apto ao serviço da 
ativa. 

O SR. SILVESTRE Pf:RICLES 
.M<~s em certos casos êle é imedi,a.ta
mente pôsto na reserva. Não perten
ce mais à ativa. 

O SR. ACúRCIO TORRES - Isto, 
de acôrdo com os Regulamentos Mi
litares, pol'que o que a Constituição 
tem c·e obJetivar é a reforma para o 
milita1·, ou a aposent,a.dcria, para o 
funcionário civil. O mais são medidas 
adm~nistrativas a serem tomadas em 
decorrência do afastamento estabe
lecido · pela Constituição. 

O SR. &'ILVESTRE PÉRICLES -
Está mnrcado o pr.a,zo para afasta
mento? Então o o"ficial reverte? 
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O SR. FERRELRA DE SOUSA -
·Quando voltar, reverte. 

O SR. AúRCIO TORRES - Figu
remos um exemplo: um g.enerai da 
ati:va eleito Deputado ou Senador. 
Dã-se seu afastamento da função, 
mas contínua como oficial da ,a.tiva, 
a:té ser colhido· pelos Regulamentos 
Militares, passando para a reserva ou 
sendo reformado. Apenas · está afasta
do .ea função, tanto .:~ssim que 0 re
formado não é afastádo de suas fun
ções, porque já não exerce função no 
corpo da tropa. 

O SR. SILVESTRE Pll:RICLES -
Sr. Presidente, depois · dos e>clareci
mentcs pljest.ad;Ots, manif~to-me de 
pleno acôrdo. 

O SR. NEREU RM.1:0S, PRESI
DENTE - O artigo ficou assim redi
gido: 

"Durante o período legislativo, 
o funcionário público civil ou mi
litar, ficará, af,:J.Stado das funções 
contando tempo de serviço ape.: 
nas para aposentadoria ou refor
m,a.''. 

O SR. SILVESTRE P1l:RICLES -
Mas "reforma" não é o ba:tante. De
ve ser, "aposentadoria, reserva ou re
form,a. . 

· O S'R. FERREffiA DE SOUSA -
A reserva já é uma espécie de refor
ma. 

O SR. SILVESTRE PERLCLES -
Mas a reforma não é bastante. 

O SR. NEREU RA11;10S, PRESI
DENTE - Mas como contar tempo 
para refcrma, sem contar para reser
va, se uma é inferior à outra? Par.a 
chegar à reforma, é preciso atingir 
a idade da res·erva. Desde que se 
conte tempo para a r.e-forma a mim 
parece que, ipso facto se conta tempo 
para a reserva, .porque, repito, uma 
é inferior à outra. 

Em todo caso, é assunto que poderá 
ser estuda-do na Comissão de Red.:~.-
ção: · ' 

O ffi. BENEDITO VALADARES -

~~~~~ ~e;~:ç~gnt~ ;if~~Pgaà~~ ~= 
lit,a.res para promoção por antiguida
de, quando em exercício de outras 
funções. · 

Se esta Constituição estabelecer o 
contrário, não é justo que os mili- . 
tares f,J.zendo parte do Parlamento, 
não tenha.m temp0 contado para pro
moção, .também por antiguidade. 

Voto, pois, nêsse sentido. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - A emenda, como está re
digida, evidentemente revoga a legis
lação ordinária. 

Os Srs. que aprovam a emenda, nos 
têrmos em que foi apresentad.a., isto 
é: 

Durlj.Dte o período do mandato
legislati-vo, o funcionário público . 
chil ou militar ficará afasta.C.o 
das funções, contando tempo de 
serviço apena,s para aposenta
doria ou reforma", queiram per
manecer sentados. (Pausal 

Aprovado. 
Prejudicadas as demais emendas 

passemos ao § 3.0 : 

·"A infração dos ns. 1 e 2 e res
pectiva.;~ letras deste artigo impor
ta na perda do mandato, decreta 
da pelo Tribunal Superior Elei
toral, mediante provocação do 
Pr::siciente ea Câmara .dos Depu
tados, do Presidente do Senado 
Federal, de Deputado, de Sena
dor ou de eleitor, garantida pela 
defesa ao acusado". 

Em discussão. 
O SR. HEP .. MES LIMA - Sr. Pre

sidente, consulto o autor ' do sU-bsti
tutivo se não seria conveniente, em 
vez de "eleitor" como estava no an
te-projeto, dizer: "cem eleitores". 

Ne:se sentiév,. enviarei emenda. à. 
Mesa. 

O SR. SOARES FILHO- Sr. Pre
sidente, quando estabeleci que o plei
teamento da perdoa. do mandato pu
desse ser promovido pelo Presidente 
da Câmara dos Deputados, Presiden
te do Senado Federal, Deputado, Se
nador ou "eleitor", entendi o eleitor 
como cida<Cão, consoante tradição do 

·nosso Direito Consti tncional, que fa-
culta a qualquer cidadão o direito de 
representação. 

Foi just.J.IDente nes.;e sentido que 
empreguei a palavra "eleitor". Se, 
entretanto tivermos de aumentar o 
número dé eleitores para a represen
tação, no sentido de pleitear a per
da do mandato do deputado ou se
nador, neste caso existe o órgão que 
representa .o eleitor,W:o, ou se-ja, o 
partido político registrado. 

.Destarte, inclino-me, ou · para man
ter o texto como está, 0 que signifi
ca a tracição do nosso Direito Cons-



-93-

titucional, permitindo a representação 
de <rualquer cidadão, ou para substi
tuir a. palavr,a. "eleitor". por "parti
do politico registrado". 

Não vejo o mal que possa existir .de 
um eleitor reclamar contra o exerci
cio do mandato do deputado ou do se
nador, porque é assegurada· plena de
fesa ao acUf,J.do. (Muito bem>. 

Peço atenção dos nobres colegas pa
ra o argumento que vou formular: a 
maior facilidade para exame C.Q exer
·cicio do mandato do representante do 
povo facult,J.do co-mo &.'tá. neste inci
so sÓ traz vantagem para a dignida
d~ do mandato. Se düicultarmos o 
exame de qualquer dos ca8os que 
incidem em perda de mandato, tere· 
mos a continuação das acusações de 
bastidores contra a dignidade do depu
tado ou do senador em exercício. 

Ao contrário, se facilitarmos o exa
me das acusa.ções perante o poder 
competente, garantida como estil. a 
plena defesa ,ao acusado, mais forta
lecido e extreme de dúvida e mais al
teado na sua C:ignidade fica o manda
to. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V. Ex.". não acha que de 
veríamos suprimir a palavra "eleitor" 
substituindo-a por "p.artido" ? 

Por que deixarmos u mandato su
jeito à má vontade d·e um eleitor que, 
às vezes por mesquinharia, expõe um 
deputadô ou senador a vexames? Pen
so, porém, que, ne~1es casos, o elei
tor que pleiteasse a cassação do man
dato do representante do povo deve
rl.l. submeter a questão a seu partido, 
o qual, se com ela concordasse, leva
la-ia ao conhecimento do Superior 
Tribunal. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, iniciei a sustentação C.es...<e 
dispositivo, dizendo que a.o empregar 
a palavra "eleitor" rendia homena
gem à tradiçfí.o do nosso Direito Cons
titucional que permite o direito de 
represent.içã.0 a qualquer 'cidadão. 

Se, por ventura, quisessémos am
pliar, para dificultar o exercício desse 
direito, não seria no ~;entido de elevar 
o número eleitores e, sim, atribuin
do essa faculdade ao partiC.o. 

Estou de acôrdo em substituir a pa
lavra "eleitor" ,por "partido"' . 

O. SR. NEREU RAMOS, PRESI
.DENTE -Nesses sentido, já há um.'3. 

· emenda dos Srs. Deputado Benedito 
Valadares e Senador Clodomir Car
doso. 

O SR. RAUL PILA - S'r. Presi
dente, dou inteiro apoio à redação do 
rubstitutivo. tal como se acha, con
cedenC::o a um só cidadão o direito de 
representar e Lsso por motivo muito 
simples: a pErda do mandato, de que 
se cogita, depende de f,'3.tos precisos, 
determinados, como, por exemplo, a 
celebração de contrato com pessoa de 
direito público ou autarquia. Desde, 
poiS, que o cidadão tenha conheci
mento e prova do fato, tem· êle o di
reito e até o dever de representar. 

O SR. SOARES FILHO- Permi
ta V. Ex.": transigi para "partiC.Q -
político" porque continu,.:t o eleitor 
com a mesma faculdade de levar ao 
seu partido a representação contra 
o· d-eputado ou senador. representação 
essa que o partido encaminhará a 
destino competente. 

O SR. RAUL PILA - Compre
endo perfeitamente o pensamento do 
nobre colega, mas permita que lhe di
ga: seu pensamento C·riginal é muito 
mais acertado, porque seria transpor 
0 caso do terreno da moralidade, da 
observância da lei para o da política 
partif.á~a.. 

Por todos êsses inativos entendo que 
se deve reservar a um só cidadão o 
direito de representa ção para denun
ciar fa1.oR concretos cujo conhecimen
to serã. · levado ao Tribunal Eleitoral 
para proceder de ac3rdo com a lei. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presi
dente, quando elaborei esse disposi
tivo, já conhecia um igu.a.l no senti
do de se permitir que um eleitor pu
desse fazer repre>entação dessa na
tureza. Todavia., tive em vista que ne; 
exercício cessa faculdade, conferida 
pela Constituição, seria muito fácil a 
qualquer partido ou a quaisquer ini
migos de determin.a.do Deputado, exe
cutarem verdadeiro p~·ofis.,ionaJj,ismo 
de denúncias de Representante da 
Nação às respectivas Càmaras a fim 
de incomodá-lo, muitas vezes sem ra
zão. 

O SR. RAUL PILA - O disposi
tivo trata de fatos precisos. Se êSses 
fatos não exist.irem, se se tratar de 
calúnb, o Deputado nada perderá 
com a denúncia . 

O SR. COSTA NETO - Se os fatos 
f arem precisos, será fácil obter · que 
cem eleitores ou o próprio partido 
politico faça; a representação; mas, 
justamente o que não poderemos im
pedir, a não ser por dispositivo muito 
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derramado, é que um eleitor, mesmo 
.s:em qualquer p1·ova, faça represen
tação. Além disso, dev·emos ter em 
vista, que, em face de uma represen
tação a autoridade que a receber deve 
agir com certo liberaíismo. Se a re
p:resenta.ção não wem devidam,enlte 
instruída, a autoridade deve propor- · 
cionar todas as facilidades p,ara a 
apres.entação ,óoiS dema.is documen
tos. Enquanto se proces.;:a a represen
tação neste período, não raro para 
deixar de vingar, afinal o Deputado 
está sendo molest.ado. 

Criamos para os Representantes da 
Nação certas imunidades. Como va
mos colocá-los debaixo da . espada de 
Damccles, tornando-os suscetíveis de 
representação dessa natureza, que 
muitas vezes pode constituir mero ,ato 
de vingança? Não conferi na elabo
ração do artigo essa faculdac·e aos 
partidos pelo seguinte: qual o par
tido que iria fazer essa representa
Ção ? O parj;ido a que pertence o pró
prio Represent,ante não tem qualquer 
interês.!:e nisso, e menos ainda em 
denunciar o membro como faltoso. o 
partido contrário também não tem 
interêsse, porque a fal.ta d0 Represen
tante aproveita aos partidoo co;ntrá
rios, uma vez que qualquer i::Uração 
só bene.ficia o partido contrár10. 

Lebrei-me, por. isso, que devemos 
outorgar .e·ssa faculdade a d-eterrru
nado número de eleitores; mas, entre 
cem eleitores e um ~ó, eu opinaria nos 
sentiJdo daqueles qoo preferem que 
a representação se faça pelos ·próprios 
partidos, e, neste caso, votaria;_ pelas 
emendas que já se acham sobre a 
mesa. 

O SR. CALRES DE BRITO Se-
nhor Presidente estou plenamente de 
.wôrdo ·com o projeto ~ubstitutivo do 
Sr. Deputado Soares Filho, porque 
não vejo em que possa ser prejudicial 
ao Representante o direito assegurado 

•a cada eleitor, até· porque é um di
reito. 

O SR. RAUL PILA - Direito 
geral. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Va
mos admitir que qualquer pessoa, por 
fiá fé, tente denúncia contra. um Re
presentante. Or.a,_ com êsse ato, êle 
assume grande responsabilidade pelo 
crime de injúria· ou calúnia. E ' que.s·
tão muito séria. Entre um e cem elei
tores, não há importância: quem não 
assina sozinho também não o faz com 
99 .. . 

O SR. RÀUL PILA - E' tranpor 
a questão do terreno da lei e da mo
ralióade p.ara o terreno político. 

O SR. CAIRES DE BRITO- Vou 
além, no caso da Representação pela& 
partidos. Um eleitor . pode. sab_e: de. 
iqfração de um desses dispositlVOii . 
Como lhe "·erá possível prová-lo? A 
maioria, dos partidos não possui fichá
rio organizado. Como demonstrar êle 
que é membro desse partido ? Como 
estar cert0 de que interessa a êsse 
partido levantar, no momento, a ques
tão? Estamos ti.rando ao eleitorado 
o direito que tem, porque, se lll:e ?J!
~iste o direito de eleger, lhe assiste o 
.C.-e ajudar a destituir o Deputado que 
nã0 esteja cumprindo sua missão 
como devia. 

A meu ver, não se trata de ql,testã.o 
suscetível de diminuir o ;mandato ou 
de pôr em perigo a permanência dt. 
qu,alquer Representante. 

Na Democracia deve ser assim. Da 
mesma forma que pode concorrer pa
ra a eleição, pode · o cidadão concorrer 
para a destituição do mandato. 

. ·o SR. SOUSA COSTA - Senhoc 
Presidente, quer parecer-me que a re
dação do § 3.0 ficari.:t mais clara. _ ~e 
t&minasse nas pa-lavras "\Supen<J!r 
Tribunal Eleitoral", dizenóo-se "A in
fração dest-e artigo importa a perda 
do mandato, decretada pelo Tribunal 
Superio.r Eleitoral". Quem quer, que, 
eleitor ou não fizesse perante aquelt 
Tribunal a prova de que tal ar tigo 
tinha deixado de ser respeitado por 
qualquer Representante, poderia pro
mover a ação junto ao Tribunal. 

O SR. RAUL PILA - Com essa 
inter.pl·eta,ção concorno plenamente. 

O SR. SOUSA COSTA - Não hà 
razão pa.m, temer a ocorrência dessa 
circurutância. Se ela se verifica, não 
só qualquer eleitor, mas qualquer ou
tro cidadão . brasileiro, poderá apre
sentar denúncia ao Superior Tribu
nal Eleitoral .e 0 brigar o faltoso a de
fenc~er-se. 

Esse, meu ponto de vista. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Estou intei:r;,amente de · acõrdo com o 
destaque, que como tal interpreto <;> 
sug.erido pelo Sr. Sousa Costa. Deve
se dar aí a ·iniciativa. da ação contra. 
o Deputado prevaricador - · vamOB 
aplicar a paLavra - a qualquer pe~'
soa do povo, para empregar a ex
pressão clássica de nossas leis. Em 
muitos casos em que havia interêsse 
social, nos.:as leis antigas usava~ 1?. 

/' 
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expressão "por iniciativa de qualquer 
do pov.o" a fim de excluir o ministé
rio público ou. a parte lesada. Qual
quer indivíduo vivendo no Brasil ou 
conGribuinte, mesmo estrangeiro, deve 
ter o direito ~e desmacarar o Repre
sent,mte·que seja desh>Cnesto ou exer
ça o mandato em contrário à Consti
tUição. Se, afinal, todo indivíduo tem 
o dever de apresentar vida ilibada, 
por .maior razão deve tê-la o ;Repre
sentante, cujo proceder - para usar 
do Vi=)lho "chavoo•: - como o da mu
lher de César não deve ser suspei-
t,a.do. · 

E' princípio elementar de morali
dade . . Deixemos bem aberta a porta 
"' qualquer investigação sôbre a con
êuta de Deputados e Senadores. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, eu me permito discordar de 
quase tôdas as propostas feitas até 
agora. Estou, em parte, de acôrdo e, 
em parte, em desacôrdo com as mes- . 

· mas. Apoiaria, por exemplo, a pro
posta. do Sr. Sousa Costa, no seutido 
de se retirar do p,arágrafo a expres
.sào desde a palavra "mediant€'' até 
"acusaao" . Enten_do porém, que a 
perda do manC:·ato cte membro do Po
der Legislativo só pode ser decretada 
pelo próprio Poder. Legislativo. Penso 
que a · justiça eleitor,al é competente 
para julgar a investidura do mandato, 
mas que a perda do mandato só pode 
ser decretada pelo Poder LegistlatlvCJ. 
(Muito bem) . 

Discordo, por isso, em parte, das 
propo.::t as apre·cientadas até agora. 

Não estou: em C.esacôrdo, por exem
plo, com a proposta do ·sr. Represen
tante Raul Pila, porque, tirando-se a 
·última part.e, virtualmente fica o que 
S . . Ex.a pretende. Do que discordo é 
da decretação da perda do mandato 
por c-utro Podei' que não o Legislati
vo. (Apoiados). 

O SR . MILTON CAMPOS - Se
nhor Presiden te, as çonsiderações do 
nobre R epresentante Sr. Sousa Cos
ta parecem· procedentes, porquanto a 
fórmula proposta por S. Ex.a satiofaz 
o ponto de vista do Sr. Raul Pila, que 
acaba de ser sustentado também pelo 
Sr. C.aires C.e Brito. 
· Peço vênia, entretanto, pará diver· 
gir das considerações aduzidas pelo 
eminente colega Sr. Senador Ivo 
d'Aquino, porqúe não me parecem con
venientes aás objetivos de moralidade 
visados pelo texto, de se entregar ao 
próprio Poder Legi.>lativo o julgamen
to do processo de perda de mandato. 

Bem sabemos que, vi,a; de regra, as 
questões deste caráter submeti~as ao 
Poder Legislativo assumem feição po

. litica e n 0 domínio da respectiva con
.fiança costumam ser resolvidas. 

Po.r outro lado, haveria natural 
constrangimento entre os pares p,a.
ru. julgar o pr ocesso que de certo mo
elo envolve crime funcional ou respon
sabilidade a:o representante · da na
ção. 

Ora, Sr. President~, verifica-se co
mo tendência habitual das ConstítUi
ções retirar-se dos• pares do acusado 
o julg;..,mento dos crimes funcionais, 
dos processos C.e responsabilidade. 
P.or que, então, iríamos entregar ao 
próprio Legislativo, à própria corpo
r ação de que faz parte o acusado o 
julgamento de caso dessa natureza? 

O SR. ACURCIO TORRES -
Quem julga o Min:hstro do Supremo 
Tribunal Federal? 

O SR. MILTON CAMPOS - En
tendo que deve ser triblllllal especial. 
Não dispuzemos ainda. 

O ,SR. ACURCIO TORRES- Per
gunto no momento a tual; não falo na 
Constituição que estamos fazendo. 
Quem julga o Ministro do Supremo 
Tl'ibunal Federal? E' o próprio Tri-
bunal. · · 

O SR. MILTON CAMPOS - Mi
nha argumentação não e!Iloontralria 
êsse o.bstáculo, porque - como de
clarei - proporia fôsse o julgamento 
feito tJ;mbém po-r tribunal especia l. 

O SR. IVO D'AQUINO- O Juiz 
só perde 0 cargo mediante julgamen
to de seus pare.s•. 

O SR. MILTON CAMPOS - Pode
ríamos instituir também tribunal es
pecial par<> esses casos. 

Parece-me que o texto contém pre
ceito de moralic',ade republicana; e, se 
afrcuxássemos a sanção, estarf,amos 
evidentemen te e.wasiando o conteúdo 
do texto, que ficaria como recomenda
ção ou simples formalidades. Ficaria 
jeito aos movimentos de opinião pura
mente partidário, que; sem dúvida, não 
estão em condições de pronunciar jul
gamento dessa relevânci,a. 

De resto, Sr. Presidente, a justiça 
eieitoral, assim como pode examinar o 
nascimento e a investidura do .inan
(lato, poderá também, examinar os 
casos de extinção. 

O SR. ACURCIO TORRES - Aliás ; 
V. Ex.a. sabe que o júlgamento seri.a. 



-96-

pacifico porque dependeria, apenas de 
matéria c:e f,ato: ter ou não ter 9 
ç:ongr~ssista inflingido o dispositivo. 

O SR. RAUL PILA - Mais uma 
razão. 

O SR. MILTON CAMPOS-- Se é 
fácil o julgamento, mais uma razão 
para não retirá-lo P,a justiça eleito
ral cujo objetivo não é apenas proces
sar eleições mas colabor,l.r na lisura 
e elevação da vida pública do país . 

Uma vez, portanto, Sr. Presidente, 
que vamos instituir uma justiça elei·
tora•l rigorosa, com tôdas as caute
las e garantias, é meu parecer, que 
com a devida venia exponho à grande 
Comissão mantenhamos o lfu:positivo 
ão texto. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, não desconheço que o Poder 
Legislativo pode exercer também fun
ção judicante .. 

A esse respeito, recordo-me de pala
vras li-e Barthélemy, quando estuda 
va. ·~ função ·processual do P.lrlamen
to francês. 

Assim também na antiga legislação 
de direito público da Itália. 

Fôrça, entretanto, é convir que hou
ve uma e.:.-pecialização do direito polí
tico e essa especialização se traduziu 
no instituir d.J. justiça el~itoral. 

O SR. ACURCIO TORRES - Peç0 
um esclarecimento, porque estou 
acompanhanão o discurso de Vossa 
Ex. com raciocínio próprio. Vossa 
Ex."' quando fala em direito político, 
quer referir-se a direito propriamente 
político - porque ~ei que vai acabar 
discutindo a emenda Ivo d'Aquino no 
tocante úW julgamento pelo li'axla
mento ou pelo Tribunal Eleitora.! -
ou quer referir-se mais particular
mente ao novo ~ireito eleitoral bra
sileiro? ,.. 

O SR. PRADO KELL Y - Quando 
me referi a direito político, usei da 
expressão consagrada. 

Conhecido tratadista tem um vo
lume que se denomina "Trat,ado Ele
mentar de Direito Politico e · Parla
mentar". Quando se diz "direito po
lítico", diz-se .alguma coisa mais que 
"direito eleitoral". A fórmula é mais 
ampla. Compreende também a ca
pacid,3.de ativa e pass1va do cidadão 
relativamente à S' eláções; compreen
f.:e outras modalidades. 

O SR. ACUROIO TORRES - Já 
a-prendi. .. 

O SR. PRADO KELLY - ·Sr. Pre
sidente, instituida essa justiça, cer
to que sua função precípua, nos têr-. 
mos em que está regulada em lei, é 
a de suprir o arbítrio do Poder Le
gislativ.o quanto à verificação dos po
deres. Na p,me própriamente do pro
cesso eleitoral, já e.~sa atribuição des
de a léi Bueno de Paiv.a, era atribui
ção judicial. 

Convém extendermos o caso de per
dli do mandato à esfera de competên
cia C. essa justiça? 

Concord·aria em f,'l.Zê-lo apoiando 
integralmente o artigo, coino redigiu 
o S'r. Representante Scares Filho, se 
não houvesse outro órgão que pudesse 
.apreciar o caso especial da perda de 
mandato. Es:te, de fato, é mais grave. 

Como se procede e:r:n relação ao im
peachment ou à responsabilidade do 
Presidente da ·República ? - Com a 
instituição do tribunal especial, a que 
fazia referência a Constituição de 34, 
no artigo 58: 

"O Presidente d.a República será 
proc~ssado e julgaC:o, nos érimes 
comuns, ·pela Côrte Suprema e, 
nos de responsabilidade,. por um 
tribuP~:U e.<pecial, que terá como 
presidente o da referida Côrte e 
se comporá de nove juizes, sendo 
três ministros d.a Corte Suprema, 
três membrOs do Senado Federal 
e três m-embros da Câmara dos 
Deputados'~ . 

Não terip. dúvida em atribuir a tri
bunal especial dessa natureza o julga
mento dos caso~, de perda do man~-a.to. 
De fato, não se ampliariam atribui
ções do Tribunal Eleitoral, órgão ex
clusivamente judiciário, composto, tão 
só, de juizes. ll: a hipótese. Deferir
se-ia o julgamento a um tribunal 
mixto, em que figurassem elementos 
estranhos ao poder em causa, - tanto 
vale dizer, Ministros do Supremo Tri
bunal - mas onde também se repre
sentassem as duas Casas do Poder Le
gislativo . . 

Se a Comissãõ mantiver o tribunal 
espechl previsto na Ccmstituição de 
34, estarei pronto a considerar da 
competência doe!se tribunal a hipó
tese vertente; se não o fizer, preferi
rei que a matéria seja resolviC:-a. pela 
justiça eleitoral a sê-lo pela própria
Casa. do Congresso NiJ.Cional a que 
pertencer o representante acusado. 

Urge evitar que considerações de 
interêsse politico se sopreponhem ao 

. exame rigoroso das provas oferecidas 
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e à apllcação fria e impeSsoal do di
reito. 

O SR. RAUL PILA - Trata-se 
de julgamento não político. 

O SR. PRADO KELLY- Os casos 
de incomP!atibilidrude por nós relacio
nados poderiam tornar-se letra mor
ta, em virtude de considerações de 
ordem partidária, que não poc•eriam · 
deixar de estar presentes no juízo 
dos que tivessem de proferir a deci
são final a respeito. 

O SR. RAÚL PILA - Esta é a 
realidade. · 

O S'R. ACURCIO TORRES - Vos
sa Excelência tem pouQa fé nos ho
mens do Parla.mE.nio. 

O SR. PRADO KELLY - Aceito 
o destaqúe requerido pelo Sr. Re
presentante Sousa Costa, porque se 
trata, realmente, de matéria formal e 
matenho a adoção provisória do pa
rágrafo 3.0 outorgando essa competên
cia ao Tribunal Superior Eleitoral, 
até o momeil1Jo .em que tivermos de 

· aprecia.r a instituição do tribunal es-
pecial. · 

O SR. RAUL PILA- V. Ex.a me 
permite suscitar uma dúvida ? 

O SR. PRADO KELL Y - Com 
muito prazer. 

O SR. RAUL PILA - Não l]ja.ve
rá grande C.esproporção entre a so
lenidade desse tribunal especial, or
ganiza<:i.o para julgar o Presidente" da 
República, e a outra hipótese, quase 
material, de verificar se um Repre
sentante incidiu ou não nas fl'a.ltas 
aqui expressas? 

O SR. PRADO KELLY- O Tri
bunal especial , poderá ser instituído 
não só para ~ crimes de responsabi
lidade do Prt'sidente da República, 
como também para os de responsabi
lidade dos niinistros do Supremo Tri
bunal Federal. Ser;í mais um caso a 
incluir na sua competênci-a.. Considero 
relevantíssima a perda de mandato. 

O SR. RAUL PILA - A dúvida 
que tenho é esta: acho que a escala 
desce muito ràpidamente ... 

O SR. PRÀDO KELLY - Por isso 
mesmo, não haverá inconveniente 
em que o tribuna,! especial conside
re o assunto. Não vejo que se 
trate de matéria de cogitação secun
dária, pois é importantíssima. Isso 
implroaria revogar, cassar o mandato. 
ll: modalidade de cassação do man-

cfi..to, que, em certos regimes, lló se 
faz mediante pronunc~amento plebis
ci'tário; portanto, esta faculdade eu 
a outorgarei a um tribunal especial. .. 

O SR. RAUL PILA - Aí, o caso 
é outro - de solução políti~a. 

O SR. PRADO KELLY - ... de 
que participem· ministros do Su
premo. Haverá o incômodo de con
VlO.Cá-los p1a.ra uma reunião; pouco 
imporia; isso dará vitalidade aos ór
gãos ciemocráticoo. Não quero orga
nismos inertes. Quem sabe se até 
não se lhe permitiria melhor funcio
namento, no caso de impeachment? 

Neste sentido, Sr. Presidente, con
sulto V. Ex.a sôbre o seguinte: 
adiar-se a votação do artigo 1\té o 
memento em que tivermos de tratar 
do tribunal especial; ou então - o 
que me parece melhor - votar-se o 
artigo, s,alvo o C.estaque proposto pelo 
Sr. Representante · Sousa Costa, para 
cunsidel')a,rmos o assuntos quando se 
oferecer a. C.!Jor.tunidade . própria que 
será a do exame da consti-tuição e da 
compet.ência dcsse . tribunal. 

O SR. SOARES FILHO- Sr. Pre
sidente, ·entendo que a sugestão do 
Sr. Representante Prado Kelly, para 
coru:Jderarmos adiante o assunto, é 
prudente e razoável; -entret,anto dese
jaria chamar ràpidamente a atenção 
de S. Ex.a semp!re tão -atento às 
questões de sistema na votação dos 
textos constitucionais para o seguin
te: quanl!lo a .Constituição de 3'4, no 
a1-tigo 58, cria um tribun,al especial 
para julgar crimes àe responsabilida
de do Presidente da República, refe
re-se aos enurneritóos no artigo an
tecedente; e -· vejv. bem a Comissão 
- são todos crimes de responsabili
dade praticados pelo J:>residente da 
RepúbliQa e a própria designação In
clue a conclusão - no ex·ercicio do 
mandato. · E'. como Presidente da Re
pública que êle atenta contra a exis
tência ~ Uniaô e contra o livre exer
cício dos poderes1. Daí ser natural 
que, envolvendo a natureza desses 
crimes aspecto político, haja tribunal 
espe-cial em que membros do Parla
mento oom investidura política -
Depútados e Senadores - os· julguem. 

Entretanto, aqueles motivos de per
da do mandato para os quais se pede 
o julgamento ·do tribunal superior, 
são todos, sem exceção de um só, atos 
que os Represent;:~,ntes praticam sem 
ligação alguma com o mandato. Não 
existe nenhum dêsses atos com subs-
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trato, com fundo político: todos são 
atos da vida ci'vil, fôra propriamente, 
das atribuições do cargo ou do exer
cício do mandato. Por essa razão, 
entendo que c;orrer>pondem \àJquele:;f 
outros de inelegibilidade que lev,aram 
o tribÚnal a deixar de conferir diplo· 
ma a candidato eleito, por ter deixa
do de cumprir dispositivo de lei. 

.Aqui o representante ôo povo -
Deputádo ou Senador - infringe 
proibição da Constituição não como 
representante. praticando qualquer ato 
adstrito ligado ao manda,t0 mas ato 
exclusivamente da vida civil - ato 
para o julgamento do ·qual - con
forme salientou em ap,a.rte o Sr. Re· 
presentante Acúrcio Tôrres e de que 
ti.ro · conclusão em contrário - se ne
necessita apenas de simples exame de 
documentação. 

Ora, criar , solenemente, tribunal 
composto de ministros do Supremo 
Tribunal Federal, senadores e depu
tac!üs para verificar se em determi
nado cartório um represent<ante · do 
país celebl'OU contrato com os poderes 
públicos é o que reputo desneces
sário. Julgo, até, que vamo& levar-lhe 
uma eiva de julgamento político, pe
la in~erferêncl!!. cio deputado, e sena
dores, quando 0 ato .do representante 
nada tem de natureza politica. 

Por essa razão, Sr. Presidente; 
entendo que deva ficar a!Clstrito ià 
Ju.st.iça Eleitoral, como sucedia. na 
'V'igênc:ia da C.ons~tuição .de 34 ie 
ocorre na legislação· atual que vai 
mais longe. B,asta ôizer que o Tri· 
bunal Superfõr pode cassar o man
dato até por delito de natureza 
política_ qual o _de deixar o deputado 
de respeitar ÕSI princípios democrá-

. ticos. .São atos, portanto, que têm 
substrato intei11amente político. En· 
tretanto, a 'cttual legislação encar
rega de seu julgamento o Tribunal 
Superior Eleitoral. :íl:sses, sim, é que, 
repito, d,everiam ser julgados por 
Tribunal Especial. Não os de que 
cogita 0 art. 10 do substitutivo, que 
S{io atos que não têm como já disse, 
qualquer cal)ater polftico. 

Por isso, insistiria pela aprovação 
C.'O § 3.0 do art. 10, de acôrdo com a 
sugestão dei Sr. Deputado Sous·a Cos
ta, examinando-se, depois, a possibi
lidade ou não da criação dêsse tri
bunal. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, · como estamos vendo, 
o ,assunto é dé extrema delicadeza. 

Não é demais, portanto, que cada.. 
um procure elucidá-10 para que a. 
grande Comissão resolva com .a.cêrto 
a questão proposta. 

Temos necessidade de elevar a um 
alto nível a preocupação ôe morali
dade, dlada a delinqüência de costu
mes no mundo inteiro de que parti
cipamos naturalmente . 

A sanção contra a violação dos pre
ceitos do art. 10 está precisamente 
no seu § 3.0 • ' A emenda apresentada 
pelo Sr. Sousa Costa merece, até cer
to ponto, minha aprovação. F1aço, 
apenas, uma ressalva. Eu não deixa
ria a qualquer eleitor ou a qualquer 
cidadão o · arbítrio total, absoluto, 
de apresentar denúncha como enten
da. Não- ·é possível levantar suspeitas 
graves como .nesse·s casos, contra um 
representante da Nação. 

Parece-me de bom alvitre qne se 
exija,- neste parágrMlo uma mo&i· 
cação, que _eu propória nêstes têrmos~-

" Acrescente-se, depois dla. pa
lavra "mediante": "denúncia e 
provas simultâneas" ... 

.Assiln. qualquer cid!Uião pode de
nunciar, uma vez que traga as provas. 
juntamente com a denúncia. 

Acredito que, com êstes têrmos, . 
conciliaríamos todos os interêsses em 
jôgo. 

Não é possível estejamos sujeitos 
,a denúnciaSl levianas e de má fé. 
Desde, porém, que o cidadão se jul
gue habilitado, com prova documen
tal, a oferecer a denúncia, não há 
motivo para que seja coil;>ido C.e fa- · 
zê-la, em virtude, até mesmo, do prin
cípio geral de que cada cidadão tem 
o direito de denunciar os abusos em 
Illj:ttéria de administração . 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra apenas para, 
encaminhando a votação, levantar 
uma dúvida. Também estou de acôr
do com a proposta do Sr. Sousa Cos~ 
ta. Quero, porém pec!1r a atenção da 
Comissão para o seguinte: Votando
se a emenda, como foi prosposta pelo 
ilustre Deputado riograndense, ie
chamos dêsde já a questão e não 
acompanhamos, assim, a proposta do 
Senhor Prado Kelly, que pediu fôsse 
a mesma posteriomente examinada, 
quando se tratasse da Coru:•tituição do 
Tribunal Especial Se deliberássemos 
desde já sôbre o julgamento pelo Tri.
bunal Especial, não poderíamos ,aten

. der à sugestã;o do Sr. Prado Kelly. 
Para atenc!ê-la, deveremos votar dei-
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xando o assunto em aberto. Não sou 
inteiramente infensó à proposta do 
Deputado Sr. Prado ~elly, nem que
ro dizer desde já que . esteja de acôr
do com ela. ~ proposta a ser exa
minada. 

O SR. SOARES' FILHO - Vota
tamos, então, o inciso até ~'perda do 
mandato". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Creio que conciliaríamos 
tôdas as opiniões, adotando ·a suges
tão que acaba de formular o Sr. Soa
res Filho. Votaríamos o comêço do 
inciso até a expressão "perda de ·man
dato". A parte da competência para 
decretação dessa perda. de mandato 
seria examinada quando se cogitasse 
do Tribunal Especial, a que se referiu 
o Sr. Prado Kelly, destinado ao jul
gamento do Presidente da República. 

Os S'rs. que concordam c0111 essa 
sugestão, queiram coru:ervar-se sen
flll.dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
Os Srs. que aprovam a parte ini

cial 'do <lispositivo do § 3.0 , isto é, "a 
.infração dos ns, 1 e 2 e respectivas 
letras · dêste artigo importa a perda 
do mandato fica adiada para quando 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Assim, a parte do inciso que cogita 

da competência para julgaa: a perda 
do mandato fica adiada oara .ouando 
estudarmoo o Tribunal Especial que 
deve julgar o Presidente da Repú
blica. 

·A emenda do Sr. Arthur Bemardes, 
como as demais, serão apreciadas nes
sa oportunidade. 

Existem emendas aditivas a serem 
submetidas jâ votação. Tôdá,s essas 

.... emend1lS ficam igualmente . adiadas. 
A primeira delas!, apresentada pelo 
Deputado Aliomar Baleeiro está as-
sim redigida: ·· 

"Acrescente-se mais tun pará
grafo: "Também poderá qualquer 
das· Câmaras, pelo quorum de 2J3, 
decretar a perda do mandato do 

.' representante acusado de indig- . 
nidade ou rebeldia contumaz às 
medidas da Mesa, na defesa das 
di.;posições regimentais". 

O SR. ALIOMA:R BALEEffiO -
sr: Presi~ente, · ouvimo's ,ante-ontem 
com viva e'moção o relato que fez o 
eminente Deputado Artur Bernardes 
sôbre casos deprimentes · ocorridos no 
antigo Senado Federal. Fatos idênti~ 
CiOs, embora rarcs, têm acontecido na 
história brasileir&. e na de .todos os 

países . democrático.s.. Tanto na hipó
teSe de indigniÕla.de do parlamentar 
como na de rebeldia contumaz, parece 
que deve haver um remédio expresso: 
sua eliminação e por quorum bastante 
eleva~'O a fim de não dar. margem 
aos abusos de uma maioria eventual. 
A medida é velhla. Existe, não só na 
Parlamento britânico, onde se pode 
excluir do recinto, ou do Parlamento 
mesmo, um deputado julgado indese
jável pelo voto de seus pare.s,, como 
também no texto expresso da Cons
tituição amerrcana, desde a sua pri
meira redação. Também ali pelo quo
rum de 213 pode-se eli!ninar o repre
sent,ate que se mostrar · inconveniente 
por indignida~e óu rebeldia CIOntu
maz. 

Nas Constituições anteriores do 
Brasil tal disp0$!i.ção não foi adotada. 
Isso não obsta que nós que legislamos 
para o futuro encaremos o fato so
bretudo tendo em vista nossa expe
riência e o depoimento digno de 
aprêço, do Sr. Artur Bern1ardes. 

O SR. SOARES FILH ~Sr. PTe
sidente pediria a atenção ~o nobre 
Deputado, Sr . . Ali,omar Baleeiro, par.'!. 
o fato de se enquadrar o conteúdo 
dessa emenda na sugestão relativa à 
criação do Tribunal Especial. A ma-

, téria de sua emenda é um caso típico 
àilS atribuições desse Tribunal. 

O SR. ALIOMAR BALEEmO -
Não é ·essencial, par.a meu ponto de 
vista, o órgão que tenha ~-e pronun
ciar-se sôbre .a :Perda do mandato. 
Para mim, ta.nto faz sej1a a Câmara, 
como o Tribunal EspeciaL No caso 
em concreto, tratando-se de f.atoo que 
se passam dentro do próprio Parla
mento a este deveria caber a decisão 
muito embora também a conduta prl
V·ada do Deputado p~sa. tornar cho
cante a sua permanência no Parla
mento. Tal será o caso do Deputado 
que tenha vícios no seu proceder inti
mo e que pode, assim, criar um cons
tr.:~Jngiinento e influir até sôbre a pró-
pria ordem pública. · 

Pareceu-me, por isoo, que o Parla
mento seria -o órgão mais 3/dequado 
para julgar a 'Perda do mandato, tan
to no caso de rebeldia. contumaz às 
medidae da Mesa como no de indi
gnidade. Isto, porém, não impede que 
se concilie o principio da minha 
emenda com a sugestão do Sr. Soare.5 
Filho, no sentido de que a matéria 
fique a.diada para qtllando se · cui~ar 
da criação do Tribunal Especial, su-
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gerida pelo nobre Deputado Prado 
Kelly. 

0 S'R. SOARES FILHO - Se o no
bre Deputados aquiescesse, em suge
. riria votássemos êste assunto, que 
reconheço de suma importâ.ncia, 
quando fôsse examinada a parte fi
nal do capítulo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Nada tenho a opôr. Fic.ará ao crité
rio de V. Ex." slUICitar a questão no 
momento oportuno. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - O Sr. Representànte Soa
res Filho propõe que a emenda ora 
lida tenhllj a discussão adiada para o 
final ôo capítulo do Poder Legis1ati
V·o. 

Os Srs. Representantes que concor
dam com a proposta, queiram con
servar-se senta-dos. (Pausa) . 

Aprovada o adiamento. 
Passo à leitura de ·outra emenda, de 

autori.a do Sr. Caíres de Brito: 
~ Acrescente-se ao art. 10, onde 

convier: -- ser a~dvogoo0 de gran
des emprêsas, nacionais 'ou es- -
trangeiras, ligadas a "trusts" ou 
monopólios". 

E-stá em discussão a emenda . . 

O SR. IVO l:>'AQUINO- Sr. Pre
sidente, a emend.a apresenta-da pelo 
Sr. Representante Caires• de Brito já 
foi objeto de discussão em . plenário, 
po.r ocasião da votação do Regimento 
Interno, se me noo engano. 

Vótei contra a proposta, porque a 
idéia nel~t contida, relativa a mono
pólios, já se acha consubstanciada na 
matéria pertinente à concessão de 
serviçoo públicos. O mónopólio só 
é permitido, em face da lei, por con
cessão feita pelo poder público. As
sim, ·essa proibição jã está · virtual
mente consignada em dispositivo por 
nós vota-do. Quant0 aos "trusts" nã,o 
dou meu voto a favor apenas porque· 
jlugo muito difícil conceituar jurídi
camento o que seja "trusts". Pode
mos achar ou entender que determi
nado exercício C:·0 · comércio e da in
dústria constitui um "trust", 
mas, se êste· "trust" não está defi
nido em lei, não é de fácil apreciação. 

Nem me parece existir configura
ção a respeito na legislação brasilei
ra. E se estou enganado quanto a ês-

te ponto, espero que alguém me poli• 
sa esclarecer. 

O SR. MILTON CAMPOS - Se
nhor Pre::•idente, a emenda do nobre 
Representante, esta, sim, poderia 
!realmente ser adiwda. porque, salvo 
equívoco meu, no C.apítulo da Orde~ 
Social, há dispositivo · proi·bindo os 
"trusts" e os monopólios. 

Ora, .se proibimos os "trusts" e oo 
monopólios, como p:octeremos adotar a 
emenda C:e S. Ex.a se ela pressupõe a 
existência de mongpólios e "trusts" 
Estaríamos em face de uma incoerên
cia._. 

O SR. C AIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, a intenção que tive
mos. ao apresentar esta emenda, efe
tiv,amente foi de dar um passo a mais 
.na nossa legislação, atualizando-a ... 

O SR. MILTON CAMPOS· - .AJ; 
intenções de V. Ex. a merecem apoio 

O SR. CAIRES DE BRITO- .. . 
tanto assim que quando a oferece· 
mos em plenário," foi ela encaminha,da 
à Comissão de Constituição por ter 
sido considerada anti-regimental. 

Tenho ,aqui, o "Diário da A&sem
bléia de 2 de març0 de 1946. Nele se 
vê que o Representante Sr. Prado 
Kelly, ao apartear o Sr. Grabois, que 
C:oefendia a inclusão desta emenda, di
zia que já em 1933-34, levantara -na 
Comissão o problema dos "trusts" e 
monopólios, e que. vindo à Comissão 
de Constituição, daria seu voto à uma 
emenda semelhante. 

O Sr. Deputado Co~ta Porto ta.m- · 
bém se manifestou favorável a um 
artigo da Constituição que armasse 
o poder público contra a ação ne
fasta dos trusts e monopólios . 

Não 8/Credito que seja difícil c.ara.c-
. terizar os trusts e monopólios, por
que, efetivamente, todas as ,fonl!es' 
básicas da economia, não só no Bra
sil, como no mundo, estão entregues 
a, monopóli-os. 

O SR. IVO D'AQUINO - Os 
monopólios, sim; é fácil caracteri
zá-los. 

O SR. CAIRES DE BRITO - . 
Há muitos produtos de primeira ne
cessidade, em no.~so pais; que estão 
entregues a "trusts". Houve, até no 
govêrn0 do sr. Getúlio Varg,as, uma 
lei anti-trusts, que causou grande ce
leuma, ·ten.eco parece-me, entre 0iõ 
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\Se~ mais fejrrenholS ~e:t1ensol'!eS·, o 
então Ministro da Jus·tiça hoje Depu
tado, Sr. Agamemnon Magalhães. 

O S~. AGAMEMNON MAGA
LHAm - O judiciário revogou a 
lei. 

O SR. CA:IRES DE BRITO - Es
tamos elaborandb wna Constituição 
que paira .acima do Judiciário, pois é 
a lei básica. Não procedemos a adap
tações; criamos a lei, com o intuito 
de amparar e defender o povo. Para 
fazer adaptações, não ooria n.eces
sár1l wna Constituinte. · 

Já chegamos à conclusão de que 
as guerras são consequências da luta 
pelM zonas de influências, pela con
quista dos mercados. No Brasil a 
economia está entregue, infelizmim
te, a grandes trusts e monopólios. 
Como Representantes do povo, não 
poC:emos ladear questão tão impor
t:mte, deixando de discuti-Ia. 

Julgo, pois, que deve haver uma 
compreensão perfeita e justa entre 
todos aqui, a fim de que mesmo adia
da a questão, não deix.emos de, opor
tunamente, sôbre ela legislar, porque 
na luta contra os trusts e monopólios 
está a safda pan:1 conseguirmos a in
dependência econômica e política do 
país. E' muito fácil a qualquer bra
sileiro, mesmo. sem ser profundo en 
questões econômicas, notar na pró- · 
pria carne que toda a economia do 
país, hoje,· está lig,wa com raras e 
honrosas exceções, a trusts e mo,no
pólios, criando a situação C:e miséria 
em que nos encontrmnos. 

Não temos, portanto, Sr. 'Presiden
te, a menor dúvida de que a inclusão 
dêsse artigo na Constituição marque 
o wmeço de luta heroica e difícil. 

O SR. IVO D'AQUINO - Pelo 
argumento de V. Ex.a, que está certo 
em princípio, os trusts e monopólios 
não deviam existir. 

Mas, como V. Ex.a não proibe ·a 
existência dos trwsts e morwpólios, 
não sabemos, legalmente, o que seja 
trusts mas o estamos consagrando. . 

O SR. CAiiRE;S DE BRITO -
Estou, apenas, apreciando a realida
de brasileira. Existem trusts- e mono
pólios e acredito não estejamos em 
condições de proibí-Ios. · 

Estão .l.í vários casos: de trusts, o 
dos frigoríficos, o do algodão, o dos 
transportes, o da energia elétrica. 

Se, portanto, os Srs. Representan
tes na Comissão da Constituição, que
rem proibi-los, contem ·não só com o 
meu apoio, como também com Q meu 
Partido. Mas o fato é que êles exis
tem e devemos, por conseguinte, le
gislar a respeito. Em artigo por nós 
já aprovado infelizmente se admi
tem os trusts, como empresas que 
gozam de favores .públicos. (Muito 
bem>. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Soares 
Filho propõe que a discussão da. 
emenda. do Sr. Caíres de Brito sej'il. 
adiada, para que ,:1 apreciemos quando 
discutirmos o capítulo "Da Ordem 
Econômica e Social" onde existe dis
positivo relativamente a trusts e mo
nopólioo, caso o autor da mesma não 
se oponha a esse ,:ullamentlo. · 

O SR. CAIRES DE BRITO 
Concorc!·o, desde que, se não for abo~ 
lida, voltemos a colocar no capítulo 
relativo aos Deputados, a proibição 
de serem advogados de tais empre
sas~ 

O SR; NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A reSsalva de V. Ex. a im
porta na prévia .:1provação da emen
da. Avenas posso ressalvar o direito 
de V; Ex.". discutir a emenda opor
tunamente. 

Os senhores que concordam com 
o adiamento da discussão da emenda 
ofereciJa pelo Sr. Caíres c!e Brito 
para que seja apreciada quando co
gitarmos do canítulo "Da Ordem Eco
nômica e Sociãl" queir.am ficar sen
tados (Pausa) . 

Aprovad<J. 
Passemos, agora ao artigo 16. 

O SR. SOARES FILHO- Senhor 
Presil.dente antes de apreci.:1r a Co
missão o ârt. 16 do projeto, eu q~e
ria chamar a atenção dos nob:t;eS co
que não figurarm no .projeto. um 
deles, ·o de n.0 11, diz 0 segUinte: 

"Importa, em renúncia do man
dato a ausência do Deputldo ou 
Senador às sessões ~urante três 
meses consecutivos". 

Se V'. Ex.a Sr. Presidente, comul
tando a Comissão verificar que ela 
entende deva permmecer na Consti
tuição êsse dispositivo mandarei à 
Mesa emenda substitutiva. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Atendendo à boa ordem 
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dos trabalhos, acho que devemos dis
cutir os artigos que faltam do Capí
tulo Primeiro - "Poder Legislativo" 
porque todas as emendas aditivas vão 
oor discutiC.as no fim desse Capítulo 
inclusive as que foram adiadas. 

Assim, passaríamos a discutir 0 s ar
tigos 16, 17 e 18. 

O artigo 16 diz: 
''As condições de elegi.bilida.de 

dos Deputados e Senadores, não 
determinàdas na Con.s•tituição, e 
·OS casos de incompatibilidade elei
·toral, serão estabelecidos em lei 
ordinária". 

O .SR. GOSTA NETO - . Sr. Pre- . 
sidente, quando elaboramos o projeto 
em discussão, ficou resolvido - aliás 
a resolução não foi propriamente da 
Subcomissão. ma.s1 do Relator - que 
dada a dificuldade que, pessoalmente 
encontrei, para a red.ação. do artigo 
referente às condições de .elegibili
dade, deveria toda a matéria, ser dis
tribuída por outros Capítulos, ~o Po
der Legislativo. Destarte, ficariam 
todas elas fazendo parte dos Ga.pítulos 
"Câmara dos Deputadoo" e "Senado" 
nos lugares adequados. Todavia, ofe
recido substitutivo pelo nobre Depu
ta,do sr. Soares Filho verifiquei que 
S. Ex. a. foi mais feliz ·do que eu pois 
conseguiu encontrar redação mais 
11.certada, e é justamente a que cons
ta do art. 15 do seu subs•titutivo, que 
reputo perfeita. . . 

Por isso, pediria a V. Ex."', Senhor 
PresiC.·ente, que desse preferência a 
discllbsão desse artigo e, na ·ocasião 
oportrma, se fará então o cancela
mento da matéria. que ora for inclui
da no texto. 

Penso Sr. Presidente que o arti
go 15 está muito bem· redigldo, e a 
Comil!'são poderá aprová-lo, porque 
satisfazer não só o pensamento do 
ilustre Relator do substitutivo como 
tàmbém, creio, o da própria comis
são. Peço permissão para ler o re
ferido artigo: . 

"São condições de elegibilidade 
· pal13. a Câmara dos Deputados e 
para o Senl!ldo Federal: 
1.0 - ser brasileiro nato; 
2.0 - estar no exercício C.oSI di- · 
reitos políticos; 

3.0 - ser maior de 25 anos, para 
a Câmara dos Deputados, e maior 
de 35 para o Senado Federal". 

Era o que tinha a declarar. (Muito 
bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores acabam de 
ouvir o requerimento de preferência 
do S'r. Deputado .Costa Neto, que na 
qualidade do relator da SubcomiSsão, 
pede que, em lugar C.'O art. 16 do pro
jeto, seja votado o art. 15 do sub&ti
tutivo . 

Os s-enhores que concordam com 
o requerimento queiram ficar .senta
dos. (Pausa) . 

A<provado. 
Passa-se a discutir o art. 15 do 

substitutivo, em vez do art. 16 do 
projeto. · 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, peç0 licença 1a. V. Ex. a para 
prestar um esclarecimento. 

Não. se trata da discussão do arti
go 15 do ·substitutivo em vez dà. do 
art. 16 do projeto, ma;sl, apenas da 
discussão ·~o art . 15, do substitutivo 
porque êste artigo não se enquadra na 
lD!3;téria do 16 do projeto. Este con
tém matéria diferente também regu-
lada n 0 projeto, e que'·deverá ser dis- · 
cutida depoils~ 

O SR. NEREU RAMOS', PRESI
DENTE - Mas V. Ex.a pediu prefe
rência. 

O SR. GOSTA NETO- Pedi pre- . . 
fel.'ência nara discutir o art. 15 do 
sul>Stitu,tivo an~s da. lc!iscussãÓ do 
outro que V. Exa. tinha anunciado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- O requerimento de V. Exa. 
não e então de preferência de um ar
tigo sôbr-e o outro, mas de prioridade. 

O SR. COSTA NETO N-esse caoo, 
V. Ex.a. me de.sculpará: foi um êrro 
de denominação. 

- O SR. NEREU RAMOS, PRESI
Dente - O Sr. Deputado Costa Neto 
pede que seja, antes do art. 16 do pro
Jeto, discutido o art. 15 do substitu
tivo, que ·~stá assim redigido: 

. "São conc!ições de elegibilidade 
para a Câmara dos Deputados e 
Senado Federal: 1 - ser brasilei
ro nato: .2 - estar no exercício 
dos direitos políticos•; ·e 3 ·- ~r 
maior de 25 anos, para a Câmara. 
d.os Deputados, e maior de 35, pa
ra o Senado Federal". 

Não havendo quem peça a palavra, 
dou por encerrada a discussão. 

·Está encerrada. 
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Os senhores que aprovam o requeri
mento queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Está em discussão o n.0 1 do art. 15 

do substi·tutivo, que está assim redi
.gido: "ser brasileiro nato". Não ha
vendo quem peça a pahvvra, esta en
(:errada a discussão. Os senhores que 
o aprovam, queiram conservar-se sen
tado:·. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passemos à discussão do n." 2, que 

diz: "estar no exercício dos direitos 
politicos." Em discussão. Não haven
do quem peça a palavra; encerro a 
discussão. Os LSenhores que a-provam, 
queiram permanecer sentados. (Pau-_ 
~a). 

Aprovado. 
Está em discussão o n.0 3, que pres

creve: "ser m:tior eoe 25 anos, para a 
Câmara dos Deputados, e maior de 
35. para o Senado Federal" Está em 
~cussão. Não havendo quem peça: a 
palavra, encerro o discussão. (Pausa) • 

Encerrada. • 
Os senhores que o aprovam quei

ram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Vamos passar agora ao art. 16 do 

projeto, que r-eza o seguinte: 
"As condiçõas; de elegibilidade 

dos Deputados e Senadores, não 
determinaC.as na Constituição, e 
Os casos de incompatibilidade 
elel:toral, serão estabelic1do.S em 
lei ordinár:iJa". 

Em discussão. Não havendo quem 
peça a palavra, vou encerrá-la. (Pau
~a) . . 

Encerrada. 
Os senhores que aprovam êsse ar

tigo, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Artigo 17: 

" A Câmara dos Deputados 
reunir-se-á em sessão conjunta, 
com 0 Senado Federal, sob a di
reção da Mesa dêsde, para inau
guração solene da seM_ão legisla
tiva., ·elaboreçao do Regimento 
comum e recebimento do compro
misso do Presidente da Repúbli
ca" .. 

Se não houver quem peça a pala
vra encerro a discussão. (Pausa) .• 

Encerrada. 

l 

Os ·senhores que aprovam o art. 
queiram periÍJ.anecer sentados. (Pau
sa). 

Aprovado. 
Art . . 18: 

" Os membros da Câmara dos 
Deput8idos, nome111d10S Mli~'listros 
de Estado não P.e;rdem o manda
to, sendo substituidos, enquanto 
exerçam ó cargo, pelos suplentes". 

. Existe, sôbl'e êiSse artigo, a seguinte 
emenda do Sr Deputado Acúrcio Tõr
res: 

"Não perde .o mandato, nomea
do Ministro ~e Estado, o Senador 
ou Deputado, subst1tuido êste en
quanto . exercer o cargo,· pelo su
pl~mte". 

O S'R. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, relativamente ao a
tigo em discussão, proponho 1ll. seguin
te emenda: ~suprima-se o art. 18. 

Para justificar essa emenda, direi, 
em primeiro lugar, que a. disposição, 
era discutidá é incompatível· coni o 

_ princípio básico do s·istema presiden
cial, a sa.ber, o princípio da divisão 
dos poderes. Se um deputado pode 
ser ministro, sem deixar de ser de
putado, se um poder pode assim in
serir-se no outro, se essa interpreta
ção é possível, ferido está o princípio 
incial do sistema presidencial, que a 
Co~tituição se propõe. adotar. 

Considero em segundo lugar, a in
congruência· do dispositivo. 

De fato, se ao deputado se concede 
o privilégio, por que recusá-lo ao se
nador? 

O SR. ' GRACO ,CARDOSO - E' 
só estender ao Sen:tdor, que tudo. fi
cará sanado. 

O SR. GUSTAVO CAPAN:mMA -
Vejo bem a razão da .. C.ifer.ença de 
tratamento: é que, pelo vigente sis
tema eleitoral, o Senador não tem su
plente, e seria absurdo deixar desfal
cada uma represent:tção estadual no 
Senado. Vê-se, assim_ que a inovação 
não se conciliária com a organiza.ção 
~o parlamento . em nosso país. 

Por outro lado, chamado um depu
tado, para ocupar o cargo de ministro, 
e não· deixando vago o lugar, não me . 
parece legítima a convoca.ção de su
plente. 

.O suplente, em noss·o direito 
(veja-se o art. 53 da vigente lei 
eleitoral) , só se convoca no caso 
de vaga. sem vaga, não se deve 
convoo:tr suplente. O suplente · te-. 
·rta uma · atu~ção precária. incom..: 
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pativel com a natureza do man
dato parlamentar. 

O SR. ACúRCIO TõRRES - Mas 
V. Ex."" deve ter em vista, diante da 
argumentação expendida, o disposto 
no art, 52 da Constituição de 1934. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Preciso é ainda considerar que é posa 
sível dar-se o caso de não haver su
plente em determinada representa
ção. Um de seus deputados é nomeado 
ministro. Que acontecerá? Ou fica
ria desfalcada a representação ou se 
teria de convocar o eleitorado para 
eleger suplente. 
. O SR. FERREIRA DE SOUS'A -

Do mesmo modo, se o Deputado re
nunciar. 

O SR. SOARES FILHO - Tenho 
dispositivo em que se declara que, nos 
nove meses, isto é, da úJtima sessão 
da. legislatura,. não haverá eleição. 

O SR. GUSTAVO CA:PANEMA -
Penso. pois, Sr. Presidente, que o dis
positivo, ol'a discut1do, por ser con~ 
trário à · essência do sistema presi
dencial, por gerar ;l!. incongruência e 
a anormalidade do .nosso direito poli
tko, não derve ser a.proyado. 

O SR. IVO' D'AQUINO - Sr. Pre
~idente, a a>rguanentação do nobre 
Deputrudo Sr. Gustavo Owpanema 
baseia-se na separação· dos poderes·, 
·como se fôssem estanques. 

O SR. RAUL PILA- Assim acon
tece no Estados Unidos. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
São ·separados. 

O SR. IVO D'AQUIJNO - Embora 
separ.ados, êles se oomunkam e, por 
isso, são harmônicos. Não acho que 
-e-nfrente o sistema presidencia:l o 
texto ,proposto no projeto ora e:m 
discussão . E a prova disto é que a 
própria Constituição, na organização · 
clássica do sistema presidenci'al, per
mite essa comunicação. A inicia.tiva 
da lei, ;por exemplo, não perterwe 
!llPenas ao PIO+de;r Legis.Lativo, mas, 
também, ao Presidente da República. 

O- Presidente da Rlepú.b1ioa sancio
na aa leis. Há, po.rtanto, uma comu
nicação. 

O argumento de qUe o Rlepresen
tante, convidado para Ministro,ir:i.a. 
desfalcar sua ban.calda, precisa ser 
corisid>eiraJdo da seguinte maneira: 

Em primeil'o lugar, nin.g'uém é 
obrigaido a a.ceitar o convite; em se
gundo, o desfalque, ou não, da ban
-cada, é apreciação que ela mesma 
dev-e fa:rer. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Não é da bancada que se trata; o 
povo, que · -elegeu o Deputado, é que 
ficaria prejudicado. 

O SR. IVO D'AQUINO - Não 
fica preju<iicada. 

O SR. RAUL PILA- Ficará pxe:
judica.da se êsse ~·epresentante dó 
povo passar de simples legis1a.dor a 
membro do Executivo? 

O SR. IVO D'AQUiiNO. - Não 
ficará prejudicada, porque, em pri
m•eiro 1ugait", existem suplentes; em 
seguiJJcio, porque o Poder Público po
ae necessitar dos semriços de wn re·
presentante da nação, pa.ra exerce!' 
cargo público. Ai, ha.veTá. uma con-
cilia.ção de · interêsses públicos . · 

O que o Sr . . Deputado Gus-tawo 
Crupanema afirmou, e com o que não 
estou de acôrdo, é que o ar-tigo en
frenta o sistema rpl'esidencial. Aboo,.. 
~utam•ente taJ não se verifica. o que 
há é compensação, conciliação · do 
sistema p!l"·esidencia.l :puro com um 
novo sistema, ·e<nl' consonância com 
as realidades atuais. 

Temos · ainda o exemplo dJa, pre
sença de Mil:Ustros perante o Par~ 
lamento, - figura essa. já acolhida 
na Constituição de 34. 

O SIR. COSTA NETO - Sr. Prt.
sidente, pal'ece-me que o nobre se
nador Ivo .d'Aquino respondeu, C<lllll 
bas.tante felicidade, às principais ob
j-eÇões feitas pelo ilustre I:leputada 
se;nhox Gustavo CaJ~ema. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHA'ES - Com graifcie vantagem. 

O SR. COSTA NETO - OS Sena
dores não foram incluíidos nesse dis
posLtivo simp1esmente porque não 
têm suplentes. Tod(l;via. assum.1, co
mig-o mesmo, o comlpromisso de YQ.. 
t-ar pela inclusão dos Senadores, uma· 
vez que .fôsse apresenyada qualquer 
emenda nesse sentido. Como surgiu 
essa · ·emenda, de auto!l'ia do noba"e 
Deputado Sr. Acúrcio Tôrres, a el.:a 
aidiro, desde que s. Ex."' não altere 
a colocação dos memlbrOs da oração, 
isto é, o sujeito no fim e os comple-
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mentos no princípio. Guardada essa 
_orientação de redação, estou de ple
no acôrdo com Sua Excelência. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Vossa Excelência propõe então uma 
troca: fica oom as minhas idéias e 
eu com a sua gr·amá.tica. . . . ' 

O SR. COSTA NETO - Se assim, 
V. Ex." o entende.... -
. O SR. AGUROIO TORRES -

Está bem. Gosto sempre de andar 
menos em grmática. 

O .SR. COSTA NETO - Não me 
incluo 'entre os doutores . . . muito 
menc:>5 de gramática. 

O · SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
queira usar da palavra., encerrarei a 
discussão. (Pausa) . 

. Encer:ra.da. 
Vamos pa.ssar à votação. O senhor 

Deputado Gustavo Crupanema propõe 
a SU1Íressão do artigo, ·pois não dese
ja qtre os membros do Poder Legis
lativo aceitem cargos ... 

O SR. GUSTAVO C~ANEMA -
Podem· aceitar, mas peridendo o seu 
lugar .no Congresso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE . - V. ' Ex." não deseja que 
os . membros do Poder Legislativo 
aceitem ... 

Os Sel!lhores que aprovam a emen
da do Sr. Gustavo Capanema, · quei
ram ficar sentados. (Pausa) . 

Rejeitatd·a. 

Hâ uma emenda substitutiva do 
Sr. Deputado Acúrcio Tôrres, ampa
l'3.da pelo voto do Sr. Relatar. 

O SR. ACURCIO TORRES -
P~o licença a V. Ex." pa.ra uma 
explicação. 

Redigi a emenda tendo em vista 
os ensinamentos de Antônio Feli
ciano de Orusítilhoo, que dizia ser 
também co:rr.eto colocar-se o verb'l 
ante.!! do sujeito .... 

O SR. COSTA NiETO - Não disse 
qUe V. Ex." foi incorreto na sua :rte
dação. 

O SR. ACUROIO TORRES -
Troquei de bom grado mill'lha.S idéias 
c.om a gramática de V. ·Ex.", lamen-

tando apenas que V. Ex." a tives:;;e 
def.erido à Comissão de Redação f;DI 
vez de a redifir logo, com aquêle 'apu
ro que lhe é próprio. 

O SR. COSTA NETO - Trata
va-se, antes, de -questão ·de coloca
ção, visando a melhor cla.reza. 

Aipenas não concolido ·em que uma 
disposição permissiva comece por um 
não. Não é, pois, quest&o de gramá
tica. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pr.e
sidente, o princÍ\Pio tr-adicional ê o 
·tia - igualdade de r.epresentação dos 
Estados no Senado. · Tão rigorosos :fo
:!:'arn os ll'lOcl'te-•americanGs a êsse :!:'es .· 
peito, ao modelar o regime f·edera.Ü~ 
vo, que criaram o lugar de Vice-Pre.:.. 
sidente da República para, que pu
desse presidir as sessões da Câ~ 
mara Alta . 

Se aprovarmos a emenda, permi~ 
tiremos que as Tepil'eSentaç5es dOS 
Estados fiquem desfalcadas, em pre
juízo, portanto, do princípio clá~:
sico. 

O SR. COSTA NETO- Neste ca
so, o Senooor não a,.eitará o con
vite. 

O SR. PRADO KELLY - Vo
tarei pelo artigo, porqué nele se pre
vê a subs·tituição. Não me impressio
nou o arg.umento do Sr. Gustavo 
Capanema, extraído da Lei Eleito
r-al, poxque, sabidam€'llte, ela é de 
1945. 

A Constituição de 1934, no arUgo 
62, havia permitido que os membros 
da Câmaa-a, nomeados Ministros de 
Estado, não perdessem o mandato, 
PO!t'QUe emm su:bstituí!dos, quando 
exercirum o cargo, pelos supleütes 
I'€spectivos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se houvesse. 

O SR. PRADO KELLY - No caso 
de que não houvesse sll!plente, não 
estaria vel'ificada a condiçào da 
Constituição. Não poderia, portan
to, hav;er a permissão ali p.revista de 
se a;brir vaga . Será o caso dos Sena
dores. Desde que não existe suplêll'l
cia. para o Senado, não vejo como se 
possa estender aos membros na Cà
mrura Alta a norma permisslva do 
artigo 18 do projeto. · 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Por tulio isso, V. Ex.a vão vendo 
como a violação dos principias tra.z 
dificuldades. 

· O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ 
Mas o sr. Prado KeLly não falou em 
princípios. 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Pod·e-se contornar a. dificuldade, com 
a criação da figura do suplente, ou 
por meio da e lefção, pela Assem
bléia ·Legislativa, no caso de vaga 
de Senador. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Era justamente o que ia pto:Por. 

O SR. HERMES LIMA - Isso se-
ria complicar muito. · 

O SR. PRADO K.ELL Y - Pelos 
moti·v.os antes eXjpostos, Sr. Pr~si
dente, sou favoiiá.vel ao texto do pro
jeto. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sitl.ente, ·não me· impressiona. [.). ar
gumento, por dois motivos: como 
lembra o Sr. Aliomar Baleeia:"o," po
der-se-á cogitar da criação de su
plenbe para os Senadores; depois, 
porque se trata de questão de conve
niêl11Cia, -a ser aprooiada em cad111 
caso. Será de conveniência deixa:r o 
Estado desfalcarlo de sua represen
tação no Senado, quamo um aos 
sEus membros fôr, acaso, nomea;do 
Ministro? ou, inversa.mJente, deve
remos prescrever que o Senador de
va abrir mão da sua crudeira? E isto 
seria uma questão de conv·enlêl\cia, 
a resolver em câlda caso . 

Era ó que tinha a dize1'. 

O SR. HERMES LIMA Sr. 
Presidente, acho que a norma per
missiva .. do ar.t . 8 deve ficar . restri
ta aos membros .da Câmara dos 
Deputa.dos, porque, realmente, iria
mos deslfa.lcar a re!l}resimtação dos 
Estados no Senado. Um dbs moti- . 
vos pelos quais mantivemos aquE:la 
Câmara foi exatamente garantir às 
unidades f·ede<r.ativas representaÇão 
igual naquela Casa Legislativa. Mas 
para sa-tisfazer às JJOS~ibilidades de 
uma nOJ:ma pelim.i.ssiva, começamos 
acriar modalidades novas de eleição 
para os membros do Poder Legislati
vo, como· a sug·erida e que me pare_ 
ce consubstanciad.a numa emenda, 
permitindo-se que ·um Senador seja 

eleito pela As~mbléia Legislativa, pa
ra substituir um outro convidado para 
Ministro. 

Isso tmz demasiruda complicação ao 
próprio mecanismo constitucional, 
para satisfazer possibilidades de ume. 
norma permissiva. 

Ora, o .próprio caráter do Senado 
indica que a sua representação não 
deve, de .modo alg'um, ser perturba
da por essa escolha. Deve ela perma
nooer ig.ua.l para defendeT, exa.tl.
mente, aquêle principio qUe é o de 
uma · Câmara na qual os Es·tados, 
grandes ou pequenos, tenham repre
sentação i.dêntioa. 

Por isso, penso que tôdas as emen
das ao art. 18, visando inclwr o Se
nado, devem ser rej.eitadas, porque 
t.stamos complicando, inutilmenl:,e, 
uma norma de ca.rálter ·;permi'-Sivo 
e experimental. E por ser ex,peri
.mental, basta que se restJrinja à Câ
mara dos Deputados. 

O SR. RAUL PILA - E se fôsse 
criado o cargo de suplente para os 
Senadores? 

O SR. HERMES LIMA- Não sa
tisfaria. 

O SR. RAUL PILA - Qual a. ra
zão séria para que os Senadores não 
tenham suplentes? · 

O SR. HERMES LIMA- Não vejo 
utilidade nisso, para satisfa.zer a,pe
nas, como disse, às posslbiltdade& d~ 
uma norma permissiva. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO 
A criação do suplente evitaria nova 
eleição. 

' 
O SR. HERMES LIMA - Ficaria.·• 

mos nisso; para ens~jar a possibili
dade de convidal' o Presidente da 
República um .Senador para Minis
tro, iríamos, .só por isto, cria.T a fi
gura do suplente de Senador. 

O SR. OLODOMIR CARDOSO -
Para o mesmo efeito dos casos de :m
Plente de Deputados: quando hou
vesse vaga. 

O SR. RAUL PILA - Se faze
mos. tamanha questão de igualdade 
de representação dos Estados no Se
na.do, crie-se o cargo de suplente de 
Senador. 
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O SR. HERMES LIMA Terml-
nando, Sr. Rresidente, reafirmo ,que 
o art. 48 deve permanecer como estã. 

O SR. RAUL PILA - Não esta
mos escrevendo tratados de Direito 
Constitucional, mas fazendo a,penas 
uma ConstituiÇão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Ferreira de Sousa 
a.pre.senta a se.guinte ~menda: 

"Se a nomeação de Ministro 
recai.T em SenadOr, ou se não 
houver suplente. d-e Deputado no
meado, a Assembléia Legisla.tiva 
do Estado elegerá um substituto 
provisório" .. 

Tem a paLa-vra o Sr Soares Filho. 

O SR SOARES FILHO- Sr. Pre
sidente, o dispositivo em discussão, 
constante do art. 18 do !Projeto áo 
S:r • • Costa Neto, a quem a,provelto 
ft. qpartunida.de para agradecer as 
:referências bondosas feitas .a um 
pooto de meu ."trabalho ... 

O SR. COSTA NETO - Referén
da, aliáS, justa. 

O SR. SOARES FILHO - ... me· 
1·ece· a aprov,a.ção da Casa, porque 
entendo que, embora a situação do 
Senador investido no cargo de Mi
nistro possa, eventua'lmente, quebrar 
a igua~dade da reprooentação dos 
Estados no Senado, por outro lado, 
ficaria colocado também nwna si
tu~ão de desigualdade, ·em face doS 
outroo membros do Podea- Lebísàa
tivo, isto é, dos senhores Deputados. 

. Por isso, estou inclinado a en•ten
àer que o Senador possa, também, 
ser nomeado Ministro, sem pe}."lder o 
cargo, tal oonio. ocoou-e com o Depu
tado. 

Qu,an,to à 1Substituição, evidente
mente, -encerra matéri-a que, por duas 
r~es, julgo não d-eve ser decidida, 
neste momento. A ~primeira é que, 
de qualquer forma, só se poderia ·~re
solver pela suplência, o que não es-

. tá criado na legislação ordinária; a 
seg'unda, po.rque a modal-idade da 
eleição para o S enado também não 
foi ainda r-esolvida. 

Por essas duas :razões, entendo que 
não devfauios cuidar da forma doe 
pr-eencher · o lugar vago, provisOria
mente, pelo Senador nomeado MiniS
tro, deixando o assunto para ser re-

solvido quando <tJ:atrurmos da compo
~üção do Senado; e se, porventu:ra, a 
Comissão se inclina-r p ela eleição di'
;reta, que é da tradição brasileirs, e 
como sustenta, evidentemente, a lei 
ordinária, teríamos de prevar, pa.rl'l. 
o futuro, essa condição. Fazê"lo nes
ta hora, seria precipita~r, como a.cf'n
tuei nes3es dois fundamentos, uma 
quéstão que pode ser melhor resol
vida em seu tempG e em ca.pítulo 
pró.p.rio. 

Por iss:o, apelarLa palra .o nobO:'e 
senador, Senhor· FerreiTa de Sousa, 
no sentido de retirar sua. emenda, 
para ser considerada em outn;n. oca
sião, iSto é, quando se tra·t.ar da 
constituiçã-o do Senado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O sr. Deputado Soares 
Fil!ho sugere S€ja o assunto adiado 
para quando se discutir a constitui- . 
ção do Senado. 
· Os Senhores que estão de acô1xlo 
c-om o adiamento da discussão, quei
ram cons.enwar-se sentaldos. (Pausa.> 

Aprovado. 
O art. 18 e as emendas que com 

o mesmo se rela-cionam ficariam adia
dos . 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
Presidente, meu !Pensamento . é no 
sentido da àprovação do artigo, in
clusiv-e da . emenda. qu-e não ·atribui 
a pfll"ICl.li do mandato ao Senador, fi
ca.mio essa par:te da substituição do 
Senador para_ sm- resoLvida quando 
se -tr.atax da constituiÇão do Senado. 

O SR. OLODOMIR CARDOSO -
Há membros da Comissão que subOr
dinam seu vato ao . modo pelo qual 
fôr resolvi<:lo o caso do Senado. 

O SR. SOARES PILHO - . F4ltão, 
votemos o a:rtigo, menos a parte do 
Senado. 

O SR.' NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. ·senador Clodom!.r 
Cardoso declrur>a que há Represen
tantes que só votariam pela pennis
são aos Deputados de aceitarem car
go.s de Ministro, se igual faculdade 

·fosse outorgada aos Senadores. 
O SR. SOARES FILHO, - Isso 

importaria na votação do artigo e da 
emenda do Sr. D e;putado Acú:::clo 
TÔ'.ITes. A questão da suplência no 
Senado ficaria para outra oportuni
dade. 
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O SR . . NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos à votação do ar
t1go, sôbre o qual existem duas 
emenda.s substitutivas, uma· do Se- . 
nhor Acúrcio TÕ1Tes e outra d'<> Sll
nhor . Costa Neto. 

Diz a ememia do s~:· Deputado 
Acúrcio Tõrres. 

"0 Senador ou Deputado, no
mea!do Ministro de Es~dc, não 
·perde o mandato, substituido o 
último, enquanto o exerça pelo 
suplente". 

A do Sr. Deputado Costa Neto está 
assim redigida: 

"Os membroo do Congresso 
Nacional, que aceitar.em cargo de 
Ministro de Estado, não. perdem 
o cargo. Os Deputados serão 
substituídos pelos suplentes e os 
Senadores por cidadãos elegíveis 
.nos· .têrmos do art. 9. 0 , indicado 
pelas assembléias legislativas do 
do Esta.cto correi:\POIIldente". 

A · emenda do ST. Deputado Acúr
cio Tõrres, tendo sido of.ereclda €m 
primeiro lugar, e de acôrdo com a
praxe até agora seguida, será votada 
antes, uma vez que não houve pedido 
de preferencil:J. para a outril, 

Os Senhores que aprovam a emen
da substitutiva do Sr. Depu talo 
Acurcio Tõrr.es, queiram ficar senua.
dos. (Pausa) . 

Ap·rovada: 
As emendas relativas à substitui

ção do Senlidor nomeado Minis-tro 
de Estado ficam .para ser apreciadas 
quando se discutir a composição do 
Senado. 

Existe sôbre a Mesa uma emenda 
aditiva do Sr. Deputado Soares· Fi
lho: · 

"Acrescente-se, onde convier, 
ao art. 13 do substitutivo de mi
nha autoria ... " 

O art. 13 é o seguinte: 

"A Câmara dos Deputados e o 
. Senado Federal podem convocar 
qualquer Ministro d·e Estado para 
pil'estar, rperante êles, informa
ções sôbre questões prévia ·e ex .. 
pressamente de!teirmina.das, aLi
ne'IJ.tE!S a assuntos da respect.ivo 
Ministério. A falta de compare
cimento do Ministro, sem justi
ficação, iiilP'orta crime de T.es
ponsabilid.ade. 

§ 1. 0 - Essa faculdade, no.s 
mesmos têrmos, cabe às Comis
sões. 

§ 2. 0 - A Câmara doo Deçu
Jtados e o Senado, por suas Cc
missões, designarão dia e hora 
para que os Ministros de Estado 
lhes prestem as hlformações pe
didas, ficando êstes, nessa oca
sião, sujeitos às ·mesmas prescri
ções regimentais que vigoram pa
ra os Deputa.<l.os e Senadorei" . 

A emenda é !lldiiiva. 
Em discussão o art. 13 do ~;ub&ti

tutivo, que . acabo de ler. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - . 
Sr. Presidente, sou oont.rário à su
gestão do · Deputado Soares Filho. O 
preceit-o, nos tê.rnios propostos, não 
se harmoniza com os principi05 do 
sistema presidencial. 

O entendimento entr·e o govêrno 
e as câmaras é útil e possivel nos 
termos da Constituição de 1S91. 

O comparecimento à Câmara dOIS 
Deputados ou ao Senado deTe !ler 
uma faculdade do Ministro. •rrans
formar essa faculdade em dever. e, 
mais, fazer da r.ecusa do Minisbro 
crime de responsabilidade é fertr o 
sistema. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sidente, mais uma vez me ponho eiil 
desacõrldo com o ilustre colega. Se
nhor Gustavo Capanema. 

Não estamos · aqui para sustentar 
sistemas, mas para elaborar wna 
constituição. Portanto dentro de 
qualquer proposição que aqui ·se f~. 
nossa posição deve ~er esta: de 109.

ber se vamos ou não modificar 9 re
gime presi(iencial. 

Nossa po31ção deve ser de saber. ::.e 
essa providência é ou não conveul~n
te. 

Não posso · ver, Sr. Presidente, em 
que a proviciêncJa viole o regime pre
sidencial, no que êle tem de e;,sen-
cial. · 

Não- é o fato de comparecerem os 
ministros para da~ explicações pe
rantE> o Congresso que destruirá o 
regime pil'eskl.encia,l. 

Se êsse ar.g.umento procedesse, .te-· 
riamos que o comparecimento do · 
Presidente da República ao congrel;
so, como acontece fl'·eqüentes lel!eS 
nos Estados Unidos, também ·viola
ria o regime presidencial. 
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O SR. HERMES LIMA - Para 
ler mensagens. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO -
Mas expontâneamente. Vai por que 
quer. 

O SR. RAUL PILA - As mensa
gen.s a que se refere o nobre colega 
Hermes Lima erM!l ·especiais, em que 
se. pleiteavam certa:s e deterÍn.!.nadas 
providências do Congresso. 

Se o compa.recimento .do Presiden
te da República ao Cangresso, nes
sa.s condições, está dentro do regime 
prQSi.dencial, pergunto: porque inva
hda.rá ·o sistema o simples compu
cimnto dos Ministros se êstes conti
nuam não sendo responsáveis peran
te o Parlamento, aonde comparecem 
apenas para dar exp1icações'! 

O SR. PRADO KELL Y - De 
acâ!"do ·com V. Ex.". 

O SR. ATILIO VIVAQUA 
Sr. Presidente, queria trazer, como 
subsidio contrário ao. ponto de 'Vista 
do Sr. Gustavo Capanema, o pro
jeto do Instituto da Ordem dos Ad
vogados, no qual estabelece como 
principio constitucianal o regime pre-
sidencial. . 

:&sse me.Sm.o projeto, entretanto, 
elaborado por aquela ilustre comis
são de juristas e já aprovatl.o por 
aquêle alto sodalício, adota dispositi
vo idêntico ao artigo . 3 . 0 • Como dis
se bem o nobre colega Sr. Raul Pila., 
não estamos elaborando sistemas, 
nem tampouco existem hoj-e, &lstemas 
puros e perl·eitos. 

Era êsse o . subsídio que· desejava; 
tr~. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre· 
sidente, tenho a impressão de que o 
nobre representantes Sr. Gustavo 
Oa.pariema está sendo vítima de equi
voco evidente. 

A Constituição de 1891, realmetn
te, estabeleceu como princípio cons
titucional o regime presidencial. ~s
se princf:pio se ·encontra consignado 
no art. 6, N.0 ·I, letra "c" da Cons-
tituição aludida. · · 
· Podemos dizer, portanto, que a 

Constituição d e 1891 ·estabeleceu ex
preS&amente o regini:e presidencia
lista.. 

Toda'Via, S;r. r'residente, tivemos 
opnrtunidade de discutir 1a.rg<1mente. 
neste recinto, os princípios consti
tucionais da nova Carta e não r·e
produzimos expressamente o· refe
rente ao regime presidencialista. 

O dispositivo do nossoo Proje.to 
que .corresponde ao art. 6, da de 1891, 
é o de n.0 4, que estabelece, como 
princípios constitucionais, os seguin
tes: a Federação e a forma republi
cana federativa; independência e 
harmonia dos poder.es; temporarieda
de das funções eletiva.S, que :;e não 
poderão estender par períodos maio
res que o das funções federais cor-

. respondentes, proibida a reeleição de 
governadores e prefeito.;; para o pe
.río.do inmediato; aut onomia dos mu
_nicípios; gaQ·antia do po.dM j.udictá-
ria local, e te. . 

Isso significa que, o úni1::o texto 
da constituição de 91, onde se esta.
be'lece o regime presidencialista, não 
encontra oorresporidente no projeto 
ora em · debate, especialmente na 
parte · já redigida. 

Agora,. devo acrescentar que está 
. havendo certa confusão em nossos 

debates. Se -estabelecermos a inde
pendência e hal·monia dos pode-res, 

· realmente nosso sistema se aproxi
"lllará muito m·ais do presidencialis
·ta; que do parlamentarista. Nele, o 
predomínio do Ex;ecutivo sôbre ·o le
gislativo e muito menos como acon
tece no iregim-e parlamentarista, a. 
preva..lência do Legislativo sôbre o 
Ex·ecutivo, ou,, como dizem alguns 
constitucionalistas franceses, inclusi
ve Barthélemy, o "Parlamento go
ve.ma a Nà ção". 

Em nosso regime o Parla.m·ento não 
governa a NaÇão. 

Entendo, pois, que o fato ' do 
deputado ou senador aceitar o car
go de ministro sem perda do manda
to, como tàmMm a questão do com
pa.recimento dos ministros a.õ Par
lamento para. dar ex,pli.cações, não 
tem qualquer !I'elação com · os sis
temas presidencialista ou parlamen
tarista. Não devemos, em absoluto, 

·estabelecer qualquer conexão entre a 
questão do regime e a do compareci
mento ou não comparecimento e a 
da ncmeação ou não de ministros 
que ex·erçam o mandato de deputado 
ou S'"1ador. 

Por isso m·esmo, sem deiXal' 'de 
ser coerente, posso ser favorável à 
nomeaÇão dos rep.l'esentantes da Na
çã·o pa.ra os cargos de ministro, :sem 
perda do mandato, e contrário, como 
efetivamente o sou; ao compareci
mento daqueles ministros, ao con
gresso. 
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Sou contrário pelo seguinte mo
tivo: porque êsse comparecimento 
po.de ser uma eSJ)ada de dois gumes. 
~le pode solucionar situações difi~ 
ceis mas também poderà criá-las. 

o SR: RAUL PILA - Permita 
V. Ex.a um apar.~. O conflito não 
se .gera :pelo · oompareclmento, mas 
anteriormente •e o com.Parecimento 
pode conconer, justamente, para di
rimi-lo. 

O SR: C0STA .NETO - O com
parecimento, muitas vezes, pode ser 
solici.tado ou determinado por um 
começo .de conflito. 

Mas é necessário ponderar o se
quinte: é o comparecimento .dos mi
nistros nas Comissões ou nas Câma
ras, pode ser combinado, indepen
dentemente da existência dessa r·EgTa 
na Constituição. Em regra a falta 
de compairecimento em nada preju
dicará porque o Congresso terá· por 
outras vias as informações q11e ne
cessitar. Deve existir - e isso cons
titui o próprio sentido da indepen
dência e harmonia dos poderes que 
estabelecemos - um entendimento 
permanente; mas não se deve dar ao 
Poder Legislativo o direito de exigir 
o comparecimentO dos Ministros. 
Porque nesse caso estabeLeceríamos 
uma forma especial do Poder Legis
lativo coagir o Exeeutivo, o · que não 
se compadece com aquele sistema. 

E' por isso que, sendo partidário 
do princípio que acabamos de con
sagrar, e que foi vencedor, sou con
trário ao com[)a.recimento dos mi
nistros. 

O SR. ARTUR_ BERNARDES -
Sr .Presidente, continuo considemn
do que não dervemos ter. muito apê
go à pure:<~a do regime, em face de 
um interêsse nrucional. Oons1dero a 
presnça .do Ministro numa das c·asas 
do Par1amento · como medida muito 
salutar. Sabendo que pode ser cha· 
mado a e~licar-se, é claro que os 
Ministros se conduzirão melhor, de 
modo a estarem sempre tmt';;Ja.tados 
para a prestação de eonta.S, se . assim 
se pode chamar, perante uma ·das 
Câ.m·aras. No caso coocreto porém, 
precisamos considerar que ~ Cons
tituição de 1934 já declarou que os 

· ministros são responsáveis pelos atos 
que subscreverem, ainda que con
juntamente com o presidente da Re
pÚiblica, ou praticados por ordem 

dêss·e. rués já estão afetados uma 
responsabilidade, portanto, não é de
mais que venham prestar esclareci
mentos a um dos ramo,s do Poder 
Legislativo. · 

:íl:sse preceito da Constituição de 
34 está reproduzido uo nosw· ante
projeto dé Constituição parágrafo se
gundo do artigo 12 está assim conce
bido: 

"Os ministros são responsáveis 
pelos atos que subscreverem, ain
da que conjuntamente com o 
P~esidente da República, cu pra
ticados rpor ·ordem dêste". 

Assim sendo, não v·ejo muita razão 
para que se extranhe o preceito que 
ora se quer estabelecer, em relação ao 
convite ou à. convocação dos minis
tros. 

Não · é possível que êle continue 
acobertado por uma irr.esponsabili

quase .total, uma vez que essa responsa
bilidade, pela Constituição de 1891, re
cai exclusivamente no Presidente da 
República, responsabilidade essa que 
não se tornou efetiva no Bra~;il. 

Parece-me, portanto, que develll()8 
deixa,r de parte um pouco de nossos e~~
crúpulos em matéria de pureza do re
gime, para aceitarmos um pre-ceito que 
pode ser grandemente útil ao nosso 
país, como me parece o caso em dis
cussão, 

O SR. ALIOiMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, votarei com pra.:õer em 
favor da: ·emenda Soo.res Filho, subs
crita pelo Sr. Raul Pila. O argumen
to que se levanta eo de que estaria
mos quebrando ·a linha rígida, esque
mática, digamos, do sistema presi
dencial. Ora, . o sistema presidencial 
tem caTacterfsticas das quais, absclu
tamente, não faz parte o t:ompa.reci
mento dos ministros às Câmaras. To
dos sabemos quais são as carar.:terís
ticas vitais, essenciais, . fundamentais 
do regime presid_encial e do parlamen
tar. Não seria nesse ponto, portanto, . 
que hav.eria confusão entre uma e ou
tra característica. Temos que observar 
os fatos. do nosso tempo 1 Os dois siste
mas se interpenetram. Pode-se mes
mo afirmar que o sistema parlam<lntar 
é evolução do regime de· govêrno ab
soluto inglês, que vinha do reino, e 
encontrou no presidente dos Estados 
Unidos . um verdadeiro cõntinua.
dor. O regime norte-americano, 
como sabemos é cópia do sis
tema inglês, ao · tempo em que 
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os Estados Unidos separaram-se da 
Inglaterra. Houve evolução nesse sen
tido na Inglaterra e é possível que tal 
evolução esteja-se operando nos paí
ses presidneciais, porque na própria 
Inglaterra, dada sua regressão, perdoe
me o Sr. Deputado Raul Pila, o sis
tema parlamentar volta à suá Ioht.e de 
origem, o que chamaram alguns <tuto
res de· inversão do ·mito de Saturno -,
o gabinete devorando o Pal"l&:mento, 
hipe~trofiando-o cada vez ma1s. 

O SR. RAUL PI·LA - O gabinete 
. tem fôrça enquanto merece a confi-
ança do Parlamento. · 

O SR. ALIO:MJAR BALEEIRO -
Exatamente. Subsiste o traço fu:r;lda
mental do regime, com 81 dtrwã:J de 
executar, .enquanto dispõe da éonfian
ça do Parlamento. 

Existe êsse traço fundàment:ll, o ga
binete executa as decisões que os Par
lamentos aprovam. Também são apro
vada:s as leis que o gabinete quer, e a 
arma da dissolução está sendo eficas
síssima para fazer recuar o P;Lrlarnen
to, tôdas as vezes que. há conflito en
tre êles. Deixando de parte eJsas con
siderações, ·os argumentos do nobre 
deputado Costao Neto não ~,:mvencem 
de maneira alguma. O miniJtro pode
ria, no seu contacto com a "Câmara, 

·criar incidentes. Ora, a primeira con
dição de ministro de Estado ou qual~ 
qu,em homem público, e que seja pes
soa de bom convivia. O que cria in
cidentes não deve ser ministro, porque 
nesse funcionamento normal da má
quina governativa dçvt haver sempre
bom entendimento COlE as correntes 
parlamentares. 

Se, de acôrd9 com :0 ponto de vista 
do Sr. Prado Kelly, fizemos a coinci
dência dos m andatos de deputados 
com o de presidente ãa República, a 
ca'da presidente corresponderia neces
sàTiarente uma Câmara com maio
ria de seu partido, e, portanto, os mi
nistros, sabendo que encontrariam aco
lhimento favorável da própria Câma
ra, não poderiam passar por nenhum 
constraongimento, ou vexame, se já 
têm por si a maioria da própria Câ
mara. Se for impertinente a comulta · 
partida da minoria, de um grupo par
lamentar, a maiOria rejeitará li! convo

. cação do ministro. · 

Temos, assim, dentro do bom senso . 
e da evolução normal, de considerar 
as coisas, não imaginadas num ma.."l-
do de loucos . · 

O SR. FER:t-:.EIRA DE SOUSA -
Há o exemplo da. Constitmçüo de 19;34, 
onde tivemos por mais. de uma vei ::1 
comparecimentv de Ministros, com 
graonde brilhanti1-mo, inclusive o Se
nhor Gustavo Capanema. 

O :SR. NERETJ RAMOS, PRESI
DENTE - Com '!!ande vantagem pa
ra o prestígio do Executivo. 

O SR. ALIOVL'. .. JÍ BALEEIRO -
Além do_ exem~J:o citado pelo St?Iia
dor Ferreira é.(!. Sonsa, posso dar '.lm 
atestado de obs~rvaç1b pessoal. Em 
meu Estado, ~ I.Jvnst!.tuiçãa local con
servou essa fórmula, e. num easo em 
que estava tens::, a ú~uaçã.') entre L) 

Secretário da Fazendn, e a Câmara, foi 
exatamente sua convvcação que pro
vocou entendim.::nto do qual resultou 
perfeita• harmonia. entre. o Legislativo 
e o Executivo. 

O SR. Súé\RES FILHO - Sr . Pre
sidente, a defesa do texto de minha . 
'proposição já está por -demai;; feita 
pelos nobres colegas que me antece
deram. 

O .SR. NiERElU RAiMOS, PRESI
DENTE - Não haveado mais quem 
peça a pa:lavra, encerrar~i a discussão. 
(Pausa). 

Encerradao. 

Como viram os Srs. Representan
tés, o dispositivo reproduz o da Cons
tituição de 34, apenas com uma dife
rença. No § 2.0 há as seguintes pala
vras: 

ficando nesta' ocasião su
jeitos às mesmas prescrições re-. 
glmentais que figuram para: os de
putados e senadores". 

E' a ·única def·erença que existe em 
relação à Constituição de 34. 

Mas o Sr . Deputado Soares Filho 
mandou à ~esa emenda que suprime 
estas palavras, .de modo que o artigo 
e os parágrafos 1.0 e 2.0 ficam ·per
feitamente iguais ao estabelecido na 

. Constituição de 34. 
Vamos passa.r à votação . 

Qs Senhor~ª-._que aprovam o art. 13 
queiram conservar-se sentados. (Pau-
sa'). · 

Foi aprovado. 
Parágrafo 1.0 : 

"Igual faculdade, nos mesmoo 
têrmos, cabe às comissões". 
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Os Senhores que o aprovam quet
ram conserv:;tr-se sentados. (Pausa;. 

Foi aprovado. 
Vamos votar o § 2.0 com exclusão 

das palavras finais. Há emenda su
pressiva que depois sujeitareti' à vota
ção. 

Os Senhores que aprovam o § 2.0 , 

que assim dispõe: 
"A Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal; ou aiS suas comis
sões designarão dia e hora para 
que os Ministros de Estado lhes 

_ prestem as ·informações pedidas". 
queiram conservar-se sentados. (Pau-. 
sa). 

Foi aprovado. 

Há, como disse, emenda supresiva 
das pa~lavras finais dêste díspooitivo. 

Os Senhores que a aprovam quer
raro conservar--se sentados. (Pausa) • 

Foi aprovada. · 
o Capítulo I está concluído. Deve: 

mos passar ao Capítulo II. A hQ!'a, 
porém, já vai adiantada. Vou levantar 
a. sessão, convocando os Srs. Represen
tantes para segunda-feira; dia 22, às 
15 horas. Teremos de aguar.dar a deci
são da Assembléia a respeito da prorro
gação do pl'SIZO, que vamos solicitar. 
Acredito que, a essa hora, já esteja 
concedida. 

Está enc•errada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 18,35. 
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17. a Reunião, em 23 de Abril de 1946 

Reuniu-se, hoje, às 14 horas, a. Co
missão da ConstituiÇão, com a pr-e
l'ença dos Srs. COOstituinrtes: 
· · N<weu \Ramo.s_, rpresidjerute, Prado 
Kelly, Atílio Viváqua, Atail.i!bà No-' 
gueira, Agamemnon Magalhães, ca;.. 
fé Filho, Edgard Arruda, Benedito 
Vala.dares, Aa'gemiro Figuei:rado, 
Gustavo Cap1mema;, Silvestre Péri
eles, Mário Mas·agão, Valdemar Pe.:. 
diOOSa, ,_A,d:roa1do Costa, Raul PHa, 
Gair-es de Brito, Costa Neto, Baeta 
Neves, Graco Cardoso, Guaraci Sil
vei.Ta, FláJvio Guimarães, Flôres da 
Cunha, Hermes Lima, Ivo d' Aquino, 
Artur Bernardes, Cirilo - Júnior, Alio
mar Baleeiro, Clodomir Cardoso, Sou~ 
sa Costa, Soares Filho, Eduardo Du
vivier, Deodoro de Mendonça, !Ferrei
ra de Sousà, Acúrcio Tôrres. 

O SR. NEREU RAl"VVOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

(São, sem debate, aprovadas as 
atas das reuni'ões do dia 13 de 
abril) . 

Vamos continuar a discussão da 
matéria contida no Capítulo II, r·e
ferente à Câmara ~os Deputados. 

"Art. 19. A Câmara dos Depu
tados compõe-se de r.e;presentan
ltes do povo, brasilei:ros natos, 
maiores de 25 anos, eleitos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Territórios, mediante sufrá
gio universal, igual, direto, obri
gatório e secreto e segundo o sis
tema de representação proporcio
nal". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
(Para encaminhar a votação) - Se
nhor IP:r:esidente, ,pal'ece-me dema:~ 
siado dizer "pelos Estados, pelo Di,;- · 

trito · Federal e pelos Tm"ritórios". 
Não sei o motivo pelo qual foram 
coloca:dos os Territórios. Todos sa
bemos que ainda não têm uma feição 

• 
política, não estão definido"s e, no 
entanto lhes estamos dando o mesmo . tr.llltamento. I' 

O SR. A:GAMEMNON MAGA-
LHAES - Serão re;pr·esentantes. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se forem mantidos não 
é justo que se altere ·o dispositivo. 

Os Senhores que aprovam o artigo 
como está redigido, queiram perma
necer sentados. (Pausa) . 

Apro;v.ad.o. 
"Art. 20. Oada legis1atura. du-· 

. rará- quatro anos". 
Está sôbr.e -a Mesa emenda a,pre

sentada pelo nobre Deputado Se
nhor Raul Pila, ·redúzindo o ;pe:río
do par .a dois anos. 

O SR. CAFÉ FLLHO - Sr. Pre
~idente, o proj-eto estabelece que ca
da legislatura. dur.ará quatro anos 
e a emenda do Sr. Raul Pila, anun:. 
ciad'<l. por V .. Ex."', reduz o mandato 
para dois anos. Ta;mbérn vou enviar 
à -Mesa uma emenda. · Condiciono · 
meu voto, na parte. ref-er.ente à or
ganização do CPOO.ett' l.legislwtivo, à 
fixação do mandato do Presidente 
da ReipÚJblica. Minh.a emenda fixa 
o período em três anos, porque de
f·endo o ,princípio da cmncidêncioa; 
das eleiÇões para :r:enovação da Câ-· 
mara com a eleição pa.ra Presidente 
dá República. Em tempo oportuno, 
quando discutimnos o Oarpfltulo il'e
ferente au Poder Ex;ecutivo, susten
tarei o mandato de:_. três anos, com 
d.il'eito à Teeleição por igual período. 

' Parec·e-me que a comissão se dLvidiu 
neste particular, opinando uns por 
quatro anos e outros por seis. Acho 
longo o !Período de seis anos. Com 
a eleição por três anos, desde que o 
govêrno se tenha impõsto de tal 
maneir.a à opinião pública e à !rea
lização das necessidades nacionais, :> 
Pres~dente poderá ser re~leLto !PO.l' 
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fgual .periodo. Nesse sentido é. a mi
nha. emenda. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, pedi a palawa para me pro-· 
nuncia.r contrAriamente à emenda. do 

·Sr. Rl!lul Pila, po.rxiue o mrundato de 
dois anos é muito curto. Nos Estados 
Uilldos, oode êle existe, está sendo 
eX;ataménte combatiido porque a sua 
duração não pe.nmite aos· repr.esen
tantes maior contooto com os pro
blemas administrativos e :poJ.ü:icos 
que êles têm a lleso1ver . Acho ra'Zoá.
vel ·o mallldato. de qu9Jtro anos, como 
está no projeto, mas- votando neste 
momento a favor dêsse periodo, :re-· 
servo-me o direito de mudar de ori
entação, confor~e a duração dO 
mandato do Presidente da Reu?ú
blica. 

Era esta a declaração que tinha a 
fazer . . 

O SR . . RAUL PILA - Sr. Presi
dente, vou ler a justificação que 
apensei à minha émenda, reduzindo 
à dois anos o man'ti!llto dos Depu
tados, que, de ~rdo com o pro
jeto, é de qúatro anos: . (Lê. ) 

"A boa prática do regime de
mocrático representativo requex 
uma estreita relação entre repre
·sentantes e. representados. No r.e. 
gime presidencial, que foi o ado
ta.rdo pela Comissão, é fixo o 
mandato e não há possibilidade 
tde consulta ao .eleitorllldo antes 
de ex.pirado o ·prazo. No regime 
parl.axnlentar, pelo contrário, o 
recurso da dissoluÇão possibilita 
a consulta tôda vez que o indi
quem a5 circun&tâncias. Daf de
corre que o mandato ·legislativo 
deve ser menor no sistema pre
sidencial, do que no parlamen
tar, desde que se queira pr.e.ser
va.r a fidelidade da representa
ção popular. 

Efetivamente, é de dois anos 9 
ma.nidato legislativo nos Esta..

dos Unidos e de cinco na Ingla7 
terra'. · 

Como se v~. faço depender a d\4--a
ção do mandato legislativo da na

·tureza do. !l:'egime. No regime P>JJ'la· 
mentar, não haveria nenhum 1ncon
VlCilliente em que o mandato fôsse de 
quatlro· e até de cinco anos, como na. 
Inglaterra., porque tôda ve,z que hou-

V8SSe necessida.de de adaptar o r.e..: 
gislativo à opi!lião !Pública, essa ne
cesstd!ilde seria satisfeita pela disso-
luÇão do Parlamento. · 

Dentro, porém, da rigidez do .re
gime presidencial, não tme l)<lxece 
aconselháv~l mandato longo, e, ne&te 
ponto, estou de intei.JJo acôr:do com 
a doutrinlll sustentada pelo iliwtTe 
Pnofessor Sam>paio _Dória. 

O a.rrgumento do eminente profeõ• 
sor Herm~ L4na, ríão me parece d(,
cisivo, por.que nada :Impede que o 
Detput!ildo seja r .eeleito. A eyGPeri
ência, i:b.com:pleta nos dois primei-
1'0s anos, completará nos s.ucêssivos. 

Estas as razões-, Sr.. Presidente, 
que me levaram a ap:resentax a 
emeillda. (Muito bem.) 

O SR. FLORES DA CUNHA (para 
encaminhar a votação) - Entendi. 
Sr. Presidente, qug,ndo ·opinei na -4.a. 
Subcomissão, enoar.regad:a do Ql.pi
tulo "Do Poder Executilvo"; que o 
mandato do Presidente da República· 
devia ter a dUil"ação de quatTo anos. 
Minha opinião não prevaleceu, ape:
sar de comig.o havei. concordado o 
ilustre Profess-or Raul Pila. Discor
daram os nobres Deputa;,ctos ar;aco 
Ca.rdoso e Acúrcio Tôrres. 

Quando, nos próximos dias, tiver
mos de Sd}l'eciar o referido Capitulo 
- "Do Poder Exec.utiv,o", terei opor
tunidade de oferecer mais ampla& 
e~licações do ineu ponto de vista.. 

Em sessão da grande Comissão 
Constitucional, !l:'eali.'Zlada há dias, 
manifeStei qUe a obra dos Canstl
tuintes não se deV'eria curvar a im
posições de disciplina partidária, por 
Isso que cumprilll fôsse a nova. Cons
tituiÇão a taref-a dos Constituintes, e 
não de Partidos Políticos. Hoje, en
tretanto, devo decla.rar que seguirei 
neste ponto, a orientação da União 
Democrática Nacional, que, ·segundo 
me parece, pref.e.re a duração de qua
tro anos pa:ra o mandato dos Depu
tados, como a de quatro ancs para 
o Presidente da República. 

o· nosso brilhante · e digno compa
nhetro, Sr. Depwtado Prado Kelly, 

. encarregar-se-á., penso eu, ou tenho 
ass-im comrpreendido, de defender o 
ponto de, vista da nossa ·organização 
partidária-. De mim, decl!llfo, que 
julgo o mandato de quatro anos até 
exceSBivo ... 
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O SR. RAUL PILA ~ Muito bem. 
O SR. FLORES DA CUNHA -

porque a Câma.ra dos Deputados, a. 
Câmara popular por excelência, deve 
ser renovaxla mais seguidamente, se 
se .pode assim dizer. Impõe-se a con .. 
sulta à opinião pública, pa.ra q,ue o 
mandato · seja prestlgi:ado pela reno
vaÇão ou renegado pela repulsa do 
eleitorado. ' 

o melhDr fisca-l da ação dos srs. 
Re,wesenrbantes no seio [do Pa.r1a~ 
mento, senwre assim o cnnsiderer, 
é o eleitor, que para aqui nos manda. 
Embora airlda sej,a muitQ_ d_eficiente, 
senão exigua, a nossa cultma poií
tica, mesmo assim, não são indife
rentes os que nos elegeram à nosca. 
conduta no Legis:!Mivo. O menos 
culto eleitor tem senso divinatórto e 
acompanha a atiVidade dos seus re
presentantes, para saber se lhes devJ 
renovar o ma.ndaJto, ou negar-lhes 
~,pôio nas eleições futuras. 

QUatro anos <paXece-me prazo ex
cessivo; no entanto, a alta direção, e 
Cl'eio q'ue .a;' maioria dos meus correli
gionários. opina por êsse prazo. Sin
ceramente, como de costume deseja
ria manter a tradição dos Constituin
tes de 91, mas transijo no particular, 
admitindo o período de quatro anos 
para o manda.to dos Deputados. 

E' o meu pÉlnsamento ·reserrvando.
me, porém, para; quando a Comissão 
se ocupar do OaiPí<tulo "Do Poder 
Executivo", alll(pliar. a minha dec!a
ração. (Muito bem.) 

O SR. · PRADO KELLY - (Para 
. encaminhar a votação) ~ ST. Pre
sidente serei brerve, em vista. dos en
cargos ' relevantes que pesam sôbre 
esta Ccmissão. 

Devo rwordar ao eminentes cole
gas que, na sessão de 12 do correni;e, 
apresentei longo voto, defendendo o 
principio da coincidência do mandai;u 
dos Deputa:dos Federais, com o do 
Pres1dente da República, e, ao mes
mo tempo justificando o crité~to de 
fixaçã:o d~ quatro anos, de acôrdo 
com a tradição brasileira, para o 
mandato do Chefe do Executivo. e 
prooedente de 1934, para os memb~~ · 
da Câniara. Em abono desta opim~o 
d~o 11efea-ir o argumento de Laski, 

-nestes têrmos: 
"ACerca do tempo mais con

veniente de durqão de uma le ... 

gisla.tura, parece que não deve 
ser menor de quatro, nem ma..ior 
de cinco anos.. Não deve ser 
m€1Jlor de quwtro, (POrque um 
petríodo n;1ais 'reduzido padece . 

de dois graves defeitos; não per
mite que o novo membro se 
familiarize com os métodos par
lamentar,es, nem deixa t~mpo 
suficiente pa:m cumprir amplo 
progralllQ. Neste ponto, a_ ex· 

periência norte-americana é de
dsiva. A fatatldalde implícita 
no têrmo de dois anos ~eside 
em que, precisamente quando o 
memb:rlo · do Co:ng'il"esso começa; 
a habilitar-se para o seu tra
balho é quando tem de consa.
grax 'o tempo a. uma l'eeleição, 
que talv·ez não alcance;. e o Po
der Executivo, que, em todÇ) ca
so, se encontra em gr-ave des
vantag:ém, tem de recomeçar. 
aquelas r·elações que asseguram 

a - realização de seus esforços". 
E' de potar, <também, que na 

Constituinte õe 1934, o Sr. Odilon 
Braga invocou o.s precedentes do Di
lleito Constitucional estrangeiro, para 
chegar à conclusão de que o pra.ro 
de quatro anos é o mais diful1Clido. 
Era o adotado nas Constituições de 
Weimar, da Austrta, da Bélgica, ?-a 
Grécia da Rumania da Iugoslávia, 
<ia TÚrquia, da .ATgentina, da Bo-
11via, do Chile. 

. O SR. RAUL PILA - ~uase . tô
das as Constituições de regime par
lamentar. 

O SR. PRADO KELLY- <?regi
me na Bolívia era presidencialista; 
o Chile viyia dêS'de 1929 sob o regime 
presidencialista.. 

O SR. RAUL PILA- Por isso, eu 
disse: quase tôdas , 

O S'R. PRADO KELLY- De qual
quer forma, Sr. Presidente, há ainda 
uma ponderação a fazer em relação 
ao direito norte-americano. 

O nobr,e Representante, Sr-. · Raul 
Pila invoca a circunstânciJa. de no E~
tatut0 de Filadelfia, se ter estabel~I
do o prazo de dois ano~ para a 1.~~
latura. Já citei, a proposrto a oprma:o 
õe story, e o8 motivos pelos q.ua~ 
.e<sa . prática foi introdUZidia no Cll"er
t0 norte-americano: era a forma de 
controlar a autoridade do Poder li!xe
cuti-vo. 
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Ora, no Brasil, a interferência -que 
se deve receiar do Chefe do Executi
vo é outra: a intervenção no. pleito, 
na renovação do ma,ndato dos Dtlpu
tados. 

Esse ·ponto deixei claro, no estudo 
que tive a honra de ofer·ecer à apre
ciação desta Comissão. 

· A fórmula do nobre cruega Sr. C'a
fé Filho, fixando em três· anos o 
prazo da legislatura oe aceit~ando a 
coincidência - coincidência quanto 
ao período de mandatO do Presidente 
da RepúJ;>lica - só tem, a meu ver, 
um def,eito: introduz Q princípio da 
.reeleição. 

O SR. RAUL PILA- Defeito gra
ve, no Brasil. 

O SR . PRADO K:ELL Y _:_ :Esse 
princípio; é de extrema gravidade. · 

O SR. C~ FILHO - Por um 
período •apenas de gravidaC:~ maior é 
o periodo de quatro anos. 

O S'R. PRADO KELLY - Recol'do
me da opinião de alguns tratadiS-tas, 
segun-do a qual a tradição do direito 
americano, com a gp exceção dos Es
tados Unidos, é o princípio da não re
elegibilidade. 

Nestas conC:1ções, voto de acôrdo 
com o que consta do projeto, não sb 
na pal\lte elaborada pelo digno colega 
Sr. Costa Neto, como na oferecida. à 
Comissão pelo ilustre Representante 
Sr. Soares Filho. · -· 

O SR. NEREU RAMOS PRESI• 
.PENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra passa-se à votaçS.o .. 

O Sr. Deputado Raul Pila apr·esen
tou uma emenda reduzindo para dois 
anos. o prazo fixa-do no art. 20. 

Os Senhores que a aprovam, quel
· ram conservar-se sentados. (Pausa). 

Foi rejeitada. 
A segunda €Illenda de,> Sr. Depu

tado Café Filho, r.eduz o período C:oa 
legishtura para três anos-. 

Os Senhores que a aprovam quei
ram conservar-se· sentados. (Pausa) . 

Foi rejeitada. 
R-ejeitadas as emen-das votemO,si o 

artigo. 20 que diz: · 
"Cada · legislatura durará qua-

tro anos". · 
Os .Senhores que o aprovam quei

ram conservar-se sentada&. · (Pausa). 
Foi aprovado. 
Passemos ao art. 21, .assim redigi

do: 
"0 número de deputada& s-erá 

proporcional à população e fixado 
em lei, não podenôo exceder de 

um por cento e cinquenta mil ha
bitantes, até o llJ.áximo de vinte 
e, deste limite, para cima, de um 
por -duzentos mil habitantes. Esse 
número, entretanto, não s.erá · in
ferior a sete por Estado e· a um 
por Território; nã0 podendo set 
red.uzida a representação que já 
tiver sido fixada ·em lei" 

Há sôbre a mesa várias emen-
das. . 

Do Sr. Deputado Caires de 
Brito: 

"0 número de Deputados será 
fixado por lei, proporcional ao 
número de eleitores alistaC.os ero. 
cada Estado, TeiTitório e no Dis
trito F-ederal, à base de um Depu
·tado por 25 mil eleitores, garan
tindo-se aos TeiTitórios o minimo 
de um Roepi:.es-entante. 

!Piarágraf? úniqo . O Tribunal 
Superior Eleitoral determinará, 
com a necessária antecedência ·e 
de acôrdo com o total dos alista
<dos no dia do encerramento do 
alistamento eleitoral, o número de 
Repres<entantes por Estado, -Ter
ritório e Distrito FE'deral", 

Do Sr. Deputado Ata.liba No
gueira: . 

"O número de DeputadOtS< será 
fixado por lei, em proporção que 
não excederá de um por cento e 
cinquenta mil habitantes, não de
v-endo o número ser inferior · a 
sete por Estado e um por TeiTi
tório". . 

Do Sr. Deputado Silvéstre Pé
neles: 

"0 número de Deputados é pro· 
porcional à população dos Esta
dos, do Distrito Fede11al e dos 
Territórios, limitada, porém, essa 
proporciona.lidaôe ao justo eque
líbrio entre as unidades da Federa
ção. 

§ 1.0 - Para êsse fim, as urii
da:de·s f·ederadas serão divididas; 
por lei, em - três grupos, tanto 
quanto possível iguais em sua 
oomposição, po:r I<X!idem ~cre~
cente de popubção. 

§ 2.0 - A representação de ca
da Estado, do Distrito Federal e 
C.e cada território, d-entro de um 
grupo, não poderá ser superior 
a oito Deputados, em relação a 
cada unidade federada do grupo 
imediato. 

Justificação 

A experiência tem demonstrado 
que, com ta implantação da Repúbli-



-117-

ca, se verificou a h~gemonia doo Es
taqos de maior população na direção 
do pais, por efeito da grande düeren
çã do número desses deputados em 
l'\elação aos Estaidos menos populosos. 
As vêzes, por contrapêso, surgiram .as 
dil;a4UX1as. A igualdade do núme1·o de 
senadores, de si só, não tem resolvido' 
·o problema. 

OO.;a, compreen!de-..se perfeitamente 
que o Brasilroão pode continuar su
jeito ·ao dilema da hegemonia . dos 
Estados de maior populaçã.o ou da di
tadura, com perturbia.çõoo perióc:icas 
da ordem pública. 

O r.egime a adotar é· o da harmo
nia. entre a autoridade e a liberdade, 
que, com a emenda segerida fiC!a. em
pa~das, .ct;emra.crát).camen te; .aJtra '1-jés 
do justo equilíbro entre as unidades 
da F-ederação. 

:tl:sse justo equilíbrio f.ará. que todos 
os brasileiros, inôependentemente dos 
Estados em que nasceram ou vivem, 
pos$am aspira!' a uma situação de. 
igualdade na direçã0 política, econô
mica e social do país. Parece que se
rá conseguida com a emenda, que li
mita com justiça, a propor'cio'nalida
de da população. 

E, .assim, mais uma vez, teremos 
concorrido para fortalecer a uniãe> 
nacional". 

Do Sr. Deputado Agamemnon Ma-
grunã~: · 

· "Onde .se diz "um ·por duzen
tos mil habitantes", diga~se "um 
por duzentos e cinqüenta mil". 

Do Sr. Deputado Mário Masagão: 
" o número dos Deputac·os se

rá fiXJa.do por lei, em proporção 
que- não excedera de um por ·du
.zentos e cinqüenta mil habitan
tés. 

§ 1.0 Haverá no mmuno, cinco 
Deputados por Estado e um por 
Território. 

§ 2.0 Para efeito deste artigo 
o Govêrno F1ederal procederá de
cenalmente ao r.ecenceamento da 
população da República". 

Do Sr. Deputado A<irO!a.1do Oqsta: 
"O núme;ro de Deputados será, 

proporcional à população e fixa
<!·o em lei; . não poderá exceder 
de um por cento e cmquenta mil 
habita.n~ e não deverá ser in
ferior a quatro por Estado e um 
por Território" . 

Do Sr. Deputado Gustavo Capa
· nema: 

"Art. 21- O número de Depu
tados. proporcional à população, 
será fixada por lei. 

§ 1.0 Esse número não poderá 
ser inferior 1a. sete por Estado ou 
pelo Distrito Federal e a um .por 
Teni tório . 

§ 2.0 A representação ora fixa
da, assim como a. · que .em qual
quer tempo se fixar, não será re
duzida". 

Em discUSiSão o. texto do projeto e 
as emendas. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente. O :art. 21, em dis
cussão, contém uma· regra que esta
belece d~iglJ,alcade entre brasileiros 
sendo por isso ma.ceitáve.l. 

:Com efeito os & •ta.dos, como pes
'soas jurídicas são iguais, e, por· isso, 
no ·senaldo, todos dispõem do mesmo 
número de 11epresentantes. 

Mas, na 0âmara, a representação 
não é dos Estados. E' do povo. Por 
isso, o número dos Deputados deve 
sex absolutamente proporcional ao 
dos habitantes do país, sem se cogi
tar dos Estados, nem· da localização 
mais ou menos d1msa dêsses habi
tantes nesta ou naquela região. 
·o artigo em exame -estabelece que 

a proporção será de um Deputado 
por 150.000 habitantes, até o . máxi.; 
mo de vinte, e, daí para cima, de um 
por 200. 000 habitantes. 

Ora, se o intuito é o doe evitar Câ
mara muito numerosa o que se deve 
fazer é mudar a prop.orção, fixan
do-a em um para duzentos, ou pam. 

' trezentos mil babitantes mas nunca 
tles~reza\ro a IJ['oporçí!rJ, · ' tqnna.ndo-1a 
variável, e desfavorável aos habitan
tes dos núcleos mais densos . 

A redução que o artigo em discus
. são consigna e que comeÇia· a vigorar 
a. partir do vigésimo Deputado de 
cada Estado, é ·odiosa, porque é feita 
exclusivamente a expensàs da repre
sentação 'das populações de quatro 
Estados. Realmente, ·só em quatro 
deles é que 0 povo elege ma.hs' de vin
te Deputados. 

A desigualdade de tratamento, que 
assim se estabelece entre as popula
ções dos Estados brasileiros, é insu
portável. e produzirá ressentimentoo 
pr.ejudiciais à unidade nacional. 

Oom efeito, êsse infeliz sistema 
valoriza o voto do habitante c:lJas re
giões .d~spovoaeas, e procura anular, 
ou enfraquecer o voto do cidladão 
que reside em núcleo de população
densa. Na região do Rio Grande do 
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Sul, _po.r ~xcmplo, o voto do b~il~i
ro valerá menos que o do brasileiro 
que residir no Amazonras. 

E' preciso nã>o esquecer que os 
deputados representam o povo, ·e não 
os Estados. 

Se as populações são maiores em 
certoo Jils;tados devem ter númer-os de 
repre.:;entantes · também maior. Elas 
pagam majs impostos, dão mâior nú
mero -C.oe homens para o serviço mi
litar, vertem mais sangue nas guerras. 
Por que não deverão ser representa:das
proporcionalmente na Câmara? 

O artigo em discussão reflete uma 
tendência anti-democrática; esposan
do regra contrária à da predominân
cia do maior número. Em suma, o que 
ele visa é dar superioridade aos pe
quenos Estados, contra os grandes. 
Segue-se assim por um caminho mau, 
que conduz à discórdia, porque nin
guém se conforma de boa vontade 
aos tratamentos C.-esiguais e injustos. 

A emendil que· tive a honra de •en
viar à Mesa elimina a desigualdade, 
estabelecendo a proporção matemàti
ca entre as populações dos Estados e 
os seus representantes · na Câmara. 
Por outro lado, ela procw·a evitar o 
número excessivo de deputados, mar
cando proporção de um para du21entos 
e cinquenta mil habitantes. _ 

Dessa forma, os eleitores de todo o 
Brasil terão direitos iguais à represen
tação; proscrevendo-se os inexplicá
veis privilégios que o artigo em dis
cussão procura criar em favor C.oos h"l.
bitantes das regiões pouco povoadas. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, minha emenda, que 
V . Ex.a tev·e a bondade de ler con-
tém quatro idéias. ' 

A primeira é que a representação 
nacional na Câma~1l. dos Deputados 
deve ser proporcional à população. 
E' o critério justo_ seguro, democráti
co, como acaba .de mostr.ar o nosso 
colega Sr. Mário Masagão. 

A segunda é que o critério da pro
porção não deve constar da Consti
tuição. Esta é matéria própr~a de le
gislação ordinária. Qualquer critéri.o 
que se estabeleça ficará sujeito a fre
quentes revisões, tãO' grande e . tão C.oe
sigual é o _s:rescimento da população 
do país. A Constituição de 1891 fixou 
um critério, com o número de 70. 000 
habitantes; a Constituição de 1934 te
ve que adotar critério diferente; e · o 
proj.eto em disc~são já ,aventa novo 
critério. Es,sa va:rli.ação continua~á. 
Deve, pois, ser regulada pela lei, e não. 
pelo texto constitucional. 

A soi.uçã0 que se me afigura pru
dente é que D. Constituição se limite 
a declarar que o-número de deputados 
será proporcional à população; a lei 
reglllaJ.á o criterio da proporção. 

Outnl idéia de minha emenda é que 
nenhuma representação, uma vez ·fi
xada em lei. possa ser reC.uzlda. 

A outra idéia enfim, é que o nú
mero de deputados para cada Estado 
ou pelo Distrito F1ederal não seja in
ferior a sete; e que cada . Terdtório 
tenha pelo menos um deputado. 

Procuro dãr ao texto uma disciplina 
justa e clara . A flexibilidade de dis
posiçãt> que proponho é soem dúvida 
·próprj.a da natureza C.oe uma Consti
tuiçãó. 

O SR. SOARES FILHO- Senhor 
Presidente, a Comissã>o há de perdoar 
o desalinhavado do que talvez vã. 
dizer um homem que acaba de vir 
do gabinete médico. Entretanto, cer
tas consider-ações geram em nosso es
pírito, condições de tal· ordem que di·· 
ante dela,s· não podemos silenciar. 

Sinto-me constra.ngido Sr. Pr.esi
dente, ao sustentar o meu ponto C.oe 
vista pela forml por que o vou fazer 
mormente quando reconheço que a 
defesa. dos grandes Estados, de maior 
população, daqueles que se adianta
ram no progresso regional com isso 
proporcionando desenvolvimento geral . 
do país, é feita por tão dignos Re
presentantes que tlnto admiramos e 
respeitamos, como o Sr. Mário Ma
sagão. · r. /1 --·~ 
. ·Tive oportunidade de sustentar, na 

Constituinte de 33, que o Brasil é uma 
grande famllia. Nas grandes famílias 
uns membros se distanciam no pro
gr,esso, no adianú"lJilento, na capaci• 
dade de realização. 

E ao se distanciru:em nesse progres
so e nesse adiantamento material e 
cultural, cada vez mais se vêem obri
gados aoo ~acrifícios decorrentes do 
1"l.UXilio aqueles que, por .esta ou aque
la circunstância, não .os puderam 
acompanhar. 

Mostrava_ ainda; que, na Federação 
.brasileira, o adiantamento de certos 
E{sta<l.os advinhoa pmncipa.lmente "do 
esforço de seus filhos, de suas popu-· 
lações, mas que, também por outro 
lac!:o, diferentes· circw,tstâncias milita
vam a favor desse adíantamento, des
se progresso e do próprio aumento 
das mesmas populações. 

E' S!abido que as condições econô
micas ~rervem de base para mais rá
pido desenvolvimento da população de 
um país ou de wna região. Assim os 
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Estados que melhor puderam desen
volver-se ,econõmlicamen~; por islso 
mesmo tiv-eram oportunidade de pro
porciona-r-se mais larga corrente imi
gratória e ver. ,aumentadas suas po
pulações com mais rapic:ez que outros 
Estados . Além -disso, '€'Sse:S Estados 
·beneficiam-se, dentro da mesma F1e
d<3ração, no tocante ao progres:~:o de 
suas indústrias, que são de certo mo
do, fonte permanente de atração de 
habitantes de out1.1a.s regiões. 

Entendo, Sr. Presidente, que o .equi
líbrio da Federação se deve fazer no 
sentido da elevação, em toC.'OS os sen
tidos, dos Es.tados menores, dos que 
são menos aquinhoados embora com 
relativo sacrifício daque1es que se dis
tanciaram no terreno do progresso 
matel.'ial, econômico. e, portanto, no 
desenvolvimento P- ,a.mpliação da sua, 
população. 

Sustent-ei essa tese e fiquei de acôr
do com o texto da Cons.tituição de 
1934, que reproduzi no meu substitu
tivo. Lendo, entr.etanto, velhos livros 
encontrei, de par com a minha opi- · 
nião sustentando os mesmos pontos c:e 
vista precisamente um inciso do pro
grama do Par·tido Republicano Pau
lista, quando chefiado pelo velho 
Prudente de M611a.is, o saudooo Pre
sidente da República do Brasil, e em 
que se acentuava a necessidade de se 
-reformar 0 artigo 28 da Constituição 
de 91, para que a disparidade C.e re
presentação no seio da Câ.ma1.1a. não 
se fizesse sentir com a m~ma ve
emência. Disse Prudente de Morais, 
num congresso do Partido Republica
no Paulista o 8'3guinte: 

"Da existência de grandes Es
tados e da po&s>ibilidade de cres
ciniento excessivo de alguns, em 
desproporçãô com o de outros, po
de resultar a formação de depu
tações tão numerosas que farão 
predominar no Congresso, inte
rêss-e locaiS ·sôbre os nacionais. 
Para remover êsse inconvenien
te e com inteira razão, pugnamos 
pela· reforma do parágrafo 1.0 do 
artigo 28 da Constituição, ,a, fim 
de estabelecer que o número de 
Deputados seja, determinado por 
lei, em proporção que não exceda 
a de 1 por 150.000 habitantes, não 
dev:endo esse número, em cada 
Estado, ser inferior a 4, nem ~SU
perior a 1;7 da totalidade da mes
mi Câmara. E por eSsa. forma po
C.'81"emos afastar o perigo a que 
aludi". 

Foram palavras do velho Prudente 
de Morais num congresso do Partido 
Republicano em_ São Paulo. Com 
elas estou inteiramente de .ateõr
do pois entendo que o artigo referen
te ·ao número de Deputados, constan
te da qonstituição de 34, - estabelece 
harmonia perfeita, sem, entretanto. 
permitir que um Estado mais populo
so se distancie demasiadamente dos 
outros Estados. 

Por um sentimento exclusivamente 
brasileiro, a.tendenó0 a esSJa. delibera
ção peculiar ao n~\50 país sustento. 
o preceito do meu substitutivo, que. 
creio, se con·substancia: numa emenda 
apresentada à Mesa e que é de mes
mo teor da CQnstituição de 34. 

Quanto à emenda do Sr . Gustavo 
Ca~3-nema, que defere à legislação or
dinária a fixação do. número, mas es
tabelece que ,esse número deve eer 
proporcional à população, só tenho de 
manter aqui a argumentação que adu
zi na sub-comissão, quando apresen
tei a mesma idéta, isto é: se a Cons• 
tifuição declarar que a repr.esentação 
na Câma:ra- dos Deputados. ~18Ve ~ 
proporcion~.l à população, seremos 
obrigados, na legislação ordinária, a 
estabelecer uma proporçã0 no sentido 
m3-temático isto é, aquela que tem o 
conceito da palavra proporçã.o no to
cante aos sistemas eleitorais. · · 
· Fico, portanto, Sr. Presidente, <com 

o dispositivo da emenda apresentada 
que consurutancia o item correspon
dente da Constituição de- 34 sobre- · 
tudo porque tenho a meu favôr ,a, au-

""'~ toridade desse grande . republicano. 
que entendia serem prejuC.iciais ao 
equilíbrio federativo, apesar, da exis· 
tência da representação igual no Se
nado, as r·epresentações dos Esta.dos 
distanciando-·se demasiadamente umas 
das outras. 

Era o que tinha ·a dizer. 
O SR. AGAMEMNON MAGA

LHAES - Sr. Presidente, estou de 
1acôrdo com a a rgumentação impres
sionante· que acaba óe desenvolver. o 
Sr. Soares Filho. Já me tinha, aliás 
inclinado para o critério de S. Ex .... 
adotado no substitutivo. Ne&ó'e sen
tido apresentei, mesmo, emenda ao ar
tigo 21. Os argumentos no sentido de 
uma proporcionalidade sem limite são 
r-espeitáveis, ma.s se atendermos a que 
a representação nacional na Câmara 
teria número talvez exce&sdvo, não te
remos por onde impugnar o critério 
do substitutivo Soares Filho. 

o dispositivo do art. 21 estabelece 
a proporcionalidad:e e dois limites: a 
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.proporcionalidade c•e 1 pana 150 mil, 
até o máximo de 20. Creio que esse 
màximo representa o limite dentro do 
qual os Esta.dos de população menor 
poderáoo crescer tendo ae'&egurada a 
sua repreS€ntação dentr9 de um longo 
período constitUcional. Esse limite de 
1 por 150 mil, o slolbstitutivo Soares 
Filho modifica estabe1ec·endo, daí P.m 
dian:te, 1 por 250 mil, enquanto o pro
jeto estabelece um por 200 mil. 

o critério de 1 por 250 mil é muito 
mais razoável, porque precisamos es
tabelecer um limite a essa repre.o•enta
ção. Se o critério demográfico prec'O-

. minar sem nenhuma re·strição, tere
mos rião só o inconveniente de uma 
representação numerosa, como um 
número de repr.esentantes influindo, 
talvez, para o desequilíbrio político do 
Brasil. 

Vamos ser objetivos e ,atender à 
:realidade brasileira. Nos~•a populaçã'O 
está concentrada nas zonas do sul e 
no litoral; ainda não transbordou pa-' 
ra o interior brasileiro pois que não 
encontra ai condições de tna.Óalho e 
de florescimento. 

Observa-se que há uma hipertrofi.a 
das zonas do sul, grandemente habi
tadas em cõntra.;te com as C'O nordes
te e norte, despovoadas. Por mais wó
rico que se seja, por maior que seja o 
amor oa.os princípios, temos de consi
derar a questão dentro da realidade 
nacional. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
O rac1octnio de V. Ex."' levado às suas 
últimas cons~uência,s chegará à su-
presSão do S'enado. · · 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Não queria referir-me ao 
Senado como argumento; porque é 
fragílimo. O Senado tem outra Jun
ção, traduzida na igualdade d-os Es
tac'Os·. E' a Federação. A Câmara é o 
povo, é a pupulação brasileira. Mas, 
se essa população cresce desigual
mente no país, . dentro dta proporcio
nalidade se estabelece o equilíbrio. 

O SR. BE:NEDITO VALADARES 
- O orador es•tá -- considerando a 
questão ,do ponto de vista dos pe
quenos .Estados. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Não considero do ponto 
de vista dos pequenos mas dos gran
des Estados; apenas encaro o desen
volvimento harmônico c•a população 
~ai!üeil)a. 4e!ntro do (<\l'(l.térdo poli
tlco. 

O SR. MARIO MABAGÃO - O 
brasileiro deve ser representado igual-

mente, quer resida no Acre, quer viva · 
no Rio. 

V. Ex."'. pretende a desigualdade. 
O · SR. AGAMEMNON MAGA

LHAES - Não é a desigualdade, 
pOil'quanto a lrepl'~senítaçâ(o pro.por,. 
cional dá a0s Estados igual prestí
gio. A prop'oroionalido:tde é uma re
lação - o que se nã0 explica é a 
.adoção de critério - exclusivamente 
demográfico. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Só pod.e ser coemográfico. 

O SR. AGAMElMNON MAGA
LHÃES - Tem de ser político, no 
sentido da representação· popular. 

O SR. BENEDiiTO VALADARES 
- Não me parece certo êsse critério 
pomioo de V. Ex.". 

O SR. · AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Os Estados maiores têem 
grande· poder. 

A sua repr.esentação dentro da 
propoi'cionalidade, dá !estabelece in
üuênci.a igual à que teriam fora da 
proporcionalidade. Se limitarmos 
essa proporcionalidade, se os Estados 
só pude.1~em /~r .um :repiJ:Iesenta~t!l 
por 150 mil habitantes, e, depoiosl c!e 
certo número, um por 250 .mil, os 
granc~es Estados sempre terão repre
srmtação maior. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Não proporcionalmente. · 

O SR. MARIO MASAGÃO - A 
representação na Oâmara não é dos 
Estt:W.os como pretende o nobre Depu
tado S'Ji. Agamemnon Magalhães . 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - O limite de 1 por 150 mil 
vai Testabelecer o equilibrio que VV. 
EEx." desejam - h.a'v.erá sempre 
maior representação dos grandes Es
tados. 

O SR. MARIO MASAGAO - Va.i 
se estabelecer assim do$equilibrio, 
pois a representação dos grandes 
núcleos será proporcionalmente in
ferior à dos pequenos. 

O SR. BE.NEDITO VALADARES 
- O que desejamos: é igUoaldade par':l 
todos os eleitores. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES - Não ciscutamos fora da 
realidade geográfica, nem da reali
dade política. Não nos podemos abs
trair d_a representação dos Estados 
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quando a representação naciOil!'ll é 
por Estado. 

O SR. MARIO MASAGAO - A 
representa.ção é pela. população, e ·não 
pelos ~tados, como Vossa Excelência 
reiteradamente pretende. 

O S.R. AGAMEMN'ON MAGA~ 
LHAES - Por Estado em relação 
à população. Não podemos fugir des~ 
.sa !ealidade. 

O SR. MARIO MASAGAO 
- Nesse caminho, fomenl:!aremos os 

ressentimentos de :a1guma1S popula
ções cóntra outras, e a:nimosic·ades 
que deveríamos evitar para bem do 
Brasil .. 

O SR. . AGAMEMNON MAGA~ 
LHAES - A meu ver, o limite de 
1/200 mil. depois de 20, vai alterar 
prec\samente o equilíbrio que dese
jamos. Não pensem os representan
tes dos grand!es Es~a,dos (que hli.ja 
de minha parte qualquer preocupa
ção p,articulaírista. Des·e.jp, porém 
repetir o argumento de que dentro 
dos limites esta-belecidos, o número 
de representantes dos grandes Es
tados, será, sempre, maior. Assim, a 
influência desses Estados, .s.erá sem
pre p(;nc:!oerável, em que pese a auto-
ridade dos meus ilustres oposito~ 
res . . . 

Oom es&a explanação justifico mi~ 
nha emenda, elevando ô limite, depois 
de vinte, de 1 por 150 mil para 1 por 
250 mil habitantes. • 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, ofereci emenda man
dando substituir o artig0 21 pelo se
guinte: · 

"O número de DeputadO's será 
fixado por lei, em proporção que 
nãq excederá de 1 por 200 mil ha
bitantes, não devendo êsse núme
ro ser inferior a 4 por Estado e 1 
por Território". 

A maté1·ia, acaba de prová-to o 
debate, é importantíssima para, a fu
tura, vida política do Brasil. 

Data venia, vejo que os Srs. Repre
sentantes estão trazendo à .ba,ila a 
questão dos grandes ·e pequenos Es
tados. Foi 0 que percebi quando fa
lou o Sr. Soares Filho. Penso que 
essa questão, diante do nosso dever 
patriótico, dev.e ficar para· · ~Segundo 
plano. Estamos legislando sem cogi
tar de gran,des ou pequenos Esl:!ados, 
e o que nos cumpre é olhar para o 
que será útil e necessá1io a,o bem do . 
Brasil, mesmo porque não temos a 

agudeza da v1sao .profética· pa,ra pe
netrar no futliro. . Lembro aos Sw . 
.Constituintes que me ouvem - e in-

, felizmente não tenho os c:ados em 
mão, embora os manda,sse bUSQa.r na 
biblioteca - a convocação feita por 
D. Pedro I , em 1823_' para a Primeira 
Constituinte do Brasil, à principiar 
por uma das nos,.sR.s. . proVíncias, a 
Ban~3. Oriental do Urugua,i, a, Cis
platina. Se computarmoo os núme
ros· de Deputados convoca,dos, vere~ 
mos quais as províncias que estavam 
à testa do Brasil, n~uêle tempo: as 
mais prósperas e mais pop'ulosas, por 
exemplo Rio de Janeiro, Bta.hia,, Per
na.mbucõ. Ceará, eram grandes pro
vincias, à época . Tiveram número de 
Deputados maior que as demais. 
Passou-se o tempo. Foi convocado a 
Constituinte de 90, e temos então já 
aí a proeporcíonalidade inteíramente 
·C.iver&3. da de 1823. Sob a denomina
ção de E~taldo", apajrecem provín
cias outróra atrazadas, de esca,ssa 
população e que atingíram nív•el 
maior, .como por exemplo o Rio 
Grande do Sul, que pms~ou então, 
para lug.ar que jamais sonhara ocupar, 
quando simplesmente provicia de S. 
Pe.dro do Rio Grance do Sul. A pro
víncia de São Paulo, constituid~ en
tão em Elstado, teve número de Depu
tadoo jpferior em muitas vezes, ao 
de Minas Gerais. 

Não me recordo da proporção ·exis
tente em 1934, ma,s nesta de 1946 te
mos São Paulo e Minas já iguta.lados . 

Vimos Estados como o Paraná pas
sando à frente de algumas antigas' 
províncias de tal maneira; que não se · 
pode argumentar -como o ~stamos fa
zendo neste momento da. vid1a. his~ 
tórica co Brasil, em que, alguns Es
tados, se aeham em população ou 
progresso, à · frente de outros; mas 
amanhã é possível oêstes outros se lhes 
a-diantem ou que aqueles que agora 
clamam pela. igualdade na. Câmana. 
<ios Deputados, venham a ser, preci
samente, ós que tomem. a dianteira. 

Acho, porta.nto, viciado, errôneo ·e, 
mesmo impatriótico, o axgumento de 
igualdade cij3. Câmara dos Deputados, 
ou pelo menos ·de uma pretensa igual
-dade, ou quase nivelamento, como foi 
dito. 

Não se trata apenas desses êrros 
como classifiquei; há outro. c-e ordem 
jurídica . Decidimos, aqui, que o Bra
sil deve ser uma Federação. A cada 
J.'i'15So, porém, estamos voltando atrás, 
pretendendo, por este ou aque1e ar~ 
gumento, JIUe seja Estado Unitário. 



- . 122-

Assim o momento oportuno para -
discutirmos o assunto não é êste: Já 
passou. Foi ao debatermos a questão 
da Federação ou de Estado Unitário 
Estabelecido que seria, a Federação 
teremos d~ verificar nesse equilíbrio 
mal)a.vilhoso, que o espírito jurídico 
dos nossos ·antepa~,aC.os foi buscar 
no modelo norte-am-ericano ainda 
que exótico, mas, neste passo ótimo 
para a continuidade da vida federati
va nacioilJa.l, qual a função da Câmara 
e qual a do Senado. 

Na Câmara dos Deputados há a 
1gualdadP. de todos quanto à repre
sentação política. O critério, àqui 
ainda que digamos a qa.da passo ser 
o critério . C..a população, deverá $er; 
antes, o critério do povo político, do 
cidadão, do eleitor. Tomou-se por base 
o critério da população, e esse há de 
ser, portanto, proporcional na Câmara 
dos Deputados - proporcional à po
pulação o número d~ seus compo
nentes. 
- Por que, pois, essa diferençta. no 
tocante ao Senado? Ai, sim, a vida 
nacional exige uma porção de renún
cias, a vida nacional exige que se 
ajwstem as l~is não sómente aqueles 
anseios, desejos e necessidades popu
lares, qutanto à densidaC.e demográfica 
aqui, ali e acolá, mas também, que 
haja o critério de igua1dade entre os 
Estados. 

A sab~doria do nosso legisla<ior 
constituinte, baseada no modelo ~ que 
me referi, foí trazer, então, como ne
cessário filtro da iguta.ldade dos Es
tados em face do Brasil, a existência 
ao Sena;do . . As diversiC.ades d~ clima 
de produtos, enfim da vida econômicà 
da vida social, da vida jurídica, se 
verüical)a.m na Câmara dos Depu
tados, havendo a aferição da vontade 
nacional, tendo como critério a popu- · 
lação de cada Esta.<!.'O. A própria or-. 
ganização, porém, que vamos dar, 
agol)a, à compoo-ição da Câmara, ao 

.Juncio:q.amento do Congresso Nacional 
está. mostrando qu~, em seguida,, a 
igualdade ·dos Estados será verificada 
ao passar a lei pelo crivo do Senado. 
Há., então_ qualquer motivo de susto, 
para os que, iDta.dvertidamente, que
rendo tel" espírito profét~co quanto à 
d·esigual-dace, pelo futuro dos. Estados 
motivo para temer que haja desprezo 
dos pequenos Estados, ou pelo menos, 
amparo maior, situação, melhor para 
os grandes? De maneira ta.lguma! Por
que n0 Senado, há essa igualdade; a 
lei ·há de transitar, aJ.í igua,lmente, 
com o mesmo número de . turnos, de 

aiscussões, e .àá de ser aprovada por 
um quorum préviamente fixado por 
nós, tanto na Câma11a. dos Deputados 
como no Senado. 

On1C.e portanto, ·haver essa desigual
dade? Onoo o perigo que se quer atri
buir aqui? Será devido ao grande nú
mero de Deputados dos maiores Es
tados? 

Chegou-se a dizer - e eu não com
preandi bem - · que era, assim. uma 
espécie de diba.dura de um grupo de 
Estados . . Mas, de moC.'O algum, po
demos pens-ar em ditadura de grandes 
ou de pequenos Estados. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não 
devemos imaginar ditadura d~ espécie 
alguma. (Riso). 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Como acabo d~ expor o simples fun
cionarhento das duas Câma11a.s com 
ponentes do Poder Legislati-vo está a. 
m-ostrar que havP.rá perf~ito equilíbrio 
político no. Br.asil; igualda.C.oe da po
pulação represent-ada na Gâmara dos 
Deputa.do·s, e igualclja.de dos Estados 

· no Senado. 
Se 0 s Senadores vem a votar, se os 

Senad011es vem, afinal dP. contas, a 
conhecer de todos interêsses con
substaciados nos projetos de lei. que 
já passaram pelo crivo de desigua~
doce, em rP.ferência t\l.Os Estados, ma.5 
crivo esse feito de acôrdo com a pro
porcionalidade da população, na Câ-
mara, - evidentemente o Senado 
corrigirá os excessos "íneramente re
·gionalistas. 

Assim, Srs. Representantes, penso 
que não devemo~), de modo algum, 

·sequer adotar .um dos critérios 1a.qu! 
expootos, quanto aos Estados na Câ-

- mara dos Deputados, o qu~ teria sa
crificado a existência do S'en!l!C.o, o que 
evitarta o sistema bi-cameral, por 
desnecessário; tão pouco ta adoção de 
dois critérios, como faz o art. 21. Esse 
artigo estabelece um critério no con
cernenw à população, até o númerG 
de 20 Deputados. Exige-se menor nú
mero relativo aos Deputado.>~ a seguir 
ao vigésimo·. Já seria necessária maior 
popuJação. 

Penso que se, arítméticamente. 
analiS,3J'ID'ÜS esse ponto t eremos de 
chegar ao absurdo de, um _dia, o E,s., 
taido que ·devia ter maior bancada 
terá menor, por fôrça dos dois crité
rios diverws. 

Termino, pois, ..p~din~o aos ilustres 
colegas que aprovem a emenda por 
mim apresentadta a qual reduz sim-
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plesmente a proporção a 200 mll habi ~ 
tantes limitando o mínimo de cada 
Estado a quatro; e quantO aos T!Jr~ 
ritórios, a um Deputado, no mínimo 
ou, então, adot~m a· sugestão do no~ 
.bre Deputado Sr. Gustavo Qa.pa,nema, 
no sentido de não ee cogitar do nú~ 
mero deixando sua fixação para !l lf'i 

. ()rdinária. . 
Qualquer dos critérios se me afigura 

bom. Peço, porém, à Comissão que 
de moà.oo algum busque reunir, num 
só artigo, ao m~mo tempo, os dois 
critérios como foi justificado pelo 
ilustre Sr. Ag·amemnon MagJa.lhães e 
outros Srs. Representantes. O crité~ 
rio deve ser unico: a Câmara dos 
Deputados será constituída pela re· 
presentação do povo brasil~iro. Com· 
o povo brasileiro, mediante o número 
e não exclusivaro~te diante de dois 
critérios, em virtU'de dos quais em se 
tratando de circunscrição de popula~ 
. ção ~nsa, il!.Plicatr-~·e-á primeiro, um 
e, depoi's, outro . 

O critério há de ser único, repito, 
sob pena Oe termos cpmprom~tido o 
futuro do Brasil. E por que· assim 
penso? Porque o assunto .é grave, e 
devemos meditar. O progresso · na.
cional, que hoje favorece, de modo 
especial, esta ou aquela região, este 
ou aquele Eo-ta.do, amanhã (não digo 
como surpreza pa,I'ja nós, porque acre
ditamo.S no · desenvolvimento de outras 
unidades da Federação, que atual- · 
mente se · encontram ainda em em
brião, como era São Paulo, por exem- • 
plo, há anos, quando se achava em \li 
meio da escala das províncias · pro- · 
gressistas; éra atrasado, mas depois 
·veio o progresso, tal como aconteceu 
com Minas Gerais e outros Estados, 
favorecerá outros Estados . os quais 
se · apresentarão com desenvolvimento 

' igual .a.os de São Paulo. 
O que noto, aqui, é a nece.ssidiade 

de remodelação .do Capítulo Primeiro 
"Da Organização Federal", e prever- . 
mos a subdivisão futura; do Brasil. 
Isto, sim. E ainda teremos oportuni~ 
dade, eni outros ca;pítulos da Consti
.ttüção, · de dár meios a esta futura 
subdivisão. Por exemplo em se tra
tand{)i do Poder JuC..fciário, possibili
~l.mos Tribunais de Apelação em di
versas zonas dos Estados que os com
portem. Asosim, haverá descentliali
zação, e o ruralismo se estenderá o 
mais possív~l. Iremos ·aquinhoar OS· 
municípios menores, as zooas inferio
res e, com isso, atenderemos o justo 
desejo de certas regiões de se consti· 
tuirem em· novos Estados. 

G 

Estrus consicli~rações - parece-me 
pertinentes, para que .la Comissão de
cida de tal maneira que afaste o cri
tério de estagnação, o critério, vamos • 
dizer a.;ssim, ~o tf!Cnicalismo e.xage
Iado, de querer modi~lar tudo, mclu
sive o progresso nacional, que está 
acima de qUJalquer previsão nossa. 

E' assim que concluo, pedindo a 
a;provação de qualquer das emendas, 
seja a minha ou qualquer outra, qu~ 
d~rinine igualdade absoluta. na 
questão de fixação do número de Re
presen!l~mtes do povo brasileiro. 
/0 SR. CAIRES DE BRITO -

Senhor Presdd·ente, quero justificar a 
emenda que manã.ei à Mesa e que en
d$"1'8, matéria absolutameJit!e npva 
nessa discu,ssã0 porque divirjo com
pletamente de todas .as .emendas od'e
recidas no sentido de fazer a repr~ 
sentação proporcional ao número de 
habitantes . 

Sr. Presidente sendo realista num 
pais de . grand~ percentagem de anal
fabetos, acho que em todas as opor
tunidades deveríamos incentivar a 
alfabçtiz!ação do povo. . 

P.ela proposta da Subcomissão, . v~ 
mos que o número de Deputados deve 
ser proporcional aJO de habitanws. 
Ora, tal medida redundaria numa 
contradição. Quando se confere o di
reito de voto ao cicl!adão, não conta
mos, absolutamente, os habitantes, 
m8!,9 ·os eleitores; agora, quando se 
cogita da proporção, busca~se o nú
mero d~ habitantes para cada Depu
tado. · · . 

Se aproVIarmos a .emenda que apre
sentei, na qual temos a proporção ce 
vil1te e cinco mil eleitores para um 
Deputado, iremos fazer justiça, .efe
t ivamente, a uma popUlação que pensa 
e que pesa nos dest,ings do país. Não 
se pode atribuir aos habitantes não 
elE>i.toru 1a responsabilidad~ dos Depu
tados ·em quém não votaram. 

P·ela minha proposta, iremos dar à 
representação dos Deputados um sen
tido coerenté, porque a repr~sentação 
deve ser proporciOIJlal ao número de 
eleitores . 

Quando a~dm falo nã0 co~sidero o 
Brasil dividido em Estados, mas tenho 
em vista UIIlla política funóamentada 
nos partidos . Não acredito que na 
Cám.a.ra vinguem pontos de vista de 
Estados, mas de partidos políticos; do 
contrál'io, não havel'!ia rruzão pa<ra 
cada partido apresentar o .seu pro
<>I1lma: Se a~sim é, e se no Parlamen
to se defende o prograiiJ.a partidário, 
está cls.ro que não pod~, absolutamen-
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te pre•valecer o ponto de vis~ deste ou 
daquele Es·tad·o. 

Considero, pois, progressista minha 
emenda, em primeiro lugar porque 
.encerra uma justiça .aos eleito1es, e, 
em segundo, porque representa um 
ch:un.amenoo à alfabetização. · 
. Aceita esta emenda, o problema da 

educação ~ria encarado com maior 
carinho e todos os partid<>s teriam 
int€xesse em fa.!!:er o máximo possível 
de eleitores, isto· é, o máximo possível 
de alfabetizados. · 

Isso representa, também, uma ret:J.
lidade. Não é razoável que populações 
mais d~envolvidas, com o conhect
m~nto da situação brasileira, que 
evoluíram mais, que possuem condi
ções para escolher seus represen~antes 
sejam postas no mesmo pé de rgual
dja,de com populações en'tJ1egu~; as 
nt'lüs das vezes às ordens cos latifun
diários dos coronéis ·que respondem 
por uma população não consultada 
sôbre ·seus interêsse.~. 

Seria uma grande medida, Srs. P.e-' ' 
· pr~sentantes, no sentido de que o nos
so pais desse um passo à frente na 
democracia: fazer com que cada bn:J.
sileiro p~sa, escolher seus represen
tantes na, proporção de um Deputado 

-para vinte .e cinco mil eleitore~. Tr~
riamos para o Parlamento mruor nu- t 
mero de Deputados e, por ceTto, te
riamos m!l.ior conhecimento da situa
ção, inclu,si.ve nos men9res núcleos. 
A missão do coeputado e trazer para 
o Parlamento a situação econômica 
d·e sua circunscrição e, do ponto de 
vista partidário, agindo em çomum, 
estabelecer medidas que possam levar 
a essas populações um desenvolvi
mento mais rápido. 

Acho, portanto, que, de acôrdo com 
o nosso grau de desenV'olvimento e 
com l:ts perspectivas do '"stabelecimen
to de uma democracia progressiva, 
conforme com as necessidades histó
ricas do país, a minha emenda atende 
a uma realióade . 

O SP.. ADP.OALDO COSTA -
Peço a palavra. 

Sr. Pr~dden te, 1a.presentei minha 
emenda· antes de conhecer as outras 
cinc·o que acabam de ser lidas. A que 
pro'puz está redigida nos ·seguintes 
têrmos: 

"o número de D~putados será 
proporcional à população e fixa
do em lei; não poderá exceder de 
um por cento e cinquenta mil ha- . 
bitantes e não deverá ser inf"!-

rior a quatro por Estado e a um 
pOT Território." 

Há trin~:t e três anos frequentei as 
aul9oSI de Direito Público e Cohstitu
·Cional .do .ilustre Ministro, o n-osso 
grande Plínio Gasado, do Rio Grance 
do S'ul, e êk nos estimava que a 
Câmara dos Deputados era constitui
da pela representação política do 
povo brasileiro e o Senado Fede:n-,1 
pela representa~ão política dos Es
tados. Explicava, ainda, aquele ilus
tr.e profe.~sor, que os Senadores eram 
os embaixadores dos Estados junto a 
União. 

• 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES - Isso não quer dizer que 
a Câmara . dos Deput,a.dos não tenha 
influência política. 

O SR. ADROALDO COSTA 
DecG>rrié·o trinta e três anos, ve-ifi
co que a l!ção daquele grande mestre 
estava certa, porque acabo de ouvir <J. 
que disse o ilustre Deputado Mário 
Masagão, o não meno.s; ilustre Senhor 
Gustavo Capjlnema e o meu distinto 
colega Sr. Ataliba Nogueíra. 

Se a Câmara é a repr·esentação po
lítica d0 povo .brasilBiro, quero ser 
um homem de lógica, aí deve estar re
presentado este · mesmo povo. Pouco 
se me dá que cento e cinquenta mil 
habitantes doesse povo· se encontrem 
q>,Sualmente, acidentalmente em de
t~rminada circunscrição territorial. 
Quem ~e vai representar na Câmara é 
o ·pnvo brasileiro. Portanto, se um ou 
dois milhões desse mesmo povo se 
·encontrarem erri · determmad-o Estado 
que venham ôe lá os seus represen
tantes· de acô.rdü com a população 
que aÚ se achja.r loocalizaàa. Não falo 
desta forma por pertencei: a um Es
tado de grande populaç~. Sou emi~ 
nentemente brasileiro ... 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ~ 
Nos ta.mbem o somos. 

O SR. ADROALDO COSTA - ... 
e neste instante, tenho' os olhos fitos 
r{a unidade nacional. Não .desejo 
rivalidades ~ntre grandes e pequenos 
Estados. 

O SR. AG.AiMEMNON MAGA"' 
LHAES - 1>recisamos evit1a.r a hiper
trofia de csrtas regiões .. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Fala S. Ex." . na hii\ertrofia de re
giões, mas então, devemos alterar a 
significação da Câmara dos Dep!;!
tados, que já não s-erá a representaçao 
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eo povo brasileiro, mas 1a. representa
ção política de regiões do território 
nacional. Enquanto, porém permane
cer o conceito de que a. Câmara é a 
r·epresent-ação política, do povo brasi
~iro não pocteremoo estabelecer .,e
melhante disparidade. 

O SR. SOARES FILHO - Vossa 
Excelência f1a.la .em povo brasileiro. 
Agora é preciso abrir as portas à imi
gração. Pergunto: qual a situação dos 
estrangeiros ddante dessas populações 
e;.ta,ct uais? 

O SR. ADROALDO 'COSTA -
compete ao Govêrno Fecteral, após 

.,estudo meticul<Jso de cada região; d!a.r 
a resposta a V. Ex.a dizendo qual a 
imigração conveniente, neste ou na
quele território, qual a população que 
deve para ali emigrar, a fim óe efe
tuar-se a mistura com o sangue na
cional e obter-se, asMm, a população 
mais adequada 1a.o desenvolvimento de 
cada Região. 

O SR. MARIO MASAGAO - E o 
.estrang..,iro não vata. 

O SR. ADROALDO COSTA -
Sr. Presidente, considerando que a 
Câmara dos Deputados é constituida 
pela representação polítiCf'l do povo e · 
tenC.'O presente o último recens~amen
to llicrescentei, ao final da minha 
emenda: "Não podendo ~.er inferior a 
quatro por Estado", porque, de a.côr
do com o último recenseamento, Es
tados há que não poderiam ter nem 
siquer, quatro Deputados, na base d.e 
150.000 haõitj:mtes. Por isso, fixei em 
4 o número mínimo de Deputados, 
para não ficarem em situação inferior 
a at ual. 

Era isto que queria dizer, corrobo
rando a minha emenC.a. 

Não s·P. veja nesta minha J'ltitude 
nem rivaliéiade nem fomento de dis
córdia ent.re irmãOSJ desta grandé pá
tria, 111!3.5 a.penas ~a atitude di
tada pela lógica. Desde que a Câ
mara seja, realmente, a representação 
política do povo brasHeiro, não pode
mos adota-r outro critério senão este 
d!a emenda do Sr. Mário Masagão. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente,. não tenho esperança 
C:e que a emenda do Sr. Caires de 
Brito seja aceita. E ' preciso, entre
tanto notar o .esforçô que os Estados 
fariam para ter uma grande repre
sentação no Parlamento no· sentido de 
d!ar ao Brasil, dentro de poucoo anoo, 

uma população aJfabetizada de, ao 
menos, 70 a 80%. , 

Temoo notado que o esforço para 
a educação de nossa gente, que tantas 
vezes tem sido discutido, não foi 
atendido pelos Estaeooo. A política, 
quase sempre, .tem seus interesses pe
cul~J..r€.9, que ofuscam os interesses na-
cionais. · · 

Adota.da, p<Jrém, a medida propoo
ta pelo ilustre Representante Caires 
de ·Brito, veriamoo, dentro de 6 a 10 
anos, dobra-do ou triplicado 0 número 
de brasileiros lilllfabetizados. 

Assistimos -ao esfôrço que os comu
nistas fizeram para alfabetizar os 
trabalhadores e o. grande resultado 
alcançaóo no aumento do eleitorado 
no Estado de Soo P\a,ulo. 

Não digo que a medida fôsse adotar 
da já, porque traria uma grande di
ficuld!lide para o reajustamento, mas 
se houvesse um dispositivo transitó
rio, determinando que dentro de 8 ou 
10 anos fôssem verifica;d!a,s .as condi
ções dos alfabetizados e moC.·ificado 
o sistema de determinação de Depu
tados, ·estão o Brasil âaria um gran
de passo para a frente. 

Como disse, porém, talvez por um 
estad<J, psiquico meu, não tenho espe
ranç.a. alguma de que algo diferente 
do que há nos outros paísesi possa 
ser adotado em nossa Constituiçao. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, pens0 que, em politi
tica, não podemos ser ortodoxos. Te
mos de considerar a realiC.'llde do país, 
para legislar. . 

Não h,á a menor dúvida de que, 
teóricamente, a Câm-ana. · dos Deputa
dos representa o povo e o Senado os 
Estados. 

De\'emos consideraJ·, porém. a divi
são geográfica do Brasil e a diversi
da-de das suas condições, divisão e di
verstdaC.e estas que aglomeram, de 
modo muito diferente, as pa<pulntções. 

Onde há grandes; núcleos de popu
lação é, também, onde existem as 
grandes indústrias, onde há m lJ.ior a-l
fabetização .e, portanto, maior pro
porção de eleitorado no que diz re,s
peito à· população. 

. Em Estados menores ou terras po
bres, uns corta-dos por grande rios~ 
outros com imensos pântanos ou ex
tensões áridias, que separam e segre-
gam as populações,, há naturalmente, 

uma proporção muito menor de elei
torado ·em relação à massa de popu
lação. Embora, portanto, a base .para 
a representação se estabeleç.a, na ba-
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. se da população, e não do eleitorado, 
é neces.~ário considerar-se a natureza 
da população, quer quanto à sua fa
cilidade de representação, quer quan
to ao seu recenseamento, compeJist.Ul
do-se as dificuldades, ou condições 
desvantajosas, com um quorum ·menor 
para a representação federal. 
-Por isto, não devemci; ser ortodoxos, 
mas olhar a realidade brasileira. Te
mos de procurar. pira· esta distinção 
doutrinária entre a representação na 
Câmara e no Senaôo, os corretivos 
da proporçãó, até certo llmlte, da po
pulação que se faz representar daquela. 
que não o pode fazer daquela que 
pode ser bem recenseada da que não 
o pode ser. 

Se adotarmos qualquer das emendas 
- a do projeto ou a do substitutivo 
- teremos, de certo modo, corrigido, 
essas desigualdades. 

se· o interêsse <!e alfabetização é 
grande, não menor o de se estabe
lecer justa proporção entre eleitorado 
e população. 

Por êsse motivo, penso aceitar o 
principio doutrinário da representa
ção do povo na. Câmara dos Deputa
dos, o limite, como vem no projeto, . 
até 200.000, ou, segundo o substitutivo, 
mais cauteloso, ou melhor correspon
der ao princípio da proporcionalidade 
de representação, o do projeto. 

Em. o que tinha a dizer. 
O SR. RAUL PILA - Sr. Presl- . 

dente, encarada a questão em têrmos 
gerais e abstratos, nenhuma c!úvida 
pode ha..ver de que o princípio exato 
é o da proporcionalidade estrita da 
representação, tanto mais se consi-

dei'Iainnos haver ~o há .pouco 
o nobre colega Sr. Adroaldo Costa 
que a repre·sentação da Câmara é a 
do povo brasileiro. 

Entretanto, mister é considerar o 
que se tem dito aQ_ui que também se 
deve ter em vi..<ta a chamada_realí
<l.:Lde brasileira qUe consta, a meu 
ver, no tocante a esta matéria, de 
dois elementos. Primeiro, a gran<!e 
diferença de extensão e população dos 
vários Estados do Brasil. A forma 
pela qual se constituir a nossa Fede
ração não foi, a esse respeito, das 
mais felizes. Há grande desigualdade 
entre Estados . Esse é fator . que pa
rece irremovível. Mas é preciso tam
bém considerar outro elemento dessa 
realidade brasileira: a ausência de 
partidos nacionais. E é por causa 
dessa falta que temos visto sempre, 
na Câmara, representação · <!este · ou 

daquele Estado. E' o predomínio do 
interêsse deste ou daquele Estado. 

O SR. HERMES LIMA- E' exato. 
O SR. RAUL PILA - Parece que 

nós estamOs encaminhando para· o 
r.egime dos p,:utidos nacionais. Não 
sei se lá efetiva\Dente chegaremos. 

O SR. ADROALDO COOI:A 
~avenws de chegar . 

O SR. RAUL PILA - Tenho as 
minhas dúvidas, porquanto já tive 
ooasiã0 de ligar a questão dos parti
dos nacionais à questão do regime po 
lítico. Já sustentei a tese de que, .en
quanto pers.istirmos n.o regime , presi
dencialista, não haverá partidos na
ciolJl:ús. Mas isto é outra questão. 

O SR. HERMES LLMA - Vossa. 
Excelência é muito pessimista. 

O SR. RAUL PILA - Uma vez, 
porém, que se ac!mite a existência 
dos partidos nacionais ou pelo menos 
a sua possibilidade próxima, uma vez 
que se admite que os três grandes 
.partidos atuais persistam, esse fator 
já des.a.parece. 

Assim sendo, creio que a verdadeira 
solução.., a solução media e conciliató
ria, ,~;.eria ll!penas estabelecer um mini
mo para a representação doo peque
nos Estados, que poderia ser mais ele
vado - talvez 6 ou 7 - sem fiXI:u 
o máximo. Estabelecido o limite ml
nimo, o resto ficaria determina.O.o pelo 
simples critério da proporcionalida
de. 

Exposto assim meu ponto de vis·ta, 
pretendo conciliar a realidade brasi
leira com o juslto critério dta. propor
cionalidade estrita da l'ielpresentação 
relativamente à população e ·quero, 
antes de terminar chamar a atenção 
da Gomis.são parà. Ulll!3. verdadeira 
anomalia matemática que se verifi
cará, se adotoc·o o critério proposto 
tanto· no substitutivo como em 
algumas das emendas. 

Assim, o Estado que · tenha 3 mi
lhões de habitantes, fiCtll'á, de acôrdo 
com o artigo que estamas discutindo, 
com 20 Representantes. Se · êsse 
Estado, porém, possuir 3.150.000, de 
acôrdo com coeficiente de um para. 
250 mil, êsse Estado passa.rá a ter 
12 representantes. 

O S'R. ATALIBA NOGUEIRA -
ll:: um absurdo. 

O SR. SOARES FILHO - -Abso
lutamente. A matemática é Ulilla. só. 

· Terá o mesmo número de Deputadoa 
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De acôrdo com o que estabelece o 
projeto os 3 milhões s-eriam c!1vid.idos 
por 200 mil, 0 que significa.tia 15 
Deputadoo. Plelo substitutivo, o Esta
do em questão teria q mesmo .núme
ro. 

O SR. RAUL PILLA -Então, há 
dois critérios. 

O SR. SOARES FILHO - Perfei
tamente. 

O S'R. RAUL PILA - Assim sen
do, tolitttr questio. Entendia que &e 
substituía um critério pelo ·outro. Sub
siStém entretanto, as condições de or
dem geral: entendo que a proporção 
deve ser mant"idia quanto possível, -e 
a determinação do mínimo de repr~
sentantes corresponda exatament<> às 
neces&d;;~.des dos Estados, tendo em 
atenção a reruliõa.de brasileira. 

O SR.- ARGEMI-RO FIGUEIREDO 
- Sr. Presidente, acompanhei, com 
a maior atenção, os deJJta.tes que aca
bam de ser feridos ne~ta Oomissão 
sôbre a relevante matéria de que es
tamos tra-tando. Reconheço, Sr. Pre
sidente, que · os defensores do critério 
único para. a representação na Câ
mara têm em seu favor, re.almente, 
razões de ordem doutrinária ou, me
lhor, de ordem cientlfica. Uma Cons
tituição - nunca deve perder' de vista 
~se aspecto de adaptação aos princr 
pios, sobretuc!·0 quando êssés são pon
deráveis em Direito Público e Cons
titucional. Mas, Sr. ,Presidente, dis
cordo dos eminentes" Representantes 
·que acab:un de falar, pleiteando êsse 
critério único. Eles próprios - rele
VIem-me a · expressão - manifestaram
se incoerentes na. defesa doo seus pon
tos de vista,. Incoerentes porque, 
quando defénrdem o cri-tério de repr.e
sentação na Câmara; em função da 
população admitindo a verdade que 
a represen~a.ção na Câmara é popu
lar, e-nquanto assim se manifestam, 
estabelec-em incoerentemente um- se
gundo critério, o critério da represen
tação mínima para .os Estados ·de po
i:mlação insru.ficiente, e sem possibili-
da.des eletiv~. ' 

O SR. HERMES LIMA - . Muito 
bem. 

O -·8R,. ARGEMIRO FIGUEffiEDO 
- Ora, S'r. Pr-esidente, se é a defe
l!a desse pootula.do do Direito Públi
co. qu,a.l o die jazer a representação 
na Câmara em fUnção da população 
'"""' o que interessa aqueles eminentes 
colegaa não, se justifica que êle,, de-

_, 

fensore,s; desse principio, propugnem 
.pela representação minima para os 
Estados pequenos e pàxa outra:s popu
lações insuficientes. Aí se acf,a.stam do 
critério da população, · para atender 
ao aspecto prático: a defesa do inte-_ 
rêsse público, de regiões insignifican
~ em populações e impossibilita.:c!-as 
ae representação. popular . que lhes 
possa .assegurar ,a. defesa dos seus in
terêsses na Câmara. 

E'. ~·idente porta-n to, a mesma cor
rente de deputado·s defensora do cri
tério único afastou-se do principio que 
vinha de:l:iend·endo, para atender ao 
interêsse público, dando representa
ções -a. Estados sem equivalentes pos
sibilidades eleitorais. 

Ora, Sr. Presidente, se êsse ·critério 
não prevalece in totum, c-ada essa in
coerência d·e ponto de vista inteira
mente antagônicos, não há razão para 
que os elementos repr-esentativos dos 
grandes Estados, já tão poderosos na 
sua expressão econômiCia, financeira 
e política, venham ferir. ;prejudicar 
ou embaraçar o int'erêsse dos Estados 
pequenos por nós aqui representados, 
qual :seja o da representação em pro
.porções razoáveis de equilfbrio entre 
as unidades da Federação. 
Sr. Presidente a desigualdade de re
presentação dos Estados pequenps não 
está corrigida, !)omo se diz, com a 
represen.tação igual no Senado. No 
Senado a repr-esentação é realmente 
por Estado e igual. Mas, pergunto aos 
meus eminentes colegas se, diante da 
'desiguald-ade de 11'\f'p(l'eS\entação nlli5 
proporções agon:a. pleiteadas pelos re
presentantes dos grandes Estados, po
deremos em qualquer época - aí e·s
·tã o passado comprovando o que vou 
declarar · defender, ·com êxito, 
numa Câmara . composta, os interês
.ses regionais, .e que · nos pareçam de 
cunho naciolllal. 

O SR. ATALIBA -NOGUEIRA 
Afinal de contas, tudo se resolve pela 
lei. já passõu o tempo em que o Po
der Executivo era ditador. A lei -pre
cisa da aprovação do Senado, pois, 
sem esta, nunca será lei. 

O SR, ARGF.MIRO FIGUEIREDO 
Essa função corretiva do S'enado será 
abSorvida pe~a. grande maioria da Câ
mara,. e o p'assado es.tá ai a demons
trá~lo. O que esiperamos dos grandes 
Estados é que estabeleÇam o mesmo 
critério de justiça e eqüidade ia.dOta.dO 
para os Estados que não têm popula
ção capaz de eleger em bom número 
os seilll representante~!; é uma po811t-

·. 
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bilidade maior para a defesa dos na<:;.. 
sos interêsses para que assim possa
mos todos trabalhar, na certeza de 
que o Brasil constitui, realmente, a 
unidade que acabou · de ser defendida 
por um dos nobres Repres.entantes 
que . me antecederam. 

O SR. HERMES LIMA - Assim 
como o interêsse público determina· o 
limite mínimo, também determina o 
limité máximo. 

O SR. ARGEMIRO FIGUECI:REDÓ 
- Essa questão de princípio, precisa 
subordinar-se à realidade brasHeh;ll; e 
aos fenômenos políticos e econômicos. 
E só haverá es.sa subordinação real
mente, no . caso de - que tratamos, se 

. adotarmos o critério da representa
ção proporcional estabelecido no subs
titutivo do Sr. Soares Filho. 

O SR. ATILIO VIVAQIUA 7"" A 
matéria não pode ser IConsiqe!."iaAda 
dentro da preocupação de prese:rvax 
os pequenos Estados contra as influ
ências heg.emônicas dos ' gram!•es co
mo bem fripou o ilustre DepÜta:do 
Senhor Ataliba Nogueira. Uma vez 
a:dotado o regime ·bicame:ral, com os 
dois 11J..mos do Poder Legislativo -
Câmara e Senado - a igualdade dos 
Estados na representação se verifica• . 
rá dentro do Senado. o . substitutivo 
estabelece, entretanto, a r-egr,a da re
pres.entação popular dentro de dois 
critérios. Não cria, c·e modo nenhum, 
a desigualdade •em: favor dos ·grandell 
Estado·s, nem permite a predominân
cia dls pequena;s bancadas. 

Uma vez que o Estado atinja a 
população de 3 milhões de habitantes, 
-~rá vinte represeiJitantes. Daí por 
diante. fixa-""e para todos os Estados 
que estejam nas mesmas condições, 
nova proporção de 1 deputac•o para 
250 mil habitantes, mesmo porque é 
de se prever que o Estado, -atingindo 
tal população, tenha obtido cresci-

. mepto demográfico muito maior. 
Por outro lado, não há alteração 

nenhuma no regime atual, um1a vez 
que o dispositivo na última parte, de
clar-a que o número de ooputados 
já fixado por lei" não poderá ser al
terado. Portanto, o dispositivo é sá
bio. Cuida da situação futura• den
tro de regime que não pode ;~er pre
visto, mas em condições tais que os 
gr,mdes Estados não sejam s·acrifica
dos em sua representação. 

Eram as considerações que dese- . 
java fazer. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, não sei se será esta · 
a primei·r;t vez em que, pelo avan
çado da minha idade, (não apoiadmr 
gerais), tenha de modificax uma; ati
tuce. E assim ocorre no tocante -à. 
emenda ,do ilustre p:rOifessor Mário 
Masagão. · 

Antes de reunir-se, hoje. a Grande 
Comissão da Consti-tuição, troquei al
gumas idéias com S. Ex."'. Sôbre o 
conteúdo da sua emenda. Não adian
tei . minha aprovação, mas, sem co
nhecê-la em seu contexto, quis acei
tá-la de plano. DecLaro, porém, agora 
que não o acompanharei. Digo-o no
bre e lealmente. A le.itura do . pensa
mento exposto há muitíss-imos anos 
pelo venerando E>rudente de Morais 
feita pelo ilustre deputado Soares 
Filho, ;-o=: dev0 dizer, como pa:rentesis, ' 
que sou insuspeito, porque em plena 
mocidade acadêmic;a ·óe São Paulo 
fui opositar daquele grande brasileiro 
- a leitura feita · pelo Sr. Soares 
Filho, daquela abalizada opinião eon
correú decisivamente para m-qdiflc.ar o 
meu pensamento antes de votar o dis-· 
positivo que cuida da repr·esentaçãe, 
na -câmara, do povo brasileiro. 

Em verdade, a:s razões aduzidas pelo 
Sr. Deputado So;axes Filho são pon
-derac-as. Realmente, estou, de certo 
modo falando contra os interêsses _po
líticos do meu Estado. 

O homem, hoje. procura viver nos 
lugares onde encontra posiSibilidades 
de conforto e de prolongamento da 
vtda. 

Embora se pretenda que o clima dos 
Estados do nordeste sej,a, delicioso, 
contudo aquela região é, de fato, as
soberada tperil\>diciameríte pelas se
cas, e ,endemias. As populações real
mente valorosas daquela região vão 
buscar. trabalho, bem estar, conforto 
em outras localidades do pafs. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Essas populações tem contribuído ex
traor dinàriamente para o progresso 
do Brasil. . 

O SR. FLORES DA CUNHA- A 
verdade. indisfarÇável é .a tendência 
para ser 1ll;umentada, em grande pro- · 
porção, a população do sul do país, 
porque, aí, o clima é ameno tempe
ra/do, as terras ~S·ão uberrimas e fe
cundas ,a alimentação é abundante e 
banata, como acabo de verificar no 
meu glorioso Estaóo ao contrário do 
que está acontecendo a qÍli, na Capi:.. 
tal aa República, em que a vlda está. 
"por um olho da cara". 
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Como negar a realidade ce que 'la. 
"Vida no norte e difícil o. clima inós~ 
,pito. o saneam~mto ainda. não chegou 
.até ali, e a regi~ ainda nã0 foi po~ 
:voada, notando-se o desejo dos nor
·destinos de buscar 1a.. pr051peridade em 
.outra-s zonas do BrMU? 

Ora, Prudente de Morais, quando 
.se referiu ao peso que, no Parlamento 
.podem desempe~r os grandes Es

·tados, acentuou que suas vultosas de
legações, asfixiam. de certo modo, a 
.representação dos pequenOtSi Estados 
.colocando-os em situação de desigual~ 
dade. 

Esta é a realidade. Não estejamos, 
..aqui a. mentir uns aos outros. (Apo
~iados). 

Voto pela emendia. do ilustre Repre~ 
. sentame sr. Soares Filho, porque 
' também quero C.eclarar-me brasileiro 
muito embora poucos dentro da re
presentação de meu Es>tado na As~ 

.sembléia, sejam tão riograndenses 
como sou, porque quase desde os cinco 
anos de idade vivo em"""cima do c.a.va
lo. Mas, certo é que, para fortalecer 
.. oo laços da Feâeração, não se deve 
-criar a ficção da unidade nacional 
desamparando ··os pequenos Est3.dOO e 
·:fazencu com que os brasileiros pro
curem, em outros sentimentos e na 
defesa de outros interêsses, alevantar 
·a . unidade nacional. Precisamos des
pertar, em todos os filh<>s do Brasil, 
n desejo profundo e sincero de serem 

~brasileiros e disso se orgulharem. .AJ;
·sim voto, pensando atender à repre- ' 
sentação dos pequenos Estados, de 
acôrdo com a emenda do Sr. Soares 
Filho. · (Muito bem. Palmas). 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
·sr. Pres-icente. 

Ja ouvimos, cbm prazer a palavra 
do ilustre General Flores ·da Cunha, 
que . no caso, por tadbs os títulos, é 

:"!"espeitável, visto como S. Ex."' é filho 
' de um grande Esta.do. 

.AJ3sim, pois, Sr. Presidente para 
·não me alcmgar, e como V. Êx.a já 
me deu a honra de ler a justificação 
do meu ponto de vista, peço preferên~ 
da para a emenda do nobre R~pre~ 
sentante do Estado do Rio, Sr. Soares 
·Filho. (Muito bem) . 

O SR. ARTUR BERNARDES -
·Sr. Presidente, se não soubessemos 
que o interêsse do Brasil se sobrepõe, 
no espírito de tOC.oos nós, 1íWS interês~ 

· ses regionais ou estaduais, sairíamos 
·daqui impressionados com esta dis~ 
··cussão, por parecer que cada Repre~ 

sentante defende. em ·primeiro lugar. 
o Estado que representa. Sé há ques.-· 
tão em que, a fneu vêr, devemos eie~ 
var o espírito o mais possível, é exa
tamente esta da fixa1;ão ·do número 
de Representantes do Pài:lamento Na~ 

/cional. 
Em tôda a parte, em todos os tem

p'oa nas democracias, o :princípio ge
ral ue sempre prevaleceu pam. esti
pular o número dos Representantes 
do;; Pa.rlamentas, não deixou de ser 
o coeficiente C.•a população. E por 
uma razão muito simples: porque nas 
democracias prevalece a opinião da. 
maioria. · 

Como 1a.lterarmos esse ,princípio fun
damental, tradicional, consagrooo a 
interêsses particulares dos nossos Es
tadas? 

O S'R. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Será para atendermoo aos 
interêsses do Brasil dada a desigual
dJ.de na distribuiçãó da .população em 
razão. -de condições climatérlcas dife
r~ntes. E, a realldace brasileira. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Respondo ao aparte do nobre Repre
sentante, declarando que a desi
gualdade na distribuição das repre.,; 
senta.çõoo, é consequência de um fato 
inevitável. Os núcleos maiores de po
pulações, os grandes Estados não são 
responsáveis por êsse des-equilíbrio. A 
população do Brasil esteja aqui, ali ou 
acola tem sempre • o mesmo direito 
fundamental de se . fazer representar 
em número que eXpresse o coeficiente 
de sua população. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Então V. Ex."' não sobre
põe o futerêsse nacional ao regional . . 
A realidade . é esta. 

O SR. ·ARTuR BERNARDES ·
Como não? · Defendo o interêsse de 
todi!. a Nação. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES ....:.... Não, pelo seguinte: a desi
gualdade da distribuição das popula~ 
çõea é devida às condições geográficas 
das diferentes regiões. 

O SR . . ARTUR BERNARDES -
Essa é outra ques-tão. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - V. Ex.a. para atender ao 
interêsse nacional não pode despresar 
essa. diversidade. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Que é a Nação senão o povo? o povo 
eJ;P, maioria em determinadas regiões 

• 
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deve .ceder a ·.palavra a quem represen-
ta. o menor número? .. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - .A Nação ISIIlPõe um territó
rio e a distribuição de sua população. 
Não podemos considerar a Nação se
não .em função de seu território. Se 
o .território brasileiro · oferece condi
ções desiguais, temos que atender a. 
essa desigualdade. 

O SR. AR'IlUR BERNARDES 
Há equivoco do ilU8tre colega, pois não 
temos culpa de que condiçõeiS! clima- , 
téricas determinem essa diferenciação 
em ·nosso pais. ~ 

O . SR. AiGAMEMNON ;MAGA-
LAES - E' a no.s.sa fatalidade. 

O SR. ARTUR BElRNARDES -
Como remediá-Ia? Não é pela forma 
ce que estamos cogitando. Será outra: 
- :prestarmos assistência aos .Esta
dos menos afortunados. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES -Uma das formas de assis
tênci~ é essa representação . 

O SR. ARTUR BERNARDES 
V. Ex.". desequilibra a repre:,renta.ção 
fazendo uma violência contra os· 
grandes Estados. 

O SR. AT.AUBA NOGUEmA 
O nobre Deutado · Sr. Agamemnon 
Magalhães está argumentando ape
nas com o c1a de hoje; não projeta 
sua vista. para o futw-o, nem para o 
passado. 

O SR. ARTUR BERNARDES
Não é só isso. O que o nosso ilustre 
colega . propõe c·~rtitui violência con
tra os núcleos de maior po;pulação, em 
favor dos. menos populosos. 

·O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Exi.ste a propOO'cionali
dade. 

O SR. ARTUR BERNARDES ·
Deve haver a proporcionalidade, por
que o número de Representantes será 
em função do coeficiente da popula
ção. Em tod•'t parte e em todos os 
tempos !ol v,s~:.lm. 

O .3R. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Não · desejaria interromper 
V. Ex. a. mas a questão é de raciQcinio 
V. Ex." precisa atender também ao 
número de Representantes. Não 'po
demos ter uma Câmara com número 
ilimitado -de Representantes. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
QUe se limite. Tomei nota do ,argu
mento 'C?.e V. Ex." no tocante à exis-· 
tência de uma ,Câmara por demais 
numerosa. Se chegarmos a. esse .ponro. 
delimitemos o número. 

O .SiR. RAUL PILA - seria al-· 
terar o quociente. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
O que se propõe é, inegàveimenj;e uma 
injustiça aos Estados maiores. 

Não defendo o interêsse dos gran
des Estados. O meu, por exemplo, per-· 
tence ao riúmero dos grandes. N.a. mi
nha idade e na altura da minha car-
l'eira política, já sou um he>mem isen
to de todos os interêsses e tenho o. 
espírito de todos, voltado exclusiva
mente para o engradecimento dD 
Brasil e para o sentimento de justiça. 
que me domina. 

O S'R. . AGAMEMNON MAGA
LHAES --:- Todos nós·, brasileiros•, ren
demos essa homenagem a V. Ex."' 

O 'SR. ARTUR BERNARDES -
Faço justiça a todos os colegas. Ini
ciei mesmo minhas considerações alu
dindo ·à elevação com que 13e estava 
tratando do afcunto. 

O SR. SOAHES FILHO- Peço li· 
cenç.a. a .v. Ex." para e<oúlarecer "lleU: 
pensamento. Pretende-se não seja de
masia-damente numerosa a Câmara 
dos Deputad•os_ e há o critério da pro
porção. O artifício proporcional, es
tabelecido na ·emenda, evita o cres-. 
cimento demasiado -da Câma.ra e mo
dera o crescimento ,c-a representação· 
dos maiores Estados. Entretanto, devo 
dizer a V. Ex. a que até ·aqui houve 
apenas moderado crescimento dos 
maiores, porque nenhum dos· menores
cresceu. Se formos fazer deduções 
matemáticas, verifi~aremos que por 
esse critério, os grandes, desde já co• 
meçariam a crescfir. . Se feríssemoa 
uma eleição amanhã nenhum pequeno.· 
Estado absolutamente nenhum farta 
mais um Deputa,do do que tem atual
mente; entretautu b Estado de Vossa 
Ex."' ou o de Bão PaulG teria ma.is 
cinco. PQr af :;<> vê que a emenr.-a 
modera o crescimenw dos maiores e · 
permite desde já, o dos menores, que, 
ainda numa nova legislatura, não te
rão o acré.Ecimo, sequer, de um depu
tado. 

0 SR. FLORES DA CUNHA -
Pergunto ao nobre Deputado, Senhor 
Artur Bernardes, qual será, de~tro de 
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vinte ,anos, a população de São Paulo 
ou de Minas Gerais ? 

O SR. MARIO MASAGAO 
Seja qual fôr, a população deverá ser 
representada, proporcionalmente. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Não podemos ser profetas. 

O S'R . . ARTUR BERNARDES 
O nobre Deputado, Sr. Flot:~s da 
Cunha, poôeria responder a uma per
gunta, em sentido -contrário: nêsse 
mesmo espaço de . tempo, qual s:erla 
'"' população dos .pequenos Estados? 
Não sabemos. 

De qualquer. maneira, certo é que 
o ·artifício empregado para al.terar 
ú princípio fundamental, corresp<'mde 
a eiltrar num terreno em que todos 
gritarão, sem ninguém ter razão. 

E&ie é o princípio consagrado, em 
tod,ls os tempos, em todas as ·cons·
tituições. Sua violação repre.sFmta 
injustiça, violência . aos núcleos de 
maior população. . 
· Nosso · destinto colega, Sr . Soares 

Filho, di~se que somos uma grande 
família, que os Estados são irmãos 
na Federação, e que quando uns 
prosperam mais que outros, tem o 
dever de, em família; ,:~.juear os que 
possuem menos. 

Estamos no mais completo acôrdo 
:::J.o particular; mas 0 ;J,uxílio que- de 
.vemos prestai" não pode ser o que se 
deseja nos núcleos• de maior popula
ção. O auxílio que podemos prestar 
será no sentido de ajudá-los a pros
perar, a cuidar da. saúde pública de 
dar-lhes assistência, etc. E tanto nã0 
devemos abrir mão desse princípio, 

. que ele não no.s pertence, mas à Na
ção. 0 & grandes Esta,C:os não podem 
dispor do que lhes não pertence. E' a 
regra, e não sei como alterá-la sem 
prejuízo para outro.s. · ' 

Há uma razão muito procedente 
P,a.T<L. !'< diferença de representações. 
Não se díga que os grandes Estados 
se .beillelficiam, exclUJSivamente, com 
a adoção do princípio da proporcio
nalidade; · nem se díga, tão pouco, 
que os pequenos Estados são preju
dicados pelo mesmo princípio, pm·
que, se é verdade que os grant:oeli' 
Estooos tem maior representação é 
natural que assim suceda para que 
influam nas deliberações de vez que, 
tendo maior núcleo de população, 
oferecem maior contribuição de tra
balho, de serviço militar e até de 
sant;ue no caso de guerra. <Muito 

. Vem). 

O SR. AGAMEMNON ?4AGA
LHAES - A emenda Soares Filho 
não anula, mas, ol!IO contrário, Iilan
tém essa supremacia. 

O SR. AiRTUR BERNARDES -
Quanto à alusão do ilustre colega, 
;s~ . . Dep'l.litatdo Agamemnon Maga

lhães, da hipertrofia de uma região 
sôbre as outras, devemos esclarecer 
que essa hipertrofia não é devida aos • 
núcleos de população, porém a cau
~as naturais. o clima, por exem
plo, não favorece a ida de imigran-
tes para 0 Nort.e. Mas que culpa. tem 
o Sul d€ .possuir clima bom e atrair 
esses imigrantes? 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES. - Não 'tem culop:a. algwna e 
nós, ' até, nos orgulhamos da fertili
dade do Sul. Ai de n(ls se não fôsse 
fértil o Sul do País. 

O SR. ARTUR BERNARDES ~ 
.São causas naturais• que determinam 
o fenômeno. • 

O nosso ilustre colega Aliomat Ba
leeiro .aifirmCJIU, também que o es
trangeiro entra no cômputo da po
pulação par.:~. o efeito dessa r€pre
~>entação. E' natural que assim seJa 
de vez que êle também é um fator 
de trabalho de produção e de ser
viços militares, se aqui tiver fillio ou 
for naturalizado. 

o noss·0 colega, Sr. Deputaó> ·caí
res de Brito, baseou sua emenda no 
eleitorado: pretende que a represen-

. tação seja calcwda no número de 
eleitores. Seria uma inovação, cousa 
inédita em casos dessa natureza. Os 
grandes Estados devem ter eleitorado 
ma.ior do que os menores. Isso é na 
tural. Entretanto, nunca se bo.seou, a 
não .:.er no coeflciente da população a 
:fixação do número de repres-entantes 
nos Parlamento.s. E .por esta razão 
muito ~les: o maior número é que 
governa. O caipira costuma. dizer em 
linguagem muito pitoresca que "quem 
está ·na .garupa nao governa a rédía~' 
A minoria nada pode ôecidir sôbre o 
maior número. O que mais contrib,ü 
com seu trabalho, com seu esfôrço 
com seu sangue, com. seus• imposto~. 
com a prestação de serviço militar e 
C'om. a prestação de s:J.ngue no case 
de conflito internacional, é a maio
ria. · 

o· critério mínimo de represent.ação, 
Q.ue foi aqui objeto de critica, não a 
mtl tce. Não se .. diga que ele altera c. 
principio geral. · Quero acreditar que 
altere ma-s em benefício dos peque-
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nos Estados. A .:tlteração do princf
p:..v geral modifica . a represent.ação 
contla as grandes ~·tados. 

Falou-se também - não me recor
do ·bem se foi o ilustre colega ôa Pa
raíba - na hegemonia dos grandes 
Estados, dizendo-se que tal critério 
concone para estabelecer o seu pre
domínio. Até certo ponto, é verdade. 
Mas que culpa tem os grandes Esta-

• d0s se se constituem no maior núme
ro e tem de influir nas decisões? Será 
hegemonia decorrente de causas na
turais e não de atos dos habit.mtes 
desses mesmos Estados. 

Estas, Sr. Presidente, as consiC:~ra
ções que a discussão aqui travada me 
sugeriu. Eu as transmito à grande 
Comissão, para que as tome na conta 
que entender sendo certo não parti
rem de filho de gra-nde Estado mas,· 
principalmente, de brasileiro que sé 
habituou a colocar os interesses da 
Pátria acima de todos os outros. 

O SR. BENEDITO 'llALADARES
S'r. Presidente, estamos de acôrdo 
com os que argumentaram que a re,
presenta~ão ·da Câmam não é dos Es
tados, mas· c;oa população do País. Re
presentação dos EstaO.os é a do Se
nado: daí a sua. igua~dade. 

Em matéria política . não podemos 
fugir à realida.dc. Diminuir a repre
sentação das rpopu;ações dos Estados 
que têm maior 1:.úmero de habitantes 
não significará anulação ou decrés
cimo de sua influência na política na
cioo.al. Esta influência se faz sentir 
por diver&as maneiras. E' o resulta
do do prestiglú r:o Estado no campo 
econômico e social devido ao seu prQ
gresso. Não podemos fugir a e:;sa 
influência, por meios artificiais. 

õ Estado de São Paulo, por exem
plo, mesmo que venha a ter uma re
pres<entação pequena não deixará. de 
fazer sentir sua grande e benéfic'- In
fluência na vida política do Pais. 
Seria utopia pretender anular ~ssa 
influência através de uma representa
ção reduzida, e isto resultári:l. numa 
injustiça de consequências imprevisí
veis. Basta considerar que nos Esta
do!>' mais populosos 0 povo teria di
minuic:o o seu direito de representa
ção. Por isto voto pela constituição 
da Câmara por- meio de representa
ção proporcional à população, igual, 
par,a todos os Estados, respeitado o 
mínimo estabelecido para os pe
quenos .. 

·O SR. HERMES LIMA.,..... Senhor 
Presidente, em breves palavras, devo 

declarar a V. Ex.". e à nobre Comis
são que, em princípio, estou de ·acôrdo 
com a emenda oferecida pelo ilustre 
Representante, Sr: Caíres de Brit.o; 

E' realmente a emenda que ma pa
rece melhor óonsultar as condições 
de vida do .povo brasileiro - a cha
maida realiC:ade bra.si~eira, porque 

. Sr. Presidente, esta emenda. baseia a. 
eleição não num critério passivo da. 
população, mas num critério da po
pulação politicamente ativa. e orga
n1zada .. 

O critério da emenda, em apreço 
Sr. Presidente desdobra-se, desenvol
ve-se num estimulo eficaz à alfabe
tização e, mais, à organização polí
tica do povo, à arregimentação parti
dária do povo, concorrendo, tambem 
pm- isso, .pa11a fazer evolverem os par
tidos nacionais, tarefa de suma im
portância p!tra o equilíbrio político da. 
própria vida nacional. 

Não importa, Sr. PresiC.ente que se 
trate de inovação . A mim me parece 
que seria inovação pelos motivos 1'a.Qui 
referidos de todo alcance na organi
zação pólítica do povo. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Com os alistamentos eleitorais, como 
têm sido feitos ? 

O SR. HERMES LIMA - Os alis
tamento eleitorais .podem ser feitos 
em bases mais satisfatórias do que 
tem sido. A emenda não implica em 
que o alistamento eleitoral se pro
cesse como o foi, se defeituoso. Não 
implica em que o l:ilístamento seja 
mantido como está, se f&lho. Ela l'e
quer um alistamento rigoroso e que 
::t lei g-aranta da melhor maneira ~ua 
execução. . 

O que a tmenda consagra, porém 
f> o· princípio ~a população ativa po- . 
llticamente ·organizada, como base d::l 
representação nacional. Em vez de 
um critério passivo por assim dizer 
da população, faz recair, repito, a re
presentaçãOi na população organizaó<t, 
ativa e militantemente organizada. 

Faço esta declaração, exponho este 
pensamento, porque considero esta 
emenda de enorme alcance no de
senvolvimento político do país. Mo.s, 
Sr. Presidente se ela não receber o 
apoio da grande Comissão não terei 
dúvida em voLar pela emenda do :lus
tre Representante Sr. Soares Filho, 
emenda que limita a representação ~-té 
20 representantes na base de 150.000 
habitantes, e, d.af por diante na pro
porção de um Deputado por 250.000 
habitantes. 
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Acho, Sr. Presic·ente, que &ssJm 
como o interêsse público mereceu fi
xássemos um mínimo l>para a repre
sentação dos pequenos Esta.d<Js, tam
bém-0 interêsse público exigõ que fi
xemos um máximo para a represçon
tação dos• grandes Estados. 

E' aí não se fere o interesse dos 
grandes Estados, · porque el-es ficam 
sempr·e na vanguarda da representa
ção. O número da bancada de cada 
grande Estado será sempre maior .do 
que o das bancadas dos pequenos. 

O SR. MARIO MASAGAO- M·J.S, 
a repr&entaçã0 ca Câmara é de Es
tados? 

O SR. HERMES LIMA - Não é de 
Estados, entretanto, precisamos con
fessa.r .e proclamar que no fundo da 
discussão aqui travada; está ainda 
presente o velho vício do regionalis
mo br.a.sileiro. Sôbre isso não há dú
vida alguma. 

O SR. MARIO MASAGAO - Só se 
isso ocorre da parte de V. Ex.8 • 

O SR. HERMES LIMA- Está no 
. fundo do pensamento daqueles que 

defendem a representação· livre que os 
grandes Estados tenham, na. Câmara1 
na -proporção mínima fixaca, a repre
sentação qu-e a populaçã0 lhes con
ferir. 

O SR~ GUSTAVO CAPANEMA -
Quanto a mim, direi qUe defendo aqui 
não própriamente o Estado, donde 
sou, mas o povo que me elegeu e re
presento. 

O SR. HERMES LIMA - Senhor 
Presidente, a verdade é que a; expe
riência política brasileira já demons
trou ter havido hegemonia dos gran
d·es Estados da República. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Hegemonia natural, pela popul21ção. 

O SR. BENEDITO V ALA.I)ARES 
- Essa tem de hav~r. 

O SR. HERMES LIMA - Essa h e .. 
gemonia; além de ser natural por di
versos fatores - densidac·e de popu-. 
lação, riqueza, civilização, desenvolvi
mento material - foi, muitas vezes 
aplicada para que os grandes Estados 
enxertassem Deputaç os e Senadme.~ 
na repr-esentação do& pequenos EsGa • 
·dos. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Não raro f; pEdido d<.if;<. p1·óprios. 

O SR. HERMES LIMA - · E isso se 
t:ez muito no Brasil. · · 

Os grandes Estados tinham como 
que Deputados avull:.os nos pe(!uenos 
Estados, que se a<:havain sob o julgo 
da política dominante, liderac<a pelo.s 
grandes. Esta verdade não poderá ser 
contestada. E' da experiência da vida 
política brasileim. 

O SR. MARIO MASAGAO - Isso 
já acabou. 

O • SR. ARTL'H BERNARDES -
Estou aqui para contestá-la, se o ora
dor me permitir um apar1.e. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
~<idente, nã:o termino meu pensamento 
porque teria de recorrer a exemplos 
concretos, e não desejo chegar a êsse 
extremo para prosseguir. . -

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Não há como os exemplos. 

O SR. HERMES LlMA- Pois vou 
citar um: quem explicará a eleição co 
SI.'. Lopes Gonçalves iJa:i'>a. 0 Senado, 
como representante de Sergipe, senão 
por imposição da política dos gran~es 
Estado.s? 
~ O SR. ADROALDO COSTA- O 
Rin Glande do Sul el~geu Barbosa 
Lima que representou o meu Estado, 
com muita dignidade e com alto {'Spi
rlto de bra.silidade . 

C SR. HERMES LIMA - Oarbosf\ 
Limú. foi eleito pelo Rio Gr.a.nd.e do 
Sul. 1nas em outras condições. 

Na representação d<J, Bahia, quando 
eu era Secretário do Governador Góis 
Calmon, tive ocasião de assistir às lu
tas ce ba-s-tidores, .em que se revelava · 
a imposição do c·entro, para que na 
bancada baiana fig•trassem nomes in
dica:dos pela política federal. E mais: 
pela política pessoal do então Presi
dente da República. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Eram ,a,s próprias banca,das que p-e
diam à interferência do Govêrno Cen
tral. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
V_ Ex.8 que residiu em São Paulo, 
sabe muito bem que na bancada pau
lista figuraram nomes de filhos de ou
tros Estados e que sempre se houve
ram com muito espirito de brasilidade 
e não de regionalismo. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, acredito que esta hegemonia 
vá desaparecer, exatamente em função 
à<X> partidOs nacionais, para. de'ienvol-

. -
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vimento dos quais estamos tr-abalhan
do (Muito bem) ·. E' claro, porém, que, 
nas condições atuais da vida p;Jlítie:a. 
brasileira, os limites. minimo e o má
ximo da representação para fazer o 
equilíbrio que sempre foi de mister 
ma.nter, para evitar a influêill~ia a 
hegemonia. das grandes bancadas sô~ 
bre as pequenas me parecem ainda 
i,nteiramente necessários. Por cünse
guinte havendo desenvolvido meu 
pens:uu\ento Il!estes' termos, quero 
aoentuar a, V. Ex. a Sr. Presidente, 
que, em tese, estou de acôrê:o com a 
emenda do Sr. Milton Caires de Bri~ 
to, que me parece uma inovação de 
grande 1a.lcance . para o desenvolvi
mento da vida política nacional. Se 
ela não for a.provada pela Comissão. 
votarei pela emenda Soares Filho. 

O SR. FLORES DA CUNHA .!... 
Sr .. Presidente acabo de ser informa
do de que a. digna e simpatic'l. pessoa 
que tem .assento à direita de Vo::..!a 
Ex.a.. é um representante do Parla
mento chileno. 

Queria pedir à granôe Comissão 
Constitucional que como demonstra
ção de simpatia do Br-asil por aquela 
g,rande Nação trallSia.ndina, amiga do 
Brasil em todos os tempos e propul
sora, que foi, durante a propaganda 
republicana do Brasil - que a gran
de Comi~ão o felicitasse E,Om entusi
ãstic~- salva de palmas. 

Os Srs. membros da Comissão, 
de pé, saudam o representante 
chileno com uma salva de pal
mas). 

O SR. MENENDEZ - membro do 
POJrlamento do Chile - Srs. Consti
tuintes: desejo pronunciar ra.penas 
breves palavras de emoção e de agra
deCimento. De emoção por me encon
trar entre tão ilustres personalidades 
da Assembléia Constituinte d0 Bra
sil que tem a seu caigo a missão de 
elaborar a Carta fundamental desse 
país amigo do Chile; de agradeci
mento, por sua carinhosa hospitali
dade . 

Desejo também e~pressar-.lhes o 
meu desejo de que Deus ilumine os 
constituintes br11-sileiros, para que 
possam -encontrar a fórmula conve
n"ente e ji.wta que assegure o bP.in'
es·~ar, o progres~o e a prosperidade 
ôe&,c,a pujante Nação, à qual se en
contra ligada minha Pátria -por laços 
indissolúveis, que orientaram seus 
triunfos nas lutas pela Independência 
sem quebra dos seus nobres• ideais. 

Muito· obrigado. 
das)', 

.<palmas wolonga-.. 
(Em seguida retirá-Se o repre

sentante chileno, acompanhado 
dos Srs. Nereu Ramos e Flores da 
Cunha). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Existem sôbre a mesa di
versas emendas e dois requerimentos 
de preferência; o primeiro do Senhor 
Agamemnon Magalhães e o segundo 
d 0 Sr. Silvestre Péricles. 

O requerimento do Sr. Agamemnon 
Magalhães é c:e preferência para a 
sua emenda assim r·edigida: 

"Ao art. 21, onde se diz: 200 .0.00 
habitantes. diga-se: 250. 000" · 

Essa modific,:~.ção importa. na acei
tação integral do substitutivo do Se
nhor Soares Filho, e res-tabelece o 
preceito da Constituição de 34, que es-
tatuia .o seguinte: · 

"0 número de Deputados será 
fixado por lei; os do povos, pro
·porcionalmente à população de 
cada Estado e do Distrito Fede,. 
ral; não poc:endo exceder de um 
por 150.000, habitantes até o má
ximo de 20, e deste limite par::J. 
dma, de um por 250.000 habitan
tes" : 

Vamos votar a preferência pedida. 
por êsse requerimento, apresentado 
em primeiro lugar, e a respeito da 
qnal já havia pedido a palavr.a. o Se
Ilhar Prado Kelly. 

O SR. PRADO KELLY- Em ques
tão, como esta, controvertida - exa
mino o assunto à luz exclusiva da 
doutrina, de vez que assim se evita a 
apreciação de interêsses políticos los 
grandes ou dos pequenqs -Estwos, num 
aparente conflito que por sua vez, ~a-
cri1icaria o supretnô desejo da tmi-

. dade espiritual da Nação. 
O princípio federativo está consa

grado na igualdade de representação 
no Senado. O princípio democrático 
reside, e não pode deixar· de rer;idir, 
na representação rigorosamente prq
porcional à populaçã.o ou ao eleitora~ 
do ativo: e issoé também, uma forma 
de assegurar a igualdade de todos os 
cicadão.s~ perante a lei. 

Sou assim fiel às linhas do. regim~ 
que adotamos. 

Outra questão a. examinar-se é a 
de saber se os limites máximos devem 
ser· préviamente fixados. A emel).da 
Capanema atende à variabilidade de 
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·circunstâncias de fato, conferindo a 
1ixação ao Legislativo ordinário. 

E' um critério de boa técnica, desáe 
,que se tomem, cõmo se propôs, as de
vidas cautelas para evitar soluções 
politicas menos inspiradas, que, <!e 
futuro, subtraiam a qualquer unidade 
-da Feder.J,Ção um direito· já conquis
tado de partiéipação efetiva nos ór
:gãos parlamentares da União. 

Partidário da emenda Ca.panema 
terei de me manifestar contra o pedl
·-do de preferência· formu1a.d0 pelo Sr. 
Agamemncm . Magalhães . A emenda 
atende, a meu ver, a tôdaS as con
c:ições exigidas para sua aprovação. 
No artigo 21, estabelece o critério àa. 
proporcionalidade. Diz: "0 número 
-de Deputados, proporcional à· popula
·Ção, será fixado por lei" . No § 1.0 de
~lara que "êsse número não poderá 
ser inferior a <Sete por Estado, ou pelo 
Distrito Federal e a um por Territó
·rio"; e mais no § 2.0 que "a repre
.sentação atual, assim como a que fôr 
fixada em lei, não será reduzida" . 

Nesse sentido votarei Sr. Presiden
te, contra o pedido de .preferência, na 
esperança de que seja considera:ao 

·oportunamente o requerimento que 
ora formulo, de preferência para a 
emenda do Sr. Gustavo C.a.panema. 

O S-R. NEREU RA:MOS, PRESI
.DENTE - Vamos votar em primeiro 
lugar o re·querimento de preferência 
'em favor da emenda dos Srs. Soares 
Filho e Agamemnon Magalhães. 

Os Senhores que a.provam a prefe
rência rolicitadia. queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. . 
Ficam prejudicados os dois outros 

·requerimentos assinados, um pelos 
:S'rs. Ataliba Nogueira e Adroaldo Cos
ta, outro pelo Sr. Prado Kelly. 

Os Senhores que aprowa.m a emenda 
:soares Filho e ,,Agamenmon Mága
lll.ães, a qual manca dizer. no art. 21 
·em vez de um por 200 mil - um por 
'250 mil, re!tabelec1da, assim, a reda
·ção do substituivo, queiram permane-
-cer sentados . · 

O SR . COSTA NETO- Sr. Pre
:side:nte, ;a. respeito desse assunto direi 
1JO.ücas . palavras, em primeiro lugar 
1porque se- .encontra perfeitamente de
·batido; em segundo. porque, como 
'I. Ex.a deve estar percebendo, en
-contro-me semi-·afônico, com a gar
;ganta muito inflamada. 

A queosrtão, que tem sido objeto de 
;ex;:une neste momento já o foi na 
GConstituinte , de 1934. Quando tive 

oportunidade c-e. redigir o anteprojetG
ora em discussão, prevendo a renova .. 
ção ae discussões .então travadas; ne
cessitei contrariar minha opinião, pa· 
ra admitir· a possibilidade d-e uma. 
transJ,Ção . e:p.tre o . modo de pensar 
agora defendido pelo professor Mário -
Masagão e aquele que é, neste mo-_ 
mentô objeto do substitut ivo a ser 
votado. . 

Muitos dos Srs. Constituintes pr.e
sentes debateram esse artigo <!·o ante
projeto e seu substitutivo, assim como 
a emenda oferecida pelo nobre depu
ta:do Sr. Agamemnon Magalhães, sem 
lev,a.r em consideração uma. circuns
tância importantíssima: esqueceram
se de reduzir os argum·entos teóricos 
a um argumento objetivo que é o se
guinte: -se passarmos do plano dou
trinário para o prát ico verificarremos · 
que a elevação do número de 200 mil 
~a! c.omo se encontra no antepJ:ojeto 
pru:a 250 mil, ta.l como se encontra na 
emel>da e no sul>.;titutivo, representa 
uma enorme difeto?ça. Basta dizer o 
seg.:..inte: já ou~orgamo<. uma grande 
vantagem em be1:~1ício dos Estados 
111, e ainda não tem P~"t:Ula~ão de .. . 
13.000.000 <!·e nabitantes contra ,aque
les que já alcançaram essa população. 
Estes já completaram 0 r.eqLüsito do 
.primeiro sistema adotado no ante
projeto; quer dizer, de agora em diante 
não poderão fazer mais um Deput':ldo 
sequer, salvo se· a sua população for 
acrescida de 200 ou 250 mil habitan
tes, conforme o critério vencedor seja 
o do anteprojeto ou substitutivo. ~s 
toqos os E;stados que ainda não .ltin
giram população de 3 milhões de ha
bita.ntes terão direito a um Deputado 
por 150 miL Significa que o principlo 
representativo se encontra, em vlrtu·· 
ue C:.essa diorparidade profundamen te 
abalada. Se e·stabeiecessemos dife
rença entre 150 mil e 200 rp.il habitan
tes, poderíamos considerá-la uma 
transação dos gr,:mdes Estados em 
favor ·dos pequenos, para evitar o pre
gão da desigualdade . Mas se e.•tabe
lecermos, para se poder fazer mais 
um Deputado, a diferença de 100 mil, 
a dispariàa.de será muito gran~e e. es
taremos pondo em perigo o próprio 
princLpio rBpr.esentativo . 

E' a razão por que n ão aderirei a. 
proposta do Sr. Soares Filho endos
sada pelo Sr. A,gamemnon Magalhães. 
Aliás, se me não engano, quanao tra
balhamO$• na. subcomissão · elabOL·ando 
êsse anteprojeto, d eclarei que súmen
te estabeleceria o segundo critério de 
200 mil ele1tor€s para cada. Deputado. 
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depois de conseguido o número de 20, 
se meu nobre colega Soar~s Filho 
descesse co seu número de 250 mil 
para 200 mil. E' possível que a :cr.inha. 
memória não me esteja ajudando e 
neste ca.So, . peço que os Senhores 
Deputados se. louvem na palav.:r:). do 
Sr. Soares Filho, Mas o certo j · que 
sómente fixei o número de 200 mil, 
deixando de aceitar o critério do no
bre :· Deputado · CapaRema, . que não 
pretendia estabelecer o limite, exclu
sivamente porque o nobre Deputado 
Soares Filho pareceu-me prometer 

reduzir o número de 250. 000<, aceitan
do o critério de 200:000 ·habitantes. 

O SR. SOARES FILHO- V. Ex. 
tem toda a razão. os fatos se passa
ram dessa. maneira; mas, pond·cr.a-nôo 
bem . entendi que o .segundo critério 
ficava mais de acôrdo com o princí
pi-o ·. que sustentava de manter esse 
equilíl:irio dos Estados. 

O SR. c ·osTA NETO- Agradeço 
a, lealdade com que V. Ex. a confirma 
o que ficou combinado e que me co
loca inteiramente à vontade para 
preferir a emenda do Sr. Mário Ma
sagãoo que não determina limite. Se 
a emenda for rejeitada, talvez i>pine 
pelo anteprojeto, tal como está, por
que aqui, realmente, se consigna.· uma 
transação, isto é, uma diferença ôe 50 
mil habitantes em favor dos pequenos 
Estados e contra os gr,a,ndes. E' uma 
grande tolerância que contribui para 
desfazer a prevenção ou o receiiJ da
queles contr;l. estes. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. NEREU RAMOS', PRESI
DENTE - Os Senhores que apro
vam a emenda dos· Srs. Agamemnon 
Magalhães e Soa.res Filho, queiram 
ficar sentados. (PauSa). 

Aprovada. 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro verificação da votação. 

O , SR. NEREU RAMOS, PRES'I
DENTE - Vai se proceder à verifi-
cação ·da votação. ' 

Os Senhores que aprovam a emen
da do,s~ Srs. Representantes Aga
memnon Magalhães e Soares Filho, 
queiram ficar sentados. (Pausa>. 

Aprovaé:-a,. 

O SR. MARIO MASAGAO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, il."equeiro 
fique constando da ata que votei 
contra_ a emenda que acaba de ser 

aprovada pela Comissão. (MuitiP 
bem.) , :· 

O SR. OLRILO JUNIOR (Pela or
dem) - Sr. Presidente, faço idên
tica declaração~ · / 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
(Pela ordem> - sr. · Presidente, faço., 
igual declaração. (Muito bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A Declaxação dos nobres. 
Representa-ntes constará da ata. 

Estão prejudicadas as demais .. 
emendas, e vai se proceder à vota
ção do artigo 21. 

Os Senhores que aprovam o al'lti-
go 21, com a modificação feita, quei
ram ficar sentados. (PaU§a.) 

Aprovllldo. 
Passemos, agora, ao artigo 22, que" 

é o ,&eguinte: 
"Nos casos de vaga e naquele$. 

que fôrem previstos no Regimen-· 
rto Interno será convocado o su
pLente; e , na falta dêste,. o Pre-
sidente da Câma-ra comunicará·. 
o fato ao Tribunal Superior Elei
toral, para que determine l;L elei
ção". 

Está em discussão o artigo 22. 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA -
. Sr. Presidente, peço a atenção dos·· 
nobres colegas !Para o que diz o texto.· 
em discussão: 

". . . e, na falta dêste, o Pre
sidente da Câmara comunicará o· 
fato ao T!l"ibunai superior Elei
toral para que determine a elei-
ção". · 

Quer dizer: detmmine - a eleição 
nos casos de vaga e nos outros pre
vistos no Regimento Interno. · · 

Ora, no Regimento Interno se pre
vê a hipótese de um Deputado não" 
se rufastar definitivamente; de um 
Deputado se afastar, sem que, corm 
seu afastamento, exista vaga. Pare
ce absurdo que o Tribunal Eleitoral' 
mande realizar eleição para suplen
te. O legislador constituinte de 1934:· 
dispôs o seguinte: 

"Art. 35 - Nos casos dos ar-· 
ttgos 33, § 2. 0 , e 62 e' no de vagl!ó-. 
por perda do míiDdato, renúncia· 
ou morte do Deputado, será con-
vocado o suplente n.a forma da: 
lei eleitoral. Se o caso fôr de
vaga e não houver suplente, pro-· 
ceder-se-á à eleição, salvo s~ 



-137 ~ 

faltarem menos de três meses 
para s-e· encerrar a última sessão 
da legisla-tura. " 

O SR. ACURCIO TORRES -
Não parece a V. Ex." que seria o ca
BO de uma emenda de r.edação? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA ..-_ 
Em conclusão: o artigo em õiscussão 
admite a eleição no caso de não ha
ver vaga. Julgo que aSsim não deve 
ser. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Permite _um aparte o ilustre colega 
Gustavo Cl!lpanema? Quando disse 
que o caso era de emenda de reda
~ão, foi porque estava convencido 
de que o pensamento do legislador de 
46, redigindo o artigo 22 tal qual o 
fêz, é o mesmo da Constituinte de 
1934, havendo, apenas, diversidade na 
redação do dispositivo constante do 
projeto. 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA 
A lei se interpreta de a.côrdo com o 
que está escrito. Buscar a intenção 
do leg_islador é tar-efa dificílima. 

O SR. AOURCIO TORRES ....:. 
Não é o caso de se ir buscar a in
tenção do legislador. Se dissermos 
que no caso de vaga, e falta de su
plente, a comunicação será feita, es
taremos com o mesmo pensamento 
dos Constituintes de 1934. 

St. Presidente, pedi a palawa ape
nas para esclarecer o aparte que tive 
a honra de dar, há pouco, ao ilustre 
colega Sr. Gustavo Oapanema. 

S. Ex." leu o artigo 35 da Consti~ 
tuiÇão de 34, que estabelece, de modo 
cla.ro e preciso, que, quando o caso 
fôr de vagà e na ausência do suplen
te, a Câmara fará a devi-da con:mni
cação ao Superior Tribnnal Eleitoral, 
para que determine a ele'ição. Isto é 
mais do que claro: só pode ser feita 
a comunicação ao Superioc T.ribunal 
Eleitoral no caso de vaga e -com a 
concomitância d,ia- ausência de su
plente. No caso <ie vaga, sem suplen• 
t e, não pode fieM" desfalcada a re
presentação, e, nesta hipótese, far
.se-á a comunicaÇão ao Superior Tri
bumi1 Eleitoral para preencher a va
ga de Deputado. 

O que, em ~pa.rte, disse ao nobre 
colega Sr. -Gustavo Cap.anema, e 
a-gora repito, foi o seguinte: não po
deria ter sido outro o pensamento do 
legislador atual senão o dominante 
na Constituinte de 1934. lt $ de que a 

comunicação ao Superior Tribunal" 
Eleitoral só seja feita no caso de' 
existência de vaga e inexistência de 
suploote, motiv.o por que, sendo êste
o pensamento do l-egislador da Cons
tituinte de 46, coincide co~ o pen
samento do legislador constituinte de 
34, f-oi que me abalancei a dizer aO<· 
Sr. Deputado Gustavo Capanema· 
que me parecia impossível corrigir o 
defeito, apenas de redação, com uma. 
emenda nessa modalida.de. -

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Devo esclarecer ao Senhor 
Deputado Acúrcio Tôr.res que há sõ·
bre a Mesa a seguinte emenda do-· 
Sr. Sooador· Clodomir Cardoso: 

"No caso de vaga, o Presidente 
da Câmara convocará o suplente 
e, se não o houver, comunicará 
o tato ao Tribunal Superior Elei
toral para que se pronuncie nO•· 
sentiao de se proceder à elei
ção. 

Parágrafo único: A vaga não -
será preenchida se faltar menos
de nove meses para findar a le
gi-slatura"-. 

O SR. ACURCIO TORRES 
A emenda me satisfaz por completo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem
peça a pala-vra, est(tí. encerra'da · e. 
discussão. 

Há duas emendas, uma do Sr. Ata
!iba Nogueira, mandando sttprimir O• 
artigo, e outra do Br. Clodomir Car
doso substitutiva, e que coincide com-
o p;nsa.mento do Sr. Acúrc!o Tônres . . 

O SR. ACURCIO TORRES - 
Sr. Presidente, requeiro preferência 
para a emenda do Sr. Senador Clo-
domir Cardoso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que conce
dem a :preferência, queiram ficar · 
sentad-os. (Pausa) . -

Foi concedida . 
Os Senhores que aprovam a emen-

da do Sr. Clodomir Cardoso, queiram· 
ficar sentados. (Pausa) . 

Foi aprovada . . 
Passãmos ao ar:t. 23: 

"Compete à Câmara dos Depu-
tados a iniciativa: 

a) do a.diamento e prorroga-
ção da sessão legislativa (art. 3.0 ) ; -
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b) das leis sôbre matéria fis· 
cal ou financeira; 

c) das leis de fiJ{ação das fôr
ças armadas; 

d) da discussão dos projetos 
ofer.ecidos pelo Poder Executivo; 

e) da declaraçáo de prooedên-
- cia ou improcedência da acusa

ção contra o Presidente da Re
pública, e contra os Ministros de 
Estados nos crimes conexos com 
os do Presidente da República". 

Existem sôbre a Mesa duas emen
'(!a.s ao art. 23,ambas de autoria do 
.sr .. Soares Filho. A primeira man
·da suprimir o inciso "a" e a segunda 
..está assim redigida: 

"Inaugura'Cla a Oâma.ra dos 
Deputados passará ao exame e 
julgamento das contas do Presi
dente da República, T·elativas . ao 
e:&ercício anteriór. 

Parágrafo único - Se o Pre- . 
sid:ent.e da República não as 
prestar, a Câmara dos Deputados 
eleg.erá ·uma comissão para. or
ganizá-las, determinando as pro
vidências para punição dos que 
forem achados em culpa". 

Em discussão a emenda· supressiva 
'dO inciso "a". 

Confo'rme os Senhores Represen-
··:tantes devem estar lembrados, na 

ocasião· em que se discutiu êsse as
sunto, votamos contra a possibili
dade de .adiamento, achando que êle 
não .. se justificaria, uma vez que dila
tamõs o ·período .legislativo para no
ve meses. Não se justifica mais o 
adiamento. A emenda do Sr. Soa
res ,Filho tem, pois, tôda procedên-

··cia. · 
Os · Sienhores que aprovam a 

.emenda, · queiram ficar sentados. 
·<Pausa). 

Aprovada. 
Em discussão a letra "·b". (Pausa). 
Encer·raida a discussão. 
Os Senhores que aprovam a letra 

·"b" quei·ram conserval-se sentad'os. 
·(Pausa). · 

Aprovada . 
Em discussão a letra "c". (Pausa). 
Em votação. <Pausa) . 
Aprovada. · 
Em discussão a letra "d:'. (Pausa). 
Encerrada a discussão. (Pausa) . 
Em votação. (Pausa) • 
Aprovada . 

·Em discussão a letra "e". <Pausa> • 

Em votaç?.o. (Pausa) , 
Aprovada. 
Em discussão a .emenda do Sr. Soa_ 

res Filho, lida há pouco. 
O SR. COSTA NETO - Sr. -P:re

sid,ente, acho muito casuístico êste 
àispositivo. e ·não trata, prôpriamen
te, de matéria constitucional. Aliás, 
terei ocasião de desenvolver êste meu 
modo de pensar quando trata.rmos do 
Poder Executivo. _Nesse capítulet se 
estabelece o processo para o Presi
dente da República. Julgo casuístico 
êste dispositivo, cujo ast:rlinto pode
ríamos deixar para a lei ordinária. 
. Eis, Sr. Presidente, a razão pela 
qual votarei contra êle ; 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Acha-se sôbre a Mesa 
uma emenda do Sr. Raul Pila, as
sim 'concebida: 

"Artigo - Inaugurada a ses
são legislativa e presente a maio· 
ria de seus membros, passará ·a. 
Câmara dos Deputados ao exame 
e julgamento das contas do Pre
sidente da República relativas ao 
exercício anterior. 

§ i.0 - Se não forem apresen
tadas as contas pelo Presidente 
da República. ou se o f.orem sem 
parecer ou com parecer contrá
rio do Tribunal de Q'pntas, a 
Câma,ra dos Depu:tlJi(ios elegerá. . 
no dia seg;uinte uma p.qmissão 

. especial de inquérito para inves· 
tigar as causas da falta e le
vantar e julgar as contas. 

§ 2.0 - Apresentado, dentro do 
rprazo máximo de 30 dias, e dis
cutido o parecer da comissão es
pecial de inquérito, a Câ.ll1a.!lli 
dos Deputa.ctos providenciará. 
dentro de cinco dias, para a pu
nição dos r.esponsá v eis. 

O parecer da com. esp. de in
quérito será a;presentado den
tro do prazo máximo de 30 dias 
e, depois de discuttdo~ submetido 
à votação escrita. A Câmara dos 
Deputados providoociará, d.entro 
de. cinco dias, para a punição dos 
responsáveis", 

Existe, sôbre a Mesa, uma terceira. 
emenda, do Sr. Agamemnon Maga
lhães. E' em.enda substitutiva: 

"Julgar as contas do Presiden• 
te_ da República". · 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, entendo que a maté-



-ria se resolve plena e cabalme;lte 
.com a emenda AgamemnOI!l Maga
lhães. E' o que basta. Peço, porém. 
a S. Ex."' que atente no art. 28 do. 
projeto em discussão, e que diz o se-
~inte: 

"E' da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 

b) julgar as contas do Presi
dente da República": 

O SR. AGAMEMNON MAGA:-
LHAES - Retiro a emenda e voto 
também contra a emenda Soares Fi
lho. 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
sidente, sou pela rejeição das ou
tras emendas. O prazo maa-cado para. 
apresentação das contas do Poder 
Executivo não pode ter caráter tão 
"iolento. 
· Com efeito, diz-se aqui: "Inaugu
!'ada a sessão legisrativa". Ora, a ses
são legislativà inaugura-se a 7 de 
Abril. .t\Ssim, o Executivo teria ape
nas, depois do encerramento do exer. 
dcio, um período de dois meses para 
apresentaçã.o das contas e julgamen
tos pelo Tribunal de Constas. Se ti
véssemos de-- adotar qualquer medida 
nesse sentido, deweríamos conceder 
prazo maior. 

Creio, entretanto, que a melhor so
lução será a rejeiÇão da emenda, del. 
xando-se para a lei regular, poste
riormente, ' os .prazos em que a en
trega deye efetuar. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sidente, não me parece que o inci
so "b" do art. 28 resolva a questão. 
:íl::le .se limita a dizer que é c.ompe
têncra do Congresso Nacional júlgar 
as ·contas do Presidente da Repú
blica. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Resolve do ponto de vista da consti
tuição. 

O SR. RAUL PILA - Vou de
monstrar a V. Ex. a que não ·resolve, 
do ponto de vista da Constituição, 
porque disposição análoga, genériC!l, 
cabal, figurou nas anteriores Consti
tuiÇões e a realidade é que a pres
tação de contas nunca ou raramente 
se fêz em nosso país, sendo de notar 
que a tomada de contas é uma das 
funções capitais, fundamentais, de 
todo Parlamento. 

E' evidente que se trata de maté
ria visceralmente constitucional. Não 
se deve oomente consig;n.ax que a 
função é do Parlamento mas, ao mes
mo passo, tomar as medidas neces• 
sárias para que tal disposição tenha 
efetividade. Não nos podemos con
tentar com um enunciado vago, que 
não será obedecido. · 

O espírito da minha emenda foi 
justamente êste: precisar bem o 'pro
cesso e estipular as penalidades, in
sistir nas responsabilidades em q•xe 
incorrer o Govêrno no caso de não 
serem as contas devidamente presta
das. 

.Creio que a matéria não pode ficar 
para uma lei ordinária. Tem de fi· 
gurar, com tôdas as letras, no texto 
da Constituição. E' matéria funda
mental, de visceral importância. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -· 
Sr. Presidente, parece que já estão 
delineadas, nesta Assembléia, duas 
atitudes inteiramente opostas: uma, 
que deseja fixar, de acô.rdo com a 
emenda, um prazo para .. a prestação 
óe contas do Presidente da Repúbli
ca:, isto é, três meses e dias, o que 
vale dizer, até 7 de abril, por oca
sião da abertura do qongresso, e 
aquela outra, do sr. Sousa Costa, de 
que não se deve fixa.r prazo algum, 
deixando-se a matéria para ser tra
tada pela lei ordinária. 

Evidentemente, o Sr. Sousa Costa 
fala com a experiência de um largo 
tirocínio de Ministro da Fazenda e 
deve ter autoridade bastanl;e para 
aquilatar e medir as dificuldades com 
que geralmente se vê a braços o ti-, 
tular daquela pasta para prestar suas 
contas. Daí, porém, ao extremo de 
deixarmos aberto o prazo e confiar
mos na ·lei ordiiJ:ária, vai um passo 
imenso, como bem ponderou o ·emi
nente Representante Sr. Raul Pila . 
O meio têrmo será a solução mais 
acertada. 

Se quatro meses são insuficientes 
- e creio, realmente, que sejam in
suticientes, pela experiência de qua
se todos os países nesta matéria -
vamos conceder um prazo maior, di
gamos, de seis meses ... 

o· SR. RAUL PILA - Concordo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
. , • .e determinemos que, no primeiro 

semestre, as contas devem estar apre-
sentadas; De qualquer forma., a. 
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Constituição d~e fixrur um prazo fa
tal, em que a prestaÇão de contas 
se converta em realidade e não se 
verifique a pilhéria sôbre a qual tri
pudie o Presidente da República. 
_ Neste sentido, permito-me fazer 
uma emenda, para que as contas se-
jam prestadas no último dia do ptcl-
zo fixado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Não havendo mai.s quem 
peça a palavra, dou por -encerrada a 
discussão. 

Vamos votar, em primeiro lugar, a 
emenda do Sr. Raul Pila, que é subs
titutiva e, assim, deve ter preferên-
cia. · 

O SR. RAUL PILA (para encami
nhar a votação) Sr. Presidente, o 
pensamento das duas emendas - do 
Sr. Soares Filho e a de minha auto-· 
ria - é essenciala:riente o mesmo. 
Julgo, porém, que ;J. minha particula
riza melhor o .prooeso, es-tabelece 
melhor a re~poosabilidade. 

Por isso, ol,eio, deva merecer a 
proo;erência da Comissão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. · que aprovam a 
emenda do Sr. Raul Pila, qei;ram 
conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foi rejeitada . 
Os Srs. que aprovam a emenda do 

Sr. Soares Filho, queiram conser
var-se sentados. (Pausa). 

Foi Tej-eitada. 
Vamos pa.ssar ao Capitulo m -

"'Do Senado Federal". 

"Art. 24 - O Senado Feder·al 
c'ompõe-se d:e brasileiros natos,· 
maiores de 35 anos, em núme
ro de três por Estado e pelo Dis
trito Federal, tendo o mandato 
Ide Senador a duração de oito 
anos". 

Em discussão. 

o· SR. EDGARD DE ARRUDA -
S:r. Presidente, poucas palavras te
nho a dizer a respeito do artigo em 
discussão. · 

O proj-eto da Subcomissão, no ar
tigo 19, estabelece ·a forma por que 
serão escolhidos os Deputados, decla
rando que são eleitos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Terri
·tórios, mediante suf'l'ágio uniV'ersal 
igual, dir-eto, obrigatório e secreto. 

No dispositivo em exame, porém, 

isto é, no art. 24, não há nenhuma. 
providência quanto à maneira por 
que devam ser eleitos _os Srs. Sena
dores, visto qu-e o mesmo artigo · es
tá assim ;redigido: 

"O Senado Federal compõe-se 
de brasil€iros natos, maio.res de: 
3·5 anos, em número de três por 
Estado e pelo Distrito Federal, 
tendo o mandato de Senador a 
duração de oito anos". 

Como vê V. Ex."', não se cogita da 
maneira por que os Senadores dwam 
ser eleitos. 

Em virtude desta falha, tomo a li
berdade de :apr-esentar a . seguinte 
emenda ao art. 24: 

"0 Senado Federal compõ-se 
de brasileiros Iiattos, maiores de 
35 anos, em número de três por 
Estado, e pelo Distrito Federal, 
eleitos pela forma por que são os 
Deputados, mas pelo princípiQ 
majoritálrio, e tendo o seu man
dato a duraÇão de oito anos". 

Era o que queria dizer, mandando 
à Mesa a minha emenda para ser 
considerada pela nobre Comissão .. 

O SR. C~ FILHO - Sr. Pre
sidêhte, quando se votou a matéria 
do mandato dos DeputaKios def-endi o 
período de 3 anos. Agora, quando se· 
discute a mesma questão quanto ;J.O& 
mandatos dos Senadores, apresentei 
emenda, na qual fixo o prazo d()l 
mandato em 6 anos. 
. Desejo determ1n.ar ~ períQdos em 
função do mandato do Presidente da 
República. Como já tive ocasião de 
afirmar, defendo o princípio da coin
cidência das eleições. Por isso, pro
pus que o mandato do Prestdente da 
República fôsse de 3 anos, ao mesmo 
passo que defendi o período de 3 
anos par\_~, os Deputados. 

Minha emenda re-fere-se ao art. 24 
e está- acompanhado do texto do ar
tigo 25, que dá a forma da eleição. 

O SR. AOURêiO TORRES -
Por que V. Ex.a não colabora no 
sentido do voto -venc-edor na fixa
Ção do mandato dos Deputados? 

O SR. CAFE' FILHO - Porque 
não considero a matéria como vo
tada em de-finitivo. Irá a plenário, 
havendo a hipót€se de serem acei
tos os principias · da coincidência dO 
mandato e do .período de 3 anos para 
os Deputados, alterando-se, em con-

J 
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.seqüência, o mand>ato dos Senado

.res. Talves ocorra a coincidência 

.que defendo. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. RAUL PILA - Sr. Pre

.sidente, sei_ que vou fazer mais :um 
.esfôrço ~úrt;il, mas não me coibo 
.ãe tentá-lo. · 

Vou apresentar uma emenda ao 
.artigo 24, que ficaria assim redigi
<!io: . 

"Substituam-se pelo seguinte 
os artigos 24 e 25 do Projeto: 

Artigo 24 - O Senado Fede
ral co.rn.PÕe-se de três represen
tantes de cada Estado e do Dis
trito Federal, eleitos- no inicio 
de cada legislatura pelas res
pectivas assembléias legislativas 
e pela Câmara MunicLpal do 
Distrito Federal. Cada. reff)re-

.sentante votará unicamente num 
candidato à senatoria e num SUI
plente, de modo que fique ·asse
_gurada, quanto possível, a repre
.sentação das várias correntes par
·,tidárias. 

Parágrafo único. O mandato 
-p.os senadores cor.responde.rá à 
duração da legislatura das as
sembléias que os elegeram. 

Justificação 
A complicação que represen

ta a organização bl-cameral em 
. .relação ao sistema unicameral 
justifica-se por cetr.tas funções 
especificamente · atribuídas ao · 
:senado: _ 

1. ° Como órgão de revisão, 
constitui freio capaz de evitar 
resoluções impensadas ou in
-convenientes. 

2. o E' uma corporação mais 
. adequada, como fiscalizrur as 
.mais imPortantes nomeações do 
Poder Executivo, estudar e aPro
-var os tratados internacionais, 
efetivar certos julgamentos, etc. 

3.° Considerado órgão de re-
!IJresentação dos stados, isto é, 

das unida-des da Fede.ração e 
não de direta r®resentação do 
Povo, como é a Qâmara dos 

"Deputados, cab~lhe um impor
tante papel de pond-e.ração e 
equilíbrio nas _nações Federatl
·vas em que se verificam gran
des desigualdades em extensão, 
população, etc. entre· os seus 
-estados-membros. 

Isto pôsto, e està!belecido 
aip.da que, tanto pela sua natu
reza, como pelo papel que s-a 
lhe atribui gerafmente, não e 
o Senado uma câmara po:pui
lar, parece que muito i.:Jem lhe 

quadra · o modo de eleição aci
ma proposto. Seriam realmente 
os Estados como unidades da 
Fede.ração os que se fariam re
presentar no Senado . 

·Além desta razão, outras ain
da se podem invocar em favor 
do processo alvitrado. p,elo sfs- . 
tema do projeto, que é o tmdi
cional entre nós, a constitui
.çoo do Senado é majoritária e 
contradiz o princípio fundl!l
mentaJ. da representação pro
porcional. A renovação parcial, 
em vez de total, concorre ainda 
mais paira acentuar a possível 
discOirdância entre representan
tes e repre5ell1tados, pois so
mente com o atraso de alguns 
anos · se poderá a constituição 
do Senado ajustar às modifi
cações da opinião em cada Es
tado. Pelo contrário, pelo sis
tema prqposto, cada eleição le
gislativa que se processe num 
Estado se reHetirá imediata
mente, no seio do Senado'.· 

O SR. CAIRES DE ·BRITO -
Sr. Presidente, apresentei uma emen
da .reduzindo tempo de mandato dos 
Senadores · para quatro anos, igua
lando-o ao dos D®utrudos, de acôrdo 
com o argumento principal e único 
dos que defendem o sistema bi-ca
rue<ral. de que o Senado tem por 
finalidade a reptesen tação dfl:l Es
tados . Se o Senado tem essa fina
ltdade ~m contraposição à .Câmara 
que tem a representação partid.irla, 
não há .nenhuma razão ~ógica para 
se atribuir ao Senador 8 anos. Acre
dito ainda que o período de menor 
prazo para o Senador lhe retiraria 
o caráter de refreador do movimento 
democrático. O Senado que se re
novasse de quatro em quatro anos 
ajudaria· muito mais a Nação do que 
aquele que tivesse o · período de oito 
anos. 

O ·SR. RAUL PÍLA - Há reno
vaÇão parcial. 

O SR . . CAffiES DE BRITO -
Mesmo renovado parcialmente pelo 
terço ou por dois têrços, não veJo 
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razão PQr .Que não se o faça total
mente, de .quatro em quatro anos. 
N<Jssa principal preocu,pação é fazer 
- já que prevalece o regime presi
dencialista - com que o povo possa 
julgar seus representantes e ter 
dportunidade de renovar-lhes ·o man
da.to, no menor prazo possível. Da 
forma como está, sujeitaremos e 
eleitorado ao mandato de oito . anos. 
Como tivemos · oportunidad·e de ouvir 
do Sr. Artur Bernar.des, o Senador 
eleito para êsse período poderá .pre-' 
varicar muito mais e o eleitorado 
nâo terá oportunidade de retirar-lhe 

- v mandato. P.enso que no regàme 
presidencialista a única maneira de 
coibir o abuso é o período menor do 
manda.to. Não é justo, em plena 
época da bomba atômica, que se 
atribuam oito anos ao Senador, sen
do êle reJ?resentante do Estado, em 
contra.posição aos quatro anos do 
Deputado, representante do povo. 

O 'SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se mais n enhum Senhor 
Representante deseja usar da pala
vr-a, encerrarei a <j.iscussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Vou submeter à votação a emenda 

do Sr. Caíres de Brito, reduzindo de 
oito para quatro anos o mandato de 
Senador. O.s Srs. que a •aprovam 
queiram conservar-se sentados. 
<Pausa). 

Foi rejeitada. 

. Em votação a emenda do Senhor 
Deputado Edgard de Arruda que sen
do substitutiva tem preferência. 

Diz o seguinte: 

"O Senado Federal compõe-se 
de brasileiros natos, maiores de 
35 anos, em número de três por 
Estado e pelo Distrito Federal, 
eleitos pela fo1·ma por que o 
são os Deputados, mas .pelo prin
. cfpio majoritáa'io, e tendo o seu 
mandato a dutação de oito 
anos". 

Evidentemente, é mais completa do 
que o · dispositivo . Os Senhores que 
a apr·ovam queiram conservar-se 
~entados . (Pausa}. 

Foi aprovada . 

Ficam, assim, prejudicadas as 
emendas dos Srs. Ca!é Filho e Raul 
Pila. 

Como devem esta.r lembrados os. 
Srs. Representantes, quando foi dis
cutido o Capitulo I - Das Disposi
Ções Gerais .......: adiou-.se a votação dO 
artigo 2. 0

, justamente pa.ra quando 
se votasse a composição do Sena.d(} 

O axtigo 2. 0 diz o seguinte: 

' "A eleição pã.rra Deputados e. 
Senado:re.s fa.r-'Se-á simu1tânea
mente em todo o •país~ . 

O momento, portanto; é oportuno-, 
uma vez que já se votou a composição 
do Senado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
· Slr. Presidente, creio que se vossC~. 
Excelência .Puser desde logo em dis
cussão o ·ai:t. 25 do projeto, e sendO> 
êste aprovado, reso1vida estará a ma
téria do artigo anterior, referida por 
Vossa Excelência. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Creio que um não preju
dica. o outro. 

O Sr. · Deputado Gustavo Capim e
ma pede que se vote, -em primeiro lu
gar, o artigo 25, porque, na opinião 
de- S. Ex." prejUJdica o a.rt. 2.0 das 
"Disposições Gerais". Não me pare
ce, porque um diz respeito à eleição 
de Deputa.Çlos e sua simultaneidade 
com a de Senadores, ao passo que o 
outro cogita · da eleição dos Senadores. 
Não há, porém, in.coveniente a lg'um 
em se atender ao ilustre colega, vo- . 
t ando-se primeiramente o artigo 25 . 
Depois verificaremos se ficou preju
dicado o .art. 2. 0 das "Disposições 
Gerais". 

.Voltemos ao artigo 25: 
"O Senado Fede.ral renovar

se-á de .quatro em quatro anos, 
alternativamente, po!l' um e dois 
térços (a.rt. 2·.0 ). O· Senã.dor eleL 
to em caso de vaga exerc·erá () 
mandato pelo tempo que restava 
ao substituído" . 

Sôbre êsse artigo, a única emenda, 
aliás prejudicada, foi oferecida pelo 
Sr. Deputado Caíres de Brito. Diz o 
seguinte: 

. "Elbníne-se o primeiro perío.do 
·do artigo 25". 

Em discussão o art . 25. Não ha
vendo quem peça a .. palavra, vou en
cerrá-'la. (Pausa). 

Está encerrada. 
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Os senhores que aprovam o a.rt. 25 
do · projeto, queiram .conservar-se 
.sentados. (Pausa.) • 

Foi al>rovado. 
Eoí discussão o a.rt. 2. 0 das "Dis

posições Gerais". 
"A eleiÇão pa.ra Deputados e 

Senadores fa.r-se-á simultânea
mente em todo o pais". 

Se não houver quem peça a pala
we, vou eooe:Uar .a discussão. <Pau
$a) . 

Está encerrada. 
Os Senhores que aprovam o artigo 

2. o, queixam conservar-se sentaldos. 
(Pausa). 

Foi aprovado. 

• 

Estando quase terminada. a hOil'a,_ 
vou levantar a sessão, convocando 
outra para as .21 hOras de hoje. 

Levanta-se a sessão. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei· pelo art. 20, fi-
x,ando a legislatura em quatro anos,. 
sem prejuízo do critério da coinci
dência dos mandatos legislativos
com o prazo do mandato presiden-
cial. · 

Reservo-me, pois, para votar em 
plenário, de · acôrdo com o que fôr 
fixado em relação ao prazo ou ao
período :presidencial. 

Em 23-4-46. Agamemnon Ma-
galhães. · 
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18.a Reunião, em 23 de Abril de 1946 

Reuniu-se, hoje, às 21 horas a Co
·ntissoo da Constituição, com a presen
•.ça dos Srs. Constituintes: 

Nereu. Ramos, Presidente, Prado Kel
ly, Agamemnon Magalhães, Ataliba 
Nogueira, Ferreira de Sousa, Café Fi

~lho, Atillo Viváqua, Gustavo Capane
ma, Edgar de Arruda, Clodomir Car
doso, Soares Filho, Mário Masagão, 
Valdemar Pedrosa, Eduardo Duvivier, 

· Baeta Neves, Raul Pila, Acúrcio Tõrres, 
·Costa Neto, Flávio Guimarães, Sousa 
·Costa, Aliomar Baleeiro, Ivo d'Aquino, 
Hermes Lima, Silvestre Péricles, Caíres 
-de Brito, Deodoro Mendonça, Graco 
·Cardoso, Flores da Cunha, Guaraci· 
Silveira. 

'O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- Está aberta a· sessoo. 

Vamos continuar na discussão do 
·capitulo .m do titulo "Do Poder Le
gislativo". 

Antes de pasar ao art. 26, que ~sta
:belece a competência privativa do Se
nado Federal, devo submeter à Comis
são a seguinte emenda aditiva ao arti
_go 25, de autori111 do Senhor Costa Neto: 

"Parágrafo único - Os Senado
res serão substituídos, nas vagas 
ou impedimentos, pelo suplente 
com êles eleito, em número de 
um por Estado" . 

Está em discussã? a emenda, 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
:Sr. Presidente, sou contrário à insti
. tuição da figura do suplente de Se
nador. Em primeiro lugar, direi que 
a pa-lavra "suplente" não deve ser 

·usada, com dois sentidos, pela Consti-
·tuição. Com relação aos Deputados, 

·não há, em nosso direito vigente, con
. servado no projeto que ora elabora
mos prõpriamente a figura de su
plente . Não se elegem suplentes para 

··os Deputados . o principio é outro, a 

saber: ocorrendo vag111 de Deputado, 
convoca-se o imediato em votaçã.o na 
relação dos candidatos de ci:óda par
tido; êsse representante, convocado 
para preencher o lugar, é considerado 
pela lei como um suplente._ 

No caso da emenda, que propõe o 
Sr. Costa Neto, surge um novo con
ceito. de suplente. Aqui, por não vigo
rar o critério da relação. de candi.da
tos com votação decresc-Jnte, o que 
se propõe é que se eleja, de modo 
próprio e declarado, ·suplente para. os 
Senadores . 

Como se vê, emprega:-se a palavra 
,com do1s sentidos : iE nesta incon
gruência · está o prime·iro motivo por· 
que não apoio a emenda. 

Em ;;egundo lugar, consi.rl.ero impró
pria da boa organização do Parla
mento a idéia de eleger suple.o.tc para 
os Senadores. O suplente, a ser ·elei
to com os Senadores, nem sempre 
será indicado pelos partidos, com o 
mesmo critérió de seleçãiJ. A solução 
democrática é que, havendo vaga de 
Senador, novo Senador se eleja. E' o 
preceito que já comta da. segunda. 
parte do art. 25 do proj'3t() que esta
mos discui,indo . 
· Enfim, a .prevalecer o critério da su
plência, não me· parece que devesse ha
ver um só suplente para· o.; t:·ês se
nadores de cada Estado ~ dD Distrito 
Federal. Acrescento que a emend9. não 
esclarece êstes pontos: qual o mandato. 
(mandato?) do suplente? passando o 
suplente a Senador, elege-se novo su
plente? 

O SR. NEREU R.I\'MOS, PRESI
DENTE - Não ha'Vendo quem peça a. 
palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discfissão. Em votação. 
(Pausa). 

Aprovada . 
Passemos ao artigo 26: 

.... "Compete privativame!lte ao se
nado Federal: 
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. a) ju]gar o Presidflllte da Re
púbiicP. e os Minis~ros de Estado 
nos crimes conexos; 

b) autorizar os emprétiru0s ex
.. temos dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios: 
c) apl';:,var, mediar:.t; voto sê

crdo, a nomeação do~ Ministros· 
de Supl'r:no Tribuna~ Fdi! ~~·,ü, do 
Procurador Geral da República, 
dos Chaft:>s de missões diplomáti
cas e dos Ministros do Tribunal 
de Contas". 

Há sõbre a Mesa várias emendas. 
·Em discussão o :inciso "a." .do arti

g:o 26, sôbre o qual há emenda do 
Sr. Senador Ferreira de Sousa. man-
dando suprtmí-lo. · 

O SR: FERREIRA DE' SOUSA -
Sr. Presidente, o moti-;6 da minha 
emenda e o seguinte: consoante te~ 
nho anunciado, é mLu in~uito apre
sentar ou apoiar qualquer proposta 
no sentido de ser ·criado, para· julga
me-nto do Presidente da Rei)úblicá e 
l'vlinl.&tros de Estado, nos .c'rimes c:-
nexos, um tribunal especial, nos mol
des do que consta dn Const.itmção 
de 34 . . 

Isso, a meu ver, nã.J pode ser feito 
agora, porque a mai.ól'i:t só terá ca
bimento ao trata1·-se Do Poder Exe
cvtivo. 

Nessas condl<;ões, :mgil·o que a letr!l. 
"a" seja suprimida, podendo V. Ex.", 
se assim achar meliur, suspender a dis
cussão do assunto, adiandO-·O para 
quando se tratar dll Püder Executivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'rE - O Sr. Senadm· Ferreira de 
Sousa, fundamentando SU:l. emenda 
·supressiva, aduz em, seu_ favor o :>e
gui:nte: pre.tende justieicar o restabele
cimento de urn tribunal especial, de que 
cogitava a Constituiçã'> de 34, para o 
jillgamento' do Pres~Jeilte da Repúbli
ca e dos Ministros de E<.t.n.do nos crimfs 
conexos, o que, pensa. cl~verá ser feito 
ao tratar-se do PGder Executivo. 

Quer-me parecer que a supre\Ssão . 
não se justificaria, porque se as~lm 
fizésse:.nos anteciparíamos a cria~:ão 
dêsse tribunal. 

De sorte que julgo mais ra.zoável 
se transfira a discussão do inciso para 
quando se tratar do capítulo referente 
ao Poder Executivo; quando decidire
mos se criamos o tri.bunal ~pecial ou 
se damos aquela função de julgar 
ao Senado. · 

O SR. ATA-LIBA NOGUEIRA' -
Sr. Presidente, entendo que o tribunal 

mais indicado para julgamento de cri
mes praticados pelo Presidente ·da Re
pública e Ministros de Estado, cri
mes conexos, é o Senado. 

Já atribuímos àquêle órgão a com
petência de conhecer de diversos atos 
do Presidente da República, atos, é 
verdade, de simples administração e 
atos políticos. Não vejo por que a 
inovação de se criar tribunal espe
cial. O tribunal de existência perma
nente, o melhor ideado para a. função 
indicada, continua sendo o Senado da 
República. 

Sou contra a criação de qualquer 
outro tr~bunal, menos ainda quando 
se cuidar do 'capítulo "Do Poder Exe
cutivo". 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, não vou discutir a instituição 
ÕU não de tribuna~l especial. Quero, 
apenas, recordar à Comissão, em abo
no da sugestão feita por V. Ex.", que, 
qua,ndo aqui tratamos dos casos de 
pro·da de mandato, foi resolvido adiar 
o debate do assunto, até se deliberaT 
sõbre · a instituição ou não de um 
tribunal. E' providência análoga. 
Dou, por isso, · inteire apoio ao alvi~ 
tre de V. Ex.a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Ninguém mais desejando 
usar da palavra, encerro a discussão. 

Os Senhores que a-ceitam a sugestão 
de se adiar o debate da alínea a 
do art. 26, para quando, no capítulo 
do Poder Executivo, se tratar da cons
tituição do tribunal especial para jul
gamento do Presidente da Repúbli
ca, tal qual se fêz na Constituição de 
34, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Fica adiada a discussão, sem pre

juízo da sugestão do nobra Deputado 
Sr. Ataliba Nogueira, que pode re
nová-la em mome,nto oportuno. 

Não há sõbre a Mesa emenda "algu
ma referente à letra "b". 

O SR. 'EDGARD DE ARRUDA -
Sr. Presidente, no capitulo já apro
vado sôbre Organizaçã-o Federal, fi~ 
caram estabelecidos os casos de inter
venção federal um dos quais está de~ 
finido no artigo 6.0 alínea 3.": 

"por têrmo à guerra civil". 
Conforme adiante se estabelece, 

porém, no art. 7·.0 , § 1.0 letra a, êsse 
caso ~e intervenção depende de pré
via autorização do Senado. 

Assim, como agora- se está tratando 
da competência privativa do. Senado, 
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talv.ez fôsse oportuno, n .esse disposi
tivo, a autorização já prevista e por 
nós aprovada, como disse, ao tratarmos 
do càpítulo I. 

Pela razão exposta:, submeto à con
sideração ela grande Com~ão a se
guinte emenda: 

"Art. 26, letra "b'! · - Redija-se 
assim: "Autorizar a intervenção 
!ederal nos Estados, no ca&o do 
art. 6.0, alínea 3.a e os emprés
timos externos dos Estados, do 
Distrito F·ederal e dos municípios". 

Como vê V . .Ex.a, Sr. Presidente, é 
emenda: aditiva, ampliando o dispo
sitivo em discussão, a fim de que dêle 
conste essa autorização do Senado 
para o caso de · intervenção. Talvez 
seja possível fazer-se a fusão em um 
só dispositivo. 

O SR. NEREU RAIMOS, PRESI
DENTE - Está em discussão a emen
da oferecida pelo Senhor Edgar de 
Arruda. 

O SR. ATA<LIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, a própria emenda e 
ao justifi·cação brilha-ntemente feita 
pelo nobre · Represnetante Sr. .Edgar 
de Arruda estão demonstrando que a 
Constituição já concedeu essa autori
zação, quando tratou da intervenção 
federal. Acho desnecessário a com
pendiemos agora, no tocante ao Se
nado. Aqui devem consignar-se ape
na'S outras atribuições de que ainda 
não tenhamos cogitado. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se 
não me engano, a competência de 
intervenção não é privativa do Senado. 

O SR. AT.&LIBA NOGUEIRA 
Neste. caso é privativa . ' 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE :... Se a competência é priva~ 
tiva e já está aprovada, não há in
conveniente em que se aceite êste dis-. 
positivo, porque, depois, na: redação 
final, se dará a justa forma. 

O SR. ATALIBA . NOGUEIRA -
O perigo é dejxar multa matéria para 
a J;evisão final e, com o assim proceder, 
sobrecarregaremos a Constituição. 

Sr . Presidente, reunindo todos os 
artigos dos nove projetos, e calculan
do que as Disposições Gerais terão 15 
artigos, a nossa Constituição atin
girá a 212 artigos, sendo . que muitos 
deles com alínea:s, parágl·afos, etc. 
Teremos, ao todo, 400 a 500 nnidades 
compondo a futura ColllStituiçw -

verdadeiro absurdo. Peço, portanto, 
aos nobres colegas, dispens·emos tudo 

· o que fôr possível evitar . . 
A Constituição de 91 teve 91 artigos 

e 8 nas Disposições Gerais, ao todo 99; 
a Cónstituição de 34 tinha 187 artigos, 
mais 26 na•s Disposições Gerais e 
Tt·ansitórias, isto é, um total de 213; 
a Carta de . 37 comporta 187 artigos . 
Agora vamos fazer duas vezes mais as 
Constituições anteriores e quatro vezes 
a de 91. 

Chamo a atenção dos nobres Repre
sentantes para a conveniência de dis
pensarmos êste artigo, já capitulado. 

iO SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Permito-me explicar que a 
emenda do Sr. Representa,nte Edgard 
de Arruda diz respeito a capítulo . já 
aprova/do, sôbre organização feder al. 

O art. 6.0 , já aceito pela Comissão, 
estll!belece o seguinte: 

"0 Govêrno Federal não inter
virá nos negócios peculiares aos 
Estados;. salvo para: 

........ ... ......... .. .... ....... . · 
III - por têrmo à guerra civil". 

' O art. 7.0 ·diz: 
"Compete . ao Pres~de:ilte da Re

pública decretar a intervenção nos 
casos dos ns. I a: IV do artigo an
terior. 

§ 1.0 - A decrej;ação, nos três 
dêsses casos, depende:.. · 

a) no caso do n.0 III, de prévia. 
autorizll!Ção do Senado". 

S. Ex. reproduz, nesta sua emenda, 
o que está no art. 7.0 , que, ·como disse, 

. está aprovado. 
O que se tem de indagar - e tudo 

isto é matéria de redação- é se con
vém que também fique na parte da 
competência privativa do Senado. A 
matéria não é mais do fundo. Sendo 
de redll!Ção, não há inconveniente em 
que se aprove a emenda, apurando-se, 
na redll!Ção a conveniência de se a. 
a manter ou não. · 

0 SR . . EDGARD DE ARRUDA 
Sr. Presidente, desejo salientar que 
não crio, com ao minha emenda, alínea 
nova; amplio alínea já existente . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Mas, já existe a autorização. A Co
missão poderia decidir, desde logo, 
que não convém a emenda. 

O SR. SOARES FILHO- Sr . Pre
sidente, não demorarei a expectativa 
dos Srs. Representantes que pedem 
para votar. Votaremos imediatamente. 
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"Tenlro emenaa à letra b do ar
'ti.r;o 26 do substitutivo, idêntica à pro
-po&ta pelo nobre Repersentante Edgard 
·de Arruda. 

Devo lembrar aos que estão impug
•.nando figure aí êste dispositivo, para 
,.evitar repetição, que todos os textos 
·são da Constituição de 34. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
:Para mim, é contrapr-oducente dizer 

· -que se trata de reprodução. 
O SR. SOARES FILHO__.!. V. Ex."' 

·vai ouvir meu argumento: ainda não 
. ,o enilmerei de todo. 

A Constituição de 34 contém tôdas 
· es&as _idéias, sem nenhuma l'epetição 
,'}lorque, quando trata da interve:i.lção, 
·declara, apenas: "pará pôr têrmo à 
~.guerxa civil", justamente porque nas 
.atri-buições privativas do Senado, fi
~gura o dispositivo em questão. O que 
é8 técnica manda é que aprovemos o 
·dispositivo, podando a redação do 
•tJutro, na parte da intervenção, de 
.maneira que não fique repetição al
rguma. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
·Sr. Presidente, se o nobre Represen
~tante Sr. Edgard -de Arruda entende 
- e a meu ver bem - que se deve in
duir, na seção do Senado, ou ai re

:lembrar o caso da 'intervenção, convém 
~igualmente dec1arar-se, nessas mesmas 

· .,atribuiç,ões, a de nomear o interventol' 
~no caso do art. 9.0 do parágrafo único. 

O SR. NEREU IM!MJOS,, PRESI-
:.DENTE - Acho que não há inconve
niente na a•prova1;ão dessa emenda, 

J>Orque a Comissão de Redação, inde
:pendenmente do voto do plenário, 
-- poderia isso sugerir. E' assunto ven-
<Cido, já aprovado. · 
· Não havendo mais quem peça a pa
.'lavra, vou encerrar a discussão. <Pau_ 
:sa). · 

Encerrada. 
Os Senhores que a·provam a emenda 

' substitutiva do Sr. Edgard Arruda, 
' queiram ficar sentados·. <Pausa) . 

Aprovada. · 
No mesmo sentido conforme ouvi

·Tani os Srs . Representantes, há emeri
da do Sr. Ferreira de Sousa. 

Se não houver quem peça a palavra, 
,,encerro 31 discussão. (Pausa). 

Enc-errada. 
Em vota1;ão . 
Aprovada. 

• Passemos à letra c, assim redigida: 

"Aprovar mediante voto secreto, 
<a nomeação dos Ministros do Su-

premo · Tribimal Federal, do Pro
curador Geral da República, dos 
•Chefes das Missões Diplomáticas 
e dos Ministros 'do Tribunal de 
Contas": 

Existem diversas emendas à letra c, 
da autoria dos Srs. Ataliba Nogueira, 
Soares Filho, Caíres de Brito, Ferreira 
de Sousa, Raul Pila e outros. 

A emenda do Sr. AtaUbw NogLteira, 
diz: 

"Emenda ao art. 26, letra c: 
Excluam-se as palavras "do Pro
curador Geral da República" . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - Se
nhor Presidente, penso que seja a mi
nha a única emendru supress1va; as 
demais serão aditivas, sobrecarregan
do o artigo. 

Só o fato de sobrecarregar-se o ar
tigo já ser'ia motivo para .examinarmos 
com maior atenção o a~sunto; mas não 
é tudo. As emendas tõdas vêm quebrar 
aquela linha doutrinária que havíamos 
traçado. Estabelecemos a divisão dos 
Poderes-- Executivo, Legislativo e Ju
diciário - harmônicos e independentes 
entre sl; começamos, no entanto, a 
fugir dessa: diretriz. 

O SR. RAUL PILA- V. Ex."' que
rerá divisão .de Poderes mais rigorosa. 
mais radical do que a que existe nos 
Estados Unidos? 

O SR. ATA:LIBA NOGUEIRA -
Não olho, no caso, para os Estados Uni
dos, mas para o que decidimos e para 
a contextura da Constituição. O Bra. 
<Sil, mais que os Estados Unidos, re
quer govêrno forte, não no sentido pe
jorativo da expressãc, mas no sentido 
legítimo. 

O SR. RAUL PILA - Govêrno 
forte, tivemo-lo at_é bem pouco ... 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Não estou sequer advogando o govêmo 
forte, mas o que a ciência jurídica já. 
demonstrou quanto à divisão dos po
deres. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Nada 
de govêrno forte; e sim, govêrno .bom. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Aceito, com grande prazer, o aparte -
do nobre Deputado Flôres da Cunha. 

O SR. C AIRES DE BRITO - Go
vêxno forte, com o a'Poio do voto po
pula-r . 

o · SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Casemos os dois apartes, e é, justa-:
m ente, o que desejo. 
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Não é possível estaibeleçamos a di
tadura não aí do Judiciá.lio, mas do 
Senad~ Respe'ito -as cãs dos Senaao
res, se 'bem que a maioria d~lcs_ s~ja 
bem jovem, mas · nã-o é. possivet q~e 
demos aQ Poder Legislativo esta atn
buição de pelar o Executivo. 

Pro.ponho a exclusão, no que res
peita ao Procurador Geral dB: · ~P'!-
blica. ll:ste, como todo o Mimstér10 
Público, é órgão da confiança do Exe
cutivo. Como vamos tornar .a nomea
ção para um cargo como êste - de 
exclusiva confiança· do E~ecutivo, de 
demissão ad nutum, como deve ser o 
Procurador Geral da República - de• 
pendente da aprovação do Senado? 

Com referência, porém, as emendas 
aditivas, peço à Comissão tôda a. aten
ção, porque vamos tornar o Presidente 
da~ República apenas um homem que 
irá assinar papéis, ou pouco maiS do 
que· isso. Não terá êle, segundo a or
ganização que se quer dar ao Executi
vo a liberdade de ação necessária para 
re~lizar aquelas atribuições que qual
quer tratadista considera mínimas. 

O SR. RAuL PILA- Quanto zêlo 
pelo podei' pessoal! 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Absolutamente, não se trata de poder 
pessoal, mas simplesmente da salva
guaTda da divisão dos poderes, outrora 
tão mal afamada, porque era separa
ção. Estabelecemos isso, -e dessa divi
são não nos devemos áfastar. 

Chamo a atenção da Comissão, quer 
para a minha~ emenda supressiva, quer 
·para as emendas aditivas, que. constl- · 
tuem uma sobrecarga ao art1go, em 
questões como a do alto com3;ndo ?o 
Exército e nomeaço de generais, pOis, 
absolutamente não devemos tirai, em 
nosso pais, essas atribuições do Pre
JSidente da República. Deixemo-li;) agir 
sózinho, independente do concurso do 
Poder Legislativo. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente a argumentação do nobre 
Represéntante, Sr. Ataliba Nogueira, 
me convenceu. Adiro a sua -emenda, e 
peço a V .. Ex. a. que encerre a discussão, 
pondo ao votos o requerimento. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Mu1to grato à V. Ex."' · 

o SR. FERREIRA DE SOUZA 
Sr~ Presidente, não pretendia usar da 
palavra neste momento, se o meu 
nobre colega, Sr. Ataliba Nogueira, 
não invocasse a questão da indepen
dência ou a divisão de poderes e pe-

cllisse a atenção da Ca'5a para a purezll!<. 
de um sistema, qual o por S. Ex"'. de
fendo. 

Em primeiro lugar, sou como autor
de uma das emendas, também res
ponsável pela chamada sobrecarga do 
artigo. Quero dizer a S. Ex"'., antes 
do mais, que não conheço regime pre
sidencial rigido ou classificado como 
modêlo absoluto, a que nos devamos 
apegaT de maneira irrestrita. Disse o. 
nobre Representante, Sr. Gustavo Ca
panema, quando certa vez interpelaão 
por mim, que essa pureza se encontra 
no regime norte-americano. Evidente
mente todoo os regimes presidenciais 
tivera:U seu primado cronológico· na 
Constituição americana~: entretanto, é 
essa mesma Constituição que confere 
ao Senado poderes mais vastos, muito 
mais largos, mais completos, do que os 
constantes quer do artigo proposto. 
quer das emendas oferecidas. 

o Senado ..americano tem por função
aprovar tôdas as nomeações de c·argos 
de importância, que fizer o Presidente 
da República. Todavia, não é só. Nos
Estados UnidQS, de fato, não se no
meia um oficial general das fôrças:. 
armadas sem aprovação do Senado. 
o mesmo acontece com os ministros 
de Estados; nenhum é nomeado sem 
aprovação do Senado; não se nomeiam 
diretores das comissões em que é tão 
fértil .a vida americana, sem aprovação 
do Senado; um diretor do Tesouro, em-. 
suma, qualquer chefe de repartição, 
que lide com dihheircs · públicos, não éo 
nomea'do sem aprovação do Senado. 
E não parece que essa prática norte
americana tenha impedido, peiado,. 
conforme disse o nobre Deputado Ata
liba Nogueira, a ação do presidente da· 
República. Ao contrário, a êle foi in
teiramente obediente o grande pre-
sidente Roosevelt, a;pontado como ver
dadeiro irui'ator das restrições opostas 
pela Constituição, quando exigiu a 
colaboração do Senado no provimento 
dos cargos. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA· - O 
Presidente Wilson viu por terra .todos 
os seus. ideais por causa dêsse exagêro· 
do Senado. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
O Presidente Roos·evelt nunca recla
mou contrao qualquer exagero e atra
vessou a situação mais penosa da vi'da. 
americana, indo, mais de uma vez, a O> 
Senado e à Câma!l'a def·ender medidas 
por êle pleiteadas, inclusive, a própria. 
declaração de guerra. Em plena guerra .. 
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<tJ.Ua.se não foi possível aprovar a no
.meação de Wallace para Ministro do 
·Comércio. A ativida'<le do Parlamento, 
não o impediu, nem no regime presi
~encial, nem no parlamentar. E disso 
temos exemplo perfeito na Inglaterra, 
que, atacada por todos os la:dos, isolada 
mesmo na gue1Ta contra a Alemanha·, 
reagiu perfeitamente, sem que o Par~ 
·lamento constituísse um obstáculo à 
ação , de seu Ministério. De sorte que, 
-por essas razões, não me convenceram 
os argumentos do Sr. Ataliba No
gueira. Estou convencido, sim;-de que, 
~mbora não possamos estabelecer no 
.Bra:sil o regime parlamentar, pr-eci
samos restringir o Poder Executivo. 

Que aqui temos poderes pessoais é 
.uma verdade; que o Brasil tem sido 
vitima da onipotencia do Presidente 
da República também é grande ver
dade . Ninguém negàrá que certas ações 
contendoras de outros órgãos do Poder 
público são uma necessidade, à qua:l 
·não podemos fugir. Tenhamos sempre 
em mira que se persistirmos na ela
'boração de uma Constituição com am
plitude de poderes ao Executivo, tal 
como na de 91, e, mesmo, na de 34, 
estaremos preparando outra revolução. 
As causas de todos os desastres po
líticos bra·sileiros estão sobretudo, na 
·'Onipotência .do Presidente da Repú
'blica. Se quisermos consagrar de novo 
•êsse poder, não tenhamos dúvida de 
que a ·obra ConstitucionaJ que estamos 
fazendo será de muito curta duração. 

O SR. GUSTAVO CAPANEM;A -
:.sr. Presidente, defensor que tenho si<do 
-na integridade do sistema presidencial, 
·direi uma pala'Vl'a sôbre a matéria em 
debate, para acentuar que não cons

·titui violaç-ão da pureza dêsse sistema 
:atribuir ao Senado o contrôle das no
meações do presidente . 

No regime presidencial, em que é 
pr_~ceito a harmonia dos poderes, é . 

-da: natur-eza das coisas que um poder 
~xerça contrôle sôbre outro. Exemplo 
típico dês-se contrôle é a sanção, assim 
como o veto, do pres~dente com rela

<-Ção à função legislativa do Parlamento. 
Não constitui, pois, violação do sistema 
presidencial ,submeter à aprovação do 

.senado as nomeações feitas pelo pre
sidente. 

Voto contra as emenda•s e a favor 
-da supresso proposta pelo Sr. Ata
liba Nogueira, por me parecer que a 

· prática constitucional conduz, como 
-acontece nos Estados Unidos, a apro
·:vação ha.bitual do senado com relação 

·às nomeações presidenciais. 

A aprovação do senado será, entre 
nós, a regra mormente se prevalecer 
o critério da eleição dos senadores, se
gundo o princípio majoritário. 

O SR. FERREIRA DE SOU.SA -
O dispositivo que exige a aprovação 
age pela sua existência, o fato da no
meação estax subordinada à aprovação 
já é um aviso para que o Presi<lente 
da República não nomeie pessoas ini
dôneas. Temos, no Brasil, o caso da 
nomeação de Murtinho para Pre
sidente do Supremo Tribunal; e temes 
também o da nomeação de um Mi
nistro para• o Tr~bunal de· Contas, que 
não chegou a ser <liscutida porque o 
Senado pediu informações sôbre a vida 
pregressa do nomeado coinO auditor 
de guerra, e isso deu lugar a que, no 
dia seguinte, o Presidente da Repúbhca 
expedisse decreto tornando inexistente 
a nomeação. · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Como objeção de que a: sanção seria 
inócua e o Senado s·empre aprovar~ 
as nomeações do Presidente da Re
pública, lembraria o caso Oliveira. 
Lima. O Sena;do, vetando a nomea
ção, criou tal ambiente que o Presi
dente não teve coragem de insistir, e 
êle foi obrigooo a aposentar-~e na 
carreia'a diplomática . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a .palaVl·a, vou encerrar a dis
cussão . . (Pausa) . 

Está encerrada. 
v .ou submeter à vot:ição a emenda 

do Sr. Ataliba Nogueira, que é su
pressiva. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, õ meu brilhante colega, 
Sr. Atali-ba Nogueira, é um ortodoxo 
da Constituição . de 91, e tem, como 
confessa, profunda prevenção quan
to à constituição õe 1934. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Exato qua'Ilto à segunda parte. 

O SR. PRADO KELL Y - A isso 
é que se deve ter aceito S. Ex.a do 
projeto, que o Senado aprovasse, me
diante o voto secreto, as nomeações 
dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, e tenha refugado que o Se~ 
nado exercesse a mesma atri-buição 
relativamente ao Procura'<lor Geral 
da República. . 

Com efeito, a Constituição de 91 
Só prev.ia, neste ca.so, a colaboração 
do Senado em relação às nomeações 
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dos membros do Supremo • Tribunal 
Federal, porque em outro di&positivo 
determinava que o Procurador Geral 
da República fôsse eséolhido entre os 
membros daquela Alta Côrte. A Cons
tituição de 34, seguindo a esteira do 
direito americano, entendeu que o 
Procurador devia ser o Chefe O.o Mi
niistério Público Federal, e não devia 
pertencer ao quadro de Ministros da
quêle Tri·bunal. 

Por tal motivo, e dada. a relevância 
da função exercida pelo Procurador 
Geral da República, foi que a Cons
tituinte de 34 equiparou a hipótese 
àquela já prevista e resolvida na 
Constituição anterior. 

Hã, pois, tôdas as razões pafw ser 
mantido o disposi·tivo do proJeto nesta 
parte, repelida, data venia, a emen
<!a do ilustre Deputado paulista'. 

O SR.. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais orado
res, passa'l·errios à votação. 
· Os .Senhores que aprovam a emen
da supressiva do Sr. Ataliba Nogueira 
mandando suprimir as palavras -
". . . do Procura:dor Geral da Repúbli
ca" no sentido de que a nomeação do , 
m~mo não dependa de aprovação do 
Senado, queiram fiéar sentados. (Pau
sa). 

Rejeitada. 
Existem várias emendas a-ditivas ao 

art. 26. Em primeiro lugar, vou sub
meter w votação a letra c do art. 26. 

Os Senhor~s que aprüvam quei
ram ficar sentados. (Pausa) . 

Aprovada. 
Passemos às emendas aditivas. A 

primeira, do Sr. Soares Filho, está 
assim redigida: 

"Acrescente-se: AprovaT, me
-diante . voto secreto, a nomeação 
dos Mmistros de Estado". 

Em discussão. Não haven-do ·quem 
peça a palavra, vou encerrá-la .. 

(Pausa). 
Está encerra.da. 
Passemos à votação. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
.sidente, a sustentação dessa emenda· 
já foi brilhantemente feita pelo ilus
tre Sena:dor, Sr. Ferreira de Sousa. 
Aos argumentos que S. Excia. a:duziu, 
quero apenas·· acrescentar que e_nten
do qtie o Ministro que tem a sua no
meação aprovada! pelo Senado, possui, 
também, além daquelas decorrentes da 
inspiração de seu patrio.tismo e de sua 
ombridade pessoal, mais essa razão, 

para ser auxiliar independente, e útil~. 
do Presidente dw Repúbli-ca. 

Era o único .argumento que queria 
aditar à justificação, tão perfeita, an
teriormente enunciada pelo nobre Se-· 
nadar, Sr. Ferreira de Sousa. 

EMENDA AO ART. 26, LETRA "c" 
·Excluam-se as palavras ".do Pro-

curaJdor Geral da• República". 
Em . 23 de abril de 19846. - Atali-

ba Nogueira. 

. AO ART. 26 - LETRA "C" 

!Acrescente-se: "aprovar mediantec
voto secreto a nomeação dos Minis- · 
tros de Estado". · 

Em 23 de abril de 1946. - S®res. 
Filho. 

O SR. NEREU RAMOS, P;RESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 

-a emenda · do Sr. Soares Filho, na 
sentido de que a nomeação dos Mi
nistros de Estado seja aprovada pelo 
Senado, queiram ficar sentados. (Patt
sa). 

Foi rejeitada. 
Existe, ainda, outra emenda do Se~ 

nhor ·Soar·es Filho, que manda: acres•
centar à letra c o seguinte: 

"e aprovar, pelo voto ,s·ecreto, as
promoções de oficiais Generais da! 
Exército, da Marinha e da Aero-
náutica". · 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente, verificou~se, da última vota
ção, que a .Comissão está dividida. 
Parte da~ Comissão entende ampliar 
os poderes do Senado, no que tange
à administração pública, mesmo em 
relação aos Mirús·tros de Estado. 

Ora, compreendo que ·houvesse dú-
vidas por parte de alguns presiden
cialistas quanto a essa parte; tais dú-
vidll!S, porém, .devem _desaparecer ante. 
a emenda em votação. Existe, em fa
vor dela o precedente norte-america-· 
no; mas ocorre também, out1'a cir
cuns-tância . O Presidente da Repúbli
ca, pelo nosso regime, é o comandan
te em chefe das Fôrças Armadas.-

. cómo acontece nos Estad'6s Unidos, e 
a função de promoção ao generalato 
é eminentemente :politica, t em sido.. 
como tal . considerada, de vez que 
transcende da pxópria órbita da or
ganização dos serviços do ExércitSJ. 

Eu não teria dúvida em aãl<litir ou· 
tro alvitre: que fô5sem os próprioo 
Comandantes de Região, sob a presi
dência do Chefe do Esta<io Maior, àt. 
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.semelhança do que sucede na Argen~ porque achamos que êsse a.rbitrio do 
tina, cuja organização .:. respeito é ·Presidente, na-escolha doo> onCials ge
modelar, que escolhessem itqueles ofi· n erais, não estálot de acõ.-do com os 
ciais dignos da investidura de g€ne- tempos que correm. Antes de tudo, 
ralato. Talvez por e&a segunda~ solu- é preciso con.siderar que a matéria, 
ção, que agora alvitr a, se enc·aini- nas classes militaTes, é emine•.1temente 
nhe as preferênciais ua Comissão. técnica. Há os próprios pares qu~ têm 
Apresentada a emenda. entretanto, e uma comissão estabelecida para a pro
não colidindo elw com ésé~ outro pro- · moção dos oficiais generais e demais 
pósito; manifestô-me de.;de logo a fa- oficiais. E' essa comLsão que indica . 
vor, encarecendo a relevância da me- as listas· tríplices ao Presidente da 
dida, que se estaria adota"<ldo, e que República~. 
viria não criar dificuldade ao Poder 0 SR. FlLORES D!\ CUNHA 
Executivo, mas, ao contrário, estirou~ 
lá-lo, para que procedesse sempre com Me~os de . generais· 
justiça nas promoções em classes mi- O SR. · SILVESTRE PERICLES 
litares. <Muito bem). Menos de generais, até o presente. 

O SR. FLORE·S DA CUNHA - O SR. ATALIBA NOGUEIRA- A 
Sr. Presidente voto a favor da emen- SubComissão propõe, justamente, par;~. 
da, porque, nos E&ta·dos _Unidos, como o generalato, inclusive peh antigui
na Argentina e no Uruguai, as pro- dade. 
moções de generais e almirantes nãq 
dependem de apl'\ovação do Senac{o O SR. SILVESTRE PÉR!GLES 
mas pede-se vênia ao senado 0 que Pela nossa emenda o Sr. Presidente 
é equivwlente, para essas promoções. da Repúblicawrá os três names para 
(Muito bem) . escolher. Não será mais aa seu aT~ 

bítrio. 
0 .. SR. SILVElSTRE PÉRWLES -

Sr. Presidente, discute-se se ao Se- O SR. FLORES DA CUNHk -
nado deve incumbir a aprovação das Multo bem . . c~te com o meu apoio. 
nomeações de oficiais generais, feitas o SR. PRADO KELLY - Real· 
pelo Presidente da República . mente, a emenda do Sr. Silvestre Pé~ 
Trata~se de matéria eminentemen··· ricles, já caminha no b<1m sentido, 

te técnica, tanto que a nona .Sub- mas me parece que a melhor forma 
Comissão esta•beleceu que os coman~ seria, ainda, a de se esta.bclcce~ a pro
dos técnicos e os comissionamentos. moção no tocante a certos postos do 
em tempo de guerra, são feitos, ex- Exéroto, por . antiguidade selecionada, 
clusivamente, pelo Presiâente da Re~ à maneira do que é observ::t.:io na Ar~ 
pública, que é o chefe supremo das gentina. Mas a fórmula , que apresen~ 
fôrças armadas 'no de paz; e sua res- to não entra em conflito com a apro• 
ponsabilidade cresce O.e pronto na· vação da emenda. 
quele. , .. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
O SR. PRADO KELLY - Quanto Entra; e digo porque. Apresentada 

a êste ponto, pertinente a outro ca- ' a lista tríplice 310 Pres\d~:1te ãa Re
pítulo eu me reservo para· debater '='· pública êle escolhe:·á um general a 
assunto com V. Ex." na ocasião opor- ser promovido e sujeitarJ. a escolha 
tuna. No momento não há dificul- ~t.o Senado, que pode:á ter suas pre
dade. O Presidente da Repú0li0:i. con~ ferências, inclusive poliLicas, quanto 
tinuaria a exercer essa aL!'ibuição: sabemos que a escolha odo general 
mas quando se tratasse de B.scolh[;. de deve ser técnica e não política. 
natureza política•, êle a ~uhníeteria 
ao exame do Senado. 

O .SR. ·SILVESTRE PÉRICLES -
Muito bem. 

Até o prooente, na promoção ao ge
neralato, o Presidente da República 
era livre de escolher qualquer ;;rau in .. 
ferior; mas, pela emenda úa nona 
sub~Comissão,- estabeleceu-se que do
r8/Vante não será assim, t>bedecendo
se ao critério do merecimento · e da 
antiguidade, como nos de;nals países. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
.'Ê!Sse critéri1o da• lista tríplice está 
ntmtc bem. 

O SR. PRADO KELLY - O Se
nado só· poderia ter preferência na 
hipótese de promoçã:.J por mereci
mento, a única sujeita ao seu exame. 
Só nes&e ponto . Quanto à outra, não 
Entretanto, não sei se V. Ex.a concor
daria com o alvitre ue se deixar a 
matéria para: ser eXaminada quando 
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se discutisse 
pTopõc. 

o 'dispositivo que V. Ex." O SR. PRADO .KELLY - Eu o 
- sug:eriria ao nobre Deput!lido. 

o SR. SILVESTRE PÉI~ICLES -
Não me oponho. · 

O SR. PRADO KEU..Y - A Co
mise;.o poderia, assim, dc:tin·~ra~ com 
perfeito conl1ecimento de causa. 

O SR. SILVESTRE FÊRICLES 
Apenas, a título de esclarecimento, 
acentuo que o artig·o 10, proposto pela 
nona Subcomissão, diz. que as pro
moções· nas fôrças ar.nada.s, em to
dos os gruas e hierarquias, cbedece
rão ao crédito do merceimento e da 
antiguidade, salvo a e;;colh:'t dos co
mandantes-chefes e os comissiona-
mentos em tempo de guerra•. · 

IS.so tem um lado prático. E' 'sa
bido que o próprio 5<-:neral Ei5enho
wer, comandante das fôrças aiiadas 
na Europa, não pertencia ao grupo 
dos grandes generais am<:::·icanos. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Ao 
contrário: era tenen~c -·c oronel. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES - -
O Presidente Roosevelt escolheu-o 
para comandar as fôrça.s an:nada.s na 
Europa e êle produziu os efeitos de 
que tod-os nós temos co•.1.11ecimento. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Não tendo podido o ÇXeneral Mar
shall comandar o exército amer-ica
no, depois que foi escolhido chefe 
pelos três g.o.vêmos aliados o gene
ml Eisenhower foi promovido a ge
neraJl de briga:da, ou comissionado, e 
só depois do desembarque na Nor
mãndia lhe foi confirmado o gene
ralato. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ~ 
Vejo na emenda, ainda, o intuíto jus
tíssimo de dar direito a todo e qual
quer oficial de galgar os postos mais 
elevados . 

O SR. SILVESTRE. PERICLES -
Perfeitamente. 

Como· afil·mei, em tempo de guer
ra, êsse critério sofre certas restri-
çõe.s. ' 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Estou de pleno acôrdo com essa es
plêndida iniciativa·. Só tenho temor 
de que a matéria .em deb!l!te venha, 
amai!lhá, na· votaÇão a ser derrubada. 

O SR. PRADO KELLY - Mais 
uma razão para o adiamento. 
Foi pr()J)osto o adiamento? 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Apena.s quero significar que não es
tou de a.côrd,o enl. que ·o Sen!lido a pro-. 
ve as promoções para o generalato. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Então não é matéria, a ser ·adiada, 
porque a questão central está em sa
ber se o Senado deve oú não in·ter
que lhe dá competência privativa para 
tomar conheciine:p.to das promoções 
dos oficiais generais. . 

O S..~. FLORES DA CUNHA -
Não concordo. 

O SR. ACURCIO TORRES 
O que se · discute .é competência pri
vativa do Senado. Há uma emenda 
que ' lhe dá competência privat iva 
para tomar conhecimento das pro-
moções dos oficiais generais. _ 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Tomar conhecimento, não; aprová
las. 

O SR. ACURCIO TORRES -
Para !l!Provar ou não. Ag·ora, ·o Se.
nhor Deputado Silvestre Péricles, no 
capítulo de que é relator, apresenta 
uma modalida:de de promoÇão para 
oficiais generais. Como sabe melhor 
S. Ex." o Presidente da República. 
escolhe ·livremente. E o nobre Deputa
do quer subordinar essa e.Soolha a um!!. 
lista tríplice, organizada pelo Estado 
Maior do Exército ... 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Pela Comissão de Promoções. 

O SR. ACURCIO TORRES 
. . , ma.s não sujeita essas nomeações 
mesmo ti.rado o nome d·a .list.a trí(pli
ce, à apr ovação do Senado. Portanto, 
n.ão· é matéria a ser adiada. Temos 
de votar a emenda e rejeitá-la. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Mas pode ser adi!lida. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Desde que a grande Comissão, pos
sivelmente o plenário, chega a ·ad
mitir essa iniciativa, que breve será 
ap!'·e.sentada pela nona sub-Omissão, 

. acho que l!lesse ponto é dispensável a 
_aprovaçã.o do Senado . 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Presidente, concluindo minhas 
rápidas ·apreciaÇões sôbre a maté
ria, devo declarar que concordo com 
o adiamento do debate ,porque ain
da vamos trata.r de assunto perti .. 
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nente à segurança nacional, de acôr
do aliás, com o que sug.eriu o nobre 
DtÍputado Sr. Prado Kelly. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Senhor Presidente, peço 1icença a 
·v·. Excelência e aos doutos membros 
da Comissão para insi-stir no meu 
ponto de vista: de qu~ a Comissão 
tome conheCimento da emenda ofe
recida .pelo meu ilustre colega de re
presentação, Senhor Soares Filho e 
a ·rejeite. Neste sentido será o meu 
voto. 

Há duas questões a distinguir: 
uma, quançio se tráta da competên
.cia privativa do Senado; outra, 
qando se cogita do pt.ocesso de pro
mo.ção dos oficiais generais. 

O Sr. Representante Silvestre Pé
·ricles, Relator do Capítulo da se
gurànça Nacional, estabelece que a 
promoção a oficial general de nos
sas fôrças armadas seja feita, ese9· 
lhendo-se o promovido numa lista 
tríplice de oficiais da patente .ime
àiatamente a.nterior; a emenda Soa
~es Filho determina que a promoção · 
a oficial general sej-a . submetiua a.o 
voto do Senado. 

Ora, Sr. Presidente, o próprio Se
nhor Representante Silvestre Pér1-
cles afirmou que jamais teve a in
tenção de submeter ao Senado a pro
UiOÇão do oficial incluído na lista 
tríplice sugerida por S. Ex."'· 

E' claro, é insofismã.vel e irretor
quível, .portanto, que se -trata de 
questões distintas: uma é a compe
tência do Senado, como disse; outra, 
o processo de promoção de oficiais 
generais . 

Quando discutimos o capítulo da 
Segurança Naciona;l, estudaremos a 
sugestão Silvestre Pericles, para "v.d
tarmos de um .dêstes dois modos: ou 
admiti·remos que a promoção se faça 
mediante a.presentação ao Presidente 
da República da lista trflplice, ou Je
gun.do .o processo atual, deixaremos ã. 
promoção \à ·livre escolha do Presi· 
dente da República. Mas, num caso, 
ou noutro, em face da emenda Sil
vestre Péricles, 1não haverá inter
Yenção do Se.nado. 
· Sendo assim, Sr. Presidente, pedi
ria a V. Ex. a ouvisse a douta Co
missão sôbre a conveniência de vo
tarmos desde já · a emenda Soares 
Fllho. Deliberaremos se a pr-omo
tão a oficial general, na forma vi-

gente ou na preconizada .pela suges
tão Silvestre Péricles, será ou não, 
submetida ao voto do Senaldo. · · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Repr~entante 
Prado Kelly sugeriu o adiamento da 
discussão desta emenda para quando 
se discutisse o capitulo da seguran
ça Nacional. 

O SR. ACURCIO TORRES 
E' contra êsse adiamento que me in
surjo, porque uma coisa nada tem a 
ver com a outra; são completamente 
distintas. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o requerimento <lo Se
nhor Prado KellY foi encaminhado 
à Mesa antes do formulado. pelo Se
nhor Acúrcio Tôrres. Será, por isso, 
submetido preferenéialmente à apre-
ciação da Casa. · 

Os Srs. que aprovam .. o adia
mento, queiram conserva!!-s'e senta-
dos. · (Pausa). . . 

Votaram contra o adiamento 15 
Senhores Repr·esentantes, e a f;wor 
13. 

Não foi concedido. 
Os Srs. Represt:ntantes que apro

vam a emenda Soares Filho queiram 
cooservar-se sentados . (Pausa) . 

Foi ~rejeita:da. 

Estão prejudicadas, por versarem . o 
mesmo assunto, as emendas dos Se-

. nhO<l'es R epr.esentantes Cail'es de 
Brito · e Raul Pila, que assim dis
põem: 

"Acrescente-se à letra c do ar
tigo 26, in fin.e: - "do chefe do 
Estado Maior Geral e de Coman
dante chefe das Fôrças Arma
das". 

Acrescente-se ao artigo 26, a 
seguinte letra: - à( aprovar !iS 
promoÇões ao generalato. - Mtl
ton Caires ele Brito". . 

Acrescente-se no inciso c) do 
arligo 26, de a.côrdo com o dis
posto .no Substitutivo do Sr. Soa
res Filho: 

dos ministros de Estado, dos Ofi-
. c!ais generais do Exército, da Ma
rinha e da Aeronáutica, bem como 
as designàções dos chefes das mis
sões diplomáticas. no Exterior . . 
- Raul Pi lla". \ 

Hé, ainda uma emenda do Sr. Fer
l'eir.a de Sousa, nestes têrmos:-
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"Acrescente-se: - dos direto
res de entidades autárquicas e 
de sociedades de economia mis
ta". 

Em discussão. 
O SR. EDUARDO DUVIVIER -

Sr. Presidente, venho observando du
Iante o debate, :r:eação excessiva aos , 
poderes do Presidente da República. 

Se sofl·emos do excesso dêsses po
deres, não vamos, agora, ao extre

. ino, oposto dé tornar a figura do 
Chefe da Nação, inteiramente lld)a
gada,, como no regime parlamentar. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
De mero assinador de · pa-péis. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Vi, neste momento, a Comissão qua
se votar a fó1·mula mais esdrúxula 
de parlamenta.rismo: pretendia se 
submeter à aprovação do Senado a 
nomeação dos Ministros de Estado! 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Parlamentarismo· norte-americano. 

O SR. ACURCIO TORRES 
T.ernos· de f·azer uma Constituição 
para o Brasil, no ano de 1946. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA --
Rooselv·elt, Hoover, Wilson foram 
simpl~s assinadores de palpéis? 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Não qualifiquei o Pres,idente da Re
pública de mero assinador de Pa
péis. Não foi minha a classificação. 
Mas estou notando reação excessiva 
contra os !Poderes ·do P1·esidente da 
República. Cogita-s€ de reduzir cada 
vez mais, elevadas funções. E' contra 
essa tendência que chamo a atenÇão 
dos ilustres colegas. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Chama a atenção e faz a sua emen
da honorabilis. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
O Senado é cor,pora-ção política, que 
não se podem at1·ibuir funções emi
nentemente •técnicas, como seja a · 
aprovação de promoções de oficiais. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
E' assunto vencido. 
O SR. EDUARDO DUVIVIER 

Sei que o assunto já está vencido. 
Sem dúvida; no regime da Cons

tituição norte-americana, ·cabem ao 
Sena.do altas funções, inclusive de 
intervenÇão em muitas nomeações. 

Mas essa interv·enção rião é das nos
sas tradições. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Não é da Constituição de 91. A da 
monarquia era padamentarista. 

O SR. RAUL PILA - Despotismo
presid·encial puro. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Essa teillcJiência contl·aria tôdas as 
nossas tradições. · 

O SR. ' FLORES DA CUNHA -
Por que, então, V. Ex. a. classificou:' 
de começo, essa o.rientação como de 
reação parlamentarista? 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Disse que se cogitava da fórmula. 
mais esdrúxula de .paralamentarismo. 
Pretendia-se quase estabe!ecr a dita
dura do Senado, mediante súa in
tervenção em todos os atos da com
petência do Presidente da ;República. 

Se é verdade que, nos Estados Uni
dos, cabe ao Senado aprovar as no
meações dos Secretários die Estado~ 
tem-se naquele País, como regra, se
rem da livre escolha do Presidente 
os membros de seu Gabinete, ou roi-· 
nistério, e em uma única ocasiã.o,. 
nestes últimos cinqüenta anos, o Se-· 
nado recusou lld)rovar um·a nomeaÇáa 
do Presidente, o que se deu no caso 
de um procurador geral. 

Entre nós não temos t ais tradi
ções com fôrça de normas consti
tucionais motivo por· que a subordi
nação da nomeação dos Mmistros à. 
aprovação do Senaldo r·edundaria, 
certamente, numa f.orma esdrúxula 
de parlamentarismo. 

Aliás, nos Estados Unidos, noven
ta e seis por cento das nomeações 
da competência do Pr-esidente da Re
pública não se subordinam a san-
ção do ·Senado. . ' 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, ao .dar minha adesão à 
emenda do Sr. Ferreira de Sousa, 
confesso a V. Ex. a cer-to constran
gimento. Depois que, com a vivaci
dwde de sempre, o meu pr-eza<lo co
lega Sr. Acú:rcio Tõrres, já ag"~a 
acolitado - perdoe-me a expressão 
- pelo Senhor Edual'ldo Duvi·vier, 
levant a com tanta ênfase, a inVUl
nerabilidade das atribuições do P.re
sidímte da República, receio que seja 
mal inte1·pretado o nosso pensamento 
embora voltado somente para. as fór
mulas que dizem respeito às institUi-
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ções pemanentes de .Direito Público. 
e não para a transitoriedade dos go
vêrnos. (Apoiado). 

O SR. FLORES DA' CUNHA -
Apoiado. Note .bem V. Ex."' a vee
mência com que os dois ilustres Re
presootantes fluminenses justüíca.m 
seu pensamento. Não nos deve ser 
estranho o final da sessão desta tar-
de ·no p}enário. · 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Posso assegurar a V. Ex."' que se 
outro fluminense como eu, está . par
ticipando do debate, é com o pensa
mento inteiramente estranho às 
competições politicas. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Apoiado. Devemos fazer obra im
pessoal, para o futuro, desconheceu- · 
do até os nomes dos atuais governan
tes: 

O SR. ACURCIO TORRES 
O nobre orador, quaDido disse há 
pouco - com aquele grifo muito pró
prio de S. Ex. a quando certas ve
zes usa da. pala,vra - que procurei 
defe.tJ.dex com ênfase a invulnerablli· 
dade do Presidente da. República ... 

O SR. PRADO KELLY - Apli
{!Ueí o têrmo ênfase no melhor se
tido - no sentido retórico. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Mesmo porque nunca empresto mau 
sentido ao que V. Ex. a diz, princi
palmente qu&ndo ' se refere à minha 
pessoa. 

O SR. PRADO KELLY - Pode 
te.r a certeza de que não foi êsse o 
intúito. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Ma.S, dizia eu - V. Ex."' entendeu 
que procurei defender a invulnerabi
lidade do Presidente da República .. 
Tal, porém, não se deu. V. Ex."' não 
prestou atenção ao que eu disse. O 
que demonstrei quando me insurgi 
oeontra o · a;dia.mento referido ~r 
V. Ex."' foi que se tratava no mo
mento de questões distintas. V. Ex."' 
queria o a,diamento. · 

O SR. PRADO KELLY - COnsin
ta V. Ex." não acompanhe nesse 
debate, porque, do contrário terei de 
me estender sôbre matélia venci.dcl. 
Faço justiça às elevadas intençõe::; 
de V. Ex.a. Não veja nas minhas 
palavras, como não deve vêr, nenhu-

ma sombra de critica; elogiei o zêlO> 
com que V. Ex." defendia as atri-.. 
buições presildencias. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Ao contrariar o requerimento de V ... 
Ex."' não estava defendendo as arti
buições ·do . Presidente da República; 
procura,va mostrar à Comissão ' que. 
c caso <la emeuda Soares Filho nada .. 
tnnha com a emen-da do sr. Silvestre·· 
Péricles. 

O SR. PRADO KELLY - Mas, 
Senhor Presidente, - para concluir,. 
em vista do que já expendi, nesta.. 
oportunidade - dou minha adesão-
à emend-a em votação sobretudo por
que, hoje, as autarquias se desen• 
volveram de tal modo, interêsses tão · 
1·e1evantes dependem da adminnstra
ção e, de outro lado, escapam de tal.. 
mail1ei.ra ao contrôle dos demais ór
gãos administrativos, que justo será. 
atender-se à sugestão contida nessa. 
proposição. 

Era . o que tinha a dizer. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES 
Sr. PresLdente, paerce que a emen
da em , debate encerra· gande con
fusão. Sa,bemos que a Ordem dos 
Advogados é uma autarquia. Como-. 
poderá a designa.ção d-e seu presiden
te feita por eleição dos membros des
sa enti-dllide, s reconfirmada pelo Se-· 
nado. Federal? 

T.odos os tratadistas considera~ 
a Ordem dos Advoga.dos como autar
quia. Da mesma forma, a. enti-dade· 
que congrega os Engenheiros. Iugal
mente a Estrada de Fexro Central. 
do Brasil. 

O SR. PRADO KELLY ...,.. Mi-
nha objeção não é quanto . á con
ceituaçã.o que V. Ex. "' empresta ·às .. 
auta.rquias mas de outra natureza. 
Evidentemente só se compreendem, 
na em.enda, as autarquias subordi
na,das ao Estado no sentLdo de que é
o Presidente da República quem no~ 
meia o Chefe, o diJ·etor, o presLden
te dessas entida;des. 

O SR. FLÁVIO GUIMARAES 
Mas ·v. Ex.a sabe que uma das ca
racterísticas fwl.damentais das au
tarquias é não podel' o Executivo · 
praticar todos os atos de sua adminis
tração. Trata-se d'a descentralizaÇão
do próprio Estado, da desoentrali· 
zação da figura jurídica de Direito' 



-156-

:Público sob as vistas do Estado. Por
·tanto não é pqssivel que tais atos 
puramente de ádministração, fiquem 
r.a dependência do Senado Federal. 
. são atos executivo de administraÇão 
:previstos em lei, e não atos políti
cos. 
. Não quero entrar na distinção en
tre o ato político e o administrativo. 
:Mas a nomeação dos dirigentes das 
cautarquias de administração, previstos 
em lei, da competência do Presidente 

c.da República. Seria iJm absurdo sub
:meter-se tais nomeações ao Senado . 
"Disvirtuar-se~ia essa figura de Direito 
:Público. 

A Central do Brasil e as caixas 
econômicas são · a.utarquias, bem co. 

.mo os Institutos. As nomeações de 
:·seus diretores devem ser submetidas 
.:;.o Senado ? A meu ver, seria ab
csurdo. 

O Senado só deve intervir nos a:tos 
.'.do mais elevado sentido aJdministra,
tivo, como a nomeaçã-o de embai

·xadores e ministros prenipotenciárlos. 
O SR. COSTA NETO - Senhor 

.Presidente, tenho a impressão de que 
tôdas as emendas apresentad-as de .. 
pois· de rejeitada a referente aos mi

_r..istros de Estado são inconseqüen
tes . Realmente a aa>rovação pelo Se
nado da nomeaÇão de tôdas essas 

.autoridades seria interessante se ti
. v-esse a Câmara Alta a missão de 
a,prova.r as nomeações de ministros 
de Estado, Procurador Gera.! da Re
pública, Generais. Votaremos texto 
intei.rrumente desarticulado .se OOl!l
cebermos que o Presidente da Re
pública nomeie tôdas essas autm1-
dades sem consultar o Senado e te

·-nha de submeter a designação do di
·retor de qua1quer autarquia à. apro
-vação daquel-a Ca-sa . N.ão devemos 
·votar dispositivo tão .de· sa1'ticU1ado, 
tão incosnseqüente como seria êsse . 

O SR- NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 

•.peça a pata.vra, declaro encerrada a 
discussão. 

Os Senhores que-áprovam a emenda 
i!o Sr. Ferreira de So~a, no sen
"'tido ·de serem aprovadas pelo Se
riado as nomeações dos diretores de 
entidades autárquicas e de socieda
-des de econozrua mista, queiram con
:servar-se sentad'os. (Pausa). 

Foi rejeitada. 

Existe outra emenda, do sr. Aga.
memnon Magalhães, que diz: • 

"Acrescent e-se: os ministros do 
Supremo Tribunal Milita-r" . 

Parece conseqüência do que já se 
votou. 

Em. discussão. 
O SR. SILVESTRE PERICLES 

Vota1·-ei contra a inçlusão dos minis
tros do Supremo Tribunal Militar. 
porque essa é uma justiça especiall
zada. Se êsses ministros devem ter 
suas nomeações aprovllidas pelo se
nado, o mesmo deve acontecer com 
os membros da Justiça do Trabalho. 
e com mais ' forte r:azã;o, porque é 
um órgão social mais amplo, de· mul.to 
maior número de jurisdicionados. · 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - A Justiça · do Tmbalho é 
paritária. Tem membros eleitos. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Apenas qua11to aos deleglildos de em
pregadores e empregados. Ao lado 
dêles existem técnicos nomeados .pelo 
Govêrno. Não sei se a subcomissãa 
consi-dera êsses técnicos do Tribun!lll 
do Traba1ho cQIDo os civis do Supre
mo TribUJnal Militar. A situação t'i , 
a mesma. :!!:sses técnicos não são 
paritários; são juizes na verdadeira 
expressão do têrmo. Se o Senado 
deve aprovar as nomeações para mi
nistros do Supremo Tribunal' Hillta.r 
com mais forte razão deve fazê-lo 
em relação aos técnicos do Tribunal 
do Trabalho. A justiça soci_a:l é 
mais aiil(pla que a militar. Esta é 
& justiça criminal dos ·militares, con
seqüentemente especializada. A jus
tiça do trabalho é a do pobre: aten
dE' a uma grande massa de interessa-
dos. ' · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Na justiça· militar há um cunho po
lítico muito mais B~centu<Ldo. A jus
tiça militar, por sua natureza, se liga. 
à independência do Pais, à seguran
ça nacional. Temos o próprio exem
plo dos julgamentos militares mais 
l'ecentes, V. Ex. a pode ter ai noção 
perfeita da gravidade dos assuntos 
e do cunho altamente político das 
atribuições do Supremo Tribunal MI
litar. Recomenda-se a aprovação 
da nomeaÇão ·cte seus membros pelo 
Senado Federal. 

O SR. SILVESTRE PERICLES ..;,;. 
Agradeço o aparte do nobre Depu-
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tado. Mas, nesse caso, também deve 
a Justiça do Trabalho ser incluída 
em relação aos .téenicos, porque é 
mais ampla, que a militar. Essa a mi
nha· opinião. 

O SR. ALIOMAR BALEEmo -
Tõda.s as questões da Justiça do Tra
balho resumenm:.se a seis cãsos. Não 
se inclui mais nenhum. 

O SR'. SILVESTRE PERICLES _; 
Posso informar à Comissão que ser
vi tanto na1 Justiça Militar, como 
na do 'ÍlrabaJho. Posso a&Sev-erar que 
~ta é mutto mais ampla, trabalhosa 
e complexa que a justiÇa milita.r, e 
.conseqüentemente, muito mafs im
portante que a militar, pelo m-enos 
em tempo de paz. Decide dos casos 
econômicos da· so.ciedaide, o que lhe 
dá grande relêvo. ·A justiça militar, 
em tempo de paz, é criminal dos mi
litares unicamente. A do trabalho en
volve interêsses patronais e do pro-. 
letariado. Nesta conformidade, a no
meação dos membros paritários 1a 
Justiça do Trabalho não .pode ter a 
aprovação do Senado, o mesmo · não 
ocorre em relação aos técnicos. 

lllste o meu ponto de vista. 

O SR. · NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Ninguém mais desejando 
usrur da palawa, está encerra.da a 
discussão. 

Os Srs. que aprovam a emenda do 
Sr. Agamemnoo Magalhães queiram 
conservar-se sent.ados . <Pausa). 

Foi aprovada. · 
Existe outra emenda do Sr. Her

mes Lima, que diz: 
". . . a.provar, mediante vot·o 

secreto e por 21~ de votos", etc. 
Em discussão. (Pausa). · 
Não havendo quem pe'Ça a palawa·, 

declaro-a encerrada. · 
Os Srs. que aprovam a emenda, quei

ram conservar-se sentados. (Pausa) • 
(Pausa). 

Foi rejeitada. 

O SR. N.EREU RAMOS, PRESI
DENTE - Existem emenda aditivas 
.ao rurt. 26 . 

A primeira, do Sr. Soares Filho, 
acha-se . assim redigida: 

"Ao art. 26 - acrescente-se: 
1.0 - a letr:a·"b" do art. 25 do 

Substitutivo de minha autoria. 
2. 0 

- a letra "d'' do mesmo 
artigo. 

3. 0 
- a letra "e" do mesmo· 

rurtigo". 1 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pie
dente, a História da República c04l·' 
tém vários casos concretos, que po
deriam ilustrar o assunto. Se nos fôs
sc pemnitido invocar o testemunhcr 
do Senhor . Flôres da Cunha, ' estou 
·cer.to de que a Comissão não demora
ria um instante em aprovar o inciso 
que propus, o qual declara que é da· 
·competência do Senado sus:pe·!lider, 
exceto nos casos de intervenção de
c!'etaJda a concentração de fôrça. fe
deral nos Estados, quando a neces
sidade de ordem pública não a just.i-
fique. ' 

Creio que todos conhecem 'bem os 
casos a que :tne quero referir e estão· 
de acôrdo em que a aprovação da 
emenda é medida acauteladora e ne~ 
cessária, porque, de nenhuma fôrma, · 
impede a localização normal da fôrça· 
militar do país, a,qui ou ali, desde 
que ta.J. · localização seja a-ea1mente 
normal. 

ó SR. NEREU RAMOS, Presidente
- Está em discussão a emenda do 

Sr. Soares Filho. 
O SR. FLORES DA CUNHA -

Senhor !'!residente, nominalmente, 
citado pelo ilustre Deputado Soares
Filho, devo declarar que estou aguar~ 
dando que as duas Càmara.s se sepa
rem, para, então, tratar do meu caso 
pessoal. Até agora, não quis mexer· 
com a "pe.neira." da política riogran-· 
ci.ense, por isso que desejo fazê;,lo so
mente qua,ndo a Câmara dos Depu
tados estiver funcionando separada
mente do Senado. 

Fui forçado a renunciar :meu ma.o
dato de Gove.rnador do Rio Grande 
do Sul, e não tiv.e a quem prestar· 
contas do último ano de minha ad
minis-tração, o que farei, oportUna
mente, perante a Câmara dos Depu
t.ados. · 

Quanto à emenda do & . Soares-· 
Filho, não t erià. inconveniente al
gum em admiti-la. Quer parecer-me 
'entretanto, que se trata. de minúcia 
pe.>rfeitamente dispensável no· texto· 
da Constituição. Sabemos que a me
dida visa .evLtar .a repetição d.e fatos· 
constantes· da história dos últimos 
anos· da nossa República., mas. é tão 
·tris.te essa. história que é preferível 
não os reviver no texto da. nova.. 
ConstituiÇão. <Muito bem) • 
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O SR. NEREU RAMOS, PRESJ
:DENTE - Não hav-endo mais quem 
_peça a palawa, vou enc-errar a disr 
"cussão. <Pausa) . 

Está ence:rrada. 
Os Senhores que aprovam 81 emen. 

•da, queiram ficar sentados. (Pausa). 
Rejeitada. 
Existe, ainda, outra emenda do Se

.nhor Soar-es Filho, mal!1dando a.cres

.centar o seguinte: 

"Aprovwr as resoluções dos ór· 
gãos legishtivos estaduais sôbre 
incor-poração, sub-'<iivlsão ou des· 
mem.Dram_ento de ~ta.dos, ' ou 
qualquer a.côr.do entre êles". 

Está. em dicussão. 

O SR. SOARES FILElO - Sr. 
·:Presidente, se os Estados ficaxem 
-com essa pQssibildade de oelebraa
. acôrdo, determinando a sua inconpo
ração, sub-divisão óu desmembra
:mento, entendo que a aprovação, no 
-caso, deve caber ao Senado, justa· 
. mente por s·er a Câma.ra em que a. 
representação doo Estados é igual. 
~E' êste o fundamento da minha 
emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE . - O art.· 29 diz o seguin
:te: 

"e) aprovar as resoluções d.as 
assembléias legislativas dos Es
tados sôbre incorporação, 'SUbi.~ 
divisão ·ou desmembramento dês
te, e qualquer a.cõrdo entre êles". 

A emenda está, pois, prejudicada. 
Existe outlra emenda também do 

:sr. Soares · Filho, que é a ·seguinte; 
·"organizar, com a colaboração 

dos Conselhos Técnicos, os planos 
de solução dos problemas nacio
nais". 

Está. em discussão. 

O SR. SOARES . FILHO - Sr. 
Presidente, eu poderia fundamentwr 
longamente essa emenda. Não que
lro, porém, fazê-lo; basta que eu cite 
a opinião de graa1de estudioso de 

.. matéria const:Ltucional que é o Sr. 
·Pontes de Miranda. 

Há. dias. em data muito posterior 
à formulação do meu substitutivo, 
11, -trabalho dêsse _jwrista; em que 

. sustentava não ser possível vota.:r-se 
·uma Constituição, neste momento da 
vida nacional, sem que ela contives-

,ge -uma palavra sequer, sôbre o .esta-

beleclmento de p1anoo para o de-,. . 
se-nvolvimento dos grandes proble
mas administrativos do govêmo, da 
economia, da edtwação e tantos ou
t.ros, necessâllios ao nosso progresso. 

De sorte que, dando essa .atribui
Ção privativa ao Senado, com a au
diência dos · <X>nselho.s Técnicos, que
ro realmente preveni-r a hipótese de 
que, organizados êsses Conselhos oS 
pla.rfbs por êles elaborados • sejam 
aprovados pelo Senado, para que. a 
legislação das duas Casas possa far
mular as minúcias de sua. legislação. 
Alás, o dispositivo não é novo; vem 
da Constituição de 34. (Muito bem) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais · quem 
queira usar da palavra, darei a dis
cussão por encerrada. <Pausa>. 

Encerrada . 
Os Senhares que aprovam a emen

da do Sr. SoaTes Filho, queiram fi
car sentados. (Pausa> • · 

Rejeitada . 
Existe também, _uma emenda da 

Sr. Atílio Viváqua: 
"Acresoen ta-se a seguinte al!

nea: 
à) Aprovar a.côrdos coocluido& 

entre os Estaldos, salvo o dispoota 
no art. 20 da constituição". 

Esta emenda está. prejudic;ula. 
Letra e: 

"Suspende[' a ·execuÇão, no to
do ou em parte, de qualquer lel 
ou ato, deliberação ou regula- · 
mento, quando hajam sido d-e
<:Iarados inconstitucionais pel() 
Poder Jud:Lciário". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Verifico agora, Sr. Presidente, que 
a emenda apresentada pelo nobl.re 
colega, Sr. Atillo Vivá.qua, é inteira
mente igual à que deixei em mãos 
de V. Ex."', Sr. Presidente, para vo
tação posterior. 

Trata-s-e · da r-estauração de dispo
sição da Constituição de 34, dispo
sição grandemente justa. -e que aten
d.eu à economia nos litígios judiciais. 
Se o Poder Judiciário, examinando 
a matéria em prurticular, declara a 
inoosntftucionalidade de uma lei ou. 
de um regulamento, se o Poder Ju
diciário persiste nessa declaração ou 
se essa inconstitucionalidade é evi
dente, não é justo que ·cada cidadão. 
pa.ra fa~er valer seu direito, supor-
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te a.s delongas de uma :demanda ju· 
clidária até o fina;l. 

O SR. PRADO KELLY Senhor 
:Pr·esidente, na Constituinte de 34 fui 
o primel:ro signatário .da emenda que 
veio constituir o inciso 4.0 do artigo 
!H da Consti.tuiÇão de 16 de julho. 
Teria lssim, tôda razão para dar meu 
voto à emenda dos senadores Fer
reira de Sousa e Atílio Viváqua se 
me não deparasse · uma dúvida: no 
artigo em causa Se estabel-ece uma 
r.ompetência privativa do Sena,do. 
·ora, deve ser ressalvado ao Poder 
que baixou o ato, a deliberação, ·o 
regulamento, o direito de decretar 
também a sua suspensão. O caso não 
é, a meu ver, de competência privar 
tiva. Na Constituição de 34 esta
beleceu-Se esta . competlência, mas 
não se lhe deu carã.ter de ;privativi
·dade. 

O ST. Deputado Soares Filho 
também manteve essa atribuição do 
SenaidQ no art. 26, mas sem dizer 
que era uma COl!J.petência. priva.tiva. 

Dou meu voto i- emenda com ess8i 
·observações que poderão ser aten
didas na redação do texto. 

O SR. MARIO MASAGAO - se
nhor Presidente, concardar.ei com a 
emenda do ilustre Sr. Soares Filho se· 
de1a se eliminar a referência aos l'e
gulamentos. ll:les podem ser inqui
nados, · não só do vício da inconsti
tucionabilidade como do da ilega
lidade, que é a hipótese .mais fre
qüente. Parece excessivo ocupar-se 
o Senado com o exame de regula
mentos, os quais, como é sabido, não 
podem ·crian: nem extinguir direitos. 

O SR. PRADO KELLY ~ Peço 
para citar ll!Ili precedoote . Nos últi
mos dias do Senado de 1937 o Se
nador Alcântara Machado apresen
tou projeto suspendendo a exeêução 
de um regulamento baixado pelo go• 
vêrno e que af.etava. grandemente os 
iz:terêsses -da defesa nacional, es.pe
Clalmente da aviação militar. Foi 
medida. salvadora, que, mais tllll'de se 
concr.etizou em decreto do .p.J.1óprio 
govêrno ilitatorial. De forma que a 
medida parece justa. Não acredito 
Que diminua em dada a alta esfera 
das atribuições t\Q ~enado; mas, 
sendo o Senado como deve ser, ór· 
gão cont.rolador do Poder ·Executivo, 

sob certos aspectos, esta é uma das 
modalidades em que tal intervenÇão 
se pode operar proveitl)samente. 

O SR. SOARES FILHO "-- Cha
mal'ei a atenção dos Srs . Mário Ma
sagão e Prado Kelly para, a circuns
tância de que as duas hipóteses são 
oJstinta.s no substitutivo. 

O número TI do aTt. 26 declara: 

"Examina.r, em ·confronto com 
as rel'U)ectivas leis, os regula
mentos expe!didos pelo PQde.r 
Executivo e suspender a exe
cução . dos dispositivos ilegais''. 

E' a primeira hipótese. A segunda 
está consubstanciada na emenda. do 
Sr. Ferreira de Sousa. · 

O SR. PRADO KELLY - Mas 
não como eompetência privativa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sx . Soares Filho pro
põe que, ao invés da emenda. do Se
nhor Atílio Viváqua, sejam a:dota
dos os ns. TI e IV do .art. 26 do seu 
substittutivo, que conciliam tôdas as 
ãivergências surgidas no debate. 

O n. 0 II diz : 
"Examinar, em confronto com 
as ·respectivas leis, os regula

mentos expedidos pelo Poder 
Executivo, e suspender a eXe

cução dos d1s;positivos ilegais". 
Estabelece o u. 0 IV: 

·"suspender a execuÇão no to
do ou em parte, de qualquer lei 
ou ato, deliberação ou ll'egula... 
mento, qua.ndo hajam sido de
clarados inconstitucionais pelo 
Poder Judiciário". 

O SR. SOARES FILHO - Com a 
supressão no segundo da palavra "re
gulamento".· 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os senhor.es que aprovam 
a sugestão do Sr. Soares Filho, na 
s·entido de serem incluíidO$ como 
competência do Senado - não como 
competência priva.tiva. - êsses dois 
incisos, queiram ficar sentados. 

O SR. MARIO MASAGAO (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente quanto ao n . 0 IV estou de 
acôrdo. Peço, entretanto, seja adiada. 
a. votação do n.0 TI, para quanto cui
darmos . da competê.ncia do BresL 
dente da República. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Pre.siidente, sou contrário ao 



-160-

Se, entr.eta.nto, se reserva ao ór-. 
gão do Podetr Legislativo, no caso o• 

princípio .proposto. ll:le invade, inde
vidamente, a esfera legitima de atri
buição do Presidente da República . 
No sistema de separação dos poder.es 
não é possírv·el que o Senado, órgãõ 
do Poder Legislativo, ex:amine e l'\e
vogue os regulamentos do Presi- \ 
dente da República! 

' Senado, a atribuição fiscalizadora da 
lei. não estamos diante de uma fun
ção judioante mas fiscal do at<bitrio 
do Poder Executivo. O dispOsitivo já 
constava da Constituição de 34 e não 
foi impugnado por nenhum aty;or ou 

.cO!ffientador que seJa, do meu conhe
cimento. Ao contrário, foi um dos: 
dispositivos mas festejadós pela cri
tica, porque atendia, de fato, às so
licitações do meio politico brasileiro. 

O SR. NEREU RAMOS; PRESI
DENTE - v. Ex." é contrário ao 
n. 0 II? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Sou. 11: um.a invasão indevida, que 
.petr.tUI'bará a harmonia das relações 
entre oo poderes :executivo e legis
lativo. 

O SR. RAUL PILA - Queria in
dagaT de V . Ex." se também não se"' 
rá indevido o direito de veta que se 
concede ao Presidente da República. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre.. 
sidente, quanto à segunda parte da 
proposta Soares Filho, não há opo· 
sição da par,te do Sr. Gustavo Capa_ 
nema. S. Ex." apr.esenta objeÇões 
apenas quanto- à primeira. 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA 
Minha oposição é geral, envolve os 
dois dispositivos. 

O SR. N.ElREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Presidente da Repú
blica não pO·de suspender atos dos 
governa;dor.es. 

O SR. PRADO KELL Y - O Po
der Judiciário só decide em esPécie. 
E' necessário, pOJ:ém, estender os 
efeitos do julgado e esta é atribui
çãD do Senaido. 

Quanto ao primeiro ponto, quero 
lembrar que na Constituição de 34 
existe idêntico dispositivo. 

Participei da e1abOJ:ação da Cons
•tituição de 34. De fato, .tentou-se a 
criação de um quarto poder; entre
tanto, já há muito o Senado exer
cia a função controlado.ra, fiscalizo.
dora do Poder Executivo. O :regime 
democrático é um regim·e de legalida
de. No momento em · que o Poder 
Executivo pratica uma ilegalidade, a 
pretexto de r.egulamentar uma lei 
votada pelo Congresso, exo.rbita nas 
suas funções. Há à esfera do Ju
diciálrio, e êste não está impedido, 
d~sde que é violada o direito patri
mcmial do individuo, de apl'\eciar o 
direito ferido. 

O SR. MARIO MASAGAO - En-· 
tretanta, o n. o II O!ferece ;perigo. A 
ap;rovação de um regulamento por
ventura ilegaJ, pelo Senado, vai dar~
lhe fôr.ça, perante o Poder Judiciá
rio, que o há de apreciar nos éasos: 
coneretos, 

O SR. PRADO KELLY ..:- · Não 
creio haja dificuldade quando se tra
ta de ato das duas Casas, do Poder 
Legislativo. O Supremo Tribunal po
de impugná-lo sob a razão de in-· 
constitucionalidade, como juiz sobe~ 
rano em noss<Y r·egime.. 

O SR. MARIO MASAGAO 
• Quanto à declaração da inconstitu
cionalidade das leis, não há a me
nor dúvida sôbroe a competência do· 
Judiciário; falo da declaração de ile· 
galidade dos . regulamentos, que não 
se confunde com a inconstituiciona
Udade. 

O SR. PRADO KELLY - V. Ex."" 
veria nisto um obstáculo ao livre pro
nunciamento do Judicüwio, mas eu 
não vejo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Enc·e:r:rada a discussão . . 

Os Sl'S. que BJprÔNa,m a. emenda 
queiram ficar sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. 
Vamos ao n. 0 IV. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Sr. Presidente, sou contrário ao pre
ceito propooto. As decisões do Po
der Judiciário só envolvem a espécie.· 
Se o Padetr Judiciário decide que uma. 
lei ou regulamento é inconstituicio
nal, sua decisão não ir_npor.ta inexis• 
tência da lei ou regulamento. Se esta 
inexistência dev.e sel' d eclarada, não 
é ao Se!laido. que compete fazê-lo. 
Deverá decla.rá-la o próprio órgão. 
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constituciona.l o Congresso ou o 
Presidente - que h&ja decret ado a 
lei ou o reguhunento inconstitucio
nal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE ~ Peço permissão para ex
pliêar que êsse dispositivo não supre 
atribuição alguma do Presidente da 
República.. A declaração d.e incon&-. 
tituc:onalidade das leis foi sempre 
atribuição do Poder Judiciário. A lei 
ou regulamentos declarados inconsti
tucionais são juridicamente inexis
tentes, entre os litigantes. Uma vez 
declarádos, pelo Poder Judiciário, in
constitucionais ou ilegais, a decisão 
apenas proquz efeito entre as partes. 
Para evitar que os outros interessados, 
amanhã, tenham de recorrer também 
ao judiciário, para obter a mesma 
coisa, atripui-se ao Senado' a facul
d:;~,de de suspender o ato no todo ou 
em parte, quando o Judiciário haja 
declarado inconstituciollal, poi·que 
des.de que o Judiciário declara incons
titucional, o Presidente da Repúbliqa 
não pode C!eclarar constitucional. 
· Dou essa explicação, porque votel 
contra o n.0 2 e vou votar a favor do 
n. 0 4. 

O SR. COSTA NETO - .Sr·. Pre
sidente, duas emendas a-ditivas mi
nhas !mrece que esclarecem bas;t·ante 
o assunto e dissipam tôdas as dúvi
das que pesam sôbre a Casa. 

Nessas emendas pediria que, depois 
d!h palavra ~'quando", se a.cresc.en
tasse "em decisão transitada em jul
g:j.do" e se substi.tuisse .a locução 
"Podei!" Judiciáiio" ' por "Supremo 
T.ribunal Federal", porque o texto 
i·eferindo-se simp1esmente a "Pcder 
Judiciário", compreende, também, o 
Po<der Judiciário dos F...staJdos, e é 
possível que uma decisão transite em 
jUlgado em cada um dos Estados, ma5 
par~e-me que isso não é suficiente 
para que o Senado suspenda a exe
cução da lei, o que só poderá fazer, 
nas condições estipuladas nesse artigo, 
em dois casos: quando a sentença 
transitar em julgado ou quando fôr 
proferida pelo Supremo. Tribunal Fe
deral, em recurso ordinário ou. extraor-. 
dinário. 

Por isso se justificam as duas emen
das. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo ma.is quem 
peça a palavra, _encerro a discu.ssão. 
(Pausa). ·· 

Encerrada: 
A emenda. do Sr. Atilió Vivá4ua 

está assim redigida: 
"Suspender a execução, no to

do ou em parte; · de qualquer lei 
ou ato, deliberação ou regula_.. 
mento, quando hajam sido decla
rados inconstitucionais ,pelo Po
der Judiciário. · 

Essa emenda é submetida à vota
ção, sem prejuíw das .emeP...das do ~
Ilhar Costa Neto, que são aditivas. 

Os Senho;res qu6 aprovam esta 
emet!lda, q.uefu:;a.m conservar-se sen
tados. (Pausa) . 

Aprovada. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - Uma das emenda-s apre
. sentadas pelo Sr. Costa Neto é a se
guinte: 

"a.c.resc·ente;.se: ·em 
transitada em julgado". 

decisão 

Queil' parecer-me que é desriecesá
ria porque, enquanto não houver 
'passado em julgado, a lei não pode 
ser consideia~da inconstituci()[lal. Em 
todo caso, vou submetê-la a votos . • 

Foi r.ejeita:da. 
A segunda emenda do 

Neto manda substituir -a 
" Poder Judidário" pela; 
Triblmal Fecterral". 

Sr. Costa 
expr~ssão 
"Supremo 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Prestando- minha hoonenagem ao no_ 
bre deputado Sr. Coo1ta Neto, decla
ro a v. Ex:a que estou em diver
gência com sua emenda, pelo\'3 se
guintes fundamentos. · Sabemos que 
·a inconstitucionaàidaKie. ou melhor 
qtie nem todos cs casos submetidos 
à apreciação do Polder Judiciário vão 
ao Supremo Tribunal FederaL Não 
seria possível! espeTar o pronuncia
mento daquela alta Oorte de Justiça 
a respeito da inconstitucionalidade d!l 
tôdas as leis. A maioria dos casos 
morre na justiça local. ' 

O SR. 'COSTA NETO - Para to· 
dos os casos em que é ferida a Cons
titUição, há o repurso e•a.Crrdiná
rio.' · 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Gomo disse, a maioria dos casos mor
re na justiça local, e vem ao Su · 
premo Tribunal Federal, em regra, 
sômente quando a Uniã;o . é parte, 
como recurso em'aol'dinâlrio. 

O SR. GOSTA NfETO - V. Ex.8 

está enganado. O recurso e:&traor-
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õ.inário ·poderá vir nos casos em que 
existe divergência na decisão pl'od'e
rida pelo 'I1ri:buna.l Estadual. 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
Vou sintetisax meu pen&amento. 
Quer.o, · apenas, dizer que não inter
pretei o dispositivo, e foi nesse sen
tido a justificação por mim anterior
mente feita, como nbriga111do 0 Se
nado a suspender uma lei ou regu
lamento ou ato, pelo simples fato 
de uma decretação de inconstitucio
nalidade. Disse- que isso pressupõe 
a ·repetição da decisí:í,o de inconsti
tucional1dade tão da.ra, que conven
ça o próprio ·Senado da sua exis
tência. 

As leis se interpretam com inteli
gência. Digo a V. Ex.a, cóm since:ri
d<-de, que não admito que a decreta
ção de · inconstitucionalidade por um 
juiz leve o Senado da República so
mente por êsse fato, a suspender ;t 
lei como conseqüência do julgado. O 
Senado não age automàticamente, nG 
caso, mas examinando e verificando as 
raões da própria inconstitucionalida
de~ Essas as razões .pelas quats acho 
que as obje•ções apresentadas não pro
cedem. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que ·aptovam 
a emenda Costa Neto, queiram con
servar -se sentados. (Pausa) . 

Foi rejeita.da. 
Passemos ao artigo 2'1: 

"0 Senado, quando deliboerar 
como poder judicante (a.rt. 26, 
letra a) , será presidido pelo Pre
sidelllte do Supremo Tribunal .Fe
deral; não proferir-á sentenÇa 
'condenatória senão po;r dois 
têrços de seus membros; e não 
poderá impôr outras penas além 
da perda do ca;rgo, sem preju1zo 
da açí:í,o da justiÇa ordinária". -

Como devem ~aT lembrados os 
Senhores Constituintes, adiamos es
ta parte da competência do Senado, 
para quando di-scutíssemos a consti
tuição do Tribunal Especial. Assim, 
coerentemente, dev-emos adiar a dis
cussão do a.rtigo 27 para a mesma 
opo:11tunidade. 

Submeto a votos o adiamento. 
Está aprO!Vado. 

Vamos ao art. ·28. 
"E'. da competência exclusiva 

do Congresso Nacional: 

a) re.5olver definitivamente sô
bre tratados e convenções com as 
nações . estr.angekas·, celebrados 
peJo Presidente da R€1Pública, 
inclusive os .relativos à [pa.z; 

b) julgar as ccntas do p;resi
dente da Repúbl-ica; 

c) a-provar ou suspei).der o es
tado de sítio e a intervenção nos 
Estrudos, decl'etados no intervalo 
de suas sessões; 

d) prorroga.r suas sessões e 
a,diá-·las; 

e) mudar temporàriamente sua 
sede; 

/) fixar a ajuda de custo e o sub
sídios dos membr-os da -câmara dos 
Deputados e do Senad() Federal, e 
o subsídio do Pr-esidente da Repú-
blica; . · , 

g) autorizar o Pres1!d·ente da 
R.eiPública . a ausentar-se para. 
país es.t.J:angeiro; 

h) .promu1ga.r e mandar publ
caJ:', po.r intermédio do Presiden
te de qualquer das Câmaras illli
ciadoras, as leis, dec.retos e reso
luções da competência exclusiva 
do Cong-resso -Nacional e as leis 
cuja promulgação e publicáção 
não forem efetivadas peLo Pa:esi
-dente da República, nos casos em
que deva fazê-lo". 

Há emenda d9 Sr. Mário MaBsagão 
assim expressa: . 

"Redija-se a letra a do a1'1t. 28 
nestes têrmos: 

a) ·reso.lv·e!l', definitivamente 
.sóore os tratados e convenções 
internacionais". 

·Os Srs. que a aprovam, quei.r.am 
conseirvar-se se;n,tados. (Pausa) . 

Foi aprovada. 
Quanto à Ie:tx.a "·b"- do ar.t. 28, exis

te emenda do Sr. Hermes Lima, que 
manda redigir: 

"julgar as contas do P,residen
te da R epública, que devem ser 
apresentada!l dent.ro do prazo de 
sessenta dias a.pós a inauguração 
do Congresso". 

·É' acompanhada da seguinte jus
tificação: 

"A fixaÇão de um pr.azo roooá
v.el dentro do qual o Presidente 
de,ve a.pr.esenta,r suas contas 
constitui necessária sanção ao de
ver constitucional, que ao Presi-
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dente incumbe, de enviá-las ao 
Cong,resso para o respectiv-o jul
gamento'. 

O SR. HERMES LIMA - Declaro 
que cDnsultei ao ST. Deputado sou
:;a, Costa, que· tem larga experiên
cia administrativa, sôbre se o prazo 
•Õoe sessenta dias era razoáJvel, e S. 
Ex .a d·eclaro·u-me que sim. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Existe, também, uma 
e.menda aditiva do Sr. Soares Fil!ho, 
que é a · seguinte: 

"Cabendo à Câmara dos ·Depu
t ados a iniciativa da tomada de 
contas, media.nte a· nom~ação de 
uma comissão especial, quando o 
govêrno não as .tiver prestado". 

Podemos discutir, pTime:iro, o dis
positivo, ~. depoiS, as emendas wditi
vas. 

Em discussão a emea1da substitu- . 
tiva do Sr. Hermes Lima. 

Não ha-venido quem peça a palá
vra, encerrarei a discussão. (Pausa) . 

Encerrada. 
Os Senhores que ·a aprov·am, quei

ram ficar sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Está em discussão a · emenda adi

tiva do Sr. Soares Filho. 

O SR. SO.ARES. FILHO - Sr. 
Presidente, esta emenda foi submeti
da à discussão com outro !l'edação, 
quando se tratou da iniciativa da . 
Câmara. -

Durante tôda a Histó.ria da Repú
blica houve apenas uma tomada de 
contas, em 1933, e só foi possivel por.:· 
que se estabelecia a iniciativa da Câ
mara para tomá-las. A emenda não 
diz respeito ap rpra.zo para a apresen
tação das contas ao Tribunal para 
que êste as aprecie. ' 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não hav.endo mais quem 
queira U.sar da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa) . 

Encerrada. 
Os Senhores qu~ ruprovam a emen

. da, que é a reproduçã-o do que cons
tava na Constituição de 1934, quei
ram ficar sentados. (Pausa) . Apro
vada. 

Está em discussão a. letra ·"c" do 
ar·tigo 28 que diz: 

"aprovar ou suspender o est-a
do de sítio e a inte.Tivenção nos 

Estados. decretados no inte!l'va:
lo de suas sessões". · 

Há uma -effienda do ·Sr. Sena.ctor 
Clodomir Cardoso,, assim concebida: 

"Substitua-se a le.tt'a "c" por 
esta: 

"c" - aprovar ou suspender a 
intervenção nos Esta.Q.os, quan do 
decretada pelo Presidente da Re'
<públi.ca, bem como o estado de 
sítio decreta-do no inter-valo das 
s-essõe·s legi:slativa.s". 

Justificação - Por uma dispo
sição que já ,ap!l'ovamos e faz 
prurte do. primeiro clllpitulo, o 
Pr-esidente da R-e,púbhlca deverá 
submeter ao Parlamento tõda in
.tervenção que decretar. Tôda, 
seja decreta.da quando o Parla
mento estiver :funcionando, seja 
decretada qua.lldo estiver reunido 
o Parlamento. Ora, pela alínea. 
"c", do art. 28 do ante projeto, 
o Pa,l)lamento só conhecerá da 
intervenção decretada no inter
valo das sessões legisl~tivas. 

Qua.nto ao estado de sitio, na
da há que dizer .contra. .a alin.ea, 
desde que o Presidente da Re
;públioa sàmente o ;po,de decretar 
o.uanc;lo . o Parlamento não esti
ver funcionando". 

O SR. PRADO KELL Y - ll:sse 
dispositivo diz respeito à comp-etên
cia, ou, melhm, a atos praticados no 
no intervalo da seSisão legis·lativa. Há. 
uma circunstância que deve ser des
de já examinada: é a da ·existência, 
cu não, da Seção Permanente. 

Pediria, assim, que êsse dispositi
''0 fôsse adiado -até que d•eliberásse
mos se inserimos, ou não, no texto 
o dispositivo - Seção Permanente, 
tal qual, :por exemplo, a indica o Se
nhor Soares Filho, no art. 28 do seu 
substitutivo. 

o SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Deputado Prado 
Kelly pede o adiamento da -discussão 
'PaTa quando se apreciar a cri8JÇáO, 
o.u não, da Seção Permanente, tal 
como consta do substitutivo do se
nho.r Soares Filho. 

· Os Senhores que aprOIVam o adia
mento, <J.Ueiram ficar sentados. (Pau
sa). 

Aa:~rovado. 
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Passemos, agora, à letr>a "d" do 
artigo 28, que diz: 

"prorrog.a.r suas .sessões e adiá
las:" 

Hâ emenda do Sr.. Ferreira de sou. 
sa, nos tê..--mos seguintes: 

· "Suprima-se". 
"Justificação - A Comissão· 

já J:>epeliu a possibilidade de 
adiame-nto ou_ de prorro.gaçã.Q da 
sessão legislati-va". 

Os Senhares que aprovam a emen
da, queir·MIJ. ficar .sentados. 

Aprovada. 
Letra "e" do art. 28-: 

mudar temporàriamente sua 
-sede". 

Está em discussão. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Dese-jaria, S:r. Presi<lente, que o no
bre relato!!' me esclare.csse o seg·uinte: 
mudar tempoxàriarnnte sua sede. 

-Sede de que? 
Seria mais raciona-l que cada. Câ

mara r·esolvesse sõbre · a localização, 
ou mudança, de usa resp.ootiva sede. 
Se é a sede do Govêrno, perdoem
me, mas não está bem re-digido o tex. 
to, não es-tá bem claro. -E' preci~o 
{\Ue fique definido o se111tido. Se se 
trata da sede do Govêrno, a redação 
deve ser outra; e a do Congresso, pa
rece-me - r-epito - que .cada Câ
mara dev:e ter atribuição para deli
bera.r em sua própria Casa. 

Há necessidaxie, por conseguinte, 
de, que o dispositivo tenha nova re
dação, porque ccmo se encontra não 
menece, data venia, a apil'ova.ção da 
Comiss-ão. 

O SR. COSTA NETO- Sr. Pre
sidente, o art. 3. a do projeto decla
ra o seguinte: 

"O Congn-esso reu.nir-se-á, na 
Ca;pitaJ Federal, independente
mente de convocação". 

Quer dizer: a sede do Cong-resso 
é na _Capital Federal. -Ago:ra, no caso 
d_e calamidade pública, de guen:a, de 
peste ou de invasão de moléstia in
f~iosa, fioa o Congreesso com o ·di
reito de mudar temporàriamente sua 
sede. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, está encei!'rada a dis- -
cu:ssão. · 

Em votação. (Pausa) . 

A[prova:do o dispositivo. 
Letra "/ " : 

"FJ:ixar a ajuda; de custo e o 
subsidio dos membros da Câma.ra 
dos Deputados e do . Seillado Fe
d-eral, e o subsfdio do Presidente 
da República". 

Aqui precisa-mas á!cr-Escentar, se fôr 
crialdo êsse ca:rgo, opmtvnamente, a 
ell.i--pressão "Vice-Presidente" . 

O SR. MARIO MASAGÃO - De
vemos também dizer "fixaa- o subsi
dio e a remuneração" porque em ou
tro a:rtigo essas duas cois-as se dis
tinguiram. 

O -SR. NEREU RAJ\108, PRESI
DENTE - _Os Senhores que apro
vam o acréscimo da pala,V:ra remune-
1·ação, depois de subsídio, queirant 
fi.ca.r sentados. (Pausa). 

Ap.rorvado. 
Os Sznhor.es que aprovam o acrés

cimo da palavra, "Vicet-iPresiidente" 
Cp1·.ervendo-se a hipótese da criação 
pCS\terior dêsse cargo), de que cogita 
o P:rojeto., para que o ·artigo fique 
'conwleto, qei:ram permane.c& se([l
tados. (Pausa) . 

·.Apr-ovado. 
Está, al'isim, apr·o'Valda a letra "f" 

com os -dois acréscimos. · 
Letra "g": 

"autOJ:izar o Pxestdente da Re. 
pública a ausentar-s-e pa;ra _país 
estra111geiro". . 

Há uma emen<la substitutiva do 
Sr. Deputa·do Mário MaJSagão: 

"AutOO'izar o Presidente da Re-
pública a ausentar-se do pa,fs". 

E' uma emenda substitutiva. 
Em discussão. (Pausa> . 
Encerrada. ' Em votação. (Pausa). 
Apll'ov.ada a emenda. substitutiva. 
Letra- "h": -

".promulgar e mandar pubLicar, 
por inte-rmédio do Pl'esidente ct-e 
qualquer das • Câmaras !niciado
ras, as leis, decretos e resoluções 
da cOl!lQ)etênda eXJClusiva do 
Congresso Nacional e as leis cuja 
promulgjação e publicação nã,.o 
fôrem ef-etivadas pelo Presidente 
dru Repúbl1ca., [lOS casos em que 
deva fazê-lo". 

Há uma ·emenda substitutiva do 
Sr, Márto Ma.sagão: 

"promulgar e ma:nd.ar publicar 
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pelo Plresidente da Câmara m1 .. 
ciadara, as leis de cGmpetênd.a. 
exolus}va. do Congresso e_ as que 
o Presidente da. República, de
vendo fazê-.lo, não promulgue e 
publique". 

Em diSICussão a emen:ct:.a.. (Pausa) . 
Não havendo quem peça a pa;lavr·a, 
está enoerra.da. 

Em votação. (Pausa). 
A;prov.acl.a a eme:nda suhstituti!V-a do 

Sr. D€1PI\.1tado Máiilo Ma<;a,gão. 
Há aind~ uma emenda do Sr. Se

. na:dor GlO!domin: Ga.rdoso, ao art. 28 : 

"parágrafo único - .a.g l•eis, de
cr.etos e reooluções da compe.tên
ciJa. eY..clusiva do Legis1ati.vo serão 
promulgadas pelo Senhlor Presi
dente ·do S.enaido qué as manda
rá pubU~ar". 

A emenda está prejudic_ada p<Jir 
encerrar matéria já vot.ad::t'. 

O E'R. EIDGARD ARRUDA - Sr. 
Presidente, etha.mo 31 atenção da Co
mi:ssão para o seg1uinte fato: o art. 28 
d<1 Projeto trata daJ oonljpetência -ex
clusiva do ·congresso NadDinial e o 
art . 29 da competência :pri:va.tiva do 
me&mo Go...Tlg.rt'Sso, cCn1 a. sanção do 
Sr. Preside;nte da República. 

PúLs bem, no art. -29 estã;o inclusas -
as com.petências do Poder Legislati
vo, do Co.ngressloo Nacional, cocr:n a 
sanção do Presidente da RepÚblica, 
para conceder anistia, decretar a in
tel'venção nas Estados. nos caso.s p;re
v:i.stos nesta Constituição e autorizar 
a dey.retação e autorização do es.tado 
de sitilo. 

Quell'o lembrar o seguinte: a com
petência d-a. legislação, nes·te assun
to, antiga.me:nte pertencia •exdusiva
mente ao Congresso Nacio.nal . 

Agor.a, de acôrdo com o projeto da 
Comissão, .a, com;petJência para. l•e
gJs~ar sôbre êste ,assunto pas.sa ao 
Congresso Nacional 1mas com a san
ção do Pre•sidente da Rer;-ú.bl1ca. 

O SR. IVO D'AQUINO- V. Ex.a 
tem tôda .a razã01; ·não deve< estar su
jeitru a es.sa sanção. 

O SR. EDGARD I'.RRUDA - Pa
rece que a.!5 alíneas ref.e~rtj,as devem 
constituir ma•téria da competência 
exclusiva do Congresso l\T{'eoeional. · 

Esta, Sr. Pre·sidente, a obser.vação 
que d E\S.eja.va f.a!Zler, e que se me afi
gura apOII'tuna, visto esta.rinos ex;a-

minando agora os casos de compe
tência exclusiva do congresso Nacio
nal. 

O SR. COSTA NETIO- Sr. Presi
dente, quaooo ifoi promulgada. ·a 
Constitpição de 34, encontrei grande 
dJficuld·ade em estabe}ecer dentro do 
tf::creno doutrinário qua1 'seria; exa
tamente, a dif·erença entre compe
tência -ex.clusiva e competência pri
vativa . .. Porque na realidade, ao ler, 
então o artigo 39 da Constituição de 
3<1 verifiq:uei. que muitos atos aparen
temente a s·erem consdderrudos de 
competência cumulativa., qu:er dizer, 
d<· competência dos Pode'l'·es' Legisla
tJVlo e Executjvo, -estmam fi.gura.:ndo 
cumuJ.ativamEi:J:te como da compe-
t.ência do Poder Legislativo. . 

Depois de Examinar e meditar bem 
sôb:re o assunto, cheguei à cilllJClu
são de que d-everiam ser da. compe
tência exclusiva do Bolder Legisla
tivo aquêles rutos cuja valid:ule não 
precisava dil! intervenção, e de qual
quer forma, do P101de·r Executivo; mas 
z.;co.nte.cia o s eguinte: na · enumeração 
da C onstituição de 34, isto é, no ar
tigo 40, havia diversos atos a•os qua-is 
s~ aMibillu compe.têiliCia exJClusiva do 
Po.de1:-_ Legsla.tivo e a cujo !l"espeito, 1 entreta.ntc, o Poder Executivo 4J,ter
vinha para auxiliar, de certa mMJ.eira 
sua execução. 

Em ·vista disso, na elaiJ:>oraÇão do 
projeto, es.tabeloeci a distinção per
feitamente: são da competência ex
clusiv,a do Congress-o, quer dize:r, ar
tigo,s 21 a· 28 c0111forme a enumera
ção, aquêles atos em que o Poder 
Executivo nãó tem intervenção al
g.umaJ; mas aquêles em que o PO•rier 
E:x;ecut1vo tem intervel1Ção e sobretu
do qua-ndo esta m·ter-vençã,o se dá por 
lei e d eve ser sMJ.cionada. pelo Presi
dente da Re,pública, êsses pa.ssarram 
para à art. 29·. 

O nobre R ep.re'Senta.nte se refe·riu 
a tr>ês ca\S'OS. Pladexíamos acrescentar 

' mais o . seguinte : a; dedaração de 
gucn'a, que, na, Cons!tituição de 34, 
estava no all't. '40. e no projeto pas-
sa para ar.tigo difer.ente . · 

Acrescentou, aJi.nida, o caso da anis.. 
tia, o. de intervenção, o d,e dec.reta
ção e prorl'og·a.çãJo do estado de sí
tio. 

O SR. SIL Y.ESTRE PERICLES -
Se não me falha .a memória, Rui 
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B·arbosa decuarou que a•s palavras 
"eXJclus1vo" e· "priv3Jtivo" são sinô
nimas. 

O SR. COSTA NETO - Realmen
te, Rui Bar.bosa ·o declarou, comen
tando a Constituição de · 91, poxque 
esta nos 35 casos que enumerou, não 
estabeleceu separaJÇâo alguma. 

No artigo 34 .da. Constttuição de 91, 
e<-JJedficam-se os ca.s.os da compe
tência do POider Legislativo, .e 111ão Se 
estabeleoe separação, a não ser quan
do se tra,tru da compe.tência exclusi
va, já ll!<imitida para a Câma.ra e pa
r a o Senrudo, como sejam: pao:a e1e
g·er sua Mesa, organizar sua Sercre·tà
ria e votar sau Reg~mento Interno. 
De maneira que não ha;via essa dis
tinção, até 1934. 

Or.a, nos · casoo referidos pel>O ilus
tre Representante · que me precedeu 
na tri-bruna, o que .existe é o segUin
te: a concessão da. runistia. Mas a 
anistiai não é eXJClusiva.mente ato do 
P>ode1· Legis.la.tivo. E' do Legislativo e 
dC' Exe•cutivo, porque o Poder Legis
lativo dec.reta a lei e o Presddente da 
R·epública sanciOiila e ex·ecutru. E' o 
Pl'es&dente da Re.púb1ioa quem vai 
~xecutar a, anistia. 

Quanto à decla.ração d<a interven
ção, a Comissão de Reda.ção irá fa
zer a adaptação necessáo:ia; mas nos 
casos em que o Ooogresso Nruciànal 
decreta a intervenção e o Poder Exe
cutivo. sa.nciOIIla essa lei, 'ef.et1v.=en
te, não se trata de competência ex
clusiva do Presidente do Legislativo. 

E, no ca;so da decretação do esta:
dc de síitio: êste é dec:reta:do pioll" uma 
lei que 0 Presidente da República 
sanciona. Trata;-<:>e como se· vê, da 
competência . privati·v-a do Congress'O 
Nruciona1 e o Presidente da Repú·bli
ca sa~ncionará essa lei. 

Na Constttuição de 91, quando se 
f.alava. em competênci-a privativa do 
Congresso Nacional, não se aludia à 
sanção do Pr.esidente dài República, 
e isso pelo seguinte: parque quanào 
a ConstituiçãO determinavaJ -{Iuem 
ex,ereia o Poder LegJslativo, prescre
via, concomita.ntemante. no a.tr. 16, 
que o Po::l>er Legislativo e['a ex,ercido 
pelo Ccm.gresso, com a sanção do Pre
sidente da Rep~blica. A repetição,. 
portanto, se tornava desnecessária. 

Rl'a o esclar•ecimento que desejavã:' 
p.res-tar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra•, declaro encerra:da a 
discussão da letra "a". 

Os que a aprovam qu<>iram ficar 
sentados. (Pausa). 

Aprovada . 
Passemos à letra "b". 
Em discussão. 
O SR. ALIOMAR B.ALEEIRO 

Sr. Presidente, requeiro o destaque 
da cláusula - ·" regular a arrecada-ção 
e a distribuição das suas rendas". A 
matér!a está evidentemente implícita 
naquela em aue a União pode. cobrar 
determinados- impostos. E' - elemen
tar em direito constitucional que quem 
dá os fins dá os meios . 

Para uma Constituição que Ja se 
esboça bastante longa, como salientou 
o ilustre Representante Sr. · Ataliba 
Nogueira, seria de tôda conveniênci:.i. 
êsse desta-que, pa•ra a supressão da 
respectiva cláusula, por -ctesnece.ss~.ria 
e contrária à própria evidênua dos 
f.atos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo m::;,i.S quem 
deseje fa,zer uso da palavra, declaro 
encerrada a discussão. ·(Pausa) . · 

Encerrada. 
Os que aprovam a letra ·b com o 

destaque requerido pelo R~iJr(:;sentan
te Sr. Alic.mar Baleeiro, que será de
pois submetido a votação, qlleiram 'fi
car sentados. (Pausa) . 

Aprovada. 
o Sr. Aiiomar Baleeiro propõe que 

se suprimam dêsse. dispositivo as eY.
pressões "regulamentar a arr ecadação 
e distribuição das rendas". . 

Em discussão. Não. havendo quem 
peça a pa;lavra, declaro encerrada. 

Os Srs. que aprovam a emenda 
ct:eiram ficar sentados. (Pausa·). 
·Rejeitada. . 

Aprovado, por conseguinte, o dispo
sitivo da letra "b" ., 

Latra "c" - "legislar sôbre o co
mércio exterior e interior, podendo U'li
torizar as limita-ções exigidas pelo 
bem pública" . . 

Há uma emenda do Sr. Feneira 
de Sousa', mandando suprimir êsse 
dispositivo. 

A matéria está previsL::. em outra 
alínea. 

Existe uma emenda s•1pr essiva de 
autoria do Sr. Atali.ba Noguei::a. 

Em discussão. Não h avendo quem 
peça a palavra, está encerrada. 

Os Sr,; . que aprovam a emenda su
pres:o1va., que acaba de ser apresen-
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tada, queiram ficar senta.dos. (Pausa). 
Apro<wda. 
Letr9. ,.. d".: 

Das fôrças armadas da União 
"Votar, anualment~, ft lei de fi

xação das fôrças armadas da 
União, a qual somente poderá ser 
modificada por iniciu.tiv:t do Pre
sidente da República:'. 

Não havendo quem peça a• palavra, 
·está encerrada a discus3;i'>. 

Os Srs. que aprovam o dispositivo 
da letra "d" queiram fir;ar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Letra "e".: 

"AprovaT as I\'Jo1uções das As
sembléias Legislativ:1s dos Esta
dos sôbre incorporação, subdivisão 
ou desmembramento dêstes, ou 

qual:J;uer acôrdo ent1·e êlcs". 

Existe emenda do Sr. At9-liba No
gueira, . mandando suprimi.r esta le-
tra. · · 

Encerrar·ei a discus~ão, se não hou
ver quem peça a paolavra. (Pausa) . · 

Está encerrada. 
Os Srs. que aprovam a ·emenda, 

•Jueiram ficar sentados. (Pausa) • 
Aprcvada. 
Letre, f: 

"Decidir sôbre 3. execução · de 
obras e manuten.ção de serviços 
de competência da: União''. 

Se não houver qu;;m peça a pala
vra, encerrarei · a discussão . . Encerrada. 

O Sr. Atílio Viváqua manda umà 
emenda substituindo a palavra. "deci
dir" por "legislar". (Pausa) . 

Encerrada a diJGussão da emenda. 
Os Srs. que ap.covam o dispositivo, 

salvo a emenda, q wira.m ficar sen
tados. (Pausa) . 

Aprovado o dispositivo. 
Os Srs . que apr.wam ao emenda 

substitutiva, queiram Iicar sentados. 
Aprovada. 
Letr:;t g: 

"Criar e eÃtingul-r emprêgos pú
blicos federais, flxfLr-lhes e alte
rar-lhes os velici.mentcs, sempre 
por lei especial''. 

Existe uma emenda, mandando su
primir as pa-lavras "(' alterar-lhes os 
vencimentos". Não havendo quem pc
~a a palavra, declino encerrada a dis
cussão. 

Os Srs. que apr{)vam o dispositivo, 
se.lvo. a emenda, .JUe;:::am ficar sen
tat".os. (Pausa). 

Aprovado. 
Os Srs. que aJ;!'ov::nn á emenda 

queiram ficar sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Letra h: . 

"Transferil, te:npo~·àriamente, a 
.sede do Govêrno, quando o exigir 

-a segurança nacio;-;.al". 
Há uma em.,oida mandan<lo supri

mil· a üJ.u3u:9- restritiva "quando o 
exigir a segurança Nacional". 

Justificação: .H:J.v,~ra outros cas0s 
_ pai~a ... 11udança, tl'-mp..~~:~t~a da. sede elo 
Govêrno, com'l, pJr exemplo, o de uma 
epidemia". 

Se não houver quem queira úsar da 
palavra, está l:'n('l:T.l ·.ia ·, discussã:J 

o,, iSrs. qn~ aurovam a J.el'ra h. sal
vo a emenda, : i~L" ~·n fi cu s·entadco. 
(Pausa). 

Aprovada. 
.Os Srs. que ap1·ovam a emt:nda quei

ram ficar seat,lr'.os (Pausa) • 
Aprovada. 
Letra i: 

"Auto.,.iztu o Presidente da Re
p:1blica a: c\!;Clarar a guerra e ne
gociar a paz'' . 

Há uma emenda do Sr. Silvestre Pé
rícles, que é sub;;títutiva, no sentido 
de dizer-se "fazer a pa.z·· e n1'io "ne
gociar". 

Os brs. qu, ap:avam o dispositi
vo, salv-o a enB"l:i ,,, queiram ficar sen
t ados. (Pausa.l. 

Aprovado. 
Os Srs. que aprovam a emenda, 

queiram ficar sen';a 1 )S . (Pausa) . 
Ap·~·ovada. 

A emenda du Sr. Edgar Arruda 
não foi submetitl.o~. à apreciaçiw da 
Comissão pozque · se refere às ietr&s 

.k e Z. 

;.::.a a j: 

"Conceder anistia' . 
i· ão llavelid:J quem peçrt a palavra, 

encerrarei a discussão. Encerrada 
C~ Srs. que :J.P"l\'am 'l :li s::~~s.:tivo, 

c:·,t;:ram ficar - ~nt.a1os. (Pct1isa). 

Aprovado. 
:W(!tra k: 

"Decre~a-· a in~e~·'ei:çiio nos Es
tados nos casos previstos nesta 
ComiÚtuição" : 

Nao h<J.vendo quem pe.:;a. a palavra. 
encerrarei a discussão. Encerrada 

Os 81'.;.. <'UC aprovam o dispositivo, 
queiram fkar stntados. <Pausa) • 

Aprovado. 
Letra l: 
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"Autori~r a decretação· e a 
prorrogação do estado de sítio". 

Encerrada a discus.são. 

O SR. A•LIOMAR BALEEIRO - · 
Sr. Presid·ente, desejava, apenas, que 
o Sr. Relator esdarooesse se a matéria 
não está contida: na l.atra c, já vo
tada. 

O SR .. COSTA NETO - Refere-se 
ao intervalo das sessões, e esta -à de
cretação IP-lo Po"d~;r Legislativo. 

O SR. SOARE SFILHO - A vota
Ção da alínea foi adiada. 

O SR. COS'I:A NETO .- Será apenas 
sugestão para a Comissão d.a Redação. 

O sR: N>EREU RAMOS, PRE1SI
DENTE - A sugestão do nobre Depu
tado constará do Diário da Assembléia. 

Se maia nenhum dos Srs. Consti
tuinte deseja usar da palavra, será 
ene€r:rada a discussão. (Pausa) . 

Está encerrada•. 
Os Senhores que aprovam a letra "1" 

queiram conservar-se sentados. (Pau
sa) . Aprovada. 

Existe 'uma emenda do Deputaldo 
Edgar Arruda que manda transferir 
as letras i, j, k e Z, já aprovadas, para 
o art. 28, porque ·os casos não de
pendem de sanção do Presidente da 
República. 

Os Senhores que a a:provam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa) . Foi 
aprovada. ·· 

Letra m: 
"Legislar sõbre as demais ma

téria;s da competência da União". 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerraTei a discussão. (Pausa) . 
Está encenada. 
Os Senhores . que aprovam a le

tra m, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Foi aprovada. 
Há aínda uma emenda aditiva, do 

Sr. EdgaT Arruda, que diz o seguínte: 
"Para a-crescentar como uma de 

suas letras: 
"Votar leis orgânicas para exe..o 

cução completa da COillstituição". 
Ju~:tifico-a desta forma: 

"A Constituição fixa normas cu 
príncípios que precisam de ser de
senvolvidos ou explicitados, como 
dizia Pontes de Miranda, pela lei 
oroinária . Daí o motiv.o da 
emenda'~. 

O SR. EDGAR ARRUDA - Senhor 
Presidente, retiro a emenda. · 

O SR. NEP.EU RAMPS(. .PRESI
DENTE - O Sr. Depu!l;ado Edgar 
Arruda retira sua emenda. 

Devido a·o adianta'Clo da hura, vou 
suspender a sessão, marcrundo outra 
paTa às 14 heras de amanhã. Prosse
guiremos na discussão do Capítulo "!/, 
que trata da "elaboração Ieg1sla:tiva". 

Levanta-se a sessão às 24,45 
horas. 
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19 ... Reunião, em 24 de Abril de 1946 

Reuniu-se hoje às 14 horas a Comis
são da Constituição, com a presenç.a 
dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidente. 
Prado Kelly. 
Agamemnon Magalhã-es. 
Gustavo Capanema. 
Atflio Yivaqua. 
Mário Masagão. 
Edgard Arruda. 
Artur Bernardes. 
Argemiro Figueiredo . 
Adroaldo Costa. 
Soares Filho. 
Graco ·cardoso. 
Valdemar Pedrosa. 
Flávio Guimarães. 
Milton Campos. 
Caíres de Brito. 
Guarací Silveira. 
Silvestre Péricles. 
Sousa Cesta. 
Ferreira de Sousa. 
Café Filho. 
Clodcmir Cardoso. 
Raul Pila. 
Flores da Cunha. 
Aliorc.ar Baleeiro. 
Cirilo Júnior:-· 
Eduardo Duvivier. 
Herines Lima. 

, Benedito Valadares. 
· Ivo d'Aquino. ' 

Costa Neto-:
Ataliba Nogueira. 
Acúrcio Tôrres. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
Dllli~TE - Está aberta a s-Essão. 

Em discussão a Ata da sessão das 
14 horas de ontem, publicada· no Diá
rio da Assembléia de hoje. 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. qlie aprovam a ata, queiram 
ficar sentados. 

Aprovada. 

Vamos continuar a dis-cussão da 
m::>téria subordinada ao Título: Poder 
Legislativo_-

O SR. SOARES FILHO - ·seJlhor 
Prezidente, votamos, no capítulo do 
Poder Legislativo, o · que conceme à 
Câmara dos Deputap.os, .ao Senado e 
ao Congresso em geral. 

Se a . Comissão ~ inclinar pela cria
ç~ da Comi~são Permanente, será 
natural que esta figure logo depois 

. dêste Capítulo. · 

Peço a V. Ex."' que, antes do capí
tulo "Da elaboração das leis", subme
ta à Comissão o que consta do subs
titutivo na Seção IV, art. 28. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O ilustre representante, 
Sr. Soares Filho, pede que, antes de 
se discutir o Capítulo V da ela:bora
ção legislativa, se tome em considera
ção as sugestões do substitutivo, com 
as qua.is, se acham de acôrdo a-lguns 
dos Sehhores · Representantes, sôbrP. 
a criação da Seção Pern1animte que, 
se fôr estabeleci<ia, deve ser colocada 
em seguida ao Capítulo das atribuições 
cl:> Congresso. 

Vou, pois, submeter à discussão a 
Seção IV do substitutivo do Sr. Soa
re·s Filho, que cogita da Seção perma
nente, a fim de que a Graiilde Comis
são decidR se ela deve ou não ser c-ria
da. 

O àrt. 23 do substitutivo diz o se· 
guinte: 

"Dura'Ilte o período de recee-so 
parlamentar funcionará uma Se
ção permanente composta de 33 
membros dos quais 22 Deputados 
e 11 Senadores ·pelas· re-spe-ctivas 
Câmaras na véspera do encerra
mento de cada Sessão Legislatil•a, 
na forma estabelecida ·pelos res
pectivos Regimentos Internes, de
vendo quanto à Câmaràa ser res
peitada, quanto possível, a repre-
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sent!tÇão proporcional dos Par
tidos". 

Em discussão. 

O SR. AGAMEl\lliON MAGALHÃES 
- Sr. Presidente, a criação da Seção 
permanente foi iniciativa dcs Cons· 
tituintes de 34 e explicava-se por
que era longo o intei-regno parla.
mentaT. Agora, porém, com o disposi
tivo já votado, fixando a data da aber
tura do Congresso em 7 de abril com 
encerramento em 31 de dezembro, não 
me parece ,aceitável essa Seção Per
manente, uma vez que teremos ·ape
nas, três meses de fechamento do Le
gislatiVO. 

O SR. OLODOMIR CARDOSO -
Com as féria·s. Em outros paise-s tam
bém há Seção. permanente. 

O SR. AGAMEMNON MAGA:LHA
F.S - Reduzido, como foi êsse inter
regno, não se justifi·ca a criação da 
Seção . Permanente em período de fé
rias parlamentares. Se nesses três me
ses ocorrer um fato grave que exija 
convocação do- Congresso, será fácil 
fazê-lo. O pensamento dos Consti
tuintes de 34 era que, em virtude do 
longo ilitervalo das sessões parlamen
tares, ficava o Congresso sem açãc 
fiscalizadora; além do mais, o Poder 
Executivo, precisando decretar medi
das urgentes e necessárias, poderia. 
fazê-lo sem o. Congresso. 

Não há ra~o, portanto, dada a 
orientação já vitoriosa· na Comissão, 
de s•e criar essa Seção Permanente. 

Peço a atenção dos nobres colegas 
para .êste fato, a fim de que nossa 
resoluçã·o seja mais refletida. Não há 
dúvida alguma que todos nós temos 
grande entusiasmo por essa. iniciativa•. 
Em 1934 ela foi, realmente, uma· gran
de inovação, teve grande repercussão 
devido ao interregno parlamentar que 
era longo. Em 1946, com o dispositivo 
já adotado, quase que ·o Poder Legis
la~ivo é permanente. 

Parece, . portanto, desejo de copiar 
a d·e 34, uma superfetação do próprio 
Poder Legislativo. · 

Por êsses fundamentos, Sr. Presi
dente, acho desnecessária a Comissão 
Parlamentar Permanente. · 

O SR. PRADO KELLY- Não me 
parece que assista razão ao culto 
Deputacl.o Sr. Agamemncn Magall:}ães 
na impugnação feita ao.s artigos do 
proj-eto do Sr. Soar.es Filho, quanto 
à Comissão Permanente. 
Invo~a S. · Ex.a· o precedente de 34, 

que, aliás, seria favorável à tese do 

Deputado fluminense, ponderando que 
se assim proceO.eu a Constituinte de-
34 o foi porque era longo o p·eríodo 
de férias parlamentares. 

Ora, Sr. Presidente, não foi êste o 
motivo que orientou o pronunciamento 
da Constituinte de 34. Foi outro. 
Todos os poderes são permanentes. 
O Suprem Tribunal Federal tem fé
rias, férias judiciais; mas, a· quaLquer 
momento, pode ser convocado pelo ' 
Presidente para .decidlir . de habea'S
corpus, ou de manda;dos de segurança 
que são os processos que têm curso. ' 
durante as férias judiciais. 

O ,SR. AGAMEMINON MAGALHAE3 
- A analogia não se dá no caso. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, há uma razão relevante. A 
tendência a que estanws obedecendo 
é a de tornar permanente o Poder 
Legislativo. O período de férias é de 
três meses. Quais as funções da Se
ção Permanente nêsse período ? ve
lar pela observância da Con,s.tituição, 
no que respeita ás prerrogativas do 
Poder Legislativo; providenciar sôbre 
vetos que podem ocorrer naquele pe
ríodo; O.eliberar, ad rejeredum da 
Câmara, sôbre processo e · prisão de 
Deputados e sôbre decretação do es
tado de sítio pelo Presidente da; Re
púbrica; autorizar êste último a se 
ausentar para país estrangeiros; deli

. berar sôbre nomeação de magistrados 
efuncionários, noo casos da competên
cia do Senado Federa.!; criar comissão 
·e convocar extraordinárimente a Câ
mara dcs Deputados. 

E' um conjunto de medidas que não 
só visam manter uma fiscalizaçã oade
quada dos atos do Presidente da Re
pública, · ma!S também resguarG.ar as 
liberdadesc públias. 

Nestas condições, Sr. Presidente, 
desde que há um intervalo das sessões 
·legislativas de 90 dias, dentro dêsse 
prazo, se poderá o Executivo pra-ticar 
atos que só poderiam ser apreciados 
pelo Congresso Nacional tardiàmente, 
às vezes improficuamente, quantdo se 
reunisse· nos prazos normais. 

Nestas condições, Sr, Presidente, 
acredito que merece todo o apoio a 
redação dada ao artigo 28 e ao artigo 
29 e ·seus incisos e parágr;J,fos do subs
titutivo do Sr. Soares Filho. 

O SR. GUS.'I:AVO CAPANEiM)A -
Sr. Presidente, sou contrário à idéia 
da instituição da Comissão Perma
nente. 
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A função precípua do Congresso Na
cional é fazer as leis. 

O SR. RAUL PILA - Não apenas 
- permita o nobre DPnutado. Uma' 
das funções fundamentaís, primaciais 
que precederá a.té a de f>tzer as lris: 
é a de exercer contrôl"!, fiscalização 
sôbre os atos do Govêrno. ' 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
No regime que adotamos, a 'função 
precípua do Congresso Nacional é fa
zer as leis. 

Ora, ·a Cpmissão Permanente, cuja 
criação se propõe, não terá, nem po
deria · ter, a função legislativa. Por
tanto, ela não preencheria, no excesso 
parlamentar, o papel principal do par
lamento. Para que criá-la, pois? Para 
que mai!> essa complicação na nossa · 
ordem constituciona' '! 

Por outro lado, é de notar que mes
mo as funções não legislativas que o 
projeto atribui a Comissão Pzrmanen
te, não se'rão, segundo êsse projeto, 
por ela exercida com plenitude. A 
Comissão Permanente seria no· fundo 
um órgão sem fôrça e sem papel. · 

Resumo nestes têrmos a minha im
pugnação: o funcionamento do Con
gresso Nacional de modo permanen
te é ou não é ne-cessário; se é neces
sário, a solução é dispor que a sessão 
legislativa se estenda por todo o ano; 
se não · é necessário, raz-ão não há -:Para 
instituh· essa delegação parlamentar, 
esteril e burocrática, que seria uma 
como sinecura congre,;sual. 

D." resto devo ainda dizer .que essa 
Comissão Permanente é anômala e 
incongruente na sua própria denomi
nação. Se ela funciona apenas n:?.s fé
rias parlamentares, como pode deno
minar-se permanente? 

O SR. SOP._RES FILHO - Sr. Pre
sidente, as razões fundamentais que 
laborl!-m a favôr da criação da Seção 
P-ermanente foram já expeetas, com 
o brilho costumeiro, pelo nobre 
Deputàdo Prado Kelly. Apenas as rei
tero. Em resposta ao que acaba de 
aduzir o nobre Deputado Gustavo 
Capanema, devo dizer que a Seção 
P.ermap:ente não age somente ad.-rete
renàurn. Delibera também e, em de
finitivo, sôbre vários assuntos, como 
sejam aprJWação ou ·nãp de vetos, 
a<provação da nomeações de magis
trados e funcionários, etc. 

No que toca ao resguardo da pureza 
do regime presidencial que a Comissão 
adotou, tanto tem sido ela pcsta de 
lado, que não quero fazer o papel dos 

que sustentam;. ~:>- mUilido sooial a 
existência qe virgindades que julgam 
existir, quando estas, muitas ve:r.es e 
de há muito, foram levadas na enxur
rada dos desmandos. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
As constituições não devem ter por 
base a desconfiança. E' preciso con
ceder crédito ou critério a:os homens, 
.até uma certa medida. ' 

O SR. RAUlL PILA - Sr. Ptre
sidente, desejo a-pena-s acentuar um 
aspéto ·que, talvez telli'1:l· passado des- · 
percebido. E' que a instituição da Co
missão Permanente-é mais do interêsse 
do Poder Executivo. propria.mente, do 
que o Poder Legislativo. Atende mais 
às do próprio Parlamento. 

O SR. AlLIOMAR BNL~IDIRO -
Sr. Presidente, em que rpese a muita 
admiração que voto ao nobre deputado 
e ex-Ministro, Sr. Gustavo Capan.e
ma, embargo sua afirmativa de que 
as constituições não devem ser conce
bidas no espírito de rl.esconfiança. 
Pele contrário: devem ser elaboradas 
debaixo desse espirito de desconfian
çru, cautela e vfgi.lâJlcia, mesmo por
que, se não houvesse causa para isso, 
não existiria necessidade das Consti
tuições. Esta é a prin· .. eira uas justi
ficativas, porque sabemos que a natu
reza humana, sobretudo a dos que de
têm o poder, leva•, evidentement-e a 
êsses muitas vêzes a-o exagero e ao 
abuso. 

No caso concreto da Comissão Per
manente, eu queria ainda pedir a pon
deração do nobre deputa'Clo por Minas 
Gerais, para outra utilidade que tem 
a: mesma. Em matéria, por exemplo, 
Q.e crédito. Em regra, todos os cré
ditos são concedidoo pelo Poder Le
gislativo. Todavia, se tem introduzido 
em várias legislações, t2.lvez na maior 
parte delas, a exceção para os crédi
tos - extraordinários, nos casos de ca
lamidade. 

O SR. 'GUSTAVO GA.PANEMA -
O projeto do Sr Soares Filho não àitri
bue à Comissão Permanente compe
tência sôbre essa matéria, e, se atri.· 
buisse, erraria gravemente, pois só ao 
Congresso Nacional, na sua pleni-tude, 
cabe deliberar sôbre essa questão de 
créditos adicionais. 

O ·SR. AlLIO:M'AR BALEEIRO 
Agradeço muito o apa.r~e com que o 
nobre representante me honra, mas 
apelo para a lógica. Se o projeto subs
titutivo do Sr. Soares Filho não inclue 
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item atribuindo à Comissão Perma
n ente a possibilidade de votar créditos 
extraordinários, no recesso das ses
sões parlamentares, nada impede que 
o possamos fazer agora, se isso é o 
bastante para justificar outras razõe~ 
w favor da exiS'tlência "da qomissão 
Permanente. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Neste · caso, de raciocínio em rooiocí
nio, V. Ex." seria levaâo a atribuir à 
Comissão Permanente tõda a função 
legislativa, o que envolveria um absm·_ 
do constitucional. 
. O SR. A-LI~R BALEEI~O -
Precisamente no momento eu 1a de
monstrar mais uma necessidade da. 
conveniência da Comissão Permanen
te. Dizia que, em regra, os créditos 
são v'otaL~:>s peülo Poder Legislativo, 
mas, por exc·eçã>o, se permite que se
jam abertos pelo próprio Poder Exe
cutivo, em casos de extrema urgência, 
de necess~dade ou de cala·midade pú
blica, guena civil ou a . própria guerra. 
Ai, limitariamo'S o arbítrio do Poder 
Ex-ecutivo e daria-mos mais legalidade 
e legitimidade aos seu atos, e exer
ceríamos vigilância ma-is eficiente sõ
bre êsse PodH se tais créditos, no re
cesso das sessões parlamentares, fos
sem concedidos pela Ciomissão Per
manente. E' mais uma razão entre as 
muitas que militam em seu favor. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMlA .
Seria coisa p-erigosa que, durante as 
férias parlamentares, . uma delegaçãc· 
do parlamento puQ.-esse conceder ao 
Presidente da República créditos ex
traordináa'los. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Peço ao ilustre cokga usa·r de seu ra
ciocínio comigo. Se trinta e três ho
meri.s, eleitos pela vontade da nação. 
exercendo vigilância sôbre o presiden
tg da República pudessem constituir 
perigo para a -prática de alguns dêsses 
átos . cometidos oo Poder Legislativo, 
muito maior perigo e calamidooe ha
verá em aue um homem só, o presi
dente da ·República, fique completa
mente solto e livre de quaisquer freios, 
pod-endo praticar não só os atos de 
suas próprias atribuiç&s, mas, tam-· 
b'ém, os do Poder Legislativo. 

Nem mesmo aquele outro arg~mento 
de ordem econômica que lobr.iguei 
nas palavras do ilustre colega, poderia 
pr evalecer. Diz S. Ex." que essa Co-· 
missão Permanente seria úmo sinecura 
do Poder Legislativo. Ora, se já pas
sou entre nós, se já se votou, bem ou 

não entro na apreciação do 
mérito da medida, - que, n as férias 
·parlamentares, senadores e deputados 
perceberão, pelo . menos a parte fixa 
do respectivo su-bsídio, é preciso con
vir que o· acréscimo de despesa da na
ção seria insignüilcante. Vê pois, o 
eminente deputado por Minas Gerais, 

·que, 'dentro da lógica - perdôe-me 
S. Ex." - não é possível ll!Catar os 
a~mentos que expendeu. 

O SR. GUSTAVO ·OAPANEM.A 
Os argumentos em favor da chamada 
Comissão Permanente, se fossem pro
cedentes, levar-nos-iam a outra con
seqüência, a s'aber, o Congresso Na
cional devia \funcionar permanente
mente. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO- Jã 
se disse a,qui que seria· o ideal. Mas 
em me.téria de políUca - e estamos 
fazendo política, na mais honesta 
acepção da palavra - quando não 
se pode fazer tudo que se deve, deve
se fazer tudo que se pode. Se não 
funcionar_ o ano todo o Parlamento, 
que exerça vigilância, que não deixa 
de· ser necessária. · 

O SR. _FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, eu indagaria a Vossa 
Ex." se ainda está em vigor a resolu
ção tomada çl.e infcio, nesta· grande 
Cornissii,o, de não serem p-ermitidos os 
apartes ... 

O &"t. :NEREJU R'AMOO, PRIESI
DENTE - Puz em vigor, de a;cõrdo 
com a deliberação da Comissão, a 
medida. Mas aqueles mesmos, que a 
sugeriram e votaram, foram os que 
primeiro a infringiram. De maneira 
que fico na dúvid::;, sôbre se deva res
ponder afirmativa ou negativ.amente 
a V. Ex."'; a resposta só pode ser dada 
pelos Senhores Representantes. 

Não havendo mais quem peça_ a pa
lavra; está encerra'da a discussã>o. 

Pa!:'semos à votação. Encaminhan
do-a, devo declarar qu-e voto contra a 
criação da Comissão Permanente. Não 
tenho por el'a, uma vez que o período 
legislativo é de 9 meses, as simpatias 
que tive em 1934. o Sr. Deputa:do 
Raul Pila tem razão. Essa Comissão 
é mais de vantagem do Poder Exe
cutivo do oue do Poder Legislativo, 
mas a~r<odit.Õ aue a;certariamos facul
tando aos Srs.--Representantes um pe
ríodo durante o qual pudessem re
gressar a seus Esta;d.cs e conviver al
gum tempo com o -eleitora'do, com o 
povo que os mandou para a Assem~ 
bléia. Se retivermos a;qui parte dessa 
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representação, .estaremos a afastá-la 
do eleitorado, e niW vejo nisto gran
de vantagem. A experiência da Co
missão P ermanente de 1934 não me 
levou à convicção de que, num período 
apenas de 90 dias, seja nece1\sária ao 
funcionamento . regular das nossas ins
tituições. P or isso voto contra elà. Eu 
preferirira até .aumentar o período le-
gislativo a votaT pela criação da Co
rilissão Permanent.e. Entretanto, tam
bém não vejo neeessidade de aumen
tar-se o período de trabalho legisla
tivo, porque 9 meses já são suficien-
tes. . 

-Os Senhores que aptowim o arti
go 28, que cria a· Comissão Per.ma
nent~, queiram ficli.r sentados. <Pau
sa) •• 

Aprovado. 
O SR. MARIO J.\.iASAGAO - Se~ 

nhe:r Presidente, desejo fazer uma de
claração, solicitando conste da Ata, 
que votei contra o artigo 23, relativo 
à Seção Permanente. Acho que, l11:4-
vendo o Tribunal de Contas, cuja· mis
são é a de fiscalizar os atos do Exe
cutivo, no quê opera como preposto 
do Poder Legislativo, não há ne~essi~ 
dade de Comissão Permaneilte 

o· artigo em discussão peca ainda. 
porque dá preponderâ1.1Ci:;t ao Sena
do sôbre a Câmara, · atri.buindc-lhe 
uma representação qup não lhe é 
numêricament•e proporcional. 

O SR. NEREU RAIMOS, PRESI
DENTE - A doclaração de V. Ex.a 
constará da at.a. . 

Estando· aprovado, pelo vo1.:> da Co
missão, o aTt. 28 dó su'Q.>t-ltutivo, va
mos passar ao art. 29 :tue discrimina 
as -funções da seçã;o permanente. 

Em discussão o art. ~J9 e seu mdso 
1.0

, nos seguintes têrmos: 
"A Seção Permam•nte, além das 

funções expressameate conferidas 
por esta Constitutção, ~crá ainda 
as seguintes: 

I - Velar na observânciao da 
constituição no que respeita às 
prerrogativas do Poder Legisl!J,
tivo"; 

Não havendo quem. peça a pala:
vra, encerrarei a discussão. Encerrada. 
Os Senhores que aprovam o inciso, 
queiram conservar-se sentados (Pau
sa) . 

Aprovado. 
Em discussão o inciso li, que diz: 

"II - Providenciar sôbre os 
vetos . presidenciais, na forma do 
artigo". 

Não havendo quem .peça a pala
vra, encerrada a discussão. 

Os Srs. que aprovam o inciso, quei
ram conservar-se sentados . 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Em discussão o inciso UI, que diZ: 

"III - Deli-berar, ad referen
dum da Câmara dos Deputados, 
sôbre o processo e a prisão de 
Deputados e ·sô)Jre a docretação 
do esta'Clo de &ítio pelo Presi
dente da República". 

Ha emenda apresentada pelo Sr. 
Prado Kelly., que pediu a palavra para 
encaminhar a. votação. 

O SR. PRA<DO KELLY (Para en
caminhar a v.otação) Sr. Pa'esi
dente, desde que foi votada a am
plia·ção • das atribuições de Senado, 
não me parece que possa s·er apro
vado, tal como se encontra, o i11ciso 
III do substi-tutivo, por isso ofereço-
lhe a ·seguinte emenda: · 

'"III - ·.Deliberar, ar refere-a
dum, do Poder Legislativo sôbr.e. , 
a decl'€taçã.o. do estado :de sítio, 
e, ad rete-rend.um, da -resoectiva 
Casa do Congresso, sôbre ·a pri
são de sena'Cl.ores e deputados". 

O SR. NEREIU RAMOS, PR,EJSI-, 
DENTE - Em discussão a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra, 
encenada a discussão. · 

Os Srs. que aprovam a emenda 
substit-utiva do Sr. Prado Kelly, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
Em discussão o inciso IV, nos se

guintes têrmos: 
"IV - autorizar êste último a 

se · ausentar para país estrangei-
ro''" · 

Nã.o havendo quem peça a palavra, 
encerrarei a-discussão. Encerrada. Os 
Srs. que· aprovam o lnciso, queiram 
'conset-var-se sentados. (Pausa) : 

Aprovado. 
Em discussão o inoiso V, que diz: 
' "V - deliberar sôbre a nomea-

ção de magistrados e fundoná
rios, nos casos de competência do 
Senado Federal". 

Não ,havendo quem peça a palavra, 
encerrada a discussão·. 

Os Srs. que aprovam o inciso, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) . 

Aprovado. -
Em discussão o inciso VI, que diz: 

"VI - ériar comissões de in
quérito, sôbre fatos determinados· 



-174-

observando o pará,<>Tafo único do 
art." 

Ninguém pediu a palavra, encer
rada a discussão. Os Srs. que apro
vam o inciso, queiram conservz.r-se 
sentados. (Pausa) . 

Aprovado. 
. Em di&eussão o indso VII,· que diz: 

·"ccil'lv*ar extraorddnán:iamente 
a Câmara dos Deputadús". 

Há uma emenda do Sr. Flerreira de 
. Souza> que mand:a substituir a ex
pressá<> "Câmara dos Deputados" por 
"Congresso Nacional". 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerrada a dis-cussão. Os Srs. 
que aprovam o inciso, salvo a eliiJen
da, queiram conservar-se sentados . 
(Pausa). 

Aprovado. 
ós Srs. que aprovam a emenda do 

Sr. Ferreira de Sousa, queiram con
serviu-se s·entados . (Pausa) . 

Aprovada. 

O SR. ALIO:MAR BALEEIRO 
( Pela ordem) ....,.... Sr. Prestdente, tenho 
emenda aditiva a apresentar e que é 
conoebtda nos seguintes tênno.s: · 

"VIII - autor1zar o Poder Exe
cutivo a abrir créditos extra.ordi
nários". 

O SR. NEREU RAMOS, PREtSI
DENTE - Em discussão a emenda 
aditiva. Não havendo quem p.eça a 
palavra, en1::;errada: a d~~são. Os 
Srs. que aprovam a emenda do Sr. 
Aliomar Baleeiro, queiram conservar
se sentados. (Pausar. 

Aprovada. 
O SR. PRADO KELLY (pela or

.dem) - Sr. Presidente, o § 1.0 do 
art. 29 do subs·titutivo já não tem ra~ 

. são de ser, em virtude da resoluç&o 
da Comis:;:ão de ampliar a;s atribuições 
do Senado ederal.F 

Nestas condições, envio a V. Ex ... 
uma emenda supressiva dêsse parágra
fo. 

O SR. NEREU RAIMOS, PRESI
DENTE - Vai entrar em discussão o 
§ 1.0 do a<rt. 29 do substitutivo. Os 
Srs. memqros da Comissão acabam de 
ouvir a exposição . do Sr. Prado Kel
ly, que justificou a emenda supressi- · 
va dêsse paráigrafo. Em discUSISã-o. 
Não havendo quem peça a palavra, 
encerradaJ a discussão. Os Srs. que 
aprovam a emenda supres:;iva, queiram 
conservai-se sentados. (Pausa) . 

Aprovada. 

Passemos ao § 2.0 • 

"Na abertura• da sessão legis
lativa a Seção Permanente apre
sentará à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal o relatório 
dos trabalhos realizados no in
tervalo". 

Em discussão. <Pau.sa) . 
Em votação. Os ·Senhores que 

aprovam o dispositivo, queiram con
servar-se sentados. (Pausa). · 

Aprovado . 
.Parágrafo 3.0 : 

"Quando no ex-ercício das suas 
funções na Seção Perman-ente, 
t.erão os membros desta o mes
mo subsfdio que lhes compete 
durante as sessõe~; legislativas". 

o Sr. Deputado Prado Kelly apre
:;entou e justificou emenda supressi
va dêsse dispositivo, que está pre
visto em outra parte do projeto apro
vado. 

Não havendo quem peça a palavra; 
encerrada a discussão. 

Os Srs. que aprovam a emenda 
do Sr . . Prado Kelly, mandiando su
primir o § 3.0 , queiram conservar-se 
sentado:;.. (Pausa) . 

Aprovada. 
Vamos passar ao Capítulo - Da 

elaboração legislativa. 
Art. 30: . 

"A iniciativa dos projetos de 
le~; não compreendidos nos ar
tigos 23 e 31 desta Constituição, 
cabe ao · Presidente da República 
ou a qualquer dos membros e 
comi~sões do .Congresso Nacio
nal". 

O Sr. Deputado Mário Masagâo 
ofereceu a seguint.e emenda substi
tutiva: 

Redija-se assim o art. 30: 
"Exceto nos casos de compe

tência exclusiva, a iniciatl'Ja. das 
lei:s compete aQ Presidente da Re
pública e a qualquer membro ou 
coni:issão do Congresso''. 

Em discussão. (Pausa.) Em vota
ção. 

os Srs. que a.provam .:J. emenda, 
queiram conservar-se ;:;entados. (Pau
sa.) 

Aprovada. 
Art. 31: 

"A iniciativa dos projetos de 
leis que a'l.lmentem vencimentos 
de funcionários, criem en:pregos 
em serviços já organizados. ou 
modifiquem, dm·ante o pzaz::> de 
sua vigência, a lei de f1xação das 
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ifôrças armadas, pertence ex'Clu
sivamente ao Presidente da ~
públic!ll, não se compreendendo, 
porém, ne&Sa · prerrogativa, as 
leis pertinentes aos serviços ad
ministrativos do Congresso Na
cional (artigo 7.0 ) ". 

Ao artigo fC-ram apresenta·das dua.s 
emendas. Uma, do Sr. Mário Ma
sa-gão: 

"Salvo o dis·Itos-to no art. 7 :', 
cabe -exclusivamente ao Prooi
dente da República a 1m:-1a-.;iva 
das leis que aumentem venci
mentos, criem emprego> em ser
viços existentes, c-u modifiquem, 
durante o prazo da sua vigên
<lia, a lei de fixação das .fôrç9.5 
armadas". 

Outra, do Sr. iDep}ltl!ldo Ataliba 
Nogueira, que manda -.,uprimir o ar
tigo. 

Em discussão. (Pausa i . 
Em votaçãlo a emenda supressiv!ll 

do Sr. Deputado At:l.liba Nogueira. 
O SR. M)ARIO MASAGAO ·- Sr. 

Presidente, parece-me que nao se po
de suprimir o artigo, porque o Con
gres5o representa, em ma.térw de des
pesas públicas, o ínter·êS'Se dos contri
buintes; e não há. motivo púTa que 
se aumente despesa, nos ca;;o.; a: que 
o texto alude, quando o Pcder Exe~ 
cutivo, que é quem tem r.:·.;ponsabili
dades da administração, não o soli
cita. 

Devemcs, portanto, manter o dlSpo
sitivo, que é comum às .;:m~itiuiçõPs 
de vários países cultos. 

O SR. ARTUR BEHNARDES -
Sr. Presidente, estou d.e aoordo com 
o eminente colega Sr. Mé:ío Masa
gã·o, até porqne houve tempa em que 
se fa'Zia politica em tôrno da criação 
de emprêgoo públicos, {!om grand~ 
prejufzos para o Govêruo . Fazia-se 
isso no Legislativo. 

O . SR. N·EREU RAMOS, PRESI
DEN'DE - Os Srs. que aprovam a 
-emenda supressiva, qu~i:'am conser
var-se fentados. (Pausa). 

Foi rejeitada. -
Os Srs. que aprovam a emenda do 

Sr. Deputado Márío Ma;sa6á<J, emen
da f>Ubstitutiva mais de redaçJ.ío do 
que de fundo, queiram conaervat~ne 
sentadcs. <Pausa). 

Aprovada. 
Art. 32: 

"U;; projetos de lei a que se re
fere o artigo ant:~dor serão en
cam.inha'ltos pel., I"'r~aidente da 

República à Câmara dos Deput.a
dos, onde deverá ser iniciada a 
sua discussão". 

Não havendo quem pü~a, a palavra, 
encerrada a dis~ussão. 

Os Srs. que o aprovu.m, queiram 
conservar-se s-entados. (Pausa) Apro
vado. 

Art. 33: 
"Os projetes de lei serão in

cluídos na ordem do dia, mero
ante requerimento de qualquer 
deputado ou senador, e indepen
dentemente de parecer, de
pois de transcorridos sess·enta dias 
do seu recebimento". 

Existe uma emenda substitutiva do 
Sr. Deputado Prado- Kelly; 

"Substitua-se, in fine, . a expres
sã,o - sessenta d1a.s de seu rece
bimento, por _: vinte dias do seu 
re::-ebimento". 

Em discussão. 
O SR . ALIOMAR BALEEIRO 

Sr. Presidente, meu objetivo é propor 
à Grande Comissão que em vez de 
sessenta dias, diga-~e ·cento e vinte 
dias. 

A principal função das corrús;;ões 
nesse _caso, deve ser d<:l necrotério dos 
projeto. Em qualquer Congresso qua 
fundone normalmente, surgem de tal 
maneira os projetos que se torna ue
ces'Sário dar-lhas morte suave, sem 
magoar seus autores. Com isso f.e faz 
verdadeiro trabalho de desccmgestío
namento. A proporção de projeto; é 
tão grande que foi cal-culada em cêr
ca de cito mil por ano na Câmara dos 
Representantes nos Estados Unidos. 

A função da Comis.são, portanto, é, 
na expressão de um comentador con
temporâneo, de cloroformizar os pro
jetos. deixando que morram aos pou
cos . o autor vallóe acomodando, acei
tando a idéia e compreendendo que, 
por discrição, a comissão não quis 
dar parecer contrário. E' a. maneira 
natural de expurgo de seleção. 

Parece-me mesmo - não posso dar 
tes·tem11Ill1o pessoal, mas aí estão o> 
parlamentares para. a.testar que em 
regra só tem probabilidade de sobre
viver o projeto na5Cido no seio da• 
próprias ~missões, o.ue realmente reu
nem os homens mais irtdlcados, os 
expoentes de cada assunto, para :iis~ 
cernir o que convém ou não ã Na
ção.· 

Permito-me, pois, aprebenta.r emen
da., no sentldo de que se dilate o pza
zo para cento e vinte dias, po:o..ibt
litando a morte lenta de mmto{j pt~ 
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jetcs que surgirão na vida parlamen
tar brasileira. 

O SR. A'IWLIBA NOGUEIR..A. 
Sr. Presidente, passo as mãos de V. 
Ex. a uma emenda a. respeito. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Emenda, do Sr.. Deputa
do Ataliba .Nogueira, mandandO' su
primir o .artigo em discussão . 

Não hav-endo quem peça a pala
vra, vou passar à votação. (Pausa) 

Os Senhores que aprovam a emenda 
supressiva do dispositivo, por ser ma·· 
téria mais própria tio Regimento, 
queiram conservar-se sentf!,dos. (Pau
sa). 

Aprovada. 
Ficam prejudicadas as due,s emf:'n

das: 
Art. 34: 

~·o projeto de lei adotado em 
uma das Câmaras será submetido 
a outra; e esta, se o aprovar, en
viá-lo-á ao Presidente da Repú
blica· que, · aquiescendo, o sancio
nará, prom~lgarã e man9arã pu
blicr.~r". 

Sõbre êste artigo foi enviada a se
guinte emenda:· 

"Acrescente-se ao art. 34: Se a 
Câmara revisera fôr .o Senado, a 
discussão e votação da revisão se 
farão num turno único, e, se fôr a 
Câmara, pode-lo-á faZ€r no máxi-
mo em .dois turnos" . · 

Em dis~ussão o a~·tigQ. 
Nã() .havendo quem peça a palavra, 

está encerrada a discussão. 
Os SenhQres que a-provam () artlgQ 

sem prejuízo df!, emenda, que, aliás, 
é aditiva, queiram ficar senta-dos. 

AproVadQ. 
Em discussão a emenda aditiva a 

· cuja leitura aJC&bo de proceder. 
Não havendo quem peça a palavra, 

está encerrada a ·discussão . 
Os Sen..h.ores que aprovam SI emen

da, queiram permanecn sentados. 
Aprovada. 
Art. 35: 

"Quando () Presidente da Repú
blica: julgar um projeto de lei no 
tod() ou em parte inc()nstitucional 
ou ccntrári() aos interêsses nacio
nais o vetara, total ou ·parcial
mente, dentro de dez dias úU>is. 
a contar daquele em que o rece
beu, devolvendQ, nesse prazo e 
com os motivQS do veto, o f)ro
jeto ou a parte vetatla · à Cámara, 
onde inlciS~lmente foi discutido e 
votado". 

Em discussão. 

O SR. FERREIRA DE SOUS '\ -· 
,Sr. Presidente, sugiro a pena.; uma 

emenda : retirar do artigQ as expres
sões - "'em parte" - e - "parcial
mente". 

O veto parcial deve ser adotado 
apenas em matéria: orçamentr.ria, ten
do a minha emenda previ.sro um pa
rágrafo ~o a respeitv . Niio com
preendo o veto ~m leis cvmuns pr•r
que, através dêle, () P r·esidente da Re
pública pode alterar, substancia1men~e, 
a decisão do CongDesso, como já &e 
fez entre' nós. Eram comuns os casos 
em que o Presidente da: República ve . 
tava artigQS e mGdiücava integral
mente o sentido da 1\Ü. E' justo que 
se restabeleça o veto parcial nos or
çamentos po:r:que, . nestes, não hó dis
positivos que .se amarram, nece~~àrta-:. 
mente, a -outros : Uma l<;i vale por 
seu todo, pelQ seu complex-o, pelo 
sistema ru qüe obedece. 

PropQnho, pois, que se retirj3m aquf:'
las palavras a que alu'di, a.crescentan:
do-se um parágrafo único: o V·eto pode 
ser -parcial se se tratar de mat_éria. 
orçamentária. 

O SR. ARTUR B'ERNARDES -
Sr .. Presidente, não rutinu em que 
pode Q veto parcial ser noc1vo ao ln
terêsse público em outras leis além da 
orçamentária. Quem ter~ de fazer 
uso do veto é o supremo . magistrfl.do 
da Nação, homem tão patr_iotr. como 
nós e ao qual cabem mai-.>res respon
sabilida·des que ao legislador. 

Assim, não há como admitir o veto 
parcial relativamente a tôdas as leis. 
Ao tempo erri que foi criado, o veto 
revelou-se· uma necessi:dade absolut!} 
quanto às · leis orçamentárias, mas a 
prática ·não demonstrou que deviru 
aplicar-se, exclusivamente, a es.sa ~s-
pécie de _leis. · · 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Mas uma lei é ou não um c_omplexo 
de normas? Obedece ou não a um 
sistema? O corte de um artigo, de 
mna palavra na lei, CQmO se fez em 
35 e 36, pelo veto parcial pc'Cle ou não 
alteraT -substancialmente a lei? Isto 
importa em legislar, o que ultrapassa 
a compe-tência do ExecutiVQ. 

O SR. ARTUR :B-~RNÁRDES 
Nesse ponto, esteja V. Ex.o. tranquilo 
que o éhefe do Estado não ·fará usQ 
do veto parcial. 
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O SR. FERRIEIRA. DE SOUSA -
:conhi)Ço. diversos casos que provam o 
contrário. 

o SR~ AGAIMlEllVLNON MAGAúHAES 
- o .Congresso pode rejeita:r veto 
parcia~. 

O SRÓ FERREIRA DE SOUSA -
Falar em rejeição de veto, no regime 
presidencialismo, .é lirismo. 

O sR. ARTUR BERiNARDES . ...:.._ 
Apesar disso, penso, ao contrário, 
que o artigo deve ser mantido em 
sua plenitude. Devemos confiar no 
patriotismo do Presidente da Re-pú
blica. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
SI' . Presidente, há 20 anos, durante a 
presidência do Sr. Artur Bernar
det> e por ocasião da; reforma da 
Constituição ãe 1891, quando foi in
troduzido o veto parcia: . tive ocasião 
de escrever sôbre a matéria. Pro
curei · justificar, amplamente a ino
vação da;quele tempo - que partiu, 
segundo penso, do próprio Sr. Artur 
Bernardes. . 

No ·Congresso de então, foi notável 
a .defesa que fez do veto . par>Cia1, com 
suru autoridade de catedrát.ico da 
Faculdade de Direito de São Paulo 
e largo tirocínio de legislador, o meu 
saudooo mestre e antecessor Doutor 
Herculano de . Freitas. 

:0 SR. NEREU RAMlOS, PRESI-
. DENT·E - Há duas emendas: uma 
supressiva e outra aditiva. -V-ou Stlb
méter a votós, em primeiro lugar 
.a emenda .supressiva:, mandando re
tirar do artigo as palavras - "e~ 
parte" - e ~'parcialmente", - aca
bando, portanto, com o veto par
.cial. , 

06 Senhores que aprovam a emen
da supressiva de autoria do Senhor 
Ferr.eira de Sousa, queiram <perma
necer sentados. 

:ij,ejeitada. 
A .. emenda aditiva !ficou prejudi

-cada., 
Art. 36: ·-"""' ·c"O silêncio do Presidente da 
República, no decênio, importa 
sanção; e, no -caso de ser esta: 
negada, quando já estiver <"n
cerrado o Congresso, o Presi
dente dará publicidade às suas 
razões". 

Em discussão . 
Não havep.do quem peça a palana. 

-declaro · encerrada a .discussão. 

Os Senhores que aprovam o ar
tigo, queiram ·ficar sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Art. 37: 

"Devolvido o· projeto à Câmara 
iniciadora, aí se sujeitará a uma 
discuss~o e votação , nominal, 
considerando-se aprovado, se ob
tiver dois terçoT dos votos dos 
pre...o.entes. Neste caso, o projet:> 
será remetido à outrru Câmara 
que, se por igual forma o aprc
var, remetê-lo-á, como lei., · ao 
Pres~dente da República, ·para a 
formalidade da promulgação" . 

Em discussão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Sr. Presidente, o projeto exige que 
a Câmara submeta o veto a vota~ão 
nominal. A Constituição de 34 p.a
rece ter providência muito maU> ló
gica e recomendável, qual a do voto 
secreto. A votação nominal, em se 
tratando de ato do P~e.; ·.dent-e dl\ 
República, é, não direi perigoso, mas 
comprometedor de certa forma da 
independência exterior de muitos 
representantes da nação. O voto 
secreto, assim, é a melhor ma'lleira de 
se fazer um julgamento do veto, 
como se determina-va na Constituição 
de 1934. Is.so n&o evi.to11 que todos 
os vetos fôssem aptova1os, mas, pelo 
menos, dá maior segLu'aÜI(_a ao .Pló
prio veto . 

T;e.üho, por is.;:J, emenda. em tal 
sentido. 

T;ma segunda emen.:la se refere à 
maioria. o proje·Lo exige que a 
maioria para reJeitar rj veto <leve 
ser de dois têrços uos votos dos pre
se.noes. Apresento <:mendao no sen:;ido 
de que s·eja a maiol'ia dos votos pre
sent€s. 

Se as duas Câmaras aprovaram o 
r<ojeto d~ lei, já há. um julgamen~o 
da conveniência, da constitucionall
dade, da propriedade dêsse projeto, 
julgamento que o só üto do vet<> do 
Presidente da Republica, não pode 
abalar de maneira o~,bscluta . 

E;x:igir, portanto, f"IUe às Câmaras 
o aprovem por dois têrços é . .atri

buir-lhes grande leviaudad~ na vo
tação dru resolução v~t.ada. 

O SR. RAUL PtLA - Senhor 
Presidente tenho aqui emenda já 
redigida, ~o mesmo sentido da ap~e
sentada pelo nob~e Senador Ferrem!. 
de Sousa. E' a. .;eguinte: 
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"Substítu<>-se, 'ê.(t art. 37. 
"dois têrçõS do-'3 votos pres<:>n"!.es" 
por "m,üor.;il. absoluta dGs ltus 
membl-Js·• . · 

Vou limitar -me a ler a justificação 
que a acompa·1.1.(l.: 

"Justificação Em rigor 11ão 
seria necessaria a. maiorla qualifi
cada· para mant;,r um projeto de lei 
vetado pelo Presidante da Repúb1ica.. 
As razões do v<:.to devem ser fcrtE>~; 
e convincent::s. Se o for.:m, fàcii
mente cõhs~gm;ao a adesão da 
maioria dos Rept·c.;;~nta.nte:;; se o 
não forem, é injusto e, até imoral, 
que a maioria seja posta em cheque 
pela minoria, somente por sust~nta.r 
esta opi:r!i.ão ,:a Pm~>idel'ltc da h!lllÚ
blica. .3e ·:: P ar:.:Ltnen·.o ouvidas as 
razões do P0der Executivo, m::tnt~.a;, 
não obstanóe, a sua opinião Rn:c·:lc;•, 
é porque ·,;eri sólidos e va'ioscs :::na
tivos para 1sw. Por que p::!s, dal, 
no debate, fôrça• maior ao PrE>.>idente 
do que ao Pod.•Jr LegiElativc•? · 

Aceita, pcré~n. a necessid::tdc ua 
uma maioria . er,p-:!<::í.al, deverá ser 
esta a mai')!'ia absoluta de -cada 
Câmara e nunca a ma.i.Jrh .·de dois 
têrços ·de YvtGs :ioJS membros pre
sentes, pois equivale isto a inve:·ter 
o princípio fun 1a::nen tal da demo
cracia, danüo à mino:·ia oreminência 
sôbre 8: maiOl·ia. . . 

Note-se, 'para ac31m:u· os zeloõos 
de.fensore3 das prernga.tivas pr~:.si
dencia.i.s , qure a exigência . de <l.ois 
têrços do.; presentes para invalidstr 
o · veto ;;o dê se:· mencs :·!go: ,,, a, 
muitas vez75, que n. da maiorir. n·.;
soluta dos seus membros. Esta, po
rém, é mais lógica". 

O BR. NER'i!:U RAMOS. PREfi
DENTE - Uiío have·1do mais qur:m 
peça a pala na. vot; encernu a dü:
cussão. \Pau,>U:l. Encerrada. 

As duas emendas do Sr. Ferreira 
de Sousa são as seguinte5: 

"em vez de "vota,çã:J n ominal", 
diga-se "vot.c.ç.ão secreta"; e, em 
vez de "doi.:; têrç.os", diaa-se 
"maioria dos votos ;Jresentes". 

Existe uma terceira emenda, do Se
nhor Deputado Raul Pila, que manda ' 
substituir as expressões "dois tercos 
dos votos presentes" pr r "maiori>l. áb
soluta dos seu<> m<:mbr:JS'' . 

Os Senhores que ap!'ovam o dispo
sitivo, salvo as emendas. queiram fi
car sentados . <Puu<;IJ.). 

Aprovado. 

Vai ser subme~icia a votos em pri
meirà Iuga1 , a emenda qu~ ma~·~a 
substituir as E>XPtFssô;s "vcta;ão n;.;
minal" por "votação secreta". 

Os Senhores ·que aprovam a emen
da queiram ficar eentaclos . (Pausa) . 

Aprovada. 

O SR . ALIO MAR BALEEIR.O 
Senhor Presidente, peço preferência 
para a emenda· do S:. R<ml Pila. 

O SR . NEREU .RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Depntndo Alio mar 
Baleeiro ped~ pre;e:·ê!.1Ch, par.t ,, 
emenda do .Sr. R !.ou! Pila, a qual 
manda substituil: a expre.:.sâo "dois 
terços dos ~;otos presentes·• pot· ·'m.:io
ria a·bsolu~d. de seus .nembros''. 
t Em discus~âo . 

O SR. .?.I:;RH.E::.EA DE SOUSA 
S!. .Pre:lid~nce, voto contra a P" Ue
rencia requenaa para a em~ncta .:<o 
Sr . Raul Pila, porqu"? é mais ri;w ... -
sa, no reque-~~r a mai·1:·ia d:J. q•:.e o 
próprio proje~o · 

O projeto quer dois terços d(ls mem
bros preB-d•1';es. A emenda Raul ·n:a. 
quer maiNia absoluta de cada uma 
das Câmaras, que pode corresponder 
a mais .de d.ot::; oêrps cos 1~1embros 
presentes. O crHór.o ~~· quorum ~a. 
emenda Raul Pi~a é um; o critério do 
quorum do pr:J]Cto d?.. Sub Cvmis;.ão 
é outro. -A que>rf.ío do cálculo pede 
dar lugar a exigênci.a de maioria- mui
to mais for>t, o que vai de encontn' 
justamente à minha emenda, que fa
la na "maioria dos membros pr.esen-, 
tes" . 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - Os .senhores· que a..ceí
t;am o reque~riment;o de preferência 
f.ormulrudo pelo Sr . Deputado Alio-· 
mar Baleeiro, queiram ficrur senta
dos . (Pausa). 

Aprovado. 

Vai ser submetida a votação a. 
emenda· Raul Pila, que é a seguin.te: 

"•?ubstiJtua-s:e, no artigo 37, 
"do1s terços dos votos presentes" 
por "maioria absoLuta dos seus. 
m·emb!ros". 

Os Senho.res que apro.vam esta 
emenda, queiram ficar sentados. 

· (Pausa). : 
Aprovada. 

:fica prejudicada a· emenda do Se-· 
nhar Senadoc Ferrei.ra de Sousa . 

Art. 38 : 
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"0 projeto de uma Câmara emen
dado na outra, volverá à primeira 
que, s eaceitar as emendas, enviá-

--Ia-á, devidamente modificado, ao 
Presidente modificado, ao Presi
dente da República. No caso con
trário, volverá à Câmara revisora, 

· e, se as alterações obtiverem dois 
terços dos votos dos membros pr~
sentes, ·considtera;r-se-ão a{Il:rova
das, sendo ·então ;remetidas com 
o p;rojeto à Câmara iniciadora, 
que só poderá r ejeitât-las pela 
mesm:a maiorta. Neste caso, o 
projeto sará submetido, sem elas 
.a sanção". 

. Em discussão. 
O SR. RAUL PILA - Sr. Presi

dente, pedi a pailavra para comuni
ca.r a V. Ex.a que vou &presental· 
emenda no mesmo sentido da ofe:re..,. 
c.ida. ao ar.tigo aruterior, no toca.nte 
ae quorum. 

·o SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A ·emenda do Sr. Depu
t.ado Raul Pila é a seguinte: 

"Suooti!tua;-se, no art. 38: -
"Dois teu-ços dos votos dos mem
bros presentes", .poc "maioria 
absoluta de votos de seus mem
bros". 

Em discussão. (Rausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

€ttwerro a discussão. , 
Os Senhores que aprovam o art. 38·, 

salvo .a eme111da qUe acaba de ser 
lida, quekam ficrur sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
Os .Srs. que aprovam a emenda 

queiram ficar sentados. (Pausa) . 
Ap;rovado. 
Art. 39: 

"Os proj·etos rejeitados, ou não 
sanciona-dos, não poderão ser :r;e
novados no mesma sessão legis
lativa". 

Sôb'l:e êste rurtigo foram aJPresenta
cas as seg,uintes emendas : 

Priineira: 
De autoria do Sr. Senaidor Atlllo 

Viváqua : 

-"Os pi-ojetos rejeitados, ou não 
sancionados. só poderão ser ~e
novados na mesma sessão legis
lativa por iniciativa da maioria 
absoluta dos m embTos d.e qual
quer das Câm:aras". 

Seg.unda: · 

De autoria do Sr. Deputado Caíres 
de . Brito: 

"Acrescente-se ao artigo 39, in 
fine, as expressões: "por mais de 
uma;- v'ez". 

Uma das emendas é aditiva e a 
.outra substitutiva, de maneira que, 
pelSJ pró;p~ria natureza, se:rá votada., 
de preferência aquela: 

"Os projetos rejetiados, ou não 
sancionados, só poderão ser ~e
novados na mesma sessão legis
lativa, poa- iniciativa da maioria. 
a;bsoluta dos membros de qual
que!! das Cl1maJ·as" . 

Os Senhores que a aprovam, quei
lam ficar sentados. (Pausa). 

Aprovada. Fica, a>ort~'1to preju-
dicada. a segunda emenda. ' · 

Art. 40: · 

"Poàerã.o ser a.pll"o'vad<Js em 
glôbo, .por ·maioria de votos, os 
;projetos de Códigos ou Consoli
dação de leis, depois de revistos 
poc uma Comissão mixta da. Câ-
ma;r.a e Senado". · 

Ao .projefto foram of·erecidas emen
das. A primeira, do Sr. Ataliha ·No
g.ueira;, suprime o a;rt. 40, e as outras, 
dos Sil"s. Artm Bernardes e Mário 
Masagão, igual:mente, mandam. eli
min~r o artigo . 

O SR. ATALffiA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, minha justificação é 
simples: se se trata de lei nova, hã 
de seguu·-se o trâmite legaJ; se se 
('.rata ·de mera consolidação de leis, 
não é obra legislativa e, portanto, 
nada tem lli ver com o Parlamento 
Na.cional. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quern 
peça 81 pa.lawa, vou em.oea:-ar a dis
cussão. (Pausa) . Encerrada. Tra
tando-se de emenda supressiva, tem 
[JTef erência. 

Vou submetê-la a V{)tos. Os &s . 
que a aprovam,.. queiram fica[" senta
dos. (Pausa). 

Aprovada. 

Há sÔbre a Mesa atlgumas emen
das, a pll"i.mei:ra apresentada pelo Se
nhor SOaTes Filho, . mandando ac.res
r,enw, como pará~ra.fo único do a1r-· 
tigo 40 do substitutivo, o seguinte: 
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íE' asSegurado às a&Sooiações 
culturais, .PJ"ofissionais. e eco
mioos, . CQII.sidea:adas por lei fe
deral de utilida.de pÚiblica, · o di
Teito de 111presentwr à Câmara 
dos Deputados proj-etos de lei 
re~ativos aos aspectos da vida 
jurídica, social e política do país, 
que se incluam nas suas finali
dades: 

"Parágrafo único - Aplica-se 
a tais p;róje_tos o disposto n<J !l!l't. 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
siderute, . na ausência eventual do se
ohor Deputrudo Soa.res· Filho., i.noum
be-me defeiJJdeT a emenda. Nada 
mais preciso ref.erir senão que a su
gestão foi acylhida ;pelo Ilnscytuto dos 
Advogad-os, que. a insc11eveu no ~u 
projeto, oom a seg,uin~e redação: 

"E' · assegwrad-o às associações 
culturais, profissionais e eco
nômicas, consideradas por lei fe
dea-al de utilida.de pública, o di
reito de aJPresenta.r ao Congresso 
Nacional projetos de lei rela.tivo.s 
oaos a.spect.os da v1ida. jur~idioa, 
social e econômica do país que · 
se incluam nas suas finalida
des" . 

E' evidentemente, uma inovação. 
Se essa iriovaçã.o, entretanto, sorrir à 
Comissão, teremos dado Ulffi passo 
na especialização do direi.to público. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, àls associações r~J:e
ridas na emenda assiste o direi to de 
representação, pelo qual podem fazer 
au Poder Legislativo as sugestões que 
rotenderem convenientes. Parece ex
cessivo dar-lhes, também, a !acui
dade de iniciativa de leis, o que as 
tra-nsf..ormaria em membros do Par
lamento. Sou por isso contrá.rio ã. 
emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não h avendo ma.is qutm 
queira usa•r da palv.ra, encerro a dis
cussão. 

Os Srs . que aprovam a emenda, 
quenrMn ficar sentados. (Pau.sa) • 

Rejeitaid·a. 
Há, ainda, ou1lt·a em-enda do Se

r.hor Soa1J:.es Filho, mandando a-c:t:es-· 
centar a.o ca.pítulo, -o art. 39 de seu 
substitutivo, .que é o s.eguinte : 

"A delegação leg~sl:ativa só é 
permitida ao Poder Executivo no 

.· . } .. 
c-aso 4e gueo:.ra externa, d!wendo, 
em .tal lriipótese, S€!1: . f.ixa4o ,,o 
ip["azo, a matéria e os limitetl ãea
sa delegação". 

Como já votamos . dispos~tivo ~oi
bindo as delegações, .considero pre
judicada a emen4a. 

:Existe outra emenda axiitiva., a.ssi.-
nalda pelo Sr . Clodomir C ar~. 
neste têrmos: 

"Acr:escente-se, ond,e convier:. 
Art. A sanção e a promulgação 

e:fietua.m-s·e por estas f'órmul.M: 
1. 0 O Poder Legislativo decre

ta e eu sanciono a seguinte. lei, 
2. 0 O Poder Legislativo ctec.re.ila 

ê eu promulgo. a s·eguinte lei; 
Art. Se a lei .não fôr promul• ~ 

gada dentro de 48 horas, pelo 
P.residente da República, noa ca
sos dos arts. 36 e 37, o ~esidan
te do Sanado a promulgará. u.sa:!'
do da seguinte fórmula: O Pre~ 
sidente do Senado faz saber .que 
o· Poder Legislativo dec.reta e pH 
mulga .a se!l1!;linte lei". 

~ discussão a emenda aditiva. 
Não havendo quem peça a palavra., 
vou encerrar a discussão. Em votação. 

o SR. FERREIRA DE SOUSA . -
Sr. P.residente, a emenda se distri
bui em duas partes; A primeira é ua 
sirntples formulário, que, a meu ver, 
não deve co,nstar da Constituição. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO -
Mas cohsta tanto da consti~uição de 
91 oomo da de 34. Aliás, é preceUo 
Da Constituição americ-ana .e de ou
tras que fixam ~ssas fórmulas .. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
No meu entender, não se pode .esta
bele.Oeo: numa Constituição es.sàs .re
gras . Não d eve uma Carta Politiea 
impor fórmulas sac.rementais para. 
llancionamento das leis . · 

A segunda .part e está prej-uãica.da, 
porque diz que se a lei não fôr pro
mulga.da dentro de 48 horas, pelo 
Pire&idente da República, o P.residen
t.e do Sena\10 a promulgará, usando 
a fónnula que apresenta . 

o que já foi a.prova.do é o contrá
tio, d eterminando-se que o rpróprio 
Pr.esidente da R epública promulga., 
pmq.ue o silêncio, no decêndio, im
porta~ sanção. No caso de ser esta 

/ 
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negB.da, o Presidente da República 
d~ pu~licidade às 11uas razões_. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO -
O Presidente d8l Rf!pública pode dei
xa~r de promulgar. · 

O .SR. FERREIRA DE SOUSA 
importria em sanção. ---

õ ' SR'. OLODÓ~ CARDOSO 
Maa ·é promulga-ção. Não se fala a.i 

· 'ml sanção. Isto existia n·a. Constitui_ 
ção de 9·1 e 34. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
AdemaiS", Sr. Presidente, trata-se de 
simples for-mulário, que é o que vi.>a 
o dispositivo. · · 

o:SR. CLODOMIR CARDOSO -
A emenda. consta de duas partes: a 
a disposição e as_ fórmulas. 

O SR. FERREIRA. DE SOUSA -
NêSte ca-so; aceitando a objeÇão do 
Sr. Clodomir CM'doso, faria um apê- . 
lo à S. Ex.a por que conv-enha. na 
retirada- da parte :relativa ao formu
lário dizendo-se que comJpete apenas 
ao Presidente do Senado a sanção 
e· promulgação das leis que não tive
r~m sido sancionadoo em témpo. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, apenas uma observa.ção. Te
mos de conside.rall' dois pontos. O 
primeiro é a. promulgação feita pelo 
Presidente da Câmara ou do Sena
~o. quando a lei é vetada pelo P.re
ndente da Re1pú'blica e, depois, aiP:t'o
ve.da por Ul'n,a, das casas do COiil,. 
gtresso. 

<! '5egundo é a promulgaÇão da lei 
ou · do a;to que não tem sanção do 
Presidente da República, e é também 
PTomulgado. 

Assim, a considerar a fórmula na 
Colis.tituição, temos de faze.r com' que 
ela ·ahl'anja os dois casos. A resta
belecer as fórmulas, dev€il'emos ol:l
eervar o siSJt;~ma das Constituições 
a·~te.riores, ou ·deixar isso para o Re

ygunento Int:erno, prevenido oo três 
casos, inclusi-ve o de JPl'omulga.çã.o 
tom a sanÇão do Presidente da Re
tmblica. 

O SR. COSTA NETO ~ Sr. Pre
liidente, o· nobre Senador C!odomir 
Cardoso não tem razão. A supres11áo 
da. matéria que se contém na pri
meira parte de sua -emend-a. foi fei
ta. por mim ao elaborar o ante-pro-

Jeto, e propositadamente. Na reali
;dade, as Constituições-oo 91' · e d:e 34 
detenni:navam -· a,-- :rnwei:ra "de se flt
~:er a pramulg_a.ção das leis·; mas êste 
eure-ma; ·além de se refem próplià-• 
mente ao processo, já está. de tal for
ma ag;regado- à manei.rá de J-azer a 
·J)romu1ga,ção das leis que sua repeti
-Ção é ·· inteiramente 'desnecessária. 

O fa.to de não se empregar a\9 mes
mas palavras ou de muda.r a dispo
~iç~o dos me~bros !ja. frase no pre
JUdica -a autondade da lei. Quanto à 
segunda. parte da emenda• S. Ex."' não 
tenrrazão. Já votamos, aqui disposi
-tivo, que é o da letr'a h, do artigo 28,. 
no qual S:e declara: · 

"E' d-a competência. exclusiva 
do Congresso National: 

h). ;.:..: ·p;~~~ig~;. ~ ' ~~'da:; 'i>~~ 
blicar. por intermédio do Presi
dente de : qualquer· das Câmaras 
inidworas, as·-leis, dooretos e re
soluções da campetêncm exclu
siva do Congresso Nacional e as 
leis cuja .pronl'ulgi,ação e - publi
ca~ão não forem efetivadas pelo 
Presidente da República, nos ca
sos em que_ deva -fazê-lo" . 

Realmente, a ·Constituição ~e 91 
d·ruva essa atribuição exclusivamente 
a•o Senado Fede;raJ. Vamos., porém. 
!lidmiltir que a· tramitação da lei ter
mine na Cânia.r,a; dos Deputados e o 
Senadô tenha sido contr-a essa lei. 
Vai o Senaldo promulgar uma lei con
tra- cuja vigênci!IJ votou. 

Por êsse motivo, entendo que as 
duas emendas não têm razão de ser. 

O SR. CLODÓMlR CARDOSO -
Sr. Presidente, ·a di@osição de -- um 
dos arti-gos, da 'emet:lida, o segundo, 
foi extraído .da constituiÇão de 1891, 
E' tem conespondente ria Constituía 
ção de 1934. 
: Há uniá;- dis•tinção entre os dois es· 
tatutoo. E' que a ·OonsltituiÇão de 
1934 deu · oo Presidente da Câmara 

dós Deputados a · competência para ·a 
promulgação das leis não promull
g!lidas pelo Presiden t e -cta· República, 
ao passo que-, pela de 1891, essa com
petência foi atribu1da a·o Presidente 
elo Sena.do. 

A . emenda seguiu ·a ComstituiÇão 
de 1891, tendo em vista que o anti
go papel do Senado foi restabeJecido 
pel<> projeto. 
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Quanto ao out1:o artigo, o segundo. 
que encerr.:;~. as fórmulws par!ll a san
çã,o e '),JTomulgação das leis, acaba-se · 
de dizer, aqui, que tais fórmulas são 
excusadas e não devem constar da 
Constituiçã,o. . 

Não é isto ~ato. Trata-se de fór
mulas que devem &eT uniformes, que 
não devem variar de acôrdo com a 
vonta:.de ou o gôsto · de cada Presi
dente, e muito menos com a vaJ.:iação 
do seu gôstoJ Trata-se, em suma, de 
atos fmmais. 

· .Alega.-se, por outro laxlo1 que a 
maítéria é · regimental. Mas de que 
z·egimel!lto podell'ão constar .as fór
mulas? Nem o regimento do Senado, · 
nem o da ·câm!llra dos Deputados ·po
dem estabeLooê-laJS, por isto mesmo 
que se tr.ata de atos Q.o !'!residente 
da RepúWica. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -'- Não havendo mais quetn 
p~a a pal.awa, · encerrada a; discus
sã-o. Os Srs. que aprov31ffi a emenda 
do Sr. Olodomilr Oai!'doso, queiT.am 
conservaa--se sentadoo. (Pausa) . Re-
jeitooa. . 

Terminada a discussão do Capítu
lo V - Da ela.boração legislativa -
vamos pass3Jr ao Ca;pítulo VI - Do 
Orçamento da República. 

O SR. SOUSA COSTA - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra apenas para 
solicitar a V. Ex."' o adiamento da 
discussão dês.te ca-pítulo para quando · 
se passar à discriminação das ren
das visto como, de conformidade com 
o que fo:i decidido por esta Comis
são, tudo que diz respeito à ma;.téria 
fin3ipeeira, ficou reunido em .uma 
única seção. Conseqüentemente, se
ria duplo trabalho discutir agora êste 
capituio e, posteriormente, voltar a de
batê-lo. 

O SR. NEREU RA,MOS, PRESI
DENTE - Os nobres colegas 3100- -· 
bam de o-uvir a proposta do Sr. Sousa 
Co.sta. Os que a/l)rov.am êsse requeri
mento queiram conserva.r-se senta
dos. (Pausa) . 

Aprovado. 
1':ste c!llpitulo, portanto, será dis

cutido, concomitantemente, com a 
discriminaÇão de rendas. 

Estando terminado o capítulo "DO 
Poder Legislativo", vamos passar ao 
ca.pitulo "Do Poder Executl.rvo". 

O· SR. OAIRES DE BRITO - Sli
hhor P,residente, se não estou enga
nado, ficamos para discutir post-ea-i
ormente o a.rt. 18 do .projeto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - -O a.r-tigo foi votado e fi
cou assim redigido: "o senador ou 
deputado, nomeado Ministro .de E:;
tado, não perde o mand-ato, substi
tuído o úLtimo, enquanto o exerça, 
pelo suplente". 

Tem de se fazer a conciliação dê.s· 
te artigo com o .seguinte: 

'~Pa·rágrafo único - Os Sena
dores serão substituJidoo nas va
gas ou impedimootos, pelos su
plentes com êles eleitos, em nú-
mero de um por Estado". " 

Precisamos concilia.r, na r-edação, 
,os dois d~ositivo-s. 

Vamos passar a discutir o O!llpi~ 
t.ulo do Poder Exe.cutivo. 

· "Art. 1. 0 - o Poder Executiv• 
é exercido (pelo Rresidente da 
República, com os Min-iSibros de 
-Estado". 

Há uma emenda do Sr. Deputado 
Gustavo Capanema, no seguinte sen • . 
tido: 

"Art. 1. 0 - o Poder Executivo 
,é exercido pelo P,res1dente da Re
pública". 

Em discussão. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, .a emenda que tenha 
a honra de propor, relativamente ao 
a.rt. em discussão, tem por fim da.r· 
a,o texto consti-tucionàl a redaçãe 
mais compa.tíivel .com- a natw-eza do 
i:egime que nos propomos adotar. · 

O texto do projeto diz o seguinte: 
"O Poder Executico é exercido pelo 
Rresi-dente. da República com os Ml
nistros de Estado". 

o· meu substitutivo elimina !1.$ ex
.. pressões "com os Ministroo de &

tado". 
o texto ficaria SJSsim: "0 Pooer 

Executivo é exerddo pelo Presddeiüe 
da República". 

Dois sistemas clâiSsioos, como so 
sabe, resolvem divers31ffiente a corul· 
tituição do Poder Executi·vo: o pr~
sidencial e o parlamentar. 

Segundo o primeiro, o Poder ~e
cutivo é exercido pelo iPresidenlie. 
Neste sistema, os ministros . não são 

membros do Poder Executivo, mas 
agentes da confiança do · presidente. 
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Seg:Undo o sistema parlamentar, os 
ministr-os, formando um conselho, 

·constituem, essencialmente, o poder 
executivo. Sendo uma comissão do 
parlamentp, do parlamento depende 
a sua existência. ' -

O projeto parece instituir um novo 
sistema, que se me afigura semelhan
te ao sistema diretorial, próprio. da 
Suíça. 

De fatto, ·o poder e'Xecutiv~o, se 
' gundo o .projeto em discussão, não 
-é exerddo pelo presi-dente, mas por 
um colégio composto do ·presidente e 
dos ministros. 

E' de notar que êsses minis·tr-c.s aã·o 
nc.meooos pelo presiidente, ma..s ao 
presidente não se a.trtbui o poder de 
os demitir, como se verifica do exame 
ào a:r>t. 6.0 , n.0 2, do projeto sub
metido ao nosso estudo. Essa dura
Ção, essa segurança da investidlll'lll 
doo ministros confere oo sistema do 
proj•e<to características novas, que o 
afastam do sistema preside!Il.Cial e o 
aproximam do sistema colegial. 

A Constituição de 1934, que tanto 
ousou contra o rigor lógico do slshe
ma presidencial, que ·se animou a f,e
r!-lo em pontos tão substanciais, não 
chegou a êsse extr;emo de go]ji}eá--lo 
nos elementos iniciais de sua própria 
definição. 

Se a lingua,gem e a doutrina de 
-projeto se torna,m vitoriosas, acabado 
estará o sistema .presidencial no pos-
so pafs. · 

O SR. RAUL PILA• - Sr. Pre
-sidente, fundamental é a minha di
Yergência com os demais membros 
da -sub~comissão, como claramente se 
percebe no subStitutivo que apresen
tei: Não tomarei o tempo, que tão 
precioso nos é, justificando a mi
nha posição, tanto mais- quanto, ven
cido em relação ao sistema por mim 
preconizado, dei a milnha colaboraÇão 
pa.ra que ·o sistema adotado pela 
maioria da sub-comissão pudesse, n;;. 
medida do possível, correS(pOnde.r à,-:; 
necessida,des da Nação . _ 

Tra.tarei wpenas de duas questões 
que, sem inquinar de pa.rlamentari:::
mo o regime cons.titucional, o mellw
! ariam consideràveb:nente. 

No sistema vigente até 10 de no
vembro de 1937, c-onfundem-se, numa 
só pe.ssoo, duas funções distintas: a 
de chefe de Estooo e a de chefe do 
Poder Executivu. Ota, o primem-o e 

decisivo passo dado na evolução do 
absolutismo para a democracia re
pres-entativa foi esta difer-enciação, 
que ocorreu primeiramente na In~ 
glaterra. Compreende-se-lhe fàc( 
mente a razão. Se o govêrno demo
crá.tiCo é g·OIVêrno de maioria, isto 
é . de partidos, necessária se f!'Z a 
existência de uma personalidade que, 
incarnando a Nação na sua suprema 
unidatde, esteja colocada a;cima das 
flutuações da opinião pública e das 
~ompetições dos partidos. Esta Jun
ção verdadeiramente majestãticá é 
incolillpatível CO'lll o pa.pel de chefe 
do poder executivo. Não se pode s·er, 
ao mesmo tenpo, "presidente de to-
dos os brasileiJros", como manifestou 
d·esejar o exoelentissimo Sr. Gene
ral EuriCo Dutra, e chefe, ou õrgão 
de um partido, r-epresente êste, ;:m
bora, a maioria. Esta é, Sr. Prasi
dente, uma das contra:diÇões essen
ciais de que padece o presildencial\s
mo, que reunindo, assimilando o que 
jâ Sle havia diferenciado, cons~itui 

. uma reversão na evolução para a· de
mocracia. 

Assim, o que se deveria acentuar e 
tornar dominante no Presidente da 
República são as suas altas, e quase 
majestáticas funções de Chefe da 
Nação. 

Dir-se-á que a distinÇão preconi
sada é par~amentarismo. P ois bem, 
é Assis B[·asil quem o propÕe e :na
gistralmente a defende em seu gran
de livro "do govêrno Presidencial nà 
Repú-blica Brasileira", negando seja 
{Parlamentarismo e sustentí!ondo que 
importari-á, apenas, em .têl'IIIH).S um 
presidencialismo nosso, ~a,ptàd0 às 
necessidades do Brasil. 

Aceita a noção que o Presidente da 
Rel(Júbl1ca é _presidencialmente o 
Cihef·e da Nação, o seu sUJpremo ma
gistr-ado, na expressão consagrada, 

·devem naturalmente ser a eleição pe
lo parla,mento, não só o mais rá
p:Ldo e mais cômodo, senão também 
o mais adeq.uadü processo de es_ 
colha. Sinto - que, ainda aqui, o im
perativo da brevidade me impeça _ re
produzir a luminosa argument~ão 
de Assis Brasil. Ao 1ado da sua au

, toridooe, invocarei, .9.1Penas, a de 
Rui Barbosa, que também preccnimu 
e denfendeu a eleição pelio parlamen
to, e também, como Assis Brasil, s'em 
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pretender sair das linhas essenciais 
do presidencialismo. 

:il:Ste é, Sr. Presidente, o caminho 
que,- -a meu ver, .. -d-everiam tomar 
qtianws, recusandO-se a adotax a 
:verdàdeira solução - que é a paria" 
mentar ·- reconhecem todavia, a :ne
ceSsidade de modi:ficaT o nosso rí
gido :pr.esidencialism(). 

Õ sR. FLORES DA OUNHA 
Sr. Presird'€illte, não recusei o cá.
lice amargo de ser escolhido para re
latox- da Sub-Comissão, que deveria 
tratar do capítulo ·do Poder Ex~ 
cutivo. Bem sabia que seria grande 
a controvérsia a levantar-se, quando 
quizesse definir a exltensão dos po
deres a quem devesse desema>enhar 
verdadeiramente as funções execútiva'S. 

Nã.o quero deixar-me enredar nes
sas divergências que não julgo de 
princ:Lpios, mas que são mais de lin~ 
guagem e do pedantismo da literllj
tura de Direit o Público quando se 
impugnam modtficações _ a s-er&m 
a.provreitadas na confecção da Gran
de Lei d:a República, porque, 9ara 
:mim, hoje já. não mais exis-te· um 
regime puro. O que &e rpr<Jcura é 
elaborar uma Constituição que aten
da às necessidades do país. 

O SR. RAUL PILA - ll:sse é o 
verdadeiro critério . 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Essas necessidades decor.rem, prin
cipalmente, daquilo que a experlên
cia ensinou e aconselha. (Muito' 
bem) .-· 

Ora, tenho para· mim que as gll"an
des crises por que passaram· o B.ra,
sil, Argentina, Uruguai ·e ·outras re
públicas sul amercianas derivem da 
htpertrofia do Poder Executivo ou, 
por outra, da crise de abuso de po-

. der .. (Mm'to bem). · 

Quase tôdas essas terminaram em 
I evoluções · mais ou menos sangren
tas. eonfesso de mim que, cotejando 
a.~ diferentes Ooiisti-tuições dêsses 
países e as do Velho Mundo e as 
mais modernas de quaisquer outros 
países, não. encontrei .a.dota,do como 
tinha sido e está, qu.e preseverar.e
mos no ·regime presidenctai; não en· 
contrei, dentro das chamadas gran
des linhas do regime presildlencialista 
xe~édio para êsse mal, que é preciso 

coibir - que dizer - a crise do ll.bu
so do poder. 

Hoje, ainda conversando com o 
ilustre professor e Derputarlo Gabriel 
Pass-o, dizia-lhe eu que ta.lvez ·o -' re
médio para · essas crises !Periódicas 
e'steja no for.ta.lecimento da· :'Cô.rte 
eleitoral e .também · no revigoráriier..to 
de · uma lei el-eitoral ·que, ao ·mesmo 
tempo; que possa reger eleiÇõeS '· lim
pidas, também vá disseminando nas 
populações, entre os nossos concida
dãos, · êsses ensinamentos cívicos · in•. 
dispensáveis para qu.e calda cidadão 
e~e.rça · êsse grande dever com -'plel'la 
consciência. · · -

Não vejo na Oonst!tuição do Mé
xico, que é bem mooe.rila, .na . do 
Uruguai que for admitida depois de 
uma grave crise e de ali ter imp.eradó 
o regime dita-torial. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Crise essa trazida ·pelo regime cole
gi1l.l. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Ná<J vejo o sistema de freios e co:r;l
tra-rpesos iJD!dispensáveis pa;ra coibi
ção do abuso do .poder. Ora, eu 'sou 
presiidencialista no seio da Sub-Co
missão a que .pertenço e de que sou 
rela,tor . Assim me manifestei; mas, 
com a sincexida.de brutal que me é 
atiente e que é quasi cons,titutiva em 
:mim, devo dizer que fiz uma conces
são ao ilustre :pro!l'esso;r e meu valo
l oso -collJiPanheiro de representação 
pelo Rio Grande _ dQ. Sul, de admitir 
essa introdução, ·pois que não encon
trei outras . Admito que a presidên
cia seja exercida pelo presidente ·<la 
República, com o.s seus mil!listros . 
Não vejo que isto seja parlamenta
rismo porque aqui, antigamente, na 
Velha República, quando no ptenó.
rio se oferecia uma 'moçã.o de ·infor
mações, se dizia : isto é presidencia
lismo: Quando se apresentava uma 
medida qualquer esclarecedo:ra da 
opinião ou dos rprQprios dierpu.ta.dos, 
logo se ;respondia: isto é parlamenta. 
rismo. 

Não tenho ogerisa aos :regimes. E' 
preciso tirar de cada um dêles aqui
lo que V'aJ.e, para t emrpe:rar o que va
mos adotar - um regime que se ooa·-

. dune com as necessidades nacionais. 
Não dev-emos te.r hor:rxor ou fetichis
mo pelos regimes políticos. · - t•: 
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Fui educado politi.cam'ente na es
oola. da chame.Jda diti!Jduras sacía.l e 
hoje, quase no fim da vida, o que 
_posso ' dizer é que tr.a.nsformei meu 
·pénsa.niento, modiiiqu~i-'o para ad
·mitir que· ela não era. viá.vel, ne.'U 
'n'O meu Rio Grande do S.ul, onde 
·oeroea.va. as liberdades, nem mem1o 
nn Brasil. ··Agora, se a Grande Co
misSão pretende é filiar-se a espírito 
~tri·to do presidencialismo, seguindo 
~- orientação do :'regime norte ame
ricano, não v-ejo por que banir do 
texto do projeto em elabora.ção esta 
()~e.s.São "com seus Ministl'ps". 

Avistara-me;· hâ pouco, o ilustre 
Profe.ssor Má.rio Masagão, a quem 
irrezo e · res'peito .... 

O SR MARIO MASAGAO - ObrL 
g&'d~ a V. Ex.". 

O SR. FLORES DA CUNHA -
.... é o meu· querido companheiro, 'u
n'Jnar da tribuna parlamentar, nQ"..á
·yel a.rgumentaJC!or,- o Deputado pelo 
:a.tado do· Rio, Sr. Prado Kelly . .. 
•• O SR. PRADO KELLY - Agra-
decido a V. Ex.": · 

O SR. FLORES DA OUNHA -
.... que se esua.va atribuindo à reda
ção dêste artigo uma intenção que 

- realmente nem eu, nem a CDmissãi 
tiv:emos ao redigl-·la.. Quer dizer: que 
ria vêr-se no artigo urn:a e51Pécie d~ 
co]Jegiado, à man-etra suíça, e sua 
adaptação uruguaia. Longe de nós ... 

O SR. ACUR.CIO 'I10RRES 
· Posso afirm-ar a V. Ex.a que não foi 
ê.ste seu propósito, nem o da Comis
se.o. 

O SR RAUL PiLA- Esta reuação 
a;penas ·eleva um pouco a categoria · 
'd<iS Ministros. · Nada mais que is.:;o. 

() SR. ACURCIO TORRES 
E foi assim que o nobre orador jus
t.ificou seu voto no seio da ConJti
tuinte. 

O SR. F1LonEs DA CUNHA- Se
nhor Presidente, para não incidir na 
l:ia.charelice de repisar ê.>te assunto 
'quero·dizer o seguinte: o Pl'óprio regi
me colegial chamado rggJme .sufço é 
um colegiado sui-generi.~. porque ao 
Conselho Federal, ao turno de quem 
exerce o executivo de dois em dois anos, 
mas ·é _regime repub'!icano puríssimo e 
federativo. Sabe-se como se org~nizou 
a· Suíça. Aquêles cantões de povoações, 

de .fundo étnico diferente e ao mesm() 
tempo de línguas vivas, se congrega-ram 
para a defesa comum de território dos 
interêsses mútuos, e criaram a pâtria 
suiça, que foi acrescida muito depois 
da primitiva organização de antro can
tão - e de Tessino, alem de outro.s, 
que pertenci.alm à Itâlia·. · · 

·Mas, . não se filiou a nossa reda.Çlio 
ao colegiado uruguaio, tam!pouco·. · O 
colegiado ··uruguaio era também uma 

.organização ·que jâ não cham11lria -de 
sui-generis, mas de esdrúxula. por
que, não tendo o Presidente Ardenas 
conseguido implantar o colegiado pu
·ro, transigiu com seus QPosLtore$, 
sendo dividido o &ecutivo em duas 
partes:· uma exercida pelo Presiden
te da RepúblLca, com três PMta& -
a da Guerra., a da Fazenda ·e a do 
Exterior; e o c'Dl®ado, quer dizer, 
o outro ra,mo do executivo, que ficou 
com outras três ou quatro pastas. 

O colegia.do e!l'a exercido pelos ~ha
maJdos conselheiros de ES>tado, elei
toS pelo voto secreto proporcio.o.al, 
em o qual estavam·, em maior ou me
nór . grau, representados detentores 
majo.ri.tá.rios da opiniã-o política do 
país, po.is que os menores setores 
nli.o tinham Tepresentação. Por isso, 
digo "os maiOII'itari.os". 

Mas, Sr. Presidente - e o que digo 
é o quantum satis pa.ra dar por· ter
minada minha interv>en!fão agora -
não. se trata nem do colegiado suiço 
nem do· col~iado uruguaio. O que 
se quis foi fazer com q:Ue a colabora
Ção dos Ministros fica.sse estabeleci-· 
·da na Constituiçlio, para não set•em. 
êles ·apenas meros secretários dO 
Presidente d:a República, sem ne
nhuma considera.!fão para quando 
disowdassem dQ Pr-esidente. :E; não 
lhes caberia, nesse caso, pelo regime 
presidencial outra causa senão de
mitir-se. Gomo em outro a:rtigo do 
projeto por nós redigido também se diz 
que os Ministros de Estado cooperarão 
- expres'São do nobre Deputado· Se
nhor Acúrcio Tôrres. 

Sr. Presi.dente, como o trabalho da· 
Grande Comissão, joeira.da ligeirat
mente aqui, -terá de pa.ssar por ou
tros crivos no p-lenário, vou reservar
me para, no plenãrio. dizer d.a:s ra-

. zões· que tenho ,para procurar núti
gax ou moder.a;r o excesso de poder 
que, pelo regime,· se dá a.o Executivo 
- já não quero dizer a.o Presidente 
da República. Desejo um Poder Ex€-



___, 186 -

cutivo vigoroso, . não na acepção na 
zista. de poder forte: pode.r for.t·e 
todos êles são; já a expressão signi
fica fôrça. Bem. Mas, o que desejo 
é que haja velida:deiTo equilíbrio de 
poderes e que hajam sa.nções para 
QS excessos de porler. 

Não quero prolongar-me porque Vos
·sa Ex.a, Sr. Presidente, me avisa de 
que meu tempo está terminado. Mas 
eu me reservo, repito, para, no ule
nâlrio, desenvolver esta tese de que, 
dÓ modo pelo qu;tl foi re<lig1do êste 
artigo, de maneil·a alguma. im!})lica 

na 0oncepção do parlamentarismo. 
O SR. CIRILO 'JUNIOR - Se

nhor Presidente, o nobre l;)eputado 
Flôres da cunha, com indiscutlvel 
açêrto. declarou que nada tem a ver 
com o par~amen.tarismo o fa-to de 5& 
consignar no ctis'positivo que o Poder 
Executivo é exercido pelo Presidente 
da República, juntamente . com os 
Ministros -de Estado. Se fôsse extre
mar o sistema· .presidencialista no sis
tema parlamentarista, era indife
rente conservar ou não o ctispositivo 
tal como -está redigido. Entretanto, 
ü que me leva a apoia.r a emenda. do 
ilustre Denmtado Gustavo Ga.panema 
-é uma consideração que vou · ~xpôr 
em poucas palaVTas. 

Qual!ldo tratamos do Poder Legis
lativo aqui, deixamos .escrito que o 
Deputado, desde que eiiJiPossado, não 
pOde ocupar oacr:go ;público de que 

.seja demissível ad nutmn;· não pode 
ser membro de outro Poder. E, mais 
wctiante, declaramos que o Senador 
e o DEWUtado, nomea.dos Ministros 
de ESJta.do, não pe.l'dem o mandato. 

Ora, membro, que continua. o ser, 
do Poder LegÍslativo, não compreen
do como -possa fa:z.er parte ao mes-
mo tempo do Poder Executivo, con·· 
servando a sua função legislativa . 
Eu me dispenso, Sr. Presidente, de 
outras coosiderações para maniles
trur-me nesbe sentido. ' Voto p~la 
.emenda do Sr. Gustavo C.apanema. 

O SR. IVO D':AQUIN'O - Se
·nhor Presidente, eu também es.tou 
de aoôrdo com a emenda do Scr:. Gus
tavo Crupanema ~ vou explicar ·por 
que. 
. O Presidente da Jtep!Ública é quem 
encarna o Poder Executivo, assim eo
mo é o Parlamento quem enca,rna o 

Poder Legislativo. Não quero en-
trar na discussão de se a aceitaÇão 

da ex.pressão contida. no artigo a ·res
peito dos ministros de Estado envol
ve, ou não, um desvirtuamento cio 
a.centua.ré a reali-dade do nosso 3i.s
tema. Quem go•verna é, exatamente, 
o Rr·esidente da Repúblioa. Seus Mi
nistros não passam, pelo nosso sis" 
tema, de agentes de confian,Ça. 

O SR. RAUL PILA - De a.ma
nuenses. 

O SR. IVO D'AQUINO - Assim, 
dentro do sistema presidencial que 
adotamos, êles são ;pessoas polítioa-1! 
de confiança estrita do presidente da 
Rle'pública. Se. admitissem o texto 
do artigo tal como está no projeto, 
também teríamos de admitir que o 
Presidente da República governará 
com seus ministros e também com 
as autrurquias existentes, porque, pelo 
sistema atual, as autarquiaS cOI!lsti
tuem organizações que ·estão de~ 
tro do Govêrno . De modo que te
ríamos, também, de compendia.r ·ell-
sas entida.des. · 

O SR. RAUL PILA - Não apoiado. 

O SR. IVO D' AQUINO - Por 
isso, entendo eu, devemos" ficar ilen
t.ro do sistema que adotamos até 
hoje. Se coilljpulsarmos as Constitui~ 
ções d~ 1891 e 1934 e o ;proje't.o Dõria, 
verificaremos que estão todo.s recH
gidos tal como propõe a.gor.a. a emen
da su;pressiva do Sr. Gustavo Capa
nema. 

A ConstituiÇão de 1891, ;por · exam
plo,diz o seguinte: 

"EJrel'cé o Poder Executivo o 
Presidente da República dos Es
tados Unidos do Brasil, corno 
chefe eletivo d-a no,ção". 

A Constituição de 34, por sua ves, 
determina: · 

"O ,P<l!der Executivo é exer
cido ·Pelo Pr-es.idente da _Re,pú
blioa". 

Tout court. O Projet o Dória reza.: 
"Exe;roe o Poder Executivo • · 

Presidente da República, cumo 
chefe eleito ·da nação". 

De modo que já -temos, na própl'ia. 
tna.dição do nosso direito constitu~ 
cional, textos idênticos ao d-a emen
da Gustavo C!rupanema. 

Ainlda quero acentuar o .seguinl;e: 
há pouco, a Gr:ande Comissãv ·não 
wdmitiu que a 1Ilollljeaç1b dos m~-
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nistros de Estado, fôsse aprov·acla pe-.. 
lo Senarlo. Quer .dizer que a comis

são tomou a orientação tradii:wnal no 
nosso direito. E' por êsses argumentos, 
f:>r. ~:resíqente, que esto\1 de acôrdo 
com a emenda Gustavo C:1panema. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a .pa1awara, vou encerrar a dis
c~ão. (Pausa) . 

Está encem:acla. 

Vou subme.ter a - votos a .emenda 
supressiva do Sr. Gusta.vo Oa.pane
ma, que, pela natureza, tem prefe
rência. Está concebida nos seguin-
tes tê:rmos: · · 

"Substitua-se o art. 1. 0 pelo 
s~uinte: - O Poder Executivo 
é· exercido pelo Prel:lldente da Re
pública". 

Os Senhores que a aprovam, quei-
):am ficar sentados. (Pausa) . · 

Arprovacla. 

O SR. AGAMEMN!ON MAGA
LHAIES - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. a faÇa cQillstar da ata que vo
tei contra. 

.o SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Será co}il.signado. 

Passemos ao .an.'Tt. 2.o: 
"O perfoçio pr·esidencial s.~1·á 

de qua.tro anos, não iPOdendo ser 
o 'Pr·esidente da República 1.'e
eleito senão d·e;pois de cessada 

· sua função, qualquer que tenha 
sido a - du:r;ação dela". 

Tem .a palavra o Sr. Acúrdo Tôr
res, que enviou à Mesa uma emen
da nos seguintes têrmos: 

"0 pe.ríodo pr.esidencial \Será 
ode 6 anos". 

O SR. ACURCIO TORRES 
Senhotr Presidente, a •emend& que 
-enviei à Mesa estabelecendo, com o 
Senhor Deputa;do Graco Gardos6, o 
prazo de 6 anos para o periOido 'Pre.
sidencia.l, é resultante do vot,o .a,pl·e
senta.do à Subcomissão pelo emi
nente representante de Sergipe, pre
sidente da 4. a Subcomissão, - v a. to 
a que, com prazer, dei também a mi
nha assinatura. 

Até .aqui, Sr. Presidente, deixando 
de lado, nesta oportunidade, aos ra
zões por demais convincentes do voto 
do Deputado Sergipano, sempre se 

afiimou ser exíguo, para a execuç-ão 
de um programa de govêrno, o prazo 
de 4 anos estabelecido ·ao- manda.to 
·ào Pre&Ldente . d•a lt:epública. Sempre 
se disse que o Presidente • da Repú
blica com um mandato curto, 4 anos, 
não poderia executar progl·ama que 
trouxesse, quando eleito, isso porqlle, 
nos seis primeiros meses do primeiro 
ano d.e Govêrno, S. Ex.a. ainda e.\lta
ria como _que se adaptando ao exer
cfc:o da função, ao conhe,~·lmento da. 
administração, em todos o.s ·seus de
talhes, em tôdas suas minúcias e, 
no último ano do quatr1ênio, já ' es
taria o PTes~dente da República, co
m.o que não o quisesse, enV'Olvido na 
luta de sua própria suoessão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Quer V. Ex.a. dizer que um homem 
se apresenta candidato à Presidência 
da República sem cOIIlhecer a admi
nistração? 

O SR. ACURCIO TORRES 
Um homem se candidata à Preskiên
cia da. Repúbli.ca COIIlhecendo, ce7to, ~ 
os pll'oblemas que dizem da vida do 
país; um cidadão s·e aiPresenta can-' 
'dida.to à Presidência da República, 
em regra, no Brasil, com larga experi
ência da administração ryúblicill, mas, 
de modo geral, Sr. Pre.>ider..te -- e há 
de convir comigo o nobre e ilustre Se
nador riograndense do norte - não 
conhe-ce, em seus detalhes, a máquina 
.:>..dministrativa da União a menos que, 
digamos assim, ainda. ao tempo da He·· 
pública VeTila, tenha sid•) por exemplo, 
um :R.oãrigues Alves, duas vezc>s eleito 
para aquele pôsto. 

O SR. RAUL PILA - ~le t.rouxe 
os ensinamentos do l'eg'ime pa:rla
mentar da Monarquia. 

, (Trocam-se vários apartes> . 

O SR. ACUROIO TORRES 
Eu só pédlria aos meus no.':m~s e dou
-tíssimos colegas que me a.parteassem 
cad& qual por sua vez. Membro da 
4." Subcomissão quero deixar bem 
p!!ltente · à grande Comissão que nãa 
deixarei · sem !I'esposta aJpa.rte de qual
quer coleg,a;, de qualquer natureza, 
em defesa do ponto de vista que Stll!
tentei no seio daquela subcomissão , 

Há ainda outr.a questão, ventil'lda 
no voto Gr.aco Cardoso, mas que tra
go a esta Comil:l;ão, mesmo l>ubme-
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tendo-me à. critica e à c·ensur.9J dos 
doutos, com a mesma coragem com 
que a levei ao seio da 'subcomissão. 
Quando tivéss·emos de estabelecer o 
período de 6 anos para o Presidente 
da República ~ eu pediria, ago.r.a, 
ao nobre~ Deputado Prado Kelly que 
tomasse nota das ·minhas paJ.a-
Yras :- .... 

O SR. PRADO KELLY - Com 
todo prazer. E' um· convite? 

O SR. AClJiRCIO 'I10RRES -
... ao atual Presidente à:a Repúblioa 
não _se PQd·erda · negar êsse período, 
porque êle foi eleito opela maioria es
magadora da nação ·brasHeh'a, por 
um pe.riodo de 6 anos, a pa.rth' de . 
1 de janeir9 de 1946. 

O SR. CAFE' FILHO - Foi elei.to 
na vigência da Lei ConstitucionaJ 
núm·ero 15. 

O SR. ACURCIO TORRES -
En.tendo, - para as minha& afirma
tivas peço o perdão aos doutores da 
Comissão - que não p01dem ter a 
mesma fôrÇa constitucional_ todos o1> 
atos chamados de emendas à Cons

tituição de 37, porque dou maior au
toridade, maior extensão ·e maiol' vi
gor ao Ato Adicional n. 0 9, aquele 
que cQf!lvocou o eleito:mdo e estS!be

leceu o .. inicio da reestruturo:ção demo
crática do país, aquele que declarou 
que haveria. u:m .presidente eleito por 
6 anoo e uma Câmar·a dos Deputactos 
eleita por 4. Meu voto . dado ao Pre
sidelllte da Repilblica foi ;para um' 
govêrno de 6' anos, e foi assim, cl.e 
um lado e de outro das trincheiras 
r:.a Jut.a de 45 'que 'Pl'egam·os ao povo 
br.asileiro. · 

Sr. Presidente, acho insuficient~ o 
período de 4 anos para o Presidente 
da Repúblic·a, motivo por que, com 
as razões que ora aduzo e· as razões 
irr.efutáveis do voto Graoo cardoso, 
no seio da S'Ubcomissão, mandei à 
Mesa uma emenda esstabele.cendo o 
!Pl'azo d:e 6 anos para o período pre

. sidencial da República. 

Há .mais, Sr. Presidente. o pró
prio Sr. Flôres da Cunha, com a 
franqueza que todos lhe reconhecem, 
declarou em seu voto qüe não teria 
dúvida - portanto, v·eja,m bem os 
nobres colegas que não é questão. de 
prazo a do nobre, digrto e valoroso 
representante do Rio Grande do Sul, 

cidadão, digo-o insupeitamenbe. a.. 
quem a Nação tant01s e tã0 assinala
d'OO serviços já tleve ~ em ' tí'a:.risi
gil• até 6 anos para o periodo:pi"ési
dencial 'da· República, estabelooeti.do, 
aJpenas, uma restTição: = · ·a :tiê' 1iue 
o ·' cidadão, ua:na. vefl: exercido o <mim
dato •de· Presidente da Republica,"lião
poderia nunca mais voltar a desem-
penhá-lo.' · 

o· SR. RAUL PILA - Tão grave 
!liChava a concessão que fazia. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Chamo a .9Jtenção tl.o no
bre · Daputado ·para o tempo. 

O sR. ACUiROIO TORRES 
Vou ateru:Ier a V. Ex.a, Sr. Presi
dente. 
- Só nesse passo não aconlPQ.llhei o 

Sr. Flôres da Cunha o mesmo fa
zendo o ilustJre r6Q)Tesenta.nte de Ser
gipe, Sr. Graoo Oaridoso, IPOiqUe o 
Sr. Flôres da Cunha estabelecia. uma 
pil'o.vidência que importava num.a 
verdMl.eiTa oa.ssação :da cid.rudia.nia.. 
Estabelecia essa captis diminutio· de 
riunoa mais poder o cidadão vir a 
{'Xercer o cM"go de Presidente da Re
pública. Quanto ao prazo, já ·disse. 
o Sr. Flôres da Cunha iria até o 
ponto de aceita>!' os 6 anos pr~tos 

no v;oto <lo Sr. GT·aco Cardoso'. · 
O SR. RAUL PILA- Mas·· a il'es

tri.ção que a.presentou é um wrgu
mento contra a tese de V. Ex:•. 

o · SR. ACUROIO TORRES 
Porque? 

O SR. RAUL PILA - Porque fa
zi.a; . esa concessão a preço de uma 
verdadeira cassaÇão dos direitos po
líticos. 

O SR. ACUiRCIO TORRES -
Foi essa cassação que me leV'OU ' a não 
a.companhar _S. Ex.a. Eu aceitaria 
essa OIPinião, se o Sr. Flôres da 
Cunha, em vez de decla<I'ar "nunc!t 
mais eleito", declarasse "sem reete1-
ção" . 

Se o nobre representante do Rio 
Grande do Sul tivesse afirma.Gõ .que 
transigiria éom o pr.w:;o até 6 anos, 
sem reeleição, eu est!lll'Ía de· acôrdo 
com S ;. Ex."' :porque o espírito de 
meu voto e o do Sr. Deputado Graco 
Cardoso não é outro. · Somo por·6 anos, 
sem reeleição. · 

Era o que tinha a dizer. 
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• . Q, &t. Fl.JORES DA CUNilA - . Sr. 
Fr~si.dent.e, quando o .ilustre depu ... 
tadP , Acúrcio Tôr!l".es pediu a pala· 
v.r-a. . pa.ra j ustifiQar sua emen.óa, lem

breirome . de um episódio ooorrido há 
muitis.simos anos em :nosso país. 

. Q e Conselheiro .Afonso Pena, ·esco
lhido candida.to a Prtlsidente da Re
pública, aohou . ·de bom alvitre Ia
zer umas viagens relâmpagos ao l1or
te e ao sul do país, para conhecer. .as 
suas necessidades. Quando foi vi
llitar o- Rio Grande do !Sul, na «i-. 
dade de Pelotas, pois que abaaldona.ra o. vapor .na. de Rio Gr.an.de, ao 
chegar à gare Ida Estrada. d.e Ferro 
foi recebido por uma gr.ande mani
.festa~ão. 

O ··Club Fenix Caxeiral de Pelotas 
o mais antigo do Rio Grande . do 
SuJ, ·. destacou um. orador par~ sau
dá-lo. Mas êsse or•asdDil' iniciar·a as 
suas . pala.Vl'as: "Exnio. Sr. COl!lse
lheiro . Afonso Augusto Moceira Pena, 
a . História do BrasiL ... " O conse
lheiro tomou os papéis ·da. mão do 
moço e· disse: "A Históri·a. do Br.asil 
eu a conheço bem. Dê-me cá isso 
que vou ler 'Cle noite". 

Pois bem, - quando o ~. Depu
tado Acúrcio . Trnes tomou da; pa
lavra., eu sabia que a emenda que 

êle e ... o ilustre Sr. Graco Cardoso iam 
~Pr€1>entar já trazia oo seis anos 
paa-a o PT;e.>idente da Hepública, 
como se f,ruz; pão amassado com dedo. 
(JCiSO~) . • 

O prazo de seis anos mun país de 
pouca educação cívica come> o nosso, é 
excessivo. E' preciso que no nosso re
.gime a temporariedade dos poderes se
ja exercida, que haja rocação dos ho
mens que presenteiam a,s mais altas 
funções. 

O SR. ACURCIO TORRES- Prazo 
com o qual V. Ex.a trans!girla ... 

:•o: SR. FLORES DA OUNHA -
Transigiria, porque tenho transigido 
com ta:nta. coisa! . . . (Risos. ) Tran
sigiria; mas desejaria que coincidis
sem as eleições do Presidente da Re~ 
pública com as Ido Congresso Nado· 
I tal, E, para isso, a única .1.1aneira 
possível era estabelecer mandd.to 
igua_í paxa P.reside.nte da República 
e para representação popular. .. 

. Não. sendo isso poss1vel, druilde que 
jl\: ~ntem fioou e.stabe.lecicio que o 
mandato dos Deputados será de qua
tro Jllllos, e estou vendo que está 
COIDS3€rado, como disse, pão amassa-

do com dedo, -os seis .anos de dura
ção do mandruto do :presidente votei· 
contra êsse prazo de seis a..J.~ no 
seio da Comissã'O, -e fui, como ~ Sr. 
Deputado Raul Pila, pelo de qua
tro anos. Mantenho-me nesse ponto 
de vista. Acho que essa é a solução 
11epublioana, a solução que condi.l 
com as aspirações nacionais que 
querem que dentro de .um tempo es ... 

· pecliicamemte dem~rcado se tenha a 
substituição do Govêrno da Repú
blica. Depois; acabamos de ver que 
no último ano, o Sr. Getúlo Varg.as, 
quando mobilizada tôda a opinião 
nacional para elegler seu sucessor, 
fechou o Congresso, rasgou a carta 
d:e 34 e se perpetuou no pod-er . 

O SR. GRACO OARDOiSO -
Pe:ço licença pa11a um aparte. V. 
Ex. a chegaria a~té · os cinco anos. 

O SR. FLORES DA OUNHA -
Até os seis também chegaria.. Não 

volto atrás. 

O SR. AOURCIO TORRES 
V. Ex.a, a pTinciiPio, dava cinco anoe, 
sem condições. 

O SR. FDORES DA CUNHA -
De qualquer maneira, meu ponto de 
vista seria que coincidissem os man
datos <le Presidente da. República e 

· do Par1amento. 

Mas, Sr~ Presidente, Se.nador Ne
.reu Ramos, - V. Ex." sab~ qual 
o meu ponto de vista neJse assunto . 
O que detS·ejo é que a Assembléia ela
bo.re uma C<JillStlituição par di ;;er cum
prida, respeita.da, que se .não pu,der 
fazer a felicLdade plena ci.o Brasil, 
porque a felicidade é bem iua.tingivel 
por cororr>leto, que por um longo pe
ríodo de tempo nos tr<;.ga tranquili
dade, re@ei.to e um pouco de pros
peridade para êste pais tão maltra-
tado. · 

O SR. RAUL PILA - Sr . Presi· 
dente, propõem dois dos quatro mem
bros da 4."' Subcomissão, os il11btres 
Srs . Gr.aco Oal1doso e Acúrcio Tôr
res, seja elevada para. seis anos a 
dur.a.ção do mandato ;presidencial. 
Discordei no· seio da subcomissão, 
juntamente com o iLustre Deputado 
Sr. Flôres da Cunha, desta propos
•ta, que reputo grandemente pl-.eju
dicial à renascente demQCraci.a. nra~ 
sileira. 



Há uma lei política formulruc:l,a, por 
Montesquieu, segundo a qual em _tõda 
p1agistratura se deve compensar :a 
grandeza do poder pe~a brEWidade da 
SUa dw·ação. E' uma sábia regra, que 
como a clássica lei da divisão dos po
deres - divisão e não independência 
- visa. a preservação da democracia. 
Poder forte e breve, é evidentemente 
:q1enos perigoso que poder forte e 
prolongado. 

E em virtude desta lei nos• Es
tados Unidos onde forte e· compará
vel ao de um monarca C'ê regime sim
plesmente Constitucional é o poder 
presidencial, limitado foi o mandat" 
presidencial a quatro anos e os dois 
anos em 24 dos 48 Estados c.a União 
Norte-americ.a.na:. E' ainda em virtu
de dela que o mandato presidencial 
nas repúblicas parlamentare.s• se es
tende por 6, 7, 8 e 9 anos. Assim 
mantido o regime presidencial, que 
tão deletérica influência exerceu em 
nossos costumes politicos pela insti
tuição do cesarismJO o máximo que 
razoàvelmente se ~eve conceder são-· os
quatro anos da. nossa tradição. 

Não procedem absolutamente, os ar
gumentos expendidos pelos dois outros 
e ilustres membros da · subcomissão. 
São, pelo contrário, contraproducen
tes. pois quase todos tendem, ccnfes
sadamente, a aumentar, a fortalecer 
o poder presidencial," que se reconhe
ce geralmente haver-se hipertrofiado 
erri nosso .Pais. ·, 

Assim, pretende-se ma.ior prazJ _para 
dar mais vigor ao presidente, para lhe 
tornar mais enérgica e firme a ação 
".para evitar seja o seu, um govêrno 
sem grandes 'iniciativas, um govêr
no de expediente_ de mel.a,.g. mec!·idas, 
govêrno fraco, isto é, mau govêrno". 
Ante semelhmte argumentação, qua
se se ficaria tentado a adotar o pen
samento de Hamilton, Madson e Rau
dolph, constituintes norte-americanos 
que desejavam tornar vitalícia 3. ilr-e
sidência. . . Por que não, se Iraco se 
oonsider;a. ·o despotismo presidencial 
que temos tido? 

Outro argumento é nece,:sitar o 
presidente de maio.r número de anos 
para r-ealizar o seu plano de gover
no. E não só realizá-lo. Quer-se-lhe 
dar "tempo suficiente para desenvol
ver seus planos, ver meC:Tar suas pro
vidências, o.ompultar sua~.s reformas, 
corrigí-·1a.s no que a política for acon
selhando. "N&,te e em outroa ·pas
sos do voto que estou analizando, o 
que simplesmente se contém é a dou
trina do cesarismo. El-eito o govêr-
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nante, tudo passará a depende7 c·x
t:llusivamente dele e· convenientr será•, 
quando não .perpetuar, pelo menos 
prolongar a sua ação · providencial. 
.Por isto, Srv Presidente, muito m'tis 
do qüe a coi.t:a em si, isto é a dib
tação eLo mandato presidenciàl, o que 
me impressiona, e ~mpressiona desa
gradávelm:=nte, é a argumentação que 
se invoca para justificar. Repito, a 
tendência cesarista, é ·aí, clara, patente, 
impressionante. 

Demais, é inteiramente, insubsis
tente este aJ"gumento doo meus dois 
ilustres co-legas de · subcomissão, se
gum:lo o qual é necessário ma•cr pra
zo de tempo para que o presidente 
possa executar o seu plano de · govê:c'
no. Um dos muitos defeitos do· sis
tema presidencial é, justamente, V!or- · 
se o candidato obrigado a preciS!a.r, 
na sua plataforma, isto é, com mui
ta antecedencia, um programa de· g,o. 
vêrno par.a um período de vários a,nos 
durante o qual podem va.rhr gr:?..nc?.>e-· · 
mente as condições do Pais; e uma 
das grandes vantagens do sistema po
lítico parlamentar é, · pelo contrário 
que o govêrn>O está sempre em c&ndi
ções de formular um programs. ade
quad,o à conjuntura. Or,:~., Sr. Pi'esi
dente, a dilatação do mandato pre
sidencial de 4 para 6 anos, vem ine
gàvelmeute agravar tais dificulda
des. Qual será o gênio c~>p!i.z C.e 11re.: 
ver as condições em que se encon
tr,:trá o País . daqui a quatro ou cinco 
all!Os e as providências' que' então se 
.farão necessárias? · 

Em verdaide, Sr. Prestdente, a pre
valecer a rígida concepção presiden
cialista, segundo a qual tudo depen
de de um. só homem, longp. de alon
gar o mandato, o que se deveria era 
reduzí-lo para que o presidente fosse 
eleito com um programa a . !:U.rLo pra-
2'10, suscetível realmente, de :;;er pra
tica.C'O. 

Têm-se formulado na Rú}sia pla
nos quinquena<is. Mas êste parece ser 
o limite máximo concedido à pre
visão humana; não houve ainda quem 
sugerisse planos sept~nais ou dec:t
nais. Demais tais . pla.no.;. se refe
rem sómente a um a.&pP .. do limitado 
da· vida nacional e visa..m resolver de
terminad!os problemas econômicos. 
Muito mais complexo.:;, evidentemente, 
e mais difícil de delinear a longo pr·a.
zo é um inteiro programa de govêr
no, que compreende as mais variadas 
e complica<ias questões. 

Em suma Sr. Presidante, não en
contro nenhum argumento :ponderá.· 
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vel em favor da dilatação do manda
te presidencLaJ.. Pelo contrário, o que 
ela s·ignüicaria de acôrdo com a pró
pria argumentação expendida pelos 
seus pcopulsador:es seria a agravação 
da "ditadurà atenuada.", do cesarismo 
larvado" a que, seg.und0 opiniões in
iuspeitas. se reduz ·o presidencialis
mo. 

Assim dentro das linhas do sistema 
presidencial, que foi o que apriorísti~ 
oantente, sem discussão prévia, pre
valeceu no seio ~esta comissão, voto 
pela ma.nutenção do prazo tradicio
nal - quatro .anos. No r~ime par
lamentar, onde outras são as funções 
do presidente, eu daria ao · mànda to 
presidencial .a duração de seis, sete e, 
até pove anos'. 

Justificado dest',a.rte o meu voto 
manda a lealdade reconhecer uma 
certa coerência aos presidencialistas 
intransigentes, que pretendem dilatar 
o mandato presidencial. Presic•encia
lismo é govên1o forte, dizem eles com 
razão isto é, dit:lJdura p~soal, govêr
no providencial. E como o poder não 
se sacia nunca e quer· sempre maior 
soma de poder, é natural que pouco . 
lhes pareçam quatro anos de domí
nio. 

São coerentes, mas a providência é 
•anti-democrática mais do que isto, 
neú'asta, porque · agravaiJ,'á os mal•es 
profundos de gue, çlesde .a sua ins
ta:ur.lção padece a república. E ~-;,ta 
é a questão fundamental - não ces
·sa.rei C>e clamar - ante . a qual se 
encontra a Assembléita. Constituinte: 
democracia verdadeira, ou despotismo 
mais ou menos acentuado. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, pedi a palavra, ape
nas par.a uma curta declar•l.Ção de 
voto. Estou de .acôrdo com a emen
da do Sr. Acúrcio Tôrres; .acho pre
ferível dar ao Presidente da Repú
blica o prazo de 6 anos, sem direito· 
a ree-leição imediata do que o c .. e 
4 .anos, com reeleição corno se tem 
feito nos Estados Unidos da América 
do Norte. · 

Entendei, pooiém que djeve 1haver 
coincidência com o mandato legis
lativo ou, pelo menos, coincidência 
do· inicio de uma legislatura e do 
término de outra com o início e o 
término do período presidencial. . 

Refiro-ni'e, hoje, a esse. ponto por-
. que ontem, ao chegar à Comissão, 
um pouco retar.da:do. encontrei já 
votac·0 o .pr.a.zo de '4 anos para o 
m!!,ndato legislativo. 

;Era minha intenção ap.re<Aentar 
emenda,. que seria concebida nestes 
têrmos: 

Art. 20. Cada legislatura du
rará metade do prazo do mán
ldato, do PJ~esidente d1. Repú
.blica coincidindo o início de uma 
com o início e · o têrmo daquele 
mandato . 

Uma vez que não pude apresentar 
a emen~a, tenho necessidade de, 
concedendo· o prazo de 6 anos, jus
tificar meu .ponto de vista. 

Parece-me que o prazo deverá ser 
êste, para ,a, legislatura, de 3 anos 
DU. então, preferívelmente, 0 de 6 
anos. Sei que se diz residir a es
Eência do regime democrático no 
prazo curto dos mandatos . Não vejo; 
porém, em que a história confirme 
esse ponto, de um modo geral.\ Na. 
Inglaterra, o .país da democracia não. 
há prazo curto pa,ra eleições. ' · 

O SR. MARIO MASAGAO- Na 
Inglaterra, o regime é P:árlamentar. 
A democracia exige manC.atos breves 
no regime·. presidencial, a.penas. 

O S'R. EDUARDO DUVIVIER -
Sei_ :tJerfeitamente, · e' os colega·s· não 
me fl!>rálo a injúria de .supor que eu 
ignóre ser esse 0 regime inglês . 

O SR.- ARTUR BERNARDES 
Nenhum de nós poderia irrogar a 
V. Ex." semelhante injúria . (Apoiado) . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER _: 
Agradecido a VV. EE. . 

Na Inglaterra ,não há prazo mí~ 
nimo para· duração dos mandatos 
legislativos; até ao Parliamentary. 
Act de 1911, o pr-azo máximo era de 
7 anos e foi nesse período, .em que, 
:por muitas vezes, as ]egislatw·as 
preencherMn esse prazo, que a Casa 
dos Comuns evoluiu, de uma a.~sem
bléia informe. de humildes peticio
nários, c!·e reparação qe gra vamc.>, à 
Coroa, na Gâmar.a dos Oomuns, que 
hoje constitui o Poder Le:gislativo e 
domina o Govêrno. 

A média da duração das legi&la
turas :n,esse · período, foi de . mai~: de 
três anos; e, se é verdade que, . .em 
lSlO, houve duas eleições a leglSlatura 
por último eleita• nesse ano durou até 
1918, embora em virtude das condições 
extraordinárias da guerra, que sobre
veio em 1914 . 

A duração do prazo nO<!'• limites 
desses máximos, não prejuC1cou por
tanto, a democracia; foi com esse 
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.Prazo extensivo at~ 7' anos, que a 
Casa. dos. Comtms tomou a sua pre
dominação sôbre a Coroa e a Câma
ra dos Lordes. 

.Nloo · EstaidQ:l Unid<Jos, O· Senado, 
com . seu prazo de 6 . anos, tem sido 
mui. tO · JTdellior aafllto peh opinião 

p"f:lblica. que a própria Câm!!J'a dos 
Representantes, com o prazo de dois 
an0s . . 

'!Aliás, i W<O~drow W'i.lson no seu 
conherodo livro. Ccngressiõnal . Go

ver.nment na ediç_ão de 188, demons
tra cemo o prazo de .c:ois anoo é in
Sl,Ü~iente para a eficiência de ação 
do deputado do· que decorre o menor 
prestígio da Casa dos Representantes. 

.Não vejo, · portanto, contraidição 
alguma, com o sistema democrático 
na maior duração do prazo do· man
dato. O que vejo, sim é, a necessi
dade da coincidência do inicio c:e 
um IllJJ-ndato legislativo e do ter
míno de o~tro, com o período pre
sidencial a fim de . que, com a elei
ção do Presidente, a: mesma corrente 
de opinião pública possa, também, 
wevaliecer no Legiislativo; tendo o 
mandato Legislativo metade da du
ração do mancato presidencial, •'t 
opinião pública tet'ia oportunidade 
de aprovamdo ou óesaprovando a 

conduta do P.residente, orientá-lo. 
O que se não devi;! tornar possível é 
que um Presidente influa, pelo na
tural prestígio ao seu cargo, na for
mação da legislatura que ceverá 
atuar no período presidencial se-
guinte. . 

P•or isso_ peà_i a palavra •3- fim de 
e~plicar que me reservo, no plenário 
o . direito de apresentar emend'l es
ta..OOlecendo o orazo de 3 anos para 

o . ;mandato legislativo; não sendo 
aceita., oferecerei outra '"me.nda, es
ilabelecendo o prazo de 6 anos. 

O SR. GU.ARAICI SILVEIRA -
Sr·. Presidente, · em 1934, acompanhei 
meu nobre colega Sr. A~memnon 
M;agalhães preferindo o regime par~ 
lamentl;l.r, e, ainda nesta Grande Co
míssão, optei com S. Ex."' po-rque sem
pre .preferi a eleição -do Presióente da 
República pela Assembléia em lugar 
de. sê-~o pelo voto direto. 

Desde crianç.J-: meu acendrado pa
triotismo tem sofrido bastante com 
as eleições presidenciais do Brasil e 
algumas vezes fui tentado a fazer, 
contl'a home:n.s públicos coisas de que 
me envergonharia hoje. 

A tanto era leVIado pelos ódios que 
procuraria cr1a.r no meu coração de 

moço . as tremendas e dolorosàS cam: .. 
panhãs eleitorais para a presidência 
da República. . 

Em 1934, votei pelo período de , i 
anos e meu voto foi venciC:o. Preferi 
o período de 6 ~anos para o Presidenw 
da Repúblic.:l. e três para . os :Oepu
tados, de modo que o· mandato do Pre
stdente c.oube~·e em dois perío'lios de 
legislaturlll. Também poderia opinar 
pelo período de 4· anos para o ~em
dente da República com mais um ·dJi 
ll'ee.leição. V'encido entretanto, esM 
ponto C.e vista, sou pel-a, eleição dO 
P:reswente tia República por 6 ·a.tlÓS, 
tempo bastante para que possa fa.aer 
govêrno calino, sem abalar os alwer
ces nacionai,s. com as temíveis cain.
panbias pessoais que tanto constra:n~ 
gem o sentimento cívico dó nosso po
ve e o leva afinal, a não crer em -qua
se nenhum dos nossos homens públi
cos. 

Esô:-a a razão por que estou de acô:r
do -com 0 período de 6 anos para • 
PresidEnte da República. 

o SR. SILVESTRE PERICLES' ..,.,.,. 
Sr. Presidente existe entre nós unia 
espécie QEl tabu contra •:l.S reeleições 
Coloco-me na corrente oposta p·orque 
entendo que um homem pOOe conti
nuar no govêrno por mais de um v.e~ 
riodo. Um dos mais :respeitáveis cida
dãos do Continente americano foi evi
óentemente, o Presidente Wa..>:hingtoll.. 
E&le eminente republicano deu o 
exemplo histórico da reeleição por 
uma vez. 

Não vejo como um bom brasÍleir~ 
governanào dignam!;nte o· pais· por Ulill 
período não possa ser reeleito. &l o 
Presidente for medíocre, natu.nalmen
te .não· conseguirá novo período go
vernamental, porque o povo, com o seu 
patriotismo, deverá repelir ê3se desejo_. 

A proibição de um terce1r0 período 
presidencial assenta a $Ua razão no 
amor ao poder, que não raro, tem per-
diào os homens . · 

Em poucas palavras de justific~ç!W 
tenho exp0sto, com sinceridade o meu.. 
pensamento, que sintetisei na emenó'i. 
por mím apresenta;da. 

O SiR. .ADROALDo COSTA = 
Quero apenas, Sr. PresiC:ente relem
brar que dias atmz; quando' prop~a 
a supressão do serviço taquigrá.fico., 
houve anuência geral em que fosse 
ele restabeleciào com o firme pro- · 
põsito de cada um de nós restringir 
ra. suas oonsiderações aos cinco mi
nutos regimentais, e que, só por ex-



-193-

1:eção, se permitiria. ~ dfiatação desse 
prazo. 

Vejo agora que a exceção se trans
form-a em regra, .e a fim de não re
cebermos censuras no plenário, é que 
pedi a palavra para solicita.r !Íi Vossa 
Ex:.". Sr .l'il'esidente, no limite do 
possível, o cumprimento rígido do 
11osso Regimento. 

O SR. CAF'll': FIT..HO - Sr. Pre
sidente, sou obrigado a duas pala
vras. 

QuanC.'O discutimos e votamo.s. o 
capítulo do Poder Legislativo, apre
sentei emenda fixando o m:tndato dos 
Deputados em três anos. Quando 
votamos a matéria referente ao man
dato dos Senadores, oferéci outra 
emenda, fixando- o em seis anoo. 

,Agora, qllje esltalllJOS discutindo e 
votJ.ndo o prazo do mandato do Pre
siôente da República, envio à Mesa 
emenda fixando o ,período presiden-

. cial em três anos renovável por igual 
pe:dodo. 

Sr. Presidente, a.cho preferível o 
mal da eleição por um período curto 
à eleição por um período longo. A 
Naçã,a suportaria bem um mau go
vernante pelo período de três anos, 
mas talvez não o suportasse por um 
período de seis anos.. E tem0 os 
novos· pr-onunciamentos revolucioná
riO$·. Isso talvez fosse mal maior do 
que admitir a reeleição, desde que 
fi.x~semoo ,período ma4s curto. 
A'Companho as considerações feitas 
pelo Deputac!oo S'ilvestre Péricles , 
Entendo que, se a Grande Comissão 
me acompanlusse na fixação do man
dàto dos Depu1Jados em três anos, 
dos .Senadores em sei's anos e do pe
ríodo prestdencial em três anos, ad
mitirulo-se a reeleição por período 
igual, terf.amos a vantagem da co
incidência das eleições com .a. reno
vação da Câmara, a. renovação do 
terço .<!<0 Senado e a eleição presi
dencial. Isso evitaria o grande mal 
que tem sido para o Brasil a influ
ênci.:l. do Presidente da República nas 
~eiÇiées ,pa11a -~omposição do 'C'cm
gresso. 

São estas as considerações que faço 
para sustentar a mi'nha emenda, que 
fixa o mandato presidencial em trí!s 
anos, admitindo-JSe a reeleição por 
igu:tl período. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES -
Sr. Presidente em reLação ao man
dato_ foi 31presentado à Casa notável 
trabalho do emi'nente Deputado Pra
do Kelly. 

Quero trazer dois exemplos que for
ta'lecem a argumentação em favor d& 

· emenda do eminente Deputado Acúrcio 
Tõrres·, que .fixa em seis anos, o man
dato _de Presidente da República. , 

o· Instituto da Ordem dos Advoga
dos, pleiad~ de brilhantes juristas, 
:s·em qualquer preocupações político
partidária, elaborou um ante-projeto, 
como subsidio . da Constituição que 
estamos elaboran<!'O, no qual . é !1-
xaao o mandato do Presidente da 
República em sels Mos. · 

V-r;,mos buscar os argumentos se
renos dos juristas desta terra dos 

- grandes cultores do direito,' que vi
ram atra;vés da história brasileira 
.aquilo que podemos chamar a subs
tância d~ realidade nacig;nal. 

Nesse notável trabalho do Senhor 
Prado Kelly também vem o exemplo 
da República Argentina, que fixa o 
mandato -d.oo Poder Executivo em seis 
MOS. E sabemo.s;' que com esse pe
ríodo extens.o conseguíu formar uma. 
g-eração brilhante de políticos . E' o 
padl·ão da América do Sul. Não está, 
como as outras -nações a que se re
fere o emi'nente Deputado, ,s.ujeita às 
revoluções constantes da América. do 
Sul. 

O SR. RAUL PILA - Perdão! 
V. Ex. a não pode citar o exemplo, 
porque os casos d.a Argentina e do 
Br,asil precederam a guerra, que,ndo 
todos os sociólogos do mundo prêga
vam a necessi-C:ade de fortalecer o 
Poder )Executivo. ,Com , EX!ecutivo 
fraco e Assembléia tonitoante e cheia 
de paixões, era imposs·fvel conduzir 
a Nação atrevés das tempestades 
que antecedeTam a Guerr,'l.. 

{) SR. FLAVIO GUIMARAES - A 
Argenti'na conta com grande univer
sida.d.t:s_ tem cultura literári!:. e; sua. I. 
formação é um padrão político lnal
ter-~vEl na Arr...érica do Sul. A exce
ção agora feita é oriunda dos próprics 
ax:ontecimflntos da guerra. Não há so
ciólogo, por menos avisado que seja, 
que não aponte ao mundo a necessi
da;de de o Poc!oer Executivo ser intei
ramente forte, de modo a 0onctuzir em 
meio às tormentas as nações que não 
têm arcabouço moral baseado no pas
sado, nação cuj0 pens.1mento i'nstá-
vel decorre de sua composição étnica, 
sem uma armadura constituida- atra
vés dos século.s. 

Outro exemplo, Sr. Presidente, é o 
dos Estados Unidos, que tendo um pe-



riod0 menor, .permite a flexibilida.Coe 
do mandato. E se _quisermos pesqui
sar um pouco a questão do fortaleci
mento do Poder Executivo, deveremos 
buscar inspir.a.ção em um dos grandes 
pensadores da atualidade S'pengler, 
que dizia ser 0 século atual o século 
das guerras. Um POder Executivo 
fraco por si só levaria as mçõ'.!s à 
decadência. 

sr. Presidente, o períoc!·o de seis 
anos prapos.to pe1o Sr. Acúrcio Torres 

eonsulta de m<Jdo evidente a realidade 
da política brasileira. 

Era o que tinha ái dizer. 

O SR. CAIRES DE BRITO -Se
llbor Presidente, na ques1;ão do man
dato presidencial, votarei por um pe
·.rrodo mais curto de quatro ar.os, não 
só ·por ser menor também por cvinci
du· com o dos deputados. 

O mal do Brasil, como de qu~se to
das as Repúblicas sul-americanas é 
o sistema patriarca de govêrno. Is
SQ representa um estágio nvmos de
senvolvido de nossa economta. e de 
n.o.s.sa politica.. Somos, frola,ndo l'ea.lis
t.ioa.mente um país que avança a pa.>
sos retardados para sua emancipação 
polítioa e econômica. O nosso passa
do, como o da maioria das nações do 
continente é de golpes de &Jtado, san
gre_ntos ou brancos, de disputas do po
der por grupos, com r·a.ras exceções 
cada qual c!-efendendo . um setor de 
interêsses que não os nacionais. Nossa 
ex;periência é triste no particular da 
hipertrofia de poderes. Não raro, com 
honrosa& exceções, o nosso Poder 
Executivo não passa de disfarçada di
tadura. Sinto ter de dizer essa.s ver
da-des. De forma que. agora, quan
do .elaboramos a Constituição seria 
interessante lançarmos a vista para, 
oess.e PMSad.o e essa. ex.periência, ten
do presentes, não vamos dizer tradi
ções que se dissesem abstratas, mas 
a própria r.eoaliC:ade do• país-. · 

Iniciamos uma fase promíssor.a de 
nossa vida. o Brasil tem, di·mte de 
si, longo e luminoso caminh'.> a per
correr, numa época em que, como na 
França, surgem inovações cin conse
quência mesmo das •rnnsformações 
que se operam. Não queiramos que o 
Brasn se paralise dentro de um mun
do que progride; não pretend·amos 
constituições avanç8/.ln,s demais para 
ficar no papel como a de 1934, mas 
também não façamos uma Constitui
ção que. estrave o deS'::nvolvimento 
econômico e :tJ..>lí,lco do pai~. · 
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Com estas cor.,sid.e~:~ções, não ad
mito nem de ley:~. os . . argumentos c·m 
favor do .eStabelecimento ue um man
c!<ato presti~<1etai mais longo, !1.:1 ca
dos em que o Presidente da Repúbli·· 
c a, em quatro anos, nada pode f are> r. 
Eu perguH:o Srs. R r::presentantes: 
quem realiza é o Presidente d?. Re~ 
pública, ou ê!e executa, um progr oj,lJJa 
de parti•do? 

Vimos que os partidos, maiores e 
menores. s·e .apresentaram às· eleições
com programas definidos, sendo () 
Presidente da República, mero exe
cutor desses programas. Do contrário, 
teríamos de dar razão aos ditadores. 
Hitler permaneceu como <'it:tdor n() 
govêrno da Alemanha, muito tempo, 
e ainda dizia que não tillha podido 
-resolver seu~ problemas. Mussolini 
também foi ditador dura.nte longo pe
ríodo, e dizia que não tinha tempo. 
de resolver os problemas de seu pais. 
Por que? Porque não havia democra
cia. Havendo democracia e partidos 
bem estruturaldos, não haverá perigo,. 
porque o partidõ que melhor fizer, 
através de seu representam,e no Exe
cutivo. maiores credenciais terá para. 
voltar ao eleitorac!'O e pedir seu voto. 
Assim iremos renovando nossos costu
mes e acabando com o velho hábito 
de um presidente idealizar ele só um 
progroa.ma e apenas começar a exe
cutá-lo, programa qu~ não consegue 
realizar em quart0 anos, e não conse
guirá em vinte, porque programas po
líticos de um homem noo se aplicam 
a um pais. 

São êstes os conceitos principais que 
desejava emitir, votando pelo periodG 
de quatro anos, mesm0 porque en
tendo que, ao contrário dQ que afir
mou o nobre Deputado Sr. Guaraci 
Silveira as eleições só fazem bem à. 
nação. ·são com0 que um banho de 
democracia, é um alerta dos senti
mentos políticos, é ,a, m.aneira prática 
c!:e irmos ao encontro das massas, e.s.
clarecendo, falando, discutindo. Nã(} 
farão nenhum mal eleições e!Jl perío- . 
dos menores. 

Portanto, Sr. Presidente, votarei 
cootra o prazo de seis anos, por en
tender que não consulta os interêsses 
do Brasil nem dos próprios partidos. 
Ademais, · não devem prevalecer aqui 
interessês poa.rtidários quando se trata 
de uma Constituição para o Bresil. 

O SR. HERMES LlMA- Sr. Pre
sidente . - Votei a favor do período 
pre;li<l.encial por 4 anos. Fazer a con
.tinuic!ade e a excelência da adminis
tra.çã0 federal dependerem de um 



mandato mais longo do Presidente da 
República é colocar mal o .problema. 
Essa continuidade não pode depender 
substancialmente, primacialm€nte, de 
pessoas, mas da organização da vida 
polítio:L nacional, atráves da atuação 
de partidos nacionais. 

o Presic!-ente não substitui a opinião 
pública, ~em melhora os costumes po
líticos nacionais, por mais longo que 
~eja a duração do seu mandato. O 
presidente não será pior ou melhor 
apenas em função da duração do seu 
mandato. O presidente deve encon
trar no país os verdadeiros elementos 
.de um bom . govêrno_ e não principal
mente num mandato longo, como &e 
pretende. Quatro anos será prazo su
ficiente para um bom govêrno, se hou
ver capacidade dos homens públicos e 
se a 0 rganização política da vida n>\1.
cional tal coisa o ·favorecer. Em suma: 
fazer o bom govêrno depender · de um 
mandato de seis anos é legislar com 
uma simplificação aterradol'la da reali
dade, inclusive da realidade brasi
leira. 

. O SR. DEODORO MENDONÇA -
S'r; Pres~dente, voto pela duração de 

quatro anos para o yeriodo presiden
cial. E' uma tradiçao da noss:o~. vide. 
constitucional, é um dos melhor€.s pos
tulados do regime representativo que 
eJCpressam a verc!•adeira democracia. 

Nenhum argumento coiwence a mo
dificação para alarg-ar .o prazo, dentro 
do qual oo -bons governos que lll Repú
blica teve, puderam realizar grandes 
obras materiais e impulsionar nossa · 
civilização; nem coJhe a afirmativa de 
que no período de quatro anos a au
toridade presidencial é constante
mente diminuída pela inexperiência 
dos primeiros tempos e pela campa- · 
nha qa rel_jpectiva 1sucessão. Rjeal
mente_ não pode ser President~> da 
República tun -c~C::adão ~ue d€sco
nhece os grandes inter~ses do pais e 
a técnica d;t administração; também 
só terá autoridade diminuída pela 
campanha eleitoral aquele Chef€ aa 
Nação que, por seus atos, não tenha 
inspirado a respeito e imposto pela 
dignidade a fôrça moral que nos re
gimes democráticos e jurídicos é a ver
dadeira fôrça da autoridade. 

Fiquemos com o períoC:·o de quatro 
•moo, permiticfa a reeleição como na 
América do Norte, por via de nova 
consulta à vontade popular, depen
dente da confiança que 0 presidente 
haja inspirado e seguro sempre desta 
sentença: "a maior virtude dos regi-
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mes representativos é a. certeza de 
que os maus governos find'Ull". 

O SR. MILTON CAMPOS - Se
nhor Presidente, não venho própria
mente_ debater o M~Sunto, porque para 
êle nao trago qualquer contribuição 
pessoal. Desejo apenas, · deixar ex
presso meu voto, dada a revelânci.a. 
ôo tema p:u-a a vi:da republicana do 
pais. E meu voto, Sr. Presidente, é 
·pelo mandato de 4 anos. Alicerço-me 
para com brevidade expressar m-eu 
pensa!lle~to e!ll duas razões principais. 
A pnmerra e que o mandato curto 
está mais em harmonia com os. verda
deiros princípios republioanos · o se
gundo é que com o mandato d~ 4 anos 
mais fácil seria fixar a cioncidência 
entre os mandatos do Presidente da 
República e do Legislativo medida 
que reputo {!-e maior co.nveniêhcia para 
o aperfeiçoamento dos nossos costu
mes democráticos. 

De resto, Sr. Presidente, a tradição 
do Brasil já longa é do mandato de 
4 anos. Por que iríamos aumentar 
êsse período? Se atendermos à e:Xpe
riência, só teríamol> de nos fixar num 
período curto, porque dos longos pe
ríodos_ quer na União, quer nos Es
tados, acabamos de ter a mais amar
ga ex-periência. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, votarei pelo mandato 
de q_u~tr~ anos, se~ reeltüção, para a 
pres1C:-enc1a da Republica, não só. peloo 
moti-vos apontados pelos no,bres cole
gas que se manifestaram nesse sentido 
como pelos que aventei no plenário da 
Assembléia, em discurso pronunciado 
há poucos dias. · 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr.. Presidente. tenho a lamentar que 
haJa despendido tantas energias no 
último período de minha vida·, com 
o ideal de aperfeiçoar a nossa de
mocracia e saia do seio desta Comis
sã-o decepcionado quanto ao que o fu
turo nos aguarda. 

AdotamCJt5,, como forma de govêrno, 
, ao proclamar a república o paradígma 

n ol·1.e- americail!O.· 

'Por falhas que temos notado na 
aplicação do curto prazo, não ace;rta .. 
m os com o caminho para termo,s um;;. 
democracia nos moldes americanos. 
Todavia, parece que a nos-sa porfia 
deve ser no sentido de imitar o modelo 
que adotamos :os Esta.C-os Unidos ele
geram, no CO'Illeço de sua vida inde
pendente, o fundador da República e 
da nacionalidade, o gr-ande Presidente 



Washington, por duas vezes. Quise
ram elegê-lo ainda por uma terceira 
e êle se recusou a aceitar o mand,~to. 
Naqueles primórdidS, p_orém, justifi
cava-se a r.eeleição em se tratando de 
homem de gr.anc!e virtuaes morais e 
cívics.s, como o ·fundador da nação 
americana. 

Posteriormente, o prazo estabelecido 
na Constituição ~assou a ser curto. 
Adotou-se é certo o princípio .da re
eleição, mas, a não ser em oasos ex
cepcionalíssimos, a Nação não fez uso 
dessa prerrogativa. 

Entre nós, posso dar meu te;:;t.emtm
nhuo, o prazo de 4 anos é mo.i.s do que 
suficJ.ente para um cidadã') que quei
ra, realmente, servir ao seu país. A 
Presidência da República não é um 
lugar de gozo. mas de ex.cesso de tra
balho, por isso se chama cargo de 
sacrifício. Cada qual que ali for está 
no c!.ever para com a pátria de fazer 
tado\S as. sacrifícios em prol da co-
munidade. · 

Posso ·asseverar à Comissão, sem 
esperança de que vingue 0 ponto de 
vista de quatro anos, que qualquer ci
dadão que for para 94uele posto não 
fará em 6 ano·s mais do que faria em 
4. 

Ficaremos, S'rs .. ; mal perante a opi
nião ·brasileira, espaçando o período 
presidencial neste momento . Fizemos 
duas r evoluções para aperffliçoar a 
democracia e vamos comprometê-Ia 
para o futuro? 

Cada cidadão que vá a um alto pôs
to como esse, de Presidente c!oa Repú
blica, leva a ambição de servir ao seu 
país, e de cobrir seu nome de glória& . 
&se cidadão -irá dar toda contribui
ção de que for capaz para ligar seu 
nome a grandes parcelas do progresso 
nacional. 

Aumentar, portanto. o nl;1mero de 
brasileiros que pa,ssam por aquele J;JOS
to em um século, é, evidentemente, 
aumentar o número de parcelas na 
feitura do progresso ou aumentar o 
progresso do pa~. 

Em 100 anos, se adotarmos 0 perío
do de 4, passarão pela presiC.ência 25 
cidadãos, 25 grandes parcelas do pro
gresso, acrescentadas à prosperidade 
nacional. 

Se, porém, o período ~ar a 6 anos 
num século teremos apenas 16 presi
dentes. ou seja,m, 9 a menos.· Quer 
dizer que o ·país se prejudicará em 
9 grandes parcela5 na feitura de seu 
progresso . 

Não quoeró alongar-me mais V. 
Ex.a sabe, Sr. President e, que vim 

para a Presidência da República em 
período excepcional. Perdôe-me a Co
missão se falo C.e mim e de- meu go
vêrno, ma<> é necessário :porque que
ro trazer minha experiência . Comba
tido antes de praticar o primeiro ato 
de administração, tive o govêrno tem
pestuoso. Apesar disso, não queren
do passar em branca nuvem -pelo Ca
tete, desdobrei-me em atividades, dei
xei a fanu1ia e a educação dos filhos 
e dévotei--me excrusivamente, ao 1R· 
·terêb.Se nacional . 

Tive de ser quase · chefe de. Policia 
.do Brasil inteiro .par.a aguentar-me no 
govêrno e defender a investidura que 
a Nação me confiara. 

Entretanto, .pu~e rea,lizar uma obra 
•31dministrativa que não receio con
-fronto com as dos melhores govêrnoo 
que ar República tem tido, neste meio 
século do novo regime. 

Não me descurei de nenhum dos 
grandes problemas nacionais. Em 
meio de todas as dificuldades mobili
zando tropas, movimentando-as e 
transportando•as, pagando soldo do
brado, o meu govêrno ·a-presentou ó~
ficit tão mesquinho que se pOde dizer 
que os orçamentos ficaram equilibra
dos. 

!Construir o meu govêrno cerca de 
mil quilômetros de estrada de ferro 
!fez grandes reformas e Re aven turou 
a executar o que outro guvêrno, em 
tempo norJ;Ilal não quis: fazer; a re
forma constitucional. 

Se, em quatro anos, um govêrno 
como .o meu pôde realizar ess!as obras 
e outras que constam de mintias men• 
sagims, <:videntemente, em tempo pa
cífico, poderá outro . produzir 50 por 
c<>nto senão l OC por cento mais. 

Agora, se o cidadão eleit o Presiden
te da República for para o post e. ten
do diante C.e si um prazo maior evi
dentemente não se preocupará inuito 
em trabalhar ãepre'ssa, em fazer mais 
em menos espaço de tempo, e irá pro
duzir, nos seis anos, a mesma causa 
que outros realizaram em quatro. 

E ·t·emos a prova nesses 'quinze anos 
vassajd!os. Que 11epresentaram e:.õses 
quinze ·anos? Beneficios para o Brasil? 
Aí estão os dest roços, as ruinas a o 
alcance das vistas de todo 0 mundo! 

O SR. AGAMEMNON II!ÁGA
LHAES - Não apoiado. o Brasil 
avançou mais. de 50 anos . · 

O SR. ARTtJR BERNARDES 
AvanÇ'Ou mais de 50 anos? 
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O SR AGAMEMNON_ MAGA
LHAES - Em todos os setores. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Retrocedeu. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
LHAES - Em tooos os setores. 

. O \SR. ARTUR BERNARDES -
Retroce;deu. 

O SR. AGAMEM.NON MAGA
LHÃES - Prosperou em todoo os se
tores. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Está arruinanC.ü, ato1:tdo até às ore
Ih~ ... 
- o SR. AGAMEMNON MAGA:. 
LHAES - Não apoiado .. O Brasil foi 
conduzido através de várias crises e 
através da guerra. 

' . 
O SR. N.ô:RES DA CUNHA - ... 

e o Presidente da República se vê na 
iminência de emitir novamente. 

O SR. AGAMEMNON MAGA 
LHAES - VV. EEx."' estão fazendo 
política no seio da Comissão. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Absolutamente. A ruina do pais está 

/ à vista de wdos. 
O SR. AGAMEMNON MAGA

LHAES - V. Ex."' não pode ' negar 
que de 30 a esta parte o Brasil evo
luiu em todos os setores. 

O SR. FLORES DA CUNHA - E a 
crise financeira? E a falta de alimen
tos no pais? Tudo é fruto da guerra. 

o SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - V. Ex.", que acompa.nhou 
a Revoluçã0 de 30, conhece o espólio 
que o Govêrno recebeu. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
O que sei é que em 30 tínhamos C.'Ols 
milhões e oitocentos mil contos de 
moeda fiduciária e hoje estamos na 
casa do& vinte milhões. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Mas qual a riqueza do 
Brasil? Se o nosso melo Circulante 
aindw fôsse o de 30 teríamos ret.ro
graàado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Atenção! :E:sta.mos discu
tindo o projeto d.e 0 ')nstituição e pe
ço aos Srs. Representantes se mante
nham dentro do assunto. (Muito 
bem,)" · 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Quero declarar que no seio da Gran-

de Comissão não faço poUtica. Revol
tei-me contra a afirmativa do Se
nhor P.eputa.C.'O Agamemnon Maga-
g:dhães: · · 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Estão aqui representantes 
de várias correntes que apoiaram o 
Govêrno de 30.· A esta altura declaro 
à Comissão que sou solidário com to
dos os erros e virtudes do Govêmo 
de 30 até 29 de outubro. 

O SR. ARTUR BERNARDES -Faz 
muito bem, e nem es-perava de Vossa 
Ex."' outra atitude. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LH.AES-- Mas negar patriotismo a 
nós outros, é grande injustiça. • . 

O SR. ARTUR BERNARDES-- Não 
estou negando, absolutamente. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - . . . principalmente por par
te de v . Ex.", que sofreu as maiores 
injustiçl!IS. 

f 

O SR. ARTUR BERNARDES -Não 
estou negando patriotismo a Vossa 
Ex."', nem a nenhum dos ilustres com
panheiros. Se tive de fazer re_ferência 
ao período da ditadura, foi de raspão, 
como se pode dizer, e ocasionalmente·. 
Agora V. Ex.", sim, foi que me fez gra
ve injustiça~, ao dizer que estou aqui 
fazendo politica. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAFS - Fêz uma declaração fas
ciosa, apaixonada. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Por 
que? Não posso dizer que os 15 anos de 
ditadura foram nefastos ao Bra,s\1 e que 
oo quatriênioo passadoo f{)ra.m bené
·ricos? 

O SR GUSTAVO CAPANEMA -
Não apoiado. V. Ex." :J!:sses quinze 
anos deram ao país nova viida e novo 
vigor. 

O SR. FLORES' DA CUNHA -
Eu o desafio, Sr. Deputado Agamem
non Magalhães, a. debater no plená
rio os benefícios !!oa. ditatura. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - Estou à;s. ordens de Vossa 
Ex."', para o debate, no momento 
oportuno. 

O SR: NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Estamos verificando o in
conveniente de se sair da matéria em 
discussão para tratar de assuntos po
líticos. 
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O S'R. ARTUR BERNARDES 
Mas não tratei de assunto. ·político 
Sr. Presidente. Peço oa V. Ex."' per
miSBão pua dizê-lo. 

O SR. SOUSA COSTA - Senhor 
Presiuente não é meu propósito desa
tender o êonselho de V. Ex."' Muito 
antes de V. Ex." o ter proferido, já 
havia pedieoo a palavra para fazer um 
apelo aos nobres membros des·ta Co
missão, no sentido de que abando,. 
nassem a discussão política e a critic-a, 
aos atos do ·govêrno pas.Bado, que na
turalmente provocaram paixões, cri
ando dificuldades ao nosso objetivo. 
Mas desde já quero declarar, respon
dend·0 ao ·:tparte do Deputado Flores 
da Cunha, que aceito a c!iscussão em 
plenário e af farei -o confronto da mi
séria que era o Brasil de 1930 com a 
sua situação financeira de hoje. 
(Apoiados e não apo.ia.d<Js) • Notem 
que nã0 digo - situaçíilo geral, mas 
precisamente a 'financeira, que está 
sendo atacada especialmente; se dei
xamos maior volume de papel em 
circulação, não deixamos títulos. do 
nosso principal estabelecimento de 
Cl'édito ameaça-dos de protesto no es
trangeiro, e temos uma quantidade 
de ouro que corresponc!e qua'se à to
tali.dade da moeda em circulação. 
Feita esta declaração apelo nova
mente para os Srs. Constituintes, ·a 
fim de que se afastem da paixíilo des- · 
ses debates e se dediquem ao assunto 
que constitui objet0 de nossa· reunião. 

O SR. ARTUR BERNAREDES -
Lastimo, S'r. Presiuente, tenha dado 
motivo ao incidente, embora sem o 
querer. Sei que não é o telha que de
vemos discutir, nem estamo.s. aqui para 
toma.r contas a ditac!'Ura. Isso há de 
v~ a tempo, naturalmente. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
E virá. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Acreuito. 

Mas quis fazer essa l'eferência àos 
15 anos de ditadura, para confrontar 
o pouco que ela produziu, em relação 
aos quatriênios, aos espaços preúden
ci:ús mais· cw·tos. 

Não quero, porém tom·ar mais 
tempo à Comissão, ·mesmo porque 
não tenho ilusões sôbre o que vai 
aco.ntecer; não desejo consignar o 
meu prote.s.to, mas manifestar o meu 
profundo pesar se esse espaço pre
sidencial for dilatado por mais dois 
2.IJQ6. 

No regime democrático os praZJOS 
devem ser curtos, para que o povo 
tenha o poder na sua. dependência. 
Quanto maior forem os prazos tanto 
menos .se praticará a democraci9., tanto 
mais os poderes escaparão a vigilância 
de seu mandante. que é o povo. Por 
essa razão, no.s Estados Unidos se es
tabeleceu o período de d·oi::;· anos para 
os deputados e quatro par'l. o presi
dente. · 

Será grande erro dilatarmos de 
quatro ·para seis anos o prazo pre
sidencial. 

Vot0 pelos quatro ·mos, de acôrdo 
com a tradição brasileira e ameri
cana e acredito que O& -que se Incli
narem por período maior, muito mais 
cedo do que supõem terão talvez de 
se arrepenc!er. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, autor de um ~ong<> voto 
do co.nhecimento da Comissão, 'sôbre 
a matéria em debate aguardei, tran

. quilamente, Se processasse tôda a dis-
cussão, para atend~r ao convite que 
me fez o pres·ado colega, senhor Acúrcio 
Tôrres sublider do partido majoritário 
nesta Casa e cuja palavra vem assim 
revestida de dup1a autoridade . 

S. Ex.", ua parte própriamente ju· 
rídica... 1 

O SR. ACURJCIO TORRES -
Aliás quando pedi a v. Ex." tomas
se nota das minhaS pa,Iavras, foi em 
virtude dó !llparte de ontem, no to
cante à defesa do mandato do Pre-
sidente da República. · 

O SR. PRADO KELLY - Na parte 
jur~dic~, s. Ex." não apresentou 
nenhum argumento now: limitou-se 
a aplaudir o voto do ilustre Sr. Gr'l
co Cardoso. 

()ra, Senhores, não sei eu de voto 
que se !IJpresente mais artificioso 
com o devido respeito que me merece 
o nobre representante óe Sergipe. 
S. Ex.", no seu voto, invoca a autori
dade de Rui Bar:bosa, de Carlos Ma
ximiliano, de Aníbal Freire, entre os 
constitucio11alistas bmsileiros, mas, ao 
mesmo tempo, nos· adverte de que os 
-três juristas eram contrários à prorr.o
gação do mandato presidencial, tal co
mo fora fixado na Constituição de 1891. 
Cita S. Ex."' BarbaJho, mai.s se esque<.e 
de acompanhá-lo na recomendação de 
que deviam coincidir os períodos do 
mandato do.s deputados e do Presidente 
da República . 
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S. Ex." porém, ao sair do Direito 
'Q:rajSileiro, que lhe é U".adicalmente 
contrário, passa a examinar ,a, situa
ção de alguns países europeus e sul
americanos . 

Qumto aos primeiros, o regime 
parlamentar - já' o demomtrei no 
meu voto - não permite que se façam 
comparações nesse ponto isolado. 

Quanto aos segundos, decorre da 
frase de Calderon que 0 sistema ado
tado no continente é o quatrienal . S. 
Ex." cita, no seu voto, a Argentina e, 
nesse· passo, é acompanhado pelo Se
nhor SenaC.or Flávio Guima>:ães: o 
EquaU.or. México, Salvador e Haití. 
No Haití, diz S. Ex." o período pre
sidencial é de 7 anos. Há engano pois 
este período é de 5 anos. , Assim se 
prescreveu na CQnstituição de 2 de 
julho de 1935 revista pelo referendum 
de 23 de julho de 1939, proclamada 
pais não pode pretender os fo1·os de 
agõsto de 1939. Deixei esclarecido meu 
vote qual a situação do Hãití; este 
pais ão poC.oe pretender os foros de 
nsç.ão democrática, como também não 
os pode pretender a. Polônia, citada 
por S. Ex." e que, no continente eü
ropeu, não adotou o regime parla
mentar, mas sim, o regime ditatorial 
imitada, em má hora pelo govêrno 
brasileiro. · 

Temos 0utro equívoco de S. Ex." 
quando cita o exemplo do Equador, 
dizendo que o período é de 6 anos 
Não é exato, o que existe neste país 
é o quatriê.nio. Eis o que =stabelece 
o· art. 76 da Constituição de 28 de fe
vereirõ de 1939. 

"O Presidente C.oa .República 
permanecerá 4 anos em flUas fun
ções e não pod~J.'á ser reeleito se
não depo~s de dois períodos cons
titucionais". 

S. Ex." menciona a Argentina, in
. 'Vocando a aU)to.rida.de de Gonzalez 

Calderon . .. 

O SR. GIRAICO CAnDOSO -Não 
invoquei essa autoridade. 

O SR. PRADO KELLY- De fato, 
perdoe-m V. Ex." houve confusão da 
ininha parte, explicável, pois é de 
Calderon também o nome Gonzalez. 

Opinião de Calderon é a do mais au
torizado comentador do Direito con
temporâneo argentino; Calderon caus
tica o êrro do constituinte pla;tino de
monstrando que êle é uma fonte de 
frequentes revoluções. . . Não tive t>m 
mira, de modo algum, oferder o ilustre 
Repreeentante. 

O SR. GRACO CARDOSO - Não 
se trata. disso. Eu citei autoridades que 
opinaram sôbre a matéria. Desejaria 
que V. Ex." repondess-e a elas. 

O SR. PRADO KELLY - Insisto 
em declarar que não tive o propósito 
de melindrar o ilus.tre Deputado pelo 
Estado de Sergipe, a quem tanto •pre
ço dedico. Não se trata porém ce 
opiniões pessoais, mas de· idéias. IÍmi
quei alguns ·pontos do voto de Sua 
Ex." para demonstrar que o· ilustre 
Representante, talvez menus informa
do sôbre o assunto tenha incidido 
em alguns equívocos, os quais for·ain 
também amparados pelo Sr. Acúrcio 
Tôrres que deu toda a adesão ao voto 
d9 eminente Representante. -· 

O SR. ACURCIO TORRES - Dado 
o acerto desse voto. 

O SR. PRADO KELL Y - Esgotado 
assim o aspecto jurídico, nac:!oa mais 
sobrando ,a, ser comentado, resta-me 
examinar a parte política focalizada 
pelo Sr. Acúrei0 Tôrres. Disse S. Ex.'" 
que, na pr~ente situação, não se pode 
negar ao Presidente da República o 
prazo de 6 anos porque ele decorre 
do Ato Adicional; procurou !'Stabele
cer uma · curiOSll. hierarquia de leis. 
distinguindo nã0 própriamente entre 
a Constituição de 37 e s~ emendas 
mas, sim entre umlls e outras emen
das para dar pr!lvnlência - não sei 
por que motivo - ao At~ Adicional 
n.<> 9, porque se estivesse em ca.usa 
este Ato Adicional não estarhmos 
aqui na plenituC.e de uma função 
constitucional. ma;s .ser1amos nm par
lamento ordinário. 

o ilustre Represeni:an~.e Sr. Nereu 
Ramos, aliás ]á teve ocasião de cha
mar a atenção da Assembléia. para a 
vigência - isto, sim, invocada por 
s. Ex." da lei coru<.titucional n.o 15 a 
qual preceituava, expressamente, que 
o mandato qo Presídente da Repúb1i
ca serra a.quele que fosse consignado 
nesta Constituição que estamos elabo
rando. 

Não -vejo, portanto, a que S. Ex.'" 
se possa arrimar; se se tratava de 
mandato 4o atual Presidente da Re
pública não $.erill. este o !ugar próprio 
mas matéria a ser examinada nas 
Disposições Trantórias. 

Faço justiça, ao eminente General 
Sr. Eurico Dutra para acredita::: que 
S .. Ex." não deseja romper a tradi
çã,o quataenal brasileira. Ouvi, com 
emoção, a:? P!!lavras do Sr. Artur Ber-
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nardes quando lamentava antecipa
damente, o voto desta Coniissão e da
qui me permito, Sr. Presidente, quan
do ~erenarem as paixões resolvidas, 
solicitar a V. Ex. a como líder do 
Partido Social Democrático - orga
nização de que V. Excia p';l,rt1cipa -
para que considere, atentamente, nos 
graves inconvenientes parru o Brrusil, 
para a ordem futura, para a paz dos 
espiritos inovar nosso Direito Consti
tucional, atribuindo ao General Sr. Eu
rico Dutra, que iniciou e processou sua 
campanha~ em nome do princípio demo
crático a invalidação dêsses princípiOS' 
no próprio instante em que devia tudo 
fazê-lo par·a reafirmà··los com firmeza 
e lealdade. Acredi·to qu.~ o Sr. Presi
dente da República, membro também 
dêsse partido, não deixar(l. de fazer sP.n
tir sua opinião - que é reconht-eida
mente autorizada - ensejando, assim, 
a que não permaneç.1,m nem se agra
vem focos de divergâncias profundas 
que na ihistch'ia do continente sul-ame
riCal!lO, são interpretados como fontes 
de revoluções, de golpes de esta.C:o, de 
usur.pações que devemos banir do nos
so espírito em nóme da fidelidade aos 
princípios democráticos. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
sr. Presidente, não demorarei senão 
poucos minutos. Seria impertinência 
pretender aduzir mais àlgwts. argu
mentos em favor ã:a tetie dos 4 anos 
depois do brilhante erudito e valio
síssimo voto escrito do Sr. Pra..c'O 
Kelly, cuja brilhante · oração acaba
mos de ouvir. 
Tr.::~.ta-se, porém de um dos mais 

graves prúblemas da nossa Constitui
ção que me sinto na obrigação de 
mencionar; aqui, as causas e razões 
que nos levaram a optar por uma ou 
outra das duas soluções propostas. 

Voto pelo prazo de 4 anos, não ape
nas· por uma qu&.tão de fideiLdade 
partidária, mas porque a própria ex
periência histórica nos mostrou que 
este espólio de misérias - para usar 
.a. expre.ssão do Sr. Agamemnon Ma
galhães - herdado pela Revolução de 
1930, permitiu as maiores realizações 
adfninistrativas. ~e toda a nossa His-· 
tória polftica. 

O SR. HERMES LIMA - Muito 
bem. 

O SR. ALIOMAR . BALEEIRO -
Basta lembrar o period0 fecundíssimo 
de Campos Sales e Rodrigues Alves. 
Está na. memõria de todos a recons-

trução financeira operada por aque
le presidente paulista que impressio
nou até o espírito cético de grande 
esta:dis.ta. Do govêrno Rodrigues Al
ves podemos dizer que todos os pro
blemas do seu tempo foram atacad(}'! 
e maravilhosame-ntr, solucionados den
tro à~ possi:bilitiades da época, n-> 
espaço de 4 anos desde a extinção 
da febre amarela, à urbanização da 
cidade do Rio de Janeiro, a ampllaçr.:c. 
de nossas estra.Qas de ferro, o recuo 
da fronteira do Acre, a. instalação de 
portos modernos ... 

O SR. HERMES LIMA - A res
tauração da marinha. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO ~ 
... a restauração da marinha. a trans
formação daqueles cacos velhos e en
ferrujados para. o que temos hoje 
para a nossa 1!-efesa. Tudo Isso bas
tava para mostrar que o prazo de 
quatr0 anas é suficiente para perfei
ta exibição dos Presidentes. E! pn
zo de quatro anos é bastante pesado 
para o nobre Presidente. 

Se compulearmos as estatísticas de 
15 de novembro de 1889 e a do fim 
do ano de 1930, veremos o acêrvo 
imenso de bens, de realizações, de 
conquista produzidas pelos Presiden
tes naqueles qua.triênios contra os -
quais se i~.urge a Grande O>missão. 

O SR. HERMES LIMA- No pe
ríodo ae Afonso Pena con:struiram
se mais de cinco mil quilometros de 
estrada de feiTo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Não quero estwbelecer paralelo. Tive
mos. na vida estadual e na vida. fe
deral, dois govêrnos que excederam o 
prazo normal de quatr0 anos. Não 
quero, repito, fazer paralelo. Mas bas
ta lembrar que nêstes dois exemplos 
únicos de excesso do prazo de qua
tro anos as coletiVidades governa.<!'3S 
trazem as feridas que ainda hoje 
sangram no debate aqui travado .. 
Quando não houvesse outros argu
mentos contra os longos prazos, bas 
tariam a.s cicatrizes que indubit.àv;=l
mente deiX>liD no coração das coleti
vidades. 

Essas são as razões pelas quais faço 
decll\l'ação de voto em pról do prazo 
de quatro anos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se mais ninguém quiser 
usar da palavra, encerrarei a discus
são. (Pausa) . 

Encerrada. 
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VaJn/00 passar à votação. 
ExiStem várias emendas, a primeira 

das quais dos Srs. Graco Cardoso 
e Aclircio Tôrres. determinando que o 
perlcdo presidencial será de seis anos. 
A segunda é do Sr. Prado Kelly, man-· 
dando Qutl o período presidencial seja 
de quatro anos. A terceira do Sr. Sil
vestre Péricles, prescreve que o pe
riodo presidencial durará. um qua
driênio, podendo o Presie-ente da Re
pública ser reeleito únicamente uma. 
vez. A quarta, do Deputado Café Fi
lho, diz que durará três anos~ podendo 
ser reeleito por igual período, por um 
período sómente .. 

Há pedido de preferência, assinado 
pelos Srs . Graco Cardoso e Acúrcio 
Tôrres, para a primeira. emenda, a. 
qutJ . estabelece o período de seis ·a.nos 

Os Senhores que aprovam a prefe
rência pedida. queiram ficar sentados. 
(Pausa>. Aprovada. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
P,r~.l.dent~. r·etquei~o . ver.i:ficação da 
votação ficando cODSignada em e.t~. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Penso que facilitaríamos os 
trabalhos se fizes'semos a chamada. e 
cada um fôs.>e respondendo. Assim 
não ba,veria equívocos e nós, que que
remos o período de seis anos, assUmi
remos claramente a. responsabilidade 
da decisão. 

(Apoiados> • 

Vou proceder à cliama.da. 
.Agamemnon Magalhães - pela pre-

ferência. . 
Ataliba Nogueira - pela preferên

cb.. 
Ivo d'Aquino- pela pref-erência. 
CloC.'Wnir Cardoso - pela preferên

cia. 
Eduardo Duvivier - pela pr!!ferên-

cia.. 
Adroaldq Costa - pela pref<>r~nd!l.. 
Cirilo Junior - pela preferência. 
Silvestre Péricles - contra. 
C~ta Neto - peLa. preferência. 
Magalhães Bll.rata - s.usente. ' 
Gustavo Crupanema - pela prefe-

rência.. ' . 
Sousa Costa - pela preferência. 
Atllio Viváqua - pela preferf:rda. 
Benedito Valadares - pela prefe-

rência. 
Valdemar Pedrosa. - pela preferên

cia. 
Gra.oo Carda,9o - pela preferên

cia. 
Aclircio Tôrre.s - pela preferência. 

Flávio Guimarães - pela preferPn-
cia. 

Nereu Ramos - pela preferência.. 
Mário Masagão - contra. 
Aliomar Baleeiro - contra. 
Ferreira de Sousa. - contra. 
Milton Campos - contra. 
·Argemiro Figueiredo - ausente. 
Edgard Arruda. - contra. 
Hermes Lima- contra. 
·Prado Kelly - contra . 
Soares Filho - ausente . 
Baeta Neves - pela. preferência. 
Guarací Silveira - pe1ll. pre!erênci~;~.. 
Caires de Brito - t:ontra. 
Artur Bernardes - contra. 
Arruda Câmara - ausente. 
Café Filho - contra. 
Deodoro de Mene'Onça - contra. 
Acabo de verificar QUe na. lista falt'l. 

o nome do Deputado Raul Pila. Re
comendo à Secretaria que raça incluir 
na relação dos componentes da Co
missão o nome do Sr. Raul P!la.. 

,Raul Pila - contra. 
Flores da. Cunha - contra.. 
votaram 19 pela preferência. ~ 14 

contra. Foi aprovada ~ I?.refcrênru.a.. 
Vamos proceder à votaçao da. emen

da dos Srs. Graco Cardoso e Ac~
cio Tôrres. os que :votam pelos seiS 
anos responderão "sim" ; os que votam 
contra responderão "não". 

Ag.:unemnon Magalhães - sim. 
Ataliba Nogueira - sim. 
Ivo de Aquino - sim. 
Clodomir care'OSo - sim . 
Eduardo Duvivier - sim. 
Adroaldo Costa - sim. 
Cirilo Júnior - sim. 
Silvestre .Péricles - não. 
Costa Neto - sim. 
Magalhães Barata - ausente. 
Gustavo CS!Pa.nema - sim. 
Sousa Cosia- sim: 
Atllio V1wa.qua - sim. 
Benedito Valadares - sim. 
Valdemar Pedr<>sa·- sim. 
Graco Cardoso ....:.. Sim. 
Acúrcio Tõrres - Sim. 
Flávio Guimarães- Sim.. 
Nereu Ramos- Sim. 
Mário ·Ma.sagão - Não. 
Aliomar Baleeiro - Não . 
Ferreira. de Sousa - Não. 
Milton Campos - Não. 
Argemiro Figueiredo - Aú.Sente. 
Edgar Arruda - Não. 
Hermes Lima - Não. 
Flores da Cunha. - Não. 
Prado Kelly- Não. 
Soares Filho - Ausente . 
Ba.eta Nevea - Sim. 
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Guar.aci Silveira - Sim. 
Caíres de Brito - Não. 
Artur Bernardes - Não. 
Arruda Câmara - Ausente. 
Café Filho - Não. 
Deodoro ·c!-e Mendonça - Não. 
Raul Pila - Não. 
Votaram a f,avor da emenâa, 19 

Senhores Representa.nte,s; contra, 14. 
· Está aprovada a emenda. 

Penso que, aprovada a ern.encta, é 
necessária uma alteração no próprio 
artigo porque este diz: / 

"0 .período presid-enc1a.l durará 
seis anos, não podendo o Presi
dente da República ser reeleito 
.senão quatro anos depois". 

Parece que o pensamento é: não po
de ,ser reeleito senão seis a:nos de
pois. Se a Casa estiver de a.côrdo, fi
cará o artigo rerngido com a modifi
cação ora sugerida. 

Quero pedir a atenção dp Sr. Re
lator para o seguinte: o projeto oogi
ta do Vice-Presidente, mas parece que 
está faltando um artigo relativo à. 
criação desse cargo e à sua eleição 
juntamente com o Presidente, como 
era na Constituição de 91. 

O SR. FLOiRES DA CUNHA -
Está previsto num dos artigos. Mas. 
de fato, V. Ex." tem ra.zão. 

O SR. · NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
o .artigo 2.0 com as modificações que 
acabam de ser feitas, queira!Jl ficar 
sentados. (Pausa) Aprovado. 

De acõrdo com a vontade da maio
ria, convoco os srs. ~presentantes 
para uma sess_ão, amanhã, às 9 . ho
ras. 

Levanta-se a sessão às 18 horas e 
30 minutos. 

' 
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Reuniu-6e, hoje,. às 9 horas e 30 
minutos, a. Comissão da Constituição, 
com 111 presença dos Srs. Constituin
tes: 

Nereu Ramos, presidente, Prado 
Kelly, Agamemnon Magalhães, Ata.
liba Nogweira, Gustavo Orupanema, 
Atílío Viváqua, Adroaldo Coota, Má
rio Masagão, Silvestre Péricles, Ax
tur Beiiilamdes, SpaJres Filho, Edlu
al'llio Duvivier, VaJ.demar Pedrosa, 
RauL Pila, Cairies CLe Brito, Costa 
Neto, Baeta Neves, Graco Ca.rdoso, 
Gua.ra.ci SiJ.VJeira, Flávio Guima.rã.es, 
Ca.fé Fílho. Flôres da CUilha., Alio- . 
mar Baleeiro, Herm€6 Lima, Bene
dito Valadares, Ferreira de Sousa, 
Cirilo Júnior, Acúrcio TôlTes. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

Estão em discussão as atas publi
cadas no Diário da Assembléia de 
hoje. 

Não havendo quem sôbre elas pe
j;a a palavra, encerrarei a discussão. 
<Pausa>. 

Encerrada.. 

Os Senhores que ll!PfOVam as duas 
altas, cuja discussão aeaba de ser en
cerrada, queiram ficar sentados. 
<Pausa>. 

.A.provadas. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, envio a V. Ex.", para cons
tar da ata, a seguinte 'decla.ração: 
se estivesse presente na sessão de 011-
tem, teria votado pelo manda.to de 
quatro anos para o Presidente da 
República. Nasci na República e pude 
ccmtempla,r a obra .rea.lizaoa até 1930, 
pelos go.vemos de quatro anos, em 
favor do progresso do pais. A expe
riência do govêrno mais longo, entre 
nós, :resultou em gu-aves prejuízos pa
ra a; Nação; 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - No interêsse da celerida
de de nossos trabalhos, consultaria 
a Comissão sôbre si concordaria em 
que adotássemos o .seguinte critério: 
a discussão da mllltéria far-se-ia por 
capítulos, ou por Seções, quando o 

Capitulo fôsse asim dividido, e a vo
tação seria, feita artigo ·por artigp, 

como até agora. Assim, ga'llhariamos 
t-empo e poderíamos, ta:J.vez, dentro do 
prazo regimental, ultimar a nossa 
tarefa. 

Está em discussão a proposta, a. 
fim de ser apurada a média das opi
niões. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr .Presidente, desejo a.penas mam.i
festar o meu pensamento a respeito 
da sugestão que V. Excia. aca.ba de 
apresenta.r: Pa.neoe-«ne pre!f,erlvel a. 
discussão em tôrno de cada artigo, 
conso.am.te o critério Blté a.qui ado.ta
do. (Muito bem> • 

O SR. NEREU RAMQS, PRESI
DENTE - Paa:ece-me que a maioria 
da Comissão se inclina pela con.ti
nuação de método que Yinhamos se
guindo, isto é, que a discussão se faça 
artigo .por artigo. Vou, entretanto. 
ouvir os nobres ca"klgas 111 respeito. 

Os Senhores que desejam se faça. 
a discussão por Capítulos, ou por 
Seção, e a votação artigp por arti
go, qúeL.""aam ficaa: sentados. <Pausa) 

.A.profV.ad.O. 

De conformida:de com a ~resolução 
adotada, vou submeter à discussão 
Seção 1. a do oapitulo rel'llltivo ao 
Pod,er Executivo. 

O SR. PRADO - KELLY - Sr. 
Presioente, a deliberação da Comis
são, provocada pela propoota de V. 
Excelência, se posta desde logo em 
prática, constituirá. uma surpreza. 
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pa.r·a. oo tr!ilbalhos de hoje, pois,· real
mente, já nos h!ilbituamos a fazer 
o exame de cada< a:rrtig.o e nos reser
vamos prura, nessa opo.rrtunidrude, 
enu:nciar criticas ao teXJto do projeto. 
Não vimos, evidentementie, .prepara
dos para uma, discussão geral. Teria
mos de verificar. antes quais os pon
tos que prim!VCialmente devessem ser 
abordados. 

Em ta<is oondiÇões, pediria que o 
novo processo, há pouco aoeito pela 
Comissão, só enbrasse em vig& a 
partir de amanhã. (Muito bem.) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Ju1go que consulta.riamos 
a opinião g.er.al, se aceitá.ssemos a 

sugestão que aca<ba de fazer o ilustre 
R.epl'lesentaillte sr. P.rado Kelly, no 
sentido de que a discussão da maté
r.ia, de amanhã em diante, se trave 
em tôrno de Capítum pOtr · Capitulo, 
ou POli' Se.ção, visto como a providên
cia, já aprov.ruda, sur;ptl'.eendeu o.s se
nhooes Representa.ntes. Na~ seção de 
hoje, oontinuaxíamos a observar a 
ori·en tação an tert oc. 

Nesta conformidade, vamos passa~· 
à àiscu55ão do rurtigo 2. 0 ; antes, po- · 
rém, submeto à consideração d!!i Co
missão uma ·emen'lia ao artig,o_ 1. " , 
avr.esel!llt!lida pelo nobre R€jpresentan
te St1'. Flôres da Cunha, ~relator da ' 
Sub-Comissão, que é a seguinte: 

"Parágrafo. Substttui o Pres-i
dente, no casg 1:\e impedimento, 
.e suoede·-ihe, no de fa;lta, o Vice
Presidente, eleito slm.ultânea~
·te com , êle". 

E' a r.eproduÇão do texto da cons
tituição de 1891. 

Está em discussão a emenda. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, vou votar contra a emenda 
porque não sou favOitável à crl•ação 
do cargo de Vice-iPresidente. 

iNOS Estrudos UIDdos, costumam 
chruma~r ao Vice-iPresidente "S. Ex.a 
o SÍlpérfulo". No Brasil, êle tem sido 
ora supé:rfliuo ora n01civo. Em s.uma: 
·não vejo, uti.Jidstde no ~esta·belieci
mento do cargo de vice-presidente, 
considerada sôb,retudo a experiência. 
política brasileira . (Muito bem) . 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi• 
d.ente, também voto contra a cria
ção do cargo de vice-presidente, ale:.. 

gando os mesmos motivos ex,pootos 
pelo nobre cCIJ.e,ga Sr. He:rmes Lima. 
Neste ponto, eu me· confo:rmo, ta.ín
bém, com o parecer de Rul: Ba.r:l:iosa, 
que mais de umS~ VJ€/ll condenou a 
existência dêsíse crurgo. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está encerrwda a discus
são da emenda. 

Submeto-a à votação. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, não ocupa~r-ei a aten
ção dos nobres colegas por mil.is de 
três minutos, prometo-o de antemão . 

Encontro-me em .pcmto de vista 
extremamente O!j:losto. ao sustentado 
pelos meus dois ilustres colegas, Srs. 
Hermes Limw .e Raul Pila,. 

E' bem cooheciido o deba.te .em 
tôrno da conveniência ou não, ' da 
vice-presidência da República. 08 
principais fundamentos ainda ·são, 
primeiro, o . de que o Vice-Presiden
te, presidindo o Senado, evitaria · o 
desfalque de uma bancada; o segundo. 
de ordem pragmática e, a meu ver 
imperativa de q\le o Vice-Presidente' 
presidindo o Senado estará sempré 
em contacto com os negócios da na
ção, respondendo-se, assim, à obje~ 
ção, aqui levantada, de que ninguém 
poderá governar nos primeiros seis 
meses do mandato, porque estará 
alheio aos princípios públicos eviden

temente, o Vice-Presidente não deverá 
estar alheio aos negócios públicos, 
como, aliás, nenhum cidadão, mas, se 
tiver a obrigação de presidir o Se
nado, acompanhando todos os proje-· 
tos, inclusive o do orçamento, que é 
o plano geral de todo govêrno, estará 
em condições de substituir o Presiden
te com plena eficiência. 

Poo· iS>SO, vOlto a f·avor ·da .emenda, 
como, ainda m'lliis, ofereço um!ll sub-. 
emenda no sentido de que, nos mol
de-s da Constituição de 91, confie
mos ao Vice-P.residen'te da IOOpú.
blica a presidência do Senado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Pr.esidente, ;prur.a emititl' meu voto 
sôbre a ma.téria, precis·ari•a saber em 
que , condições o Vic-e-President e 
substitui o Presidente. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - E' o que vamos rdgular.: 

o · sR. FLORES DA CUNHA
E.'lltá estabelecido em outroo a~r:tigos. 



-205-

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Evidentemente, o nobre 
Deputado _ Sr. Gustasvo Oa,panema 
não leu o ca,pítulo "Do Poder Ex.e
cutivo", e mais uma V<eZ se justiil'1ca. 
o adiamento proposto pelo sr. ~a.do 
Kelly, quanto à discussão de Oa.pi
tulo ou SeÇão. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA ---. 
Li, e verifiquei que dêle não consta 
a ma.téria a que aoa,bo de referlr
m~. 

O SR. NEREU RAMOS, PRE.'3I· 
DENTE - Se V. Ex." 1eu, como a...""
seVffi'lal, a 1." Seção do oa!Pitulo - Do 
Po.dea- Executivo, deve ter verificado 
a pro.oediê!ncia da observação poc 
mim feita no final da, sessã<r·de on
tem, que oonsta do Diário da Assem
bléia. Em vn-tude dessa observação, 
o Sr. DapUJtado Flilr.es da cunha, 
r.ela'lior do CapítulQ; mandou à M..esa 
a eme.nda em ·discussão, cujos tê;r
mo.s vou re>produziT: 

"Substitui o pr.es:LdeDJte da Re
.públioa, no caso de · impedimen
to, e sucede-lhe no de falta, o 
vioe-~presidente, •elei•to simultâ
neamente com êle". 

A emenda esclarece, por.tanto, que 
c vice-presidente substitui Q presi
·dente da RepÚ!blica no caso de impe
<ilmento e suce.d,e-1he no<Ie falita. 
Discrimina e especifica, expressamente, 
a função do vice-IP:residente. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O que faltar, poderá ser objeto de 
emenda do Sr. Gustavo ClllPan·ema. 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA -
Sr. Presid•en.te, minha opinião ·é que 
o vioe-iP<f.esidmte, no caso de vaga, 
só d&ve suceder ao pr-esLdente, se já 
houverem decOtr,rido qua.tro anos do 
período. Sou contrário aiO principio, 
que paTooe cóntido no texto em dis
cussão, segundo o qual o vice-presi
dente sucede ao presLdente., em caso 
de v·aga, desde o primeiro momento 
do maooato. 

O SR. NEREU "RAMOS, PRESI· 
DENTE - O Sr. Gustasvo Ca.panema 
fará o favo.r de envi.!lll' à Mesa sua 
emenda, prura qiUe a Casa dec1d;a,. Por 
enquanto, não há emenda alguma 
sôbre o assunto a não ser a. do Se
nho.r Flônes da Cunhw. Há outra, do 
Sr. AllomaT Ba.lieei.ro, como cons.e-

qüência.- da. fundíllmentaÇão que aca
ba. de fazer nos seguintes têrmos: 

"Caberá _ao vice-presiàiente da. 
República a presidênCia do Se· 
na!do Fe.d€í11al". 

V'amos à votação. 
Os SenhOtres que wprovam a ~en

da do Sr. Flôres da, Cunha, quei
ram fiiCar sentados. (Pa~a>. 
-Aprovada. 

O SR. PRADO KELLY --Não ~o
tei fllivoràNelmente, à emellidJIIJ, em 
virtude de opinião já e~endid.a na 
Const ituinte de 1934 . · 

O SR. PRESIDENTE - Está em 
discussão a emenda do Sr, Alio mar 
Baleeiro que há pouco li. (Pausa> . 

Não hllivendo quem queira. usar da 
pala, encerrarei a discussão. (Pausa) • 

Encerra.da.. 
Os Senhores que a aprovam, quei

ram ficail' sentados. (Pausa>. 
Aprovada,. . 
ÇPa.ssemoo ao pa-ní-gp:a.fo · ;primeiro: 

"A eleição , do presidente e do 
·vice'1)residente d!ll República far 
se-á em· todo o território da Re
públ-ica .po<r suf!Tágio universw1 41-
:reto, sec.reto e maioria de votos, 
120 dias antes do término do pe 
iríodo presildenciflll, ou 60 dias· d<:'~ 
;pois de a,bel'ta a va.g.a". 

O SR. AGAMEMNON 1\lAGA
LHÃES - Está aí a :r.espoot!ll. 

Sir. Presidente, requeiro destaque 
da parte final: " . . . ou 60 dias de

. pois de aberta a vaga". 

O SR. P.RADO KELL Y - A vaga 
pode ser do Vice-Presidente. Nest e 
caso, não se preenoherá? . 

O SR. MARIO MASAGAO - As 
pala.v.ras "-ou 60 dias dejpoãs de a.be:rt& 
a va,;g.a" deve ser acrescentada a res
triçãio: '1de Vice-Presidente" . 

O SR. 'AGAMENON MAGALHAES 
- Perfeitamente. Concordo com a 
proposta de V. Ex. a que resolve a 
questão. Vou redigir emenda nesse 
sentido. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em discussão. <Pausa> • 

Ninguém desejando usa.r da pala
vra, dou-a por encerrada. 

Existe uma emenda do sr: DeJ;Ju
ta.do Agamemnon Maga,lhães man-
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dando acrescerutar: ao iParágra.fo a 
expressão "de Vice-Presidente". 

Os Senhores que B.pil"{)IVam o dis
poo.Ltivo, sa1vo a emenda, • queiram 
fica.r sentaidoo. (Pausa,) • 

Aprovado. 
O SR. SOARES FILHO P€:di 

a paLavra para um . esc1arecimento. 
P~·.essuponho que há acréscimo, para 
o que ohamo a atenção. dos Senho
res Agam·Bmnüiil Ma;galhães e Mário 
Masag':ão. A emenda não pode ser 
aceita, a não ser que queiramos, dada 
a vaga de Presidente ,jpor mOtrte ou 
renúncia nos ,prime-iros seis meses, ou 
no rprimei.ro ano, que o V.Lce-Presi
àente assuma. A vaga é de Ptr.e
sidente. Pergunto: êsse Vice-Piresi
dnte g'O"vernará por tOldo o pe.ríodo 
como Vice-Pres~dente? 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Sim. 

O SR. SOARES FILHO - Nessa 
hipó:tese, de'Ve haver o rucréscimo. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Não queremos é que nesse período 
haja a eleição para Rresidente da 
República. 

O SR. SOARES FILHO - Acho 
que ficaria mais claro sem o acrés
cimo, porque, se a v.aga que. se deu 
foi de Presi:dentJe, o Vice-!Presidente 
passa a PlresiidJente. . 

PergUIIllto: se no comêço do man
dato o Vice-Presidente assume defi
nitivamente a; vaga, por mo:nlie ou 
renúncia do Pre~id,ente, a vaga é 
dêste ·ou do Vice? 

Estoo de acôl1do com a emenda do 
Sr. Agamemnon Ma.g)adhães. Dese
jo apenas, esclarecer a redação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O pensamento da emenda 
po Sr. Agamemnon Magadhães é o 
seguinte: o Vice-PiresildJente sub6·tl
tuirá o Presidenrte, pa sua falta; ou 
impedimento, até oo.inp1etar -o prazo. 
Não have.rá eleição, se houver Vice
presidente. No casó, porém, do de
saparedmento de ambos, haverá. 

O Sr. Prado KeHy mandou à Mesa 
a seguinte emenda, que também é 
aditiv,a: "Se, no caso de vaga po.r 
qualquer causa- de Presidente ou 
Vioe,'-Presidente ~a República, não 
houverem ainda decorrido dois anos, 
do -períoK:l'o pcr:esid·encial, proceder-se-
á a nova eleição". · 

Aprovada a emenda. do Sr. Aga. 
memnon Mag~lhâles, ev;tdentemente a. 
do Sr. Prado Kse1ly fica!I'á pr,ej~ 
dicada. 

O SR. ARTUR :BERNARDES - · 
&·. Preskl:ente. a. ·emejri:~a do Se
nhor Prado :Kelly revigora a princi· 
!PiO estatuklo ,pela. OQMtituição de 
189.!. Paitece-me que é a rnelhOtr ma. 
neira. de solucionar o caso em de
brute. Um ci-cl<~Jdoo .poiderá estar bem 
indicado .paJra Vioe-Pres<idente, mas 
talvez não reunir os requisitO\S .para. 
exercer a presidência. A13sim, quan
do a Constituição de 1891 estabeleceu 
que o Vic·e~Presidente completasse o 
tempo de Plresidente, era porque a 
êste faltav·a pouco tempo, só nos dois 
últimos anos isso oconriro. Se a vaga 
se der nos dois p1imeiros anos, creio 

·que deve haver eleição. Esse o meu 
.pensamento. 

O SIR. GUSTAVO CAPANEMA -
Estou de acôrdo com o Sr. Artur 
Bernardes, más presumo que S. Ex."' 
no seu xa.oiocmio, teve em vista que 
o mandato presidencial será . de 
qu.atro anos. Se, porém, fôr de seis, 
dev·er-s·e-á fazer a eleiÇão, se a vaga 
ooorrer nos qua.tro prime·iros anos do 
mandato. 

0 SR. ARTUR BERNA•RDES -
V. Ex." tem il'azão. D.ev.e ser ado
tado o .princípio estatuído no Consti
tuição de 189·1, só nos dois Ultimas 
anos, ·para conclusão do te~.o do 
Presidente. 
!r: 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vou submeter 4 votos a 
emenda do Sr. Agamenmon Maga-
1hães. 

Os Srs. que concor'd!am queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Foi a,prov.ada. Fica .preju<licada a 
emenda do Sr. Prado Kelly. 

Passemoo· ao § 2. 0 : 

"A ropuração realizar-se-á den
tro de sessenta dias, pe1a Ju:srtiça 
Eleitoral, cabendo ao Tribunal 
Superior proclamar o nome do 
eleito". 

Está sôb.re a mesa uma emenda 
de Sr. Atali.ba Nogueira, mandando 
suprimir êsse dispositivo. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, desde qUe a Jus-ti.ça 
Eleitoral .está bem organizada, e os 
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prazos e datas para a realização das• 
eleições se .acham previstos, e também 
podem ser previstos de acôrdo com 
as mutações futuras do Brasil, não 
vejo necessidade da existência dêsse 
parágrafo. 

O SR. MARIO MASAGAO - A 
justificação que acaba de ser feirta 
pelo Sr. AtaUba Nogueira, mootra. 
que há inco.rweniente na fixação do 
prazo de sessenta. dias; mas pode 
subsisttr a determinaÇão de que com- . 
pete oo Tri.bunal Superiar Eleitoral 
proclamar o eleito. 

O SR. ATALIBA NOGUEffiA -
O capi!tulo que trata da Justiça Elei
toral já diz que as pr.OIClamações são 
feitas pelo Tribunal. 

O SR. MARIO MASAGAO - Vou 
enviar à Mesa urna emenda~ propondo 
a supressão da eJQPressão "dentro de 
sessenta dias" - a fim de ser con
sid,ettada na devida opooitunildade a 
questão do prazo. · 

O SR. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente, foi proposta. peilo Senhor 
Deputa.do Ataliba Nogueira a su
pres.são do § 2. 0 , e pelo Sr. Depu
tado Mário M.asagão( que ~le se 
retirasse a expressão "dentro de ses
senta dias". A meu ve«<, desde que 
se retire essa expressão o artigo 
torna-se inócuo. Acho, também, que 
a Consti:tuição deve esta~belecer pra
zo pa.r>a que o Tribunal SUIPfTio.l' 
ploclame o eleito à Presidência da 
República. A matéria em questão 
não deveria ficar para a lei ordi
nária; se o pr.azo fôr curto, talvez 
se ;possa alOí!lgá-lo um pouco; mas 
Parece-me perigoso deixa.r-se ao sa
bor da lei ordinária medida que 
afinal de ccmtaJS, é uma . g.aa-antia. 
democrática. 

O · SIR. MILTON C[AM:POS -
&. P.residente, queria a,penas escla
rooer o debate a propó.s-ito das dis
posições re·La.tivas a~o assunto, que se 
contém no Projeto da Co • .!ssão :iin
cumbida. do "Poder Judiciário". Ali 
se diz que à Jl.WtiÇa Eleitoral c.om
pete fixa.r a Ida ta ·.' da{; eleições e, 
bem, .assim, procedeJ.· à ai!)uração dos 
sufrágios e pr~lamar os eleitos. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
E proclamar os eleitos. 

O SR. MILTON CAMPOS 
N·essas con!dições o que me par-ece 

razoáivel é o adi!amento da matéria 
I-.elativa à fixa:ção do prazo, para 
quaroo tra.daa'mos do crupitulo que 
contém dispositivo correlato. 

O SR. MAruO MASAG1AO -
Se há dispooi.tivo corre51Pondente 
em outro capítulo, sou pela supres
são do artigo. 

O SR. PRADO KELLY - A meu 
vê.r, Sr. Presidente, não há dispo.
sitivo correspdndente noutro capitu
le>. A regxa a que, fêz referência nos
so ,eminente colega diz res:peilto à 
proclamação dos eleitos; não declara 
qual o órgão da Justiça Eeleitoral 
que fa.rá tal proclamação. E' o que 
consta à.êsse a;rtigp. E' o Tiribunal 
Superim que fixa. o prazo de ses
senta dias - o qual me parece ra
zoável - já que no parágrafo am.te'?" 
rior se fixou prazo para as eleições. 
Uma cláusula é oomip'lernentrur da 
outra. · · 

Nesse sentido, & . Presidente, volto 
pelo ar-tigo tal como foi r.edigido 
pela Comissão, e contra tpdas as 
emendas. 

O SR. SCM.iRESj FILHO - Se
nhor Presidente, parece que a Co
missão se inclina no sentido de de
cidtr a questão do prazo a s& fi
xado pelo Tribunal Superior Elei-to
ral, para .proclamar o Presidente da. 
Pepública. Entendo, Sr. Pr·esid·ente, 
que êss-e .prruzo é, reaknente, cUJl'to 
:ll:1e pr·ecisa ser fixa.do, e o que fôr 
aprovado nesse sentido deverá ser 
remetido em ocasião CJiPOrtrma, para 
que figure nó capítulo "Da Justiça 
Eleitoral" . Sendo assim, e realizan
do-se a eleição - de acôrdo coan o 
artigo já aprovado - cento e vinte . 
dias antes dev:emos fixar o ;pa-azo 
de novent; dias. Atualmente,• o li
mite de tempo é de sessenta. di&s; 
mas é de lembrar que o Tribuna:! Su
perior teve de abolir tôdas as exi
gê;nJdas pai! a apUJl'ação 'de eleição. 
E só foi ·possível isso porque se ve
rificou uma g.r'ande ditfeil".enÇa d;e 
votos. Se a eleição presi'Cllencial não 
s·e tilves.se dado po1 ma1or-ia aJCen
turuda em f!wor de um dos candida
tos, de certo ·sessent a 'dia·s não se
riam suficientes. 

Devemos, pois esta,belecer os ses
senta 'dias, e, assim, a proclamação 
teria lugar trinta di,as antes . 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - 
E se o progresso mecânico der lugar 
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ao conhecimento do trabalho do 
pleito em pouoo.s dias? 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, essa ma
térla. é de lei eleitoral. Nálo vamos 
co.ncluir de acôrdo com as cixcuru;
tâncirus eventuais; mas fl.cM" dewo 
de um praZo infalfv.el, que Se não 
po.ssa modificM", é êir-ro. Voto pela 
suspensão do § 2 .. o. 

O SR. NEREU · RAMOS, PRESI
DENTE Existem três emendas 
que vão ser votllldas. A :primeixa tem 
preferência sôbre as demais, por ser 
supressiva; é tio Sr. Deputado Ata
liba Nogueira, e · está assim redigida: 

"Suprimai-se o parágjrafo se
gundo dêsse artigo' . 

Os Senhores que a a'provam qttei
:ra.m ficar sentados. (Pausa). 

Alprova.-da. 
O pMágrad'o 3. 0 estabelece o se-

guinte: · 

"São condições essencial.s para 
ser eleito Presidetllte da Repúbli
ca: ser br1asileiro nato, estar no 
gôzo dos dixeitos políticos e ter 
mais de trinrta e cinco amos ':te 
idade". 

Há uma emenda do.s Senhor,es Re
presentantes Adroaldo Costa e Atflio 
Viváqua, nos seguintes rtêrmos: 

"Su.prim.a-se a J)a!La:vra "essen
ciais". 

Existe, ainda, outra emenda do Se
nhor SenadQl' A:tflio Vivâqu:a, man
dando acresce!lltar, depois das :pala
vras "IP.nesidente da Repúlblica" a 
e~pressão: "ou Vice-Presddente da 
República". 

Encerrad-a a. discussão. 
. Os Senhores que apravam o· § 3. 0 , 

salvo as emendas, queixam ficar sen
tados. (Pausa) . 

Em votação a ·emenda: que manda 
'--''SUpcr'ianir a palavra. "essenciais". 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presidente, concordo com a su
gestão do Sr. Senador Atflio Vivá
qua., porque ela já é de Rui Bal1booa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Não havendo quem peÇa 
a palavra está .encer.ra.da a discussão. 
(Pausa). · 

Os Senhores que aprovam a refe-ri
d-a emenda, queiram fiorur sentadoo. 
(Pausa). 

A segunda emenda. é a que inanda 
acrescent!lll', depois das palavras 
'·Presidente da República'\ a expres
sãQ; "ou Vice-Presidente da Repú
blica". 

Em discussão. 1 
Não havendo quem peça a paiavra, 

está enoemrruda a discussão. 
Os Senhores que a apràwam, quei

ram fic!lll' sentado.s. (Pausa) . 
Está aprovada. . 
P-assemos ao § 4. 0 - São inelegí

veis para o oarg;o de Presidente da 
Repúblioa: 

· a> oo ;parentes até 3. o grau, in
clUISi VI€ os asfins, do Presitd~ente 
que esteja .em exercido, ou não 
o. haija. deixado ;pelo , memJS um 
ano· antes da eleição". · 

Ao dispositivo far.a11n apresentadas 
algumas oemendrus. A primeira, do 
Sr. Senador Ivo d'Aquino, pedindo o 
adiamento da discussão do :pa;rágra
fo, por S'er objeto do tr.abalho da 
sex.:ta subcomissão, referente à ine1e
gibllidalde. 

O SR. IVO D 'AQUINO- ~- Pre
side:rute, essa prurte de inelegibilidade 
fo.i objeto de .cogitação da sexta sub
comissão. Ali se tr21ta de tôdas essas 
mo.dalidllldes, inclusive a do Presiden
te da República. Pedi o adi:amento, 
!PDr entender que a discussão poste
r~or sexá mais ampla e minuciosa. 
<Muito bem.) · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. que atpXovam o 
ad.iamento solicitado queiram conser~ 
v·en-Be sentatioo. · (Pausa). 

Aprovado. 

A emenda do Sr. Deputado Raul 
Pila fica, conseqüentemente, adiada. 

Prussemos ao § 5. 0 : 

"Deco.rridos sessenta <;lias da 
data fixada para a posse, se o 
lP!r'esidente da República, por 
qualquer motiv-o, não houver ·as
sumido .o cargo, o Tiribunal su
perior Eleitoral de.clarará a va
cância dêstte ,e prOIVIdenciará logo 
para que se efetue nova eleição••. 

A :parte final do J»'OCetto está pre
jUJdicaida pela votação .anteriQl'. 

O SR. SOARES FILHO- Senhor 
Presidente, êsse parág,rafo encarra 
matéria., a meu -ver, de alta r.elevân-
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.cia, porque de·t&mina que o Tribll
·nal Superior de Justiça Eleito1·a1 de
daraxá a vacância quando o Presi
dente da República eleito não houver 
t.omado posse, pm· qualquer motivo. 

Temos em nossa história. o exem
plo do Conselheiro Redrigues Alves. 
.Pode haver caso de moléstia grave 
que impeça, durante sessenta ou no
v·enta dias, a posse. E' preciso verifi
ca.r se vamos a.plicar tão rigorosa pe
. na, qual .a da declaa:<ação da V!liCân
cia, a quem adoeceu ~.avmnente e 
foi, pelo sufrágio da NaÇão, eleva.do 
à Suprema Magis.tratur.a,. r-etirando
lhe assim .o mandato. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Aliomal' 

:Baleeiro apresentou a seguintP- emen
da a·o paa·ágrafo em discussã-o: 

"Ao § 5. 0 do Mt. 2. 0 - onde 
se diz: pMa que se efetue nova 

. eleição, substttua-se: para que 
dentro de quinz~ dias assuma o 
cargo, até o fim do rpr:azo l!'es
IPOOtivo, o Vice1-P/l'esi•dente da 
República". 

O SR. SOARES FILHO -Nesse 
·.caso, Sr. Presidente,· mandaria à Mesa 
emenda acrescentando - "salvo mo
tivo de fôrça maior". 

·o SR. FERREIRA DE SOUSA-· 
·Desejo, também, apr·esenw emenda, 
no sentiuo da diminuição do prazo 
de sessenta~ paJ"a trin·ta dias. 

Não ve'jo necessidade de esperar 
·-.tanto, desde que se ressalva o caso de 
doença. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peÇa a palawa, co111sidoero encerrMia 
discussão. 

Os. Senhores que .aprovam o § 5. 0 , 

·salvo as emendas, queiram ficar sen
tados. (Pausa) . 

Aip!l"OVaid O. 

O SR. MILTON C~OS - Se
·nhO'l' Plresidente, a ;p~'o.pósilto da 
emenda do nobre coleg.a, Sr. Alio
max. Baleeir.o, qu&o ooent11a>r que 
não me parece razoá-vel ·convocar o 

·· vice-Piresidente para se empossar no 
cait'go, desde que não o tenha as
sumido o Presidente, uma vez que 
aquele já deve estar empossado. Fi
caríamos, então, numa situação em 

::baraçosa: o Vice-Presidente era eon
"Vocrudo; e quem estaria no exercicio 

da função nesse período entre a da.ta. 
da posse ·e da convocação?. · 

Pai.ece-me, nos tê:rmos em ·que está 
redigida, que a emenda pode qcasiG
nar alguma confusão. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
E' possível que o Vice-Presidente não 
esteja no doia da posse. 

O SR. MILTON CAMPOS - E"' 
de pr.essumi!l' que esteja . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Pode estar fora; e há outros que o po
dem substituiii', como P~esidente d() 
Senado. 

a · SR. ALIOMAR BALEEmO 
SenhDl' Presidente, não há dúvida de 
que o Sr. Deputado Milton Campos 
chamou atenÇão para um ponto iml
port.ante. Eu próp!l"io ;reconheço que a. 
emenda, como está, não cO'l'l'esponde 
ao meu deSejo de obvia-r alguma. 
omissão do · diSIPOSitLvo. 

Parece-me conveniente deixar ex
Pl'esso que, não assumindo· o Piresi
dente, na data fixada, deverá fazê-lo 
o . Vice-Presidente nesse mesmo dia; 
ou, então, determinar-se outra provi,. 
dência, · no sentido de, ,por exe:m.pl(). 
que o Presidente de uma das Casas 
do Legislativo assum!JI,. 

PelcUria, pois, ao Sr. Deputrudo 
Mi1ton Campos redigisse emenda, a. 
fim de que o Vice-Presidente assu
ma e pennaneça no cMgo o tellliP() 
todo que durar o impedimento dD 
!'.residente, o que concilia · o noss() 
ponto de vista com o do Sr. Depu
tado Soaor:es Filho. 

O SR. NEREU RAMOS- PRESI
DENTE - Desejo dar um esclareci
mento. · Já votamos que o Vice-Presi• 
dente, durante o período -presidencial, 
substitui ou sucede ao Presidente. 

O SR. ALIOMAR BALEEmO -
Nesse caso, derrubemos o artigo, que 
não _tem obj:eti'vo. 

O SR. NEREU RAMOS- PRESI
DENTE - A h ipótese da substituição, 
por conseguinte, está prsvi.sta. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
P·el'f:ei ta.men te. 

O SR. NEREU &AMOS, Pil'esi
d·ente - O q~ não está :previsto é 
o caso da vacância, p()r não haVei!' O 
presidoote assumido em determina
do p:t-:azo. De mane!ir.a; que, elimi-
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nand01-se as pala.vras finais, m'eio 
que o assunto fica.rá resolvido, -
decorridos sessenta. dias - ou no
venta, corúarme enoonder a boi
missão - da data fixada pa.ra a 
posse·, se o Presidente não houver assu
mido o cargo, o TribUnal Superior de 
Justiça w Eleitoral declarará a vàcân
cia. dêste. Nada mais, porque nos · 
outros dispositivos já se cogita da 
substituição. Aliás, a sugestão não é 
minha. 

O SR . . PRIADO K.ELLY - Br. 
Presidente, V. Ex., colocou muito 
bem o assunto, mais há ponto de 
doutrina que precisa ser fixado. Pe:
di a palewa apenas para alertar, se 
necessário, a atenção dos Srs. mem
bros da Comissão quanto ao seguin
te aspecto: não há dúvida. de que, 
no caso de vaga do Presidente, em 
qualquer tempo, já deliberou a Co
missão aliãs contra o meu voto, que 
o Vice-Presidente exercerá o poder. 

Aqui ·porém, a hipótese é outra. 
Não há vaga. Trata-se do caso do 
Presidente não haver ainda assumi
do seu pôsto, .embo.ra depol.s de com
promissado. 

Ainda ai deve o Vice-Presidente 
ser convocado para preencheir< todo o 
periodo presidencial ? _ 

Os Srs. Representantes que assim 
o entenderem, devem aceitar a emm 
da supressiva; aquêles, porém, que, 
como eu. julgaram ser isso dar ex
C€ssiva. extensão ao intituto da vice
presidência, mesmo nesta hipótese, 
votarão contra- essa medida. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A primeira emenda é de 
autoria: do S.r. Aliomar Baleeiro e 
manda suprimir as palavras: "e pro
videnciará logo pa.:r;a que se efetue 
nova eleição". 

Quer dizer que os Srs. Represen
tantes que votarem a favor da emen
ca desejam que não ha:ja. nova elei
ção, que o Vice-Presidente exerça o 
mandato por todo o período presiden
cial. 

Os Srs. Representantes que auro
vam a emenda do Sr. Aliomar 'Ba
leeiro quciram ·ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
Sr. Presidente, peço verificação 

de votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vai·-se proceder a veri-
ficação de votação. <Pausa> • 
· Confirma.-se a a.provação da. emen

da. 
A emenda do Sr. Soares Filho, dm. 

o seguinte:· · 

"Onde se diz: "Deco.rridos ses- . 
- senta ldias da dalta. fixada para a.. 

posse, s·e o Presidente da Repú
blica, !POr qualquer motivo" ... ·
substituía-se a e~ressão "por 
qualquer· mo.tivo" por "salvo mo
tivo de doenç~". 

<Pausa>. 
Encerrada a discussão. 
Em votação. 
O SR. EDUARDO DUVIVIER 

(para encaminhar a votação) - se
nhor Presidente, pr:eferl.ria fôsse aac~ · 
tada a. e~ressão "salvo motivo de 
fôrça maio.r", porque pode surgir um. 
motivo qualquer, sem ser de doença,. 
que impeça o Presidente de se loco-· 
mover. 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
"Salvo motivo de fôxça maior" pres
ta-se • para intel'IPretações. Somente· 
motivo de saúde pode justificar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. Repr.es.entantes; 
que aprovam a menda subst-itutiva. 
queir}llm ficrur sentados. <Pausa>. 

Aprova.da. 
Existe outra emenda, do Sr. Se-

nado.r Fe:r.reira de Sousa, nestes têr
moo: 

"Onde se diz 60 dias, diga-se 30"-

Resultou da que foi oferecida. pelo. 
Deputado Soares Filho. Uma vez que 
se ressalvou o caso de doença, acha 
S. Ex.a que, em vez d:e 60,- basta.m 
30 dias. 

Em discussão. Não havendo quem 
peça a. palana, enceNo a discussão. 
<Pausa). 

Os Srs. que -aprovam a emenda, 
queir&m conservar~se senta.doo. 

Aprovada. 
O mesmo Sr. Senador Ferreira de· 

S1lusa, mandou à Mesa outra. emen- . 
da, que é de ~eda.Çã.o. Vai ser enca.
minhada à ;respectiva Comissão. Re- . 
fere~ ao caso de Vice-~esidente~. 
que precisa 'ficar esclarecido na. reda
ção. 
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P·assa-.se a;o § 6. o: 
"Nos im{Pedtme:ntDS do Pr.esi

dente da República e do Vice
Presid-eirl!te, serão ch!UllJaldos su
cessiva.mente a exe:rcei!" o cargc ó 
Pr-esidente da Çâma;ra .dos Depu
t!lidos, o do Senwo Federal e o 
do Supremo Trilbun-al Federal". 

A êste parágra-fo foi Qfe['edda a 
seguinte emenda pelo Sr. SenrudQr 
Atilio Vivãqua: . 

"Suprwam-se as .palavras: do 
.Ptresidente da República". 

O SR. ATil.IO VIVAQUA - Sr. 
Presidente, desejo substituir essa 
emenda pm outra: 

"No· iill/P'edimento ou falta de 
Vi.ce-Presi.d:ente serão chamados, 
sucessivamente, a exerc&r o car
go de Pl'esLdente da República, 
o Vice-Presidente do Senado, o 
iPre.sidente da Câmara dos Dpu
tados e o do Supremo Ti-ibunal 
F'ederal". 

A êsse dispositivo, acr.escentei um 
parágrafo, regulando a; eleição do Vi
ce-Presidente da República . pelo 
Congresso NacionaJ, no caso de va
cância do ca:rgo, em qualquer perío
do. Está consubstanc:La.do nos. seg,uin
te.s têrmos: 

"No caso de vacância do car
go de Vice-Presidente, a eleição 
ido substituto será feita pelo Par
i1amento Nacional". 

Evita-se- nova .eleição, com tôdas 
a.s vantagens daí decorrentes. 

O SR. FLORES DA .CUNHA -
~l1gU!J.to a V. Ex.a; isso não é Par
lamenrtal1ismo? 

O SR. ATILIO VIVAQUA. - E' 
uma combinação. · 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
O Presidente da República só deve 
se:r eletto pelo voto direto. Discordo 
da sugestão. 

O SR. ATILIO VIVAQUA -'- Elei
ção é para o cargo de Vice-Presiden
te, no caso de v.aga. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerro a discussão. 
- A emenda do Sr. Senador Atflio 
Viváqua consta de duas partes. A 
primeira diz o seguinte: · · 

'":Dr.ansforme-se o § 6. 0 em ar· 
tigo, cotn a seguinte rectação: no 
illllpedimenrto ou fa1ta do Vie:e
\Rresidente serão chamados, su· 
cessi-vamente, a exercer o cargo 
de President e da República o Vi. 
ce-Pre&idente do Senado, o Pre· 
sideil1te da Câmara dos Deputa~ 
.dos e o P~r.esi<d(,mte do Supremo 
Tribuna;l Federal". 

De acô:rdo com as normas invariá
veis que ·tenho seguido, subme.to, em 
lpl'ime:iro lugail', essa parte, que- cor~ 
respcnd,e ao artigo, depois,. o pará
grato. 

Os Srs. que a.provam o artigo, quel. 
raro ficar seillta.dos. (Pausa) . 

Foi rejeitado. 
O SR. COSTA NETO - Sr. Pre

sidente [JJeço a palawa paJ"a ·fazer 
uma d€1Claração de voto: Votei con· 
tra a emenda Atílio Viváqua exClusi
vamente porque S. Ex."' dá ao Vice
PreSidente do Senado precedência. · 
sôbre o Presidente da Câmara. Es
tari:a de acôl1do, -também, em que se 
suprimisse a- -palavra "Presidente ela. 
RepÚiblica" do parágr-ad'o em deqate 
porque acho inútil sua ~reprodução. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Vou subme:tea- a votos o 
parágrafo único: . 

"No caso de vacância do cargo 
:õ:e P;residente ida Relpúl:1lic-a, .a. 
·eleição do substituto será fe~ta. 
pe:la Parlamm.tó Nac,ional". 

O SR. MAR-IO MASAGÃO - Sr. 
Presidente, m.anif.esto-me contra o 
parágr a.fo, p01rque êle vixia instituir 
o único casõ de eleição inffilre,ta em 
tôda a Constituição. Além disso, a 
matér1a é vencida, po;rque já vota
mos que a eleição do Presidente e 
do VLce-Presidente da Re~públlca é 
direta .. Acho, preju.dicaJCl.a a emenda-. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI.; 
DENTE - Re·a:lmente, a emen<la- esrtá 
prejudioada, desde que j-á . votamos 
que os. cargos de Presidente e Vice
Pres1dente da R etpúbllca serão preen~ 
ChiO.os IJill' 'eleição direta. 

Existe emenda dos Srs. Re.presen-
rtanJtes Cirilo Júnior, Fe:rre:ix.a d& 
Sousa e Adro-aldo Cista: 

"Suprimam-se as pa•lavras "e
do Sena,do Fed~r.a.l" ·por ser <>-· 
Pr-eside-nte do S&nado Vice-Pre
siden-te da República.". 
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A emenda manda suprimir essas 
pa.1awas -porque não desejiiJ que o Vi
ce-P.residente {}o Senado substitua o 
Presidente da R~úblioa em hipó
tese a-lguma. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, afer·eço outra emenda: 

"Substiltuam-se as pa1avras "o 
do Sen!lJdo F-ederal e o do Supre
mo T.ri:bunal" pelas seguintes: 
"Vice-Presidente do Senado e 
Presidente do SU!Premo Tribuna-l 
Federal". 

Requeiro Pl',e.ferência · :para rn.}nha 
emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Prado 
KeUy está em discussã.o. 

Não havendo quem peÇa a pa-lawa, 
declia.ro enceryada a discussão . 

Os Srs. que ap:rovam a eme111da, 
queira:m fi-car sentados. (Pausa) • 

Aprovada. 
Outra emenda dos SJ's.. . Represen

tantes Costa Ne.tó e AtíLio Viváqua 
manda SUIPrimir as palaVl'as "Rresi
de~te da R~ública" cons.tamtes do 
parágra•fo 6. 0 • 

Em discussão. Não hruvendo quem 
peça a .pala.vr·a, encerro a discussão. 

Em votação. Os Srs. que a aprovam 
queiram fioa.r sentados. 

.AuJrov-ada. 
Passemos ao art. 3.0 : 

"Ao effi!PoSsar-se, o PJ.•esidente 
da República ;pronuncia.rrá em 
sessão conjunta _da Câmara dos 
Deputados com o senado FederaJ 
ou se não es-tiverem reunido;~, pe- · 
J:ante o Supremo 'I1ribunal Fede
Tal, êste compromisso: "Prometo 
ma,nter ·e CUI!J!Prir com lea;l!dade 
·a Constituição Fedeml, promover 
o bem geral da República, obser
Vllil' as suas leis, su&tentar-Jhe a 
ll!llião, a integ.ridllide e a inde
pendência". 

Em discussão . 

O · SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Pre.sidente, ~r-esente.l. -emenda 
mandando suprimir as palaVl1as do 
compromisso dp Presidente da' .Re
pública "Ida República" por "do Bra-

si'l". 

O fundamento é o seguinte: é mals 
uma questão de :redação. Pelo que 
se diz, aqui, o Presidente da Repúbli-

ca ·promete promover ó bem. geral da 
República, observa.rr as leis da Repú
blica sus-tentan· a união da Repúbli
ca, ~ integridade -da República e a 
independêDcia da Re,pública?! . .. 

Parece que tudo isso está el'rado. 
Pr!JIPorrho -assim &u!bstituição das pa,-
1avra~S "da R81Pública" por "do Bra
sil". 

O SR. FLORES DA CUNHA -
A subcomissão nada mais fez que 
:repr-aduzir o .texto de 91. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O que proponho é que se corrija êrro 
que vem desde· 189.1. 

P1·oponho, .aossim, a -ruceita,ção de 
minha emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - RenQVo aos Srs. mem
bros da Comissão a a.pelo já feito no 
interêsse do bom an<ia,m·ento dos nos
sos traba<lnos. Não discutamos - pol' 
inoportuna - a reda'Ção d:;}s textos. 
Haverá ensêjo para isso. Se comerça
mos a debater, eng!obadameute-, maté
ria. de fundo com gramática e redação, 
não chegaremos a;o .fim .de nossos tra
balhos nell). daqui a dez anos. · 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
No tocante a essa matéiri.a é necess:l..c 
rio ohamar a atenÇão porque o ên;_o 
vem desde 1891, e é de subs,tância 
P,9113,Ue R~úblioa é muito menos· qu-e 
BrasiL Forma de govêrno é mS~téria 
de importância menor que o Brasil. 

O SR. PRADO KELLY - Em f.ace 
das pQderações de V. Ex.a, .Sr. Pre
sidente, voo:qo sugerir que tôdas as 
emendas de redação, e não de fundo 
deixem de ser submetidas à discussão. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHÃES - .AuJoialdo. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Há completa sinonímia en1lre as p ala
vraiS "RepúbUca" e ''Btasil", não se 
impondo a-lteração do texto. 

O SR. PRADO KELLY- Nestas 
con:dições, e ;parecendo-me que a 
emenda em debate é. de ·redaÇão, não 
dev-e ser submetida a debate, nem a 
votos neste ensejo de nossos tr·abalhos. 
(Muito bem.) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - As observações que à!(la'bam 
de ser fettas harmonizam-se com o 
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l'eitera.do prom.mcia.mento -desta Co
missão. 

Assim, avooando os poderes que me 
foram conferidoo, nã-o mais submete
rei à Comissão emendas· dessa natu
reza, que aguardarão a devida opm
tunilda.de, isto é, a redação dos diSipOSL 
ti v-os aprovados. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -· 
A matéria de minha emenda, data 
venia, não é só da 'redação; atinge, 
também, o fundo. Concoroo, todavia, 
com a deliberação de V. Ex."', Sr. Pre
sidente, tomada no empenho de ace
lerrur o,s nossos tra.balhos, e a e1Qgio. 
<Muito bem.) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que apro
vam o ar:t. 3. 0 , queiram conservar-se 
sentatdoo. (Pausa). · 

Foi alp!l'ova do. 
Ar,t. 4. 0 : 

"0 Pl·esül!ente da República e 
o Vice-Presidente terão o· subsidio 
fixado pela Câmara doo D®utados 
no último ano da legislatura an
teriór à sua eleição". 

Evidentemente, de acôroo com o 
vencido deve ser "Congresso Na!Cionàl' 
em vez de "Câimara dos Deputados". 

O Sr. AtaHba Nogueil~a ofereceu 
emenda supressiva do a.rt. 4. 0 • 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Retiro a emenda, Sr. Presidente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a pala!Vra., encemarei a discussã.o. 
<Pausa). 

Encerr.a•da. 
Os s-enhores que ruprova•m o art. 4. 0 

com a mod:l:ficação de "Câmara dos 
Deputados"' .pm· ".Congresso Nacional", 
queiram conservar-se sentadoo. 
(Pausa). 

Foi aprovado. 
Em discussão o rurt . 5. 0 que diz·. 

"0 Preside;n,te da. República, sob 
pena de p&da do cargo, não po-

derá •ausentar-se pa,ra !País es
:traa:rgeiro, sem .pel·m~ão da Câ
_mara dos DeJPUJtados, ou, não es
JtanKio oota reunida, da SeÇão Per
ma.nente do Senado Federa•l". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Alpresentei emenda. Sr. Presidente, 
com doís objetivos: primei·r<>, para 
modificar a eXJPressão "ausentar-se· do 

p~ís"; segundo, para mencionar-· a 
Seção Permanente do Congu-esso Na
cional, e não rupenaJS o SenaJdo Fe
dera•l. 

Ofereço outra redaÇão que .pé,ço a 
V. E.x., Sr. Presidente, tenha a bon
dade de le·r . (Muito bem.) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Diz a emenda do Senhor 
Deputado Altaliba Nogueira: 

"Redija-se assim: 

"0 Presidente da República, 
sob pen,a 'de perda .do ca!fgo, não 
poderá ause·ntar-se do rpaís, sem 
•Permissão do Congresso Nacional 
ou de sua Seção Per.manente" . 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Parece-me que é de pura a:,edação. 

O SR: NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do ilustre Re
presentante Sr. Ataliba Nogueira é 
evidentemente, de :redação. A,p!l'ova•
do o ·a.11t. 5. 0 , irá à com,petente co
missão de RedaÇão .. 

Não havendo mais quem iPeça, a 
pa1aNfa, está encen-ada a discussão 
do art. 5. 0

• 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram conserva-r-se sentados. (Pausa) . 

Foi a;prova.do. 
Também Sell'á enviadar à Comissão 

de Reda.ção a emenda oferecida pelo 
Sr. Deputado Mário Ma.sagão. 

Seção II - "Das Atribuições do 
Presidtmte da República/' . 

Art . 6.0 - Compete privativa
mente ao Presidente da Repú
blic-a: 

1. a - sancionru·, ,promulgar e 
fazer publicar as _leis e expedir 
deca-etos e -regulamentos para a 
sua fiel execução". 

Em discussão. Se não houver quem 
peça a prulavra; da~la-ei · por encer
rada. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Senhores que a.provám o inciso, 

1. a queil'am conserva!I'-se sentados. 
(Pausa). 

Foi arprcwa,do . 

I:nciso 2·. o: 

"nomear os Ministros de Esta
do e a Prefeito do Distrito Fe• 
deral. 

Em discussão. 
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O SR. MARIO MASAGAO - En· 
vio -a V. Ex."', sr. Presidente. neste 
momento, uma emenda, mandando 
que se dig:!IJ: "nomear e demitir li~ 
vrmnente" ao invés de "nomear". 

O SR.' AGAMEMNON MAGA· 
LHAES - Já se entende. 

O SR. MARIO MASAGAO - Não 
me pan-eo~. Convém eoo~a-recer. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Será melhor dizer "nomear e demi• 
ti.T", com<J na C011Stituição de 91. 
o poder ne nomean- não impor-ta o 
de demitir. 

OSR. MARIO MASAGAO - E' o 
t-exto da Constituição de 91. 

O SR,. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a pa1avra," encerra.r-ei a discus· 
sá<J. (Pausa) . 

Encerrada. 
Os Senhores ·que aprovam o inciso; 

salv<J a emenda, queiraJm ficar sen
tooos·. (Pausa) • 
. Apmvado. 

Em discussão a emenda l!Jditiva dO 
Sr. Mário Masa.gão, qUe manda 
acl'esce;ntar, depois d!IJ pwlavra "no
mear", as expressões "e demitir li
vremente". 

Não havendq quem peça a palavra, 
encenra.r·ei a discussão . (Pausa) • 

Enoel'll'ada. 
_Os Senhor!)s- que aa>rovam a emen

da, queiram conservar-se sentadoS. 
(Pausa). · 

Foi a,prov•ada. 
N.O a.o: 

"perdoa-r, indultar e comutar, 
mediante proposta dos órgãos 

competentes, apenas crimi.naais", 
Há uma emenda do Sr. D®Utado 

Silvestre J?éricles, nestes têrmos: 

"perdoaT, indu'lta:r e com'lllllar 
com causa justificada; peru.as cri
minais". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Pr·esidente, passo às mãos de 
V. Ex,a uma emenda, sugerindo que 
se sup!l'tmam •a:S pa.la;vras· "mediante 
proposta dos órgãos competentes". O 
que verificamos, no período -anterior 
à~ Govêrno, foi o que há de mais re~ 
provável. quanto à inter<Jmissão da 

. estr.anhos, ·mll.iS que ;pe~tubav.aJm a 
boa interferência dos "órgãoo éom-

petentes". Em primei.To lugar, houve 
a criação de enorme burocr!llcia; se
gundo - e disto posso dar teste
munho, com apôio de outr<>s mem
)lros desta Comissão, COIJlO membros 
que fomos, do Conselho Penitenciá
r-io de São Paulo - havia até inter
fe.rências desonestas de estranhos, nà 
tramitação dos pa;péis de pedido de 
indulto. E' preferível que as· partes, 
em geral geh.te humi~de, diretamente 
se dirij-am ao Presidente da Re!Pú
blica, que, como entender, no seu pa
triotismo e no seu espírito de ,pieda
de cristã, concederá ou não, a graça 
impebrada. SugiTo, <pOTta.nto, que 
nem s·equer pelos Gol1Selhos Pen:L;
tenciários · tramsitem obrlgatõri!liffien
te os pedidos. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Sem dúvida. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Concordo, como xela.t or, com a emen.. 
àa do S1· . Ataliba Nogue-ira. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Muito dbrigaido a V. Ex. a. 

O SR. FLORES DA CUNHA , -
Sr. Pr-esidente, ao P·residente da. Re• 
pública, como primeiro , ml!Jgistrado 
da na.ção, não deve ser fetta esta 
restrição: ~·mediante proposta doo 
ór.gão,s competentes'. Por outro lado, 
sou contrário -ao arbítrio e entendo 
que o Presidente deve fundamentar 
o peTdão,. o indulto ou a, comuta,ção. 
POl'ltanto, prClponho se substitua 
aquela expressão por esta: "median
te causa -justificada ou fund!lJmenta
da". Somente isto. 

O SR. AGAMEMNON MAGA~ 
LHAES - Nem mesmo isso se de
via ex1gir do ;presíde!Ilte da ReaJú
blica. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
E' mera gra,ç.a do chefe do Estaklo. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Pois bem; retiro a expa:essão "causa 
justlf~a. 

O SR. " GUARAOI SILVEIRA -· 
A concessão do indulto, diretamente, 
pelo PresLdente da Re~pública impe
dirá que outros P€1dídos sejam pro
cessados normalmente pelos. Conse
lhos Penit~nciálios? 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Não o impede. 
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Só ca:beTá a intromissão do Conselho 
:Perute:nciário,_ no caso do preslden• 

"dar conta anualmente da si
tuação da país, à Câmwra dos 
Deputados, indicando--lhe, por 
ocasião da abertU!I'a da sessão le
gislativa, as providências e re
formas que julgue necessárias'•. 

te da. República solicitaa: o seu pare
cer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
:DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, está enceiT.ada a dis· 
-cus-são. 

Há sObre a Mesa emend3fil dos Se. 
nhores Silvestre J?é:rieles, Ataliba No· 
gueira e Má.Tio Masa.g.ão. A · do Sr. 
Má1io Masagão é -aditiva; as outras 
são s1lJlil"essivas. A do Sr. Silvestre 
Péricles, com a ·modificação que ver· 
:balmente fêz, coincide .perfetirtamen
te· com a do Sr. AtaUba Noguei-ra. 
Manda sUJprimir a expr·essão "medi· 
ante proposta dos órgãos competen
tes", fi>cando o dispositivo assim . re· 
.digido: 

, "•PeTdoar, indultaii' e comutait 
penas criminais". 

Os Srs. que o aJProvam, queiram 
-collilexva;r-se sentados. (Pausa). 

Foi all}rovado. 
A emenda do Sr. Már~o Masa.gã.q 

·ma.n:da acresc·entar, depois da. pala
vra "CT.iminais", o seguinte: -· ... sal· 
·vc no ca;so do art. 12 § 1. ". 

O art. ·12
1 

§ 1. 0 , diz o seguinte: 

"Art. 12. São crimes de res
ponsabilidade, a.lém do previsto 
no arrt. 37, in fine, os .atos defi
nidos em lei, nos têrmos do M...: 
tigo 57, que os Ministros prati
<:rurem ou ordenarem; entenden
·do-se que, no tooante às leis or
çamentárias, cada Ministro res
ponderá pelas d~pesas do seu: 
Ministério, e o da Fazenda, .aJ.ém 
disso, pela arrecadação da r~
-ceita. 

§ 1. a Nos ·crimes comuns e nos 
<l.e responsa.bilidade, os Ministros 
:se-ão prooeooados e julgados pelo 
Supremo Tribunal Federa1, e nos 
crimes conexos com os do Presi
dente da RB!Púiblica, pelo Tlribu
nal Esa;>ecial". 

Excetua, partanto, os crimes prati-· 
.c.a.dos :pelos Ministros de Estado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que a apro
"Vam, queiram conserv.ar-5€ sentados. 
( Pausa). 

Foi aprovada. 

Inciso 4.o: 

Em discussão. (Pausa) • 
Não havendo mais que queira usar 

da pa,lvra, enceno a discussão. 
Os Srs. que o aprovam, queiram 

conserval'-se sentados. (Pausa) • 
Foi a.prova!do. 

_Inciso 5. 0 : 

"ma.nter relações com os Estados 
estrangeiros". 

Em discussão. (Pausa) . 
Não ha.vendo quem use da pala

vra, enoeno a discussão. 
Os Srs. que o !llprovam, queiram 

conservar-s·e sentados. (Pausa) . 
Foi aJprova.do. 

lnciso 6. 0 : 

celebra!!' convenções e tratados 
internacionais, ad referendum d() 
Poder ·Legis·lativo". 

Em discussão. (Pausa) • 

Não h!wendo quem queixa uswr da 
pa:lavra, encerro a discussão. Encer
rada. 

Os Srs. que o .ruprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foi aa>rovado . . 
"exercer a chefia suprema da.S 

fôrças militM"es da U.nião, admi
nistrando-as por intermédio dos 
órgãos do aito comando','. 

Em discussão. 
O SR·. ALIOMAR BALEEmO 

sr. Presidente, envio a V. Ex." uma 
emenda, acrescentando, depois da; 
pa.la.VTa "União", a: cláusula: "no in
terêsse desta Constituiçãlo". Os mo
tivos são óbvios. Aliás, pode11..se-á 
deixar isto paxa o fim, se fôr a:do..: 
tada a mesma :regTa. da Cons·tituição 
de 9·1, que diz das finalidades pre
cípuas das fôrças armadas da Uniãa 
Neste caso, reservo-me para outr~ 
O<paTtunidade. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Ninguém mais desejando 
usar ·da pala.vra, encerro a discus

são. Encerrada. 
Os Srs. que aa>r<>va.m o inciso, quei

l'am conservar-se sentados. (Pausa> . 
Foi aprovado. 

' 

• 
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Inciso 8. 0 : 

"decretar ,a mobilização das 
fôrças armadas". 

Em discussão. (Pausa) . 
Ninguém deseja.ndo usrur da pa.., 

lavra, encerro a discussão . Encerr!"-da.. 
Os Sm. que o .a,prOIVam quell'am 

cons•e'J.'Va~-.se sentados. (Pausa). 
Foi aprovado. 

Inciso 9. 0 : 

"declarar a gueiTa, depois de 
autorizado pelo Pode.r Legislati
Vó, e, em caso de invasão ou 
agres\Sálo estrangeira, na ausên~ 
cia dru Câmall'a dos Deputados, 
me;dia.nte autori21ação da Seção 
Permanente do Senado. Federal, 
se não tiver lug.rur ou malograr
se ·o rec11l'so do a?;;biJtramen<to". 

En1 discussão. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr . . Pr esidente, há emenda de reda
ção a ser feita. 

O SR. MARIO MASAGAO- De
ve dizer-se "Congresso NaJcional", 
em vez de "-Câmara dos Deputados". 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente: peÇo a V. Ex." fazer con
signar em ata que a matéria deve 
ser revista em sua redação, em face 
da emenda de minhru autoria, apro
Vad!li por esta gll'ande Comissã,o, a 
r espeito da poMtlca externa do Brasil. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - O nobre Representante 
será atendido. Se ninguém mais de
seja usar da paJavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa) . 

Encen-ada. 

Os Srs. que .a,provam o inciso 9. 0 , 

com a modificaçã,o de redação, de 
-acôrdo com a matéria vencida; quei
J"aan conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foi a;provado. 
Inciso 10: 

"fazer a paz aà referendum do 
Poder Legislativo, quando por 
êste autorizado". 

Em discussão. (Pausa). 

Nlng,uém desejando usar da pala
wa, encerro a discussão. 

Os Srs. que o aprov·arn. queiram 
conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foi aprovado. 

• 

. Inciso 11: 

"pe!Mlitir, .após autorizaÇão do• 
Poder Legís1ativo, a p'assagem de 
fôrças estrangeiras pelo tell'rito
rio nacional". 

Em discussão . (Pausa). 
Ninguém desej-ando usar da pala

vra, encerro . a dis.cussão. 
Os Srs. que o aprovam, queiram. 

conser•V•811'-se sentados. (Pausa). 
Foi a;pll'Ovrudo. 
Inciso 12: 

"intervir nos EstaJdos ou neles
executar a inrter.venç_ão, nos .têr-· 
mos constituciona-is". 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça· a palavra:,_ 

encel'ro a discussão 
Encell'rada. 
Os Senhores que · aprovam o incl-· 

so, queiram conse:rvElll'-se sentados. 
tPausa). 

Foi ruprovado. 
Inciso 13: 

"decretar o estado de sitio, de
acôrdo oom o art. ~75, § 7 . 0 " . 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. P.re-
sidente, pedi a palavra para mandall' 
à Mesru a seguinte emellida: --

"Acr.escente-se: "e o estado de' 
de gueNa" - após o "estado d& 
sítio". 

Está subscrita também pelo Sr. Re-· 
. presen.tan·te Si·lvestre Péric-les. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, o que constava do ante-pro
jeto, era a decrerbação do estado de 
sítio. Sugerem o ilustre senador Ivo· 
·d'Aquirio e o nobre Deputrudo Silves
t,re Péricles, que se acrescente - "es-
tado de gueil"ra". · 

Não se trata . de guerta externa,.. 
porque essa já está prevista no inci
so 9. 0 do axt. 6. 0 - "declarM" a . 
guena". Trata-se de ma.nter, fron-· 
teiras a dentro do país, além do .es-
títido de sítio, que cOI'Il'eS!Ponderá ao· 
estado de emergência da Carta de 37; 
o estado de gll!erra, que rea~la:nente re
pugna aos :PJ.'indíllJios democráticos . 
O estrudo de sitio já é uma exceção, 
que o nosso· regime· tem arlrilitido 
pa;ra circunstâncias de extrema g\1'11.
vidade. Acrescent811"-se, ainda, o "es-· 
1.ado de guerra", par-ece-me um ar.--. 
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ranhão nos verdadeiros princÍJpios d? 
d€mooracia brasileira. 

Pediria, por Isso, a atenção da Co
missão para a emenda que se vai vo
tlllr e cuja rejeição solicito, · 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ~ 
As considerações do nO'bre Deputado 
Sr. Prado Kelly, acr-escento o éco 
nefasto que terá prura a nossa vida. 
internacional, saber-se _no estrangeiro 
da decr~tação do estado de guerra. 
no Brasil, sem qnE1, de fato, haja 
guerru. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Presidente, a emenda pretende 
disting.uir o esta:do de guerra interno 
do externo. o inciso 9. 0 refere-se à 
guerra ex.terna. ·Trata-se de decla
rar · a guerra depois de autorizada 
pelo C.qng:r-e-Sso Nalciona•l, em casQ 
de invasão ou aga:essão estraillge1ra. 
o inciso 13, em discussão, cogita da 
ordem no país. · · 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES -. Ai, é o caso do estado 
de s.íltio. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Neste caso, o Presidente da Repú
blica pode e deve teor a f&cuLdaide de 
declarar o estaldo de guerra inter
·na. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Ai, é guerra civil. 'Th'ata.-
se então ~e estado de sítio. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Guerra civi-l é guerra interna. Pode 
ha.ver estado de sitio sem deda.ra
ção de guerra Interna. 

O SR . . AGAMEMNON MAGA
LI-IAES - O estado de sítio sus
pende garantias constituJCionais . 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Não ' suspende tôdas. No estrudo de 
guerta interna a situaÇão é grave 
há tropa armada, luta, combates, co
mo demonstra a nossa história. Foi 

. o que oconreu na revolução de 9·3 e 
na dencmina.da '!'evolução paulista.. 

O SR. ACURCIO TORRES 
Vencemos a revolução de 93 sem o 
estado de guerra. O govêrno venceu 
a. de 32 sem essa medicta . 

O SR. CIRILO JUNIOR - O Se
nhru- Presidente Antur Bernardes, 
venceu a de 1924, somen-te com o es
tado de sítio. 

O SR. SILVEST·RE PERICLES 
Em 1932 foi de·cretado o estado de" 
guenra. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
. o estado de guerra foi criação de . 
1934. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Tanto assim qllie a ju,s.tiça mi-litar foL 
convoc!llda para funcionar nas zona.s. 
de operações, ao contrário do que 
a;conteceu em 1893. A experiênciru .· 
demonstra que a guer.ra interna é 
uma guerra como outra qualquer. 
Periclitam as instittuições · do pa.fs. 
Foi de-eretada em 1932. Êste inciso -
se refere à guerra externa e não in
terna. São coisas Qiferentes. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre- 
sidente, a emenda é de minha auto-· 
ria. Entretanto como ·o assurito de- -
verá ser discutido, rumplamente, n8;j. 
Capítulo da segurança nacional, re-
queiro o rudiamento da diocussão. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em discussão o requeri
mento do Sr. Senador I·vo d'Aquino. 

O SR. CIRILO JUNI:OR - Sr. 
Presidente, o honrado Seilador Ivo 
d'Aquino acaba de ,pedir o adiamen
to -da discussão do inciso 13, sob o· 
f\mdrumento de ·que êsse dispositivo
deverá ser debatido e votado quan• 
do tratal\mos do CaQJítulo da segu- · 
rança nacional. A-ssim considerada, 
·a emenda passa a ser meramente de 
redação. Votado o inciso 13 desta ou 
daquela forma, posteriorm•ente, no·
outro Capítulv t erá de haver a ne--
cessária. conson_âncllll. · • 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Senador Ivo d' Aqui~ 
no requer apenas adiamento da dis- -
cussão. 

O SR.· CIRILO JUNIOR- E' jus
~amente o que estou combatendo: -
o adia;mento. Não se deve -truncar a 
enunciação dos incisos. ·se no Capi
tulo da segurança nacional surgir a . 
hipótese de . se acrescentar o estado 

·de guerra, interno, a Comissão de re
dação comple-tará êste diSipositivo. No· 
entanto, não d-ev-emos perder a opru-
tunidade de completar a Seção II. 

Com essa explicaÇão, embora muito · 
a contragosto, voto contra o a.dia~
mento. 

.. 
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O SRI rVO D'AQU1NO - Reti:ro o 
;pedtdo de adiamento. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Senador Ivo d'A
quino retira o pedido de adiamento. 

Continua a discussão. 

, O SR. ARTUR BERNARDES -
;sr. Presidente, dev-e hav-er um equi
voco da parrte do notme colega S€~ 

. nhor Deputado Silvestre Péricles. To

. dos os govrenos que tiveram de en
fo:entar perturbaçõ-es internas da oo:
dem públioa, restabeleceram o prin· 
cipio da autoridade e a paz com o 
simples esta.do de sítio. O estado de 
guerra cria med1das excepcionais in• 
.compativ·eis com a guerra civil. Via 
de regra, as _guerras civis são premo-

. ·v1d:as pctr dissídios- políticos e a pena 
de mcmte, que é ;pe:rmitLda no estado 
de guerra, não é aopUcada na hLpóte

.. se de guerra civil. Assim sendo, a 

.:mim me parec·e que bas,ta.rá o estado 
-·de sítio para gara.ntia da ordem, da 
· Const~tui-ção e do Govêrno, no caso 
•de perturbação interna. 

Nessas condições, votarei contra a 
·emenda, per estaiS r-azões. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
.Sr. Presidente,. desejaria, antes de 
.. mais naida, fazer uma consulta, na 
.sentido de saber se a. ma.téria vai fi· 
. gurar no ca~pitulo "Da Segurança. 
:Nacional" ou se vai ser votada 
agwa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
'.DENTE - Vai ser votada agora., O 
.Sr; S~1ador Ivo d'Aquino retiroÚ o 
:pedido de adiamento. · 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
,Sr. Presidente, peço permissão pa.ra 
lembrar que desde o início da his

·tória repubLicana, t~m-se ff;!it o mais 
-ou mencs aqui·lo que -eu a.góra desejo 
fique cpnsi.gnado na Constituição. 

o Marechal Floriano - e por isso 
·êle foi muito ·COmbatido - violo-u a 
Constituição de 1891. Mas o Mare

. cha1 Floriano teve premente necessi
-dEllde de fazê--lo, pe1as circunstâncias 
-do momento, a fim de mrunter a or-
dem. Pa.ra tanto, êle decretou ver
da;d:eiro esta.do de ,g;uer.ra interna, 

··sob pena de ser o g-ovêrno vencido. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
-v. Ex. 8 · deve lembrar-se de que a 

e:lqpressão "guerra" .tem significada. 
jurídico mui•to seguro. 

O SR. SILVESTRE PERICLES
Justamente p·or isso ~que os trata
distas fazem a distinção entre a. 
gueiJ:a interna e a externa. · 
- Guerra interna é aquela que' comu
n1ente chamamos de comoção intes
tina, de guerra cf.vil, ao :passo que 
guerra e.JCteTna é o conflito interna
cional.' E o que os tratadista.., dizem, 
ao fazer a disti~ã.o . 

A Guer;ra de s eê,essão, nos Estados 
Unidos, pa,r ex-emplo, foi urna guer
ra interna. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Comoção intestina. · 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Comoção intestina, guerra inte.J.ma ou 
guerra civil, são l')xpressões sinôni
mas. Guerra externa ou internaclo
na>l é outra c-oisa. São, entretanto • 
muito semeihantes e parecidas, prin
cipalmente quando periclitam as in.s
tituições da pais. 

Prosseguindo no meu raciocínio, 
devo dizer que o Marechal Floriano 
f.oi obrigrudo - e por isso foi muito 
acusado naquele tempo - por ter 
estabélecido verdadeko estado de 
J?,uerra interna. 

No Govêrno do Dr. Artur Bernar
des a situa.çãó não foi tão gra'Ve co
mo no tempo do Marechal Floria,no 
e no da Revo1uçálo cllama.da consti
tucionalista, feita por São Paulo, 
quando o Presidente Getúlio Vargas. 
viu-se obrigado a manter, de fa.to, o 
estado de guerr.a interna, tanto as
sim que a Justiça Militar foi convo
cada e atuou, nã.o só nas zonas de 
operações militares em que o Govêr
no mantinha fôrças, como naquelas 
em que o& revolucionários as pos
suíam , em contra~posição ao Govêr
no constituído. Por isso é que no 
artigo há distinção. _No primeiro, 
n. o 9. 0 se f ala em guerra ·externa. 
ou internacional, o n. 0 13 se refere 
à guerra interna - que é diferente 
Cf,o estado de sitio, . do qual se lança. 
mão dessa medi-da a:pem.as nos ca
sos de perturbações mais leve~ ou 
médias e não quando os revoluc10ná
rios, ou aqueles que perturbam a or
dem, ·estão fortes e com armas na. 
mão. 

Assim, o Govêrnó precisa fioor ':U'
mado de certa fôrça para poder re
primir a violência da agressão in-
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terna, sob pena de ficar enfraque
ddo. Se o Sr. Artur Bernaiides, ·na 
época de seu Gwêrno, pudesse d-ec.re
tar a guerra interna, teria repelido 
a sublevação da ordem mais fàJCll
tnenbe do que o :Eêz. E foi justamente 
o que sucedeu na Cih.&mada Revolu
ção Consti•tucionalista, em que o ?.re
sidente Getúlio Vargas pôde sufocá
la sem mais esfôrço, gra.Qas à decre
tação do estado de guer;ra interna. 

A meu ve.r, isso é necessário para 
que !l!ma;nhã não se diga que os Pre~ 
sidentes, violaram a. . Constituição, 
quando quisessem do:minar qualquer 
perturbação da ordem. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os. Senhores que IIIProvam 
o dispositivo, salvo a emenda, quei
ram ficar sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
o d·is;posdtivo foi aprovado co:m 

ressalva da~ emenda que manda acres
centar depois de "·estado de · sítio", 
11 eXJPressão "estado de guerra". va
mos proceder à v-otação. 

O SR. IVO D'AQULN:O - Senhor 
Presidente, pedi a palavra ·para dizer 
que, ao apresentar a emenda, tive o 
tntuito de ha<rmonizar o te~o com 
11. matéria que será tratada depois. 
tsso não sig;n:lfioa que eu faÇa ques
tão de que haja o instituto d;o -estado 
<i e guerra. Minha emenda, como 
disse, apenas tev-e intenção de har
monizar o te<eto da Constituição. 

Esta declar.ação que tinha a :fa-
zer. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do Sir. Senador 
Ivo d'Aquino está também assinada 
pelo Sr. Deputado Silvestre Pé.ricles. 
rodos já conhecem a apmião dos 
dois Representantes._ Os Senhores 
que aprovam a emenda oitada, quel
l'am ficar sentados. (Pausa). 

Rejeitada. 

. Passemos ao número 14, a:ssim re-· 
digido: 

"Prover os oargos f etd&ais, na 
fOI\ma _da Constituição e das leis''. 

Em diooussão. (Pausa) . 
Não hav-endo quem peça a palavra, 

dou por encerrada a discussão. 

Os Senhores que o aprovam quei
ram ficar sentados. (Pausa). 

Aprovado. 

Número 15: 
"V\etar, nos têrmos do ar:t. 45, 

os projetos de lei aprova.fu>s . pelo 
Poder Legislativo". 

Em discussão. <Pausa) • 
N;ão havendo quem peça a .palavra, 

dou por encerrada a discussão. 
Os Senhores que o aprovam, quei

ram ficar se;nta;ctos. · (Pausa) . 

Aprovado. 
16: 

"autoriza.r brasileiros a aceita
rem pensão, em>prêgo ou co:mis
são remunerados de govêrno es
trangeiro". 

Sôbre êste artigo foi mamdada ~ 
Mesa a seguinte emenda: 

".autorizar brasileiros a aecl
tarem pensão, empr.êgo remune-
rado ou comissão dz govêrno e6·
trang-e-iro". 

O SR. IVO D'AQUINO- Senhor 
Presidente, apresentei a. emeÍ!Jda pã.ra. 
barmonizá;.la cOÍn a matéria !)["opos
ta pela sexta. subcoinissão. 

Ente;ndo que não só a essa comis
são remunerada, como a qualquer 
outra comissão de govêrno estran 
geiro, dev-e · preceder a-utorização do 
Presidente da República. Daí a dis
tinção que f·aço. Não é necessário 
que a comissão seja remunerada, pa
ra depender {ia autorização do Pre.: 
sidente da República. Não se trata, 
pa.rtanto, de simples reda.ção. Ate 
certo ponto, a emenda é rf:la.mbém 
c,e fundo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em discussão. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr . . P:residente, ofereço' a seguinte 
emenda: 

"SUlPrima-se a paàa.vra remu
;ne:mdos". 

O SR. IVO D'AQUINO - Perfei
~.amente: 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Encer-rada a discussão. 

Os Srs. que aprovam o dispositi
vo, salvo as emendas, queiram con
eeivar-Se senta;ctos. (Pausà) . 

AJ)["OVadO. 
Vamos passar às emendas. 

O SR. GUSTAVO ·CAPANEMA 
. Sr. Presidente, .peço pl'eferência pa

r-\1. a minha emenda o 
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O SR. NEREU RAMOS, 'PRESI· 
DENTE - o Sr. Deputado GU8tavo 
Capamema pede pref-erência para sua 
fmenda, mandando suprimir a pala
vra remunerados. 

Os Srs. que co.ncedem a preferên• 
cia, queiram · fica.r sental:los. (Pausa). 

Conceàida. 
Em votaÇáio a ementla. (Pausa). 
AuJrovada. 
Fica, assim prejudicada a emen· 

d·a tlo Sr; S~nador Ivo tl'Aquino. 

N.0 17: 
"Declarar a necessidade .ou uti

. lidade púb1ica para ~ desallJro· 
priações". 

A respeito existem as seguintes 
emendas; 

Do Sr. SenadQr Atílo Viváqua -

"Acrescente-se, depois de de
. sapr<J;lNiações, o seguinte: de in· 

terêsse d.a Uniáio". 

Do Sr. Deputado Mário Masagão. 
- "Suprima-se o n. 0 17". 

Do Sr. Ivo d' Aquino - "Redigir 
tia seguinte f01ma o n.o. 17 -

"Declarar a utilidade pública, 
para desapr~'Oil'Íações que inte
r.essem à Fazenda Nacional". 

Em discussão. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
Presidente, . estou de inteiro acôrdo 
com a -emenda supressiva do Se
nhor Deputado Mário Masagáio, de 
modo que retiro a minha emenda. 

O SR. MARIO MASAGAO- Sr. 
· Presidente, a supressão do inciso se 

me afig-ura necessária, primeiro, por
que o assunto já está regulado na 
parte que cuida da propriedade -e 
das desapropria.çõés; e, depois, por
que náio se pode dar iPLrivativame;n,t.e 
ao Presidente da República <tal !a
cu}dade, porque os Estados e · Muni· 
cí;pios também desapropriam. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Oevo decla.rar, como rela-tor, que in
clui o n. o 17 e lhe dei a redaÇão 
constante do a.vulso, mediante ditado 
do Prof. Masa.gão, quando fizemos a 
reunião conjunta das subcomissões. 

O SR. MA.>RIO MASAGAO - Nes
se caso, não me fiz crunpreender. 
Pro<pu.s naquele m<J-mento a redação, 
mas para_ figurar em outro lugar, e 

" 

não entre as atribuições privativas
do Presidente da República·. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Consta da Ata da reunião conjunta .. 

O SR: IVO D'AQUINO - s~·. Pre
:::i.dente, sou contra a supl'essão do 
dispositiv.o, e vou explicar (por que. 

A desapropriação será regulada por 
lei, que esta.belecerá as normas ge
rais. A decretação da desa.propriaÇ.áo· . 
porém, é ato do Executivo,' dentro dos 
moldes firmados na lei. 

A lei estabelece as no1·mas gerais 
e ·o Executivo, em cada caso conore.to,. 
decla-ra a utilidade pública. Essa. de~ 
c1aração deve · ser feita nos têrmos 
da lei, .e, por isso julgo conveniente 
que permaneça o dispositivo. 

O SR. MARIO MÁSAGAO- Per
mita-me acentuar que a com1J€<tên
cia não é privativa do Presidente da 
Re(!Jública, porque os Estados e Mu· 
uicípios também ' desa~·opr.iam. 

· O SR. IVO D'AQUINO - O de:
feito do texto é ter dado compe.tên
cia. privativa ao Presidente ·da Re
pública, não distinguindo a fazenda. 

. nacional da estrudual e da munic~rul. 
Acho ' que não é possível em caso 

de declaração de utilida:de públlca, 
VE;nha o assunto a ser Qbjeto de exaQ 
me do Pru:lamento. 

O SR. MARIO MASAGAO- Nin
guém pretende isso. 

O SR. IVO D'AQUI:NO - Estou 
compr.eendendo perfeitamente p. que · 
V. Ex." propõe: Temos, assim, dois . 
caminhos a· seguir: ou aceitar a su
pressão do Sr. Deputado Máltio Ma· 
sagão, poJ:que suprimindo o texto de
saparece a c-ompetência priva.tiva do 
Presidente da República, permàne
cendo o que figura até hoje em J:!.OSSO 
dilreito, ou aprovar a minha emenda, 
no sentido de ser· acrescentada a. ex
p.:ressão - "q.ue interessem à _Fa
zenda N.a,ciona.l". 

Em todo o caso, posso r.etira.r ml· 
nha emenda, para f:icar de a.côrd() 
com a proposta do Deputado Masa
gão, que também resolve o assunto. 

O SR . FLORES DA CUNHA ~ 
Sr. Presidente, não ooncorldo em que 
seja ll:'ertirada a emenda do Sr. sena
dor Ivo d'Aqumo. Poderia, entretan
to, vir a concordar oom o alvitre do 
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p,rof. Mário Masagão, no ca.so da 
ma.téria volta;r a deba.te quando se 
<liscutir a matéria :referente à pro· 
priedade. E' a concessão que faço. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, o · ·Srr. Rlepreserlitante Flô· 
res da Cunha não se declara favo
rável à SJprovaÇão da emenda neste 
t'nsejo, mas S. Ex." já ma!Il.ifestou 
sua simpatia. por ela, desde que a 
matéria seja .resolvida quando se tra
tar do instituto da propriedade. 

Nestas condições, requeiro o adia
mento para a oportunklooe alvitra
da. (Apoiados.) 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. Representantes 
acabam de ouvir o requerimento for. 
mulado pelo Sr. Prado Kelly. 

Os que estiverem de acôrdo quei
ram consewar-se sentados. (Pausa). 

Adill!da a discussão iJ)ara quando se 
debater o inst~uto da -prOiJ)rieda.de. 
· Ao ali; . 7. 0 foram SJpresentadas 

três emendas, de autoria dos Srs. 
Fl;epresentantes GuSJtavo Oapanema, 
Ivo d'Aquino e Har;nilton Nogueira, 
tôdas no sentido da supressão dêsse 
mesmo dispositivo. 

Em discussão. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Prestdente, justifico a minha 
emenda .que visa suprimia' o te:x;t,o 
pxopostó, com duas considerações. 

Primeira: O artigo em discussão 
busca ini:lroduzi·r,• no nosso regime 
de govêrno, a forma colegi·al. E' um 
preceito em contradição com o modo 
de ser do sistema presidencial. 

A segunda consideraÇão é mais im
portante: Pelo nosso sistema de gc
vêrno, . a· responsabil1dade do minis
tro restringe-se aos seus atos, ci:>mo. 
aliás, consta do próprio projeto sub• 
metido à nossa discussão. 

Entretanto, o artigo Pl'oposto én
volve a II'esponsa,bi11dade do miúistro 
F.m atos que não são seus. 

Por es·ta.s duas razões, manifesto
me contra o disposttivo proposto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DEN'DE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, dou por encerrada a. 
discussão. 

Os SII'~_Jt~esentantes que apro• 
vam a emenda sUJpressiva do arti
go 7.0 , queiram conseii.'Var-se senta• 
dos. (Pausa). 

Aprovada. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Sr. Presidente, peço conste da ata 
ele nossos trabalhos que votei cont.ra. 
a emenda SlliPressiva do art. 7. 0 • 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI:
DENTE - Devo explicar à Casa que 
foi mandad-a, à Mesa uma emenda, 
relativ·a ao n.o 11 do m. 6. 0 • E' de 
autoria do Sr. Mário Masagã.o e pro
põe sejam acrescentadas as palav:ras 
"ou permanência" a;J)'ós ",pll!SSagem". 

O dispo·sitivo ficaria assim: 
"11 - perm1tir, após autol1za

ção do Poder Legislativo, a pas
sag:em ou permanência de fôrças · 
estrangeiras pelo terri.tiório na-
cional". . -

Acredito que · tQdos os Srs, Repre
sentantes estejam de acôndo, pelo 
que ponho em vot aÇão a emenda. 

Os Srs. Representa.ntes que con- . 
oordaa-em cem a emenda queira ficar 
sentados. (Pausa). 
A~ovada. . 
Declaro encerrada a sessão e · cDil· 

v oco os Srs. Membros da Comissão 
para nova reunião às 14,30 horas. 

Levamt a-se a · sessão às · 12 ho
ras e 30 minutos. 



21.a Reunião, em 25 de Abril de 1946 

Reuniu-se hoje, às 14,30 horas a 
Conússão da Constituição, com a pre
f'ença dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidente. - Prado 
Ke!ly, A.gamemnon Magalhães, Ata
liba Nogueira, Adroaldo Costa, Gus
tavo Capanema, Silvestre Pericles, 
Raul Pila, Mário Masagão,. Valde
mar Pedrosa, Costa Neto, Baeta Neves, 
Eduardo Duvivier, Sousa Costa, Flo
res da Cunha, Aliomar Baleeiro, Fla
vio Guimarães, Guaraci Silveira, 
Graco Cardoso, Benedito Vala.dares, 
iLvo d'Aquino, Hermles lliima, Arge
miro Figueiredo, Soares Filho, Milton 
Campos, Caires de Brito, Artur Ber
nardes, Acurcio Tôrres, Deodoro Men
<'i·onça, Ca.fé Filho. 

O SR. N\ElREU RAMOS, PRESI- , 
DENTE - Está aberta a sessão. 

peço aos Srs. Representantes qi.!e 
ocupem os seus lugares, a fim de ini
ciarmos os tr\tbalhos. 

Em discussão o art. S.<> da Secção 
m - Da Responsabilidade do Pre
sidente da República. 

"Art . . 8.0 - São crimes de res
po~sabilidade os atos do Presi
dente da República, definidos em 
lei, que atentar·em contra: 

a) a existência da União". 
Não havendo quem peça a pala

vr-a, encerro a discussão. <Pawm) . 

Enc'errada. 

Os senhores que aprovam a letra a 
do art. 8.0 , queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) . 

Âprovada. 
Em discussão a letra b !;lo. mesmo 

.srtlgo, que diz: 
"b) a Constituição e o regime 

democrático". · 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. (Pausa.) 

!Encerrada. 
Os . Senhores que aprovam a le1-

tra b queiram conservar-se sentados. 
(Pausa) 
Aprovada. 
1Está ·em discussão a letra c, assim 

redigida: 
"c) o livre exercício dos poderes 

políticos." 
Nãõ haven-do quem. q,1.1eira fazer 1,1se 

áa palavra, encerro a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada. 
Os Senhores que aprovam a le

tra c, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) · 

Aprovada. 
Passemos à letra e, quê diz: 

"e) a segurança interna do 
Pais." 

<!U~~á p~~ ~i~f~~á, ~~~err~a;e~~ 
cussão. (Pausa.) 

'Encerrada .. 
Os senhores qUe aprovam a letra e, 

queiram ficar sentados. (Pausa.) 
!Aprovada. 
Está a discussão a letra t; que é a 

seguinte: 
"f) a probida;de da administra

ç~o." 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro ·a discussão. (Palmas). 

Encerra:da. 
Os senhores que aprovam a letra f 

queiram ficar sentados. (Pausa.) · 
'Aprovada. 
Em discussã.o a letra g) : 

"a guarda ou emprêgo· legal dos 
dinheiros públicos". 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão . 
Os · Srs. que a aprovam queiram fi

car sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Letra h: 

"as leis orçame-ntárias". 
Em d1scus.são. (Pausa.) 
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Não havendo quem. pe!<a a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. que aprovam queixam ficar 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Letra i: 

"o cumprimento das decisões 
judiciárias . " 

Em discussão. (Pausa. ) 
Se ninguem deseja usar d·a pala

vra, encerro a discussão. 
Os Srs. que a.provam queiram fi

ear senta;dos. (Pausa.) 
Aprova,do. 
iE'·arágra.f o único: 

"A lei que definir êsses c:rjmes 
deverá ser promulgada imedia
tamente após esta Constituição". 

Em discussão. 
O SR, GU'STAV:O OAP:ANrElM:A -

Sr. Presidente, tenho o propósito de 
propor, na .discussão do artigo seguin
te, que o mesmo seja substituído. por 
outro que determine que o Presidente 
da ·República, nos crimes. comuns, se
ja julgado pelo Supremo Tribunal Fe
<leral e, nos de responsa·bilidade, pelo 
Senado Federal. Pleitear-ei, Msim, que 
não se mantenha o Tribunal Especial, 
criado pela Constituição de 1934, e 
mantido no projeto que estamos dis
"utindo, restabelecendo-se, neste pon
to, a boa tradição . do nosso direito 
público. 

Uma vez que resta;be1ecemos o Se
nado Federal na plenitude de suas le
gítimas atribuições, segundo a Cons
tituição de 189•1, justo é que a êle 
htribuamos a função, de tão alta im
portância polítiCa, de julgar o Pre
sidente da República, nos crimes de 
responsabilidade. 

Nestes têrmos, e por me parec.er 
que a matéria relativa ao proc.esso e 
julgamento do Presidente da Repú
blica dev.e ser regulada por lei, e não 
J;ela Constituição, tenho a honra de 

' propor o seguinte substituto para o 
texto pô.sto em discussão : 

"•Parágrafo único - - :!l:sses de
litos serão definidos em lei espe
cial, q1.1e regulará a acusação, o 
processo e o julgamento. Essa .lei 
será feita imediatamente depois 
de promulgada a Constituição Fe
deral." . 

E' obvio que a última parte do tex
to deve ser, na redação final, coloca
da nas disposições transitórias da 
Constituição. 

O SR. FlJOREJS DA CUNHA -
A Subcomissão julgou de acrescen

tar êsse parágrrufo único ao ax:tigo 
porque, no regime de 1891, o dispo-

sitivo constitucional foi regulam~n-. 
ta do por lei . especiaJ; mas, no reg1me 
de 1934, os crimes de responsabilida-. 
ae do .Presidente da República não· 
foram· regulamentados por lei alguma. 
Foi por isso que a Subcomissão en
tendeu de acr.escentar parágrafo pelo· 
qual a lei que regulamentar os· crimes. 
cie responsab11idade do Presidente da · 
República S·eTá promu1gada imedi.a
tamente após a Constituição que es
tá sendo elaborada. 

Noto, 'porém, Sr. Presidente, que O· 
ilustre 'Representante Sr. Gustavo· 
Capanema s.e antecedeu no discutir 
o art. 9.0: apresentou substitutivo ou 
em,enda ao parágrrufo do art. 8.0 , mas·. 
já discutiu o artigo seguinte. 

O SR. GUISTAVO CA.PANEMA -
Sr. !Presidente, se o nobre Represen
tante Sr. Flores da Cunha concordas
se; poderíamos discutir a matéria do 
parágra.fo único do art. 8.0 , depois: 
da discussão do art. 9.0 ·do projeto. 

O . SIR. F11JORES DA CUNHA -
Não concordo. Digo mais: -dou minha 
anuência à redação com que V. Ex."' 
formulou sua .emenda; mas, quanto 
à Constituição do Tribunal Especial, 
mantenho o ponto de vista da Sub-
CQmissão. · 

'\ . 
O SR. OOSTA N'ETO - Sr. Pre

sidente, sustento a emenda of-ereci
da pelo nobre Representante Sr. 
Gustavo Capanema e combato a su
pressão do artigo. Parece-me que hou
ve um equívoco do nobre Repr&en
tante Sr. Flores da Cunha, quando· 
cA.eclarou que o Sr. Gustavo C a pane
ma discutiu a substância do art. 9,0 ' 

N'a realidade, o Sr. Gustavo Capane-_ 
rua não debateu essa .substância; ape
nas explicou a razão pela qual preci
sava que fôsse incluído, no parágrafo. 
único, o processo, a fim de poder fu
turamente, na discussão do art. 9.o
combater as normas do processo que 
serão ai estabelecidas. Pelo referido. 
artigo, não se deixa para a legisla
ção ordinária a matéria; pelo contrá
rio, já é ·uma recomendação da for
ma do processo. 

Todavia, Sr. Presidente, meu obje
tivo é declarar a V. Ex." que o pará
grafo único tem tôda oportunidade 
no artigo· em que está, e que a reda
ção oferecida pelo nobre Represen
tante Sr. Gustavo Capanema é um 
&perfciçoamento de todo aceitáv·el, 
porque nos permitirá, na diwussão da
quele artigo, retirar da Constitltiçáo 
a parte formal aqui incluída. 

Pretendo também cfere~zr substitu
tivo a todo o art. 9.0 , e certamente 
não estaria habilitado a defend·er êsse· 

• 

• 
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-cSubstitutivo, se o parágrafo úruco d'O 
art. 8.0 desaparecesse ou não conti
vesse o aperfeiçoamento ora introdu

. zido pelo nobre Representante Sr. 
Gustavo Capanema. 

Assim, opino por que a emenda seja 
aprovada. 

O SR. NiEJRJEU RAIMOS, PIRiESI
.DENTE - Ninguem mais desejando 

• -usar da palavra, enc-erro a discussão. 
O SR. PIRADO K.Ell!L Y - Peço a 

palavra, para encaminhar a vot::tção. 
O SR. N1ERlEU RAIMOS, PRESI

DENTE - Tem a .palavra o Sr. !Prado 
· .Kelly, para encaminhar .a votação. 

O SR. PIRADO KELLY- Sr. Pre
-sidente, desejo recordar a esta emérL 
ta Comissão o que ocorreu durante 
os trabalhos de Constituinte de 1933, 
a propósito dêste artigo. 

Durante os anos que medeiara·m da
quele ao de 1891, foi acerbamente cri
-ticada a disposição do Estatuto de 
1891 que deferiu para uma lei ordi
nária -o processo de acusação e julga
mento do Pi'esidene da República. 

Por êste motivo, o legislador consti
.tu.inte previu, no art. 51, ~s modali
õ.a.des dentro das quais se processaria 

• !.', responsa;bilidade do supremo ma
gistrado da nação. 

Foi medida de boa téeruca política 
-.e constitucional. 

A ebenda do ilustre Sr. Gustavo 
Oapanema ao dispositivo em causa 

·pretende, nos seus efeitos, suprimir 
c artigo do projeto que se refere ao 
prcesso e julgamento 'do Presidente 

' ãa República. 

Devo recordar que quando tratamos 
do dispositivo referente à cassação de 
mandato dos Deputados, as simpa
tias da Comissão . foram no sentido 
de atribuir a competência ao tribu
nal especial para julgar as reclama
ções formuladas· em relação à perda 
de mandato - anál-ogo àquele já 

·constava da Constituição de 34. 
Aceitar agora esas emenda seria re

tr-ogra:dar, em tôda essa intenção, com 
· prejuízos sensíveis, porque no momen
to em que se não defiram o processo 
e o julgamento d-o Presidente da Repú
blica a um tribunal especial e sejam 
os mesmos atribuídos tão somente ao 

· Sc,nado, substituiremos o julgamento 
· €-m base propriamente forênse ou ju
diciária pelo julgam~nto político pro
priamente dito. 

ll:sse, o inconveruente da emenda. 
Assim, votando pelo artigo, reservar

~me-ei para discutir o assunto no dis-

positivo seguinte, se assim desejar 
o Sr. Gustavo Capanema. 

O SIR. FILORIES DA CUNHA - O 
propósito da subcomissão f-oi não dei
xar postergada a regulamentação do 
artigo. Como a Constituição de 1891 
foi regulamentada por lei especial e 
a de 1934 não o foi, o objetivo da sub
comissão ifoi apenas deixar estabele
cido que a lei definindo os crimes dD 
Presidente da Repúbl,ica, fõsse regula
mentada logo após a promulgação da 
Constituição; a finalidade foi evitar 
a protelação. 

O SR. PRADO KELL Y -A pretex
to .de emendar êsse dispositivo, na rea
lida:de inatacável, propõe...se modifi
cação que vai atingir outro artigo 
do projeto, invalidando-o, se for 
aceita. 

\Por êsse motivo, sou contrário à. 
emenda. 

O SR. NiEREU RIAMOS, PIRESI
DENITE - Chamo a atenção dos Srs. 
iRepresentantes para o fato de não
serem permitidos apartes e recomen
do à Taquigrafia que não os registre. 
porque a grande Comissão já decidiu 
proibí-los. 

O SR. GUARACI SILVEmA -
Nesse caso, Sr. Presidente, pergun
taria a V. Ex." se os pedidos de es
darecimentos serão consider!l!dos como 
apartes, porquanto, não raro para. 
votar, precisamos elucid~r-nos. 

O SR. NEREU R:A!J.VLOS, P&ESI
DEN'IlE - Os esclarecimentos po
derão ser solicitados, usando o · Se
nhor Representante da palavra pela. 
ordem ou de · qualquer outra forma. 
mas não por meio de apartes, porque 
estes estão proibidos. 

O SR. GUARACI SILVEIRA - , 
!Permita-mie, Sr . Presidente, dizer 
que, muitas vêzes, na discussão de 
um dispositivo, surg-e dúvida que 
p:recisa ser desde logo sanada e, con
cluído o discurso, não podemos mais 
pedir esclarecimentos ao orador. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENT.E - Releve-me V. Ex." · pon 
<ierar que essa objeção deveria te~ 
sido feita na ocasião em que se aven
tou a idéia de proibir os apartes. A 
Comissão, entretanto, poderá deliberar 
novamente a respeito. 

Os Senhores que aprovam a emen
da, já lida, do Sr. Gustavo Capa
nema, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Foi aprovada . 
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Art. 9,0 : 

·"0 ~es~den,te c!a. República. 
será proessado e julgado, nos 
crimes comuns, pelo Supremo 
Tribunal Federal, que terá. como 
!Bre.s1dente o do referido Supre
mo Tribunal, e se comporá de 
nove jumes, sendo três Ministros 
de SUIPrémo Tribunal Federal, 
três membros do Senado Federal, 
e três membros da Câmara dos 
-~pUILaid.os, O Presid~nte tem · 
.apenas voto de · qualidade". 

Foram apreseilltMlas as seguintes 
emendas: 

iDo Deputado Gustavo Oapane-
rr...a.: 

HQ ~sidente da República 
será submetido a processo e jul
gamento depois que a Câmara 
dos Députauos declarar proce
dente a acusação, perante o Su
premo Tribunal Federal, nos 
crimes .comuns, e, nos de respon
sabilidwe, perante o Senado. . 

Plarágra.fo . único. Decretada a 
,procedência da acusação, ficará o 
Presidente suspenso de suas !fun
ções". 

E' uma emenda substitutiva que, 
aprovwa, prejudicará o artigo e os 
parágrafos. · 

Dos Srs. Benedito Valadares e 
Ataliba Nogueira, também· substitu
tiva: 

"0 Presidente da República 
será processado e julgado, nos 
crimes comuns, pelo Suf)i"emo 
Tribunal F.ederal, nos de 11espon
sabilidade, pelo senado". 

Do Sr. :&medito Costa !Neto.: 
"0 Presidente da República 

será submetido a prcesso e 
julgamento, depois que a Câmara 
<declarar procedente a acusação, 
perante o Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes comuns, e, nos 
de responsa'bilidades, perante o 
Senado. 

<Parágrafo ú.nico. - Decretada 
a procedência da .acusação, fi
cará o Presidente suspenso de suas 
funções". 

!Como vêem ·os Senhores iRiepresen
tantes, as emendas são mais ou me
nos no mesmo sentido da do Senhor 
Gu5tavo Capanema. · 

O SR. GUSTtA VO OA:E'IAN'ElM:A. -
Sr. Pres1dente, já. declarei que a me
lhor tradição de nosso direito políti
co é no sentido de que compete o 
Presi-dente da República, a.ssim como 
os Ministros de Estado, nos crimes 

àe r.esponsab1lidrude, sejam, depois da 
acusação da Câmara dos Deputadoo, 
julgados pelo Sen8ido Federal: A mi
nha emenda .firma êst.e principio. 

O S'R . . COSTA NlETO - · Sr. Pre
s.iJdente, o art. 9.0 do projeto da sub
(;Omissálo, tal como está. redigido, . con
traria matéria já votada e vencida. 
Ao debatermos o art. 23 ficou esta
belecLdo que competiria à Câmara 
dos Deputwos ~ drolaração de pro
cedência ou improcedência de :;.cusa
ções contra o Presidente da Repúbll:.. 
ca e os Ministros de Estado nos cri~ 
mes con<:xos com o.s do Pr-es1dente da 
iRfjp!Úblic.a. Assim, Sr. Presidente, 
parece-me que . não se pode colocar 
novamente em discussão o assunto. 

O SR. NlElREU R'A!MXJS, P1RiEJSLJ:_ 
DENTE - Justamente a pedido de 
V •. Ex.", foi adiada a discussão dêsse 
ponto, para ser feita conjuntamente 
com o Capítulo de que vamos tratar. 

O SR. OOS'IIA NlETO - Peço 
<perdãio a V. Ex.", parque não me 
achava presente quando se tratou 
ciesta parte. 

:Sr. Presidente, . sou contrário ao 
art. 9.0 , porque vem fe·rir o principio. 
õ:a Consti-tuição a.mertca.na, onde os 
nossos legisl:Wores ·se abeberaram 
em 189!1. Ao ler composição tão com
plex,a como a dêsse tribunal ·especial, 
criado pela magna carta de 1934 e 
agora repro<du2iido, conv-ém lembr!Vr 
que o Direito Constitucional · tem esta 
singularid!Vde em . relação aos outros 
diÍeitos: é sempre criação, não uma 
repetição. De il'orma que a cr iação 
·dêsse tribunal, reproduzindo a de 
'1934, çom uma composição- tão ex
t r.avaga.nte, dá a impressão de que os 
crimes de responsabilidade são muito 
:fr-equentes e que o tribunal pre{)oni
zado peh Constituição americana e 
adot!Vdo pela noss~t de 1891- não fun
donou bem. 

Entretanto, Sr. Presidente, ·o tri
ibuna.l criado pela Cons.tituição de !H 
e regulaC.o ·por lei ordinária nunca 
chegou a funcionar e, na Am~rica do 
Norte, o órgão correspondente fun~ 
cionou onze vezes, sendo que para 
julgamento do Presidente da -Repú
blica apenas uma vez: · por ocasião . 
do juLgamento do Presi-dente All
drew Johnson, absolvido por peque
na maioria. 

. Ora, ·Sr. 'Presidente, se a:ln'da não 
tivemos oportunidade de ver funcio
-nar êsse tribunal, para· dizer que sua 
·constituição não é perfeita, como 
vamos substitui-lo por um tribunal 
tão complexo? O . princípio · america
no, porém que ainda não tivemos 
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o·portunidMte de colocar elll voga es
tabeloce que o Julgamento do empea
chement pertence, essencialmente, ao 
Senado Federal. Nós o aceitamos, em 
1<891, e não vejo motivo para nos ori
entarmos de forma diferente em 
~946. 

iF'oi exatamente. po·r isso que ofe
reci emenda igua.l à <lo Sr. Gustavo 
Ca,panema. · · 

O BR. PRAlDO ElElliL Y - Sr. Pre
sidente, o nobre Deput!Ul.o ·sr. Costa 
Nleto invooa · o precedene norte-ame
ricano. S. Ex."', não if-oi feliz na es
cotha do exemplo, por dois motivos: 
o primeiro é que, oomo · cOiil:fessa, em 
onze proc~os enviados ao Senauo 
em nenhum dêl.es s econcluiu pela 
respons;vbmdade do Pres1d-ente da 
República. 

Devo acrescentar -que, em processo 
instaura-do coLJ;tra certo Ministro da 
Guerra, quando tudo _se in:clinava 
para desfêcho favorável à z.cusação, 
a;qüele titular se ·d-emitiu, dan~o têr
mo, assim, ao prontmciamento polí
tico. 

Isso· à!emonstra a dificuldade de 
funcionar o instituto previsto na 
Constituição nortie-america.na. 

O segundo argumento consiste em 
que o dispositivo da Constituoição 
:lorte-a.mer1ca.na foi transladado para 
a de 1001, e até 193(}, durante legisla
turas suc-essivas, o Congresso não 
elaborou_ a lei rela,tiva à l'esponsabi~ 
lidade do Pre·sidente da República. 

Cumpre ainda considera;r o seguin
te: dificuHa:.se muito o processo me
diante a. fórmula sugerida pelo senhor 
Gusta.vo Capanema. Há dois gran
des obstá,culos, quaEe instra.nsponí
leis, dos quais o principa.l é a acusa
ção. Será preciso que a. CâmMa, As
sembléia política, decrete a acUJSação 
para, entãG, o Senador julgar o P:re
sidente da. República . 

Ora, no sistema da. Constituição de 
3'4, 100 eleitores poderiam oferecer ·a 
denúncia, Igo aprociaJda pelo tribunal 
espocial. Não &e exigia. o pronuncia
mento político da, Câmara, onde o 
Ez;ocutivo conta, quase sempre, com 
<. maioria. Não era, também, um ór
gão políti·co cmo o SÊns.do que o iria 
julgar. · 

Para o nobre colega, o Tribunal Es
pecial funciona des·de logo, no desig
r:·ar a junta. de investigações que habi
li_taria. a Càmara a _dar seu pronun-
Ciamento. · 

!E' certo esta,beleéer na emenda que 
o Le.gi.sla-tivo ordinário desde logo !-ará 
e~ta lei. E' um dos inconV'enientes que 
hca afastado. Mras, se se deferir ao 
Legi~lati<vo comum o exame do as-

sunto, tirando-se a eminência cons
titucional,_ quer di:?ier, _as condições de 
fixidez, correremos o risco de que essa 
e1ei, elaborada pelo Congresso nessa 
primei:r.a. f.ase, v-e.nha a ser deformada, 
modüicada, numa legislatura subse
qüente. O risco estaria afastado se 
f.ôsse ~ito o dL"}Jositiv consta-nte do 
projeto. · 

lPor êsse motivo, voto contra tôdas 
as emendas. 

O SR. NERIEU RAMOS, PIRESI
DEN'I!E - Não havendo mais quem 

. peça a palavra, encerrarei a discus~ão 
(Pausa.) · 

Encerrada. 
Vamos proceder à votação. 

• A primeira emenda é. do Sr. Gus
tavo Capane.ma e reza: 

"O Presidente da República será 
submetido a processo e julgamen
to, depoi:s que a Câ-mara doa 
Deputados doclarar procedente a. 
acusação, pemnte o Supremo Tri
buna.! Fed.era.l nos crimes comuns 
e, nos d·e responsabilida-des, pe~ 
rante o Senado. '• 

Os Senhores que aprovam a emen
. da do Sr. Gustavo Capanema, que 

acaba· de ser lida, queiram ficar sen
tados. (Pausa) . 

aprovada. 
"Parágrafo unrco Decr-etadâ 

a procedência 'da acusação, ·ifica 
o Presidente suspenso de suas fun
ções." 

Os Senhores que aprovam o pa
rágra-fo único, queiram ficar senta
dos. (Pausa.) 

A•provado. 
Ficam prejudica.das as demais 

emenda·s e todos os parágrafos do ar
tigo 9.0 do proj·eto. -

Devo lembrar à Grande Comissão 
que tinham sido adiadas, para serem 

consideradas concomitantemente com a 
criação _ do Tribunal Especial, a <lls
cüSsão e a votação do art . 27 do Ca
pítulo "Do iPoder Legislativo", que 
é o seguinte: 

"O Senado, quando deliberar 
como poder judicante, será presi
dido pelo Presidente <io Supremo 
Tribunal Federal; não _proferirá 
sentença. condenató:ria senão por 
-dois terços de . s-eus membros; e 
não poderá im·pór outras · pena, 
além da perda do carg-o, sem p:re
juizo da ação da justiça ordiná
ria." 

Em discussão. 
O SR. ATA'LIBA N10GU'EI'RtA -

Passo às mãos ds V. iEx,8 , Sr. Presi-
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dente, uma emenda, em virtude da 
qual o Senado será pr-esidido pelo 
Presidente do Supr-emo Tribunal Fe
d.eral. 

O SR. NEREU RAMOS, P'RESI
DEN'IlE - ·Em virtude da aprovação 
c.a emenda substitutiva do Sr. Gusta
vo Oa.panema, ficaram prejudicados os 

· diversos parágra.fos do artigo 29. !Por 
conseguinte, ficou também prejudica<io 
o artigo 27 do Capítulo "Do Po'der Le
gislativo", cuja discussã-o fôra. adiada . 
para êste momento. · 

o Sr. Deputado Ataliba Nogueira 
acaba de declaxar que tem emenda a 
respeito da 'Presidência do Senado, 
quando tiver de exercer função judi
cante. 'Realmente, nesta parte, o dis
positivo do artigo não ficou prejudi
cado, porque o do § 7.0 nã>O cogita do 
ass·unto. 

O SR. ALICIM!AR BALEEI•RO -
V. Ex."' .parece que proclamou que 
estariam prejudicadas tôdas as emen
cias que tivessem pertinência com o 
Tribunal. Como houve · emenda em 
que se propõe a exclusão dos Depu
tados e Sena.dor.es, em caso de in
digni.-da'Cle, por dois têrços, e como essa 
Emenda havi·a srdo adiada para quan
do se tratasse do Tribunal, tenho 
p.ara mim que não está prejudicada. 

O SR. NEREU RlAMOS, PRES~
DE!II"''lE ..:.... A emenda do Sr. De'pu
tado Ataliba Nogueira é a seguinte: 

. "Acrescente-se o seguinte ·artigo 
a esta Seção Terceira: 

Passará o Senado; quando exer
cer função judicante, a ser presi
dido pelo ~esi-dente do Supremo 
Tribunal Federal". 

Em discussão. 
() 8R. F!LORIElS nA OUNEA -

Veja-se a originaLidade dêste debate. 
Foram pro·feridas várias orações con
tra a composição es~ial do Tribu
nal, ou contra o Tribunal Especial, 
para julgamento dos crimes comuns 
do Presidente da República. Sem em
!Jargos, se a<imite esta anomalia de o 
Presidente do Senado ir presidir o 
Tribunal que deve julgar o Presidente 
da República! 

O SR ~ ATALTBA N\OGIUEIDA - O 
motivo pelo qual mantemos o princí
pio que vinha na ConstitUição de 91, 
de, em sua função judicante, ser o 
Senado presidido pel'O Presidente do 
Supremo Txibunal P.ederal, é a:bsolu
~amente lógico; e chamo a atenção do 
Ilustre relator, Deput•ado Flores ;da 
Cunha, para o fato de que o Pre
sidente njl.to do Senado é o Vioe-Pre-

sid·ente da República, interessado, por
tanto, na condenação do PJ'esidene 
da República, para assumir o poder. 
E, neste caso, é lógico que se :vá. 
buscar no Supremo Tribunal Fe
deral um magistrado, para tirar essa 
situação anômala do Vice->Presidente 
da República, que é, como disse, o 
Pr,esi{lente do ~nado. 

O SiR. NJ.:ElREU RAMOO, P,RESI
SIDENIDE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, enc·::rrarei a discussão, 
(Pausa,.) · 

Enc·errada. 
A emenda. é a seguinte: 

"0 Senado, quando exerc-er 
função judicante, será . presidido 
pelo Presidente do Supremo Tri
bunal Federal". 

Em votação. 
Os Senhores que aprova m a emenda 

queiram ficar sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

I' assemos à 'Seção IV - Dos Mi
nistros de Estado:· 

"\Artigo 10 - Os Ministros de 
Estaido cooperarão com o Presi
de-ne da República, na forma do 
art. l.l'". 

A êsse artigo foi apresentada ums. 
emenda pelo Sr. Ataliba Nogueira, 
nos seguintes têrmos: 

"() Presidente da República é 
auxilia;do pelos Ministros de Es
tado que lhes subscrevem os atos. 
competindo a cada um deles pre
sidir os !Ministérios em que se 
dividir a administração pública". 

O SR. AT.<\JLl!B\A NOGU.EIR!A -
Sr . 'Presidente, não me leve á mal o 
ilustre Sr. Flores da Cunha, pela 
emenda que apresentei. Fui relator do 
CaJPítulo I, vi o meu projeto crivado 
de emendas, mas, absolutamente, não 

- tomei isto em caráter pessoal. Cava
lheiresco como é, estou certo de que 
S. .Ex."' .procederá da mesma maneira 
conosco. 

Sr. Presiüente, o artigo 10 está den
tro da técnica do Dir.eito Constitucio
nal, n<J esp·irito do Direito Colegial. 

!Por este motivo redigid'O o a'!'tigo 
como está, o Presidente da Repú:blica 
está em cooperação com os Ministros, 
ao passo que, restabelecendO-se o 
princípio presidencial, colocam-se os 
MiniStros tão somente como se-cretá
rios do Presidente da República, cada 
um à testa de um dos Ministros . 

Vou propor a supressão do pará
gafo único desde já justi!ficando ser 
desnecessário:. 
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O SR. FII..iORES DA CUNHA- Se
nhor Presidente, para a rroação in
troduzida nesse artigo, colaborou di
retamente o iiustre Sr. Acurcio Tôr
I>es, sub-líder da maioria da Assem-. 
t-léia e companheiro de voto do meu 
pre~ado amigo Prado Kelly. ~-

Riedigi-o dessa f'Orma, porqu~ hou-; 
ve dúvida, sendo que o própno Rm 
Barbosa fa.la na cooperaoão dos Mi
nistros e o Sr. Acurcio Tôrres julgou 
que essa era a melhor redação. 

O 00. AT.AI..JIBA NIOGUEliR-A -
Mas a referência ao artigo 1.0 deixa 
no espírito a idéia que acentuamos, 
ainda há pouco. 

O SR. N!EREU RAMOS, RRESI
DENT.E - Não h:wendo quem peça a 
palavra, dou por encerrada a dis
cussão. 

Em votação a emenda substitutiva 
do Sr. Ataliba Nogueira, já referida 
por mim. 

Os Srs. ·que .a,provam, a emenda 
substitutiva, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
"IP'arágrruf.o u.ru.co - São con

dições para o cargo de Ministro 
de Estado: ser brasileiro nato, 
maior de 25 anos e .estar no gôzo 
de seus direitos politicos". · 

Há uma 'emenda supressiva do Se
nhor Ataliba Nogueira. 

Os Senhores que aprO'Vam a .emen
àa supressiva, queiram ficar senta
dos. (Pausa) ·. 

Rejei.tada. 
"•Artigo 11 - Além das atribui

ções que a · lei ordi:u'i.ria vier a 
fixa;r competi_rá aos Ministros: a ) 
- subscr-ever os atos do Presi
dente da República". 

Sôbre à mesa uma emenda do Se
nhor Ataliba Nogueira, suprimindo o 
urtigo e respectivo parágrafo. 

O SR. F1LOREJS DA CUINIHA -
Sx. Presidente, quando se votou a 
última emenda, deixei-a ficar como 
estava, porque não quero mais conti
nuar a fazer aquilo qu~ Edmond Ras
tand atribuiu a Cyrano de Bergerac 
isto é, não quero continuar . a fazer 
"des souples·ses dorsales". 

O StR. N'ElREU RAMOS, PlRESJ
DENTE - - Não havendo mais quem 
peça a pala'Vra sôbre o artigo 11, en
cerro a di&cu.ssão. 

Encerrada. 
A emenda, a que me referi, sen

do supressiva, tem pretferência. 
Os Srs. que aprovam a emenda 

.supressiva do artig n, com suas le-

tras e · parágra.fos, queiram fica;r sen
tados. (Pausa) . 

ReJeitada. 
Tendo sido rejeitada· a emenda su

pressiva, vamos votar as diversas le-
tras. ' 

Let ra a: "Subscrever os a tos do 
P11esidente da República" . 

Está realmente prejudicada, porque 
foi envolvida na emenda do Sr. Ata
hba Nogueira, ao artigo 10, já apro
vado. · ~ 

Letra b: "•Expedir instruções' 
para a bôa execução das leis e Te
gulamentos:" 

O SR. A 'I1ÁLIBA NOOUtEIRA -
A mim se me afigura um truísmo .. PQis ' 
esta é função inerente aos Ministros 
de Estado. Não é necEssário estar na 
Constituição. 

· O S'R. N.EREU RAMOS, B!RESI
DENIIIE - Em discussão a letra b. 
N1ão havendo mais quem peça a pa
la,vra, encerro a discussão. Encer-
ra{}a. . 

O Srs. que aprovam a letra b, quei
ram ficar sentooos . (Pausa) ·. 

Aprovada. 
Letra c: "Apresentar ao' Pre

sidente da República o relatório 
dos serviços do seu Ministério no 
ano anterior". 

Não havendo qú-em peça a palavra 
encerro a discussão (Pausa) . · 

Encerrooa. · 
Os Srs. que a aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). · 
Aprovado. 

Letra à: "compa;recer à Cã.ma
ra dos. Deputa,dos, ao Senado Fe
dera l e às suas comis.c:ões, nos ca
sos e para os fins e.specificados na 

!Constituição, oob pena de respon-
sabili-dade". . 

Eni discussão. (Pausa) .. . 
Não havendo quem peça a palavra, 

~ncerro a discussão. · 
Os Srs. que · a aprO'Vam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Foi aprovada. 

Letra e: ".preparar as propostas 
-dos o-rçamentots respectivos". 

iEm discussão. 
O SR. ALTOJIJ.LAJR BA<LEEIRO 

Sr. !Presidente, eu deseJaria· a colab().. 
ração do eminente General Flores da 
Cunha, para modtficar esta alínea no 
sentido de que não fôsse entregue a 
cooa Ministro o preparo da proposta 
orçamentária de sua pasta, mas sim, 
que cada Ministro fornecess-e ao Mi
nistério da Fazenda Gs elementos pa
ra que êste, então, elaborasse o or
çamento do país. A Constitud.ção de 37 
criava o órgã,o, com êsse objetivo, ·o 
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qual foi, afinal o DAS?. Por muitas 
razões, o Sr. Sousa Coota está em 
melhores condições do que eu para 
explicax porque o DASiE' nunca prepa
rou a proposta orçamentária. Havia 
o c. o. - Oomissão de Orçamento -
dirigida a.liás pelo pre.sideilte do DA-

. S'P . . Era uma imitação do que existe 
nos Esta:doo Unidos, onde um Bureau 
centraliza o preparo do. orçamento 
desde '1921, com tôc;ia vantagem sôbre 
o que existia antes no pais. O ideal 
é que o Ministro da Fazenda prepare 
como um todo orgânico, o orçamento 
de scôrdo com os dados que lhe se
jam fornecidps, mas não que cada 
Ministro faça ·sua proposta, sem pon
derar sôbre o reflexo que poosa ter no 
tJ<lUilibrio orçamentário . Nêste sentido 
ma•ndo a V . . Ex.3 , Sr. Presidente, uma 
emenda substitutiva da alín==e=a..:.: __ 

"iFomecer ao Ministro da Fa
Z€:nda os dados de sua respecti
vas pastas, para o pr-eparo da pro
posta orçamentária" . 

O SR. NEREU RAIMJ06, 1\.'q.ESI..: 
DIEN"'1E - Não havendo mais quem 
peça a pa-lavra, encerro a dir-eussão . 

O Sr. Deputll!do Ali amar Baleeiro, 
apresenta a seguinte emenda substi
t:utiva da letra c: 

"·F'orneoer ao Minist ro da Fa
zenda os dados de suas ·respecti
vas pastas pa ra o preparo da pro-
posta orçamentária'' . ' 

Em discussão! (Pausa) . 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discoosão . · 
Os Srs. que aprovam a emenda queL 

ram conservar-se se,ntados. (Pausa). 
Pai apl'ovada. 
Passemos ao parágrafo _único: 

"!Ao Ministro da F azenda com
pete mais: 

:1.0 - organiza-r a propo·st>a · 
geral do orçamento da Receit a 
e Despesa, com os -elementos de 
que dispuser e os fornecidos pelos 
outros Ministério;s"'. 

Devo dar um esclarecimento à 
grande Comissão. Acaba de ser apro
va.~a a emenda do Senhor .Deputado 
Allomar· Baleeiro, assim redigida: 

"!Compete aos · Ministros forne
cer ao Ministério da Fazenda os 
dados de suas respectivas . pas
tas, para o preparo da propoota 
orçamentária'. 

Por conseguinte, a emenda aprovada 
atribui ao Ministro da Fazenda o 
preparo da proposta -orçamentária. 

O :S'R. F'IJORElS DA OUNHA -
Por isso digo que é "chover no mo
lhado". 

O SR. NEREl,J RA!MOS, PRESI
DENTE -:- Nestas condições, consi
·dero prejudi~-s.d.o o n .0 1, do pará
grafo único, pela votação da> emenda 
Aliomar Baleeiro. . -

Seria "chover no molhado" como 
diz o Sr. Deputado Flores Cunha. 

O parágrafo 2.0 ~: 

,..--

"\Apresentar, ·anualmente, ao 
iPil'le;sidente da 'Riel}ública, para 
ser enviada à Câmara dos 
DJeputado3, com o pa;rooer do 
Tribunal d-e Cont>as, o balanço 
definitivo da r-eceita e despesa,. 
do último exel"Cício". · 

E' atribuição importante que se 
subor-dina a uma condição: parecer , 
do Tribunal de Contas. A condição 
não decorre das funções do Mini·stro 
d!a Razenda. Deve, por isso S:er ex
pres·sa, s-eja na Constituição, sej-a na 
lei ordinária. Por conseguinte, voto 
p ela manuten.ção do inciso 2.0 • 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram conservar-se sentadoo. (Pausa). , 

Foi ruprovado. 
Art. 12: 

":São crimes de r.esponsabili
dade, além do previsto no artigo 
3-7, ín fine, os atos definidos em 
lei nas têrmos do art. 57, qUe 
os Ministros p!ratic·arem óu or
denarem; entendendo-se que, no 
tooante à;s leis orçamentá-rias , 
cada Ministro responderá pelas 
despesas do seu !Ministério, e o 
da Fazenda, além disso, pela ar
recadação da r eceita". 

A remissão é f·eita ·ao art. 37 da 
Constituição de 34, de modo que, 
urovàlvel:mente, será altera;da, de 
âcôrdo com a distribuição dos dispo
sitivos . Aliás, há várias remissões pas
síveis da mesma correção. 

o · referido art , 37 diz .seguinte:. 

"A falta de comparência do 
1\:f!ini:stro, .sem justirficação im
porta em crime de responsa.bili
dade". 

.Em discussão o art . 12 do pro
jeto. 

Não h av·endo quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussã-o. (Pau
sa) . 

Não existe sôbre a Mesa nenhuma 
('men(ia.. 
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Os Srs. que aprovam o arttgo 12, 
rueiram conservar-se sentados·. (Pau
ia). 

Foi aprovado .. 
§ 1.0 Nos crimes comuns e 

nos de responsabilidade, os :Minis
tros serão processados e julgados 
pelo Supremo Tribunal Fl€deral, e 
noo cri·me.s conexos com o-s ·do 
Presidente da \República, pelo TrL 
bunal Especial". 

1Evid.entemente, a refereência ao 
•·Tribunal Especial", dev;e ser •alte;ra
da para "Senado Federal", de àcôrdo 
com :a deliberação anterior. Em dis
cussão o § 1.0 com ess!l. alteração. 
(Pausa). 

!Não havendo quem peça a palavra., 
declaro encerrsJda a discussão. 

Os que o a.prov.am queiram conser
var-se sentados. (Pausa). 

Foi aprovado. 

"§ 2:0 Os -Ministros são respon
ponsáveis ;pelos atos que subscre
vel'lem, ainda que conjuntamente · 
com o do Presidente da .. Repúbiica, 
ou pratica!l'eÍil por ordem dês tê". 

!Em discussão. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
está encerrada. 

Os Srs. que aprovam o § 2.0 , quei..: 
ram conservar-se . senta;dos .. (Pa1fsa) . 

Foi aprovado. 
Art. 13: 

"tOs membros da .Câ.mai!'a dos 
Deputados nomeados Ministrosde 
!Estado não perd•em o mandato, 
sendo substituídos, enquanto exer
çam o cargo, pelos suplentes res
pectivos". 

:l!;ste dispositivo já f:Ôi votado no Oa
'!Jítulo do Poder Legislativo; Declara-o 
pr•ejudicaldo. . " 

Ficam assim concluídas a discussão · 
e votação do· Título Do Poder Executi
vo. 

O 'Sr. F.erreira de So·usa manda à 
1.lesa uma ·emenda ao ·art. 1.0 ; inciso 
3.~ da Seção II - Das . atribudções 
<.o Presidente da República. 

Diz a emend[:.: 

"Acrescente-se: pelos delitos po
líticos e militares e contra o pa
trimônio dn União e funcionais de 
seus servidores". 

Como está no proj·eto, os go-verna 
õ.or.es não têm o poder de :P·erdoar, in
óuli!ar ou comut!l!I penas. O dispositi
vo é amplo. A emenda visa discrimi
Har a atribuiÇão, deixando aos govêr
na.àores à faculdade de perdoar in-

dulta e comutar penas, quando os cri
mes não sejam da natureza: dos que 
são mencionados na emenda. 

O SR.. F1LOiRJES -DA OUNiH!A - Se
nhor Presidente, estou de acôrdo com 
a emenda. · 

O ;SR. N$RIEIU RAJMiOS RREST
DENI'l1E - O Sr. Flores da Cunha, 
1elator da subcomissão acaba, em pa
r·ecer verbal, de concordar com a 
a emenda. 

Se não houver mais quem . queira 
usar da p·alavra ence-rrarei a discussão 
(Pawsa.) 

Encerra;da. 
Os Senhore·s que aprovam a emen

C:a, queiram cons·ervar-se sentad.os. 
(Pausa) . · 

F1oi apróvada. 
!Existem algumas emenda:s, cuja dis

cussão foi adiada paar quando. se de
batesse a criação do Tribunal Espe
cial. Chegou portanto o momento de 
seTem submetidas à votação. A pri
meirar é do 'Sr. Senador Ferreira de 
Sousa, oferecida ao art. 2.0 do. Ca:pi
.tulo "Do :Poder Legislativo'', na parte 
que se refere ao &naido Federal. 

"iCompete privativamente ao Se
nado Federal juigar o Presidente 
da República e os Ministros de 
.Estado, nos crimes conexos". 

O Senador Ferreira de So-usa pre
tendia suprimir tal dispositivo, · mas 
t. CD<rnissão já aprovou que êsse jul
gamento lfôsse f·eito pelo Senado. A 
emenda está, pois, prejudicada . 

F•oi também adiada à discussão de 
Pmenda do 'Sr. Cai.res ·de Brito, man
dando suprimir, no art. 27, a expres
são "será presidido- pelo Presidente 
do Supremo Tribunal",. Ficou preoju_ 
dicwda, porque deliberamos pr·ecisa-
ntente o contrário. . 

Os Senhores Repr.esenta.ntes devem 
estaT lembrados · de que, quando se 
discutiu o art. lO do substitutivo 
Soares Filho, r elativo às "Disposições 
Gerais" . do título do Poder Legislati
vo, foi w[.liado o debate do § 3.0 , que 
é o seguinte: 

"A il1ifração doo ns. 1 e 2 é 
respootiva:s letras ·dêste artigo im
.porta perda do. mandato, decreta
da pelo Tri-bunal Superior Elei
toral, ·mediante provocação do 
Pl,eside·rite da Câmara dos Depu
tados, ·do Présidente do Senado 
:F.eneral, de Deputado, de Sena
dor ou d.e eleitor, garantida ple
na. d·efesa ao acusado". 

Nlesta ooasião, foi apresentada, se 
não me engano, pelo Senador Ivo 
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G'Aquino, emenda segundo a qua;l a 
ti.e{lretação dru .per-da ode manda-to ca
beria à respectiva Câmara. S'. Ex." 
def,ende\)1 . esta tese. Deve haver 
fioinda outr,as emendas . A segunda 
parte dêste último parágrafo ficou 
pará ·ser examinada quando se dis~ 
cutisse a criação do Tribunal Esrpe
ci!al, por se ter desenvO-lvido o debate, 
:sôbre se se devia. ccnd'iá.:.la ao Tribunal 
Superior ·Eleitoral, ao Tribooal Espe
cial ou, como· sugeriu, o Sr. I 'V o 
d'Aquino, à própria Câmara. 

O SR. .NL'LOIMAR B:A!LEEIRO 
Na ocasião em que discutL"llos as res
trições às atividades dos deputadoo, 
aPresentei emend2. que hüje não fo! 
ói.contrada: Tentei r edigir apressada
mente, texto substitutivo, que reco
nhet,:o possível de melhor redação. 
Qllis fixar, sobretudo, o pensamento. 
Refiro-me ao caso de exclusão. do 
deputado ou senador, na hipótese · de 
ir:;_dignidade ou de rebeldia contumaz 
às dedsões disciplinares · da !Mesa de 
.Euas -Gâma:ras. A propósito, devo urna. 
explicação pessoa;! ao Sr. Eduardo 
Duvivier .. · 

Na ocasião do debate,. S . Ex." pôs 
em dúvida o texto americano, dizen
C:.o que permitia a ex.clusão ·apenas no 
caso de felônia contra a Nação. o, 
texto, do art. '1.0 , seção V, § 3.o ou 
4.0 é o se&'uinte: -

ca.da Casa pode determinar suas 
regra-s reginie:ntais, punir &eu\S mem
oros por desordem ou má conduta e, 
(·om ·a concorrência de dois têrços, 
eliminá-los. 

iPiortanto, a eliminação "do membro 
da Câma-ra ou Senad·o, nos Estados 
Unidos, não de1}ende de caso especifico 
nem e~tá limitada taxativamente: fica 
a critério de cada .Câmara, uma vez 
que <;onte corri o voto de dois têrçps 
lie seus membros. A medida continua 
em pleno vigor e foi aplicada em 
alguns cs;sos, embora -de modo relati
' o, nestes últimos 30 ou 40> anos. En
tre outros casoo que encontr·ei apre
~e·nto o do deyutado que, em 1900, do 
Utah, !oi proibido de presbar jui'a
mento porque era poligamo sendo 
mormon e t endo várias mulheres, con
sideraram que sua atitude -era um 
d>esrufio às leis f•edera-is, que conde
navam a polígamia. Em 1928, · wn 
Senador do Ilinois foi recusado por 
prevaricação eleitoral ; recebia dinhei
:::o para a sua campanha. Entenderam 
flUe . seu procedimento, _para S€ fazer 
eleg-er, era de corrupção ou fraude 
e o tOl'Ilava indigno de figura.r no 
Sena:do F1edoe!!'al. E ' portanto, um rpre_ 
(ledente do nosso tempo, pois de 19-28. 

Com êstes exemplos, creio justifi-
. cada a emenda, banto mais quanto 
noosa expoenência, no pa;rticu1ar, já 
;f.oi ate.stada aqui pelo Sr. Artur Ber 
nard'es, a propósito do incidente veri
ficado no Senado em 19:12. 

O S'R. NEREU RAMOS, PIRESI
DEN'IlE - 'Precisamos doar ocdem à 
discussão. 

o dispositivo ode qu.a se cogita é o 
seguinte; em sv.a primeira parle: 

"'A infração çioo númerOIS 1 e 2, 
e re..spectivas letras dêste artigo 
importa · poema do mandato ... " 

E' o dispositivo que se refere à 
proibição do Deputado- exereer deter
minadas funções, depois d·e diplomado 
ou &m.possa.do, c.eJ.e.-bTar cc-nt:ratos, etc : 

Já d-eci>dimos que a infração desta 
parte importará. na perda,· do man
dato. Esta parte já. tinhs, sido vo
tada. 

Em segui·da, deliber.amoo: 
" ... . decretada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, mediante pro
vocação do Presidente da Câmaora 
dos \Deputados, do Presi·dente do 
.Senado Federal, de Deputado de 

• S.eri:actor ou de eleitor, garantida 
plena de<fesa ao .ac-wsa.do". 

Esta parte tinha· sido adiada, paTa 
se decidir oportunamente, se a atri
buiÇão de -decretar a perda do manda
to deverilll caber ao Tribunal Superior 
Eleitoral, ao Tribunal Es-pecial de que 
cogitava o .projeto para julgamento do 
:Pr.esid<lnte da República, ou ainda â. 
pr ópria Câ_mara, como sugerira o Se
r.hor .Sena.dor Ivo d'Aquino. Na oca
sião surgiu ·também debate em tomo 
<da atribuição dada ao simples eleitor 
pa.ra tal provocação. Recorldo-me de 
.que o Sr. Dep.uta;do Raul Pil!la im
:pugnou brava,mente a ··emenda que re
tira'V'a ao eleitor, ao simples cidadão, 
essa faculdade .. 

IIl!foTma a S ecretaria que as emen
das r;elativas a esta parte t1caram em 
poder dos respectivos ·autor€6 e não são 
encontradas. Asim, ·pediria aos nobres 

-. Representantes que as ·renovassem. 
Vamos votar por parte11. Primeiro, 

decidiremos se a perda do manda,to 
deve ser decretada :pelo Tribunal Su
perior EJ.eitoml ou por quallquer ou
tro- órgão, inclusive . a Câmara a que 
pertencer o reprerentante . Do Tri- · 
bunal Especial não podemo.s mais co
gitar, porque não foi criado. 

Vamos f-oormular a ·s.eguinte qoostão: 
Os 'Senhol.'I.."S que acharem deva a 

perda. do mandato ser decretada pelo 
Tribunal Superior Eleitor.al ficarão 
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.senados. Os que se levantarem en
wnderão que de·ve ser dlec:retada pelo 
ramo do Legislativo a que pertelli:er 
o representante. 

Convido os S:rs. Representantes a se 
pronuncia·rem (Pausa) . 

·Fioa t1eci<dido, pois, que é pela Câ
maai a qu.é· pertencer o representan.:. 
te . 

O SR.. PIRADO KIE'LL Y - Quando 
· ~ di·scutiu . êsse dispositiovo, eu me 
havia inclin.a..do -pa.ra r.e deferir com
petência. ao Tri·buna.l Especial, no 
pressuposto de que fôsse instit1iído. 
i•i-a pres•ent-e se-ssão, quanto a esta pau-
te, votei at1i'buindo competênci-a a.o 
Tribunal Eleitoral, p·elos motivos que 
anteriormente eEpôs o Sr. Represen
tante Soares Fi,lho. 

O SR. F.ERREIRIA DE SOU\S'A -
Subscre-Jo inteiramente a d-e.cla.mção 
áo Sr. 'R€1Presentante ·P.rado Kelly. . 

O SR. NEREU RM.\1'0S, PR'ESI
DENYI'E - A dec~a.ração de V. Ex.a 
constará da ata. 

A outra parte . do dispositivo diz: 
m·ediante proovocação do 

. 'Presidente da Câmara dos Depu
tados, do. ·!Tesidente do Senado 
.PecLeral, d·e Deputado, de · Sena
door . . . " · 

Não havendo quem p-eç•a a palavra ... 
O S'R. EDU' ARDO DtTVIV'1lER -

Não seria melhor di·vidir: Presidente 
do Senado, Presidente da Cil.mara, e, 
depois, Depu.t:Wo· e Senadoir? 

O S'R. NUJlREU RAII.VDOS, . PRESI
DE~E - "Mediante provoc·ação do 
Presidente da CâmMa doS De·puta
dos". 

Os Se_nhores que aprovam êste dis
positiv(} queiram ficar sentados 
(Pausa). 

Aprovado. 
" ... mediantê pro.voca.ção .do 

. Pr·estden.te do Senado Federal". 
Os Senhores que aprovam queimm 

ficar sentados. (Pausa) . 
Aprovado. · 

"lM•edi.ante provocação de Depu_ 
tado". 

. Os Senhores que ~provam queiram 
lflcar sentados. (PausaL) 

"'Mediante provoca.ção de Sena-
dor'. · 

. Os S.enhores que aprovam queiÍam 
fwar sentados. (Pausa) . Aprovado. 

Vem agora: " ... de eleitor" . 
· O SR. 'RAUL PILA - Sr. Presi
dente, vou enviar à M-esa uma emen
cta. 

O SR.. EIDUA!RJDO DUVIVliElR 
Sr. Presidente, procuro s·empre pre
~.ervar a dignidail.e dos poderes da 
.República. F oi esta a minha orien
tação, de!fenden!do as prerrog1ativas 
do Pre..,idente da Republica. Da mes
ma f.orma, de.f•endo as prerroga.tivas 
orlo !PQ.der 'Legislativo, tanto da Câma
la dos Deputados.como do Senado. 

IP!enso ' que medida de tamanha 
gravidwde, como sej'a a exclmão de 
um membro de qualquer· dêsses Pode
T'eS, . ·eleito pelo povo, nãco pode ser 
dada à iniciativa de quatquer Depu
tfldo, de qualquer Sena.dor, e muito 
menos a qualquer eleitor. A meu ver, 
a iniciativa da exclusão deve partir 
do Presidente da Câmara ou do Pre
sidente .do Senado. 

Era o que tinha a direr. 

o SR. N'EREU RAII\10S, 'PRES[
DENTE - !Existem sôl:>re a mesa. quas 
;emendas: uma, do Sr.' Deputado Raul 
Pilla; outra, do Sr. · Deputado Hermes 
Lima. Ambas substituem as palav'rr.>S 
"ou de ·eleitor". O Sr. Raul Pila sUbs
titui.-as pelas palavras seguinte: "me
diante representação documentada de 
·qualquer cida;dãos", e o Sr. Hermes Li· 
ma man<da que se diga~, em lugar de 
eleitor "100 eleitores'. 

O SR. ALIOM'AR. BAliElEilRO 
:Pergunto ao Sr. Raul Pila se concor
da em troca.r a pala'Vl'a "documenta
da'' por "provada", pois a denúnd'l. 
pode ser provada e não ser docu:nen-

, t ada; de modo que assim será um co
mêço de prova. 

O SR. SOA 1~1!;:~ FILHO :._ Ta~Yei 
fôs.9e mais conoveniente a palavra "fun
{(amentada'. 

O SR.. .MilOlMJA!R B'ALEEI!RO 
N<êsse oaso, · po<der-s·e-ia di~. em vez 
de "provada", "fundamentada''. 

O SiR. HiElRJMES LIM!A - Sr. Pre . 
sidemte, sug·eri se substituísse ~um 
·~leitor" por "100 eleitor.es', para çl.ar 
t;xatamente à iniciativa, que não vem 
nem do Presi·denrte da Câlmara, nem 
ão Se:riado, n•::m de um Deputado, nem 
de l.un Senwdor, cunho que pudesse, 
de certa maneira, ex;primir, desde le
go, um começo de opinião ~ respeitl) 
do fato atril:>uido a.o Deputado ou se
nador . cujo mandato se dese ja cassar. 

Ora, a iniciativa, cabendo a Sena
dor ou Deputado, é 'desde logo endos
sada pOT um r~?presentante da na
ção, que, para atingir êsse pôsto, foi 
e-leito por certa quantiáaãe de votos. 
Aio me>smo tempo, para esta!J.eleo€!1" 
uma proporção entr-e . a autoridade 
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dêSse denunciante - um Deputado n~ 
Sen ador - e a autoridade d a denún
cai vinda do ddadão, achei melhor 
e mais conveniente se elevasse o nú
mero de um para ·cem, a fim de que 
o número de 100· pud•esse permitir 
que, em tõrno do lfato grave impu
tado ao . represen tante, se constit uís
se, desde logo, para início da apr.esên
tação do caso à consideração da As
sembléia, um núdeo de opinião, e 
não deixá- la apenas à artilculação de 
um cida.d.ão ou de um eleitor. 

Sr. Presidente, pi'àticamente, a mi
nha emenda, em n ada · dificulta a 
providência e con<eol'l'e para estabele- · 
cer .u:usação proveniente já de um 
grupo de eleitores, o que pode repre
sentar o inicio de um julgamento dta 
opinião a 11espeito do assunto que s·e 
quer debater . 

Com tal sentido apresentei a mi
nha emenda, que justifico com estas 
palavras . 

o SR. N'ER;EU iRA!MOS, iPRESI
DEN'IlE - ·Exi1.te uma tel'Oeira emen
da, esta do Sr. Ca;flé Filho, e que reza: 

"\Em lugar de .eleitor, diga-se: 
iPartiido !Político". 

O SR. RAUL PILA - O espírit o 
da minha emenda· é ·!fácil de perce
·ber. Não coLoco a questão no terreno 
politioco, nem deve ser posta em se
melhante· terreno. Ou o fato impu
tado é grave e está documentado -
e ne.Sre c-aso a fôrça da denúncia vem 
do fato da prova e não da c.irouns
tância de ser apresentada por um ou 
por cem cidadãos - ou 11ão tem qv.a.l
quer fundamento, e esta f alta de fU:ll
damento tanto poderá verificar-s-e 
sendo- um o acusador como sendo cem . . 

IPar.ece-me que a questão deve s-er 
posta nês&e terreno, e não no terreno 
político. São fatcs de esfera moral; e 
não política. 

O SIR. SO.A..RES FII.iHO - Sr. 
F-residente, eu me inclina.rei para o 
argumento contido na emenda subsc.. 
titut.iva do ·Sir. Raul P'ila,, mas desde. 
que S. Ex.a ll!dotasse a palavra "elei
tor" f! não "cidadão" . A S. Ex.a me 
dirij·o, para dizer que todo eleitor € 
cid!ll!dãó, e o dd.adão -que não é elei
tor não cumpriu seu dever, de·ilw.ndo, 
assim, ode prt!-encher az co:::tdições para 
S•e. tor nar acusador de qU:em quer que 
seJa. 

O SR .. C!AJFÉ FI!LHO - Sr. Pre
sidente; acho muito elástica a ad
missão da denúncia por qualquer .elei
tor contra um Deputaido ou Senador. 
Dev·emos colocar a questão dentro da 
1·ea.lidade brasileira. Não especifica_ 

mos os motivos que s·erv1rao de !fun
damento à d€'Il!úncia, e a Câmara po
oderá receber, diàriamente denúncia 
contra D eputa.dos, sUJj.eitos, assim, 
seus mem bros pelo mencs, ao vexame 
de assi.stirem à· aceitaçã-o das mesmas. 

lPo;r iss-o, inclinei-me peJa forma de 
·só a.os partidos pol-ít icos S•er líeit o usar 

G.a m edtda, visto como o cidadão po
. der-se:...á val-er de um eleitor., a fim 
áe oferecer den.úncta co·ntra qualquer 
Reyl'e&!\ntante. 

A amplitude é prejudicial, em w 
t ratando de assunto de tal gravidade. 

O SR. iP&ADO K:ElLL Y - Sr. P:re
sitle:note, o S'!'. Represent :mte Eduardo 
Duvivier ·encara a conveniência de se 
r t sguar>dar a autoridade política do 
Parlamento, evita.ndo que seus mem-
1bros possrur,.1 ser, levianamente, acusa
cos. Há, entre.ta.nto, um princípio mais 
alto, que é o da moxalid ade das fun
ções eletivas e d·o seu .exercício . A 
emenda Raul :Pila atende· a êé::>e ob-
jetiv.o. -

No momento em que quaLquer .elei
tor oJereÇa denúncia documentada 
sôbre qualquer dos fatos referidos no 
art. 10 do projeto, relativo ao Poder 
Legislativo, isto é, os de ce·k ·brar con
tra.tos com pessoas · de direito público, 
ou. autarquia, u:eitar de pessoa' de 
dirt;it o púolioo cargo, comissão ou· em
prêgo remunerado, s-er proprietál·io, 
sócio ou ·dire tor de em.:Prêha conces
sionária de serviço público, etc. -
hipóteses tôdas essas de gravidade que 
1:ã.o preciso r.oolçar ~ n-essas condi-

.. ções -o Presidente da Oasa do COIIl·
gresso a quem fôr o!feroecida a repre
r-entação examinará, previamente, se 
esta se acha documentada, de iforma 
& poder iniciar-se o resp-ectivo pro
cesso. Já isso é um obstáculo ao uso 
de repDesenuaçées levianas. 

:Aldemais, Sr. iPl"eSidente, no caso de 
<cenunciaçõe•s caluniosas, a lei pune 
o caluníador . Nlessas circunstâncias, 

· E:neontram:...se ·perfeita;mente ampara
dos os Dc:·puta.dos e Senador·es con-tm 
:>leíves ou contumélias, sem se pr.eju
dicar o princ·tpio, moralízll!dor e real
mente dem ccrático, de qualquer ci
dadão usar do dir.eito de representar:
<:.ontra êle, se verificada qualqUJer das 
hipóteres previstas na Consti-tuição. 
(Muit o bem.) 

O SR , Nl.EIREU RAMOS, PRESI
DENTtE - Há sôbre a mesa quatro 
emendaos, já que o Sr. Milton Campos 
of.e:r-eceu urna; mandando acresc.en
tar a expressão "pelo Mtnistério Pll
blíco" . 

Víamos proceãer à votação·. Há. um 
r.equerimento doe pref~rência, assinado 
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pelo Sr. A'Cúxcio TÔrnes, para a emen
da. Caá'é Filho. Devo, em todo caso, 
fazer uma pond-eração, a fim de que 
possamos ha:rmoniZar, tanto qu:a.nto 
possivel, as opiniões. 

A emenda do Br. Raul Pila pode 
~er dividi.da em duas partes: uma, que 
exige · representação documentada; 
outra, que permite prov·enha de qual
quer eleitor. Quer me p·arecer que 
nenhuma das d.emais t-mendas exclui 
a exigência de representação do
cumentada: de · modo qu·e aceitaría~ 
mos, em primeiro lug·ar, essa parte, 
sõbre a qual, creio, todos estamos de 
HCÔI'do, isto é - a de que a represen
taç9,o seja documentada. Depois, de
cidiríamos se de~re ser de qualquer 
üeitor, de cem eleitores, de Partido ou 
ào !lVi1nistério Público. Não h:a.vendo 
impugnação, posso dar por aceita €5ta 
sugestão. · . 

Submeto·-a a aprovação. 
Os Senhores que aprovam que a 

denúncia seja oferecida mediante re
presentação docum:énta,da, queiram fi-. 
car sentados. (Pausa). 

•AprO'Vaido. . 

:Em discussão o pedido de preferên
cia para a émenda do Sr. Qafé Filho, 
àe autria do Sr. Acúrci.o Tõrr;;s. A 
emenda Caf.é Filho. é a que su-bstitue 
"eleitor" por "if'lartido ·Politico' .1 

O SR. FRA.DiO F'...ELLY (Pela or
dem) - Sr. iP:residoente, nào é caso 
de preferência. Sê-lo-ia, se se tratas
se de emenda colidentes; Entretanto, 
elas não coli·dem. O. Sr. R epresen
tante Caá'é Filho propõe que o partido 
político possa repres·entar. A emenda 
do Sr. Raul Pila dá êsse di1;eito a 
{lUalquer cidadão. 

O SR. AJCúRCIO TôRRES - Per
dão. No meu entender, ·a emenda 
Café F'ilho estabel€<:e a denúncia 
só s·e:rá apresentada por ·parti·do polí-
tico. · 

O SR. iPRA!C<O K:ELíL Y - Si?,o di
ferentes as hipóteses. Já se admitiu 
que o 'Pres1dente da Câmara, c ·Presi
-dente do Se:r;la,tlo, um Deputado ou 
um Sena,dor possam proceder desta 
forma. O Deputado Calfé Filho acres:.. 

· cen.ta o Partido Politico; o Sr. Ra.ul 
Pila, .outro ca,so. Como não há co
lisão ... 

O S'R. ACúRCIO TôRiRES- Desejo 
que V. Ex." me esclareça, pois posso
estar equivocado. No meu ·entender, a 
emenda Café Filho ,exclue a denúncia 

. por qualq':ler cidadi?.o, por um grupo 
àe lOü eleitores, para fixa-la exclusi
v~>n;u~nte na moà:alidade do 'partido 
pohtlCo. Por is...«o pedi preferência. 

O SR. PRADO :KJEJLLY- Mas, ado
ts.do o · sistema de votação escóHlido 
pelo Sr. Presidente, que é .o de exa
minar-se caso a caw, a a;provação da 
emenda GMé Filho não pode ter o 
efeito previsto pelo nobre represen
aí!Jlte fluminense, de excluir as de
mais. 

O SR. HJER:MJES LIMlA ---, E' tão 
colidente que, se aprovarmos a emen
•ria do Sr.· Raul Pila, estará prejudica
da ou recusada a do Sr. Café Fi
.lho. 

O 'SIB,. 'PRADO KJEI1L Y - Não sei 
pàr que. 

O &R. NiEREU Rft.'MOS, Pr?vES'I
DENTE - A fundamentação feita pelv 
Sr. Café Filho ·é no sentido de excluir 
a · denúncia por parte do eleitl'r. 
do eleitor. 

o' SR. UERil\IJ:ES LIMA - Exata-
mente. · 

O !SiR . RAUL PIILA - Poderila não 
'excluir. O pensamento foi esse, mas 
poderia não excluir. 

O SIR. NElREU RAlMOS, PRFSI 
DENTE ~ Estou reproduzindo o pen·
~amento da emenda do Sr. Ca.fé Fi
lho. Ela é exclusiva. Se aprov!lida, <fi
'Cará prejudicad.a a emenda relativa 
aos eleitores. 

o ·sPu. PRA;DD KELLY- .Pode isso 
achar-se na intenção de qu-em a~re
sentou a emenda; mas nã-o pode·
rnos estar aqui decidindo por inten
sões. . . Deci-dimos sôbre a proposta, 
e estia, em Ei, não colide. Seria urefe
·tivel que o ilustre Repr.esentante 
·Acúrcio Tõrr,es, retiraJsse seu peàido 
de preferência. Vota~·-se-ia a emenda 
Ra'Ul Pila; os que desejassem que só 
o partido político,- e ·!fáO o ciqadão; 
tivesse a iniciativa. votariam contra a 
emenda ' Ra.ul Pila; examinar-se-ia, 
>Em seguida, a do partido políitico. Eu, 
por ex,emplo, votarei pela emenda 
:Ft'aul Pila. Vencido, votarei pela emen
da Café Filho. E' o melhor nroce~w. 
Mas, adota.do esse processo, aliás pre
coni2lad:o pelo Sr. Presidente, htl.vcria . 
necessi>daJde de que o Sr. Acú"reio Tõr _ 
1'€S retirasse S€U requeriment de pre
f~erência. 

O SR. ACúRJCIO TóiRRElS - Sr. 
Presidente, cu ·estava ' no plenário. 
Quando cheguei ao r-ecinto da Comis
são, ouvi a justificação que de sua 
emenda :faria o Sr. Representimte 
C~fé Filho. Pelo que depreendi do de
bate, haVia, além dos casos já estabe
lecidos .pela Comissão, três outros. 
Havia a emenda do Sr. Raul Pila, es-
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tabelecendo que a denúncia poderia ser 
apresentada por qualquer Cidadão; ou
tra, do nobre Representante Sr. Her
mes Lima, estabelecendo que essa de
núncia, seria apresentada por 100 elei
tores· e a terceira, do Sr. Deputado 
Café' Filho,. atribuindo essa denúncia 
nã.o a. qu.a:J.quer cid:ulão, não a c.em 
eLeitores, mas à direção partidária. 
Foi por v.erifioa.r que a aprov.a.ção d-e 
uma emenda excluiria a aprovação 
das demais, ou passariam estas a ser 
prejudicadas, que pedi preferência :para 
a do Sr . Café Filho. Aprovada a úl
tima pelo plenário, pr-ejudicadas esta
rão, no meu entender, as emendas dos 
ilustres Representantes Srs. Raul Pilia 
e Hermes Lima. Por isso - repito -
pedi preferência. Não fôra assim, eu 
me resen'arla, então, para fazer o 
mesmo que· pretende o nobre Repre
sentante. meu eminente amigo, Sr. 
Pr!lldo Kelly - isto é, para votar 
emenda por emenda, aprovando uma, 
rejeitando outra,.. 

O SR. N.ElP.JEU RA!MOS, PRESI
DlEN.TJ!: - A mim me parece que o 
l 'equerlment.o de preferência tem ca
bimento, porque a emenda ·do Sr. Ca
fé Filho Illianda: - "IY.ga-.se partidos 
poHticos". Quer significar que, em vez 
d.o. eleitor, deve prevalecer partido po
lítico, e é isto que está em discussão. 
'TTata-se de emenda substitutiva. Te
riamos ·o mesmo resultado seguindo o 
processo sugerido pelo Sr. Represen
tante Prado Kelly. Ent.retanto, uma 
vez que há um requerimento de prefe
rência, não posso deixar de submetê-lo 
a delibera:ção da Casa: porque, real
mente. se cógita de emenda substituin- · 
do expressão que p;rejudica as demais . 

Os Senhores que aprovam a prefe- . 
1ência requerida pelo Sr. Acúrcio Tôr
r.::s, no sentido de ser votada em pri
meiro lugoar, com prejuizo ·das outras 
duas, a emenda do Sr. "'R.epresentante 
Café Filho, queiram ficar sentados. 
(Pausa.> 

Votaram a favor trez.e Srs. F..epre
sentant-ea e também treze contra. 

D!aute do empate, não posso· decidir 
contràriamente ao meu voto. 

Vai ser votado, em primeiro lugar 
portanto,· a emend-a do Sr. Café Filho, 
que manda substituir a expressão "ou 
ue eleitor", por "ou Partido Politico". 

Os senhores qwe aprovam essa. emen
da, queirwn conservar-se sentados .. 
(Pausa.) · 

Aprovada. 
Vou submeter a votos a emend-a do sr. Milton Campos, que assegura igual· 

c irei to ao Ministério Público. 

Os senhores que aprovam essa emen
da, queÍI1!11IIl conservar-se sentados. 
(Pausa.> 

Aprovada. · 
Par.ece haver um equivoco. O pará
grafo que ácaba de ser votado asse
gura -- direito ao Presidente do Se
nado. ·Pia.rece que deve .ser ao vice
Presidente. E' preciso que na redação 
fmal se atenda a êsse ponto. 

Há outra circunstância para o qual 
J>eço a atenção da Cmnissão. O ar
tigo t:al qual foi aprovado fica assim 
1edigido: 

"A ill'fração dos n."s 1 e 2 e res
pectivas letras' dês te artigo impor
ta na perda de mandato, decre
tado pela Câmara a que pertencer 
o Representante, mediante provo
coação do Presidente do Senado, 
do Presidente da Câmara dos 
Deputados, de Deputado ou Se
nador ou represent-ação documen
t81da de Parti-do politico ou do Mi
nistério Público". 

O SR. PIRADO KEI.lLY ~ Sr. Pre
sidente, à guiza de sugestão à Comis
sã.o de Redação, proponho que o ar
tigo fique assim redigido: 

A infração dos números 1 e 2 
respectivas letras importa na per
da do mandato, decretada pela 
Câmara a que perencer o Repre
sentante, mediante provocação de 
que.lquer dos seus membros, ou re
presentação documentada de Pil.r
tido politico ou Ministério Pú
blico. 

O SR. ·NER.EU RAMOS, P.RESI
DEN'llE - E.:>i;á sôl:>re a Mesa uma 
emenda aditiva do Sr. Aliomar Ba
leeiro, que diz: 

P..JCr€5Cente-se: QuaLquer das Câ
maras do Congresso Nacional po
derá decretar, pelo voto de dois 
terços de seus membros, a exclu
são de qualquer dêstes, em caso de 
indignidade ou costumaz rebeldia 
às decisões da Mesa em prol das 
disposições regimentais. 

Em discussão. 
O SR. SOARES iFILHO - Se·nhor 

'Presidente, voto contra a emenda, 
porque, nos têrmos em que está for-. 
mulada, coloca muitas vêzes em má. 

'situação o Deputado ou o Senador 
rebelde às próprias disposições re
gimentais, m:l.S inspirado pelo seu .pa
triotismo de bem servir a. carn:.a pú-
blica. · 

Tenho assistido a sessões do Con
gresso em que o Representante, des
respeitando às vêz.o_s o Regimento, 
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pres~a, com essa rebe1dia, ..re1evante 
s·erv1ço à Nação e, portanto, à causa 
pública. 

iMeu voto é, pois, cont:11a a emenda. 
O SR. AL]olMJAR. BAiúEEIRO 

Não é possível que uma Câmara que 
se presUlil>e, até prova ·em contrário, 
ccnstituída de homens sensatos, não 
possa ·eliminar um membro pelo vot o 
de 2/3 de seus componentes, se êsse 
Pvepresentante reivindicar para. si, 
num ato qualiquer hóstil à Mesa, o seu 

-clliieito de exercer a. palavra em defesa 
c>a Nação. 

A hipótese levantada pe-lo nobre 
deputa;do Sr. Soares Filho é quase 
irrealizável. Não é crive! que 2/3 de 
uma Oâmara elimine, sob a pecha de 
indignidade ou rebeldia contumaz, 
um membro qualquer se, na hipótese 
leiantada, reivindicar para si ou para 
seu Rartido o dir.eito de falar quan
do. o presidente está viola;ndo o Re
gimento. A hipótes·e não pode ser ad-. 
mitida, pois é evidente que· os Par
tidos . da minoria se aliarão em fa
vor do congressista contra o presi
G.ente que estiver exorbitando de suas 
funções. E' dispositivo expresso nos 
Estrudos Unidos e que na Inglaterra 
é freqüentemente pratiJc3ido. 

O . S:R. N·EREU RAIMOS, BRESI~ 
DIENYDE, - Se mais nenhum Senhor 
Representante lliar da palavra, en
cerrarei a discussão.. (Pausa.) 

Está encerraida. 
Os Srs. que aprovam a .emenda d.o 

Sr. Aliomar Baleeir.o, queiram. con
servar-se sentados. (Pausa). 

Rejeitada. 

Há mais uma emenda, oferecida pelo 
Sr. Eduardo Duvivier. 

"O Deoputado, ou SenadOT per
derá o mandato por t-raição à Pá
tria ou às institUições democrá
ticas, mediante pronunciamento 
de três quartos dos membros d.o 
r.espectivo· ramo d.o Poder Legis-
lativo" . · - · 

O SR. EDUIARD:O DUVIWER -
Sr. Presi-dente, nã.o c-ompreendo que 
nas Casas do Poder _Legisla.tivo, PO!!
sa.m ter .assento aqueles que traíram 
seu pa;fs ou as instituições para cuja 
<l.efesa prestaram compromisso. 

Todo regime tem necessidade de 
á·e.fesa para viver; e, se os regimes 
democráticos sofreram a grave crise 
de que· todos temos conhecimento, :foi 
exatamente porque não tiveram de-
fesa. · 

\ 
A Demo!!racia baseia-5e em princi.., 

- plos pelif·eitamente de.finidos: o res
peito aoo dir.eitos irldividuais, que sé 
reputam adma. do poder das maiorias, 
e a :11epre5entação do povo, para a 
elaboração das leis, a cuja autoridade 
apenas ficam sujeitos os individuas. A 
dem.ocracia não é, como ;ruqui se disse, 
um r.egime capitalista. Não! E' ape
nas o regime qoo se baseia no pressu
posto do valor do indivíduo, como 
suj-eito de direito irlalie-náveis, e 
na invulnerabilidade dêEses dir·eitos. 
'Dentre êsse-s direitos, · so):Jreleva, pela 
sua importâ:nci:a fundamental, o da ' 
liberdad·e, e por i..&so não · podemos 
permitir que seja esta usatia pa,ra sua 
própria destruição. Se os regimes de
alocráticos caíram, foi exatrumente 
r .. ol'!(jue se permitiu que a liberdade 
s·ervisre à sua próprila destruição. 

A liberdade encontra limites no res
peito à liberdade dos outros. . Um 
membro do Poder Legislativo é eleito, 
p-elas instituições · dertwcrá,ticas, para 
serví-las .e de:f·endê-las . Desde que . 
um Deputado, ou Sena;dor, é eleito, 
recebe, do eleitor·~~do, a missão de 
cumprir democràticamente seu dever, 
e se o deixa de f.a.Zer, não pode mais, 
integrando um dos órgãos do regime 
d€IDocrát!co, contirluar atuando . como 
elemento de conupção e de falsidade, 
para destruir êsse mesmo regime . 

'!lemos de encarar de frente o pro
b~ema. Não podemos admitir, no Po
der Legislati'vo, aque1es que · querem 
destruir o sistema qu·e temos obriga... 
ção de manter e pa.ra cuja deféa to
·ctos prestamos compromisso. Temos o 
dever de r·espeitar a liberdade dos 
outros e, por isso mesmo, temos o di
reito de exigir que a nossa seja res
peitada e prese.I"\'ada. Se não tomar
mos essas ·medidas, Sr. Presidente, · a 
·C:emocrrucia entrará, em crise e, em 
'b:reve, a teremos destruída. Cumpre 
preservar a liberdade, ·e para isso só 
l:Jâ um meio: não permit ir seja em
pregada para sua destruição. 

O SR. NEJREU ' RAMOS, BRESI
iDEN'I1E ~ Não mais hav·endo quem 
:peça a palavra, :enc:exrar,ei a discus
sfi.o. (Pausa) . · 

·En~enada. 
Os Srs. que aprovam a emenda, 

queiram ficar sentados. 
Reijeitada . 
Vamos ao Capítulo "[)o Poder Judi

ciário' - Título I , Se·ção I, Prelimi
nares. 

O SR. VALDEMAR PEDROSA
Na qualidade de Presi-dente da ·5 ... 
Subcomissão, seja-me permitido, an
tes de se iniciarem oo debates em 
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tórno do Capitulo "Do Poder Judi
ciãrio" tra:rer ao conhecimento da 
Grrundé Comissão as diretivas que 
orientaram os. nosoos trabalhos sóbre 
o assunto. · · · . 

Tão logo se rciniu a Subcomissão, 
encarando a; granO:eza do Capitulo 
oue lhe havia sido distrtbuido - o 
do Poder Judiciário, - órgão garan
tidor de tôdas as liberda.O:es públicas 
e particulares, solicitou, por telegra
Irlla com a maior urgência, a todos 
os 'presidentes de Tribunais_ de. Ape
lação dos Estados, a S. Exa., o Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral e ao do Tribunal Eleitoral, su
gestões sôbre o assunto. Essas su
gestões, dada a exigüidaO:e do tem
po, chegaram às mãos dia õ."" Sub
comissão já O:epois · O:e publicado o 
seu trabalho. N'a sua maioria, lem
bravani. garantias, prerrogativas, pa;m 
o Poder Judiciário, inclusive melhor 
situação de vencimentos, · f.ederaliza
çã6 dos serviços da Justiça e .fixação 
do número de magistrados compo
nentes dos Tribunais de Apelação. 

A Subcomissão tev;e o prazer de 
ver muitas dessas sugestões já con
cretizadas no seu trabalho. Tendo 
em vista isso e julganO:o proveitosa 
a atual sistemá!tica do nosso Poder 
Judiciário, a 5,"" Subcomissão man
teve a un:dade da. Justiça, e, para des
congestionar os serviços a · cargo do 
Supremo Tribunal Federal, projetou 
a instituição do Tribunal de Recursos, 
incorporou definitivamente ao Poder 
Judiciário a Justiça do Trabalho.. 

Fleitas estas considerações, coloco 
à disposição dos Senhores · membros 
da Grande Comissão as sugestões que 
nos foram enviaõas. 

O SR. NER'EU \RAMOS, f'R,ESI
DENTE - Diz o d,ispositivo: 

"São órgãos do Poder Judiciã
rio: 

a) o Supremo Tribunal •Federal 
e . Tribunais Federais de Recur ~ 
sos'. · 

P'ara facilitar a votação, vou divi.:. 
dir a alinea em duas - partes: pri
meira, "Supremo Tribunal Federal" 
e, segunda, "Tribunais Federais O:e · 
Recursos". 

Fica, então: 
"\São órgãoo do Poder Judiciá

rio: 
a) o Supremo Tribunal Fe 

deral". 
Em discussão. 
Não havendo quem peça a pala'llrr.., 

<f.'ncerrarei a discussão. <Pausa) . 
Encerrada. 
Em votação. 

Os Senhores que aprova;m a ali
nea primeiro - "Supremo Tribunal 
Federal" - queiram ficá.r sentados. 
(Pausa). 

Aprovada:. 
Alinea segunda: 

"Tribunais Federais de Recur-
sos". · · 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a pala-

vra, encerrarei a discussão. (Pausa) . 
!Encerrada. 
iEin votação. 
Os Senhores que aprovem es-ta ali

nea queiram ficar sentados. (Pausa) . 
AprovaO:a. 

b) os Juízes e Tribunais doo 
Est<ardos, do Distrito Federal e 
dos Territórios'. 

Em discussão. 
O SR. FERREffiA DE SOUSA -

Sugiro que, em lugar de se diz;er 
"Tribunais dos Estados", diga-se 
'·Tribunais de Justiça dos Estados',. 
Adiante, no mesmo projeto, fala-se 
em "Tribunais de Apelação", de 
acôrdo com a Com;tituição de 34, e 
mesmo com a de 3'1 .. 

A meu ver, a expres-são "Tribunais 
de Apelação" é imprópria. E' ex
pressão técnica, que d:e-nomina de
wr:rrJn&dos ·processos e r-ecursos qu~ 
podem ou não existir. 

Havendo outros diversos, em proces
sos de fato, temos Tribuna.is de Apela
cão julgando apelações, agravoo, re
vistas, etc. A melhor expres-são seria 
''Tribunais de Justiça". 

O SR. l\1A!RIO MAISAIGAO- Neste 
inci-so alude-se aos Tribunais, sem o 
restri-tivo "de Apelação". Quer-se per_ 
mitir que os Estados, além do Tribunal . 
{;e Justiça, possam cria!' Trib1mais 
Regionais, como em São Paulo vai ser 
.talvez necessário. 

O SR. ATAL!IBA NOGUEIRA -
Sr. Preside-nte, faço minhas as pala
vras do eminente Deputado Sr. Mario 

' (M:asa.gão·. · 
.,.0 SIR. :PiiMDO KlELLY- Sr. Pre

sidente, o . regime da Constituição de 
91 era sabidamente o da dualidade 
de justiça. Contra essa dualida.de se 
:manifestou, por ex-emplo, em 1910, o 
Sr. Rui Barbosa, em sua plataforma 
de candidato à Presi:dêncvia da Repú
·blica, preconizand oa revisã-o cons
titucional. 

il!:m 19·34 se mantev-e a dualidade, 
mas atenuada. A Constitnição Federal 
estabelecia condições que os Estados 
4-cesso2hrdl rdl rdl · rdl rdl rdl dlulu 
O:•Jviam observar em relação às suas 
justiças. Em 19•3'1 foi ·abo-lida a justiça 
ifederal de primeira instância e as 
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causas passaram a ser julg:adas pelos 
juizes dos Feitoo da Fazenda com sede 
nàs .Capita-Is ·dos Estados. 

Ora, Sr. Presidente, só vejo, portan
to, ês~&es tipos. 

Agora, o proJeto consagra uma nova· 
modalidade, que é a da unidade da 
justiça. Para ·a· pertencer ao Poder 
_Judiciário da União· a justiça dos Es
tados, mas declara que essa justiça 
continua a ser mantida, organizada e 
custeada pelos Estados. N'oto, Sr. Pre
sidente, uma incongruência! A meu 
ver, deveríamos escolher entre êsses 
pontos: ou aceitamo.3 a unidade da 
magistratura, mas os juizes d~ todos 
os Estados são ma.gistrados federais 
cu -então voltamos ao r-egime da duali~ 
da-de. ~este- caso, instituímos os juízes 
federaJs. Nlote-se bem, Sr. Presidente 
o que se está querendo é. que os ma
gistrados locais - porque não pode 
deixar de ser - sejam considerados 
nominalmente magistra.dos federais 
pertençam áo Poder Judiciário da 
União, mas continuem de fato perten
ceu tes ao Poder Judiciário dos Esta-
dos. · 

Não compre-endo como isto acontece. 
Podemos inclinar-nos pelo · regime 
atual; de deixar a União sem magis
t?ados de primeira instância. Podemos· 
restabelecer os juízes federais, pode
~os federalizar tôda a justiça; mas 
dizer que, em teoria, pertencem ao 
!Poder Judiciário .federal rn.agistrados 
que o mesmo tex-to. determina oejam 
r-egidos por leis estadua.is - é uma 
contradição. Deve-·se examinar êste 
artigo em concordância com o artigo 
23 do projeto, que diz o seguinte: 

".Compete aos 'Estados legislar 
~ôb~e .a sua divisão -e organização 
JUdiciaria· e provar os respectivos 

· cargos, oh .. >ervados os preceitos 
tais". 

. Ora, Sr. ·Presidente, é o mesmo que 
VInha na Constituição de 34 que fê:ll 
uma seção própria da justiça dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Terri~'· 
tórios. ·· 

!No titulo "IDo Pod-er JudiCiá-rio" ha
via declara-do: São órgãos do Poder 
Judiciári-o, isto é, do Poder Judiciário 
da- -qnião,_ a Côrte Supremo, os j)lizes 
e tnbunais federais , os juizes· e tri
bunais eleitorais. 
. A-~riu Capítulo novo para tratar da 
JUstiça· dos Estados e ·então declarou: 

• "Compete ao.s Estados legi;llar 
sobre a sua divisão e organização 
judiciá1ia e prover os respectivos 
car~os, observados os preceitos dos 
artigos 64 e 72 da Cons-tituição 
menos quanto à requisição de fõr-

ça federal e aos . principias se
guintes ... " 

_E enumera. 
A mesma coisa faz nest.a parte a 

Comissíio, isto é, mantém a justiça 
-e,~ta;dual, mas, não sei com .que obje
tivo, doolara no artigo 1.0 que são ór
gãos do Poder Judiciário os juizes e 
tribunais da União. Só disso se cogita 
nesta parte da, Constituição. Tratá
mos do Poder Legislativo da União, 
-do P'od·e·r Executivo <ia União e agora 
do Poder Judiciário da União. 

Nêste capítulo, mantendo oo juizes 
locais · sob o mesmo regime . da Cons
tituição de 34, declara que não cons
tituem o Poder Jludiciário do Esta
dos, mas passam a pertencer ao Po
der Judiciário da União, sendo que a 
União não legisla sôbre êles. 

Acho que a Comissão deve exltl!li- . 
nar preliminarmente os ·seguintes pon
tos, que enumero: 

Em primeiro lugar, a Comissão aceL 
ta a unidade da magistratura, tanto 
-vale dizer a federali:Zação da justiça, 
s-endo todos os magistrados federais? 
E' . um ponto. 

·Em segundo: a Comissão inclina-se 
pelo regime da dualida:de, restabele~ 
cendo os juízes :t'edeTais, quer dizer, a 
~ustiça de primeira instância da União 
e mantendo os juizes estaduais como 
órgãos do Judiciá.rio local? ou a Co
missão mantém essa mesma dualida
-de, suprimindo ·os juízes de primeira 
instância na magistratura federal, 
c-onservada a competência dos juízes· 
locais dos Feitos da Fazenda Pública 
para o julgamento das causas. da 
Uniã_o? · 

Sem · decidir essas três teses, tudo 
mais será jôgo de palavras, po-rque 
não adiantará dizer que é federal uma 
justiça sôbre a qual são os Estados 
que legislam . 

O SR. ATI•LIO VII\1iAQUA - Se
nhor Presidente, o ilustre Deput ado 
Pra;do Kelly, no seu comentário ao 
prajeto da 5." Subcomissão incide 

:,~data venia, nwn equivoco. 'E' que a 
orientação do projeto foi no sentido 
de considerar o Poder Judiciário como 
Poder Judiciário nacional. Quer a 
Justiça estadual, qu-er as demais insti
titll!-çõe~ judiciárias hoje, são órgãos 
nac10nais . 

.A propósito invo·co a _opinião do Mi
mstro Castro Nunes na sua "Teoria 
e. Prática do P.oder Jud.iciário", à pá-
gma 4~5:!~: . 

:'Não é preciso dizer mais para 
deixar acentuado que o Judiciário 
estadual é, no atual . regime, de 
índole mais nacional do que lo-
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cal. Está sob a guarda da Uniã-o, 
no sentido qu.e deve ser· dado às 
garantias preceituadas na Comti
tituição. E', pois, um serviço que, 
já hoje, mais do que nunca, se 
poderá dizer nacional na sua. de~ . 
tinaçáo. Porque em, talvez; ~rê.> 
quartas pru:tes· da sua tarefa, se 
destina a dizer o direito aplicando 
normas emana,das dos poderes da 
União, até mesmo no campo do 
direito federal administrativo e 
particularmente fiscal.". 

tsse foi o ·critério da Comissão 
Dai estabelecer o projeto i:gre o E'o~ 
der Judiciário tem como órgão: os 
juizes e tribunais .dcs Est ados, do Dis
trito Federal e Territó11.os; os juízes 
e tribunais militares, os juizes e tri
bunais eleitorais; os juizes ~ trHmnais 
do tra-balho; e os 'juí7.es e tri':mnais que 
a lei criar, na forma desta Constt
tuiçã,o. 

O projeto, como bem frizou o ilus
tre presidente da Comissão, Sr. Se
nador Valdemar P·edrosa, · chegou ·à 
unificação da Justiça, na primeira 
instância .. Os juízes locais julgam 
tôdas as ca.usas contra a União, in
clusive as das autarquias e os recursos 
são para o Tri-bunal F!ederal de Re
cursos. De sorte que não há, propria
mente, o que discutir sôbre a questão 
de dualida,de ou unidade de J·u,stiça, 
mas colocar a nomenclatura do art. 1.0 

dentro do .sistema da rconstituição, 
ádotado pela Comissão, em razão do 
que a experiência aconselhou. 

No regime da Constituição de 37, 
a Justiça local com a supressão da 
J~.<stiça Federal, teve suas atribuições 
ampliadas, mediante a competência 
que se lhes deu de julgar as cau<Sas, 
em que a União fôr interessada. Além 
disso . cabe-lhe com-petência para jul
gar os executivos fiscais, flUe podem 
ser julgados, não só pelos juizes das · 
capitais, como pelos das comarcas do 
interior. A Justiça local, por sua vez, 
é órgão da justiça trabaLhista, quando 
os juízes de direito exercem as fun
ções de juntas de conciliação. E' t am
bém órgão da Justiça Eleitora-l. Assim 
o ante- proj-eto consagrou os resulta
dos dessa experiência, , que muito re.:. 
comenda a ma.gistratura brasileira . 

Com estas considerações, creio que 
ert á suficientemente esclarecida a ori
entação da Comissão, atribuindo ao 
Poder Judiciário dos Estados o cará
ter de Poder Judiciário nacional. 

Era o que tinha a dil'ler. 
O SR. MARIO MASAG,AQ - Se

nhor Presidente, o art. 1.0 do ante
- projeto, em exame, enumera os ór-

gãos do Póder Judiciário. :ll:ste, no 
lugar competente, já foi incluido en-. 
tre os ramos do Poder Público. 

A Constituição, que cuida separada
mente, dos Poderes federais legislati .. 
vo, Executivo e ·Judiciário, vai agora 
distCiplinar êste último. Entretant o, na 
letra b .do ar-t. 1.0 aparecem, entre os 
órgãos da Jústi:ça Federal, os juizes 
e tribunais dos Esta-dos, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Ora, tais juizes e tl·ibunais. embora 
atualmente com atribuições de julgar 
causas em que a União é autora, ré 
ou interessada, - em virtude do sis
tema estabelecido pe_la .Carta de 37, 
que suprimiu os órgãos da Justiça Fle
der&l de primeira instância, - con
tinuam a ser órgãos do · P<c.der Judi
ciário dcs Estados . 

Os membros da Federação, pela 
circunstância de se unirem pelo vín
culo federativo, nã·o perdem seu cará
ter de Estados. N~les também o poder 
público se divide em legislativo, exe
cutivo e judiciário. Os Estados deixa
riam de o ser, na a-cepção normal do 
têrmo,. ~e lhes fôsse tolhida a posse dos 
seus poderes judiciários. 

•Além disso, a unificação da justiça, 
no Brasil, não poderia ser r ealizada, 
no IJ1oment.o, por vários mot ivos, in
clusive o financeiro. Seria muito grave 
para a União o ônus da manutenção 
de tôdas as justiças organiz~das pelos 
Estados. · 

O projeto, em seção própria do Ca
pítulo em exame que é a 7."', cuida 
da justiça dos E..staJdos. O art. · 1.o 
pode ser· mantido como se encontra, 
dê&de que se lhe suprima a letra b. 
Basta eliminar, nêsse artigo, a refe
rência a'os juíms e t ribunais dos Es
tados,' para que tudo fique em boa 
ordem. 

Em seção própria, o projeto deter
mina as garantias devidas ·à magistra
tura, quer da União, quer dos Es
tados, e à justiça destes dedica ainda 
uma seção especial. · 

Em conclusão, parece-me que, pela 
simpLes supressão da letra b do art. 1.0 

teríamos consertado o sistema da nova 
·Constituição, salvo se a Grande Co
missão optar por algum dos outros, 
enumerados pelo nobre Deputado Se
nhor Prado Kelly, na proposta que 
fêz. 

Envio à !Mesa uma emenda supressi
va da letra b do art. 1,0 • 

. O >SR. FERRIEIRA DE SOUS!A -
Sr. Presidente, o Deputado Arruda 
Câmara, ao retirar-se do Rio, deixou 
em meu poder uma proposta, a fim 
de que a apresentasse a V. Ex." Tra
duz tal proposta uma sugestão no 
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senti-do de se votar, como tese prévia, 
exemplo do que V. Ex." ·fêz aqUi a 
n:speito da forma de -Govêrno, a ques
u;.o da uni·dade e federalização da jus~ 
tiça. S. Ex." · justificou seu ponto de 
vista com estas eJCpre&sões: 

l.O) A federalização garante a 
iJ:!cdependência econômica da Jus

. tiça e a sua independência de 
ação, em relação à influência do 
Poder Exe'Cutivo Estadual. · 

2.o) Harmoniza-se melhor com 
a unidade do Processo, esta,be1e-
cida em 1934. · 

3.0 Acaba com a odiosa dife
rença entre a Justiça bem remu
nerada e a Justiça quase indigen
te em alguns Estados; var-iando 
de unidade a urudade federativa 
a condição do Poder · Judiciário. 

4.0 ) Da federalização e conse
qüente elevação da Justiça; re
sultará que muitos valores toma
rão parte nos concursos e ingres
sarão na Justiça, o que agora não 
acontece, porque em quase todos 
os Estados as condições do Judi
ciário não são convidativas. 

/Passo às mãos de V. Ex." a · propos~ 
ta do Sr. Arruda Câmara, declaran
do que o fato de ser seu intermediário 
não significa apoio ao que nela se 
contém . 

O SR. A'DAILIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, parece-se que a ques·

; tão é mais de técnica legislativa que, 
pràpriamep.te, de adoção de sistemas. 
A prática d&tes últimos anos vem 
demonstrar a sabedoria com que o in
signe João Mendes afirmava que, na 
própria vigência da Constituição de 
1891, S·e devia ter·a unidade da justiça, 
não a unidade no sentido em que pre
tendia instaurà.l· ·o nobre Deputado 
S1 . Ar.ruda· Câmara, mas, sim, no· 
de que h aja, de fato sàmente uma ca
tegoria de jilíz.es. A atribuição dêles 
não será bi-partida em matéria fe
<l-eral e e~>tadual, mas sê-lo-á em sua 
DrganizaÇão estadual. A unüJ.:;,a~~ da 
jüstiça, interpretada no sentido, va-. 

· mos dizer, do unitarismo elo Deputado 
Arruda Câmara, seria a quebra. da fe
deração. O argumento eLe que a União 
teria de arcar com grande despesas 
só é de ponderar-se secundàriamen
te. E' que, se fôsse obrigação da 
União, teria ela de arcar com o ônus, 
cu, então, adotar outro modo de or.:. 
ganizar. 

Sou partidário de que a justiça seja 
organizada nos Estados, com exceção 
do Supremo Tribunal Federal, por 
juíz.es e tribunais federais, criados ou 
a serem criados pelo Congresso Na-

cional. Assim, por exemplo, podemos 
a.dmitir a idéia magnüica, contida no 
projeto, dos Tribunais de Recur~o . 
Haverá necessidade, amanhã, de ou
tros tribunais. Teremos um Tribunal 
Superior de Justiça do Trabalho, um 
Tribunal de Justiça Eleit oral, e assim 
por diante. No mais, os de primeira 
instância, como os próprios Tribunais 
de Apelação, devem ser locais e or
ganizados p·elos Estados. Neste senti
do envio à Mesa uma emenda ao ar
tigo 1.0 , que nada mais é que cópia 
da Constituição de 1891. 

Feito isto, daremos mais . tarde, no 
momento oportuno, atribuição aos jui
zes de tribunais leais de julgarem 
as causas da União . Assim pensando, 
teremos pràticamente realizado o sis
tema federativo, sem aquela idéia es
drúxula de duas justiças e sem os 
conflitos de competência entre a jus
tiçá federal e a estadual. Aqui se 
.trata apenas do art. 1.0 • 

O SR . . N\EJREU RAMOS, PRES'I
DENTE - A letra a já foi aprovada 

.(Estamos na letra b. 

O SR. · ATALIBA NOGUEffiA -
!Estou perfeitamente qe a,côrdo. Que 
!fiquemos ai, mas com o acréscimo, 
que então proponho, de tantos juízes 
e tribunais federais, distribuídos pelos 
Estados, quantos o Congresw criar. 
Não foi votado porque isto é objeto 
da primeira alínea. Assim, excluire
mos a ref.erência a justiça locais, s·en
.ão que devemos preslar tôda atenção 
ao princípio . Não haver-á unidade de 
justiça, como se preconíza, isto é, uma 
justiça só, no pais, de caráter federal. 
Haverá, segundo o sistema federati
vo, a organizaçãa da Justiça pelos 
Estados. Mas as justiças e·staduais te
l"ão competência para conhecer das 
causas em que a União intervém. 
!Flarece-me que é êste o sistema con
sagrado- no projeto da Comissão. Não 
vejo por que tanta celeuma em torno 
dêle. · 

Admiro à emenda, Sr. Presidente, 
poTque, em primeiro lugar, traz clare_ 
za ao assuntó e, em segundo, porque 
não contraria a redação do Capítulo. 

Com isto, e concluindo, afirmo mi
nha inteira divergência. e<om à. pro
posta da unidade de justiça do Depu
tado Arruda Câmara. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - · 
Sr. Presidente, um dos primeiros pre
ceitos que já votamos definitivamen
te é êste: manter a federação. Vo
tamos depois êste outro: os Estados 
·organizar -se-ão livremente, de a,cõrdo · 
com a Constituição. e as leis que 
adotarem, I;espeitados porém deterrni-
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:nados princípios constitucionais, entre 
.-os quais se inclui o da existência e 
:independência do poder judiciário es
·:-tadual. 

Pondero ainda o seguinte: Estamos 
tratando da organização dos poderes 
.Qa União. Não estamos regulando de 
um modo geral e nacional os poderes 

·.legislativos, executivo e judiciário. 
!Não estamos elabo.rando a Consti

_:tuição de um Estado unitário, mas a 
·.de um estado federal. Quando tra
' tamos do Poder Legislativo, só regu... 
·.lamas o legislativo federal; quando 
tratamos do Poder Executivo, só re

·.gulamos o executivo federal. Agora, 
·làgicamente, ao tratar do Poder Ju
diciário, só podemos tratar do judi

.. ciário federal. . 
Isto pôsto, já por uma exigência 

·rla boa técnica constitucional, já pelo 
pressupôsto da independência do poder 
judiciário estadual, não se :me afigu
ra possível incluir, entre os órgãos do 

·.Poder Judiciário, que ora vamos orga
nizar, isto é, do !Poder Judiciário da 
·união, os j_uízes e tribunais dos Es-
:tados. . 

Nestes têrmos, a emenda supressiva 
.. do Sr. Mario Masagão tem, tôda a 
.razão de ser. 

O SR. NEREU RAMOS, PRElSI
'DENTE- Existe sôbre a Mesa uma 
.. sugestão do Sr. Arruda Câmara, lida 
pelo Sr. Senador Ferreira de· Sousa. 

>Confon-me os Srs. Representantes 
.sa;bem, ficou estabelecido na organi
:zação de poderes que haverá Poder 
.,Judiciário Federal e Poder Judiciá
'.:rio Estadual. Essa decisão prejudica, 
.evidentemente, a sugestão do Senhor 
Arruda Câmara. Considero, por con-

··.seqüencia, prejudicada a indicação, à 
··vista· do que foi resolvido. Não se 
·_pode suprimir a justiça estadual. 

. Em virtude do que já foi delibera
. õ.o pela Assembléia, a letra b) do ar
·.tigo 1.0 está prejudicada. 

O Sr. Deputado Silvestre Péricles 
.. manda colocar, em vez do incisó b), 
,:o seguinte: "0 Tribunal de Contas 
da República", Quer dizer, inclui 

··como órgão do Poder Judiciário o 
Tribunal de Contas . • 

O ·sR. MARIO MAS:A.GAO ·_Se
· nhor Presidente. O Tribunal de Contas 
'-é um preposto do Poder Legislativo, 
-e não órgão do Judicáirio. Com-

pete ao Poder Legislativo tomar as 
contas da execução orçamentária, 

· como conseqüencia do poder que tem 
de elaborar as leis de meios. Como 
é difícil a êsse Poder, em face da 
natureza de seu.s órgãos . exercer vi-

·gilância contínua dos atos do Poder 
.'Executivo, no respeitante à aplicação 

da lei de meios, na maior parte dos 
países civilizados êle criou um pre
pôsto - o Tribunal de Contas . . 

A fiscalização orçamentária nada 
tem de judiciária. E' exercida em nO
me do Poder Legislativo, ao qual, aliás, 
o Tribunal dá contas, comunicando
lhe as irregularida;des encontradas. ·Só 
o :Poder Legislativo dá a última pala- · 
vra. 

E' certo que, embora criada, entre 
nós, pelo artigo 89 da . Constituição 
d~ 1891, com êsse caráter exclusivo, 
a lei ordinária, no período republica
no, deu, ao Tribunal de Contas ,in
debitamente, outras funções, entre 
as quais julgar as contas de respon
sáveis pelos dinheiros públicos, cole
tores e outros funcionários. 

Essas atribuições foram, àquele . 
tempo, declaradas inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal, in
clusive em acórdão magníficos, re-

- digidos brilhantemente pelo Ministro 
Pedro Lessa. Aí se declarou que o 
Tribunal de Contas não é órgão ju
diciário, e que os acórdãos que emitir 
poderão ser havidos, perante a Jus
tiça, como simples -certidões de débi
to . 

A Constituição que elaboramos de
ve criar o Tribunal de Contas com 
suas funçõ('ls específicas e técnicas. 
de preposto do Poder Legislativo, e 
eliminar as funções estranhas, a êle 
atribUídas indebitamente pelas leis 
ordinárias, e encamp!!-d!I-S pela Cons
tituição de 1934, de maneirà que não 
fique sobrecarregado com serviço 
que competem aos funcionários do 
Ministério da Fazenda, e possa 
ocupar-se exclusivamente da tomada 
de contas ao Poder Executivo. 

Assim sendo, voto contra a emen
da apresentada pelo nobre e ilustre 
colega Sr. Silvestre Péricles . 

O SR. S[[f.,V.ESTRE PÉRICLES -
Sr. Presidente, · acato, com profunda 
veneraçlj.o, as palavra,s do nobre de~ 
putado Mario Masagão; todavia, um 

_dos mais iluStres juristas atuais do 
B::-asil, Pontes de Miranda, sustenta. 
que o Tribunal de Contas é órgão ju
diciário, e· eu fico com Pontes de Mi
randa. 

Acresce que o poqer J·udiciário, como 
P'oder do Estado, é um só. E' o Poder 
que julga, que decide, que resolve os 
conflitos entre os cidadãos ou entre 
êstes e o Estado, prolatando para êsse 
fim, uma sentença. · 

Todo órgão ·com função judicante 
deve, portanto, ser situado na esfera 
õ.o Judiciário, num regime de Poderes 
dJ.stintos e definitivos. 
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As constituições de 1934 e de 1937, 
spesar de terem incluído a disciplina 
do Tribuna;! de Contas em seguida à 
parte relativa ao Poder Judiciário, ex
duíram-no da discriminação dos ór
gãos dêsse Poder. 

Essa exclusão não tem razão de ser, 
porquanto a nossa mais alta Cõrte ·de 
Coutas · exerce .tamoém funções judi
cantes e não deixa de ser um tribunal 
com atri-buições específicas. 

Difere dos outros tribunais judican
tes, porque, em vez de julgar ·pessoas, 
como os tribunais e juízes criminais, e 
questões patrimoniais ou de família, 
como os tri·bunais civis, julga das con
tas dos responsáveis pela guarda dos 
bens, valores ou dinheiros públicos. 
ca legaHda;de dos contratos em que 
.a União é parte., bem como das apo
:sentadorias, reforma e pensões do 
!Estado. 

Quanto à Justiça do Trabalho, os 
juízes ~ Tribunais tra:balhistas, como 
órgãos judicantes que são; devem 
também ser fixados no Poder Judi
ciário. 

!Essa Justiça, pelo fato de ser uma 
justiça especial, como é geralmente 
denominada, não deixa de ser uma 
magistratura. 

Na verdaide; é uma instituição- mo
derna: a Justiça do pobre, a Justiça 
onde o débil econômico se defronta, 
em igualdade de condições, com o pa
trão capitalista, da mesma forma que 
n. chamada justiça comum não é ou
tra senão a justiça especial dos pode
rosos endinheirados, dos proprietários, 
dos latifundários, das classes médias 
e até dos usurários. 

Em resumo, a denominada justiça 
comum é a justiça do rico e das elas .• 
ses médias; a justiça das contas é a 
justiça financeira do país; a justiça 
do pobre; a justiça militar é a jus
tiça dos militares e assemeLhados; a 
justiça. eleitoral é a justiça do candi
dato e do eleitor. 

!Tôdas, ·conseqüentemente, são por 
igual, justiças especiais, cada uma 
atuando no terreno que lhe é próprio. 

Quem julga é juiz, quem age como 
juiz é magistrado, quem tem atribui
ções de magistrado deve pertencer ao 
Poder J·udiciário . 

A imitação da ciência biológica, na 
ciência jurídico-constitucional a fun
ção deve cara.cterizar e definir o órgão. 

O SR. ATALI~A N'OGUlEffiA -
Sr. Presidente, quero apenas dizer que 
subscrevo as palavras do Sr. Deputado 
Mario Masagão. 

Dos três sistemas conhecidos para 
a. formação e classl!ficação do Tribu
nal de Contas, o melhor 'é, :Precisa-

mente, êste; o de ser órgão auxiliar· 
do Poder Legislativo . 

Agora, respondo à objeção posta peJo, 
ilustre Deputado Silvestre Péricles. 

Disse S. Ex.a que todo órgão que 
julga deve ser do Poder Judiciárto; 
O Poder Legislativo, o Congresso Na
cional julga e não é parte do Poder 
Judiciário; portanto, já afastamos a ar~-
gumentação. . . _ · 

Agora, no tocante às contas, o Po
der Leg·islativo terá, como seu auxiliar, 
diàriamente, fiscalizando-as, atribui
ções que não cabem, de maneíra al~ 
guma, a êste órgão especializado, cha
mado, por costume, Tri·bunal de Qon
tas. 

Isto não quer dizer que, deixando de 
fazer parte do Poder Judiciário, os 
membros do Tribunal de Contas não 
tenham tôdas as ~a.rantias dos ma
gistrados; ao contra-rio, devem ter tô
das as garantias, mas nunca fazer· 
parte do Poder Judiciário, pelos mo
tivos que expusemos . 

O SR. ADROALDO COSTA -.,
Sr. Presidente, subscrevo, integral
mente, · o que acàbou de proferir o. 
ilustre professor Mario Masagão. 

Realmente, o - Tribunal de Contas 
não tem funções de Poder Judiciário. 
Na monar.quia, havia o ContenciosO< 
Administra.tivo, com atribuições que 
não foram dadas ao nosso Tribunal 
de Contas senão a busivamente, por 
leis ordinárias. 

O Tribunal de Contas constitue, 
como muito bem foi dito, mera dele
gação do Poder Legislativo, para tis
calisar o Executivo e verüicar se 
a;plicou perfeita-mente a lei de meios. 
Não tem de julgar; tem de fiscalizar· 
e comunicar ao Legislativo como pro.:. 
cedeu o Executivo. 

iPor estas razões, estou de inteirO< 
a.côrdo· com o que a.cabou de declarar 
o professor ·Mario Masagão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
:peça a palavra, está encerra-da a dis
cussão. (Pausa) . 

Os ·Senhores que aprovam a emenda 
queiram ficar sentados. (Pausa) • 

Rejeitada. 
Existe outra emenda à mesma. le-· 

tra, do Sr. Deputado Prado Kelly: 
"Substitua-se pelo seguinte -

juízes federais de primeíra instân
cia''. 

Quer dizer que o Sr. Deputado Pia
do KeiJy estabelece a dualidade de 
ju-stiça da Constituição de 1891. 

O SR. PRADO KiElllL Y - Sr. Pre
sidente, a Constituição de 189'1, se

. guindo o modêlo nore-americano e o· 
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argentino - tanto vale dizer, o tipo 
federal de organi:ãação judiciária -
Estabeleceu que aos juízes e tribunais 
:federais ca·bia processar e julgar: 

a) as causas em que algumas 
das partes fundar a ação ou a . 
defesa., em disposição da Consti
tuição Federal; 

b) tôdas as causa.s propostas 
contra o govêrno da União ou fa
zenda nacional, fundadas em dis
posições da Constituição, leis e 
regulamentos do Poder Executivo, 
ou em contratos celebrados com o 
mesmo govêrno; . 

c) as causas provenientes de 
compensações, reivindicações, ·in
denização de prejuízos ou quais
quer outras, propostas pélo govêr_ 
no da União .contra particulares, 
ou vice-versa; 

d) os litígios entre um Estado 
e cidadão de outro, ou entre ci
dadãos de Estados diversos, di
versificando as leis dêstes; 
e) os pleitos entre Estados es
trangeiros e cidadãos brasileiros; 

j) as ações movidas por estran
geiros e fundadas, : quer em con
tratos com o govêrno da Uniã:>, 
quer em convenções ou tratados 
da União com outras nações; 

g), a,s questões de direito mar i
timo e navegação ... "· 

Havia, portanto, no Judiciário da 
União, órgãos de primeira e segunda 
instância, sem os quais nã-o se com
pletava o poder. 

~sse regime, Sr. Presidente, foi 
mantido com alterações quanto à com- . 
petência, mas sem modificação algu
ma quanto à organização- prôpriamen
tedita, pela Constituição de 1934 no 
artigo 76, que determina a competên
cia. da Côrte Suprema, estabelecendo, 
no art. 8·1, a competência dos juizes 
:federais, isto é, dos magistrados de 
primeira .instância, para processar e 
julgar aqueles feitos em que a União é 
interessada. 

O sistema, Sr. Presidente, típico de 
todos os govêrnos federativos, não foi 
adotado na Constituição de 1937, que 

· ma,nteve a justiça federal de segunda 
instância, mas fêz desaparecer a jus
tiça federal de primeira instância, en
tregando os casos de sua competência 
aos magistrados locais. E' o que diz 
a Carta de 1937, nos seus arts. 107 
e 107: 

"·Executada as causas de com
petência do Supremo Tribunal 
·Federal; todos as demais serão da 
competência da . justiça dos ·Es-

tados, do Distrito Federal ou dos 
Territórios". 

"As causas propostas pela União 
ou contra ela serão .aforadas em 
um dos juizos da Capital do Es

. tado em que fôr domiciliado o 
autor". 

Acaba de ser resolvido que continua 
a dualidade de justiça, isto é, existe 
justiça feedral e dos Estados. 

Foi enetndido que estava .prejudi
cada a: alínea b, em virtude do dispo
sitivo que ma>ndara ficassem o.s Estados 
obrigados, na sua organização, a res
peitar determinada regras, entre as 
quais o princípio da separação e har
monia dos poderes. 

O Poder Judiciário da União está 
incompleto pdr idêntica razão, tendo 
nós votado o princípio que det.ermina 
a. independência e harmonia dos três 
poderes da União, estamos no projeto 
a mutilar um dêsses poderes, supri
mindo o órgão que eu, por exemplo, 
reputo essencial. 

O SR. MARIO MASAGÃO - A le
tra · f dêsse mesmo artigo autoriza o 
legislador ordinário a criar juízes fe
derais seccionais. 

O SR. .AA.ADO KlEI.JL Y - Alude a 
juízes ou tribunais feder.ais. Entretan
to, se estamos dêeds já discriminando 
funções, e para não outorgar em outro 
artigo aros juízes locais o processo e 
julgamento das causas em que a União 
tfôr parte, parece que, de acôrdo com 
a tecnica constitucional de 91 a 34, 
se deve definir na Constituição a com
petência dos juízes federais. 

Neste sentido é que apresento a mi
nha emenda. 

O SR. lV:O D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, ouvi com tôda a atenção 'que 
me merece a exposição feita pelo no
bre Deputado Sr. Prado Kelly. 

Realmente, como expoz S. Ex.", há 
uma discriminação entre· os poderes 
do Estado membro da União. Mas, 
em matéria de justiça federal e · que 
se l"efere aos antigos juízes seccionais, 
o que observávamos era o seguinte: a 
distinção entre o juiz seccional e o 
juiz chamado local se prendia mais à 
questão ratione materiae e não ratione 
loci; de modo que não era prôpria.
mente questão de jurisdição, mas 
questão de competênci-a . A lei atri-. 
buindo a um juiz local e determinan
do qual dêles exerce a competência.. 
1·atione materiae em na,da ficou pre
judicatlo o sistema, penso eu, pelo 
menos na ordem prática. 
. Além de tudo, vejo uma vantagem: 
é medida de economia para a União 
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a manutenção do sistema que temos 
atualmente e que em nada prejudica 
o serviço da justiça, porquanto das 
decisões dos magistrados locais, aos 
quais .foi atribuída a competência ra
tione rrw.teriae, há recurso diretamen
te para o Supremo Tribunal Federal. 
Assim, êsses juízes nada mais são do 
que os antigos juízes seccionais exer
cendo a judicatura economicamente 
para a União. 

:S:Sse, o meu pensamento, embora 
não queira discordar da doutrina apre
sentada pelo nobre Deputado Sr. Pra
do Kelly. 

O SR. AGAIMIElMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, voto contra 
a emenda Prado Kelly. Ela visa res
téibelecer os juízes seccionais. 

A Constituição de 37 realizou, nêste 
sentido, uma grande reforma; supri
miu os juízes federais, comendo à jus
tiça dos Estados a jurisdição ou com
petência dêsses juizes. 

Tal experiência só tem dado resul- . 
tados magníficos. Veio prestigiar a 
magistratura dos Estados, com eco
nomia para a União. Foi um grande 
p_asso para a unidade da magistratura. 

O projeto cria os Tribunais Federais 
de Recursos, assegurando revisão mais 
pronta, mais expedita, de tôda a· ma
téria da competência da União, co
metida aos Estados. Deferir essa com
petência a um juiz da própria União 
é, não só, nessa altura, desprestigiar 
os magistrados ·dos Estados, que es
tão exercendo essa função com gran
de proveito, na. . defesa dos interêsses 
da União, como criar novo ônus para 
e&ta, isto é, criar cargos de juízes se
cionais, além dos Tribunais de Recur- . 
sos. 

Não vejo, portanto, em que pese .a · 
autoridade do nobre colega, razão para 
aceitação de sua emenda. · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Se, por acaso, fôsse qu_estão de arbí
trio e não questão de transação eu 
acharia ·que tôda a Justiça deveria 
se~ estadual, inclusive para os pró
pnos recursos das causas em que a 
União fôsse interessada. 

Todos sabemos que 90 ou ~5% des
sas causas são executivos fiscais, que 
constituem, verdadeiramente, a gran
de massa litigiosa da União. 

Ora, a União deveria confiar na 
justiça dos Estados, até porque não é 
possível inquine ela de má, de sus
peita, de ineficiente, a · própria jus
tiça que, afinal, oferece a todo ci
dadão. O fisco, a Fazenda N·acional 

não deverá apenas erigir para si jUS
tiç!l. ·que reputa boa e entregar· os 
mais sagrados interêsses do povo bra
süeir? a justiça que, repudiada, pa
recena má. 

No caso, entretanto, votarei a favor 
da emenda Prado Kelly, que es
ta.belece os juízes seccionais; mas não 
o farei em virtude dos argumentos 
aduzidos por S. Ex." com o brilho de 
sempre argumentar de origem ame
ricana, porque as nossas origenS, no 
caso, são absolutamente· diversas· das 
13-mericanas. Havia necessidade da 
União criar, instrumentalízar uma 
agência, um meio de ação que esca
passe ao Estado, em sua plena auto
nomia. Era a necessidade de dotar a 
União de meios de ação que não en
contrava na justiça dos Estados, até 
certo ponto, para estimular a própria 
União, como é trivial na história. 

Voto na emenda por uma razão con~ 
trària à do Deputado Prado Kelly e 
contrária também a do Deputado Aga
memnon Magalhães, embora pareça 
uma incoerência. Voto exatamente 
porque os juízes seccionais vão ser pa
gos pela União. Será um meio de 
atribuir à União despesas que lhe in
teressam, desde que a União, criando 
os juizes seccionais, vai arcar com as 
'despesas respectivas, desafogando as 
•burras dos Estados, melhorando-lhes 
a situação financeira, aliviando-os do 
pêso morto de manter juízes para. 
cobrar as dividas da União. ~es jui
zes passarão à União. 

Voto justamente por êste argumento 
contrário, por não ter pena · da União 
por querer sejam pagos pela União 
.Agora, ponderarei o seguinte: de 
qualquer modo, a União terá de bater 
à porta da justiça estadual. Os exe
cutivos fiscais são a grande massa das 
ações que a União tem em todos os 
Estados, e, então, será obrigada a re
correr aos juizes locais, porque não 
pode criar juizo em cada comarca dos 
Estados. Ou terá de praticar o absur
do de demandar seus devedores nas 
capitais dos Estados, embora domi
ciliados em diversos pontos dos Esta
dos. 

A porta~ realmente, já está aberta 
com o decreto em vigor n.o 960, que 
regulB:-_ os executivos fiscais. Por êle, 
a Umao, já se permite o direito de 
executar qualquer de seus contribuin
tes em qualquer das comarcas, mas 
iniciando a ação na capital do Es
tado. Intima por pr~atória e então 
o executivo corre na capital do 'Estado: 
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Na prátka, vai se dar isto: teremos 
juíZes seccionais na capital e em uma 
ou outra cidade grande, como San
tos, por exemplo. E, na realidade, 
grande parte dos executivos correrão 
pelos juízes locais. 

Votarei pela emenda. Prado Kelly 
com esta ex.plicação: por motiv() opos
tagem de ordem financeira que a me
to ao do seu autor e apenas pela van
dida envolve. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, vou encerrar a dis
cussão (Pausa) • 

iEncerrada. 
Os Senhores que .aprovam a emen

da do Sr. Prado Kelly queiram ficar 
sentados. (PaU~M). 

Rejeitada. 
Letra c: "Os Juízes e Tribunais que 

a lei criar, ·na forma desta Consti
. tuição". 

Em 'discussão. Se não houver quem 
peça a palavra, vou encerrá-la . (Pa.u .. 
sa.) 

·EncerrMia. , 
.Os .Senhores que aprovam a letra c, 

queiram ficar sentados. (Pausa) . 
Aprovada. 
Lerta d: "os Juízes e Tribunais Elei

toraü;" . 
Em discussão. Não havendo quem 
peça a palavra, vou encerrar a dis
cussão. (Pausa). • 

!Encerrada. 
Os Senhores que aprovam a letra 

d queiram conservar -se sentMios . 
(Pausa.) 

AprovMia. 
Em fa<:e do adi:antado da hora, está 

suspensa a sessão, marcada outra para 
amanhã às nove e meia horas. 

Levanta-se .a sessão às 12 ho
ras e 30 minuto.t. 



22.a Reunião, em 26. de Abril de 1946 

!reuniu-se, hoje, às 9,30 ro~as a Co:
missão da Constituição, com a presen
ça dos Srs. Constituintes: -N'ereu 
Ramos, Presidente; Prado Kelly, Ata
ltba Nogueira, Qa:Dé Filho, Gustavo 
Capanema, Raul Pila, Costa Neto, 
Flávio Guimarães, Aliomar Baleeiro, 
Hermes Lima, Agamemnon Maga
lhães, Ferreira de Sousa, Soares Fi
lho, Argemiro Figueiredo, Silvestre 
!Pé1icles, Atflio Vivaqua, Caíres de 
Brito, Waldemar Pedrosa, Eduardo 
Duvivier, Baeta Neves, Mario Masa
gão, Ivo d'Aquino, Adroaldo Costa, 
Graco Cardoso, Acurcio Tôrres, Sousa 

· Costa, Milton Campds, Guaraci Sil
veira. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a Sessão. 

Em discu-ssão a ata da primeira reu .. 
nião de ontem, publicada no "Diário 
da Assemb1éia" de hoje. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
d.eclaro encerrada a discussão . 

Os Srs. Representantes que apro
vam a referida ata .queiram conservar
se sentados. (Pausa.) 

Foi aprovada . 
A ata da segunda reunião de ontem, 

será submetida à apreciação dos Srs . 
Representantes à tarde, para que haja 
o necessário tempo de ser feita sua 
leitura. 

Em prosseguimento dos nossos trá
balhos, continuá em discussão a ietra 
e do artigo 1.0 do capítulo sôbre o 
Poder Judiciário. Ao encerrarmos a 
sessão de ontem,· devia falar o Sr. 
Representante Ferreira de Sousa, a 
quem dou a palavra. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. .Presidente, ofereço emenda su .. 
pressiva do disposto na letra e do ar
tigo 1.0 , e, assim agindo, faço-o sob os 
seguintes fundamentos . 

As reLações de trabalho são regu
ladas como o são as diversas rela
ções privadas . A Comissão mesma, ao 
discriminar a competência da União 

C*) Publicada sem revisão dos mem
bros da Comissão. 

compreendeu o direito do· trabalho na 
simples expressão- "direito privado". 

Ora, se são relações comuns não 
vejo porque, constitucionalmente, se 
crie Justiça especial e não. se a.tri:... 
buam os dissídios conseqüentes ao 
julgamento da Justiça comum. . ' 

Certo, quando me refiro à Justiça 
comum, não defendo a inexistência de 
-juizes especializados, nessa Justiça . 
As diversas leis de organização judi
ciária dos vários .estados do país, estão 
aí, com exemplos de juizes especiali
zados, inclusive em matéria de tra
balho. 

Contesto apenas deva o assunto 
. . ser objeto de disposição expressa da 

Constituição, no sentido de encetar, 
como norma constitucional uma parte 
do que entendo deva ser deixada à. 
organização judiciária, peiando-se o 
legislador ordinário na sua tendência, 
talvez de organizar justiça especiali
zadas na justiça comum. 

'Não venho discutir, Sr. Presidente, 
a organização da Justiça do Trabalho. 
como paritária ou tog-ada. Declaro, 
porém, a V. Ex.a que não sou par
tidário da. justiça paritária tal como 
existe entre nós; mas, ao contrário, 
da afetação de todos os casos do tra
balho à justiça togada. E assim opino, 
porque, no · Bra>sil mesmo, a justiça. 
togada examina questões de ti:abalho, 
e até ·hoje os mais estrênuos defen
sores da especialização absoluta da 
justiça do trabalho, com o caráter pa
ritário, não dirigem àquela a mais leve 
censura. Não há matéria mais tipica
mente tra·balhista que a de acidente 
no trabalho. Desde 1819, vale dizer 
desde a prlineir.a lei reguladora da as
sistência ao trabalho, foi deixada ao 
julgamento da justiça comum, qua 
nele se tem portado, não como justiça. 
de ricos, segundo se tem pretendido, 
não como justiça de plutocratas e de 
poderosos, maJS com dignidade, inde
pendência e compreensão absoluta dos 
seus deveres e das finalidades dos pró
prios dispositivos legais. 
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outro exemplo. ainda. A or-ganização 
:atual da Justiça do Trabalho comete 
. também á justiça togada a solução de 
.dissídios individuais quando manda 
..que, nos municípios do interior, caiba 
• .o julgamento aos juizes de direito y 

Insurjo-me somente contra a abso
Juta quebra de têcnica., ao se sujeita
rem as decisões doo juizes de direio, 
portanto juízes togados, à revisão de 
.tribunais não togados, de corporações 
de organização paritária. Até boje Se
.!llhor Presidente, não me consta que 
.esses mesmos estrênuos defensores da 
justiça trabalhista, como um ramo in
teiramente especial na organização 
do Qpaís, tenham levantado ou susci
tado a menor dúvida quanto · à ati
·tude, competência, capacid-a,de, hones
tidade e compreensão das leis traba-.· 
lhista por parte dos juízes de direito 
1ocais. · 

Disse eu que o cometimento da 
. atribuição dos julgamentos da justiça 
trabalhista aos juízes locais, no sis
tema atual, é imperfeito e ilógico, por
.que submete as decisões dêsses juízes 
.à revisão de tribunais não togados. 
Mas não é só. N'o sentido da própria 
Constituição que estamos votando, êsse 
-cometimento se torn.ará absolutamente 
ilógico. Se os juízes togados locais 
fazem parte do Poder Judiciário do 
Estado, não é possível, de modo algum, 

<Considerá-los, ao mesmo tempo, parte 
da justiça do trabalho aqui enfilei-
rada entre os órgãos do Poder Judi-
-ciário da União. Teremos, então, juí
zes ·bifrontes, juízes do Poder Judi
·Ciárió do 'Estado na investidura e na 
competência comum, e juízes, ao mes
mo tempo, do Poder Judiciário fe
deral, sujeitos a U.uas disciplinas - a 
da justiça comum, perante os tribu
:nais comuns, e a dotrabalho, perante 
a justiça do trabalho. 

Nem se alegou semelhança com a 
justiça eleitoral. Esta é organização 
.especial da Justiça, com tribunais 
:próprios, também togados. E'~ preciso · 
notar: também togados. 

Quero ainda apresentar à Comissão 
um argumento. Ontem, com meu voto, 
.foi aqui recusada emenda do Sr. Depu
tado Pl'ado Kelly visando . a restaura .. 
~ão cl:a Justiça Federal, tal como exis
tia nos regimes de 1891 e 1934. Assim 
'Procedendo, a Comissão decidiu que 
ceaberá à competência da Justiça lo
.cal, ou comum, o julgamento de tôdas 
as causas, mesmo aquêles em que a 
União . seja parte. Aceitou a Comis
são a orientação, a meu ver acerta .. 
díssima, constante da Constituição de 
19S7, no sentido de instituir, do ponto 
·d~. :yis·t!L .estrutural, um Poder Judi
·mano uruco, e do ponto de \lista da 

organização, o Poder Judiciário dos 
Estados e da União . 

O!ra, Sr. 'Pjresidente, justifica--se
muito mais a restauração da justiça. 
federal como ramo do Poder Judi-

. ciário da União, do que justiça de 
trabalho especializada. Justifica-se. e 
digo por que. A Justiça Federal, tendQ< 
por função julgar normalmente ques
tões de direito público, poderá ter, en
tre nós, juízes especializados nas ques
tões.de direito público, juizes que jul
gassem os feitos a êles entregues com 
a mentalidade de quem aplica. leis de 
direito público. 
· Sa,bemos que, não somente na parte 
de principies gerais, como nas regras 
de interpretação, o direito público di
verge do · direito privado. 

Ora, Sr. Pl'esidente, o direito da 
trabalho é um ramo do direito pri
vado; está subordinado à orientaçãc> 
geral dêsse direito. De sorte que, nele • 
se justüicaria muito menos o juiz es
pecializado, mas a mentalidade do juiz 
da justiça comum do homem que 
aplica normalmente regras de di:reito 
privado e adapta-se per!eitamente, d() 
ponto de vista de princípioo e de mé
todos de interpretação, às questõe'l da 
justiça do trabalho. 

Até hoje, mesmo o chamado direito 
do trabalho, não nos apresenta ne
nhuma novidlltde em matéria de re
gras de interpretação. 

!Defendo idéias lógicas, teses preci
sas, e não me submeto ao que se tem 
estabelecido. Essa mentalidade do di
reito -p1ivado é que tem criado, entre 
nós e em todo o mundo, os grandes 
juristas. 

Os ilustrados colegas, professôres 
eminentes, especializados em direito 
público, permitirão dizer-lhes que é 
freqüente o equívoco sôbre a menta
lidade do direito privado. Há, entre 
nós, um grupo de especializados - va
mos dizer - no direito do trabalho 
a proclam·ar que se pode fazer tábua 
rasa de tôda cul-tura jurídica do mun 
do, esquecendo tudo que a humani
dade formou desde os velhos tempos 
romanos, abrindo ao pensamento ju
rídico universal pontas mais largas, 
métdos mais perfeitos, coisas por s~n
timento de justiça muito mais se
guro. 

O SR. MARIO MASAGAO - .De
sejo apenas um esclarecimento. A na
tureza da justiça do trabalho depende
rá pri·ncipalmente daquilo que r\)sol
vermos a propósito na seção dêste ca
pitulo que lhe é dedicada. Peço, por 
Isso, tenha sua discussão adiada para. 
depois da discussão da referida seçã(). 
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O SR. FERREIRA DE SOUSA
Qual ·é - perguntaria aos especialis
tas - o princípio geral, qual a ino
vação metodológica ou mesmo exegii
tica que o Direito do Trabalho apre
senta no campo geral do Direito? 

Li alhures, 8r. Presi-dente, artigo de 
eminente jurista e sociólogo ·brasileiro 
apontando, como conquista do Direito 
do Trabalho, o chamado método de in
terpretação finalistico - aquêle pelu 
qual o · J\liZ visa, sobretudo, no apli
car a lei, a finalidade social, e não 
apenas a letra expressa e o espírito ou 
a. vontade de quem elaborou. Mas, Sr. 
Presidente, essa inovação é de 60 anos 
no Direito Privado; é de Genny, no 
seu grande livro "!Método de Inerpre
tação no Direito Privado Positivo'. 

Não há, portanto, essa especializa
ção. 

Só se justificaria a Justiça especial, 
se tivéssemos um campo do Direito 
inteiramente fechado ao jurista co
mum, campo que exigisse especializa
ção absoluta, fôsse pela matéria a j•Jl
gar, fõsse pelos pril;lcipios gerais da 
disciplina a aplicar, fôsse pelo método 
de interpretação de seus dispositivos. 
Isso poderia justificar-se entre nós, 
Criamos a Justiça Eleitoral, porque, 
esta, sim, tem campo inteiramente 
~verso, natureza profundamente di
ferente. 

Como disse não discUto a organiza
ção da Justiça 'Cio Trabalho, porque,, 
neste caso, teria de m<>strar que cons
tituição paritária é cópia da lei ita
liana., cópi-a !fleita com atraso, porque, 
na Itália, há muitos anos, já deixou 
de existir, sendo tôdas as questões tra
balhistas confiadas à Justiça comum, 
com a instância de uma câmara espe
cializada, na Côrte de Cassação. 
· O direi-to trabalhista também evc • 

luiu, conforme aconteceu com o Di
reito Comercial · - e a-gora estou no 
meu campo - que nasceu dé justiça 
especializada. O Di-reito Comercial . 
nasceu profissional, corporativo, como 
justiça dl!! profissão, mas ·evoluiu e che
gou à Justiça comum togada, porque 
esta é que pode, evidentemente, jul
gar. Há princípios gerais de Direito, 
questões sub.stanciais, que ao leigo não 

. é licito julgar e decidir. 
De qualquer forma, eu . compreen

oderia que quiséssemos manter a orga
nização, a meu ver defeituosissima, da 
Justiça do Trabalho, mas não institui
la, obrigatória ou expressamente, co
mo órgão do Poder Judiciário. Muito 
melhor andaram as Constituições de 
34 .e 37, facultando ao Legislativo, em 
especial, a criação de órgãos especiais, 
para solução das questões do trabalho. 

A lei ordinária poder!\. rever a di
visão dos dissídios ccleti·Jos e in di \li
duais, as ·questões de conciliação e jut-.. 
gamento, pràpriamente litigiosas. 

O que, a me·u ver é ilógico e briga. . 
com a orientação de uma Constitui
ção .perfeita, é o estabelecimento do 
principio absolutamente rígido da 
Justiça Trabalhista especializada, pri
vando-a de evoluir para a Justiça 
togada, como não se deve inclui-la. .. 
desde logo, na Justiça togada. 

Essas as razões pelas quais entendo 
deva ser o dispositivo eliminado da 
Constituição, fa:rendo, entretanto, 
questão de que se consigne mi.nha. 
opinião. Não pode ser encarada como 
combate à legislação trabalhista~ 
nem à forma de sua aplicação. O 
meu ponto de vista se fixa, tão so
mente, na competência do julgament<>. 

Era o -que tinha a dizer. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - Peço aos nobres Repre
sentamtes que me auxiliem a cum .• 
prir as determinações da grande Co-
missão e não excedam os prazos ·fi-· 
xados, ao justificarem seus pontos c!e·· 
vista . · 

No interêsse dos trabalhos da Co
missão e para corresponder às res
ponsabilidades que nos cabem, d:rijo 
novamente êste apelo . aos Senhores. 
Representantes. (Muito bem) • 

O SR. HERMES LIMA- (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, parece-me 
que a Casa decidiu, ontem, discutís
semos a matéria por capítulos. Que
:ria lembrar a v. Ex." essa decisão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Realinente, essa decisãO', 
foi tomada e pretendo pô-la êil'
execução terminada a discussão e 
votação deste art. 1.0 , vis-to como o
examinamos, inciso por inciso, s~
paradamente. Do· art. 2.0 em diante 
procederemos .na conformidade do que.· 
decidiu a Comissão. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, comprl'.:. 
end<> o entusiasmo dos últimos aben
cerragens do Direito Privado. Jus
tifico a melancolia com que assistem 
à profunda renovação do Direito. 
Os fatos sociais estão produzindo. 
verdadeira revolução nos conceitos do 
Direito Privado. 

Poderia lembrar as considerações. 
profundas e dolorosas · de RIPPFRT,. 
nas quais, em páginas vivas e cn~éis~ 
chora sôbre as ruínas do Direito Ro
mano e do Direito Privado. M:;..s 
desejo acentua.r, em duas pala;rras, 
que a Justiça do Trabalho é especi-
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:fica. Vou dizer- o que a ruferência 
da Justiça Comum. A Justiça do 
Trabalho é normativa e suas deci
sões, nos conflitos coletivos, obrigarr. 
a. todos' os ramos de determinada 
indústria a .tôda uma cla:Sse, en
quanto a Justiça togada só julga em 
espécie, só decide entre partes. A 
Justiça do Trabalho - insisto ......, é 
normativa e suas decisões abrangem 
tôdas as relações em determinados 
ramos de atividade socüLl. 

Peço a atenção da Comissão para 
o aspecto que focalizo, porque, se 
procurarmos integrar a Justiça do 
Trabalho, cuja jurisdição é especí
fica, no campo da Justiça comum, 
terá ela fugido completament.e aos 
seus princípios. Elà é normativa, e 
a. Justiça comum não o é. Bastam 
esta distinção, para respondermos ·a 
todos os argumentos do meu brilhan
te colega, Sena,dor pelo Rio Grande 
do Norte, Sr. Ferreira de Sousa. 

Fixado êste ponto, Sr. Presidente, 
quero acentuar outro: a Justiça- do 
Trabalho não podje ficar inltegr&da 
na Justiça comum, porque suas re
lações têm por bas·e a conciliação. · 
Na Justiça do Trabalho, a pri
meira instâ.ncia, a primeira, fase do 
processo é a conciliação. 

Não cogitemos do Regulamento 
:n.o 373, que já não foi reformado . 

Teríamos, afinal, de aludir . à Lei 
das ~ze Taboas e, então, a Moisés. 
Estamos em 1946. 

•Estou acentuando as característi
cas da Justiça do Trabalho, em que 
a.· instâ.ncia se inicia pela concilia
ção. 

Se a instâ.ncia se abre com a con
·cmação, a Justiça só pode ser espe
cializada. Não ca.be nas normas infle
xíveis. da Justiça comum. E' a. nossa. 
primeira característica. da Justiça do 
Trabalho que a distinguiu da Justiça. 
eomum. A segunda. é a de que em to
dos os con:tUtos a instância se abre 
cam a conciliação. Se essa justiça, · 
i:Om tal jurisdição, que integra o fato 
social na ordem jurídica, se confunde 
eo ma Justiça comum, esta tem de ser 
modificada. 

Outro. aspecto é o da· organização 
paritária dos Tribunais. !ISSo é, tam
bém da natureza da própria Justiça, 
porque, sendo sua· base a concilia
ção, é preciso que todos os interêsses 
nela se representem. 

O Sr. Presidente, a Justiça comum · 
julga eni face de um texto da lei apli
cado ao fato, ao · passo que a Justiça 
do Trabalho concilia interêsses em. 
conflito. Se deslocarmos a Justiça 
1:0mum para ê~e mundo de relações 

novas, estamos negando a Justic;a do•
Trabalho. OU ela se especializa den
tro da sua jurisdição, dentro da sua 
·própria natureza, dentro de suas fun
ções, ou, então, veremos; no Brasil 
verdadeira revolução sacia.!. Se êsses-:. 
coruflitos sociais existem, ó'u damo> um· 
remédio pronto para conciliá-los com 
a função normativa da Justiça, ·ou en
tão os defensores da ordem jurídica 
privada despede-m-se da ordem, da 
paz e da felicid·a,cte brasileira. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. 'Presi.dente, não se me Sifigura que 
haja grande . dissfdio entre os me-us 
dois colegas de · magistério superior, 
que acabaram de falar. Não obstante 
as suas palavras finais, julgo não ha
ver, absoluta-mente, motivo de incon
ciliação entre os dois ilustres profes
sôres de Direito. 

Preconizou o ú-ltimo orador qÚe seja 
desterrado do mundo, para sempre, o -. 
direito privado. Não nos esqueçamos 
do direito, tal como êle é. O direito 
é, e não pode deixar de ser, relação-
social. Desvirtuam, porta.nto, a sua 
noção, tanto aqueles' que, prendendo-se 
ao individualismo se esqu-eceram des
ta verdade _:_ de que êle é relação so
cial - quanto os que pretendam 
não ser êie relação social. Eis o erro 
data venia, no qual se a.profum:laram 
os dois eminentes professm·es. 

·Passo a examinar a átiv~dade de am
·boo em relação a Justiça. do Traba
lho. No meu entender, a .Justiça do·· 
Trabalho é órgão do Poder Judi<:iá
rio. Aceito, portanto - ·cómo aqui 
está e muito bem - que os juízes e 
Tribunais do Trabalho sejam órgãos 
do Poder Judiciário, queremos preci
samente evitar incidirmos no êrro.
da subtração ao Poder Judiciário cte 
matéria de julgamento para atribuí
la à administração, o maior êrro e 
o maior deserviço público: 

Eis porque desejo que fique · como . 
órgão do Poder Judiciário. De lemos 
.proscrever da Constituição a posslbi
lidade de haver qualquer Justiça fora . 
do Poder Judiciário, com as exceções 
já estab'elecidas, a saber: quando as . 
Casas do Poder Legislativo assumi
!l'em função judicante ou quando se · 
-tratar do Tribunal de Conta~. cujo·· 
lugar devido ainda ontem preconizei. . 
Fora daí, nenhuma justiça admini.s
txativa poderá subsistir; tôda ela há , 
de compreender -se no Poder Judiciá
rio . . Penso, porém, que o nobre Ser,a
dor Ferreira. de Sousa não tem razão :· 
qua,ndo receia que fique somente co
locado neste caminho. Parece que, .. 
nesse particular, também, pensa,., 
i~ualmep.te, o meu ill.Miitre colega Se-
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:nhor Mario Masagão. Não devemos 
:receiar quanto respeite à Justiç~ do 
Trabalho, porque a vamos disciplinar, 
logo em seguida, com as cautelas que 
a prudência politica recomendar. . . _ 

A Justiça do Trabalho deve eXIstu 
.em seu lugar. Só admito uma presti
:>giadora especialização para na .Jus
tiça: a celerildade no andamento dos 
feitos. A espeiCialização com o risco 
.de tornar viciada a visão dos juízes, 
·.:pode acarretar a mecanização dos 
julgamentos. Por exemplo, sou con .. 
tra - e já o disse de público, certa 

·vez - a especialização dos juízes cri-
minais, porque êles se esquecem de 

•que são juízes para se tornarem me
ros aceitadores de doutrinas médicas 
erradas, com invasão indevida dos pe
ritos, no campo do direito, estranho 
para êles. A especialização acolhemo
la apenas para o aceleramento da 
justiça. 

Neste caso, ainda não estou fora 
do meu pensamento. A Justiça do 
·~abalho trará esta virtude: a da 
aceleração. A especialização da Jus-

·.tiça do Trabalho justifica-se por isto 
e não só por isto, mas porque tam
bém poderemos dar a essa justiça uma 
.organização tôda especial. Não sendo 
especializada, estará fora das regras 
de outra Justiça a que aludiu o Se

··nhor Senador Ferreira de Sousa. 
A Justiça do Trabalho, portanto, 

poderá ser organizada, como nós a 
organizaremos dentro em breve, para 
'figurar neste mesmo capítulo. 

Acho que o momento histórico está 
a -exigir a Justiça do Trabalho. Por 

-que nasceu o juri entre nós? Por que 
.surgiu o Júri? Em primeiro lugar, 
·pela desconfiança que a burguezia 
·tinha da Justiça coeva. 

A instituição do Júri, tal como foi 
-criada em sua pureza, abrange o jul-
-gamento 1de tôdas as causas. Não era 
o Juiz togado que julgava os .pleitos 

<civis, comerciais, criminais. 
Aos poucos foi o direito retomando 

.o seu V·erda·deiro &entido, único que a 
'lfilosofia lhe aponta, de ser relação so

·'Ciàl, vencidas os prejuízos da época 
anterior. E' necessária a justiça do 
·trabalho, paritária e portadora. de ou
~tros benefícios, a que já· aludiu o Se
·nhor Agamemnon Magalhães. 

iDeve haver a interfeTência de juí
. zes togados para presidir aos julga
-mentos . 

!Dev·emos manter a justiça do tra
'ibalho, como está no art. 1.0 , reservan
do-nos para outras considerações no 
·capitulo devido. Acrescento: tenhamos 
a preocupação, daqui por diante, de 

:não admitir a in-stituição de julga-

mentos por tribunais ou juízes, fora dO> 
Poder Judiciário, como me parece rol. 
preconizado por outra Subcomissão. 

Assim, penso ter justificado o as
pecto pelo qual encaro a questão. 

O SR. BAETA NEVES - Sr . . Pre
sidente, não venho trazer argumento 
jurídico, nem discutir teorias acêrea. 
da organização da justiça do trabalho. 
Os argumentos do Sr. Senador Fer
reira de Sousa jamais convencerão, 
·estou certo, a esta ilustre Comissão. 
S. 'Ex. começou por justificar sem 
ponto de vista no sentido de ser en
tregue, no interior, os julgamentos 
aos juízes de direito. S. Ex." esqueceu
se de que nas pequenas populações 
não podemos criar juntas por carência. 
de verba. :l!:sse julgamento é por iss() 
·entregue aí aos juizes de direito. Mas, 
à medida que os núcleos vão evoluin
do, surgem as Juntas. 

o Senador Ferreira de Sousa pre
tende entregar os dissídios trabalhis
tas à justiça comum. Mas, nesse caso, 
teríamos cometido um grande êrro, 
extinguindo uma instituição que hon
ra o Brasil. - J 

Devo dizer, Sr. Presidente, que te
mos, ainda hoJe, processos no Exe
cutivo, há mais de cinco anos, espe
rando julgamento, ficando · as partes 
fracas nel<es interessadas à mercê da. 
vontade dos funcionários da justiça. 
comum. 

Se tomássemos a atitude aconse
lhada pelo ilustre Senador, 1namos 
criar sérios embaraços ao país, talvez 
mesmo ' provocando perturbações da. 
ordem. 

Não podemo.s concordar com a t~ 
ria de S. Ex... Acredito que nenhum 
dos Srs. Representantes que com..;. 
põem' esta Comissão, meditando seria
mente no assunto, daria seu voto, se 
o Sr. 'Ferreira de Sousa oferecesse 
emenda ness•e sentido, porque isso se
ria apoiar uma calamidade. 

'Essa justiça, disse S. Ex."' nos seus 
argumentos, não depende de conhe
cimentos profundos. S. Ex." labora. 
·em equívoco, porque, às vêzes, para. 
·dirimir uma questão é Pl1eciso ter até 
conhecimentos profissionais. Muitas 
vêzes entram até conhecimentos de 
máquina e é necessário que o traba
lhador sai·ba como funcionam deter
minadas ferramentas pará resolver o 
conflito. Poderia mesmo exemplificar, 
apontando casos em que são indispen
saveis êsses conhecimentos. Defen.d.e
mos o ponto de vista de conservar 
neste capítulo a justiça do trabalho 
como justil{a esp·ecializada, regulando 
o seu funcionamento no Capítulo rela
tivo à ordem econômica e social. 
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O SR. IVO D'.AQUIN'O - Senhor 
Presidente, a ·questão referente à jus
tiça do trabalho a mim se aJigura, na 
sua apreciação e na sua finalidade, 
muito mais grave do que a que se en
cerra na - discussão de seus preceitos 
!formais. . 

-Quanto aos argumentos apresentados 
'J)elo Sr. Agamemnon Magalhães 
nada teria a acrescentar. Quero -ape
nas fazer uma observação. 

A justiça do trabalho é a maior 
conquista que o Brasil realizou nestes 
últimos anos. 

Ou admitimos a existência uessa 
-justiça, ou teremos .de confessar, den
tro de muito breve, a falência 'do re
gime demO'Crático para resolver as 
questões sociais no Brasil. Ou -acom
pani;J.amos a evolução que neste mO
mento está orientando tôdas as socie
dades politicas, ou teremos, talvez, de 
regredir, vi-olentamenite, porque não 
soubemos transigir. 

Ainda há poucos dias, concedendo, 
uma entrevista, declarei o seguinte: 

"Sou pela racionalização da vida 
públíca, através do direito políti
co, que, por exigências 'de ordem 
social, está penetra_ndo, inelutá
velmente, no campo do direito
privado. Por isso, institutos, antes 
-alheios ao direito político, são hoje 
em dia regulados por êste e, des
tarte, incluídos nos textos consti
tucionais' . 

Não podemos deixar de atender às 
solicitações que neste momento preo-
cupam todo o mundó. · _ 

Peço a atenção desta Comissão, por
que a nossa Constituição terá de ser 
orienta·da num pensamento social-de
mocrático. Ou caminhamos para ela 
ou teremos de dar lugar a outro re
gime _que promete solução social, que 
estamos negando neste momento. 

Nestas condições, peço a atenção 
desta Comissão, mais uma vez, para 
que a Constituição que vamos elabo
rar não nasça desde logo eivada de 
um pretexto para ser modificada den
tro de muito breve. 
/ 
. O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, devo dizer a V. Ex." que acei
to plenamente as conclusões ofereci
das pelo nobre constituinte, Sr. Aga
memnon Magalhães, sem contudo con
cordar com as suas premissas. 

Acho que S. Ex." pintou o qua 
dro atual de uma forma muito dra
mática em relação, principalmente, ao 
direito privado. 

O direito, ou por outra, as diversas 
ramificações em que se divide o · di
reito, não são suscetíveis de previsões 

tão trág-icas como as que s. Ex.a· pre
cisou. O direito tem de possuir for
çosamente os seus pressupostos. En
quanto êles existirem, o direito exis
tirá. 'O Estado é um pr-essuposto e, 
por isso, existe o direito público; a 
sociedade é um pressuposto e ; por mim 
essa razão existe o direito social, e 
eu sustento esta expressão em subS
tituição a direi-to do trabalho. O in
divíduo é um pressuposto; existem as 
1·elações individuais e, forçosamente, 
existirá sempre o direito privado, re
gulador dessas relações. 

Agora, Sr. Presidente, admitindo ·a 
·existência do direito do trabalho _ e 
veriificando-se que existem dentro da. 
orbita desse direito duas espécies _de 
dissídios que não podem deixar de ser 
solucionados - os dissídios indivi
duais e coletivos - devemos -:onfes
sar que a justiça comum não se en
contra aparelhada para re.o;olver 
êsses dissídios e que a justiça social, 
ou -melhor a justiça do trabalho, se 
ainua não está suficientemente equi
pada para isso, já se encaminha para 
uma situação de aperfeiçoamento que 
finalmente atingirá a seus fins. 

Sr. ·Presidente, a· maneira pela qual 
nós, no Brasil, de alguns anos para · 
cá, temos conoeitua-do a justiça do 
trabalho e temos procurado or~ani.., 
zá-la, não destõa do que se tem fel ..,. 
to em outros países civilizados. 

Não desejo, Sr. Presidente, porque 
se torna desnecessário, chamar a aten
ção dos nobres representantes para o 
que se t~m feito em outros países onde 
a legislação social já atingiu certo 
grau de adiantamento. Atentem VV. 
Exs. , tqdavia, para o que se · está fa
zendo agora, nos Estados Unidos, cuja 
vida constituciona1 é constantemente 
invocada neste recinto, como indi
cação para soluções sensatas e acerta
das. E' o que vou narrar. 

Em janeiro dêste ano, o Sr. Case, 
deputado pelo Estado de Dakota, apre
sentou à Câmara dos Deputados da 
América do Norte um projeto -de· lei; 
que já foi votado em primeiro turno. 
Nesse proj-eto' se conceitua a justiça do 
trabalho e se estabelecem regras para. 
o julgamento dos dissídios coletivos 
precisamente da forma por que no 
Brasil temos procurado resolvê- los. As 
dif erenças não só de organização co
mo de proc-esso são de ordem secun
dária. Criou-se a justiça do traba
lho sediada no distrit o de Columbia., 
e constituída por um tribunal onde 
os empregaKI.os são representados 
.por seis mandatários e os emprega
dos por out ros seis, sendo a direção 
do tribunal entregue a juizes eleitos 
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:Pelo povo . .Conferiu-se-lhe a atribui.,. 
ção de resolver os dissídi~s coletivos 
ocorridos nos Estados Urodos, pror
rogando-se-lhe a jurisdição por todo 
o seu território. Além disso, êsse 
projeto de lei especifica os casos, aliás 
numerosos, em que a justiça se de-
•ve pronunciar . . 

Assim, Sr. · Presidente, entre nós, 
que não estamos em situação diferente! 
devemos reconhecer duas causas; em 
primeiro lugar, a existencia de dis
sídios que precisam ser solucionados 
pelo Poder Judiciário; e, em segun
do lugar, a existência · 1o tribunal 
de trabalho em pleno funcionamento 
no Brasil e que não pode ser agluti
nado à justiça comum no mome!}tO 
em que devemos enumerar os órgaos 
do Poder Judiciário. 

Por êsses motivos, entendo que de
vemos aceitar o 'dispositivo do pro
jeto tal como se encontra redigido. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES -
Sr. Presidente, são falhos, data venia, 
os argumentos ex;postos pelo nobre Se
na'lior Ferreira de Sousa. A denomi
nada justiça comum é a clássica justi
ça individualista, da época do direito 
romano. A justiça do trabalho está 
ao contrário, em franco desenvolvi
mento, r·epresentando a justiça d~ 
conjunto, a justiça coletiva ou soc~a.
lista. Já tomou o seu lugar na socie
dade e tende, portanto, a fixar-se de
finitivamente. Basta acentuar que, 
apesar de todos os embates das duas 
grandes guerras mundiais, eXiste um 
corpo internacional aceito por tôdas 
a.s nações inclusive o· Brasil, com ex
clusão, apena8, de um pequenino nú-
mero de países. · 

Fui, mesmo, o representante do 
\Brasil na Conferência de Paris e posso 
dar o meu testemunho de que a Jus
tiça do Trabalho se mantém vitoriosa, 
como parte do Poder Judiciário, e deve 
manter-se para a concórdia, eritre os 
homens. Voto, pois, pela sua inclusão 
no Poder q~re lhe compete. E' uma 
grande conquista da consciência jurí
dica dos povos, e estou certo de que os 
preclaros constituintes de 1946 saberão 
conserva-r, para o Brasil, não o espí
rito r-eacionário dos individualistas, 
mas o valor moral e cristão da har
monia e fraternidade entre os brasi
leiros, que devem estabelecer . como 
reais os seus princípios de paz e soli
dariedade internacional. 

0 SR. ADROALDO COSTA- Sr. 
PreBídente, apenas duas palavras. 
Creio. que não haja nesta Comissão 
uma única voz favorável à extinção 
da justiça do. tra:ba.lho. 

O que tenho ouv\do são divergências,. 
no modo de ser constituid·a e distri-
buída essa justiça. . . · 

Na Ordem Econômica e Social, pre
terido apresentar a seguinte emenda;-

"Os litígios entre empregados, 
e empregadores serão dirimidos. 
pela justiça do trabalho que terá 
juris·dição autônoma e organização 
especial dotada de magistratura de 
carreira com assistência consultiva. 
e necessária de representantes de 
empregados e emprega'Ciores, ga
rantida a dualidade de instância". 

Neste capítulo, portanto, deve ficar 
o dispositivo relativo à Justiça do Tra-. 
balho. 
·Sou advog!lido militante, assiduo nos 

tribunais tl'abalhistas e até hoje, nunca 
assisti, perante a Junta de Concilia
ção, a uma decisão sequer que não ti
vesse si:do unânime, ou julga'da pelo 
voto de d-esempate, porque, ou as 
questões são tão claras e o dir-eito se 
mostra evid-ente, ou, então, surgindo o 
lado persona.lissimo, os vogais empre
gadores votam a favor dos empregado
res e os vogais empregados, a favor 
dos trabalhistas, vindo o Presi'Clente a 
deSa.mpatar. 

Por isso, entendo que se deve dar 
atribuições meramente consultiva e 
necessária quer na· Junta de Concilia
ção quer no Tribunal ~uperi~r. àque
les vogais, para que o JlllZ fique bem 
enfronhado de todos os pormenores do 
caso para que se lhe d·esvendem tô'das 
as circunstâncias e, assim, possa êle 
decidir com perfeito conhecimento de 
causa. 

Agora, o que não posso é deixar de 
fazer da Justiça do Trabalho uma 
justiça autônoma;; porque, para isso, 
tem ela a competência normativa, 
coisa. que não é ctada à justiça co
mum. · 

-Era o -que me cumpria dizer em 
abono da manutenção dêste disposi
tivo. 

O S'R. PRADO .KELLY- Senhor 
Presidente, tenho a impressão de 
que o debate travado em torno da 
emen'da do Sr. Senador Ferreira de 
Sousa se refêre a questão de técnica 
constitucional, não afetando, poré!ll, 
ao fun'do das intenções desta Comis
são. 

Incluir-se ou deixar de incluir-se a 
Justiça do . Tr~balho na parte ~e~ e
rente aos orgaos do Pod·er Jl,ldiclá
rio da União, quase que poderia ·ser, 
neste ponto, relegado a outra opor
tunidade e considerado, até, matéria 
de redação. 
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Para afastar dúvidas, Sr. Presi
'dente, num assunto que tem apai
.xonil:do os meios políticos e nos quais 
:se .têm f.eito injustiças notórias ao 
Partido que represento nesta Casa, 
devo diZer que consideramos que o 
direito moderno é' sempre, e cada vez 
mais, dominado pela relações so
;ciais. 

Devo, sobretudo, em face da vee
mência com que discutiram o assunto 
-QS Srs. Representantes Agamemnon 
Magalhães e Baeta Neves, reivindi
'Car pequena parcela na instituição 
da Justiça do Trabalho, entre nós, 
já que a regra do art. 122, da Cons
tituição de 34, resuitou de emenda 
;que tive a honra de oferecer em ple
nário. Contra ela, aliás, manifesta
:ram-se muitos elementos que hoje 
·vejo pregoeiros e defensores dessa 
-mesma Justiça do Trabalho. O arti
:go era redigido nestes têrmos: 

"iPara dirimir questões entre· 
empregadores e empregados, re
gidas pela legislação social, fica 
instituída a. justiça do trabalho". 

Minha emenda foi' apresentada, no 
·segundo turno, a uma proposta do 
·sr. Deputado Abelardo Marinho e 
·dela resultou a atual redação, com 
pequeno acréscimo, que não foi meu, 
mas devido à questão que dêle fêz 
:a corrente majoritária naquele tem
po. 
· Como quer que seja, a Constituinte 
de 33 não considerou a Justiça do 
'Trabalho integraqa no mecanismo 
judiciário da União. 

E' o ponto de vista do Sr. Senador 
Ferreira de Sousa. 

.Há mais, entretanto. 
A Carta de 37, que deve ser con

:siderada insuspeita a muitos ele
mentos desta Comissão, também não 
inclue entre os órgãos da Justiça Fe
-deral a Justiça do Trabalho; · ao con
trário, no art. 139 estabelece que: · 

"Para dirimir os conflitos 
oriundos das relações entre em-
preg_adores e em'Pregados, regu
lados na legislação social, é ins
tituída a Justiça do 'rra.bãihô, 
que será regulada em lei e à qual 
não se aplicam as disposições 
desta Constituição, relativas à 
competência, aos requerimentos e 
às prerrogativas da Justiça co-
mum". l 

Assim, Sr. Presidente, que ao dar 
meu voto, agora, contra a emenda do 
meu prezado e ilustre amigo, Se
nhor Senador Ferreira de Sousa, vou 
adiante do que pretendeu o govêrno 

ditatorial do BrasU, com a Carta de 
37. . 

Nesse sentido, podemos contar com 
o apôio dos dignos membros desta. 
Comissão, porque, no caso não vejo 
dificuidade na inclusão, · de vez que 
também incluímos a Justiça Eleito
ral, sem a federalizar. A Justiça Elei-

. toral é exercida, nos Estados, pelos 
juízes locais. A do Trabalho noderá, 
também, ser exercida, em regiões em 
que a Comissão vier a declarar neces
sário, pela Justiça local. 

Não há impedimento a que seja in
cluída no artigo, mesmo porque o 
próprio projeto declara, no inciso 2 °: 

"Salvo as restrições · expressas 
na Constituição, os juizes gO
zarão das garantias segUintes: 

a) vitaliciedade, não podendo 
perder Q cargo senão por sentença. 
judicial, exoneração a pedido ou 
aposentadoria, etc". 

E mais nas letras b e c, inamovibi
li-dade, irredutibilidade de vencimen-
tos. · 

São preceitos que não podem ser 
aplicados a determinados órgãos da 
Justiça do Trabalho, mas a exceção 
está consignada no início do artigo. 
~m capitulo ..especial podemos, per

feitamente, reguiar o assunto. 
A:ssim, creio estar confirmada mi

nha observação inicial. Todo debate 
era tão só de questão de técnica, mas 
de técnica da Constituição, sem ne
nhum propósito de criar restrição à. 
especialização da Justiça do Trabalh(}. 

·Essa matéria será examinada de fu
turo. 

O .SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, penso que (} art . . 1.0 deve S€l" 
aprovado, como está redigido, man
tendo-se oo Juizes e Tnbu.nais do 
Trabalho como órgãQS do Poder Ju .• 
diciário. 

Esta questão não é de somenos im
portâ.ncia, pois exatamente pelo fat(} 
de não se haver incluído a Justiça do 
Trabalho entre os órgãos do Poder 
Judiciário, ~ pelo fato de também não 
ter assim procedido a Constituição de 
37, surgiu grande controversia, deci
dida pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que afirma. não ha• 
ver dúvida acerca d(} caráter da Jus
tiça do Trabalho, como órgão do PQ
der Judiciário. 

Tal ponto de vista é hoje esposado 
por vários e eminentes juízes, profes
sores e tratadistas do direito brasi
leiro, entre os quais poderei cita.r o 
1\fin.i.stro Castro Nunes, que considera. 
a Justiça do Trabalho órgão do Po-



der Judiciário; e, mais recentemente, 
.segundo informação que me foi dr.àa, 
nesta Casa, por um trabalh!) recente 
do Professor Gabriel de Resende Filho, 
da Faculdade de Direito de São Paulo. 

Ora, nem é mesmo possfvel deixar 
de considerar a Justiça do Trabalho 
como órgão do Poder Judiciário, e isso 
por simples razão: ela tem o poder 
de executar suas próprias decisões 
Que melhor característica, pois, po.. 
deria existir para acentuar a. integra
ção dessa. Justiça. como órgão do Poder 
Judiciário, senão a que reside na fa
culdade dela própria executar suas 
decisões? 

·Além disso, Sr. Presidente, ela ainda 
tem, como já foi frisado aqui, o ca
racterístico normativo, especifico de 
suas atribuições. Conseqüentemente, 
essa Justiça enqua1ira-se dentro do 
Poder Judiciário pela sua natureza e 
pela própria importância de suas atri
buições, visto que é Justiça de caráter 
especial, porque normativo, mas é 
Jootiça que participa da caracteristica 
mais própria, para precisar o sentido 
judiciá.Iio dela, porque possui a ca
pacidade de executar as própriRS de
cisões. Não só julga como executa ple
namente suas próprias decisões. De 
modo que não é possível negar-se a 
uma Justiça nestas condições, a qua
lidade pertinente ao Poder Judiciário, · 
e, assim, o Supremo Tribunal Fe
deral, como disse no inicio da minha 
declaração, já decidiu largamente. E 
esta é tendência que não pode deixar 
de ser vitoriosa, como se verifica do 
próprio pensamento dos tratadistas 
que cuidam do assunto. 

Não devemos - é observação para 
que peço a atenção da Comissão -
fazer nada que possa diminuir a im
portância da Justiça do Trabalho pe
rante a opinião pública brasileira, 
porque é uma conquista extraordiná
ria da vida pública nacional. E' con
quista que teria de vir sob êsse ou 
aquele govêrno, por ser conquista de
terminada pelas questões a que é cha
mada a resolver, questões que se ori
ginam dos con!Utos entre o capital 
e o trabalho, de onde a especialização 
e o caráter paritário dessa Justiça. 
E, exatamente, porque é uma Jus
tiça chamada a resolver questões so
ciais originárias de conflitos entre o 
capital e o trabalho, foi-lhe dadá es
sa autonomia, essa normativi'dade, es
sa especialização, êsse caráter pari
tário. 

Devemo-nos in!luenciar por que a 
Justiça do Trabalho possa vir a ser 
elemento indispensável da paz social 
de q~ o pais precisa, de que tõdas 

as nações necessitam, nêste . momento 
de profundas transformações eco
nômicas. Se não se tiver capacidade 
para resolver os graves problemas 
da transformação da ordem econô
mica, existente no mundo, não ha
verá dúvida de que êsses problemas 
virão a ser solucionados pela violên
cia; sem decisão é que êles não fica
rão. 

Os problemas aparecem, e não po
dem ser negados, o que felizmente 
reconhece o nobre Senador Sr. Fer
reira de Sousa, muito embora admi
ta continui ela como Justiça especia
lizada, e não integrada no Poder Ju
diciário. 

Quero deixar patente de · que o 
nosso dever é prestigiar essa Jw.ti
ça, e uma das maneiras de fazê-lo 
é consagrar o que a jurisprudência e 
a doutrina já reconheceram: fixar na 
Constituição que ela pertence ao Po
der Judiciário. 

Se a Justiça do Trabalho vier a 
pertencer ao Poder Judiciário não 
estaremos impedidos de retirar da 
Justiça comum a competência · que 
atribuímos àQuela, porque a Justiça 
do Trabalho e chamada a labutar SÕ
bre matéria de natureza inteiramente 
diferente da do Direito Privado, a 
respeito da qual precipuamente é 
chamada a deliberar a Justiça co
mum. 

E' exatamente a natureza, nova, das 
questões surgidas dos con!litos en
tre o capital e o trabalho, que deter
mina, meu ilustre colega Sr. Ferreira 
de Sousa, tenhamos de dar a essa Ju:;_ 
tiça a consagração mais formal no 
texto da Con$ituição pois est-amos 
fazendo a Carta Magna. com o!l ele
mentos que a realidade brasileira e 
o espfrlto público nacional nos ofe
recem, e um dêles é a convicção, hoje 
generalizada, de que a Justiça da 
Trabalho iá está desempenhando pa
pel saliente. O nosso dever, de Cons
tituintes, portanto, é fazer com que 
ela possa resolver, pacificamente, to
das as questões postas nos quadros da 
transformação econômica co lte:nip1-
rânea. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, não se me afiguram 
procedentes os argumentos contrários 
ao caráter especifico da. justiça do 
trabalho. Neste ponto, a melhor dou~ 
trina, a que mais se ajust-a às nossas 
realidades presentes é a que defende a 
especificação dessa justiça. 

Todavia, fôrça é reconhecer uma. 
certa procedência na seguinte obje
ção aqui formulada: é que, instituida 
a justiça do trabalho com o carát-er 
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federal, vai ser ela, em parte, exercida 
pelos Juízes esta.duais. Dar-se-á uma 
anomalia no funcionamento do sis
t,Jma federativo. 

Para con<ferir tôda a regularidade 
constitucional à instituição da justiça 
do · trabalho, nos têrmos em que já 
funciona em nosso país, é que ia pr-o
por o que se acha na emenda por mim 
enviada a V. Exa nestes têrmos: 

"Acrescente-se onue convier: Os 
serviços judiciários da União po
derão ser, por lei federal, atri
buídos a juízes estaduais". 

Esta ressalva se tornava indispensá
vel, uma vez que, em virtude de dis
posição por nós já votada, somente 
mediante aquiescência dos governos 
dos Estados podem os serviços fe'derais 
ser executados por funcionários es
taduais. 

Noto, entretanto, que a ressalva, que 
minha emenda pretendia estabelecer 
já está contida no texto do pro-jeto em 
discussão . · 

Nestes têrmos, desistindo de apre
sen~ar a emenda, faço estas.' conside
raçoes apenas para dizer que a .ar
gumentação contrária à especificação 
da justiça do traball1o, ainda neste 
ponto, não procede. 

O SR. ALIOiMlAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, o que estranho em 
tudo isto é que assuntos tranqullos. 
que deveríamos resolver pela razão, 
em regra são aqui enca.rados com cer
ta veemência como vimos há pouco 
no debate travado entre os nobres 
Representantes do Rio Grande c'o 
Norte e de Pernambuco. 
. Com- esta dose de paixão, não Po

demos ver claro o problema que, no 
meu pensar, testemunha que sou dos 
auditórios, nas reuniões dos advoo-a_ 
dos, é simples. o 

Diz o ilustre colega Sr. Agamemnon 
Magalhães que a Justiça do Trabalho 
é específica porque é normativa. Ora 
esta circunstância não distingue, em 
_absoluto a J ustiça do Trabalho de 
qu~lquer outra Justiça E lembra ao 
emmente PrOifessor de Red;fe que o 
Códi~o do Processo de 193'8, no art. lÚ 
se nao me engano, determina que o 
J~, quand~ autorizado a decidir por · 
eqmdade, cnará a lei e criaria como 
se fôss·e legislador. Cria direito, cria 
lliOrma. 

O nobre Representante falou, ainda, 
em função de conciliação, mas isto 
já foi brilhantemente respondido pelo 
nobre Senador pelo Rio Grand.e do 
Norte. Deixando êste ponto à mar
g~m, porque daria assunto para muita 
discrepância, o que seria impróprio 

no momento, prosseguirei em minhaS: 
considerações. · 

Que é, afinal Justiça do Trabalho? 
- Simplesmente um órgão adminis
trativo com função jurisdicional, o. 
que não é priva·tivo dela. 

Já que a Justiça do Tr\]..balho é um. 
órgão jurisdicional, que aplica o mes-
mo direito, seu lugar deve ser den
tro do próprio Poder Judiciário, mes
mo porque somos pais infenso à jus
tiça a-dministrativa. 

Concluo, pois, Sr. Presidente de
clarando que, a meu ver, a Justiça do 
Trabalho deve estar no Poder Jud.i
ciário, como consta do texto. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Prsiderite, estou de acôrdo com. 
o ponto de vista espendido pela maio
ria dos nobres membros da Comis
são. 

iEm:bora não me pareça que a Justi
ça do Trabalho tenha res.olvido ainda 
sua finalidade, porque a justiça, em. 
si, não a pode mesmo resolver en
qua11to problemas fundamentais do: 
Brasil não tiverem sido atendidos, 
acho, entretanto,. que a Subcomissã•. 
conciliou os interêsses. 

Acredito que ainda há vantagens. 
em situar o problema como está n c
projeto, mantendo a jilstiça e&peciali
zada com sua autonomia, tirando-a, 
do contrôle absoluto do Ministério do 
Trabalho, e não a deixando simples:.. 
merite na justiça comum. P arece-me 
que o deba.te se têm mantido mais no 
terreno teórico. Desejamos, nem po
deria deixar de ser assim, que a jus
tiça do traba~lho seja olhada com ca.
rinho. 

A realidade brasileira é •'>ta: es
tamos efetivamente, apenas inician-
do nossa industrialização, precária,, em 
meio eivado dos restos feudais. Isso· 
exige uma justiça de t rabalho com 
maiores prerrogativas e maior auto. 
nomia. · 

Na crise que atravessamos, Cúm a 
nossa burguesi·a indus~rial ainda .:nal 
adaptada à mentalidade industrial, 
progresista, porquanto vinda em maio
ria, dos campos, num país como o 
Brasil, de latifúndios e grandes exten
sões territoriais, as relações da produ-
ção di!f·erem das que se observam em . 
países de fase industrlal mais avan
çada. Os problemas são grandes e 
- não tenhamos dúvida - só ha
. verá vantagem em que permaneça a. 
justiça do trabalho como está. - au
tônoma; em condições de poder mover 
número considerável de processos. 
Também não tenhamos ilusão de que, 
cada dia que se passe, êsse.S processos. 
se irão avolumando e exigindo, por-. 
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~tanto, maior autonomia e eficiência·, 
porque, a cada momento, a. crise se 

.. acentua, trazendo maiores problemas 
trabalhistas. 

Estamos numa época de inflação. Os 
. operários ganham consciência de seus 
direitos. A diferenciação entre lucros 
e salários também aumenta a favor 

, dos primeiros. Basta observar que, 
apresentada à Justiça questão de au
mento de salário, na base de 40% ..:.

. suponhamos - se não for dirimida a 
questão no tempo devido, retardan
do-se de alguns mes-es, o aumento so
licitado já será pequeno, para as ne
cessidades do operário, nessa época A 
justiça do trabalho, deve, portanto, ser 
rápida e, de fato, eficiente. 

especialização e dessa autonomia e é 
impôsto pela diversidade de técnicas 
e de métodos na solução dos conflitos • 

Alguns esclarecimentos me permitG 
ainda acrescentar, no tocante à fun
ção normativa dessa justiça, respon
dendo às objeções aqui feitas e, por 
último, às do ilustre Deputado Sr. 
Aliomar Baleeiro. 

Acredite, entretanto, que o problema 
não se resume nessas particularida.... 
des. A justiça do trabalho só ser!\ 
eficazmente melhorada - faço jus- • 

· :tiça ao que já se tem" conseguido -
à. proporção que o Govêl:no possa e 
queira prot·eger realmente os interes

-sados e necessitados dela. 

Na justiça do trabalho existem so
luções econômicas que reclamam a. 
participação dos representantes das 
classes interessadas. O instituto da 
co:isa julgada sofre, nêste ponto, pro
funda modificação. Assim, é que as 
decisões em conflitos coletivos, podem 
ser ampliadas a tôdas as categorias 
São decisões constitutivas ou determi
nativas, como as conceituam alguns 
juristas, e podem também ser revis-
tas, desde que alterem as condições 
de trabalho em que se basearam. São 
institutos consagrados na Consolida-

A condição para à justa aplicação 
da justiça do trabalho está em se 

·. dar aos sindicatos liberdade e garan
··tias, como órgãos de classe·. Não é 
possível fa;lar-se em justiça do traba
lho, se o trabalhador não dispõe de 
garantia para solicitar-lhe o auxílio. 

Ainda agora, o dissídio entre a 
.. Light e seus trabalhadores demonstra 
que, enquanto o trabalhador não tiver 

-.a garantia de seus direitos, encher -se
. ão páginas e páginas de argumentos e 
de artigos nesta Constituição e a jus

- tiça do trabalho não será eficiente. 
Devemos aprovar o proj·eto da sub

: comissão como está, porque atende a. 
. realidade brasileira e não prejudica 
: a justiça comum. · 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
·Presidente, o brilho, calor e a profun. 

·· didade dos debates realçam a magni
··tude do assunto e o alto interêsse que 
desperta no s·elo da Constituinte. 

. Pouco teria a acrescentar, em contra
dita à crítica do ilustre Senador Fer
reira de Sousa, em face dos argumen-

. tos e considerações expendidos a res· 
peito da matéria . Devo, porém, fazer 
justiça ao pensamento de S. Exa que 
não foi o de restringir franquias, 

· conquistas ou direitos dos trabalhado· 
res brasileiros. S. · Ex" se coloca em 
ponto de vista doutrinário ou teórico, 
sem, entretanto, ter avançado decla-

. rações contrárias aos seus sentimen
tos e idéias liberais. 

Sem dúvida - porque está na cons
, ciênsia jurídica ' moderna ;__ o direito 

do trabalho é um ramo autônomo. A 
~magistratura do trabalho decorre dessa 

ção da8 Le:is do Trabalho do Brasil. 
nos artigos 868 e 873. Só isto justi
ficaria a necessidade de uma magiS
tratura especial, com participação de 
elementos paritários. 

iPor outro lado, a esta .altura da evo_ 
lução das instituições judiciárias do 
trabalho, a Constituinte reconhe-cerá. 
fenômeno jurídico, que oferece longa. 
experiência em seu favor. Assim . é 

.. que a atual justiça do trabalho re
presenta longa evolução desde ai;;. Jun
tas de Conciliação, in~:ttltuidas em 1932, 
organismos embrionários que . depois 
evoluíram e se aperfeiçoaram. Mesmo 
na fase, em que a Justiça trabalhista. 
constituía um órgão misto, uma vez 
que a execução de seus julgados era 
feita pela justiça ordinária, o Supre
mo Tribunal Federal, considerava es
sa justiça um órgão do Podet Judi
ciário. As Constituições de 1934 e 1937 
apenas consagraram instituição que já 
tinha, em seu benefício, essa prática. 

De sorte que, neste momento, recO
nhecemos apenas a experiência com
provada pelos mais benéficos resul
tados. Neste instante de conflitos so
cia:is, foi providencial que o pais, no 
após guerra, já se encontrasse dotado· 
de órgãos capazes de servir de instru
mento de pacificação coletiva. 

O nosso dever é prestigiá-los e aper· 
feiçoá-los cada vez mais . 

Aliás, a propósito do aparte do bri
lhante Senador Ferreira de Sousa, de 
vo declarar que de início, fiz inteira 

\ justiça ao ponto de vista de S. Ex" 
Estou apenas numa ordem de con
siderações em decorrência das pre
missas estabelecidas. 

Sr. Presidente, ainda não estamos: 
na oportunidade de discutir a. compo-
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sição da Justiça trabalhista dentro do 
sistema paritário, mas é preciso, desde 
já, salientar que essa instituição tem 
grande alcance, como fator de equi
líbrio soci1!.l, porque, precisamente, u~s 
juntas de conciliação, de que partici
pam emprega/dos e emprega,dores é 
onde êstes aproximam e se entendem, 
criando ambiente propício para mútua 
compreensão. 

Por outro lado, a Justiça do Tra
balho está hoje na consciência geral 
do país e na das massas, como na 
coru;.ciên:cia mundial. No último Con
g>esso Internacional do Trabalho essa 
instituição despertou a admiração e 
o respeito do mundo, e, ainda há pou
co, nosso ilustre colega Sr Costa Neto 
lembrou as tendências americanas no 
sentido da organização da Justiçá do 
Trabalho. 

De sorte Sr. Presidente, que a 
Constituinte fará apenas obra de re
conhecimento da evolução jurídica e 
sudal que alcançamo& c,. ao mesmo 
tempo, dará grande exemplo ao mun
do, com uma instituição. que não seja 
ap.enas criação teórica, mas que tenha 
rames profundas em experiência tão 
construtiva e dignificante. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI. 
DENTE - Está encerrada a discussão. 

O SR. CAFÉ FIJLHO .(Pela ordem) 
- ~r. Pres:iJdente, sou partidario da 
J~st12a do Trabalho. Desejo sua &m
pliaçao, de modo a torná-la mais 
s!!ofici:ente, no julgamento das reJa_ 
çoes entre o capital e o trabalho. 

Sua. i~cl1;1são no capítulo que esta
~os discutindo; referente à organiza-
9ao dq Poder Judiciário, representa 
movaçao. Na Constituição de 34 apa
rece no. capítulo que regula a ordem 
econômica e social. Não encontrei <.·m 
qu~lquer tex~o constitucional de outro 
pa1:s a J ust1ça do Trabalho situada 
entre o.s órgãos da Justiça comum. 
Quer dizer: - vamos introduzir no 
Brasil, uma inovação. ' 

Tenho porém, Sr. Presidente, uma 
res~rição à matéria que estamos dis
cutmdo e vamos votar: não sei como 
a gran:de Comissão criará e regulará 
a Justiça do Trabalho. Não conheço 
o. seu. p~nsamento a respeito. Não te
~·la. du'Vlda algu~a em votar o inciso, 
liliCl,um_'!lo a Just1ça do Trabalho entre 
os orgaos do Poder Judiciá.Tio, se co
n.hecesse os têrmos em que essa Jus
tiça ·será criada. 

\Por isso, Sr. Presidente, inclino-me 
para a solução proposta pelo Sr. Depu
ta:~o Mario Ma:sagão, no sentitio de 
~d1~rmos a discussão e a votação dêste 
mclSo para quando votarmos o c·api-

tulo' referente à Ordem Econômica e 
Social, ou, pelo menos, para quandó 
tivermos estabeleci'do as normas de 
Justiça do Tra~balho. Sem conhecer a 
organização que vai ser d·ada a. essa 
Justiça pela grande Comissão, tenho 
dificuldade em votar, aceitando o dis
positivo em aprêço. 

Era o que tinha a dizer,' reservantdo.
me para discutir o assunto no plená
rio e dar, então, o meu voto, situan
do entre os órgãos <io Padeer Judi
ciário comum. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
_DENTE - Encaminhando a votação, 
quero declarar que voto contra a 
emenda do Sr. Ferreira de Sousa. 

A Justiça do Trabalho está, · désde 
1934, prevista na Constituição. Co
locando-a agora como órgão do Poder 
Judiciário, nada mais fazemos que 
prestigiá-la. Sua organização constará, 
como a de todos os órgãos de que es
tamos cogitando neste art. 1.0 , dos dis• 
positivos seguintes. Aqui, apenas a 
consideramos como órgão do Poder 
Judiciário, da mesma forma como pro
cedemos em relação ao Supremo Tri
bunal Federal, aos juízes e tribunais 

dos Estados, etc. Em seguida, fixare
mcs suas atribuições, competência e ga
rantias. · ~ · 

A única restrição que se poderia fa
zer, no meu mqdo de ver, à inclusão 
tia Justiça do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, seria no tocante às 
suas garantias. Mas o art. 2.0 , como 
observou o Sr. Deputado Prado Kelly, 
abre margem para solução definitiva, 
po!iqUe declara que es,sas garanti-as 
estão subordinadas as ressalvas con
tidas na própria Constitui;;ão. 

·A organização desta Justiça está 
pre·vista na Seção IV dêste capitulo, · . 
como o estão, .em capítulo separado, a 
organização e a competência dos di
versos órgãos de que a:qlli. cogitamos. 

Nestas condi·ções, voto pela manu
tenção da Justiça do Trabalho, como 
órgão do Poder Judiciário, na forma 
prevista pelo proj-eto. 

O Srs. que aprovam a emenda. do 
Sr. Ferreira de Sousa, queiram con
se·rvar-se sentados (Pausa) . 

Foi rejeitada. 
O SR. OA.Fll: F1]LHiO Peço a 

V. Ex. a, Sr. Presidente, faça consig
nar que me abstirve de votar. 

O SR. NElREU RAMOS, PRESI
D~NTE - V. Ex.a será atendido. 

O Sr. Deputado Soares Filho en
viou à Mesa a seguinte declaração de 
voto: · 

"Declaro ter vota'do pela inclusão 
da Justiça • do Tr·abalho, entre os ór-
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'gãos tio Poder Juiliciário de acôrdo 
com a fundamentação expendida pelo 
Sr. Senador Nereu Ramos". 

!Passemos à letra f: 
"Os .Juízes e · Tribunais que · a 

lei criar, na forn'la desta Consti
tuição". 

íEm di se ussã-o . 
O SR. MA·RIO M\ASAGAO - Se

nhor Presidente, envio à Mesa, neste 
momento, uma emenda para que se 
substitua a let ra f do projeto pela 
seguinte: . 

"Outros Juizes e Tribunais que 
a lei criar". 

O tê-xto da letra f, como se acha 
no projeto, alude a "Juízes e Tribu
-nais que a lei criar, na forma desta 
Constituição". 

A cláusula final ·- "na forma des
ta Constituição" - pode gerar -a 
convicção de que a lei criará mem
bros dos próprios órgãos, que a 
Corutituição já instituiu, quando o 
i·ntuito é preferir que a lei crie ou-
tros ·órgãos. · 

Julgo que, embora brevemente, es
.teja justi!fica'da a minha emenda. 
(Muito bem) . / 

O . Sr. NERE'U RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerrarei a discus
são. (Pausa). 

Encerrada. 
O Sr. Mario Masagão aca'ba de 

fundamentar emenda, que é a seguin
te: 

"Outros Juízes e Tribunais que 
a lei criar". 

Em discussão a emenda. (Pa·usa). 
Encerraida a discussão. 
A emenda, ·sendo substitutiva, tem 

;preferência: Os Srs. que a aprovam 
queiram conservar-se sentados. Pau-
8_a) . 

Foi aprovada. . 
De acôrdo com. a decisão tomada 

na última sessão, passemos ao de
bate da matéri'a constante do Capi
tulo, Seção por Seção. 

Em discussão a Seção I, a comeÇar 
do art. 2.0 até o 10. 

O SR. ATALLBA NOGUEIRA -r
Sr. Presidente, pa,ssarei oportunamen
te, às .mãos de V . Ex.a várias emen
das relativas a esta Seção. A pri
meira diz respeito ao art . 2.0 , letra 
a, para o qual propugno a seguinte 
redação: 

"Vitalici-edade, sendo compul
-sória., porém, a aposentadori-a 
aos 72 anos de ida'<ie". 

Exélui, como se vê, as palavras 
"não pO'dendo perder o cargo senão. 
por sentença judicial'. 

A mim se me afigura que a ex
pressão "vitaliiCiedaide" outra coisa 
não significa senão atribuir , até 
sentença judiciária em contrário a 
posse do cargo ao magi-strado. Ex
clui, portanto, as pa1avras que jul
guei desnecessárias. 

A seguir, apenas abro a exceção da. 
compulsória para o magistrado que 
atinja 7·2 anõs. · 

iP>arece-me que o têrmo aconselha
vel é êste e não 70 anos. 

:Exclui outras partes da alinea a, 
por me parecer desnecessária a pre
visão constitucional. 

Depois, exclui tudo quanto seria 
voluntário. -B'astaxia que a lei ordiná.
ri•a cogite da a.posentado1ia voluntá
ria, como de exoneração a pedido. 
. A letra a contém, realmente, várias 
demasias. Assim, quando prevê atos 
voluntários do próprio juiz. O reque
rimento do magistrado não importa 
quebra- do princípio da vitaliciedade. 
A exoneração a pedido, por exemplo. 
Não nos esqueçamos de que tôda as 
garantias reconhecida<> à magistratura 
não são devidas à pessoa do magis
tradó, como benefício seu, porém, 
mo&didas reclama:das a bem da distri
buição da justiça. 

Pela minha segunda emenda, pro
ponho que a letra b, tenha a seguinte 
redação: 

"inamovi'biUdade, exceto remoção 
por motivo de interêsse público, 
reconhecido pelo voto de dois têr
ços dos juízes ~etivos do tribunal 
~u.perior'. 

Quer dizer: excluo do texto do· pro
jeto a expreSsão - "promoção aceita 
ou••. Sendo voluntária, por que sôbre
oarregar o artigo? 

.Excluo também as palavras: "que 
se fará a pedido ou quando ocorrer", 
pelo mesmo motivo. Excluo, finalmen
te, a pa-lavra "con'lpetente!'., porque 
evidentemente, há de ser o Tribunal 
competente. _ 

A jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal tem afirmado que a 
inamovibilidaide é absoluta; somente 
pode ser quebra.da por texto expresso 
de lei. Assim, a r emoção do Juiz só é 
feita a pe'dido do próp1·io Juiz . Do 
contrário, haverá infração do princi
pio da inamovibiliidade . 

Sr. Presidente, minha terceira 
emenda, ao art. 5.0 letra b, é: 

"Acrescente-se, após a palavra 
"organizar', o seguinte "os . servi
ços das'. 
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oportunamente, da repetição de vocá~ 
nulos, mas penso ser precisa a pala
vra "serviços". 

A outra emenda que ofereço ao 
me.Smo art. 5.0 , letra d, é esta: 

"nomear, substituir' '- diria até 
licenciar - "e demitir os funcio
nários ·de suas s-ecretarias, cartó .. 
rios e serviços auxili.ares, observa
dos os preceitos legais". 

Outra emenda é ao art. 7.0·, cuja 
supressão sugiro. 

E' matéria que. d-eve ser disciplina
da no direito processual, no código do 
prooesso civil.. D~p~~'<ierá o assunto 
do legislaidor o:rdinano. Basta que o 
código do processo estabeleça o qu-:: 
aqui es·tá. Não é preciso acolhimer!to 
constitucional à matéria. 

Reconheço a . relevância do ass~to. 
Todavia, não carece de acolhida ha 
Constituição. 

A minha última emenda. Sr . Pre
sidente, é relativa ao art. 10, que 
diz: 

"E' mantida a instituiçã::> d::> 
júri". 

Sugiro à.. nobre C,omissã-o o acrés
cimo: 

"Júri popular soberano". 
O SR. NEREU RAMOS, PRESii

DEN"'1E - Peço ao nobre deputa-do 
restringir suas considerações ao tempo 
fixado, porque a- deliberação lle dis
cussão em globo não teve o . objetivo 
de -dilatá-lo. 

O SR. ATALI•BA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, atenderei ao pedido 
de V. Ex.". 

De duas uma: ou o júri terá o sen
tido que lhe damos, agora, na emenda 
ou há de ser supres~ o. · 

O júri dev-e permanecer no seu s~n
tido histórico, composto de juízes so
beranos, a!dmitindo-se apenas a res
trição ao julgame'l1.to de determina
dos crimes, pOT exemplo, somente os 
crimes mais graves. Excluímos, por
tanto, o julgamento das causas cíveis 
e comerciais, que a princípio também 
foram de sua competência. 

Outra restrição é o l'econhecimento 
da nulida:c1e do processo e do julga
mento pelo Tribunal de · Recursos dos 
Estados. Assim, ou mantemos o júri 
na sua pureza, com as restrições 
·a1pontadas, ou vamos abolí-lo, como 
no Chile e em outras partes. 

Mas, se há de permanecer a insti
tuição, nã0 pode ela ser desvirtuada, 
como o foi nos últimos anos. 

Coloco a questão neste ililema: ou 
conservamos o júri_na sua pureza com 
se daria no dkeito administrativo. 

A redação poderá ser escoimada, 
as re-strições a que aLudi, ou o abo
limos. Neste _último caso, não é ne
cessário cons-zrvá-lo na Constituição. 
Se não é o júri mantido por que êsse 
re·&quício· de &ua lembrança, no texto? 
E' de-spropositada. 

Opto,. Sr. Presidente, 'pela continua
ç&o do júri, como o configuramos na 

'emenda. A instituição tem muito de 
criticável. Entretanto, e por sua vez, 
impossível deixar de r-econhecer-lhe 
virtudes saluta.res às libelXW.des pú
blicas. A matéria criminal é i!wompa
tível com o rigor com que a justiça há 
de ser feita pelos juízes togados. Os 
negócios e os in-tA;rêsses materi·ais po
dem ser medidos e tratados com ri
gi:dez, com inflexibilidade. 

Os a-tos huma::J.Os rela,cionados. com 
o crime carecem de larguesa de julga
mento, de outra compreensã,o. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Sr. Presidente, a.penas c estritamente 
necessário para justificar duas emen-
das. · 

A primeira, no senti'd:o rde criar, a 
exemplo do que fêz a Constituição de 
34, dentro do sistema juiliciário co 
país, um tribunal especial para cau
sas !fiscais e administrativ~. tribunal 
que teria comp-eMncia para conhecer 
diretamente dos recursos dos a-tos 
das autorid!<d-es administrativas e de
cidirá em àerfinitivo, inclusive abrin~ 
do vias de ext:cução. 

Um cas-o concreto, aliás, pod-erá ex
pressar mais claramente meu pe~l
samento. Se, por exemplo, um COl1-
trib'Uinte tlo impôsto federal não se 
conforma com os lançamentos, atual
mente int·erpõe r-eCurso para o Conse
lho de Contribuintes, órgão ad1J1inis
trativo com funcão judiciária. Dês se 
Conselho ãepende, muitas vêzes, o es
tudo das questõ-es de fato, como, por 
exemplo; acontece no Impôsto de 
Renda. 1<:1-e se limita, entr-etanto, à 
discussão judicial; por,que c::>ntravém 
o nosso regime, que é de largo âmb:i:to 
e ilimitado contrôle judicial de tõãas 
as de-cisões a'<l.riúnistra ti v a.~. -ao con
trário do que ocorre, por exemplo, na 
França. 

Ora, criando-sé um tribunal espe-
cializado para <lecidir causas fiscais, 
conhecendo diretamente dos recursos 
diis autoridades administrativas, deci
dindo imediatamente e abrindo, . desde 
logo, de suás decisões uma via de. exe
cução, independentemente do· pro .. 
cesso do ex€Cutivo fiscal, como ocor
re hoje, simplificar-se-ia não só a co
brança das dívtdas fiscais de origem 
-tributária, mas se proporcionaria maior 
gaJ:antia aos contribtúntes. O mesmo 
se daria no direito administrativo. 
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Por exemplo, questões de funcioná
rios públicos demandando seus direi
tos contra a Fazenda . Nacional. 

Como é de praxe, aqui, invocar pre
cedentes norte-america.nos, tenho nês
te momento, por g.entileza do Depu
tado Costa Neto, 1,1ma pequena obra 
americana, onde há o que se chama 
um organogramà, no qual se vê a es
trutura da chama.da "!Courts of 
Appeals" dos Estados Unidos e "Courts 
of Claims". 

A primeira é um tribunal que de
cide nas questões contra a Faz·enda 
americana e a "Court of Claims" nas 
questões de origem a·duaneira, ambas 
entronca:das na árvore do Pod·er Ju
diciário e que abrem vias de execução 
para as suas decisões . 

Portanto, é prooc&dente·, de·ntro ds. 
orig·em doutrinária de nosso sistema, 
a inovação que proponho. 

A justificação doutrinária é dispen
sável, sobretudo, para o.s deputados 
pauli:stas, que conhecem o assunto, 
exgotado pelo Dr. Rubens Gomes de 
Sousa, sob êsse aspecto de tributação 
fiscal dentro da máquina administra
tiva brasileira. 

Passo à segunda emenda que é su
perficial. Poderia até caber na lzi or
dinária, mas, como para predominar 
tem de vencer a resistência fortíssi
ma dos interêsses pessoais, acredito 
que, só através da Constituição, po- -
d·eriamos realizar reforma capaz de 
abrigá-la. . 

Refiro-me ao condenil.vel, colon~al 
e retrógra;do regime das questões de 
salári-os, pagos diretamente pelas par
tes, aos serventuários da justiça, fonte 
das maiores pr·evar1cações e abus-as 
observados na justiça comum. 

'rodos nós advoga.dos· ~abem'os que 
há as maiores injustiças decorrentes 
do retrógrllldo sistema de remuneração 
de funcionários pú·blicos, como são os 
serventuários da justiça. 

Proponho substituir o atual sistema 
de remuneração de salários pagos pe _ 
ias partes diretamente aos · serventuá .. 
rios por um sistema de vencimem.os 
fixos, como vários países adotath, en
tre os quais a Argentina com largos 
resultados ha dezenas de anos. . 

·Posso as.segurar, Sr. Presidente, qui 
a despesa que isso acarretará para 
os cofres públicos será coberta pelas 
taxas j).ldiciais cobradas das partes. 
E · tantó é isso verdaJde que muitos 
serventuários vivem com largos pro
ventos dos emolumentos pagos pelos 
inte·r-essados. 

O regime atual, além de permitir 
abusos de tôda a or'Ciem, faz com que 
haja funcionários regiamente pagos ao 

lado de outros que não conseguem o 
necessári-o para sua manutenção. 

Quem conhece o serviço judiciário, 
sabe que certos escrivães e oHciais de 
justiça, de varas que não têm movi
mento, não obtém proventos justos, 
ao passo que outros conseguem remu
neraçã'O maior, às vezes, que a perce
bi<l.a p·elo própr1o Pr-esi-dente da Repú
blica. Com isso, acho sufi-ciente a 
justiii•cação da emenda que . t·enho a 
honra de passar às mãos de V. Ex.a 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Presidente, na Constituição . de 
1934 existe a s-eguinte disposição: 

"Art. 64: ' 

a) vital.iciedax:i-e, não podendo 
perder o cargo senão em virtude 
U.e s-entença judiciária, eJConeração 
a :pedido, ou aposentadoria a 
qual <;erá compulsória, aos 75 anos 
de idade, ou por motivo de invali
dez comprovada, e facultativa em 
razão de serviços públicos presta
·dos por mais de trinta anos, e 
•definidos em le-i". · 

A Constituição de 37 repeÍe-se as
sim: 

. "Art . 9,1: 

a) vitaliciedrude não podendo 
perder o cargo senão em virtud-e 
.ele sentença judiciária, exoneração 
a pedido, ou aposentadoria, com
vulsória aos 68 .anos de idade ou 
em razão de invalidez comprova
da, e facultativa 'nos casos de ser
viço público prest3ido por mais de 
trinta anos na forma da lei". 

N'O projet o da nova Constituição 
no Capítulo do Poder Judiciário, Se
ção I, se acha também a mesma dis
posição, ma·s cem a seguinte redação: 

"'Art. 2.0 : .. · 

a·) vitaliciedade não podendo 
perder ,o càrgo senão por sentença 
judicial, exoneração a pedido ou 
aposentadoria. Esta será compul
sória a.os 7ü anos de idade ou por 
invalidez comprov3ida, e facultati
va após trinta anos de s.erviços 
públicos efetivos, contados na for-
ma da lei". · 

Do exame veriifica-se que no pro
jeto foi incluída a palavra "·efetivos" 
que poderá restringir profundamente 
a garantia dada nas Constituições de 
1934 e 1937, enseja!lldo aos fariseus da 
lei, aos que 'desprezando o espírito so
mente se apegam à letra, exegese ca
prichosas ou controvérsia~ prejudi
ciais. 

De f.eito, com o acréscimo dêsse 
"efetivos" poderá ocorrer: 
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~ que não se queira contar, como 
se vi·nha contando, serviçcs público-s 
prestados interinamente, o que é ine
quidow: 

·b) que se pretenda 'interpretar o 
"efetivos" como uma exigência de que 
todo o tempo de serviço s-eja na judi
catura, o que· é absurdo . 

c) que se intente excluir da conta
gem· o prazo correspo-ndente à licen
ça prêmio não goza,da, quando esta já 
foi incorporada ao tellliPo de serviço 
pela própria lei que a suprimiu, o que 
fere direito adquirido; · 

d) que se ponha também dúvid8, 
em contar pelo dôbro o período de 
férias não gozadas em virtude do Ber
viço eJ.eitora:l, como expre::;samente de
termina a lei eleitoral vigente. 

Entretanto, para que se e·vite tHdo 
isso, apenas necessária se filZ a su
pressão do vocábulo "efetivos", que 
é uma inovação, restabelecendo-se 
com a. operação, em tôda plenitUde, a 
garantia já outo1'gaxla nas duas úl
timas Constituições, e que a magistra
tura já considera integrada nas suas 
prerrogativas . . 

E' de justiça, portanto, que se con
certe, usando forma clara e precisa., 
que não dê ·lugar a .discussões, o que 
se conseguirá não apenas com a su
pressão do vocábulo ferido mas res
tabelecendo"se, com ligeira altera
ções, a própria redação da Cçmstitui
ção d-e 19-34. 

Dêste modo a ·disposição deverá fi
car as·sim-: 

"Art. 2.0 : 

a) vitaliciedade, não podendo 
perder o cargo senão por sen
te-nça judiciária, exoneração a pe
di'do ou · apo.sentadoria. Esta se
. r:j, compulsória aos 70 anos de 
i>dade · oü por invalidez compro. 
vada, e facultativa no caso de 
trinta anos de s-erviços públicos, 
contados na forma da lei". 

A axpressão · ".serviços públicos", no 
plural, é de rigor, por.que, no singu
lar, dará lugar também a controvér
sias; evitará ainda que se pre[ende 
ref•eri-la exclusivamente à judicatu
ra. No plural como e.stá, compreende 
os serviços prestados em todos os 
carg-os que o magistrado tenha ante
riormente e~erctdo. E a cláusula "con
tadQs na forma da lei" também é in
dispensáv;e1, porque faz abranger, na 
contagem, todos os casos outorgados es
pecialmente, como licença prêmio 
féri..as eleitorais etc. 

No mesmo C!llpítulo, Seção r.a e art. 
2.0

, há outro ponto que exige reparo; 

é o .do §- 2.0 • Eis como dispõe o reife_. 
rido parágrafo: 

"§ 2.0 A áposentadoria compul-· 
sória será decretada com os ven
cimentos da atividade". 

Entretanto, em parte· alguma dispõe 
sôbr·e os vencimentos da aposenta
doria facultativa, isto é, a de 30- anos 
de serviços públicos. Deve, pois, ser 
corrigida a falta emendando'-se as
sim o dispositivo: 

"·A aposentadoria compulsória 
será do mesmo modo que a fa
cultativa, decretada com os ven
cimentos da· atividade". 

:0 SR. ADR OALDO COSTA~ Sr . 
Plre~idente, a emenda por mim pro
posta visa eliminar as seguintes pa
lavras que se encontram no art. 2.0 , 

letra a: 
"E' facultativo, &pós 30 anos de 

serviço público -ef•etivo contados 
na forma da lei". 

Não vejo por que se deva de abrir 
exceção a fa'Vor da magistratUI·a , no 
texto constitucional, no tocante à 
a.posentMl.oria facultativa. 

Dar-se ao- magistrado o direito .de 
pedir após 30 anos de serviços pú
blicos .ef-etivos, contll!dos na forma da 
lei, a su,a aposentll!doria e recusar-se 
igua:l direito· a outras categorias do 
funcionalismo público, não me pa
rece justo nem curial. 

•E a sem razão dêsse privilégio, que 
outro nome não· vejo se lhe possa dar, 
.ficará bem patente, em- face de um 
caso correto. Se um professor de uma 
das nossas F!l!Cu1daides, após ilustrar a 
cátedra durante 29 anos, ingressar na 
ma-gistratura, ao cabo de 1 ano de 
exercício de suas novas funções, ad
quirirá o direitp de aposentar-se; ao 
passo que, se se deixar ficar na cáte
dra, mesmo que ai permane-ça por 
mais 5 anos, não adquirirá aquele di-
reitQ. . 

Por que essa duaHdade de trata
mento, êsse privilégio, quando não é 
êie necessário à independência da ma-

- gistratura nem essencial as garantias 
que a devem amparar ? Ainda. se se 
dissesse 30 anos de serviço efetivo na 
magistratura, transeat. 

Mas a hipótese por mim formulada 
visa tão sàmente :realçar a sem razão 
do dispositivo, cuja supressão pleiteio, 
porque não faço distinção alguma, no 
toc·ante à duração do tempo de ser
viço dos funcionários em geral, para 
lhes conceder o direito à aposentll!do
ria frucultativa. Para mim, todos êles 
são serodores da nação; ca·da qval, 
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no seu setor VÍ'óprio, executa a sua 
tarerra, ·em pról da boa marcha da 
coisa pública. Aposentadoria é insti
tuto com a finalidade de amparar o 
funcionário que, real · cu pr.esumi•da
mente, se tornou inválido, para o exer
cício das funções de s·eu cargo. 

O SR. H!ER!.MEJS Lll\U- Sr. Pre
sidente, mandei a V. Ex."' uma emen
da., que coinctde com outra a!Jresen
ta;da pelo · r.obre repre&entante Sr. 
Ataliba Nogueira, elevando de 7~ para 
72 anos o limite de idarl.e compul
sória .. 

A- experiência tem demonstrado .que 
o limite de 72 anos é perfeitamente 
compatível com a eficiência do serviço 
público. . 

Todcs temoo conhecimento de ma
gistrados aposent ados compulsoria
mente ao !H} anos e que esta·vam em 
condições de prestar serviços. Esta 
tem sirl.o a regra no Supremo Tribunal 
Federal. 

Acho que tal elevação consultaria, 
para., todos os efeitos, o interêsse pú
blico inclusive o <lo TesouTo Nacional. 

Outra emen:da man da contar, por 
igual, o tempo de serviço estadual e 

· f eid·eral. 
Há, atualmente, desigualdade na. 

contagem do t empo de serviço esta
dual. No Distrito Federal, por exem
plo, a lei manda que se conte certa 
percentagem do tempo do serviço 
pr-estado à magistra,tura nos Estados, 
para o cômpuJ;o geral no serYiço :fe
deral. 

A contagem deve ser total, como 
sucede com relação aos. 1\IIirusti'os do 
Supremo Trilrunal, segunél:o a br·eve 
justificação que fiz à.a emenda. 

Outra emenda, Sr. Presidente. diz 
rg-'OpeHo ao art , 9.0 , assim re digido: 

"Só por maioria absoluta de 
1rotos da totalidade de seus mem
bros poderão oo tribunais declarar 
a inconstitucionalidade da lei. 
VerificlHia a declaração no Supre
do Tribunal F.eder al, o r espect ivo 
(Firesidente fará a comunicação aQ 
IS.ena·do, ps.ra os fins do art. . .. " 

Acredito termos votado aqui que 
uma das funções do Senado consiste 
em -tomar conhedmento das leis de •. 
claradas inconstitucionais. pelos Tri
bunais, a f im de providenciar sôbre 
a ca-ssação das mesmas . 

Ao artigo, apresento a . seguinte 
emenda: 

"Verifica'Cla a declaração def i 
nitiva no Supremo TribunaJ Fe
deral. . . <' e·tc. 

Confom1e está re-digi'Clo o artigo, 
parece que um juiz não terá a fa
culci>&de de declarar inconstitucional, 
definitivament e, uma lei. Se essa de
claração só pode ser feita pelos tri
buna-is e pela maioria absolut a de 
votos da totalidade de seus membros, 
está claro que um juiz só não pode 
ftcar com o privilégio· de declarar in
const itucional uma lei. 

Entr·etanto, Sr. Presidente, sendo 
a matéria. da constitucional:!dade so
b:::emodo relevante, entendo que ela 
deverá, sempre, ser levada. ao Supre
mo Tribunal Federal. Assim, o acrés
cimo da palavra "'definitiva" concor .. 
re, exatamente, para esta;beiecer que 
a constitucionalidade ou inconstitu
cionalidade só receberá pronuncia
m-ento definitivo do Supremo Tli bu-
nal Federal, e só ·em face rl.êle é que 
o Senado poderá t oma r conhecimento 
do assunto, para proceder em con- · 
seqüencia. 

F'oram as emendas que encaminhei 
à Mesa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRIESI
DENTE - Não havend o mais' quem 
peça· a pa-lavrs, está encerrad a a dis
cussão. da Seção . I , do capítulo do 
Poder Judiciário. 

Devidô ao adiantado da · hora, vou 
levantar a sessão, :narcand·o outra 
para hoje, às 14,3-0 horas, qu::mdo en
tão votaremos artigo por . art igo. 

·Está levantada ã sessão. 
Levanta- se a sessão às 12 horas 

e 30 minutos. 



23.a Reunião, em 26 de Abril de 1946 
Reuniu-se hoje às 14,30 horas a Co

missão ·da Constituição, com a presen
ça dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ra;"hos, Presidente. 
Prado Kelly. . 
Agamemnon Magalhães. 
Mário Masagão. 
Ataliba Nogueira. 
Adroaldo Costa. · 
Argemiro Figueiredo. 
Ivo d'Aquino. 
Raul Pila. 
Cirilo Júnior. 
Costa Neto. 
Valdemar Pedrosa. 
Silvestre Péri.cles. 
Flávio Guimarães. 
Sousa Costa. . 

· Baeta Neves. 
Hermes Lima. 
Café Filho. 
Gustavo Capanema. 
Milton Campos. 
Eduardo Duvivier. . 
Deodoro Mendonça•. 
Edgard Arruda. 
Artur Bernardes. 
Flôres da Cunha. 
Aliomar Baleeiro. 
Graco Cardoso. 
Ferreira de Sousa. 
Clodomir Cardoso. 
Guaraci Silveira. 

O SR. NEl..."l.EU RAMOS. PRESI
DENTE- Está aberta a Sessão. 
. Va:mos passar à votação do arti

go 2.0 do Projeto, qut: assim estabe
lece: 

"'Salvo as restrições expressa-s na 
Constituição, os jui.Z.;;s gozarão das 
garantias seguintes: 

a) vitaliciedade, não podendo 
rperder o cargo senão por sentença 
judicial, exoneração a p<did~ ou 
aposenta:doria. Esta ser!i compul
sória aos 70 anos de idade ou por 
invalidez .comprovada, e facultati
va após 30 anos de serviços pú-

· blicos efetivos, contados na forma 
da lei". 

A êste dispositivo foram ap-resenta.
da:s as seguintes emenda~: 

Do Sr. Ataliba Nogueira: 

"Substitua-se pelo seguinte: . a . 
vitaliciedade, sendo, porém, a 
compulsória aos 70 anos de ida
de". 

Dos Srs. Adroaldo Costa e Soares 
Filho: 

"Suprima-se . o seguinte: e fa
cultativo, após 30 anos de serviços 
públicos e detivos; conta•dos na 
forma da lei". 

Do Sr. Silvestre Péricles: 

"Substitua-se a int':!rcalada 
facultativa após 30 anos de servi
Ços públicos e{etivos_ - por: fa
cultativa no caso de 30 anos de 
serviços púbikos". 

Do Sl'. Herme;; Lima: 
"Onde'·se diz; - 70 anos de ida

de - diga:-se: 72 anos de idade" 
"e faculta-tiva, após 30 anos de ser
viços .públicos efetivos". O servi
ço público federal e estadual 
compu-tar-se-á integralmente" . 

Do Sr. Café Filho: 
"Redija-se a letra a do wodo 

seguinte: vitaliciedade, não poden
do perder o cargo senão por sen
tença judicial, exoneração a pedldo 
ou a'Posentadoria. Esta será com .. 
pulsória, aos 86 anos ou por invali
dez comprovada, ·e facultativa, no 
caso de 30 anos de serv1ços públi· 
cos, contados na forma da· .lei". 

Na ordem em que foram a.presenta
da:s, serão votadas. 

Em votação a pri.mein. emenda, . 
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O SR. MILTON CAMPOS- <.Para 
encaminha,r a votação) - Sr. P:!'e
sidente, as palavras que tenho de pro
ferir são ·muito breves, s:>mente para 
salientar que . a emenda d:> nobre 
Deputado Sr. Ataliba Nogueira tem 
o grave inconveniente de não prevê 
a hipótese de invalidez, muito impor
tante na vida judiciária. Nessas con
dições, proponho, a rejeição dlll! 
emenda. 

O SR. ·NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os SeMores que aprovam 
a emenda queiram manter-se senta
dos. (Pausa) • 
. Foi rejeitada. . 

A emenda, do 'Sr. Café Filho, substi
tutiva de todo o disposi~i,o, tem · pre
ferência. 

O nobre Deputado pede-me dar co
nhecimento à Ca-sa de sua justifiçB,
ção escrita, que é a. seguinte: 

JUSTIFICAÇÃO 

"A Constituição de 19·37 fixo11 
em 68 anos de idade compul
séria de todos os magistrados -
artigo 91, letra a, quando a Cons ti
tuição de 1934 fixava até Em 60 
anos essa compulsória pa; a os 
magistrados esta'liuais - artigo 
104, § 5.0 • 

E' que essa é a idade da c:>m
pulsória d e qualquer funcionário 
público - Const ituição Federal, 
art. 156( letra à; Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da 
União - Decreto-lei n.0 1. 713, ·de 
13-10-39, artigo 198. · · 
. Além disso, se se tomar em con
sideração a compulsória dos mili
tares, ver-8{)-á que a ida•de de 
68 anos para a. dós magistrados, 
·é até muito avançada, porque 
são os seguint es os limites de idade 
.entre os militares para . campul
sória: 

G eneral de Divisão . . 64 anos 
Génerai. de Brigada. . 62 anos 
Coronel . . . . . . . . . . . . . . 60 anos 

· TenenOO.-•Coronel . . . . . 52 anos 
Major . . . . . . . . . . . . . . . 54 anos 
Capitão . . .... ·. , , . . . . 50 anos 
1.0 Tenente . . . . . . . . . 46 anos 
2.0 Tenente .. . .. . .. .. 43 anos 
Ist o é o que dispõe o artigo_ 59 

do Decreto Fe·deral n ." 3.940, de 
16 de dezembro de 194í, qile re
gula a inatividade dos militares 
do Exército . 

Por ai se v·ê que . ao ating·ir o 
m ais elevado pôsto do Exército 

Nacional - Gen€ral de Divisão 
- o oficial é atingirlo pela com
pulsória aos- 64 anos de idade, 
apenas. 

O SR. MI!UION OAMPOS -- De
sejo apenas observar, Sr. Pres_idente, 
que a emenda do nobre Deputado, 
Sr. Café Filho, só altera, o projeto 
quanto à idade para aposentadoria 
compulsória, preferindo 68 anos a 70. 

A propósito, convém salientar que 
VIárias são . as emeii'lias enviadas à 
Mesa. sendo que alguns colegas :::ão 
favoráveis à a;posentadoria aos 72 
anos. O projeto estabelece o meio 
têrmo, o que parece razoável, pois há 
muitos juizes nessa idade enriquecidos 
de experiência e de sabedoTia, ainda 
em condições de contribuir, eficaz
mente, paTa a vida judiciária. Assim 
havendo realmente puro ar-bítrio na 
fixação da idade de aposentado1"ia 
compulsória, com base apenas em 
presunções de capacidade física dos 
juízes, quer me pareceT que a idade 
de 70 anos, se.ndo têrmo médio, pode 
satisfazer tôdas as opiniões . 

O SR. NEREJU RAMOS, - PRESI
_DENTE - Os Srs. que aprovam a 
emenda do Sr. Deputado Café · Filno, 
no sentido de que a aposentadoria ::;e
.ja aos 68 anos, queiram conservar-se 
sent ados. (Pau.sa) • 

Rejeitada . 
Emenda do Sr . Deputado Hermes 

Lima, fixando a aposent adoria em 72 
anos. 

Em votação. (Pausa) . 
ApTova'lia. 
Emenda dos Srs, Adroaldo Costa o 

Soares Filho, mandando suprimir a 
expressão - "e facultativa, após trin
t a anos de serviços públicos elfetivos, 
contados na forma da lei". 

A emenda · objetiva equiparar os 
magistrados aos demais funcionários 
públicos, que não se podem aposentar , 
depois de trinta anos de serviço, .:;.:não 
mediante· prova de invalidez. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, com a devida permissão dos 
ilustres sinat ários, <la emenda, des<!jo 
manifestaT minha divergência. 

Não se pode equiparar o trabalho 
judiciário com o do funcionário pú
blico em geral, e- pOT vários motivos . 
O ingresso n a carreir a, por exemplo, 
se faz mais t ardiamente, em compa
ração com o dos funcionários admi
nistrativos. E' difícil a um jviz per
tencer à carreira judiciária com idade 
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inferior a 25 ou 30 anos. São raros 
êsses casos . ' 

o atual :Ministro Sr. Anibal Freire, 
quando Consultor Geral da República. 
em brilhante pa,:recer, demonstrou qu<:l 
os magistrados não podem ser in
cluidos entre os funcionários públicos 
em geral; e, a respeito, invoc".Va: a 
jurisprudência norte-americana. Isso 
foi aceito pelo Supremo Tribunal, no 
seu Regimento Interno . 

Tôdas as Tazões, portantL, militam, 
em primeiro lugar, para se fixar um 
orazo, distinto aos. juizes, em relaçã~ 
àos funcionários· .públicos, e, em se
gundo, em . não &e dar ens;;jo !_t que 
se confunda o Poder Judiciário com 
os servidores da. ·Nação em uutros pos
tos administTativos. 

Por êsses dois motivos, Sr. Presi
dente, voto contra a emendfl. . 

O SR. NEREU RAIMOS, PRESI;.. 
DENTE - Os Srs. que aprovam a 
emenda, mandando süprimu· as pa
lavras finais do dispositivo, queiram 
conservar-se · sentados. <PansaJ. 

Rejeitada. 
Mais duas emendas. 
Uma do Sr. Deput<>do 5\Jvestre Pé

ricles - No artigo 2.0 , letra· a. "Subs
titua-se a intercalada - "':! fr.cuüa
tiva após 30 anos de serviços públl
cos efetivos", por ''Ia.cultativu no caso 
de 30 anos de .;erviços públicos". 

Outra do Sr. Deputado Hermes Li
ma que é aditiva. Manü::: acrescentar 

. as seguintes palav1'aS: 
"O serviço público federal e o 

estadual comp~tar-se-ão integral
mente". · 

O SR. SILVESTIRE PÉRICLES -
Sr. Presrdente, estou de acôrdo com 
essa emenda. Apenas suprimJ a pala 
vra "efetives",· porque entendo que 
estw é perigosa para a futura i:ater
pretação. Poderão, futurament.e, en
tender que só se deve contar como 
efetivo o tempo de serviço como ma
gistrado . · · 

O SR. IVO D' AQUINO (Para en
caminhar a votagão) -: Sr. Pl·esi
dente, precisamos esclarecer bem o 
sentido das emendas e do têxto do 
projeto . 

Estou de acôrdo em que se suprima· 
a palavra "efetivos", porque, real
mente, não é justo que se cont.e .para 
os magistrados sómente .o +,empo de 
seTViço efetivo, quando, para todos os 
outros funcionárics, é também conta
do o tempo de serviço como interi
nos. 

Não concordo, porém, em que se ti
re a expressão "contaG.os nn. forma da 
lei", visto que é preciso qu.e a conta
gem obedeça à regra: estatuida para 
todos os demais funcionários. A úP.ica 
exceção é a de que o magistradG se 
possa aposentar, após trinta anos de 
serviço, sem de-pendência do exame 
de saúàe. No mais deve obedecer-se 
à regra geral. 

Se, entretanto, essa expressão pode 
vir a: dar confusão quanto à conta
gem do tempo de serviço, sou favo
rável à .retfTada da palavra "efetivos", 
mas que se ccnserve o que estava. no 
projeto, que, aliás, já constava de 
Constituições anteriores . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vai ser votada a emenda 
do Sr. Silvestre Péricles, que manda· 
eliminar do dispositivo q, ,palãvra 
"efetivos", põrque S. Ex."' mantem as 
expressões finais "contados na forma 
da lei". 

O SR. PRADO KEJLLY (Para en
caminhar ~ votaÇão) - Sr. Presiden
te, não há, realmente, motivo para 
emenda, sobretudo depois da explica
ção que deu o Sr. Deputado Sivestre 
Péricles . 

S. Ex."' esclareceu que sua intenção 
consistia em evi~ar que se interpTetas
se que, no computo do tempo de ser
viço público, só se apreciasse aqúêle 
prestado à 'Justiça. Mostrei ao ilus
tre representante de Alagõas que sua 
dúvida: não tinha razão de ser, de vez 
que a cláusula proposta é genérica, e 
não se refere a serviços· judiciários. 

Nestas condições, Sr. Presidente, vO
to contra a emenda, c;e o Sr. Silvestre 
Péricles não se resolvel' a retirá-la. 

O SR. SILVESTRE Pl!:RlC'LES -
Retiro à emenda, contanto que cons
te da ata o motivo da. retirada. 

O SR . . NEREU ' RAMOS, PRESI
DENTE - · O Sr. l:lilvBtre Péricles 
a~eaba de retirar a su:l emenda .. 

O SR. IVO D 'AQUINO - E a pa
lavra "ef.etivos" fica? 

O SR. NER2U RAM06, PRESI~ 
DENTE - Fica, uma nz que o Sr. 
Silvestre Péricles retirou a emenda su_ 
pr.essiva. 

O SR. IVO D'AQUINO - Em.ão, 
mandarei uma emenda à Mesa, p:Jr
qlie desejo que . seja retirada a pa)a:
vra "efetivos". 
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O SR. NER.l!iU RAMOS, PRESI
DENTE - Existe t:ma emenda do 
Sr. Deputado Hermt;s Limli, que man
da acre~ntar: 

"0 serviço público federa.! e es
tadual, computar-se-á integral
mente". 

Quer dizer: S. Ex. a substitui as ex_ 
pressões do projeto ·•cont;;;clos na for
ma da lei" pela sel;'utnte: . "0 serviço 

'público federal e e.-;~<J.dual computar
se-á integralmente". 

O SR. SILVESTRJ!: P};;RICLES -
Sr. Presidente, resol-ti, a•) cont'.':i:rJo, 
restabelecer a minha emenda. que 
manda retir,u a palavr:1 "efetivos'· . 

O SR. MILTON CAMPOS (Para 
en.cutminlwr a votaci[O) - Sr. Presi
dente, a emenda do noo~·c Deputado, 
Sr. Hermes Li1Il3., a meu vér, ;:Jão 
é necessária, porqu~ se aprova a cláu
sula que manda. co-:1tar o terr.po na 
forma da lei. Pode 81 lei determinar 
essa contagem e, na verdade, é · in
justo que para o magistrado federn,l 
não se conte o tempo de 5=rviço lo
cal. ll:sse ·tempo deve ser contado i.'l
tegralmente. 

Não me parece necessári.:> que se 
estabeleça isto na Constituição, tanto 
mais quanto a referêncit:. feita ao ser
viço público não per.alite tal cUstin- · 
ção. · 

Acredito até que a le, ordinária se
rá forçatl.a a mandar contar integral
mente õ tempo, porque o simples em
prêgo · do plural indi~a qe~e não é só 
o serviço federal, que deve ser con
tado. Quanto à emenda do Sr. Sil·· 
·vest.re Pérides, ficou esclarecido que 
a interpreta:ção era no sentido de se 
contar também, o tempo. de interini
dade, como se faz para os demais -
functonál,ios. 

ASISim, .>e a. Comissão entender que 
a suspensão da palavra "efetivos" es
clarece melhor o seu pensamento c o 
do Deputado Sr. Prado Kelly, r.ochQ 
conveniente o restabelecimento e a 
aprovação da emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Deputado Silvestre 
Péricles havia retirado sua emenda, 
precisame.Ii.te a que m:a-nda.<3> ·'limi
nar do dispositivo a palaVl'>l. "efe
tives". Diversos Srs. Repre;;entantes 
que estavam de aocôrdo cnru essa emen
da supressiva, deixaram· ele oferecer 
emenda idêntica e pedem que ' ela· se
ja mantida . . Vou, portanto, considerar 
mantida a emenda do Se. Silvestre 

Péricles porque, do con.trárjo, aquêles 
Senhores Representan,tes seriam sur
preendidos, pois deixaram de a.presen_ 
tar emenda no mesmo · sentido, con
tando com 81 da do Sr. Silvestre Pé
ricles .. 

O SR. SILVES'IlRE PÉRIOLES -
Des~jo que fique consignl1do · q!le re
considero minha opinião. Quero 
manter a emenda.. 

O SR. NEREU RA~ ... lOS. PRESI
DENTE - Os Srs. Representante:; 
que concordam em que seja elimina
da a palavra "afetivos" queiram con
sel·var-se sentados·. (Pa.usa.) . 

Aprova•da a emend·a. 
·Agora, a emenda do Sr Deputado 

Hermzs Lima, que acrescent~. depois 
da palavra "ef.z.tivos", que foi elimi
nada, 81 seguinte cláusula; "O serviço 
público federal e estadual, computar
se-á integralmente". O Sr. Deputado 
Milton Campos relator, sustentou a 
tése de que a emenda era desneces
sária, e que êsses serviços serão con:.. 
tados na fcrma da lei. 

Lamento não poder daT meu voto 
ao dispositivo, tal como está redigido. 

Aceito a· emen<la do ·Sr. Deputado 
Hermes Lima, porque entendo que de
ve ficar expressa.· na Constituição a 
contagem do tempo estadual e fede
ral integralmente, para o oaso de 
aposentadoria, não ·reservandc- à le- · 
gislatura ordinária o direito de con
·tá-lo ou não. 

Por essas razões, voto pela emencia 
do Sr. Deputado Hermes Lima. 

O SR. P•RADO . KELLY - Também 
estou de acôrdo com V. Ex.", Sr. Pre
sidente, quanto à pal'te aditiva da 
emenda Hermes Lima. Desejo ponde
rar, entretanto, que . ela se compõe de 
duas partes: a primeira é supressiY:J. 
nos têrmos "contados na fol'm:l. da 

· iie". Pediriria a V. Ex. a. portanto, que 
submetesse a votos a pnmeira· par
te, que é supressiva da cláusula que 
a'Cabo de citar. 

Com essa supressão, votârei ele .acôr
do com a .Sub-Comissão. Quanto à 
parte aditiva, .entretanto, que consa
gra desde já o bom prili.cíp~o. encar
ta·ndo-o no têxto consl,itucicnal, vota-
rei a favor. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Depu
tado Hermes Lima viso.·, apenas, es
clarecer se se deva conta.r o servico 
público federal e e6tadua.l integra~l
mente, · não eliminando a cláusula 
"contados na forma da lei". 
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Isso concilia todas :~.s opHnoes. 
Os Senhores qúe aprovam o dispo

sitivo da• letra a dv projeto, com eli
minação da _palavra . "ef.eti';rcs", já 
aprovada, que1ram flcar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Os Senhor·es que aprovam a emen:.. 

da aditiva do Sr. Hermes Liiila! - "o 
serviço público fedéral e _ estadual 
computar-se-á integralmente" que!

-ram ficar s·entados. (Pausa) . 
Aprovada. 

!'b) inamovibilirlade, E'xceto pro
moção aceita ou remoÇão, que se 
tfa,rá a pedido ou quando o·cnrr?r 
motivo de interêsse_ público, re
conhecido pelo_ voto de dois têrços 
dos juizes efetivos do Tribunal 
Superior competente". 

A .êste dispositivo existe a seguinte 
emel1'da do Sr . Deputado Atallba No
gueira: 

"Redija-se assim: 
. inamovibilidade, exceto r~moção 

por motivo de -interêss•; público, 
reconhecido pelo vote de d0is têr
ços dos juizes eietivos dú Tribunal 
Superior". 

Elimina, portanto, a cláusula "ex
ceto promoção aceita". 

O SR. MILTON CAIMíPOS - (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, peço vênia. ao nobl'c Deputado 
Sr. Ataliba Nogueira- para observar 
que a emenda de S. Ex." não é muito 
·garantidora, porque quando o · pro
jeto -se refere a "-promoção acei-ta" 
quer evitar que se torne· obri.ga.tória 
8, aceitação das promoções. E é sabi
do que muitas vezes é .através de pro
moções, nã.o desejadas pelos magis
trados, que se consegue satisf;azer 
interêsses polit:cos contrários · aos 
interêsses da magistratura, e não 
raro à independência dos juizes. ll: 
uma .prática infeliz, que tem ocorrido 
_e ICie que há exemplos. O projeto quer 
evitar que isso se reproduza, ao pdS
so que a emenda do nobre dejJutádo 
Sr. Ataliba Nogueira, permite que 
essa prática possa continuar. 

P.m· isso, Sr. Pres}dente, :parece
me que a rejeição é de boa caurtela. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Pl·esidente, atendendo às ex-pli
ca-ções do nobre Relator, que coloca 
a questão na afirmativa de que fica, 
omitida a. garantia que eu :previa, 
retiro a emenda, por isso que meu 

pensamento coirwide com o de S. 
Ex.". 

&.'R.. NEREU RAMOS, PRESI-
SIDENTE - Retirada a emenda, va
mos votar o à:isposittvo ·da le,tra õ. 

Os Senhores que a.provam o dis
f.itivo do projeto queiram -ficar sen·· 
t'ados. ('Pausa. ) 

A!Provado. 

"c) irredutibilidade dos venci
mentos, os quais fiea.m, todavia., 
sujeitoo aos impostos gerais." 

Os Senho-res que a.provam êste dis--
pOsitivo queiram ficar sentados. 
(Pausa.) Aprovado 

· "§ 1. 0 A vitaliciedade nãô 15e 
extenderá ' obrigatoriamente aos 
jtúzes com funções lim1Jtrudas ao 
preparo d.as processos e à subs
tituição dos juizes julgadores." 

08 Senhores .que aoprovam a emetn
da queiram ficar sentados. (Pa,usa.) 

Aprovada. 

"§ 2. o A a•posenta-doria com:
p ulsória será decretada com QS 
vencimêntcs da atividade." 

Existem êmendas dos Srs. Deputa
tados Oaf-é Filho e. Silvestre Péricles. 
A odo Sr. Oaifé Filho é a seguinte: 

"A ~osentadoria compulsória 
será, do mesmo mordo que a fa
cultativa, decr-etada com os. ven
cimentos da atividade". 

Â do sr·. Si1vestre Périclles é idên
tica. 

Pelo dispositivo que 3/Cabamos de 
votar, a 3JPC&entadoria é fa;cu1tativa. 
oepois de trinta anos de s.erviço. O 
que a emenda do Sr. Deputado Café 
Filho estabeLece é seguinte: que a 
ruposent>a.doria. complusória . assim 
como a facultativa, será com os yen
cimentos ·da ativildade; que.r dizer: 
flxa desde logo os vencimentos da 
a-posenta,dc;ria, para o caso de · ?er 

facultativa. não deivando à legisla
ção Ol"dinária fazê-lo. 

Os Senhor-es que aprovam o dispo
-sitivo. queiram ficar sentados. (Pau
sa.) 
Apt~ovado. 

O SR. COSTA NETO ~ Peço a 
V. Ex"'., Sr. P.resLdente, faça cons
tar da ata que votei contra a emen
C.a. 
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O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V. E." será atendido. 

Passemos oo art. 3.0 , que estabe
lece: 

"Os Juizes, ainda que em dlS· 
ponibilidade, não pedem exercer 
qualquer outra função pública, 
salvo os casos pll'evistos na Con3-
tituição. A violação dêste preceito 
importa a perdru do cargo judiciá
rio e de tôdas as vantagens corres
pondentes". 

Não há emenda alguma sôbre êste 
artigo. 

Os Senhores que a;:provam êste dis
positivo queiram ficar sentados. (Pau-
sa). · 

Foi aJPravado. 
. Passamos ao art. 4. 0 : 

"E' vedada ao Juiz atividade 
político-partidária". . 

-Os Senhores que aprovam o dispo
sitivo, queiram pE;rmanecer sentados. 
(Pausa). 
· Foi aprovado. _ 

O SR. FI!JORF.JS DA CUNHA -
Sr. Presidente, aprovei o ·dispositiv J, 
mas desejaria sàber qual a sanção 
que se &plicaria no . caso de o Jtitz 
exercer_ a:tividade politico-partidária.. 

O SR. MARIO MiASAGAO - A 
sanção é penal.- além das providên
cias do Conselho Disciplinar da Ma
gistratura;·. 

O SR. CIRILO JúNIOR -A san
çãó é a do Código Penal, desde que 
o funcionário, Juiz ou não, aja .em 
rlesa.côrdo com a lei. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
E' muito nebuloso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-
DENTE - Vamos tratar, agora do 
art. 5. 0 , que reza: 

"Compete aos Tribunais: 
a) eleger entre ·seus membros 

os presidentes e demais órgãos de · 
direção". 

Sôbre êste dispositivo existe a Sll
gulnte emenda oterecida pelo Sr. Her
mes Lima: 

"a) eleger, anualmente, entre 
seus membros os presidentes e 
demais 6rgãos de àireção". 

Quer ·dizer, acrescenta, apena3, a 
palavra· "anualm:!nte" . 

Os Senhores que aprovam a emen
da queiram ficar sentados. (Pausa) . 

Foi aprovada. · 
Passemos à letra "b": 

"elaborar seus regimentos inter
nos, organizar as respectivas se
cretarias, cartórios e mais servi
ços auxiliaroo, bem como propor
ao Poder Legislativo a criação ou 
supressão de <·mprêgos e a fixação 
dos vencimentos _correspondent,cs''; 

O Sr. Ataliba Nogueira: apresentou 
emendá. nos seguintes têrmos: 

"Acrescente-se, após a p.1l.1vra 
"organizar" - "·os serviços das 
respectivas secretarias. · .. " 

Trata-se, evidentemente de err.enda. 
dé reda~ão, e a envio à comissão res-
pectiva. · 

Os Senhores que :;.provam a letra 
"b" do artigo 5. 0 queiram mar.ter-~e 
sentados. 

Foi aprovada . 
Letra "e": 

"conceder licença, 110s têrmos da 
lei, a seus membros, e aos Juizes 
e serventuários que .lhes são lme
diatamente subordinado:~:" 

Há emenda subscrita pelos Srs. Re
presentantes Graco Cardoso e Cos-
~ N~o: · · 

"conceder licencas e férias nos 
têrmos da lei a :;eus membros e 
aos juizes e serventuários que illes 
são imediatamente subordinadoo;'' 

A emenda inclui na competência., 
dos Tribunais, a concessão de li~en
ças e férias a Beus membros, etc. 

Os Senhores que aprovam o dispo
sitivo, com a emenda. queira:m con
servar-se ·sentados. 

Foi aprovad.o. 
Passemos a letra "d": 

"nomear, substituir e demitil· os 
funcionános . de suas secretarias, 
cartórios e serviços auxiliares, 
observados os preceitos legais". 

Existe emenda do Sr. Ataliba No
gueira· mandando suprimir êste dispo
sitivo. 
·Submetida a votos, é rejeitada· a 

emenda. 
Os Senhors que aprovam o dispo

sitivo da letra "d" queiram conser
var-se sentados. 
. Foi aprovado. 

Vamos ao arcigo 6.0 : 

"!Nenhuma percentagem será 
atribuída a· magistrado em virLucte 
de cobranç~ de dívida". 

Submetido à votação, é aprova-do o 
artigo. 

Artigo 7.0 : 

"Os paga.tn.entos devidos pela 
Fazenda Federal, Estadua•l ou Mu-
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nlcipa!, em virtude de sentença ju
diciária, far-se-ão na' ord= de 
apresentação dos precatórios e 2. 
conta dos 'créditos respectivos, 
sendo vedada a designação de ca
sos ou pessoas nas verbas orça
mentárias. ou créditos destinados 
àqueles fins". 

o Sr. Ataliba Nogueira oferece 
emenda mandai1dO suprimir o dis;,JÓ
sitivo, sob o fundamento de con&i.i
tuir matéria de Processo Civil, não ca_ 
recendo de c-onsagração constitucional. 

O artigo dá serirução ao pagl!-meno 
das dívidas, e sua finalirlade, como S'! 
vê do texto, é evitar que, depois, a 
administração determine pre-ferências 
para o pagamento. 

Conforme já disse, o Sr. Deputado 
Ataliba Nogueira propõe a supressão 
do dispositivo, que foi julgado um<M 
garantia para as partes e para a Jus
tiça, na Constituição de 34 . 

O SR. MILTON CAMPOS - S·J
nhor Presidente. d~s·ejo retificar o tex 
to do artigo, qüe foi publicado com· 
incorreções, pois se deverá ler: - o 
Presidente do Tribunal comunicará a 
omissão ao Poder competente, para 
os efeitos dêste artigo. O texto está 
truncado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda supressiva do Sr. Ata!ibn 
Nogueira, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Foi rejelt.ada. · 
O SR. FLORES DA CUNHA -

Sr. Presidente, declaro que votei con
tra a emenda, e lamento não poder. 
neste instante, propor à Comissão um 
meio que obrigue o P oder Público a 
pagar a sentença que passar em juiga- · 
do, contra a' Fazenca Federal, Esta . 
dual ou Municipal. 

O SR. NERF.U RMJ.tos, PRESI
.DENTE - (Lendo): 

"Mediante requisição do Poder 
Judiciário, serão consignadas no 
orçamento as verbas e os crédi
tos ne·cess:1rios ao& pagamentos 
d-eterminados por sentença. Se 
isto não fõr feito no perfodQ or
çamentário seguinte ao da requi
sição, o Presidente do Tribuna.! 
comunicará a omissão ruo Poc~er 
competente, para os efeitos do ar
tigo . .. " 

Os Senhores que aprovam o dispo
sitivo, queiram manter-se sentados. 

(Pausa). 

Foi aprovado. 
"í§ 2.0 - As verbas orçamentá

rias e os créditos votados sei'ãú 
consignados ao Poder Judiciário 
recolhendo-se rus importâncias à 
Repartição competente . Cabe ao 
Presidente do Supremo Tribun~l 
Federal ou drus Tribunais Superio
res, conforme o caso, expedir as 
ordens de pagamento, dentro das 
fôrças do depósito e autorizar, a 
requerimento do credor pretJi".
do em seu direito de precedência, o 
sequestro de quantia necessária. 
paTa satisfazê-lo, depois de ouvl
do o chefe do Ministério Pü
blíco". 

Os Senhores que aprovam o dL:;uo-. 
sitivo, queiram conservar-se senta
dos. 

(Pausa). 
Foi aprovado. 
ô SR. · MARIO MASAGAO - Se

nhor Presidente, tenho emenda a o:.'e·· 
recer a êsse dlspositivo, na parte em 
que se lê:· "·dos Tribunais Superiores". 
Como êsse título não vai ser empre<· 
gado, sugiro que se diga - "Tribu
nais competentes". 

O f;)R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A declara'Ção do nobre 
Deputado con.:;tará de ata, para fins 
de redação. 

(Lendo): 
"§ 3.0 Os preceitos dêste 

serão observados, no que 
aplicáveis, aos pagamentos 
àos pelas eutarquias". 

Os senhores que aprovam o 
Gitivo, queiram conservar-se 
dos :' ·<Pausa). 

Foi aprovado. 

artigo 
forem 
de v> 

dispo
senta-

"Art. 8." As justiças lccais e, 
reciprocamente, as federais ·não 
podem intervir . em questões sub
metidas às jurisliições federais ou 
estaduais, nem anular ou suspen-. 
der suas sentenças ou ordens, , 
salvo os casos expressos :aa Ccns
tituição e a:s diligências deprc.
cadas na fcrma da lei". 

Os senhores que o aprovam, quei
ram mantH-se sentados. (Pq,usa). 

Foi aprovado. 
"Art. 9.0 Só por maioria abso

luta de votos da totalida'Cie à.e 
seus membros poderão os tribu
nais declarar a inconstitucionali
dade da lei. Verificada a declara;-
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ção no Supremo Tribunal Federal 
o respectivo Presidente fará a cO.: 
municação av Senado para os fins 
do art .... _ 

-A propósito, existe emenda ~o Se
nhor Hermes Lima, assim redigida : 

"Acrescente-se a palavi·a - db
fillitiva - depois de "verificada a 
declaraÇão". 

Van;J.Os submeter a votos C\ artigo, 
salvo a: emenda, 

Os Senhores que o aprovam, · quei
ram, conservar-se sentados. (Pcru.sa>. 

Foi aprovado. · 
Agora a emenda. Os senhores que

a aprovam, -.queiram conservar-se sen
tadoo. (Pausa) . 

Foi aprovada. 
"Art. 10. E' mantida a institui

ção do júri". 
O Sr. Deputado Ataliba Nogueh:a 

oferece .a seguinte emenda: 
"Acrescente-se: júri popular so

ber-ano". 

O SR .• IVO D' AQUINO (Para-.. en- -
camihhar a votação) - Sr. Presiden
te, voto contra a emenda. Acho que a 
instituição do júri deVe ficar como 
con~~a do projeto elaborado pela Co
Il'lll!sao. Entendo que -a mo'difica~ão 
ultimamente feita pela lei ordinária 
~ ~stituiçã? do júr~, permitindo ~ 
revisao dos JUlgamentos pelos Tribu
nais de ,!l.pelação, trouxe os· maiores -
beneficios ao Brasil. 

Todos nós, que conhecemos as re
giões do interior dos noosos Estados, 
s~be;mo~ quanto a criminalidade n eles 
dimmu1 com a ·nova orientação im
:P!i~ida_ pela _lei de.. organização do 

· JIJ.ri . Nao queiramos voltar a -uma• Si
tuação de q~e .tivemos os mais lamen..: 
táveis exemplos. No- interior de Es
tados como Rio Grande do Sul Santa 
Catarina, e, talvez me.smo SãÓ Paulo 
verificávamos que o _ jÜri absolviá 
sistemáticamente a tc.dos os crimir~o
sos e a apelação os julgava com cri
tér}o pol~tic?, quase sempre negan.Qo 
ate o pnmeH·o quesito. o Tri:l;lunal 
mand_ava a novo julgamento e o júr! 
repetia a abso~vição. Penso que o que 
aconteceu no Brasil foi salutar. De- . 
::emas, portanto, ;:l.prov-eitar · a exper!
e~cia que tivemos durante dois ou 
tres anos. 

O SR. NEREU RAMOS PRE.3I
DENTE - Os Senhores que' aprov,\m 
a ~menda do Sr. Ataliba Nogueira, 
querram ma.i1:er-se sentados. (Pausa) 

~oi :rejeitada. · 

Existe emenda aditiva do Sr. Depu
tad'O Prado KeHy, nestes têrmos: 

·:Acrescente-se, onde convier: nos 
cnme.s políticos, a revisão será 
:pr~essada ·e julgad!L pelo Supre.mo 
Tribunal Federal e, nos crimes 
comuns, por um dos tribunais de 
a,pelação de Estado mais prôxlmo 
designados -pelo Presidente, man-

, tida a jurisdição militar oara os 
crimes mitl;l-res." · -

O SR PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, no regime imperial, o Supre
mo Tribuna-l dé Justiça não julgava a 
revisão crim~:nal, nos feitos em que 
tivesse _proferido a sentença condena
tória. Na República se deferiu ,a,a .su
I?remo Tribunal -- competência para 
JUlgar tôdas as revisões criminais .. 
Tal foi o regime da Constituição de 
91, bem como da Constituição de 34. 
Com o advento da Carta de 37, reti
rou-se do Supremo essa competência 
e se deu aos Estados. 

Ora, é sabiüo que o tribunal que· pro
fere a sentença condenatória dificil
mentB atende_ ao pedido de revi.;ão. 
Temos -portanto, um princípio que foi 
e.'l{perimentado quer no sistema uni
tário - o .monárquico - quer no sis
tema republicano. 

Proponho a Egrégia Comissão ê.lt.e 
cretério: nos .:rimes políticos, a revisão 
caberá ao Supremo Tribunal; nos. cri
me,;; comuns, será julgada por um dos 
tribunais de a.pe~ação do · Estado mais 
proximo, disignado pelo President-e, 
mantida a jurisdiç_ão militar para os 
crimes milita·.es. • . 

' . f: uma for-ma de conciliar a tradição 
liberal da Monarquia com os ihtenê;;..; 
ses federativ.Js atuais. 

O SR. COSTA NETO - -Sr. Pre
sidente, não posso concor-dar com a 
opinião que acaba de ser defendida 
pelo nobre .~onstituinte Sr. Prado 
Kelly, porque há, verdadeiramente, 
um engano de apreciação. As revisões 
criminais, em regra, sàmente têm ca
bimento, qua.."1do, depois do julgamen
to tr.ansitar em julgado; se de.scobre 
a prova de mocência do acusado, a 
qual não pc.ude ser -examinada n a oca
sião oportuna. Temos o célebre caso 
do Correio de Lyon, de Dreyfus, etc. 
Trat:wa~se, em cada uma dessas hipó
teses, de crime em que tôdas· as provas 
clamavam contra determinada pessoa. 
Mais tarde, verificou-se que e.ssas 
pessoas eram inocentes; foram colhi
das as provas. e, em virtude de 7.ais 
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provas, pediu.;se a revisão dos proces
sos. 

Revisão criminal, é justamente a 
· provocação da modificação de um pa

gamento, em virtude de terem apa
recido provas de inocência. ll: muito 
mais razoáv~l. portanto, que essas 
provas sejam examinadas pelo próprio 
tribuna•) que j u:gou o crime. 

Sou, por issv contrário a que se ti.re 
aos trlbunfu~· .1tualmente com: a fa
culdade da revisão, a atribuição dada 
pela última 0-Ea.na. 

O SR.' FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, aguardava se abrisse 
a discussão sôbre a Segunda Seção, 
porque tinha emenda a respeito. 

A meu ver, a competência parà jul
gar as revisões criminais deve voltar 
ao Supremo Ttibunal Federal, como 
determinava a Constituição de 91. 
Trata-se de altissimá função judiciá
ria, não do julgamento de um recur
so comum, mas de uma dessas artibui
ções que no direito europeu são de cas
sação, que são attibuições da Côrte 
Suprema. 

Rever procss~oo findos em matéria 
crime é um pouco mais do que julgar 
uin processo em si mesmo, apllcar 
a lei ao fato. A função de juiz <:J.Ue 
revê é função de juiz, e, também, fun
ção politica, e só o Supremo Tribunal, 
em nossa organização judiciária, con
juga nas suas atribuições, na sua subs
tância, funções de ordem judiciária 
e funções polítkas. A revisão crim~
nal, entre nós, sempre foi feita pe:o 
Supremo Tribunal Federal, dando . os 
melhores resultados. o -dispositivo da 
Constituição de 37, que a retirou e a 
cometeu aos tribunais comuns, jus
tificou-se apenas com argumento de 
fa.to: que o Supremo demorava imen
samente o lúlgamento das revi.:;ões 
cri.mi.n,ais. 

Mas, Sr. Presidente, se considerar
mos que o projeto em votação desa
foga de mui~o o Supremo Tribuna:!, 
cujas pautas silo cheias; na maior p;;r
te, de causas da União, de executivos 
fiscais e até de multa resultante do 
mau funcionum.mto de uma caixa de 
descarga no Rio de Janeiro, de ]lma 
questão de saúde pública; se consi
derarmos que tudo isso sairá do Su
premo e só mesmo poderá ir em grau 
de recurso extraordinário dentro dos 
limitados casos dêsses recursos. verifi
caremos que pode ser I"€13taurado na 
sua altíssima função de revisor dos 
outr~s órgão.>. 

A emenda P.;·ado Kelly justifica-re 
num sentido: t que a disposição lia 
Constituição de 37 tinha chega<do ao 
ponto de cometer ao mesmo Tribunal 
que condenou a função de emendar, 
em revisão, sua própria condenação. 
Embora possa o Tribunal fazê-lo, em 
virtude de provas novas, não é de 
esquecer que há. uma espécie de opi
nião em que todos estão assent63 c 
que dificilmente será removida. A 
função de rever exige também siLua
ção hierárquica superior, exige a'l.l
toridade de quem vai. rever sôbre o 
autor da ação a. ser revista. 

A emenda Prado Kelly não satis
faz êsse requisito, porque como !!Ue 
coloca o tri-bunal do Estaxio- vizinho 
em posição, naquêle caso pelo menos, 
h ierarquicamente superior ou mais 
elevada~ do que a do tribunal do Es-
tado qtie deu a sentença. 

Por essas considerações; entendo 
que nada mais justo do que volta
rem as revisões criminais ao Supre
mo Tribunal Federal que, já a&o..-a 
descarrega:do de seus grandes servi
ços de Cõrte de Apelação, em face 
da criação dos tribunais de recursos, 
pod.erá examinP..-los e julgá-los cem 
acêrto do mais alto tribunal '(,io Pais, 
ao mesmo passo que também se . de
sempenhará das atribuições de or
dem política que lhe são estruturais. 

Era nêsse sentido a emenda que ia 
apresentar ao art .. 14 no que se re
fere à. competéncia do Suprema e 
que sequer inova a redação, por isso 
que repete os térmos, a meu ver per
feitos, da Consti-tuição tle 91. 

, Se assim estabelecermos, a revisão 
de sentenças criminais ficará afeta 
ao Supremo T!~i:>unal Federal. 
. O SR. ADROALDO COSTA -
(Pa.ra encafainhdr a votação> - Sr. 
Presidente, e;lt,cndo que a revisão de 
processos crimes deve ficar na com
petência dos Tribunais de Apelação dos 
Estad·os. Discordo da fundamenta.ç§.o 
do ilustre D eputado Sr. Costa Net(\ 
quando diz q!l~ a revisão só tem ca
bimento, uma vez descoberta v.ma; 
prova nova. Ora,, pode se fazer a re
visão, baseada no fato de ser mal 
apreciada a prova existente d-os au
tos, ou, então, quando houver êr:ro 
manifesto do préprio tribuna•!, que 
julgou, porque os juízes não são ~
faliveis; muita:> vezes cometem erros 
dos quais não fodem voltar atraz, ;;JOis 
a lei lh'os imped.e, considerando-os 
como ~oisa julgada. 
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Quanto ao qu" alega o nobre SJ
nador Ferreii·a· de Sousa; também niio 
me prurece prv,;edente, porque quem 
julga a apelaç;l.o e o recurso-crime 
é uma das Càmaras do Tribunal de 
Apelação. Que se dê ao Tribunal es
sa competência., e o Tribunal, coleti
vamente, como Tribunal Pleno, to:
mará conhe·c'.mento das · revisões C.i'i
minais. 

Por isso, a\.;cor.do de S. Ex.a, na: 
parte em que quer cometer êsse jul
gamenoo ao Supremo Tribunal Fede
ral, já s·obreca;:;:ega'díssimo de Sõl'Vi
ço. Eu me.'>mo, na minha profisJão, 
conheço o caso de um rél.! do Rio 
Grande do !3•11, que cumpriu 24 an.::s 
de prisão celub.r, para o Egrégio Su
premo Tribunal Federal após cum
prida essa: pen<~., reduzi-la, pela re
visão, a ·16 anos, somente . . 

Era o que ~!nna a dizer. 

O SR. MILTON OAMIPOS (Pa-
ra encaminhar a votação) - Sr. i?re
sidente, · para esclarecimento, cievo 
observar que, numa de suas partes 
principais, a emenda do nobre Depu
tado Sr. Prado Kelly já está satis
f.eita. Pretend.e S .' Ex.a que a r~vi
são dos crimes políticos se faça pelo 
Supremo Tribuna.! Federal. Essa opi
nião é de m' .. nifesta procedêncià, mas 
já decorre do texto do projeoo, poc
que, ao cuida:· da competência · do 
SUJpremo, det~rnúna que está na sua 
alçada o julg.J,m<:nto, em recurso ordi
nário, dos crimes políticos. Por con
seqüência, como adiante se diz tam
bém que lhe <. ompete julgar as revi
sões criminais :nos casos de sua com
pet-ência, conclUi-se que está aten
dida esta parte da .-;ugestão do Sr. 

' P1·a'Cl.o Kelly. 
Resta examiuar a segunda part.e: 

competência do Supremo · para jul
gar as revisúes nos crimes comuns. 
A respeito, a 1sgra do projeto é que 
a. cada Tribunal incumbe a revisão nos 
processos de sua competência. Na: 
verdade, seria •.nais liberal que outro 
tribunal exam~nA.sse. as revisões . o:S 
argumentos de ordem teórica trazi
dos pelos Sr. D€1putado Costa Neto 
também têm procedência, mas se r~ão 
se apresentassem os inconvenientes 
que S. Ex.a apontou. Seria de ms.is 
vanta:gem êsse julgamento por ç,utro 
tribunal para liefesa dos erros' judi
ciários que tantas vezes . ocorrem. A 
solução trad~cional é a de manter a 
competência do S_upremo Tribunal 
Federal, coma propôs o Sr. Ferreira 
de Sousa. 

Já foi, porém, observado muito bem 
que !l!S revisõc3 criminais costumavam, 
quando da competência do Supremo, 
demorar tantc} a ser julgadil.s que a 
reparação do é:o:ro, muitas vezes, se 
tornava inefi,~az. 

Como o p1·ojeto sugere a criação 
de tribunal intermédio - o Tribunal 
Federal de Recursos ~ eu lemb.i·aria 
então à Comissão, especialmente ao 
nobre Senador Ferreira de Sousa, que 
se transpuze.;•;·~ da competência do 
Supremo para. a do Tribunal l"ede!'al 
de Recursos o julgamento das· re·;i
sões criminais nos crimes comuns . 
Talvez essa sug.estão satisfaça e nêc
se sentido fa~0 um apêlo ao Sr. Fer
reira de Sousa, a fim de considera.r 
os argumentc.E que exponho e trans
por a compe·,ência. Ficariam assim 
atendidas as aspH·ações oe S. Ex.a. 

O SR. PRA\.)0 K.EilLY (Para f'n
caminhar a votação) - Sr. P re&i
dente, aceito a sugestão do ilustre 
Deputado Sr. Milton Campos, no oo
cante à compet:lncl:a; do · Supremo 7ri-· 

· bunal Fe.deraJ 1-ara rever as senten
ças condena:/das em crimes políticos, 
que consta je ;;.utro dispositivo. Res
taria a inova.;ão por mim sugerida, 
que não é oern inovação, porque .res
tabeleceria um:;, fórmula do direito mo
nárquico. Acei~o, porém, que o 'T:i
'buna:l Federal de Recursos possa con
siderar o as.mnto. Assim, a oportuni
da-de de oferecer emendas será. outra. 

Em tais C•>nciições, retiro a minh<:~. 
emenda, cem o ,propósioo de renová
la nos têrmos da sugestão do Sr. Mil
ton Campos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE (Para sncaminhar a vota
ção) - Permito-me declara•r que voto 
contra a eme.-1.àa do Sr. Ferreira de 
Sousa, que reinveste o Supremo Tri
bunal Federal na competência de ~e
v.er os processo:> em matéria ,criminal. 
Acabamos de verificar que o projeto 
cria .o Tribunai Federal de Recursos, 
justamente para. desaf-ogar o. Supre
mo. 

Se, ao mesmo tempo que reconilece
mos o congestiora.mento nos ~erviços 
do Supremo T;ribunal Federal, va.
moo atribuir-lhe competência. qu~ · já 
lhe foi . retir~.C:a, não resolvemos o 
problema do d Eie:co<1gestionament o da
quela alta Corte de Justiça. 

Aceioo a e:U".ilda na pa•rte em que 
atribuiu ao Supremo a revisão dos 
processos de crimes políticos. Acho-a 
de grande importâii.cla., porque o jul
gamento dêsse3 processos, por sua na-



•--,.. 273-

tureza, deve s.e1· atribuído ao mais 
alto tribunal do país. 

Estou de acôi do em que, quando 
cuidarmos do · 'i'ribunal Federal d~ 
RecursoS', se examine o assunto, mas 
voto contra a emenda que reínves
te o Supremo na cornpetênc1a para 
julgar revisões criminais em crlntes 
comuns. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
(Para encaminhar a votação) ·- O 
Sr; Deputado Prado Kelly retirou a 
sua. emenda, de modo que nã,o tem 
mais razão de ::.er a que eu havia ofe
recido. A minha emenda poderia ser 
considerada, em relação à de S. Ex.a, 
uma simple:; sub-emenda. · Reservo~ 
me, porém, tal como fez .o .Sr. Prado 
Kelly, Iiara ap~·esentar, renovando-a, 
essa emenda ao se discutir a compe
tência do Tri':mnal Federal de }te
cursos. 

O SR. NEREU RAMOS,) PRESI
DENTE - HIÍ. outra emenda do Se
nhor Clodomír Cardoso, nos seguinces 
têrmos: 

"Não polierá ser nomeado .Juiz 
quem tiver mais de 60 anos de 
idaide". 

Esta emenda tem a · seguinte jus
tificação: 

"A emenda estende a todo o. 
poder. judiciário a disposição do 
art. 1·2 do ante~projeto, relativa às 
condições f:em cujo implemento 
ninguém poderá ser nomeado 
\Mlini~Stro do Supremo Tribunal, e 
levita que stja ruposentrudo, .r.om 
vencimentos integrais, ma;gistra
do que não tenha de serviço pú
blico, serião um reduzido núme
ro de ano.s, ou &lguns mesoo" . · 

Os Srs. Reri}resenta.ntes que apro
vam a emenda do Sr. Clodomir Car
doso queiram conservar-se sentados. 
·(Pausa) . · 

Aprovada. 
Existe ainda outra emenda• do 

Sr. Aliomar Baleeiro, que é a se-
guinte: ·· 

"As cau.sas fiscais e de dlrei to 
administ.t:aU vo serã,o julgadas por 
tribunais ou câmaras especializa
das, dentro do Poder Judiciáriu, 
com competência paTa co!Úlecer, 
em definitivo, dos recursos inter:
:pootos do;; atos das autoridades 
a:dmin.istrati·1as". 

O SR. MiA~lO MASAGAO - Se
nhor Presid.eme, a especialização, 

dentro dos órgãos da justiça comum, 
para julgam~nto de causas fiscais, 
tem provado lllflll nos países em que 
&e ensaiou. Nos Estados Unido.:; da 
América do Norte, as "Courts of 
Claims'' tiveram · sua competência al
teraida, porque se verificou que a. es
:pedalizaçã,o intensa não dava bom 
resultaJdo. 

Não é preeiso. reproduzir aqui tôda 
a argumentaçãó levantada nas am
plas discussões em tôrno do assun
to. A egrégi!l. Comissão conhece-a de 
sobra. Entre llós, é preciso lembrar 
a :adoção dJ. proposta em exame 
acarretaria, aMm do mais, deSIPesas 
vultosas, com a duplicação de apa.-

' relhamentos judicantes. Por todo.; ês
ses motivos, vot o contra i emenda. 

O .SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que apro
vam a emend~ queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

· Rejeitada. 
Há mais uma emenda do Sr. Depu

tado Alioma:: Baleeiro: · 

"A lei pr.ovidenciará para subs
tituição gradual do regime de 
custas e salários, pelo da remu
ner&Ção dos funcionários e s.er
ventuário.s da Justiça, por venci
mentos f1xos pagos ~pelos co;res 
públicos". 

O SR. MARIO MAiSAGAO <Para; 
encaminhár a votação) - · Sr. Pre
sidente, parece que a emenda em 
questão se a.r.ha prejudicada pela. 
competência: dada aos Estados para 
se organizarem, como se declara no 
primeiro capítulo.-

Realmente, a União ·estaria a in-
terferir na · &Ção dos Estados, para 

. declarar a f o~ ma de remuneração de 
seus funcionários, o que parece in
conveniente. 

Quanto aos serventuátios federais, 
acho perigoso tomar na Constituição 
essa . deliberação, que deve :ficar a 
critério do jeg.~slador ordinário, para. 
ser introduzida. progressivamente e 
sem ofensa a rJossiveis direitos. 

O SR. AILIOMAR BALEEIRO (para 
encaminhar a; votação) Quando 
apresentei ooi·a emenda·, tinha a cer·· 
teza prévia de · que cairia, porque 
contra os interêsses pessoais no Brasil 
há sempre resistência\S graníticas e 
êsses interêsGes pessoais têm uma ca· 
pacidade de iniiltr&Ção poderosa, a,té 
mesmo na• Ass~mbléia Legislativa. 
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Quiz apenas formar impres:;q,o 
sôbre o cas;J. Mas, se há ·Pústula, 
cancro, dentro da organização polí
tico-administmi,iva do Brasil, é êsse 
regime retrogtado e rotineiro da re
muneração ue serventuários púi:llicos 
diretamente pf'las partes, profunda:
mente imora.l, criando injustiças de 
todo vulto. 

Se há, por o·.;,tro lado., uma virtude 
na Justiça do Trabatlho, que tanto 
foi discutida hoje, parece ter sid·J a 
de eliminar o regime de custª's ~. re
munerar se•1s funcionários e serven
tuárioo no .regime de vencimento::; 
fixos, pelos Gofns públicos. 

Agora, que :;e queira: derrubar mi
nha emenda, muito bem. Mas, que 

. se queira inv·JCar, a favor ou contra 
a. emenda, · que isso não pode s;;r re
gulado pela Gu:.IStituição,' nesse caso, 
por espírito de coerência, deveríamos . 
retirar dia Coo.6titui.ção tõdas as 
matérias em que nos permitimos in
vadir a . competência dos Estados, e 
espero ver tôd;.lS as emendas do Se
nhor Deputado Mário Masagão ne-sse 
sentido, porqu~ em verdade nóa nos 
permitimos em 'vários assuntos es·ta· 
ibelecer normas para os Estados na 
maneira de r.:;muneraT seus funcio-
nálios. · 

Ainda mais: se fôsse lógico e sen
sato ·o que :Úirma S. Ex.a, essa res
trição caberia apenas às justiças €6-
taduais; prevaleceria o princípio em 

· relação aos serventuários e funcioná
rio& da justiça: federal. 

+..ogo, creio que V. Ex.8 , Sr . . Presi.
dente, deve J,.or em votação esta 
emenda, ainda que para CÇLir. 

O SR. P1B:UO KElLLY - Senhor 
Presidente, CGhlpreendo as razões 
moralizadora;;; invocadas pelo Se·:mor 
Deputado Aliomar Baleeiro. S. Ex.", 
entretanto, fez. uma: proposta em 
trmos que ni.o merecem desde já 
aprovação. 

E' certo que num dispositivo cons · 
titucional se poderia criar uma exi
gência a ser observada pelos Esta.dos, 
na organiza,;ão de suas justiças. Mas 
S. Ex.a não estabeleceu desde 'ogo 
essa exigênr:ir1·: declarou que "t.ma 
lei providenci8J:la para essa ~ubsti
tuição gradual". 

Repare S. Ex.8 : seria uma lei fe
deral. A um dispositivo constitucio
nal estariam obrigados os Estados; 
mas, obrigar os E&tadõs a• lei elabo
rada pelo Legislativo ordinário cria
ria precedente perigoso. Se o Estado 
:fica com a r:~dp\lnsabilidade de ·custea::.' 

sua justiça, é a êle que cabe veri
ficar os· graus em que poderia: rea
lizar o apérfüçoamento sugerido. 
E, então, chegamos à seguinte ~on-· 
olusão: para a União também náo se 
estabelece a medida desde já, ma..:. s 
União pode fa?.ê-lo a qualquer tempo, 
po:r:que nenhr.m dlspositivo con.:;tltu
cional o impec.f' . Chega-se à conclu
s&o, portamto, üe que a norma, nos 
têrmos em que está apresentada, é 
desnecessária. 

Se o autor da emenda tiV•e"'o>SC for
mulado prilicipio geral, seria ca.s(} 
diferente. S. ll~x.8 determina compe
tência do Leglslativo - ordiná.rio da 
Uhião para êste efeito. Se se trata 
de sr.evi9os federais, é desnecc~.;á.rio, 
porque o L~g-is!a:tivo a te , se se 
trata de sezviços estaduais, ní:.o cabe 
nos têrmos em que está feita, po.·que 
não podemos J<U'bor.dinar o dire,t,o dos 
Estados de xg·anizarem suas j JStlças 
e de derivarem <iiretamente da G,>ns
tituição os a.tos do Poder Lezis).ativo 
ordinário. 

Nestas co11ciições, Sr. Pres.d~nte, 
confirmada w desnecessidade da 
emenda do S:r. Deputado Aliomar 
Baleeiro, voto (:ontra ela. 

O SR. NEREU RAMOS, PR-ESI
DENTE - Os Senhores que ap.Lo.vam 
JJ. emenda do Sr. Deputado Ali<:nnar 
Baleeiro queiram ficar sentados. (Pau
sa) . Rejeitada. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Sr. Presidente, peço verificação da 
votação~ 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vou proceder ·à verifica
ção da votação, de acôrdo com o re
querido pelo nobre Deputado. 

Feita a veriifcação, confirma-se a. 
rejeição da emenda do Sr. Deputado 
Aliomar Baleeiro. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, quando acidental
mente secretário de Justiça do Efitado 
de .São Paulo, contribui para trans
formar em remuneração fixa, paga 
pelo Tesouro, custas e emolumentos de 
alguns escrivães criminais. Entendo 
que, no crime, a providência é po.;sl
vel; mas não pode, de uma penada, 
ser generalizada a todos os serven
tuários· da justiça. 

As causas cíveis nos caminham :::ora 
do regime Q.as custas pagas aos ser
ventuários, como sabemos todos os ad-
vogados militantes. · 



-275-

Além dêsse motivo, referente à subs· 
tãncia da matéria, os outros, aponta
dos pelo nobre _Deputado Sr. Prado 
Kelly, demonstraram, à evidência 21 
impossibilidade da aceitação da emen
da apresentada pelo ilustr.ado Depu
tado Sr. Alio mar Baleeir.o. 

Dou esta eXJplicação para manife.;tar 
minha estranheza quan'to à afirma
tiva de S. Ex.a, de que a oposição à 
,sua emenda era fundada na proteção 
de interêsses pessoais·. Devo decla,.aT 
que não tenho . tais interêsses, pois 
não sou serventuário, não tenho pa
rentes serventuários, e vivo de venci
mentos de professor. Pela minha boca 
não falaram, portanto, os interêsses 
que o Sr. Deputado Baleeiro diz ha
verem logrado infiltrar-se nesta As
sembléia. 
' O SR. PRADO KELLY- V. Ex." 
não precisava daT essa explicação, pois 
está muito acima de qualquer ~us
peita. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
O nobre Deputado Sr. Mário Masa
gão sabe que me merece, em tôda 
linha, a maior consideração. ;Não ti
ve nenhuma. intenção de ofender, nem 
a S. Ex.a. nem a quem quer que se
ja. Nem o faria mesmo por um de
ver de elementar cortezia. 

Referi-me nat.uralinente aos intel'êS· 
ses pessoais que existem ao lado dos 
gerais e não podem deixar de exi.;tir. 
Todos sabemos que, no Brasil, milh;;,
res de pessoas vivem do regime àas 
custas. Alguns ganhl)Jll insuficiente
mente paTa satisfazerem suas neces
sidades, ao passo que outros ganham 
exagerada e escandalosamente, cvmo 
é do domínio público. Todos sabemos 
que esta é a realidade e não podemos 
pretender que, .com um dedo, se tape 
o sol. Nã-o tive o intuito de o.feuder 
o nobre colega. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos pássaT à Seção se
gunda, composta dos artigos 11, 12, 
13, 14 e 15. 

. O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr .. Presidente·, é êste o momento em 
que devo voltar aos meus argumentos 
sôbre a competéncia para julgamento 
das revi.sóles criminais. 

A emenda por mim anteriormente: 
apresentada a: V. Ex.a. visava o art. 
14, ou seja, estabelecer a competên
cia do ·supremo Tribunal Federal. 

Não estou convencido das razões 
do ilustre Deputado Sr. Milton Cam-

pos, sem que isso me impeça de ácei
tar sua conclusão. Consoante sus
tentei, a: função de rever processos 
findos, em matéria crime, implica. ou 
pressupõe superioridade hirerárquicB. e 
os Tribunais Federais de recurso não 
têm superioridade hireráquica sôbre 
os locais. Essa razão técnica me leva 
a não aceitar rig.Orosamente sua su
gestão, embora me sejam sumamen te 
gratas a atenção e a forma por que 
S. Ex."" a;pelou para a modificação do 
meu voto . 

Isso não impede que, para re;solver 
a questão, recusada minha emenda. 
aceite a• sugestão de S. Ex.a. pedindo 
apenas a atenção. do nobre colega c da, 
egrégia Comissão, para o seguinte: há. 
crimes cujo julgamento, o projeto da 
subcomissão comete ao Tribunal Fecl:e·
ral de Recursos; de mllineira que, em 
relação a êstes, pelo menos, deve ficar 
aJssegurada . a competência do Supre
mo Tribunal Federal quanto à revi;;ão. 
Se competir ao Tribunal Federal de 
Recursos julgar as revisões criminais, 
dev·emos pela mesma razão, admitir 
que só o Supremo Tribunal Federal 
possa rever os processos findos, em 
matéria crime, quando julgada em úl
tima instância pelo Tribunal Fedaal 
de Recursos. 

Nêste sentido é a emenda que ;:tpre
sento, nêstes têrmos: 

"Rever o:> processos findos em 
matéria crime, desde que julga
dos em última instância pelo· Tl'l
bunal Federr.l de Recursos" . 

Outro ponto, Sr. Presidente, sôbre 
o qual tenho emenda, é um tocante 
aos recursos extraJOrdinários . A egré
gia sub-comissão entendeu de· fazer 
desaparecer o disposto na letra. a do 
art. 101, n. 0 3, da Constituição de 
1937, o qual repetia disposição idên
tica da Constituição de 91, ou 5eja a; 
regra que a.dmllia o recurso exttaor
dlnário, quando a decisão da justiça. 
local infringisse disposição litera1 de 
tr-atado ou de lei federal. Não se co
nhecem os motivos pelos quais a.>sim 
;procedeu. Possivelmente calcou-,;e no 
pequeno número de casos de recurnos 

, baseados em tal inciso, interpostos P.1-
ra o Supremo Tribunal Federal. &te 
argumento, porém, Sr. Presidente, não 
procede. E ' possível que apenas em 
'poucos casos, tenha• o Supremo Tri·
obunal Federal divisado violação de 
disposição literal da lei. Mas o fato 
de haver conhecido, muito embora de 
poucos r-ecursos vale para demonst,~ar 
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que houve casos, e que foi necessAria 
a intervenção da mais a•lta magistra
tura do país, no s·entido de restaurar 
ou garantir a efetivi:dald~ da lei fe
deral, a.plicando-a à espéCie . . 

A egrégia sub-comissão propôs 1un 
di:;positivo que, a meu ver, não é ri
gorosamente técnico. Esta'beleceu que 
competirá a·o Sl.Lpremo "julgar em re
curso extraol'dinário os casos decididas 
em única ou última ·instância, qua.n
do, em ação reccisória, se questionar 
sôbl'e aplicação da lei federa.l e a de
cisão fôr contra ela". Aqui temos ter
rível alargamento. do recurso extra.or-· 
dinário, e , ao mesmo tempo, reg.ra 
pouco técnica. Em primeiro lugar, 
porque a Constituição passa a crü1.r 
a ação rescisórla, que é matéria de 
lei ordinária. Os tipos de ação, como 
os recursos, devem :;er deixllidos à lei__ 
ordinária. A Constituição não deve, 
préviamente, estipular a fonna de 
ação. Em segundo lugar, a Comissão 
se calcou, naturalmente, no que dispõe 
a letra a, do art. 101, 3.0 , da Consti
tuição de 37: Era uma substituição do 
que havia em relação a ação rescisória. 
As leis antigas e atuais permitem a 
ação rescisória quando a decisão res
cindenda viola a letra da lei. ·por 
certo, ao legislador de 34 e 37 pareceu 
interessante evitar, nestes casos, as 
delongas e despesas de ação rescisória, 
possibilitando decisões especiais por 
via de recurso extraordinário, sôbre 
a violação ou não da lei. 

Plarece-me intea"eiSsante resta,ur8i'l' · 
o que existe eme nós e que -já tem 
p;aJdo bom resultado, ao invés de se 
criar o !l'ecurso ex1Jr.amx:linário só para 
a ação rescisória, ~quando é ação que 
a lei ordinária poderá des.oonhecer. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pl'e
sidente, estabelecemos, ·aqui, em tôdas 
as }etms, o dogma. Ida independência. 
dos po.deres. Cieio ·ter demonstrado 
que, em xelação w Poder Legislativo 
e' ao Executivo, tal independência, de 
fato, não ,pod!e texistir, não existe. 
São ·POderes interdependentes. 

Há, porélm, um .pod€!I' que püide e 
deve ser realmerute independente: é 
o JU!diciário, pelo própria tnatureza. 
de suas funções. Sua independência 
está mais ou menos assegUJI\ada no 
projeto, jpor uma. sél'ie de ga,rantias 
que já tivemos 1oe.a&ião de examinar: 
enJtre!tanto, Cll'eio que essa indepen
dência, quanto à sua origem, uma vez 
que promana da eleição popular. o 
Poder Executivo, no Tegime que .a.do-

1 

tamos, também quanto à o:r:igem, é 
intei:!l'amente iilld'etpendente, porque 
pr<Wém, igualme!lltle, da eleição po· 
pular. 

Agora, temos que providenciar pa
ra que o Poder Judiciário, tJambém, 
quanto à origem, seja realmente inde
pendiente. Creio trrutar:-se do prin
cípio que se denominou de auto-·or
ganização \do P<Xde!l· JudiciâJrio, a qua.l 
deve n!lltU!l'almente começa~ pelo ór
gão mais elevado - o Supremo Tri
bunal Fe:cte!l'al. 
· Neste sentido, tive -a ousadia de 
l!'edigir uma emenda, calcada em 
disposiÇão da faleci:da qons.tJituição 
Estadual do Rio Grande do \Sul, de· 
vtda na ConstiJtuinte EstaKiUJal, ·à lni
da,tiva da. bancada da então F.reJD~te 
única. 

Vou ler, primeiiTamente, as disposi
ções da Constituição Estadual ll'efe,. 
rentes à composição d'O S~periO!l' Tri
bunal do ·Estado: 

"Mt. 715. Nla composição do 
'I1ribunal, ;o quinto dos lugares 
de desemlbrurgaidores Se!l'á preen
chido por .a,dv.ogooos ou membros 
do Ministério Público, de 'notó• 
rio m€!l'eoimento e reputaÇão ili
·bada.s, escolhid•os em lista trípli
ce Q!l'ganizalda pelo prQpll'io Tri
bunal"; 

AgOil'a, o artigo. seguil:llte, que não 
se .ap!ioa, revhdenltemente, à Cons·
tituição do SlJiPáemo 'Dri·bUlllal Fe-
deral: · 

"Os d•emais lugares de desem
.baJrgadores serão pr.eenchidos po.r 
juízes de dire1to, -alternadamen
te, por antiguidade e mereci
mento".· 

Em segu~da: 

"A nomeação por merecimento 
lfar-se-á dentre os juízes 'cons
•tantes de lista tTiplice org,an1Zia-
da pelo 'I1ribunal". · · 

E' o 'Dri:bunal quem organiza, sem
pre a lista. 

:ll:&te sistema não é ,pois, uma ino
v;ação; já se v;erüicou, no Rio Gran
de, sua utilidwde. Realmente, o pro
cesso ooncoliDeu pal'la elevrur o nível 
da Cór·te die A(pelação do Estado, 
dando-Jhe muito mais inld€1Pendên
cia, e melhorou, também, seu nivel · 
intele.crt;ual. E' uma e~eriência já 
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feita, embora em âmbito restrito, em
bora nwn só Estado. 

Assim -justifícado meu pensamen
to, a emenda que envio à Mesa é a 
seguinte: . 

"Substitua-se o ar:t. 12 pelo 
seguinte: O<! mini.s.tros do Su
premo Tribunal Federal sea-ão 
nomeados pelo Presidente da Re
pública., com lliProv.aÇão da ma.io
il"ia. a:bsoluta do Senado e serão-· 
escollúdos dentre uma lisúa trí
plice organizaJda pelo próprio 
tribunal e constituída por 'brasi
lei!fos nrutos, . alistados eleitores, 
de notável saber jurídico e repu
ta-ção ilibada, que nãõ tenham 
menos de 35 t8.DOS nem mais de 
60 anos de idade". · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, está encerrada a dis
cussão. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Poresi:dente, consul!to V. 'Ex... sô
bil"e se deverei fala:r agora sôbre · a 
emenda que .a,presente1. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- V. Ex." poderá falar, .para. 
enoami.l:lhaJr a votaÇão, QPOrtunru
mente. 

O Slrt. 11 do proJeto l!l.SSim reza: 
"0 Supremo 'Thi•bunal Federal, 

com sede na· oa.pital da Repú
bl.iea e jurisdição em todo o ter
ritório nacional, compor-se-á de 
11 ministros". 

Os Senhores que .a(l)rovam o dispo
sitivo, queÍ!l'a:m oonservrur-se ! senta-
dos. <Paus(L) • · 

.Aiprova4o. 
"§.1. o: 
~e núméro não será il'edu

zido, mas poderá ser elevado por 
lei ruté 15, preoed.endo proposta 
do SU!Premo Tribunal Federal". 

No im!Presso, lê~se 16, mas, segundo 
acaba de me informa!! o relator da 
Subcomissão, deve ser 15. Houve êr
!l'O ti-pográfico. 

Não há emenda ao dispositivo. os 
senhores- que o aprovam, queiram con
se<rvar-se sentados. (Pausa) • 

Aprovado. 

"§ 2. 0 • Também por proposta 
poderá êste ser di-vidido pela lei 
em câmaras ou turmas, ressalva-

da a competência do tribunal 
pleno, nos casos <previstos na 
Constituição · e na lei". 

Exist1m1 duas emendas, wna assi
nada pelo Sr. Ata:liba Nogue1ra, ou
tra, !Pelo Sr. Pirado Kelly. Ambas 
coincidem no objetLvo de supressão 
do ldisposi·tivo. 

·O ·SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presildente, praponho a supres
são do w:;tigo, !Porque sou absoluta
mente contrário à divisão do Sup!re
mo 'I1ribunal F1ederal .em turmas. Não 
é mais possível que um a.córdão do 
Supremo Tribunal Federal, que p-rin
cipia d:izendo - ".acórdão· os Minis· 
tros do Supremo Tribuna.l Federal" 
- termine subscrtto apenas por três 
nomes. Oasos há em que .a pallwra 
supremra da Justiça, no <pais, é dita 
!l/penas por dois Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. Já não é mais, 
pottan.to, o 'Supremo quem está fa
lanido, mas uma câmara cuja maio
ria será, talvez, de dois minis.tTos. 

Não me refiro à perda de majes
tade da Justiça, cujo ápice está pr€• 
císamente no Supremo Tribunal Fe-
dem!. Pretendo, princi.palm-ente, · 
acautelar os interesses das pa.rtes, ou 
seja, a ~fetivação da Justiça 'àque
les·. qu€' TOOonrem ao Sup<re:rno Tri.bu
nal Federal. Pm' isso, é necessário 
que .a decisão ;parta seiD~Pre do Tri
búna.I pleno, que não haja nenhu
ma fll'ação ·de tri•bunal falando em 
seu nome. -

!Sou absolutamente conf1tár1o a 
qualquer divisão, tenha· o nome que 
tiv•e!f. A sup!'essão do artigo não pos
sibilita!l'á mais a lnterpreha:ção dada 
pelo Tribunal, quando já era ve
dada essa subdivisão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - As duas emendas, como 
disse, são coincidentes. 
· Os Srs.' que as aJ)rovam, quei~am 

consell'~aJI-se sent111dos. <Pausa) • 

Aprovado. 
Art. 12: 

"Os MinLstros do Supremo 
'I1ri•bunal Federal serão nomeados 
pelo PI'esidente da Repblica:, com 
aprovação da maioria absoluta 
do Senado entre brasileiros na
tos. alistados eleitores, de notá
vel S!llber jut~o·. e reputação 
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iUbada, não po:d!)ndo ter menos 
de 35 anos de idade". 

Emenda,s: 
Do Sr. Ataliba Noguei-ra: 

"Suprimam-se as palavras 
alistados eleitores", e não "não 
!Podendo ter menos de 35 anos 
nem mais de 60 .anos de ida,d.e" . 

Dos Srs. Ivo d'Aquino e outros: 
"Os M:inistros do Supremo 

TrLbunal Federal serão nomeados 
pelo Pot,esildente da. República, 
3iprov.ação da maioria ·absoluta 

do Senado, dentre bra>Sileiros· na· 
tos, maiGres die 35 a.rws, de requ
<taÇálo ilibalda e notável saber ju
ll'idico". 

íEs~á assinada tpelos· Srs. !vo de 
Aquino, Adroaldo Costa.. Ferreira de 
Sousa, CiTilo J\ínior e Soa.res Filho. 
-'Emenda substitutiva, do Sr. Raul 

Pila: 
".Os Minisbros do Supremo 

Tri•bunail. Fleideral serão nomea
dos pelo Pre.sidente Ida Repú
bl.Wa, com .a ~ro.v.ação absolu
ta do Senado, .e serão escolh.lidos 
dentre uma lista tríplice organl
zalda !Pelo próprio Tribun·al · e 
constituíqa por brasileiros natos, 
alilsitaidos eleitores, de notável sa
betr jurídico e reputação ilibada, 
que não tenham menos de 35 
ranos, nem mais de 60" . 

São a,s emendas :relWtivli,s ao dis
positi·v.o €IIll debate. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Ptes
tlente, i)éço ;p11e!ferência para vota
ção rda emenda do Sr. Senrudo;r Ivo 
d'Aquino. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Aguardo, por escrito, o 
pedido de V. Ex. a. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. 
Presidente, peço preferênci•a paa·a a 
minha emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V. Ex.a mandM'á seu ":le
dido ipot esérito. Já existe um a·eque
ll'imenlto de \I)referência, assinado pelo 
Sr. DeputaàJo· Ra.ul Pila, para sua 
própria emenda. (Pausa). 

Vamos ";pass·ar à votação dos reque·
ri.mentos ide !Preferência. Foi formu
làdo, em primeiro lugat, o do Sr. 
Deputrudo Raul Pila. 

O SR. GUSTAVO OAPIANEMA -
Sr. Pr-esidente, não darei voto, flliVO• 
ll'á.vel à [P're!f~êl11C!Ía· solici.tada pelo 
nobre deputa:do Sr. Raul Pila, por 
entellider que sua .emenda não tem 
:razão de ser. A novidade que .essa 
emenda oontém é atri•buir ao Supre
mo Tribunal a rprerll"oga.tiva de indi
car, para a nom.eação de c9.idla um de 
seus ministros. três nomes ao P.r€si
d.ente d!a R€pública. Ora, para asse
gurall' c91bimento a s·eguranç.a, o Cll'i
tério o a.cêrto das nomeações, bas
tam as exigências que o .texto do pro
jeto ·estabeleceu. Qberdecidas essas 
exigências, o Presidente da Repú
blilca deve nom~a.r com plena Uber· 
d!lid'€. . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. que ruprovam o 
requerimento de pre!f.erência do Se

. nhor Raul Pila, queiram conserva~
se senta.dos. <Pausa). 

Reje1tado. 
O lt'equerimento de preferência pa

r.a a rem.enda. do Sr. · Ivo d'Aquino. 
niio tém razão de ser porque se tra. 
ta de lbexto substitutivo, que, por sua 
natureza já tem preferência regi
mental. 

Eno91minhando a votação perml
to-me declarar que voto contra a 
emenda. 

A emenda p€íl'mittiria que fôsse no· 
meado. ministro cidadão com idade 
p;róxima do limite fi~ado pM'a a apo
sentado!l'ia compulsória e com os 
vencimentos inrtegnis. 

O SR. IVO D'AQUINO .- Sr. Pre
sidente, apenas uma observação: se 
deixarmos o .te~to como -está, não po_ 
derá o !desembargador, que te:nhJa 61 
anos, sea: nomeado Ministro' do Su
pr.emo 'Thibunaf Federal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEJNTE - Rel!J.mente, .tem c&ta 
procedência a observação de V. Ex.8 , 

m91S devemos, ·então, excetuar, na 
emenda, os magistra:dos. 

O SR. ADROALDO COSTA - A 
mesma incoerência c01meteu a Co
missão pouco antes, pois decidiu per
mirtLt que o ftllmionáll'io públic.o 1n
gll'OOSe no serviço com 21 anos, e que 
29 anos depois, ao atingirr a idade de 
50 faÇa concurso, ingll'esse noa. magis
tratura e se ruposente, voluntã.ria
moote, no dia s-eguinte, com ~enci-
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mento.s integrais. Há pouco, ·v-otou 
·a Comissão que, EtJ:PÓS 30 anos de ser
viços efetivos, não se exigindo que 
sejam exiClusivamente ria magistra~ 
tura, ;pode~rá o magistrado aposentar~ 
se com v-encimentos illlt_egtrais. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DEN'IE - Aqui, .en11retanto, se peir
mite ruté que quem não ·tendo ser
viço públioo nenhum seja nomeadó 
Minis·tro do Supremo Tribunal nas 
\'éslpel'as de COIIJiPletar a idade para. 
aposent!l!doria. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ·
(Para encaminhar a votação) - se~ 
nhor Plresidente, é 'P!l'eciso se note 
conter o antigo a clálll>Ula · que exige 
notável saber jurídico e reputação 
ilibada para aquele que vai ser no~ 
meado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 

Não é possível tenhamos mn ci
dadão com êsses requisitos intelec
tuais e mor.ais e que, ao mesmo tem
po, conhecendo a legislação, vá ·acei
tar sua nomeação, para qU.e a apo~ 
se111tad01I'ia compulsória \]}oss.a alcan
çá-lo logo no fim de mn ano. 

Penso que não dev·emos, de modo 
. algum, .em se trrutando da mais alw 
côrte de justiça, trazer uma ·limita
ção, de tal maneira que se passam 
10 ou 12 !llllOS sem que se dê uma 
vaga de Ministro do Supremo, e 
quando se encontra um c~dadáo de 
·alto swberj um grande jllii'Ú'lta, ao 
mesmo tempo de vid·a.· ilibada, que só 
não foi nomeado antes por falta de 
vaga nesses doze anos, e ao chegar 
a oportunidrude de se aiJil'OV'eitar êsse 
luminar no SlliPre.mo Tribunal, não 
seja poss·~vel "acolh'ê~lo. 

Sr. PI'estdeillte, a dife:rença. única 
entre a emenda que se vai votar e & 

. minha é no tocante ao abolir o mí
nimo de :lid!ade. Em se ·t:rElitando de 
um homem com tairs qualidades, não 
V>ejo como s.e a;pegue .a. lei .a;o limite 
de id!l!de. 

O Sr. Epitácio Pessoa foi um gran
de jurri.sta e Minist:ro do Supr·emo 
Tribunal e, não obstante, não havia 
a.tingtd:o a êsse limite mínimo. 

Entendo que 'dev·emos aprovar esta . 
. e.men!da, data ~enia; da opinião de 
V. Ex.a, Sr. P:residente, e de outros 
que se mrunifes,taram no sentido de 
que o Sui:rr•emo Tribun•al Fede:ral não 
fique pri.va.do de luzeiros com êsses a 
que aludi. 1 ,, 

De'V'emos, a;ctemais, S1". P!resLdente. 
confi-rur no supremo magistrado da 
Nação. Não o possível que, por tôda. 
a noS8a vida, o · Pl'esidente da Repú
blica deixe de atender ao.s requisi
tos necessários a um Ministro do Su
premo, tanto mais que o Pr esWente 
da República terá seu ato revLsta, · 
conr81J:'!ido, contl'astado pelo Sena;do 
F1edleral. 

Nestas condições, pmwo que deve
~os a:prov!l!lr a emenda. 

O SR. SOARES FILHO - (Para 
encaminhar a votacão) - Sr. Pre
sidente, a única objeção apresenta;da. 
contra ~a ·emenda é aquela de ser 
possível a nomeação para o Supremo 
Tribunal Federal de alguém que, não 
tendo um passado de serviços ao 
;pais, possa se ·aposenta[' logo a &e
guir a e5sa nomeaÇão. 

Ora, Sr. Presidente, para que isso. 
se dê, é necessário que o Hresidcnte 
da República ·esqueça •a defesa dCJ 
interêsse nacional e que o · Senado 
F.edeval, igualmente, se es·queça das 
,suas funções ag !l/provar a nomeaÇão. 

Ao · lado dess·a única objeção, que 
só se -concretizará quftndo o Presi
dente da República deix!!!ir de cum
prir o seu deve:r, aoomrpanh!l!do nisso 
pelo Senado, 'V'amos impedk que os 
membros da:s conga:egações das esco
las de Direito e os desembargadores 
dos tribunais de ApelaÇão, maiores de 
60 anos jpossam ter assento naquela. 
egrégia côrte. · 

, [)esbaa'!te, com a base em que o 
P:residente da República frurá uma 
nomeação má e que o Senado deixa-· 
trá de cumprir o seu deve:r, Vlamos 
apr-ovar mna emenda que veda. o 
ingresso no . Sup:remo Tribunal de 
dU!IIS class·es coostder,aJdas autênti
cos viveiros da composição da Sup'..'e
ma Côrte. A emenda, é, pois, contra 
o irite~rêsse dia: justiça brasile:in:a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Existem duas erii:endas 
mna· ·assina;da .pelos Srs. AcÚl'cio Tôr
res e Atflo ViV'aqua e outra firma;da 
pe:los S:rs. Ferrei.Ta de Sousa, Cirilo 
Júnior · .e Soares Filho, mantendo o 
li.nrite de idade, mas Tessalvando oo 
ma,gis1lrados, se tl'ejeita;da a eme!lldla 

. do Sr. Ivo d'Aquino, que elimina ·a 
exigência. da. tda.de de 60 anos. os 
Srs. que aprov•am a eme:ruda do Se-
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nl'!or Ivo d'Aqtúno.- qu~ira.m conser
var-se ~Sentados (Pausa) . 

Rejeitada. 
A emenda dos Srs. Acúrcio Tôrre! 

e Atílio Viv.aqua, está assim redigi~ 
da: 

"SaLvo quanto aos magistrados 
-em ef·etividade". 

o ·emenda doo Srs. Femrei.ra de 
Sousa, Cirilo Júnior ' e Sorures Filho 
diz aa>enas: 
· "salvo os magistrados". 
, Os Srs. que aprO'Voam estas emen~ 

das, queiram ficar sentados. (Pausa) , 
A(!lrova.da. 
Vamoo colocrur uma dEl!po1s da ou

\ tr.a. 
A [primei.Ta, ap11esentada •pe1os STs. 

Aicúreio Tôrres ~ Atílio Vi'V'fl.qua., diz: 
"sal!Vio quanto aos mSJgistrados 
em · ef·eti;vidaxi:e''. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Lemb11aria a V. Ex. a, Sr. Presidente, 
que puzesse em votação as duas emen
das com destaque da expressão "em 
efetividarlie" . 

O SR. GUSTAVO OAPANEMA
Sr. Bresidente, prurece ten- V . . Ex." 
pondWBido que a fixação da idade 
máXima prura a.s nomeações pa~a o 
Supr€1IIlo Tribunal Federal oferece 
wna gM'antia. contr·a a possibilidaà.e 
-de uma nQillrea;ção feita .eXClusiv.a
mente para os -efeitos ·de uma rupo
sentrudoria imediata. 

A .emenda agor.a discutida too:na 
possive1 a verificaÇão dêsse f,aJto, e:m
bor.a o. beneficio vénha a oabe:r a um 
magiswrudo de crur.reira. 

· · Oonskle.ro digna de ruprêço a emen
da, mas vejo ~o seu preceilto ês.se 
inconveniente. 

O SR. ACURCIO TORRES. -
Sr. Pr-e.slidlente, o Sr. Gustavo Capa
nema, tanto quanto senti, não apre
endeu bem, data venia de S. Ex.a, o 
pensamento do. nobre P.residente da 
COmi&São. O que o Sr. Nereu Ramos 
disse foi o segtúnte, €IIIl ollltr·as pala
vras: que havia necess'l!drude do limi
te da ida;die, com íreceio de que fôsse 
nomerudo, às véspe~r.as de a,<tin:gir a 
idade compulsória. um dda,dão qual
quer, preenchendo a exigência do dis
positivo constitucional e ficando no 
Supa'-emo Tribunal, por -exemplo, um 
ano, e logo se aposentando com 
vencimentos int e;ga-ais. · 

Mas a emenda, Sr. Presidente, que 
fala em "magistrados em efetivi-

dwdie", ·VI€m · -ao· encontíro do pensa
mento do Sr. Nereu· Ramos. Se a-ma
nhã fôr nomoodo para o Supr>emo 
Tri-bunal Federal, · oil11de a. tda.de li
mite de aJpOSenta.àoria oompulsiória. 
é de 70 anoo, um desembar[l'ador 'Elm 
ef·étividade cQin 65, 66 ou 67 anos, 
êsse des·embrurgador, ce~rto, ficM'á no 
Supr>emo Tribunal Fede.r.al, como Mi
nistro, três anos ._ Mas tem d.e conta.r 
para o efeito dle 34>Qsentadori.a, sua 
longa vida de magistrrudo no Tiribu-
3lal die Alpe1ação ~~ em outro qual
quer juízo. 

ora, Sr. P.resi.dente, não pode ser 
a~provada a emenda do Sr , Fe.r>reira 
de Sousa, porque, pa.rece-me - e es
tou falaDJdo a doutores - quando 
quer-emos res.s-alvM o magistrooo é o 
ma~gistrnido em exe1'1Cicio, é o ma.gis
trado em efetividade, porque o apo
sentado está; rpaJ'Ia os efeitos da .as
cenção ao Supremo Tribunal Federal, 
nas condições dos demais cidadãos de 
notáNel saber jurídico e de reputação 
ilLbada. 

O qwe que.ro é i!'essa.lvar jus.tSJmente 
o dilreito do magirsllr~o em exencicio 
em atividade. Talvez a expressão é 
que s·eja má. Em vez de "efetivida
de" declal'!e-ose: ".o magi.Sitvado em 
a ti vitdatde" . 

Parece, jponta.nto, Sl'. iPrestci.ente, 
que a. douta Comis-são há de preferu· 
m1nha. ,emenda à do Sr. Feri!' eira de 
Sousa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhoo:fes que a;pr-o· 
vam a emenda dos Srs. Aoúroio Tôr
res -e Atílio Vivaqua que diz - "saJ.•. 
vo quanto aos magistrados em ativ-i
dad-e" - queir,am !ficar sentados. 
(Pausa). Apnovooa. 

Fica pre:judicaJda a. emenda do Se
nhor· AtaHba Nogueira. 

Há outíra emenda do Sr. Gustwo 
Orupanema, que m.and'<i< s~rriir a. 

expressão "da maioria absO'luta". 
O SR. GUSTAVO CA'PANEMA 

Sr. Presidente, prOjponho essa emen
da, -em primeiro lugar, rp·o.I'Ique as 
Constituições anterioil'es, de 1891 e de 
1934, neste CBISO, se limitavam a exi
gi•r simplesmente, a aJP["OVação do 
Senad-o, isto é, contentavam-se com 
uma deliberação tomooa com o :;eu 
quorum normal,. ao passo que o pro
jeto exige, :p.ara. a aprovação, o vo
to da maJ.oria da totalildade dos 
membros do Senaxio. Pa.r.a que difi-
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cultar, com essa exigência numérica, 
a deliberaçã-o? Porv·entuxa deixa o 
Senado de delibffi'\a'f com .justiça 
quando delibe.ra oom o seu quorum 
usual? 

Considero ainda que já foi apro~ 
va,do pela Comissão da; Constituição 
um dispositivo que institui a Seção 
Pennaneillte, OOilliPOS'ta de .trinta ·e 
três representantes senllldor.es e depu~ 
tados, e que a essa, delegação pall'la~ 
mentrur se atrillui a. fBJCu~dade de 
aprova.r. as nomeaÇões paTa; o Su~ 
pr~ea:no Tribunal Feder.al, s1em ne~ 

nhuma ·exigência especial quanto ao 
número dos votante.s. - Não está ài 
uma, dis,posiçã.o cla.ramente contrá~ 
ria à que ag,ora se quer estabelecer? 

Sr. Pireslx:ieme, passo a j ustifica.r 
outra emenda que a[lresentei, e que 
manda swrÍilnir, no tex-to em discus
sãJo, .as pahwras "alistaid·os elei'tor,es". 

b notáJvel saber juríidi.co e a l'®U~ 
t:açw i·libaidru, .condições ·essenciais 
prura a nomeação, prescindem ·da 
qualidl!lde d·e eleito[' .o 

IA.oresoe que, :pelo nosso dh'eito 
elettm'al, o magistrado não tem a. 
obrigaÇão de ·.alistaa'l-se. 

Obse.J:vo, ·ainda, que uma. disposi~ 
çã;o que acabamos de aprovar, ve;da 
aos juizes a ativida.de partidária; 
e ser eleitor é, dle ce'fto mo4o, rprepa
rrur-se pa.ra essa a!tividrude. 

_Enfim, a,prece.-me que a exigêncl:a 
nã:o tem nenhuma signiftcação, e não 
é própria do teXJto constitucional que 
elaboramos. 

O SR. NER:EU RAMOS, PRESI~ 
DENTE - A primeira emenda propõe 
a supress!ío da expressão "da maioria 
absoluta?'. 

Quer tn,e prurecer que deve ser 
aceita, porque o Senado só pode de~ 
libera.r por maioria. 

·o SR. MILTON CIAMPOS - A 
intenção da Comissão, ao ,elabora'! o 
texto nos -têrmos em que vem pro
põsto, foi justamente de eficiência 
maiOT à colabOII'ação do Senado na 
nomeaÇão dos Ministros do Supremo 
T.ribunal. como bem observou nos.;o 

. eminente co~e-g•a, Sr. Raul Pila, se
ria razoável que se procurasse dar 
intiea>endência ou" ma.j.es.t~de aos Mi-
nistros . _ 

Quer me pareçoea·. que a emenda do 
Sr. Deputado Crupmema, não mere'~e 
'BIPTOIV.ação da Casa, sendo p11eferível 

que se consagre essa exigência da co
labQIIaçã-o do- Serirudo na, nomeação 
d·os Ministros do Supr-emo 'IIribu
nal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESio 
DENTE - Os SenhOTes que ruprov.am 
a. emenda do Sr. Gustavo Capanema 
queiram ficar sentados. (Pausa) • 

_Rejeitruda. 

.o SR. GUSTAVO CAPANE~J.rA 
ST: Bresiid!ente, tomad-a a deliberação 
d!e .agom, com o sent~do que lhe dá o 
~r. MiLton Campo~, e .que é o seu 
sentido lttea-al, de,pois disso, preva
lece -a delibera.Ção a,ntetio;r que per
mite à Seçã-o Permanente, compo.:.ta 
de trinta e três membros, aprovar as 
nomeações pa.ra o SUjp!l'emo Tribunal 
Federal? 

O SR. ACURCIO TORRES -
De.sejo saber o mesmo que o Sr. Gus
tavo Ga.pan€m-a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - OpprtunliiiDente, s·e a co
missão de R'Mação encüntrar essru 
incoiJg'ruência, submeterá ·à grande 
Comissão, para que ela resolva. ·eli
mina.r -o que f& desn.ecessári.o. 

Vamos votar outra emenda do Se
nhor Gustavo Capanema, que visa a 
suprimir as pal.awas "alistrudos elei-' 
toa:.e.s". 

Os Senhores que aprovam a emen- · 
d·a, queiTam ficar sentrudos. (Pausa) . 

Rejeitada. 
Vamos passar ao aTt. 13: 

"Os. Minis,tros Ido Supremo Tri~ 
·bunal F€deil'al serão' julgados, 'lOS 
crimes de responsabilida:de, pelo 
Tribunal .especial competente pa
ra o processo e julga.mento dos 
crime.s de r-esponsabilidade do 
Pr.esid!ente da República; .e nos 
\Crimes c·orriun;s, pelo Sena.do". 

Emenda do Sr. ClodomLr Cartioso: 
· "Os Minis·m·os de Estadü nos 
crimes comuns e nos de respon
sa,bilidialde &erão julgados pelo 
Senado". 

Os Senhores que aprovam a emen~ 

da >Substitutiva, queiram ficar sen
tados. 

Ai]JIOOV 3Jda • · 
A-rt. 14: 

"Ao SlliPremo Tribunal Fede
ral COffiiPete : 
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I - ProcessaT e julgar originâ.· 
rlamente: 

a) o P.resid~ntie da República, 
nos crimes comuns." 

Os Sell)ho.lles que a-provam êste dis
positivo, queiram ficar sentados. <Pau
sa) • 

.Ajp!rovado. . 
Aos incisos b, c, à, e, f .. g, h, t, e 1, 

do número do art. 14, não foram ofe
recidas emendas de maneira _ que pro
ponho seja feita a votação em globo. 

Os senhores que os !llpravam, quei-
a:am manter-se sentados. (Pausa) • 

Foram -aprov.aJdos. 
"II - Julgar as ações resci..5Ç

rias e as revisões criminais de 
-~>eus acórdãos e mediante recur
so ordinário. "~ 

Existe, a <respeito, emenda aditiva 
do Senador Ferreira de Sousa,. di· 
zendo o seguinte: 

"Rever, em benefício dos con
denados, nos casos e pela forma 
qu-e a lei de:ternúna.r, os proces
sos findos em maltéria criminal, 
quando julgados em última ins
tância, pelo Tribunal SuperiOT de 
Jus·ttça . Eleito.Ta:l, pelo Tribunal 
Flederal de Recursoo ou pelo Su
{Premo Trtbun.al Militar." 

Os Senhores que aJprovam a emen
da !!Jditiva, quei.ram fieM sentados. 
(Pausa). 

Foi a{PO.'OVada. 
A ruprov~·ão da emenda do Se

nhor Ferreira: de Sousa, iffii!>Orta em 
ficao: o diSIPositivo redigido da se
guinte forma: 

"Julgar as ações recisóJi~as a 
seus acó11dão:s e. ·reveT, em bene
fício dos condenados, as suas de
cisões e os processos findos em 
matéria crimina,l, qu-ando julga
dos {Pelo Supremo 'Ilribunal de 
Justiça Eleitoral, por Tribwlal 
F-ederal de Recurs·os, ou pelo Su
periOO' T~ibunal Militar, e julgar, 
mediante recurso ordinário: 

Os Srs. Milton Campos e Valde
mar Pedrooa a;presentam a emenda 
que ;passo a ler: · 

"Substi-tuam-se as alíneas a e 
b pelo seguinte: 

"as decisões de única ou últi
ma intã.ncia dos tribunais locais e 
d '<l! União sôbr-e mandados de se-

guranÇa e habeas-corpus, quan
do deneg~a1:Jórias, e; quando con
cessivas, se a lei o estlabelecer." 

A:; alíneas a e b do projeto estão 
assim a:edlgida.s: · 

a) -as decisões de única ou úl
tima ins-tância dos tribunais :o
cais e da União sôbre mandados 
de segurança; 

b) as decisões de únioa ou úl
tima instância das justiças lo-. 
cais e dos tribunais da União em 
matéria de habeas-corpus, quan
do denegatórias, ç, quando con
cessivas, se a lei o estabelecer.~· 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, seria coovenient e deSdobrar 
a· emenda em duas pa.rtes, par·aJ efei-
to de votação. . 

Nossa tmdü;áo constttuiciónal é 
,pela inadmissibilidade do recurso. 
Nessas condições pedill'ia fôsse ãesta
CB!da a cláusula fin al, inclinando-me 
eu p-eLa sua Tejeição. (Muito bem.> 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Atendendo ao pedido do 
n-obre Deamt llldo, submeto a votos a 
primeira parte da emenda: 

"as decisões de única ou úl
tima inst ância dos tr ibunais lo
-cais e da União sõbr!} mandados de 
segurança e habeas-corpus, quan
do denegatórias". 

Os Srs. que •a .a;provBJm, quei~am 

conservar-se sentados. (Pausa) • 
Foi ruprovada. 
Segunda par.te: 

"quando coocessivas, se a lei o 
•estabelecm-". 

Os Srs. que a rupravam, qu_elram 
fica.r sentados. (Pausa) • 

Foi aprovada. 

O SiR. P.RADO KELL Y SI". 
P.residente, creio que houve equivoco. 
Por isso, deço a verifica.Çoo da vota
ção. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Va;mos fazer a verifica
ção. 

Os Srs. que ·!llprova;m a segunda. 
!Parl.e dia emema, queir am. conser
VaJr-se sentados·. <Pausa) • 

Foi rejeitada. 
A emenda dos Srs. Milton Cam

pos ·e ValdemaT Pedrosa, foi apro
vada, com eX'ClUSáo da parte final 
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- "'e, quando ·concessivas, se a lei 
o estabelecr. " 

A letra c diz: 
"Os orimes políticüs". 

Os Srs. que a aprovam, queiram con• 
servar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada.. 
Há uma emenda; ao inciso II. Essa 

emenda manda acrescentar ao ar
tigo 14,. n.0 II as alineas c e d do ar
tigo 17, núme~ro II. Transfexe . as 
atr~buiÇões conferidas no proj-eto ao 
Tribunal Fledeval de Recursos para 

o Supremo Tribunal Federal: 
c) em que o fundamentO fôr 

contrato ou trata'lio do Brat>il com 
outra nação; 

d) em que fôrem partes um 
Estado estrangeiro e pessoa do
miciliada. no Brasil. " 

O SR. MILTON DE CAMPOS -
(Para enC!aminhar a votacão) 
Sr. Presidente, vou eX[llicrur, ·em pou
cas palavras, o objetivo da emenda . 
Na seção relativa ao Triblmal Fe
deral de Recursos dâ-se a êsse órgão 
competência, nas letras c e d do ar
t igo 17, para julgar as causas em que 
o fundamento fôr contr.ato ou tra
tado do Brasil com outra nação, ou 
em que forem pa;rtes um Estado es
tmngeiro e !P€5soa domicilidada no 
Brasil . 

)A ,si.rrl!Ples · leitura do dispositivo 
colocada na coiiijpetência_ do Sup.re
mo Tribunal Fede.ral, ;porque pode 
envolver questões da maior gravi
õ:alde, que digam a-té . respeito à sobe
rani·a de rpaíses estrangeiros. 

A emenda visa siiii\P'les transposi-
&ão. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, vamos passar à vo
tação. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, devem ser votadas as 
alíneas, cada uma .por sua vez. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Os Srs. que aprovam a 
transposição da alfnea c, para o ar
tigo 14, n .0 II, queiram conservar-s e 
sentados. (:Pausa) • 

Foi a.prov,ada. 
Os Srs. que aprovam a transposi

ção da alinea d, .para o 'art. 14, nú-

mero II, queirMn conservar-se sen
tados. <Pausa) • 

Foi aprovada. 
Vamos rpassar ao inciso III, qu" 

diz: 
"Julgar em TOCuxso extraordi

nário as causas decididas em úl
tima instância: 

4) quando, em ação réscis6ria, 
se questionar sôbre a,plicação da 
lei federal e a decisão fôr con
tra ela." 

O SR. ATILIO VIVAQUA - (PeZa 
ordem) - Sr. Presidente, vamos en
·trar na votação de matéria sujeita ao 
.mais acerbo debwte. Estamos quase 
na hora de enceril'amento dos traba-
lhos. · 

Assim ;eu pediria ,a; V. EX."" que 
deixasse a votação dêsse inciso pa;a 
a !Próxima reunião. E' a questão de 
ordem que levanto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - O Sr. Atilio Vivaqua põde 
que se suspend3, a sessão e se adie a 
·votação. PeÇo !P&missão para pond·=
rrer ao nobre Senador que não fOl 
rpossivel rubrir a sessão na hora mar
'cada, por falta de número. Só ini
cia-mas os .trabalhos às 15 horas. 
Acertaríamos, !POis, se prolongásse

mos os trabalhos, para ultimar w vo
.tação dê<>te Oa,pí.Jtulo, cuja discus
são foi encerrada. Como se trata 
apenas de votação, o debate não po
d,erá s& muito longo. 

Ao inciso em ruprêço existe emenda 
do Sr. Flerrei.ra de Sousa, assim re-
digida: • 

a) quando a decisão fôr con
tra a letra cto trat ado ou lei fe
dex'al~o- SÔibre cu1a a;pJ.icaÇão se 
haja questionado." 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Para encamlnhar a votação) - Se
nhor Pi'esidente, como disse no mo
mento da discussão, minha emenda. 
visa . restaurar o disposto nas Consti
tuições de 34 e 37, <evitando a refc~ 
rên>Cia a uma ·ação rescisól'ia, que é 
instit uto de diTeito processual ou di
reito comum, cuja existência e cuja 
disciplina dependem oo lei ordiná
il'iia. Esta pode criar, ou não, a 
açã.o rescisória, ou estabelecê-la com 
um ou diversos fundamentos. O Có
digo de Processo Civil vigente, '' ar 
exemplo. restringiu Ds funda.mentos 
da a&ão rescisória, tornando-os di-
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feren.tes do que exa •estipulado nas 
Orientações do Reino. \ 

Nos casos em que se possa atacar 
a d.ecisão, como nas ações rescisórias· 
sôbl'e contrato ou tratado fedei·al, 
trata-se de um. ato de economia do 
processo, que possibilite o julgamen
to .da hipótese sem as despesas ~e os 
tralbalhos de uma ação nova. 

Teremos um simpl:es recurso, p.ondo 
côbro ·a discussão de muitos anos, 
através rde uma ação .rescisória. 

O SR. PRADO KELLY (Para en
caminhar a votação) - . Sr. Presi
d·ente, .tenho !di:fiou1da,de de votar 
êsse inciso, definindo os casos de 
. recursos extrawdinários, antes de 
verificrur qual a comp,etência que ire
mos atribuir ao Tribunal F·e.deral de 
·Recursos, dentro da hier!llrquia dêsse 
órgão. Pia.rleoe que dieviamos fixar, 
primeiro a ·competência para, depois, 
então, examinaxmos mai detidamen
te •aque1ees casos em que coubesse, 
na verdade o recurso extraordinário. 

Noto que, na [pa.rte ref•erente ao 
Triit:nmal Federal de Recursos, se lhe 
atribui também uma modalidade de · 
recuráo extlnwnhlnário, que é a do 
inciso II. E' certo que lá se · emprega 
a eXIPressão "em recurso ordinário", 
mas o. que se está instituindo é um 
vel'ldadeiro roo.urso 'extranl'dinário. 
Dá.-se-lhe competência pa.ra julga.r, 
em recurso ordinári-o, os casos julga
dos p.ela.s justiças locias em última 

· instância, isto é, os casos em que a 
União fõr autora ou ré. 

Sr .. I'Tesidente, s·e o nobre ·elator 
e a Comissão c-oncorda:rem em exa·
milnar primei•ra.rnente a COID!Petência 
do Tribunal Federal de Recursos, eu 
pediria a; V. Ex.a que me considerasse 
inscrito para debate:r o . assunto rm 
encaminhamento de ·votação. -

O SR. MILTON CAMPOS - NãO 
tenho dúvida em atenlder à sugeatão 
do Sr. Prado :K!elly. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -'- Os Srs. Rep·resentantes 
acabam de ouvir o pedido formulado 
pelo Sr. PraKio :K!elly, com o qual 
concordou o relator . 

O p·edido é no sentido ·de que o 
inciso II da seção II, que estava em 
votação, tenha sua votaÇão adiada, 
para depois que se discutir e votar 
a Seção· III, - do Tribunal Flederal 
de Recursos, a fim de que possam 
hrurmon.izar essas dÚa.s pa.rtes d,o 
projeto. 

Se não houver quem a isso se opo
nha, defe.rirei o pedido. (Pausa) . 

Está adiada. a votação do n .0 3 e 
do art. 15, que lhe é complementar, 
para depois de discutida e votada a 
Seção . Terceira. - Po 'I1rtbunal Fe
deral de 'Recursos. ·E, como a discus
são sôbre essa SeÇão p01ue demandar 
algum tempo vou enc-er.rar os traba
lhos, · maxcando ootra s·essão para 
amanhã, às 9 horas e 30 minutos. 

L.evanta-se a sessão ·às 18 hO· 
ras e 5 minutos 1 
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aeuniu-se hoje, los 9 horas, a Co
missão da Constituição, com a presen
ça dos Srs. Coll!Stituintes. 

Nereu Ramos, Presidente. - Prado 
Kelly - Agamemnon Magalhães -
Aliomar Baleeiro - F-erreira de Sou
sa - Costa Neto - SOares Filho -· 
Gustavo G.apanema - Adroal<io Cos
tà - Mário Masagão - SiLvestre 
Péricles .:..... Eduardo Dtivivier .~ Atí
lio Vivaqua - Raul Pila - Valdemar 
Pe<lrosa - Sousa Costa - Caíres de 
Britú ~ Baeta Neves - Café Filho -

·auaraci Silveira - Argemiro Figuei
redo - Ivo d' Aquino - Ataliba No
gueira - Milton Campo.s - Acúrcio 
'I'ôrres - Hermes Lima - Deodot o 
Mendonça - Graco CaTdoso - Edga.l'd . 
Arruda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Havendo número legal, 
está aberta a sessão. Em discus.~ão a 
ata publica;da, no Diário da Assem
bléia de hoje. 

Não havendo quem peça a paiavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa) . 

Está encerra-da. 
Os Senhores que aprovam ,a ata, 

queiram manter-se sentados. (PaUSa)~ 
Foi 9.1provada. 
De acordo com o que ficou delibe- '"" 

rado na segunda sessij.o c•e ontem, 
•Passamos a discutir ª Seção III -
Do Tribunal Fede·ral de Recursos, cujo 
art. 16 disppe: 

"0 Tri.bunal Feder,a,l de Re- · 
cursos, c<mJ. sede na Capital da 
República, compor-se-á de nove 
Juizes, nomeados pelo Presidente 
da RepÚiblica, entre juri$tas que 
tenham os requisitos do art. 12, 
sendo dois têrços escolhidos entre 
Juízes e Desembarga-dores dos Es
tados do Distrito Federal e dos 
Territórios, e um têrço entre 
advogados e membros do Minis
tério Público; 

O art. 12 a que se refere êste dispo
sitivo estabelece: 

.;;~ 

~".0§ Ministros· do Supremo Tri
•bunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, 
com aprovação da maioria ab
soluta do SenaJdo, entre braSl
Ieiros natos, al-istaidos eleitores, 
de notável .sàber jurídico e reputa
tação ilibaida, não podendo ter 
menos de 35 anos, nem mais de 
60 an:os d'e i<iade.; 

Vou agor a, ler o art. 17, com as 
duas supressões votadas na última 
sessão: · 

"Ao Tribunal Federal de Recw:
sos compete: 
I - Processar e julgar as ações 
rescisórias e as revisões crimi
nai.s de seus acórc·ãos. 
II - Julgar, em rec·urso ordinário 
as causas decididas pelas justiças 
locais em última, · instância: 
a) em que a União fôr interessda. 
como autora ou ré, assistente ou 
oponente; 
a) em que a União fôr interessada 
pratica-dos em prejuizo · de bens, 
rendas, serviços ou interesses da 
União, ressalv:ada a competência 
da justiça eleitoral ou mili~ar". 

As letr:l.IS c e d, em virtude de emen
da do Sr. Deputado Milton Campos, 
passaram para a Seção - Do Supre
mo Tribunal Federal. 

"Art. 18. Procedendo proposta · 
dó Supremo Tribunal Federal 
poderá a lei criar -outros Tribu
nàis Federais de Recurso.s em 
diferentes regiões do País, fixan
do-lhes a jurisdição territorial e 
·atendendo, aos principias estabel€
cidos nos · artigos antecedentes 
sôbre a composição e a competên
cia. 

Parágrafo único. Aos Tribunai.s 
Federais de Recursos aplica-se 
o disposto no art. 11, § § 1.0 e 2.0

" 

Há, a respeito, emenda dos Srs. 
Ataliba Nogueira e Pr,a.do Kelly. 
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O SR. PRIADO KELLY- Sr. Pre
sidente, havia, ontem, solicitado se 
adiasse a votação do inciso III do ar
tlgo 14 do Proj,eto, que de!fine os cruso~ 
de recurso extraor'Clinário, até exami
narmos a <lompetência do Tribunal Fe
deral de Recursos ,porque deseja!Va' ta
zer à OomissãJ01 algumas ponder·açõcs 
que se me afiguram de relevância. 

No sistema da Constituição de 1891, 
ficou 0 Supremo Tribunal como in
térprete máximo da Constituição e das 
leis fec,ierais. 

Ora, o recurso extraordinário, no di
zer de Willoughby, é o meio deres
taura,r o império ~a lei federal. 

tCompreendia-.se êste cuidado d0 le
gisla;d'or constituinte norte-americano 
po11que, na grande. República do Nor
te, a legislação sôbre direito substan
tivo é ,atribuída aos Estados. 

Entre nós, estendeu-se demasiado o 
campo do Direito Federa<!, e isso de
terminou' uma pletora nas atribuições . 
da :Suprema Côrte . Há vártos anos vêm 
os Ministros daquele Tribunal a 
in.sistlr na necessida;de . de diminu
ir-se o número de processos que pell{
dem de sua decisão. Uma das fórmu
las indic.adas para êsse efeito era 
suprimir a letra q, do inciso em vigor, 
tanto vale dizer, evitar-se o conheci
mento de recurso extraordinário, quan
do a decisão local houvesse concluído 
com violação ~o preceito da lei federal. 

No projeto elaborado pela Subco
missão, a letr,a a é realmente anulada, 
porque se subStitui pela seguinte: 
"Quando, em ação rescisóri.a, se ques
tionar sôbre aplicação da lei federal 
e a decisão fôr contra ela". Dar-se-á 
êste caso: o Tribunal local infringe, 
de frente, um dispositivo de lei. Para 
que a parte .prejudicada evite os e1'ei
t0ii da coisa julgada sôbre a ' decisão, 
óisporá do pra:oo de. 5 anos, dentro do 
qual. pode propor a rescisória. Da de
cisão, que, em rescisória, mantiver a 
vio1açã0 da. lei federal, é que caberá 
recurso para o Supremo Tribunal. 

Bein avisada andou -a Comissão, 
constituindo o Tlri:bunal Federal de Re
cursos. Mas é necessário ampliar ·ua 
função, e, ampUada, é indisrpensáv·el 
que .se duplique o número ; em vez de 
um único .trtbuna:l, devem constituir
se dois Tribunais Federais de "l.~cur
sos, um no Norte, outro no Sul do 
p,ais. 

Como éOIIlciliaremos a competência 
do Supremo Tribunal Federal com a 
dos Tribunais Federais de Recursos? 
Ficaria o Supremo Tribunal com com-

petência plena, de direito, em tudo 
quanto se referisse aos óireitos e ga
rantias dos indiv~duos, bem como à. 
Constituição noo que dissesse res.petto à 
aplicação, cumprimento e observi\.n
cia da lei, ou interpretação dei.a 
Em face .<1a diversirlade de julgaóos 
dos tribunais locais. Os recursos ex
tra;ordinárioo, com êsse fundamento, 
seriam afetados aos Tribunais· Fe
derais de Recurs~. 

>Creio que assim daríamos uma sis
temática na parte referente ao Poder 
Judiciário . Aliviaríamos os trabalhos 
do Supremo Tribunal, já agora one
rados em virtude de uma regra per
tinente aos seus serviços, ontem vo
tada, resta<belecendo, de direito, que 
0 Supremo Tril>unaJ só poderá funci<J
nar em sessão plena. Termina-se com 
a divisão de turmas, mesmo porque 
causas havi.a em que, apenas por dois· 
votos, se decidiam as mais relevantes 
questões para a vilda jurildica do país. 
Mas é necessário que atendamos à 
circunstância de que, muitas vezes, os 
triobunais loicais têm· consentido na 
infração de dispositivo de lei federal, 
cuja aplicaçao é também relevante. 

Nestas condições, o sistema; que 
·· própria seria êste, em face da expe
riêncta brasileira: vertficada ·a diversi~ 
da.de entre a nossa situação e a nor
te-amerioana, no que rdiz respeito .à 
competência para legislar sôbre direi
to substantivo - tenrlo em vista que 
;as Constituintes de após-guerra, na 
Europa, notadamente a da Austria ," ~e 
preocuparam com a supremacia da 
Constituição - e esta é função pre
cípua do Supremo Tribunal, obServe
se que na sua competência atu:~,l não 
haverá desbaste que possa mutilar ou 
diminuir a sua função primacial. 
Como em relação à letra a, são os 
próprios Ministros da Côrte Suprema 
que desejrum ver afas·t11do de si aquele 
cálice de amarguras, e em relação à 
letra d, se trata C'e 'disposição que 
não figurava na Constituição de 91 e 
só foi inclu~da na revisão constitu
cional de 1926, apresent<J, Sr. Presi
dente a seguinte emenda: 

Art. - São instituídos dois 
Tril>unais de Recursos, com a 
sede e jurisdição territorial que 
fôr fixa.oda em lei. 

Devo .acrescentar, quanto a' essa par
te, que aceitarei qualquer outro cri
tério que fôr estabelecido n a Comis
,são. Se ela entender que deve, desde 
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logo, fixar a Iocalizaçã<> dêsses t.ribu
na.is, não deixanc!<o para. a lei ordiná
ria a escolha do local, não vejG o me
nor inconveniente em que tal acon
teça. 

§ - Cada Tribunal &e com
porá de seis juízes, nomead<>s pe
lo Presidente d;:t · República entre 
juristas ,que tenham os requisitos 
do art. 12, sendo dois terços esco
lhidos entre Juízes e Desembarga
dor·es dos Estados, · do ·Distrito !•,e
dera! e dos T·erritórios, e um têrço 
entre advogados e membros do Mi
nistério Público. 

Art. . . . - Aos Tribunais 
Federais de Recursos, nas res
pectivas ~urisdições l'jerritoriais·, 
compete: 

I - Processar e julgar as 
ações rescisórias de seus .acól"
dã.os. 

II - Rever, em benefício dos 
<;onden.ados, nos casos e pela 
forma que a lei determinar, os 
processos findos em matéria jul
ga:da pelas Justiças locais; 

Eu próprio qavia acrescentado duas 
alíneas e ontem a Comissão resolveu 
que passariam para a Seçã:o ·do Supre
mo Tribunal. Mas nã:o se trata de 
voto definitivo; porque tôda a matéria 
de competência está dependendo de 
pronunci·amento desta Casa. Pareceu
me que ao Tribunal de Recursos fica
ria muito bem: 

III - Julgar em curso or
dinário as causas decididas em 
primeira instãncia, pela Justiça 
dos Estados: -

a) quando a• União lor in
ter·ess!llda oomo autora ou ré, 
assistente ou opo.ente; 

b) quando se tratar de cri
mes pr,a.ticarlos em prejffizo de 
bens, rend.as serviços ou inte
rêsses da União, ressalvada a 
competência da justiça eleitoral 
ou militar. 

Em defesa, própriamente, das· leis 
da União, se instituiria o recurso ex
traordinário para esses tribunais fe
dena.is. Para o Supremo Tribunal fi
cavam as demais atribuições, que são 
as primaciais, no caso de recursos ex
traordináriru; 

IV - Julgar, em recurso 
extraordinário, .as causas deci
didas pelas justiças locais em 
única ou última instância: 

a) .quando a decisão for 
contra literal disposição de lei 

f·ederal, sôbre cuja aplicação se 
haja question·ado; 

b) quando ocorrer diversi
c!tarle de interpretação definitiva 
de lei federal entr.e dois tribu
nais locais, ou entre um dêles 
e o próprio TribUilla.l Federal; 

c) quando se contestar a 
validade de lei ou ato looal em 
face da lei federal e a decisão 
do Tribunal local julgar válida 
a lei ou ato impugnado. · 

Assim ficarLa. construido um. siste
ma. Teria vantagem, a meu ver, sõ
bre o do projeto. E' que êste só confe
re ao Tribunal Federal de Recursos 
competência de apelação; não lhe C.·á 
essa competência especial. Esta fica
ria com o Supremo Tribuna.!, mas 
mutilada, porque se impediria o co
nhecimento de recursos extraordiná
rios nos casos em que a decisão local 
pudesse infringir frontalmente un1 
dispositivo de lei da União. 

Nessas condições ofereço emenda, 
soJ.icitando · a V. Ex.", Sr. Presidente, 
se esta for aprovada, faça, então, ser 
considerada pela Comissão a outra 
emenda que ofereci ao inciso 3.0 do 
art. 14 •c!o· mesmo ante-pr.ojeto. 

O SR. AG.AM.EM:NON IvlAGtA
LHãES - .Sr. Prestdente, não há du
vida de que a emenda Prado Kelly 
pferece mel!:lOr si.stema.tização da 
competência do Tribunal de Recursos. 
Por outro lado, há a constderar a ne
cessidade urgente que a emenda ten
de prover: a descentralização dos 
Tribunais Federais. TO:<ios êles se 
concentr.am no Distrito Federal, 
quanC:o temos diante de nós um ter
ritório imenso, com movimentação 
o3lda vez maior das atividades eco
nômicas e sociais dos Estados. Se não 
atendermos a .essa circunstância e 
fixarmos o Tribunal de Recursos no 
Distrito Federal, continuaremos com 
o mesmo embaraço, com as mesmas 
dificuldades - tôdas as causas dos 
Estados !lifluindo para a Capital da 
República. Os advog<aidos terão de vir 
tc!'e Minas, do Rio Grande do Sul para 
o Distrito Fede11a.l. 

Se fazemos a reforma da justiça na 
Constituição que estamos elaborando, 
à altura da nossa evolução política, 
devemos atender à necesstdade da 
descentralização. Por isso, combinei 
com o nobre coleg,a, S'r. Mária Masa
gão se promovesse logo a di'Stribuição · 
dos tribunais. Nesse sentido, oferece
mos sub-emenda à emenda Prado 
Kelly. 

I 
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o art. 16 ficaria assim redigido: 
"São instituídos dois Tribu

náis d!e Recursos oom sedes, um, 
nQ Recife e outro, em São Pau
lo com jurisdição-territori·al que 
.a lei determinar. 
· Parágrafo único. Cada um 

deles se comporá de 6 juízes no
meado dentre os juizes, rde 
i3.Côrd0 com os requisitos do ar
tigo 12, escolhidos metade entre 
os juízes e desembargadores po 
iP.afs e metade entre _os a::! voga
dos ou membros do Ministério 
Público". · 

A criação ôessM dois Tribunais fa~ 
cilitará a milhares de .pessoas e con.:. 
correrá, para a descentralização, por
que ,3-qui já temos o Supremo Tribu
nal Federal. 

o Norte tem grande movimentação 
e os ardvõgados deverão vir ao Rio de 
Janeiro para defelllder os 11eeursos . Se 
for criado um Tribuna.! no NortJe, te
remos efetuado a descentralização da. 
vida judiciária, ,a;tendendo melhor às 
condiçoos de transporte -- · e para 
ess·e aspecto chamo a atenção li-a Co
missão -dando a essa r-egião motivo 
para grande renovação cultural e 
grande moviment3.ção forense. Quan
to a São Pa'lllo, não há dúvtda que 
esse Estado dispõe de corimnicações 
com as demais unidades do sul. 

Há outr o aspecto para o qual pedi
ria a atenção da Comissão. E ' que as 
duas primeil1a.s 'Faculdades de Direito 
foram criadas no Rec1fe e em S. Pau
lo. Os constituintes ce 1946, a.provan
do esta sub-,emenda, prestariam ho
menagem a e&es dois grandes centros 
de formação cultural e jurídica do 
Pafu. -

São eSSes, S'r. Presidente, os funda
mentos dia. sub-emenda. 

O SR. ALIOMAIR BALEEIRO -
Sr . Presidente, a emenda do eminen
te Deputado Sr. Prado Kelly cria uma 
pirâmide muito aguda. Na base, Juí
zes e Tribunais locais, no meio os 
Tribuna1s Fede.rals de ReCursos é, no 
ápice, a Cõrte Suprema. Assim, uma 
causa começ:::m~o perante o Juiz Sin
gular Estadual teri·a recurso para a 
Corte de Apelaçã0 Estadual, em se
gulda, para o Tribunal de Recursos· e, 
por último, se o Tri-bunal de Recursos 
divergir da intel'pretação dia. mesma 
lei federa-l ou quaisquer dêler; divirji
rem da jurisprudência do Supremo, 
haveria novo recurso para o ápice da 
pirâmide - o Supremo Tribunal Fe
deral. " · .. ,.1 

A meu ver, ficaria complicado e o _ 
mesmo problema po!deria s-er resrolvicoo 
pelo aumento de juizes do Supremo 
Tri·buna.l Federal. Dividindo-se em 
Câmaras, uma delas poderia decidir 
soberanamente os casos de violação 
da -lei federal ou de -div.ergência da 
intel'lpretaçã0 do mesmo dispositivo 
por dois Tri!bunais Esta/duais diferen
tes, .ou sejam, as letmtts· a ,e d atuais 
nos casos de Recursos Extraordiná-
rios. -

Em todo caso, em abono .da emenda 
Prado Kelly, pode argumentar-se que 
é mais ou menos isso o que S-e observa. 
na prática-, porque, intel'lposto o Re
curso Extraordinário e fundamentado 
em qualquer dias instâncias hoje é o 
Supremo .Tribunal Federal 'que julga 
por uma das suas Câmaras primeira 
ou segunda, e conbooe ou não do 
Recurso. Mesmo que lhe seja negado 
provim~nto, cabem embargos para o 
Tribunal Pleno. Ficar~a.mos, portanto, 
na mesma situação; não haveria óbi
ces. Isso, leva-me a dar apoio à 
emenóa PraKl.o Kelly, como qu~e sem
pre tenho feito, porque são sempre 
lúcidas. flS idéias de s . Ex."'. · 

Quanto à sub-emenda do Sr. Ag,a.
memnon Miagalhães, relati'Va à loca
lização, julgo que também não ficaria 
mal. 

Em relação a São Paulo, não tenho 
própriamente interesse, - porque não 
conheço os Estados do Sul. 

S . Ex.a . poaerá saber da posição 
g·eográ.t'ic:'l de Santa Catarina, mais 
perto dos interêsses· do Rio Grande do 
.Sul; reivindico, porém, os justos di
reitos da Bahia para a looaliw.ção do 
outro Tribunal. Não é por mera coin
cidência de ~r baiano, mas porque 
o eminente Deput!llc-o Sr . Agamem
non Magalhães i'Ilvocou r.a.zão senti
mental, a de que a primeira Fa'Culda
de de Direito do Brasil se estabeleceu 
em P-ernambuco; não em Recife, como 
disse S . Ex." mas em Olmda. A Ba
hia tem precedente muito mais forte 
e impressionante. E' que o primeiro 
Tribunal, a primeir,a. Corte de Justiça 
que funcionou no Brasil, no . século 
XVII, teve como s-ede a Bah1a. Se 
vamos decidir, portanto, por motivo 
de ordem sentimental e histórica ' o 
primeil'o deve pertencer à Bahi-a. 

Além disto, outras razoos militam 
no mesmo sentido : haverá, talv-ez, 
mais facilidad:e de comunicações ce 
certos Estados com a Bahia do que 
com Recife. E' ve:rldade que o Rio 
Grande· ·do NO;I'te e a Paraíba teriam 

· acesso fácil, mas outros Estados se 
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:ligam por linhas aéreas ao interior da 
~hia, C<Jmo. por ex;emplo, a linha da 
.NAB. 

Nestas condições, sr. Pre&i.d)ente, 
11·eço a V·. Ex." que, manipulando 
como mantpula, com mestria, ~s coi
sas regimentais, acomode à emenda 
:tio Sr. Pr,a:do Kelly a; sub-emenda ~e 
. autoria do Sr. Kgaméím.on Maga
lhães, para que se diga, em V•ez de 
·"R~ife", "Bahia". 

E' a sugestão que submeto à ra.pre
clação de V. Ex."' Sr. Presidenoo, pe
·dindo para ·ela a simpatia e benevo
Jênc:ha. da Comissão, em favor de um 
.:Estado que tem maiores credenciais ' 
-de mais antiga ci'VilWação do Brasil. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
.sr. Presidente, aceita a idéia da cria
·Ção dos T!.ibunais Feóerais de Recur
sos, impugnável nã0 é a criação de 
dois, de três ou de mais. Todavia, o 
~que se me afigura prudente é criar, 
desde· já apenas um tribunal dessa 
natureza,' na Capital Federal; a lei 
criará outro ou· outros, à medida que, 
:no futuro, as necessidades da- admi
nistração dia. justiça o aconselharem. 

O SR. AGAMEMNON MAGA-
-LHÃES - Estamos desmembrando a 
competência dlo ·;sup;remo ;Tribunal 
Federal e promov-endo a eescentrali

.zação; do contrário serta inútil a 
criação de tribunais. 

O SR. IVO D'AQUÍNO- Sr. Pre
sidente, estou inteiramente de acõrdo 
com a emenda apres·enj)ada pelo Se
nhor Representante P;rado Kelly, a 

:meu ver perfeita, . bem assim como a 
sugestão formúlada pelo Sr. Aga
memnon Magalhães. . Desejava, po
rem lembrar o reexame posterior re
latiViamente ao número de Ministros 
do . Supremo Tribunal, uma vez que, 
eom a emenda oferecida ·pelo Senhor 
Praido Kelly, fica muito reduzido o 
serviço desta Corte de Justiça. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Sé
'nhor PresiC.ente, a criação de dois 
tribunais de recursos, uma vez aceita 
a emenda Prado Kelly, ~ignilfiCia. que 
a função uniformizadora da interpre
·tação da lei federal, que deve caber, 
no regime fed·erativo, ao Supremo 
Tribunal Federal, passará a ser ex:er-

. ' cida por •diversos tribunais federais, 
o que virá sacrificar ·a !funçãio do re
curso extraordinário e o papel do Su
premo Tribunal Federal de órgão de 

·llhificação das l~is C.a União. Por ou
_.t ro laldo, teriamos .desde log-o esses 

tribunais transformados• em nova ins
tância das decisões dias jUstiças lo-
cais. · 

Assim, em face da nova sugestii.Q 
dos ilustres colegas e como reconheço 
que, na verdade, a letra a não pode 
ser eliminada, mas deve ser regula
mentada, proporia uma. sub-•emenda à 
emenda do Senador Ferreira óe Sousa. 
que · manda suprimir a expressão -
ações rescisórias - da referida alfnea.. 

Eis a minha sub-emenda: 
"Incorpore-se ao n.0 TI! do arti

go 14. o seguinte parágrafo: A lei 
regulará ·os casos de aidmissibill
daide do recurso extraordinário, na 
hipótese da alínea a". 

Há' caso5 que 'il'ealmente, pela sua. 
irrelevância, sobrecarregar:ha.m o su
premo Tri-bunal Federal; de modo que 
a lei regularia as hipóteses em que 
o Supremo exercesse construtivamente 
seu papel -constitucional. · Por . exem
plo: M decisões proferidas em pri
meira instância, aos decisões de alçada, 
podendo-se especificar os casos em 
que o recurso extraordinário já é ca
bível por motivo de diversidade juris
prudenci&l e outras htpóteses que, 
reguladas, evitariam a. sobrecarga do 
Supremo Tribuna.! Federal, sem pre
judicar-lhe funções precípuas no re-
gime federativo. · 

Essa a emenda que envio à Mesa. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA -

Sr. Presidente, em princípio. subs
creveria . a conclusão a que chegou o 
nobre · Deputwdo, Sr. Gustav-o capa
neina, no tocante ao número de tri
bunais de recurs-os, .não pr()pri-amente 
pelos seus fundamentos, mas porque 
seria uma ex:periência no senttd-o de 
saber se um tribunal só não daria 
vasão aos· serviços e . não C.esconges
tionaria o Supremo. Não tenho dú
vida, po,rém, em vota;r peta emenda. 
Prado· Kelly. 

Como está o projeto, as atrJbuiç{íes 
dos tr,ibunais de recursos, são de certa. 
forma, restrita;s, em face das que lhe 
concede a emenda Prado Kelly. Sua 
Ex."' pr01põe que o tribunal de recursos 
passe também a julgG,r recursos extra
ol"dinários, quando não estiver em 
jogo questão constitucional, quando 
se cJjscutir apenas a interpretação da 
lei fedena.l. Esse fundamento aumen
ta de muito o serviço óos tribunais 
de recursos, e, então, é mais: justo, 
pelo menos do ponto de vista político. 
o estabelecimento, no mínimo, de dois, 
- wn, ao Norte, outro ao Sul. · 



-290-

Aceitando essa oonclu~o. a<reito 
também a dos Srs. Mário Masa,gãc e 
.Agamemnon Magalhães, quanto à lo-
calmação dos tribunaàs. . 

Não venho discutir qual o melhor 
lugar do ponto de vista da impor
tânc~ econômica ou judiciária; mas, 
incontestàvelmente, se te.mos de crmr 
um tribunal ao .Norte, deve . ser em 
Recife, ponto mais ou m~nos central, 
de acesso relativamente fácil a tados 
-os · Estaidos. Se 0 looalizássemos na 
:Bahia, como quer o nobre Deputado 
Sr. Aliomar Baleeiro, nós o coloca
riamos em uma, ponta c:e zona. Uma 
causa do Amazonas ou do Acre chega 
~om mais facili<liade a Recife_ do que 
a Salvador. .. 
Se a Co~tituição criar um único tri
bUI).al haverá de localizá-lo no Dis
trito Federal; criando diversõs tribu
nais também precisará localizá-los. A 
lei ·ordinária poderá criar outros, e 
terá competência p:1.ra também loca
Uzá-los. Não posso compreender que 
a Constituicão crie diversos tribunais 
e deixe de· determinar o lugar onde 
funci<:mem. · · 

Ditas, Sr. Presidente, essM pala
vras quero justilficar tl'lês ementi.as à 
Seção III, no tocante aos tribunais 
feóerais de recursos. 

A primeira diz respeito à forma de 
nome,ação dos seus juizes. 
. Já vota,mos um dispositivo quanto à 
aprovação, pela Comissão Permanente 
do Senado, da nomeaçálo de magistra
dos, sem · esP:eicNicá.-ilios. Votamos, 
também, diSJposittvo ref,e~·ente à apro
vação, ~ pelo . Sena,do, da nomeação 
de Ministros do supremo Tribunal 
Federal. Por essas razões Sr. Presi
dente, proponho, igualmente; que os 
juizes d9S Tribunais Federais de Re
cursos tenham sua nomeação aprova
c-a pelo Senado Federal. · 

Nas justiças locais, mellior, na jus
tiça de· carreira, o Poder Executivo re
cebe propostas do Poder Judiciário, e ' 
os juizes são conhecidos no territó
rio de ca:da Estaldo. E' possível um!!. 
nomeação de ca.ráter rigorosamente 
judiciário, sem intervenção de outra 
autoridade na sua apr•ovação. Os Tri
bunais de Recursos, porém, têm ju
risdição sõbre o pais, ou sõhre parte 
dO pais. A escolha tem de ser feita 
pelo Presidente da República, um ta-n
to !lll"bitràri·amente, ce vez que se não 
trata de função de carreira - riem 
pode haver carreira - e 0 Che!fe da 
Nação seria incapaz de conhecer per-

feitamente todos OS· juízes-, nos diver
sos Estados do Brasil, a pontr de in
vesti-los em uma funÇão, com abso-
luta segurança para a. Justiça. 

A segUnda .emenda, Sr. Presidente,. 
diz respeito à competência do Tribu
nal. 

Nem a emenda do Sr. Deputad(} 
Prado Kelly, nem o projeto da Sub
Comissão, prevêm o caso das decisões 
denegatóri:as de habe~-cOr.pus de juí
zes locais, quando federal a ,a,utorida
de apontada com0 coatora. 

O dispositivo já votaidq aqui, quan-· 
to à competência do Supremo Tribu
nal Federal par-a ·conhecer de recursos. 
denegatórios de decisões e hftbeas-· 
corpus, se refere, também, às decisões 
sôbre habeas.-corpu.s dos tribunais fe
derais, dizenC!o caber aos tribunais: 
federais a manifestação sôbre tais re
cursos . 

Quais os habeali-JcOrpus a' serem jul-_ 
g.wos pelos tribunais federais? Evi
dentemente, aqueles que na primeira 
instância foram julgados pelos jui2ies: 
locais, mas ·em que estiver apontada. 
a autoridade federal como coatora, 
pois não é justo se confira ao tribumtl 
l'OCal a possibilidade de conceder ha
lJeàs-corpus, contra. autoridade 'fe
deral. · 

o roecursó deve .Eer para o tribunal 
federal de recursos, em cada caso. 

A terceina emenda, Sr. Presidente, 
concerne à questão dos vencimentos 
dos Ministros, dos Juizes do Tribunar 
Federal Ide Recursos. Há um disposi
tivo que, por certo, vai ser ruprovado .. 
tratando da fixação de vencimentos, 
quanto aos juízes locais. Não sei se· 
a Comissão se pronunciará tomando 
por base o- vencimento dos Ministros 
co Supremo Tribunal Federal ou dos 
Secretários de Estado, como t'izeram: 
as OGnstituições de 1934 . e 1937. To
davia, não é justo deixarmos de alu
dir, também, ao5 vencimentos dos juí-· 
zes dos tribunais de recurs-os, que po
dem ser prudronizados pelos dos Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal, 
de vez que igualmente são juizes fe
derais. Vale dizer: o POC.er Legislativo, no momento' ,qu·e aum@Ilta os
vencimentos de membros do Supremo 
Tribtll1a.l Federal, aumentará corres
pondentemente, os dos juizes dos tri-
bunais federais de recurs.o.s. 

Proponho, então, a seguinte emen-· 
da: 

" Os juizes dos tribunais fe
derais de recursos vencerão, no• 
minimo, k!Ua,tro quintos dos-
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v.enéimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal." 

Proponho quatro quintos, porque os 
três quartoo, em qu_e eu inicialme."lte 
pensara, caem vencidos por um fato 
atual: juízes e desembar~:t'!!'Ores dos 
tribunais de São Paulo já ganham 
mais de três quartos dos vencimentos 
dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federa:l. Não é justo que os jutze~ 
dos Tribunais Federais de Recursos 
fiquem em posição de inferioridade pe
rante os d~embargadores de qualquer . 
dos Estados d!:t Federação. 

O SR. MILTON CAMPOS 
Sr. Presidente, peço vênia à Casa para 
expenct.er algumas considerações sô
bre a matéria, pela sua manifesta re
levância . 

A meu ver, a emenda do n<Jtbre 
DeputW.o, Sr: Prado Kelly, tem, sem 
düvida, alto proposto, qual o de ele
var o Supremo Tribunal .~ dar orga
nização mais viva e prática aos ser
viçOs da Justiça . Entretanto, ponde
raria a S. Excia ._ que, em nosso sis
tema federativo, a matéria que a 
emenda atribui ao tribunal federal de 
recursos é, essencialmente, da atri
buição do Supremo Tribunal FeC.eral 

A começar pelo que se contém na 
letra a., estaria de .acôrdo em que se 
resta~belecesse o velho · sistema e se 
<iU:pen&3.SSe, para interposição do re
curso extra:or\Clinário., o prévio debate 
da ação rescisória. 

O projet o, a esse r·espeito, teve em 
vista elevar o Supremo Tribunal e 
evitar que tantos feitos viessem ao 
Tribunal ·S_upremo, como ocorre, sõ
bretudo últrmamente, com fundamen
to ho inciso em apreço . Nesse caso, 
forçaríamos o uso cb ação re.s"Cisória, 
por sua natureza ação de rara prece
dência, e só depois do julgamento res
pectivo se viria ao Supremo Tribunal. 
Haveria. assim, uma diminuição d·e 
serviç<:>, com fundamento no primeiro 
inciso do artigo. · 

Reconheço, porém, que 1!1. noção 
clássica da ação rescisória aconselha 
gr.ance moderação no seu uso, sob 
pena de se por, de certo modo, em xe
que a estabiliJCiade da ordem jurídica 
e social, pela facilidade de afronll:t · à 
coisa julgada. 

Transigiria, portanto, Sr. Presidente, 
em concordar com a emenda do senhor 
Senador Ferreira de Sousa· ma.> dês
que se incumbe a algum ttlbunal do 
pais velar pela unidade do Direito 
quer me parecer que esse tribunal de--

veria ser o Supremo Tribunal J:'•ederal, 
porque é sua função especifica e, por 
~so mesmo, semPre enumerada, tanto 
na Constituição de 91 como nas que 
se lhe seguil):tm. 

Além disso, a proposta dá, ainda, a 
competência, aos tribunais federais de 
recursos. para julgar, por exemplo, 
dos casos em que se contesta a vali
dade da lei ou ato leg~:tl, em face da 
lei federal e a C.ecisão do tribunal 
local julgar violada a lei ou ato im
pugnado. 

Aí se envolve inserisiv~ente, o 
principio federativo, porque o julga:
mento da validade do ato· (.e Estado 
qeveria pertencer sómente ao Supre
mo Tribunal Federal, pois acarreta, 
sem dúvida, grande risco para as le
gislações ·estaduais; e nos es!i:tmos 
instituindo a autonomia dos Estados 
em regime federativo. 

Tais considerações, Sr. Presidente •. 
levam-me a dizer que não devemos 
transportar para a competência dos 
tribunais d'edel):ús de recursos a ma
téria que o projeto atribui à compe
tência do Supremo Tribm1al Federal. 
Iríamos perturbar fundamente· o sis
tema da Justiça brasileira, sobretudo 
no regime federativo que estamos 
também, adotando. 

Por isso mesmo não se me afigura 
necessária, da mesma forma, a cria
ção de dois Tribunais, em vez de um. 
O projeto prevê a hipótese do serviço 
se tornar volumoso, caso em que mais 
um tribunal seria criado. Agora, es
tabelecer desC.e logo dois, quando a 
experiência ,:Linda não nos indica se- · 
rem necessários, não · acho razoável, 
sobretudo se fixarmos, do mesmo 
passo, w localização. · 

E' matéria a ser tratada, mais fle
xiv·elmente, na lei Qrdinária e não há 
qualquer inconveniente, desde que es
tabeleç.:tmos as competências que o 
tribunal funcione aqui ou ali. ' 

A descentralização não- intere!sa. E' 
razão de ordem geográfica, de como
didade apenas; tanto. assim que se al
tera ·com as condiçõe·s . econômicas .: 
outl)as que se manüestam no pais. 

Não há razão orgânica par'a se €S
ta•berecer desde logo a localização, 
dos tribunais . Parece-me, também 
G.tesacertado. que se deixe à lei ordi~· 
nária a fixação de qualquer compe-· 
tência nes~1:t matéria. 

Já temos, aliás, a lição de Rui Bar-· 
bosa que aponliava, como superiori-· 
dade da Constituição Brasileira sô
bre a norte-8Jmerican.a, o !ato de, aqui 
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,ltey-mos idesde logo discriminado a 
competência dos tribunais. 
. Parece-me, pelo exposto, que o poo
J~to resolve melhor a relevante ques
tao que e.!:•tamos discutindo. 

O SR. MARIO MASAGÃO - Se
nhor Presidente, ouvi com a máxima 
atenção as bril})jmtes ponderações que 
acabam de ser feitas pelo eminente 
colega Sr. Milton Campos. Benso, en
tretanto, .que não \as·siste ;r.azálo .a 
S. Ex.8

• 

A competência prevista par.a .o Su
premo Tribunal no art. 14 n.0 2 letra 
c; subsistirá q1.11:tndo se contestar' a va
lidax;le de leis ou atos dos governos 
locaiS, em face da. Constituição. 

•Essa parte, que é principalmente 
referente a princípios constitucionais 
terá jurisprudência uniforme partin~ 
do do Supremo Tribunal. d que se 
pretende qeslocar para a competên
cia dos Tribunais de Recursos é ,a 
contestação da validade dos atos em 
fia.ce da lei. 

Tal hipótese .se prenderá, princtpal
mente, às questões de direito priva
do. E à juxisprudência nálo se frag
mentará pelo fato de se dar a cmn
pe~ênc~:t correspondente aos Tribu'\ 
na1s de Recursos, porque está prevista 
a possibilidade de provocar-se decisão 
do Supremo TJ:ibunal quando houver 
divergência entre as· jurisprudências 
daqueles. 

Se, criando os Tribunais de Re
cursos, não desviarmos pa:rru êles jus
tamente as call.Sias que motivam o 
at~al congestionamento do Supremo 
Tribunal, a providência ser.á quase 
ineficaz. · 

Não há perigo de instabilieades 
ju:ri.Sprudenciais, no direito público, 
porque ciosamente conservamos nara 
o :;;uprem<J Tribunal, esSia. competên
cia. 

Na parte restante, tudo aconselha a 
competência dos Tribunais de Recur
sos que vamos institütr. 

O SR. AT.ALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, penso são dispensá
veis os elogios ao projeto que a sub-co
missão trouxe para cá, - e não era de 
esperar outra coisa de seus ilustres 
componentes - projeto verdadeira
mente notável. 

Queremos, todavia, colaborar para 
outrru medida que poderia ser adotada, 
e não foi carreada p~a,ra o proje.to; no 
sentildo de a justiça ser meihor organi
zada na próxima Constituição . . 

Penso, por isso, a modificação da 
emenda ao projeto ain<l.a o melhora·. 

V<Ou além. Estou, até, com a sub
~me~~:t •. para que essa per.feição atin
Ja fmalidades patrióticas, e extrema
~ente necessári·as, além da cop.~onâ.n
Cla cem a tra~diçã'O do Brasil 

Primeiramente, a questão dà. duali
drude. dos tribunais. Entendo ser im
prescindível es.sa dUia.lióade. Um tri
bunal só, não resolve ·a questão. Nós 
os que acompanhamos a marcha dos 
trabalhos do Supremo Tribunal, sabe
~os ser de g~ande monta os processos 

• B esper.a de JUlgamento, e a ascenção, 
13JlO para ano. de ·feitos ao Supremo é 
Cad!lf yez l!l'ais acentuada, O que está 
a mugiT dois, ao invés de um trii.)Unal. 

Qongratulo-me com a feliz idéia da 
Comissão, que, entendo, deve colabo
ra~ conosco no sentido de que sejam 
dois oS tribunais. 

_O' Bmsil progride; projetemos a vi
sao para o futuro. 

Oom referência à sub-emen~a é in
~ensável a . localização desses tri
bunais. 

Há motivos, em primeiro lugar; de 
neoessida'<ie jur~dica; em segundo de 
~atúreza polí~i~a; em terceiro, ligados 
a. :r~ll_la trad1ça0 dia. organizaçã'O ju-
dlClaJ:Ia do nosso país. · 

~ Quero salientar a necessidade de se 
descentralizar a vida do Brasil; não 
se ·pode ficar llÓ no Rio C.e Janeiro. 
Criam-se, ano por ano, lnúmera.s re
partições novas no Rio .de J.aneil"J, 
quando poderiam ter sede em outros 
pontos do território nacional. Esta
mos trazendo pa,ra esta cidade uma 
população imensa, sobrecaJ:regando as 
~ificuldades ~a vida já notadas aqui, 
1sso. com pr.eJufzo até para a própria 
democra cia. 

S'ão. as idéias anti-democrátic~ que 
progndem quanC:o a população vê 
aumentados seus sofrimento.s. 

A localização, em S. P.aulo e no Re
cife, vem colocar êsses dols tribunais 
em pontos pe:l'lfeitamente adaptados 
par.a servirem a dete1'mina'<ias zonas, 
numa diovisálo do país, em norte e sul. 

E ficaremos de ,a.côrdo com a nossa 
tra.dição. Penso que é uma homena
gem ao Distrito Federal, .além de ser 
razoável, de vez que se trata da ca:. 
pita! da República, fique aqui sedia
d'O o Supr·emo Tribunal F.e~eral. 

Repartamos, agora, a homenagem, 
com o sentido no nosoo .passado, do 
qual não devemos vi'VIer a.fastados. Sob 
o ponto de vista históric'O, São Paulo 
e Reciie são os dois centros irradia
dores do direito do Brasil, pela fun
dação mais que centenária de suas 
dua~ Faculd.aides de Direito. Supo-



-293 __, 

nho; também, que ist;o constitui mo
tiw bastante forte para tal home
nagem. 

Acho que dev.eríamos. l"cSGlver tam~ 
bém ·a. impossiblli~e da subdivisão 
desses tribunais em câmaras., só o 
ifarendo por motiv.os extremos. 

Não faço chega.r à Mesa emenda 
pJguma nesse .sentido, deixando à 
consciência dos membros da Comis
são a faculdade de resolver o assunto, 
que também poderá ser atendido com 
emenda .apresentada ao plenário. 

Sou pela multiplicação dos tribu
nais e nunca pela sua subdivisão em 
câmra.ras; não aceito o fraciQnamento, 
a aiiOmizaçã.o incompreensível dos 
tribunais em subseções e câma.r.as. 

Entendo que poderíamos ressalvar 
outro ponto importante para o fun
cimi.amento de nos&a. ·justiça, no to
cante a êstes tribunais federais de re
cursos e como dos demais tribuna1s. 
a impossibilidac .. e dos membro-S dos 
tribuna,i.s: superiQres serem substitui
dos por juizes de instância inferior. 
Isso traz consigo não só desarranjo 
imenso ·à . justiça de instância infe
rior, como produz alteração no mo
do ordinário, na rotina dos serviços 
desses tribunais de iru5·tância su-
perior. · 

Por isso, Sr. Presidente, sou favo
rável à emenda e à sub-emenda e 
espero que a Comissão toda .esteja 
conosco, 111 fim de, por essa ifornn,, 
tornarmos mais eficiente& os serviços 
judiciários do país. 

Deixo de apreciar ~utras emehda3, 
o que, se for preciso, :1\a.rei no tempo 
oportuno. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se
nhor. · PresiC.ente, enviei à Mesa 
emenda estabelecendo o número de 
tribunais a -serem criados. Falou o 
nobre Deputado S'r. Atalil:~a Nogueira 
em norte e sul, achando que um 
·dêsses tribunais poderia ter sede em 

· São Paulo e outro em Recife, aten
dendo, assim, respectivamente ,w s1;11 
e ao nor.te. Se falamos, Sr. Prem
dente, em sul e norte, por que não 
mencionamos sul, norte e centro? 
Não se compreende que na criação 
de tribunais fedeil'qi.s (IJe jurisdição 
tão ampla se exclua o Distrito Fe
deral como sede de um C,os novos 
órgãos da justiça federal. · 

Minha emenda - como disse ..,- · 
flx,a em três o número desses tri
bunais, mas não os localiza desde já, 
:por entender eu que a COnstituição 
não deve entrar neSSe detalhe. Tal 

coisa me~hor ficará se a cargo de lei 
ordinária. Esta localização deveria 
ser precedida, como é, na forma• da 
Constituição, desce que se cogita de 
aumentar o número de juizes do Su
premo Tribunal Federal, de sugestão 
ou proposta desse mesmo tribunal. 

Acredito - convenho mesmo - que 
o legislador ordinário ao estabelecer 
essa localização, precisará ter desde 
logo, &eu e;s.pirito voltado para trê3 
gl)andes centros do pafs. Não se 
pode comp·reender que o do norte 
tenha outra sede que não a Capital 
de Pernambuco e que o do sul deixe 
de ser instalado em São Patt"<o, pelas 
razões nesse particular apresentadas 
pelo ilustre deputado Sr. At.a.liba 
Nogueira : . 

Mas não se pode aceitar que o 
terceiro dêsses tribunais deixe de 
ser fixado no Distrito Federal. Não 
se podem criar tribunais f~erais 
dando localizações em capitais de Es
tad~ deixanC<o de atender também 
à localização de um na capital da 
República. 

Para conciliar, :portanto, interêsses, 
foi que a:presentei emenda redigida 
nestes têrmos: 

"São in~tu:Mos três tri
bunais de recursos, com juris., 
odição territorial defini® em 
lei" . · 

E' bem certo que os debates desta 
Comt,são - mórmente · aqueles em 
que tomam ·pa.rte <>s doutos colegas 
que há pouco me precederam - ser
mão, nem pode ser de outro mod·o, 
de· elemento histórico, .<!e elemento 
orientador do legislador ordinário 
que, nesta quadra da vida republica
na do Brasil, talvez venhamos a• ser 
nós mesmos, (pelo menos o seremos, 
<por algum tempo; não per oannia se
cula seculorum, mas tendo em vista · 
que a própri:a Constituição já regu
lou êsse assunto, quando da votação 
do capítulo - "Do. Pode1· Legisla
tivo" .. 

Deixo consignado o apelo que fa,ço 
à Comissão no senti-do de preferir 
minha emenda, que estabalece êsses 
tribunais em número de três, sendo 
me)l ·pensamento que um dêles de
verá ficar no Distrito Federal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
PEN'TE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, declaro encerrada a 
discussão. 

O SR. PRADO KELL Y - Sr, Pre
sidente minha emenda é substituti-
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v13, po1' isso dispensa.ria pedido de 
preferência.· Há, entre,tanto, circuns
tância, que devemos exa:minar: apa
receram vária.s sub-emendas. O· as
sunto intere:ssou vivamente a ~ 
missão. 

Nessas condições, per;o a V. Excia. 
submeter à votação a de minha ,au
toria, sem prejuízo das sub-emendas 
que poderão ser consiC:eradas na or
dem em que foram·· apr.esentada.s•. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
. DEJNTE - O Sr. Prado Kelly propõe 
preferência para emenda de sua ,au
toria, sem prejuízo das sub-·emendas. 

O art. 16 do projeto é o seguinte: 

"O Tribunal Federal de 
Recursos, com sede na Capital 
da República., compor-se-á de 
nove juízes, :nom,eadOil ~;pe~o 
Presidente da RepúbliCta entre 
jurista!S . que tenham cs requisi
tos do aTt. 12, ~.endo C:ois ter
ços •escolhidos entre Juízes e 
Desembargadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Ter
ritórios e um õerço entre 3/d
vogados e membros do Minis-
tério Público". · 

A êsse dispositivo foi apr·esentada 
pelo SÍ'. Prado Kelly, a seguinte 
emenda: 

"krt. - São instituí;dos · dois Tribu
nais de Recursos, com a sede e jurisdi
ção territori.al que fo•r fixa<ia. em leL 

§ - Cada Tribunal se comporá de 
seis juízes, nomeados pelo Presidente 
da República entre jurist&s que te
nham os requisitos do art. 12, se11do 
d·ois terços escolhidos entre Juizes e 
Desembárgadores dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Territól'i.:Js, e uin 
·têrço entre advogados e membros. do 
Ministério Público . 

Art. - Aos Tr~bunats FedeJ.'ais de 
Recursos, na.s re~pectivas jurisdições 
territoriais, oompete: 

I - Processar' e julgar as ações res
cisórias de seus acóroãos·, 

II - Rever, em benefíci0 do con.
denados, nos casos e pela forma que 
a lei determinru·, os processos findos 
em matéria julgada pelas J•Jstiças lo
cais; 

III - Julgar em curso ordinário . as 
Calllsas de:ci!d~das em primeira inr,tân
cia, pela Justiça dos Estados: 

a:) quando a União fôr intereG8a'da. 
como autora ou ré, assistente ou opcr
ente; 

b) quando se tratar de crlimes pra
mados em prejuízo de bens, rendas, 
sel'Viços ou interêsses da U:nião, res
salvaida a competência da jMtiça 
eleitoral ou mi>litar; 

IV - Ju1glar, . em recm:\s.o extraor
diná1io, as causSIS decididas pelas 
justiças locais. em única ou última 

~ instânc-ia: 
a) quando a decisão fôr contra li

teral dispcsição de lei federal, sõbre 
cuja a,pli:cação se haja que.:;tionadc; 
, b) quando :ocorrer dirv.ersidade de 

intel'lpretação definitiva de lei fede
ral entre dois tri•bunai:s locais; ou en
tre um deles e o próprio Tribunal 
F1ed~-al; 

C) quando se contestar a validade 
de lei ou ato loca'l em face d-e 1ei fe
deral e a decisão do Tri'bunal local 
julgar valida a: Lei ou ato imlpunga
do." 

A essa emenda foi apresentad!l. 
sub-emenda da autoria dos Srs ., Má· 
ri!o Masagão e Agammenon · Mag&
lhães assim concebidas; 

Art. São instituidos dois Tribunais 
de Recursos, com sede um no Recife 
e outro em S. Paulo, com jurisdição 
territorial que a lei determinar. 

§ únioo - Cada um dêles, se com
porá de sei.s juizes, nomeados entre 
juristas que tenham os requisitos do 
art. 12, escolhidos metalde dentre jui
zes e desembargadores do país, a me
twde entre a•dvogadoo ou membros <:lo 
Ministério Públtca. " · 

A di:ferença entre as duas emendas 
reside no seguinte: a emenda Masa
gão - Agammenon fixa a sede des
ses tribunais, desde logo: um ém Re
cife, outro em São Paulo e, quanto 
à nomeação, estabeleoe que se com
porá de seis juizes: a emendw Prado 
Kelly, porém determina que 2/3 se
rão escolh~dos entre Juizes e Desem
bargaJdores do ' Estwdo, etc .. e 1/3 en• 
tl"e ll!dvogados e membros do Minis- · 
tério Públioco; a outra, é metade por 
metade. 

Há, ainda•, a respeito, a emenda do 
Sr. Aliomar Baleeiro à emenda do 
Sr. Mário Masagãõpropondo. a su
bstituição da palavra Recife por Ba
hia. 

Outra é de · fl,Utoria do Sr. Acúrcio 
TorDes, nestes têrmos: 

"Ficam instituídos S· Tribur 
nais de Recursos com jurisdi· 
ção terri-torial definida em lei". 

Es-ta ·emenda é a;penas substitutiva. 
do artigo e não do parágrafo. Há, 
outra sub-emenda, do Sr. Milton 
Campos, à emenda do Sr. Prado 
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:Xelly, mandando suprimir a palavra 
"Juízes". 

O SR. ACúRCIO TORRES 
.Sr. Presidente, . pedi a palawa para 
.xequerer, quanto à primf:lira parte da 
emenda Prado Kelly, preferência pa
.ra minha sub-emenda. 

Havia eu formulado requerimento 
.C.e preferência para essa minha sub

·.enienda., quando V. Ex. informou já 
existir requerimento idêntico d 0 . se
:nhor Ag3!1llemnon Magalhães para 
outra. sub·-emenda que estabelece o 
número de tribunais em · dois e os 
.localiza. 

Encaminhando a votação apelaria 
_para a Comissão no sentido de pre
ferir minha emenc]f:t, que estabelece 
três tribunais, .ceixando a localização 
para lei ordinária; espero que o legis
lador ordinário, conhecendo o ~ovi
mento forense do Brasil e suas n'eces
.sida.des, os localize numa das grandes 
ca,pital do Norte --'- Reciie, numa do 
Sul ...,... São Paulo, e o terceiro na Ca.
·pital da República, no tocante aos 
Estados do centro . 

Para que minha emenda não fique 
·prejudicada, em face do .pedi.do ce 
_preferência formul-ado pelo Sr. Aga
memnon Magalhãies, .pediria à OOIIli&
,são que rejeitasse a proposição desse 
nobre colega, tomando conhecimento 
da ·que apresentei vindo a aprová-la. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
·nENTE- Vamos votar o art . l 0 ·que 
dividirei em três partes: primeira, a 
instituição dos tribunais_; segunda, seu 
número; terceira, localização. Penso 
que o processo consulta a tôdas as 
emendas, permitindo a maior liber
·dade na votação·. 

Vamos, pois, em primeiro Iug::tr, de
cidir se devem ou não ser criados os 
tribunais de recursos. 

Os Senhores que acham deverem ser 
-cria:dos um ou mais tribunais de re
~ursos, queiram permanecer sentados. 
{Pausa). 

Aprovado. 
Agora, a ~egunda parte. Há emencb 

-propondo a instituição de dois tribu
nais; outra, fixando o número em 
três; enquanto o Projeto estabelece 
·apenas U..."'ll tribunal. 

O SR. HERTVIES LIMA - Sr. Pre-
;sidente: penso que deveríamos, no mo
mento, aprova.r a instituição de um 
tribunal de recursOs. Vou dizer por
:que . Lendo o que compete f:WS tri
lmnais de ·recursos, paTeceu-me que 
J.Im será suficiente para. desafogar o 

Supremo Tribunal Federal da massa; 
de trabalho e de ações constantes dos 
números I e li do art. 17 do Projero 

A instltuiçiio do Tribunal de Re
cw·sos é determinada- repito- peb
necessidade de C.esafogar o Supremo 
Tri-bunal Federal da soma. extraordi
nária de trabalho, constante de u!Il& 
qua.nti.dl!lde enorme de recursos, açõ_es 
e executivos, que, muitas vezes, nao 
dem1mdam maiores pesquisas de Di
reito nem encerram questões de in
dagação doutrinária, constituindo, po
rém vasta massa de trabalho mate-
rial.' · 

Ora exatamente um só tribunal ·pa
rece ~orresponder a essa neca<:siqa.de. 
E ainda devemos atentar no seguinte: 
instituído o órgão em caráter expe.• 
rimental, não ficará o País impedido 
de criar outros, se a experiência o 
aconselhar. 

Entretanto, quando :;e conversa c_om 
os entendidos na materia, o que deles 
se ouve é que um só tribunal parece 
suficiente para desafogar o Supremo. 

A questão, aqui, não ·é de distân
-cias; neste caso, estari;:~.- a Corte Su-' 
prema nl.S mesmas condições do Tri
bunal de Recursos e não é pos&ível 
a existência de dois Supremos Tribu
nais. 

Exemplilfi.ca.ndc.: O ad~ogado de 
Manáus não precisa vir ao Rio de Ja
neiro, para defender causa aqui pro
cessada; subs~:~Jbelece procuração a . 
advogado desta Capital, e está resol
vida a situação. Foi -sempre Msim que 
se fez. · 

A experiência parece demonstrar 
· que o Tlibunal de Recursos é necessá .. 

rio. Agora,, 0 que também se afigura. 
p:wffico entre os que estudam o as
sunto, o que ~e ouve dos interessados, 
inclueive Ministros do Supremo Tri
bunal Federal e Procuradores lia Re
pública, é que um tribunal seria sufi- / 
ciente. 

Vamos, então, S'r. Presidente, criar 
wn só tribunal; e por proposta do Su
premo Tribunal Federal coillforme . o 
art . · 18 do Projeto, se houver necessi
da-de .de outros, serão oportunamente 
instituídos . Acredito ser o mais ra
roáJvel e pl'Udente, 

O SR. COSTA NErO . - Sr. Pre
sidente, tendo embora a Comissão de
liberado criar os Tribuna.is de Re
cursos, .penso que não se ·deveria pro
nunciar sôbre o respectivo número 
antes de estuds.r a ' questão .óa oom
:petência. Na realidade, se a compe
tência desses Tribunais ficar limita-
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da· 1a.0 que esbbelece o art. 17,- pare
~rão até certo pon•to procedentes as 
considerações desenvolvidas pelo no
bre Deputado Hermes Lima. Entre
tanto, se agregarmos a essa compe
tência .aquelas oonstarites da emenda 

-do nobre Deputado Prado Kelly, tor
na.r-se-á evidente, desde logo, não ser 
possível a um só tribunal deciedr 
dado o vulto dos serviços que vai re
c:eber. 

Assim, Sr. Presidente, eu proporia 
iniciássemos imediatamente a vota.ção 
doB itens da competência, decidindo 
depois a Comissão, em face da dis
criminação dessa competência, se de
veria ser criado sõmente um tribunal, 
ou sé dois ou mais seriam os aconse
lháveis. 

O SR . . GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presidente, parec-e-me, data venia 
que não .procede a ponderação do no
bre .c!eputado Sr. Costa Neto. 

De fato, mesmo que prevaleça. o 
ponto de vista do Sr. Prado Kelly, 
com relação à competência dos Tri
bllill:l.ois Federais de Recurso.s,, a pru
dência. aconselha que, imediatamente, 
não se crie senão um. 

Só a experiência demonstrará ne
cessidade da criação de novos. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, confesso que reformei 
meu modo de pensar. De começo, in
clinei-me para a criação de .Çois tri
bunais, de 1a.côr,do com a fórmula,. do 
Sr. Prado Kelly; lhas, amadurecen
do reflexõe.s. sôbre o assunto e depois 
de ouvir. as judiciosas ponderações· dos 
Srs. Hermes. Lima e Gustavo C a pane
ma, creio que um tribunal só, ;p!)lo 
menos por enquanto, resolverá o as
sunto. O que se está passa-ndo é o de
Ujo de desmenbrar a competência e 
jurisdição do Supremo Tribunal Fe
deral. No momento, bem ou mal, o 
Supremo Tli~unal FeG.eral vem dando 
conta dessa tarefa. ll: verdade que 
existe um congestionamento que, aliás, 
demora desde 1::t República Velha, por 
motivos, em parte, de ordem técnica. 
1!: que, durante muito tempo, o Su
premo Tribunal · Federal funcionav-a 
sem taquigrafia, e os Ministros ti
nham de 'el:!crever seus acórdãos o que 
lhes tomava muito tempo. Depois que 
o Código do P-rocesso a;boliu o ' recurso 
de embargos, observou-se 13. tendência 
do recurso extraortinário para o Su
premo Tribunal Federal. 

Séria o substitutivo dos embargos. 
Isso foi denunciado num artigo do se-

nhor MiniStro Filadelfo Azevedo, que• 
teve larga repercussão em todo o pa.ts •. 
Mas, em verdade, a meu ver, o que·· 
trás grande congestionamento ;ao Su
premo Tribunal é a mássa imensa de· 
executivos fiscais e ações outras, que 
vãó ter a êle, mesmo de valor apenas 
superior a dois mil cruzeiro;s,, tomando-• 
tempo que poderia ser empregado no 
jul!l):unento dos recursos extraordiná-
rios e outros feitos mais transcenc!-en
tais. 

Ora, se retirarmos da competência. 
do Supremo Tr'ibunal Federal essa 
enorme matéria de recursos. ordiná
rios, apela.ções, agravos e ··executivos
fiscais, evidentemente dois tribunais 
)la.starão. Não há razão para sUJpor-se
que haja. necessid~de de dar ,logo o· 
passo de um pa11a três tr~bunais. 
quando à primeira vista. basta mais 
mn. · 

Se criarmos dois tribunais oom a;. 
:mesma c.ompetênc~a., como qtter a 
emenda Kelly, · necessàriamente have-
rá muitos casos de discrepância entre: 
-um e outro, como, aliás, já previu o no
bre autor da emenda; daí <!:ecorrerão. 
inúme.!XJIS recursos, embargos e revis
tas interpostos para o Supremo, que 
terá de conciliar a jurisprudência dis
crep:mte desses tribunais. Um só tri
bunal, evidentemente, evtta1·á o mal,. 
porque será êle · o único encarregado 
de uniformizar a interpretação e apli
caçã0 do direito federal, naqueles ca-
sos de violação da lei federal ou dis
crepância dos tribunais locais. 

Eu me inclino, pois, peb criação d-e
um· só tribunal. 

Invocaria outro argumento que me· 
ocorre agm:a. Cria;do, no futuro, outro· 
tr~btmal, rerá . preferíwl que se obe
deça à esrpecializaçãio rationê materiae. 
O Tribunal cr~:uio pela Constituição 
se restringirá, digamos, ao julgamen
to dos recursos extraordinários ; ao se
gw1do se atribuíam funções outras. 
Assim, nunca haveria colisão da juris
Pl'udência dos Tribunais de Recursos , 
uma vez que sua competência seria;. 
diíerente. 

Voto, pois, por um tribun1a.1· só. 

O SR. PRADO KELLY - S'r. Pre
sidente, precisamos ser claros. Minha;· 

· emenda prevê uma distinção quanto 
ao império da Constituição, incluin
do-se ai aiS! garantias dos direitos in-
dividuais e a preeminência da lei fe
c:eral. A restatml.Ção do império da 
Constituição é pri'Vai i·va do Supremo-' 
Tribunal. 
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Aliás, em certos regimes federativos 
também a.ssim acontece, inclusive na 
modelar Constituição austríaca, de 
inspiração de · Kelsen, pouco depois 
da Grande Guerra. -

Resta outro ,a.speto: - o império da 
lei federal. O projeto Já mutila a cen
~":alização do Supremo Tribunal Fe
deral, determinando que ;s:ó mediante 
ação rescisória a tese· possa chegar 
ao seu pronunciamento. Por outro la::. 
do, o SUipremo Tribunal, via de re
gra, não conhece de recursos extraor
dinários com fundamento na letra a. 
Estabelece- especiosa C:.istinção entre 
violação frontal do dispositivo e vio
lação oblíqua. Só conhecendo recurso 
em casos de violação frontal, da le1. 
Assim, muito disposi-tivo de lei federal, 
infringido pela Justiça dos Estaidos, 
·não encontra remédio na jurisprudên
cia do Supremo Tribunal. 

De 0 utra parte, o Supremo não foi 
lciQSO da unificaçfuo do julgam~nto 
das questões-de C:.ir.eito privado, por
que se d1vildiu em turmas, o que vale 
dizer que êle próprio se desmem
brou. 

Pretende-se restabelecer a eminên
cia ou preeminênc~a. da função do Su-
premo Tribunal. · 

A aceitar-é'e o sistema que propo
nho, - claro é que com a maior de
.ferência aos membros da, Comissão, 
a. quem estimo e admiro e que fizeram 
trabalho notável - só desejo impri
mir um :sistema à futura organiZ~a.ção 
Judiciária federal. A admitir-se 0 que 
proponho, não poderá haver sóm~nte 
um tribunal. Eu o aceitaria na, hi
potese de ser como que um Trilbunal 
de apelação, nos termos do projeto 
EstlU'ia perfeito. Se, entretanto, C:es
locarmos pa.ra ~se tribunal a função 
de conhecer de recursos extraordiná

. rios, embora limitados à violação da 
lei - 'Porque no que diga respeito à 
Constituição, às garantias de direitos 
:inQividuais, tudo ,pe;rm.anecerá na 
competência do Supremo · Tribunal 
Federa:l, urge que se instituam dois t"'l 
três tribunais. 

A comissão está habilit,a.da a pro
nunciar-~e. Aceitaria até Tribunais 

·de Recursos- um para o Norte, outro 
para o Sul e outro para o Centro. 
E' a matéria que teremos dei. resolver 
em função de conveniências polfticas 
e até territoriais. 

Insisto, porém, qt'~a.nto à tese. se 
·se trata de tribunal de apelação bas
ta um; se se trata C:.e tribunais de 
apelações de competêncta limitada, e 
de recursos extraordinários, devem ser 

mais de um. Na hipótese de divergir · 
1a. jurisprudência dêsses tribunais, ca
berá recurro para o Supremo Trtbu
nal, que será sempre o fiador da uni
-da<ie do direito. 

A Comissão, repito, está habilitada . · 
. a votar. . 

Se ;s.e inclinar por um tribunal, laçei-
tará o projeto da Comissão: a com
petência será de a,pelação: Se se in' 
clinaT pela pluralidaJde, estará sufra .. -
g.ando a doutrina da minha emenda. 

O 5'R. NEJREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Deput.a.do Costa Ne
to; sugeriu que se a<;liasse o debate, . 
para depois de fixada a competência 
dêstes Tribunais. 

Entretanto, pela manifestação dos .. 
Senhores Representantes, percebo que · 
preferem resolver imediatamente o as
sunto. 

. O SR. COSTA NETO - Estando· 
perfeitamente esclarecido meu pensa
mento, e, verificando, pela exposição 
do Sr. Prado Kelly, que a transposição• 
não ficará prejudicada, retiro meu pe-
dido de preferência. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - os Srs. Re~presentantes 
têm conhecimento do projeto e da;s 
emendas. 

-A Comissão já deliberou a cri.3.
ção de um ou mais Tribunais de Re-
cursos. Portanto, :pelo menos um será 
criado. Quanto à pluralidade é que 
ati.nda nos :teremos de pronúnciar. 
Meu empenho é que os Srs. Repre
sentes votem perfeitamente esçlareci
dos, apurando.se, rufinal, ü pensa,men- · 
to da m1a.iotia. 

Vou consultar a Comissão se prefe
re apenas um, ou dois Tribunais àe~ 
Recursos . 

·O SR.. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
Presidente, prOIIJõe V. Exci'a. que a 
Comissão se manifeste sõbre a cria
ção de um ou dois tribunais. A cria
ção do Tribunal de Recursos já está 
prevista no ante-~projeto; e, no artigo 
18, permite-se a criação de · outros,. 
pr:eceden.do propost.a. d0 Supremo Tri
bunal Federal. Quero. portanto, escla
recer apenas que o sistema do projetO·· 
faculta a criação de novo~ Tribll.I1ais. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se- 
nhor Pr·esidente, o que se impõe no 
momento é que minha emenda seja 
votada em primeiro lugar. Devemos 
caminhar do máximo para o mínimo . . 
Proponho a criação de três tribunajs : 
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·-se fôr rejeitlllda, V. Ex:cia. submeterá 
. .à votação a emenda quê sugere dois 
e, em seguida, se necessario, a que 
·cril:~ apenas .um. Não v9tarei pela cri
ação de dois tribunais embora propo-

·.pha três. Meu voto pareceria. incon
gruente, mas wu ·peJa criação de um 
ou de três, e tontra a de dois. 

O SR. NIEREU RAMJOS, PRESI
-DENTE - Pretendi facilita-r a vota
ção propondo que a grande ·Comissão 
s·e manH·esta~>se p,eJa criação de um 
ou de dois ' tribunais .. Uma vez que 
a<>sa norma• não é aceita, como de
pr·eeillde da mani!festação dcs Srs. 

·Representantes, deveria submeter à 
·<::omissão os p~didos de prclerência 
·na ordem em que foram enviados à 
Mesa. Penso, entretanto, que aten
deria aos deE:ejos doo ilustr.aJdos co
legas pr-oc~eiJido à chamruda. Os 

:·srs. Represi'entanves declarariam en
, tão o número de tribunais que lhes 
parecesse conveniente. 

Vamos fazer a chamada dos Srs~ 
Repres.entantes. OS qu:e opina.rem 
pela cria'Çã.o de u:m Tr-ibunal respon
derão "um", pela criação de dois 

"Tribunais dirão "dois'', e, por três, 
responderão "três". A votação por 
êste . processo esclarecerá perleita
mente o ponto de vista da Comissão. 

SR. AICURCIO TORRES - Se
nhor Presidente, peooo que· a fórmula 
não esclarecerá, e citarei meu .próprio 

.·caso sou favorável á criaÇão de treis 
Tribu:ru~s; se minha emenda fôr re
jel:ta.da, opinarei por um, mas podc
r·ei também opinar por dois. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Se a metade mais um dos 
Srs: Representantes se definirem por 
dois, o voto posterior de V. Ex." ne
nhuma influência terá. 

Vai-se pr.oc·eder à chamada. (Pau
sa) Mani.festaram-se fj3,voráveis a um 
Tribunal, .os · Srs. Silvestre Piericles, 

·.Qusta.vo Capanema, Sousa Costa, Ati
Ji.o Vivá.qua, Valdemar P>edrosa, Mil
.t·on Campos, Hermes Lima e Caíres 
de Brito - 8 a.o todo. 

V•otaram a favor de dois Tribunais 
···os Srs. Agamemnon M;agalhães, Ata.

líba Nogueira, Eduardo D.uvivi.e·r, Cos
ta Neto, Mário Mas3,gão, Aliomar Ba

'Jeeiro, Ferreira de Sousa, Argemiro 
Figueiredo, Edgar Arruda,. PJ·ad:o 
~elly, SoaTes· Filho, Raul 'Pila ~ Deo
d-oro de Mendonça - ao todo 13. 

Opinaram por três Tribunais os Se
-nhores Ivo d'Aquino, Aldroa1do Cos-

·ta. Graco Cardoso, Acúrcio Torres, 
Nereu Ramos, Baeta Neves, Guarací 
Silveira e .Café Fil:ho - ao todo 8. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ 
Sr. Presidente, desejo fazer uma su
gestão. 

A votação revela que 21 membros 
da Comissão aceitam a criação ime
diata de mais de um tribunal; isto é 
- 13 opinaram por dois .e, 8 por três. 
1 

Proporia a V. Ex. , que, considerada 
afastada a idéia de um ttibun;tl, co
lhesse o vqto dos divergentes, a fim 
de se verificar s.e serão criados dois ou 
três tribunais (Muito bem) . 

O SR. NEREJU RAMOS. PRESI
DENTE - Os Senhores devem estar 
lembrados de que declarei antes da 
votaçã>O, que se nenhum!!) das pr~os- . 
tas obtiv·esse maioria absoluta, teria
mos de prooeder a nova votação. Não 
foi deUberaJda que a maiÕria dos vo
tos venceria e sim a maioria a:bsolu
tll), quer dizer - metade mais um. 
Isso ficou bem claro . 

Ora, nenhuma das propostas conse
guiu maioria absoluta: 13 Srs. Repre
·sentantes votaa-am pela criação ide 
C:ois tribunais, 8 por três trlbunats e 
8 por um tribunal. 

A hipóte.;-e de um tribun3,l, pbrtànto 
'está !evid,ienterrJen,te dinúna.da pela 
votaçãp . Temos de deciilil) agora, 
se vamos criai' dois ou três tribunais. 

Pens'O que assim apuraremos a opi-
nião · da maioria absoluta (Muito 
bem). 

Vou proceder à cha.r:ruaJda. Os Se
nhor.es ~epresentantes IjeSp.onderão 

dois, >OU três . (Pausa) . 
Responderam àúis - os Srs. Aga

memnon Magalhães, Ataliba Noguei
ra, Eduardo Duvivler, Adroaldo Costa, 
Gosta Neto, Mário Masagão, Alíomar 
Baleeiro, Ferreir.3. de Sousa, Argemiro 
Figueiredo, Eklg.ar Arruda., Pr~ 
~lly, Soares Filho, Raul Pila, e Deo
doro de Mendonça, - 14. 

Responderam três -. os Srs. Ivo 
d'Aquino, Silvestr·e Péricles, Gustavo 
Capanema, Soti<a. Costa, Atilio Vivá
qua, Valdemar P.edrosa, Gnaco Car
doso, Acúrcio Tôrres, Nereu Ramos, 
Mílton Campos, Hermes Lima, Baeta 
Neves, Guaraci Silveira, Ca.fré Filho e 
Caíres de Brito - 15. · 

, A rC'Omissão, .portanoo, decidiu-se 
pela criação de três tribunais. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
(.para justific.u o seu voto) Sr. Pre
sidente, a solução prudente e segura, 
a solução certa é a do p11ojeto, a saJber~ 
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~riar a Constituição FederaL sómente 
um Tribunal Federal de Recursos, na 
Capital da República, permitiné:o, à 
medidos. que as necessidades públicas 
0 aconselharem, que outros tribunais 
da mesma natureza se criem em di
ferentes pontos do território nacional. 

Considero a.s duas outras soluções 
(criar i.medillltamente do.i.s tribunais 

ou três tribunais) , considero-·BJS ambas 
inconvenientes e merecedoras de re
jeiçãx>. 

Chamado a optar, agora, entre elas, 
isto é, a optar entre duas soluções in
convenientes, declaro optar pela so
luçã'O que se me alfigura de menor in
r.onveniênci.'l., que é a .;eguinte: além 
dos .c'Ois tribunais, que vão ser locali
zados, um no norte e outro no sul, 
deverá ser instituído outro em ponto 
,central do paiS . · · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Vamos resolver, agora sõ
bre se devemos ou não' Localizar os 
tribunais . 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Sr. Presidente, se há. necessi<lade de 
:localizar, desde já, os tres T<ribunais 
criados uela Grande Comissão, opi
nart.3. que os mesmos se situassem, 
respectivamente, nos três grandes Es
tados - Sã.:> Paulo, Minas Gerais e 
Pernambuco. 

Acho que, se lnsta1ássemos um de
les no Distrito l<'e<ieral, haveria uma 
superfe~a";ão. Já temos aqui a cúpola 
do Pot':c!' Judiciário, ·que é o Supremo 
Tribunal Federal, dondl? ,a, desneces- ' 
~idade de se colocar um Tribunal de 
RecurS'OS no Distrito Federal. 

Sr. Presidente, pertenço a um pe
queno Estado do norte. Consequen
temente; faço essa justiça aos gran
des Estados da Federação - São 
Paulo, Minas Gérais e Pernambuco . 

O SR. NERJIDU RAMOS, PRESI
DENTE - Exis·tem sôbre a mesa vá
ri.as emendas; 

O SR. ATILIO VIVAQUA- (Pela 
Ordem) - Sr. Presióente, proponho :o 
adiamento da discussão da matéria 
- mesmo porque iá se ausentaram 
diversos colegas - par.:~- quando se 
debater o capítulo .das Disposições 
Tr::;,mitóriaA;. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Senador Atilio Vi
váqua prop_õe que a matéria - looa
lização dos tribunais - fique rudiada 
para as Disposições ·Transitórias. Pa
rece-me que, se for incluida nas D1s-

posições Transitórias, poderá depois a. 
mesma porque transitória, ser mo
dificada. 

Os Senhores que aprov.a-m o pediC.o 
de adiamento queiram conservar-se 
sentados· (Pausa). 
Fo~. rejeitado . . 
O S'R. SOARES FILHO (Pela or

dem) - Sr. Presidente, peço lli 
V. Ex. consulte a Comissão sôbre se 
a localização dos Tribunais <le Re
cursos deve ser estabelecida na, Cons
tituição ou ficar para a legislação 
ordinária. 

O SR. NEREU RAMIOS, PRESI
DENTE - Vou submeter a votos a 
proposta do Sr . Deputado SoaTes Fi_; 
lho. 

Os Senhores que entendem que ::~~ 
localização <los Tribunais de Recursos 
deve ser fixada n,a, Constituição quei- · 
ram conservar-se sentae'Os (Pausa) • 

Aprovado. 
Vamos passar às emendas. 
A primeira emenda locaUza um dos 

Tribunais em Recife. A essa emenda 
foi, pelo Sr. Deputado Aliomar Ba-
1eeiro, apresentada uma sub-emenda 
dete;rminando qu,e o local '•seja a. 
Bahia. 

Os Senhores que aprovam .a looa-li
zacão do Tribunai em Recife, quei
··raÍn conservar-se ~ntados; \ levan
tando-se os que aprovam a sub-emen
da do Sr. Deputado Aliomar Baleeiro 
(Paiua>. _ 

Está ,a,provada a localização em Re
cife, ficando .prejudicada assim a 
sub-emen~a. 

Vou ler agora as demais emendas. 
Dos Srs. Deputados Mário Masa

g·ão e Agamemnon Magalhães: 
"Um Tribunal em São Paulo· 
e outro em Recife". 

Do Sr. Deput'Uio Silvestre Péricles: 
"Em São Paulo, Belo Hori-· 

zonte . e Reci.fe . 
Do Sr. Deputado Hermes Lima: 

"Um Tribunal no Distrito 
Federal". 

Do Sr. Deputado Ataliba Nogueira-: 
"O terceiro Tribunal em Belo 

Horizonte". 
Do Sr. Deputado Acúrcio Tôrres: 

"Um Tribunal no Distrito Fe
deral". 

- vou submeter à votação as 
emendas na ordem por que foram re-
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cebidas. A primeimt, dos Srs. Mário 
Masagão e Agamemnon Magalhães, 
esta~belece um tribun.al em São Paulo. 

Os Srs. que aprovam a emenda 
queiram 'conservar-se sentados. (fau
sa). 

Foi aprov:W.a. 
Ficou estabelecido que esses tri

bunais serão l'OCalizados em Recife · 
e São Paulo. 

rQuanto à localização do terc;ei.ro 
desses tribunais existem ~uas emen
da;s: uma, propondo locallilá-l:O no 
Distrito Federal e outra, estabelecen
do sua sede em Bel'O Horizonte. 

O SR. MILTON CAMPOS - Se
nhor Presidente, prete:ntdo, neste rilo
mento, salienk1.r apenas o principio 
que justificou a criação dos três tri
bunais: 0 da conveniência da des
centralização a que se referiu, reit
teradamente, o Sr. Agamemnon :Ma
galliães. Unicamente por êste mo.ti .. 
vo, prefiro que o tribunal se deslo
que do Dis,trito Federal para um Es
tado central. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Para encaminhar a votação) - .Se
nhor Presidente, quero pedir a aten
ção para o fato de que, na localiza
ção C.Qs outros tribunais, se conside
rou não só •a. questão da dificuldade 
de transporte, de comunicação com os 
Estados compreendidos na jurisdição 
do tribunal, mas tambem a zona de 
maior moviment'O forense. 

Quando' se localizou o tribunal em 
São Paulo, teve-se em vista, além da 
facilidade de t11ansporte, 0 grande mo
vimento forense daquele centro. O 
mesmo sucedeu quanto a Recife; con
siderou-se a cvmunicação mais f:kil 
para o nordeste e o fato de ser a,que-· 
la ddaJde um grande centro judiciá
:rio. Não é possí'V-el, agora:, permitir 
que um terceiro tribliDa.l se localize 
em Belo Horizonte em vez do Dist;:ito 

. Federal, vale dizer, a troca de um 
centro maior por um menor e si
tuadQ em zona de transporte mais 
difícil. 

A questão da 'descentralização de 
que se falou não foi só de lugar, mas, 
também, de serviço. Foi o que pre
valeceu. . 

;for esta r.a.zão, voto <l.e acõrdo com 
o Sr. Hermes Limá~ no sentido de se 
:fixar, no Distrito Federal, a sede do 
terc-eiro tribun~l. 

Não posso compreen,der que, ha-· 
vendo três, fique · o Distrito Feder:tl 
.privado de um dêsses trllbunais. 

O SR. N!ERIEU RAMOS, PRiEJSI
DENTE - Vamos proceder ~ votaçãó 
doa seguinte forma: 

Os Srs. que desejarem a looali7a'
ção no Distrito Feder.a.l, queiram con
servar-se sentados, ficando entendido 
que, os que se levant!U'em, desejam 
a sede em Belo Horizonte. (Pausa). 
Aprovada. 

O dispositivo do .artigo ficara. as
sim redigiõ.o: 

"São instituídos três Tribu
nais de Recursos C·wffi sede no 
Recife, em São Paulro e no Dis
trito Federal, com •a jurisdição 
territorial que a lei determinar. ; 

. Os Srs. que aprovam êsse di-sposi~ 
t1vo, assim redigido, queiram conser
var-se sentados (Pausa) . 

Foi aprovado. 
Agora 0 parágrafo. 
A emenda do Sr. Prado Kelly, que 

é substitutiva, estabelece: "Compõe
se o tribunal de seis juizes; e, a de 
Sr. . Mário Masagão, propõe, igual
mente, seis juizes. 

Nêste ponto elas coinc.idem. 
O proJeto fixa em 9 o número de 

juiz€.s, isso !pOr 68 tratar de um 
tribunal só. Essas emendas, sendo 
substituitivas, . têm preferência. 

Os Srs. que aprovam que lOs tri
bunais de Recursos seja constitui
dos de 6 membros, queiram conser
var-se senta'Cios. (Pausa). 

Foi aprovado. 
Diz o projeto: 

" ... nomeado pelo Presidente da 
República entre juristas que te
nham os requisitos do ar t. 12, 
sendo dois terços escolhidos en
tre juizes ·e Desembargadores dos 
_;Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, e um têrço entre ad
vogados e membros do lYI'inistério 
Público". 

A emenda do Sr. Prado Kelly .é a 
seguinte: 

" sendo 213 escolhidoo 
entre juizes e Desembargado· 
res <l.o país e um têrço entre advo
gados e membros do ·Ministériu 
Público. 

Há. um pedídQ C:e preferência do S·9· 
nhor Agamemnon Magalhães em fa• 
vor desta emenda. 

Submeto, pois, o pedido ·de prefe
rência, quer dizer, quanto. à :parte re
lativa à composição. 
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os Srs. que aprovam, queiram fi
car sentados. (Pausa). Foi_ aprovada 
a pred'erência. · 

Passemos, agora, à votação da 
-emenda.. 

Os Srs. que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados (Pausa) . Fo1 
:aprovada. 

'Existe emenda aditi'Va a êste dis-
positivo, que é a seguinte: 

"tDig·a-se: pelo Presidente. da Re
pública, com aprovaçã'O do Sena
do Fedem!, na forma do artig-o 
-tal". 

Realmente, a emenda é de todo 
procedente, porque o artigo aprovado 

• '1) 

não diz por quem é feita a nomeação, 
de modo que há interesse em que se 
consagre essa atribuição ajo Presiden
te da República. 

Os Senhores que a ,a.provam 
queiram ficar sentados. (Pausa) . · 

Aprovada. 
Teríamos· de passar agora ao artigt) 

seguinte, que trata da competência 
,C.<I Tribuna.! de Recursos, mas es
tando a hora adiantada; e havendo 
vâfla.s emendas apresentadas a êste · 
di5positi:vo, levanto a reunião, mar
cando outra para às 14,30 hol·.as. 

Levanta-se a sessão às 12 horas e 
45 minutos. 



2S.a Reunião, em 27 de Abril de 1946 

Reuniu-se, hoje, à.s 14 horas e 30 
minutos, ·a Comissão dlJ. Constituição 
com a presença dos Srs.- Constituin
ks: 

Nereu Ramos, - Presidente, Prado 
Kelly, _ Agamemnon Mag-alhães·, Gus'-
1lavo Cru,panema, Acúrcio Tôrres, Má
rio Masagão, Edgard .arruda, Eduar
do Duvivier, Argerniro Figueiredo, 
Raul Pila, Milton CamtPos, Costa 
Neto, Atílio Viváqua, Graco Cardoso, 
Valdemar Pedrosa, Flávio Guima
rães, Caíres de Bri-to, Aliomar. Ba
leeiro, Baeta Neves, Deodoro Men
donça, Gua:raci Silveira, Sousa Costa. 
Adroaldo Costa, Ferreilla de Sousa: 
Cladomir Cardoso, Benedito Valada
res, Café FHho, Ivo d'Aquino. 

O -sR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está a,bert~ a ses.são. 

Vlllmos continuar a votaÇão do ar
tigo 17, que trata dia competência dos 
Tribunais Federais de Recurso. 

A êste artigo do projeto :foi apre
sentado um substitutivo pelo Sr .. Pra
do Kelly. Essa emenda, que tem pre. 
ferência regimental, está assim redi
gida: 

Art. - Aos 'Dribunais __ Fede
rais de Recursos, nas respeCti
vas juris-dições - territoriais, com
pete: 

I - Processar e juLgax as 
a.ções rescisórias .de seus acór· 
dãos. 

li - Rever, em benefício dos 
condenados, nos ca.sos e pela 
forma que a lei determinar os 
processos findos em matéria 'jul
gada pelas Justiças locais; 

TII - Julgar em recurso ordi
nário a.s causas decididas em 

p:rtmeira instância, ;Pela Justiça 
doo Esta.çios; 

a) quando a Uoião :fôr inte 
ressada como autor·a ou ré, as
sistente ou opoente; 
b) , quando se tratar de_ crimes 

praticados em prejuízo de bens, 
rendas, serviÇos ou interêsses da. 
União, ressalvada a competên
cia da justiça eleitor.al ou mili· 
tar. -

. IV - Julg:a.r, em recutso ex
traordinário, as causa:s decidi-
das pelas justiças locais em úni
ca ou última instância: 

a) - quando a decisão fôr cmí
tra literal dísposição de lei fe

deral, sôbre cuja 8lP1icaçãso se 
haja questionado; 

b) quando ocorrer diversidade de 
interpretação definitiva de lei fe
deral entre dois tribunais locais 
ou entre um dlnes e o pró_prio Tri: 
bunal Federal; 

·c) quando se contestar a va
lidade de lei ou ato local em 
f.ace da lei f-ederal e a de.c:Jsão 
do Tribunal local julgar yàlida 
a lei ou ato impugnado. 

Vamos votar o item I, assim 
redigido: Processar e julgar as 

aÇões rescisórias de seus acór
dãos". 

Os Srs. que .ruprov•am o dls_positi v o 
queiram f-icar sentllldos. (Pausa). 

A[>rovado. 

Item II - "Rever, em benefí
-cio dos condenooos, nos casos 
e pela forma que a lei determi
nar, os .processos findos em ma-
téria julgada pelas Justiças lQ

cais", 
:ll:sse .dispositivo vai ser votado com 

exclusão dos crimes políticos, cuja 
revisão ficou confia'lia- ao Supremo 
Tribuna-l Federal. 
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Os Srs. que aprovam o dispositivo 
queiram fiGar sentados. (Pausa) -. 

Aprovado. 

Item III - "Julgar em recurso 
ordinário as caUsas deci<lidas em 
primeira instância, pela Justiça. 
dos Estados. · 

a) quando a União fôr inte
ressada, com.o autora ou ré, a.s· 
slstente ou QPoente". 

Os Srs. que aprovam o disposlti
V{),_ queiram fica.r sentados. (Pausa) . 

Aprovado. 

b) quando se tratar de crimes 
praticados em prejuizo de bens, 
rendas, serviços ou interêsses da 
União, ressalvada. a competência 
da Justiça eleitoral ou militar. 

Os Srs. que aa>rovam o dispositi
vo quei:ram ficar sentados. (Pausa) • 

Aprovado. 
Existe uma emenda aditiva do 

s:;. Ferreira de Sousa, assim redi-
~da: . 

Julgar em recurso ordinário as 
decisões denegatórias de habeas
corpus d-os juízes locais, quando 
federal a autoridade apontada · 
como coatora. 

O SR. PRA-DO E:EIDLY- Sr. Pre
sidente, a meu ver ,a emenda e.stá 
prejudicada, em vista dia votaÇão a 
que ontem se procedeu. C<>m efeito. 
s-e deferiu ao Supremo Tribunal Fe
deral a . competência de juga.r os re
cursos ordinários de última inst:n
cia dos tribunais e da Uniao sôbre 
mandado de segurança e .as decisõs 
dt; única ou última instância das 
Jutiças locais e dos tribunais da 
União em matéria de habeas-cor
pus, quando denegatórias . 

De .forma que essa competência · fi
cou atribuída ao SU!Premo Tribunal 
Federal. 

Omiti a matéria na minha emende. 
porque, embora considere que êsses 
dois instituitos - o do habeas- cor
pus e o do mandado de segurança -
amparam direitos individuais, deve 
a d efesa dos mesmos incumbir pre
cipuamell1te ·ao Su.premo Tribunal 
:F'ederal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'l1E - A emenda · do Sr. Fer· 
l -ei·ra de Sousa está, de fato, · prejudi· 
cada, COlll! a votação, ontem, da.· 
emenda do Sr. M!i.lton Campos. 

Existe outra emenda do Sr. Her-
mes LiiJJQ, assim redigida: 

"COOhecer dos recursos de.
mandado de segurança, requeri-
dos contra as autoridades fiscais 
ou administrativas da União". 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre • . 
.s!dente, julgo que esta emenda tam
bém está prejudicada, porque no in
ciso II, letra a, do art. 14, já se co.n- · 
fiou ao SlJiPil'etno Tribunal Federal. 
julgar as decisões de única ou últi
ma instância dos trLbunais locais e: 
da União sõbre mandados de segu-
rança, sem distinguir entre autori
dades estaduais, federais, fiscais ou-: 
administrativas. 

Trata-se, ainda, da própria emenda. 
!1. que V. Ex.a, Sr. Presidente, fez re-
ferência e redigid-a pelo Sr. ;Milton. 
de ca::npos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
' DENTE - A emenda ontem apro-

vada foi a seguinte: 

As decisões de única ou última. 
instância: dos tribunais locais e da 
União sôbre o mandado de segu. 
rança e habeas-corpus, quando de4 

negatórios. 
A emenda do Sr. Hermes IJma. 

fica, portanto, prejudicada. 
Passemos ao item III, assim redl--

gido: · 
"Julgar em recurso extraordi

nário as causa deci-didas em úni~
ca ou última instância" . 

Essa disposição tir-a à competên
cia do Supremo Tribunal Federal oS·· 
julgamentos de r ecursos extraoo:di
nários, quando . se referirem a lei f e-· 
deral, deixando-lhe esta competên
cia, .sOmente quando se tratar da 
Constituição. 

Os Senhores que aprovam o diSIPO-
sitivo queiram ficar sentados. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - sr. 
Pressidente, a emenda do ilustre 
Deputado Sr. Pra.dQ Kelly traz pro
flmda alte~·ação ao pr6iprio sistema 
federativo. A competência atribuii
da. ao Supr-emo Tribunal Federal pa
a·a julg·a.r, em grau de recurso ex-tra
crdinário, a matéria referente à vio- · 
lação de lei f·ederal, assim como. a. 
coostante das demais alineas dQ ar
tg:o do projeto é de tal ordem ine4 

rente ao mecanismo federativo, que,. 
tendo as ConstituiÇões americana &. 
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,a._~entina silenciado a respeito, se 
ent.endeu, allravés de inteapretação, 

· . .COlll\Petir às Cfirtes Supremas essa 
.função - fixar a uniformidade da 
eficácia do direito federal, em face 
do.s conflitos com as decisões locais 
·ou de outros tribunais. . 

Hoje, principalmente, quando já na 
·-.votação do capítulo "Do Poder Le

. gislativo". atribuímos ao Congiresso 
'com,petên~iJa para legislaa- sôbre tod~ 
.os ramos d<e direitos privados, a ~~ 
f·ederal é uma só. 

Ora, essa função de uniformizar a 
interp11e.ta.Ção da. lei pass&rá, pela 

.emenda em ·"votação, a ser exercida 

.Por llrês Tribunais de recursos, con
soante a aprovação ainda hoje feita 
_pela Comissão: Assim, ficaremos ex
postos a numerosos -conflitOS: juris
prudenciais e, freqüentemente, have
rá necessidade de ta4)êlo ·ao Sup;remo 
Tribunal Federal ·,..- pára corrigil' tais 
discrepâncias. 

Por êsses motiivos, Sr. Presidente, 
animo-me a pedir a atenção da Co
.nússão pa11a rtão gira,v.es inov&Ções, 
-quais os visados pela emenda. 

E' fora de dúvida que a funÇão da. 
Alta Cõrte do país está arraigaida na 
consciência jurídica da Nação, como 
.função garantidora da unidade ju
rídica dentro da F1ederação. 

Seria, assim, aconselháv·el , medi
tássemos sôbre as restrições da au
nea "•a", a fim de que não se multi
plicassesm os recursos e, daí, a 
ememda que apres·entei para que fi
quem reservadas á lei ordinária a es
pecificação dos casos do art. 14, nú-
mero II, aliena "a/'. . 
. Penso que nem de tôdas as deci

.sões definitivas deveria caber o re
:curso extraorldi.nárii e, ,por outro lado, 
poderia ·a lei regular à matéria ten
da em vista as hi.q:lóteses suscetíveis 
de serem incluídas na alinea a. Ha
veria, ainda, conveniência de prove1· 
-na legislação ordinária sôbre · maior 
t'Stabilidaide da jurisprudência, me_ 
diante assento que os juízes e tribu
nais deveriam res,peitar. Finalmente, 
destarte chegaríamos a estudo mais 
cauteloso do assunto, sem ruboliTmos 
·o recurso extraordinário das decisõe.> 

::1. que se refere a alinea a. 
. ~eÇo a v. Ex. a., Sr. Presi:dente, se
ja tomada em consider-ação a a!lj;era

•ção que proponho - uma sub-emen
,da - à emenda a~Presentad·a pelo 

ilustre Senador Sr. Ferreira de Sou
sa.manld!ando !retirar a alínea "a''• 
inciso III, do art. 14, as expressões 
- "qua-ndo em ação . recisória se", 
a fim de que a referida alínea fique 
redigida: 

"quando se questionar sôbre & 
aplioa.Ção da lei federal e a de
ctsão fôr conllra ela" . 

A minha emenda prevê seja incor
porado um parágrafo a êsse inci!;o, 
facultando ao Poder Legislativo, or
-dinário,. regular. tais hipóteses. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação. _ 

O SR. MILTON CAMPOS 
Sinto-me. Sr. Presidente, obrj,g.ado a. 
di:vergil' de uma das constderações do 
nobre colega, Senador Atílio Vivã;qua, 
e pedir a atenção da Comissão para 
o assunto, que me parece de ga-ande 
relevância. 

Pla eX\l)osiÇão de S. Ex." em sus: 
tOOJtação à emendia, o que pretende e 
que a lei o:r:dinária, em processos de 
determinada alçada - possivelmente 
nas sente;nças de única instância pela 
lnferioridaid!e do v·alor da emenda ·
possa suprimir o recurso e~trao:rdi
nário, mesmo com o fun~amento no 
inciso que estamos examma.ndo. 

Mas . isso me parece de. tôda incon
veniência. 

Em primeiro lugtaJ:, por um princí- , 
;pio que se me afigura fund~ental, 
não se deve medir a importância, o 

. relêvo da questão jurídica pela sua 
expressão em dinheiro, em valor. 

Em segundo lugar, essa solução 
daria margem, fàcilmente, ao seguin
te: as partes ,poderiam allr:ibuir pe
queno valor a .causas de muita re
yercUl·são jurídica, obtendo seni!Jen
·;ga ·única e, nesse casó, não h~erl.a 
recurso para o Supremo Tribunal; 
não obstante, teríamos ofensa tão 
grave à lei federal como a que fôsse 
feita ao Tribunal. Assim facilitada, 
a ofensa seria, muitas vezes, irrepa
rável. 

Essa, a razão que me leva a diver
gix de S. Ex.", declarando não me 
parecer -aconselháv>el se deixe à lei 
oridinária a fixação dos casos de re
curso, . uma vez que a Coru>tituição 
talvez pelo seu sistema, já está de
termiD.ando qual é essa competên-
cia. :. i' 

•. 
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O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
~idente, ouvi com. tôda a atenção as 
pala.vras do eminente Senador Atilo 
Viváqua, quanto .à primeira parte, 
isto é, sôbre a questão dout:rLnária. 
S. Ex." r.eedita os mesmos argumen
tos que expendeu ·· nesta comissão na 
seS6ão matinal. 

Não me dou ;por convencido, não só 
pelas razeões que já a-presentei, co
mo pelas que teve Qoasião de referir 
o Sr. De[lJutado Mas.agão. Ficou per
feitamente claro o sistema consigna
do em minha emenda e que consl
àero haver oibtildo a [>referência da 

·oomissão, da.da a significativa vota
ção, no tocante à composição dQS 
Tri-bunais fed1e.tais. Nies-sa }\arte, a 
mat-éria, a meu ver, dispensa :r:naiol' 
!-.aciocinio. · · 

Mas S. Ex." com a deviKia licença, 
é profundamente cont.raditó1·io. Im
pugna se inclua na competência dos 
tribunais fedem.is conhecer de re:
rurso extraordinário, quandQ houver 
'liola.ção de lei federal, a pretexto de 
aue. essa COI!lliPetência devia ser defe
rida ao SUJP·remo Tribunal, e , em sua 
emel1lda, exclui essa competência do 
Su;pTemo. 

o que está claro é que das decisões 
finais da Justiça dos Estados, que te
nham. violado a lei, não cabe recursQ 
ext.r>.ao11dinário para o. SUJPremo ':Dri
bunal Federal, nos têrmos do pro
jeto. oaberá, se a parte resolver in
tentar aÇão r escisória, a qual é limi
t~da por lei, a casos especialíssimos, 
e da decisão dêsses f·eitós soe poderá 
interpor recurso paxa o Supremg. Tri~ 
buna.l Federal. 

Não. e&tamos d.i&eutindo,' no mo
mento, a competência dos Tribunais 
de Recursos, mas a do Sl..liPremo Tri
bunal Federal, que aliás, já expliquei. 

A questão dos direitos indLvidaais é 
matéria constitucion&l, que ficaria 
afeta ao Supremo cujos membros 
terão a mesma investidura qualifi
cada dos ·atuais Ministr.os. 

S. Ex." vem, portanto, jogar com 
têrmos. Pon.der.o que, em sua emen
àá, não ha·via remédio para a hipó
tese; o remédio, dei-o eu, com o dis
positivo·, no tocante ao Tribunal. 

O nobre ·colega invooou a inten
ção em que se a1chava o Senador Fer
reira de Sousa, de ap!l".esentar emen
à letr-a a i:nas não ofereceu soub
cmenda' diverge profundamente da~ 

quele Sena.dox, que pretendia restau
rar a letra a da Constituição de 1934. 
O Senador Viváqua não quer isso; 
deseja que a lei ordinária defina os 
casos de recurso ex.tra<Jrdiná.rio. Aqui 
tstá a .emenda de .S. Ex." (lê): 

"A lei regulará os casos de ad
missibilidade de ;recurso ·extJ'aor
dinário, na hi!Pótese da alínea a. 

Submetern.Qs, então, à Comissão um 
disposítivo de categoria. mais êle 
'\oada, oomo . diSIPOSitivo de QTdem 
constitucional, com as ]:imitações da 
lei ordináxi.a. 

Se S. Ex." assim proceae em face 
doo casos de .alça.da do Supremo, ain
cia ai me parece que não tem razão; 
porque .um do's progressos da. juris
;prudência do Supremo Tribunal foi 
admitir recurso extraordinário mes.,, 
mo nos casos que deveriMn. findar-se 
em ún:Lca instância, quer •dizer, in
susceptív;eis de recu:rso para o Tri
bunal. de Apelação. Foi um progresso. 

Agora verifico que o motivo pelo 
qual S. E.x" i.m!Pugna a redação des
ta ,parte de minha emenda é de téc
nioa jurUd:Lca e consentãne.o. com a 
trndição da jurisprudência brasileira. 

Soú contrário, pOl'tanto·, às oibje
ções apresentadas pelo eminente . Se-
nador pelo ES[>frito Santo. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A mim me parece que há 
equívoco da pa:rte do Sena.dor Atílio 
Vivaqua. Não estamos discutindo, 
nem votanJdo· o artigo 14, qu~ tra ta 
da ·competência do Su:pl'emo Tribu
nal Federal. A vota:é}ão .. do núme
Io III, x.elativo à competência do Su
premo Tribunal Fed·eral ·pa.ra julgar 
os casos de recurso extraordinã.rio, 
foi · adia.da para• depois da votação d9: 
Seção III, :11ef.erente ao ':Dribunal Fe
deral de Recursos . Quer dizer: va
mos fixar, .primei:ro, a co.rnpetência 
do Tribunal F1eldeil'al de Recur5JS. 
Depois de fixa.d a a competência dês
te T.rilbuna.l, voltaremos à votaçãv 
da matéria :reLa.tiva à compe.tê,ncia 
do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Mas 
.fi·cará prejudicada, uma vez que se 
desloca para a coffi[lJe.tfência dÕ Tri
bunal o julg.amenrto dos recurso;; ex-
traordinár ios. · · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Foi o que a Grande Co
missão resolveu ontem. 
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Não ficará prejudicada a emenda 
se V. Ex.a. explicar à Gasa que OS 
que quiserem .;:tceitá-la devem rejei
tar agor.a a do SI. Prado Kelly. 

O que não UJiosso é subrr1eter a 
cmend>a de V. Ex. a nesta oportuni
dade, porque se refere à competência 
do Supremo TriJbunal Federal e es
tamos votando a competência do Tri
buoo.al de Recursos. 

De:pois de fixar a •competência do 
'lnbunal de Recursos ê que a Com.l.s
são i:rá fixar a do SuJPremo Tnbu
nal Fe.d&ral. 

A . emenda de V. Ex.a pressupõe a 
competência para julgar recursos ex
tra.ordinários, nesta hipótese, do Su
premo Tribunal Federal. E, pressu
posto isso, V. Ex.a pede que a lei or-

. diriária regule êsses casos. 
Vamos . votar o diSJPositivo que es

ta.belece a competência do Tribural 
de Recursos. Os que quiserem con
sewar na com!Petência do Supremo 
Tribunal Feid:er.al as :atribuições a 
que V. Ex. a S€ r ef.el'e, êsses ·têm de 
vo·tar contra a emenda Prado Kelly. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Peço 
a V. Ex.a permissão para esclarecer 
.:iJguns pontos da alocução ào 'lus
tre Deputado Prado Kelly . A minha 
emenda era , decorrência da emenda 
do Senador Ferreira de Sousa. 

Sou increprudo de estar aqui !nem
rendo numa grande heresia juri:õica. 
Não se trata dis·to. O ante projeto 
estabelece constitucional . a compe
tência do Supremo TrilbUJTial Federal 
para julgar recursos .extrao.rdinários 
no caso da alíne.a a. . 

:Apenas propus subemenda à dô 
Senador Ferreira de Sousa no sen
tido de que a leá ordinária regulasse 
as hipóteses, não no •Daso úniro de 
alçada., porque, como V. Ex.a sabe 
a questão de valor tem impOltância 
·eis que não se trata de decisão do 
Tribunal SUJperior e o juiz singular 
não é órgão fornecedor de juriS[lru
dência. 

Mas há outras hipóteses que im
põem a necessidade de regulação, in
clusive mais uma que me ocone. 

Quando, por exenliPlO, forem apre-· 
sentados simultâneamente ,di.versos 
recursos extraordinários com idênti
cos fundamentos, então a lei polderá 
esta.belecer providênrcias de ·econO'
mia judiciária, paTa evitar a sôbre 
carga de recursos. Mas não inclui 
na esfera da lei o!ldinátia a determi-

nação da· CO'Ill/Petência do Supr.emo 
'l'ribunal Federal pois sustento que 
o recurso extrao.rtdinário paTa ·uni
fomisação da. inteligência da lei é 
inerente a.o !Próprio regime federa
tivo. 

E' o que. quero esclarecer. Quanto 
à matéria de votação, V, Ex.a agirá 
de acôrdo com as :praxes e os POde
res que tem a Mesa. Neste ponto ;não 
entrei. 
. O SR. NEREU RAMOS, PRES[

DENTE - A pr.eisidênc1a não decla
rou que V. Ex. a queria deixar par .a 
a legislação or:d•inária a fixação dos 
casos de recurso eJDtraondinário. O 
que a Presildência esclareceu foi o 
.s-eguinte: que o n. o II do artigo 14 
estabelece a competência do Supre
mo Tribunal Fedem.l para julgar, 
em recurso extraolidinário as caUr 
sas que enumera. Essa parte ·foi 
•aidiad.a ontemJ ;por deliberação da 
Grande Oomissão, para ~·er votà.da 
depois da Seção T·erceira, que trata 
dó Tr1bunal Federal de Recursos. 

A emenda die V. Ex.a manda in
COI'/P'Oralr ao n. 0 III do art. 14, o 
seguinte pa.râ,grafo: 

"A lei regulará os casos d e ád
rnissibilidade do recurs'O extra
ordinário, na h ipótese da ali
nea a" . 

A emenda de V. Ex.a pressupõe 
a .competência do Supremo Tribunal 
Federal e a do Sr. Prado Kelly quer 
atribuir ao Tribunal Federa-l de Re
cursos uma parte daquilo que V. Ex." 
quer que fique com o Supremo Tri
bunal F1ederal. 

A .emenda do Sr. Ferrei't"a de Sou
sa também foi a.dia.da, por se relacio
~ar ao artt. 14, n .0 III, aJinea a. E' 
justamente à que V. Ex .a se refere. 
Esta também foi "13Jdiada, repito, por
que tem de ser submetida a votaÇão 
concomLtal!1temente com o n.0 III. 

Uma vez que a GraTiide Comissão 
resolveu votar em primeiro lugar a 
Seção relativa ao Tribunal Fede:ml 
de Recursos, o que me com.pete é 
submeter a emenda que fixa a com
IPetência dêsse Tribunal. 

Os que quiserem :votar com V. Ex. a 
natura1merut;e terão de votar contra 
a emenda Pr·ado Kelly. 

Não .posso subme.te'l" agora a emen
da d e V. Ex.a porque, como já disse, 
não se relf·ere a esta :parte. 



-307-

Vou submeter a votos a emenda 
do Sr. Pra!do Kelly. 

"Julgar, em recurso extraordi
mírio, as cau&as decididas pelas 
justiças locais em única ou úl
tima instãnoia: 

a) quaodo a decisão fôr contra 
literal illS!J)Osição de le.i federal 
sôbre cuja a,plicação se ha.ja: 
questionaldo". 

Em v_otação. (Pausa). 
Foi aprovada. 

b) quando ocorrer diversidade 
de interpretação definitiva de lei 
f.edetal entre dois tribunais lo
cais, ·ou entre um dêles e o pró
prio Tribunal Fe.deral". 

Em votação. (Pausa) . 
Foi a:provada. 

c) quando se contestar a vali
dad•e de lei ou ato local em face 
de lei.. fed·e['!!ll. .e .a decisão do Tri
bunal local julgar válida a lei ou 
ato impugnado". 

Em votação. .(Pa,usa). 
Foi aprovada. 
Da emenda do Sr. Prado Ke.lly ·foi 

aJl)rovado o art. que se refere à com
. petência e a parte iniciaJ do seu pri
meiro artigo foi substituída pela 
eme,nda doo Srs. Agamenmon Ma
g:alhães e Má.Tio Masagão. 

Vamos passar ao art. 18: 
"Precedendo proposta do Su

pre~o ~riJ.>unal F.adJe;ral, poder!\ 
a leL cna.r outros T.rt:bunais Fe
derais de Recursos em diferen ... 
tes regiões do país, fixando-lhes 
a. jurisdição .territoriaL e a;ten
dendo aoo prindpios estabeleci
dos nos artigos antec€iden.tes sô
bre a composição e a competên
cia". 

Em vot ação. (Pausa) . 
Foi rupro.\I'B4o. 

"Parágra.fo único - Aos T rt
lbunais F\e;demis de Recursos apli
ca-se o disposto no art. 11, § § 1. o 
e 2. 0 .. " 

Aqui se diz §§ 1.0 e 2.0 , mas o 
2. 0 foi eliminado. 
Em votaçã.o. (Pausa). 
Foi aprovado. 
Vamos voltar ao art. 14. 
Há uma emenda tdo Sr. Fel'!l"eira de 

Sousa que é a segumte: 

"Os Juízes dos Tribunais Fe
derais de Recursos venoerão no 

:mínimo qurutro quintoo dos ven
cimentos dos. Ministros do Su
'Premo Tribunal Fede.l'al". 

Como sabem os S.rs. Representan
tes, o projet o não trata dos venci
mentos dos Juízes dos Tribunais de 
R ecursos . E' êsse o objB!tivo da 
emenda. 

Em diSICussão. Se não houver quem 
peça a ·palavra. enoerrar·ei a discus
são. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Senhores que a.provam a emen

da, queiram conservar-se s.entados. 
(Pausa). 

Foi a.provada . . 
Número III do art. 14: 

"julgar em recm·so extraordt
ná~rio as causas decididas em 
única ou última instância: 

a) quando, em açã.o reeisória 
se questic.nrur sôbr,e aplicação da 
lei federal e a decisão fôr contra 
ela". 

:ll:stJe dispositivo .está ~prejudicado 
porque a competência, relativa à ma
téria, foi a.trLbuLda IDO Tribunal de 
Recurso;; . 

b) quando se diSICutir' a vig.ên
cia ou a validade de le-i f·edeml 
em face da Constiuição e a de
oisão r ecorrida :negar aplicação 
à lei impugn!l!da! ' . 

A êsse dispooitivo não foi apresen· 
tada emenda. . 

Os Senhores que o a-provam, quei
ram conservar-se sen tados. <Pausa). 

Foi a.provado. · 
c) qu!lJThdo se contestar a vali

daide de lei ou at o dos governos 
locais em face da Constiuição ou 
de 1ei federal, ·e a decisão do Tri
bunal lo.cal julgar válida a lei 
ou ato impug11!1ldo". 

E:rJste emenda do Sr. Pr.aido KeUy, 
que mand a suprimir a e:xulressã;o -
"ou d e· lei feid:el' ii-1" - em conseqüên-· 
c~a ~o votad~ em relação à colTI(pe
tenCJa do Trlbunal de Recursos; 

Os S.enho.res que aprovam o dispo
sittvo salvo a emenda., queiram con
sei"VaJr-\Se sentados. <Pausa) . 

Foi aprovado. 
Os Senho·res que aJP:l'ovam a emen

da do S.r. Prado Kelly, queil·am con
servar-se sentados. (Pausa) . 

Foi a.pr ovada. 
d) quando ocorrer di:versida:de 

de i.nte<r,pretação definittva de lei 
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federal enlrr.e dois tribunais ou 
entre um de1es e o S11!P1"emo Tri
bunal Federal. Neste caso o re
curso poderá sar também inter
posto pel<? Ministério Púiblioo". 

Exis.te emenda do Sr. Pirado Ke.Ily, 
que é a &eguin.te: 

"Quando oool'll'er diversidade 
de interpr.etação defini.tiva de lei 
da União entre os Tribunads Fc
der.ais de Recursos ou entre um 
deles e o Supremo Tribunal Fe
deiDal". 

A emenda Prado Kelly é substitu
tiva. 

Os Senhoil'·E!S <IUe a al)Jrovam, quei
~·.am conservar-se s·entados. (Pausa) . 

Foi ajpl'OVada. 
Existem.. duas emendas: aditi;vas·. A 

primeira da autoria do Sr, Prado 
Kelly: 

"Acrescente-se esta alinea: 
qua;rudo a deoisão fôr con~·ária 
a qualquer diSGJositivo da Consti
tuição" . ., 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, prevê-se o oa.so da não con
formidade de Iei federal e vigência 
ou dualidade em face da Constituição 
mas não se -pr-evê a hipótese de um 
desrespeito frontal a uma norma do 
Eistaltuto 'bé:s'ico. Nestas condições, 
dentro do si.stema, !ll:presentei emend•a 
n-crescenliando mais urna alínea -
quando -a decisão fôo: contrária a 
qualquer disposi.tivo da COtnsUtuição. 
-Rooome!lldaria à Comissã;o de Reda
ção que lhe desse precedência sôbre 
tôdas as demais alíneas, figma,ndo 
como aJ:Inea a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprO!Vam 
a emenda aditiva do Sr. Pil'ado K·elly, 
queiram c o n s e r v a r- s e sentados·. 
(Pausa). 

Foi apro.vàda. 
A outra emeiJJdia aditLva é do Se

nhOll'- Deputado Eduardo Duvivier 
parJB. a quaJ. chamo a atenção da Oo
missão. E' a seguinte: 

"Acrescente-se mais um item: 
IV - julgar em recurso de tns
tJ:um€nto, int&.posto em qualquer 
·estado da causa ex-otticio, ou 
'POil' pro:vocaA;:,ã;o da p·a.rte. ria fOil'
ma que a lei estabelecr, quais
queil' questões de dired.to que o 
'I1ribuna.l Federal de Re1cursos 
entendJB. IPMSivel de dúvLda, ou 

que o próprio Supremo Tribunal 
Fede.r:aJ. julgue , de con'Vleniênci-a 
d'ecidir \I)ol'eviamente. tornando 
obrigatóil'i'a a decisão, para to
dos aquêles tr~bunaás, em casos 
~dê:n.ticos". 

O SR. EDUARDO DUVIV:LER -
Sr. Presiidente, há .c&ca. de 25. anos 
~recebia, do Instituto da. Ordem dos 
,Mivogaldoo do B!rasil, a hOOIOS·a in
cumbência de relatar a tese, então le
vanta.dia, s.õbre a possibili!da.de da 
criação dos Tribunais Regionais, hoje 
denominados Tribunais Federais de 
Recursos, em face do disposto nos 
artigos 60 e 6·1 da Oonstituição Fe
deral de 1891. Concluia eu, então, 
pela possibilidade da criação dêsses 
tribunais; demonst1Jra.'Va, p<lil'ém, , que 
se•ria inútil a sua criação, se não 
-alda,ptássemos as velhas normas do 
nosso lpl'ocesso português M regime 
f•ederativo. Havúvmos evolu1ido pMa 
o regime norte-.am&icano; havíamos 
insti:tuido o regime f,ederativo e con
sfll'.va:do as velhas formas do processo 
português, 

Razão bastante, Sr. Presidente, ti
nha eu, nessa ocasião, porque a ne
cessidaide de Se ado•tat êsse prooes·so 
l'ev-elaNa-.!!e na extensão de-formativa 
dada ao recurso de "habeas~corpus", 
q_ue determinou, anos rupós, a cria
ção do manda.do de segurança. 

Reputo, todavia, qUe amda não é o 
bastante para dM'mos· aü Judiciãrio 
a .alta função cons,trutiva que êle de
ve ter, como, também, para tornar 
mais fácil o trabalho do Supremo 
Tribunal ·e aooegura.r a uniformida
de de ju.risprUJdência federal, g!llran
t!do, ao mesmo tempo-, às .:partes, ra
pidez na obtlenção da justiça.. 

Não é, Sr. Presi·dente, matéria da 
natureza ;processual a que p1'otponho, 
na emenda que se vai votar. Se não 
admitiil'mos, na OolilStituição, essa 
emenda, nunca mais poderemos criall' 
senão pela retorma oonstitucional, um 
recurso do alcanoo daqUJele {lue, na 
ccimmon Zaw e. no direito f·ederal nor
te arrieri.c·ano., se dh·ama. de "certio
rari". 

Realmente, o artigo que e·stamos· 
votando, deter.mina a . competência. do 
SupTemo Tribunal. de div·er.sos mo
dos: . Ii.o inciso primeiro, originària
mente; no segundo, para julgar, me
diante recurso Oil'dinário, ações- resci
sórias; no terceiro, para julgar recur-
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sos extraordinários. Quer dizer que 
todos os re,cursos terã,o de chegar ao 
Su:premo Tribunal Fe:d.aral por um 
dêsses modos. 

Parece-me penoso, anti-econômico, 
que se :processe uma ação .tôda, para 
se ter, deipods, de p.rapôr uma res

. cisória e levá--la ao conhecimento do 
S1JiPTerno Tribunal. quando a decisão 
p.te1imlnar da questão jurlictica ·em 
foco resolveria, de V€Z, o oaso. 

A le-tra ".d" permite, também que, 
em recurso e~trao11dinário, o Sll!Pi'e
mo Tribtmal tome conb!edmento, 
quando ocorrer diversidade de inter
pretação definitiva d·a lei fiederrul en
tre dois Tribunads ou entre um .deles 
e o SUipremo Tribunal Federal. 

De qualquer maneira, há. sempre a 
necessidade de que se ultime um pro
eesso, para, depois da decisão defini
tiva, o Tribunal .dele tomar ccnheci
mento e declarar o di.reito, quando 
seria mui-to mais fácil e simples, em 
qualquer fase da causa, quando a 
questão constitucional ou da lei fe
deral se apresentasse de modo nitido, 
o Tr:i;bunl ~·a quo", a seu crLtério., 
oertificasse - uso da eXJPieSISão do 
direito norte-americano - a questão 
de direito, ·em tese, ao Superior Tri
bunal, 'Para que êste, tomando co
nhecimento, decLarasse o direito. De
clara:do o direito, seria· essa declara
ção -obriwatória para todos os outros 
Tribunad:s, mantoodo-se, assilm, a 
unilda.de de juri5,p:rudência e, ao mes
mo tempo evitando-se que as partes 
cheg~a.ssem ao t:êrmo de uma questão 
longa , e penosa., para ser todo êste 
prooesado anulado por uma interpre
tação diversa da questão de direito, 
pelo Supremo Tribun8l. · 

Em 1932, convi-drudo. a fi3.Z·er, sôbre o 
assunto,uma ccmferência, no Clube 
dos A.dvog~ados, defl.ni o recUJrso, de 
acõrdo • com o direi t-o nm"te-a,men:i,
cano, nestes têrmos: 

"Semp.re que · um tribunal de 
dis-llrito tem uma cVú'V'ida séria 
sôbre uma questão de -oompetên
c~a. ou que um tribunal de rupe.
lrução de drcuito teni tal dúvida 
sôbre essa matéria, ou sôbre ou
tra qualquer questão impor.tan
te de direito, em caso incidente 
na jurisdiçã-o de recurso da, Sll
!Prema Côrte, pode-, ein todo o 
estado da causa expedir a essa 
Côrte, um certificado (certifi-

cate) , da questão de direito, 
apenas, em dúvida, e pedi,r in:s~ 
truções sô.bre o modo de resol
vê-la. 

TomMJ.do conhecimento da 
questão de direito certificado- a 
Sup11ema Cõ.rte ;pude a) 'eX!Pe
dir instruções sõbre o modo de 
resolver .a questão de direito-, tor
nando · obrigatória essa solução 
paxa as côrtes de apelação de 
circuito, .em tal hipótese; oU, b) 
eX!Petdir um wr·lt o! certiorari p.elo 

' qual a questão tQda é avocada 
1à SUIPrema Oôrte, para a sua 
conveni-ente decisã.o" . 

Vêm os eminent-es membros destá 
grande Comissão que não dos devemos 
limitar aos clássicos _ recursos do nos
so direito, que, todos êles, pressu
põem julg-amentos definitJiv.os de uma. 
questão, com todos os ônus e delon
gas da prova, par-a que, depois, de
caiam essas questões por uma p.re-li
mina.r de competência, ou por· C€ll'ta 
interpretaÇão constitucional. 

O recurso alvitrado ,deve ser entre
gue à . d:iscrição -prudente dos tribu
nais de II'ecursos, do me\Smo nl.od-o _ 
por que se procede nos Estados Uni
dos doa América do Norte e na I:p.
glaterra, ~ O TrLbunal de Rec1,1r.w:i é 
que. ruprooiando o questã.o em tese, 
decide, soberanemente, se de:ve ou não 
oonsultax o Tribunal SUperior. Se 
assim entende; dá o certificado para 
o Tribunal Superior, que diz, então, 
como rieve ser i.nte;rpretada a Oons
.tituição, ou a lei feder-al. E' uma 
dec·isão, dig'a!mos, em tese. Contraria, 
de certo modo, e emenda as t:r;aAil.
rões do nOSSio direito mas isto não 
é motivo para que a recusemos, por- 1 
que, oomo diss·e, terá ela a g.rande 
vantagem de aceler·al' o curso dos 
processos, evitando às prurtes as de
longas imensas de um processo, com 
todos os ônus da prova, pal'a, final
mente, ser a questão decidida pela 
preliminar, ou por certa interpreta
ção do texto constitucional ou de 
lei federal invocaida. 

Se tal recurso não tiv·eSSie ~ovado 
admLràvlmente bem nos país-es que -o 
a!liniftem, tendo ·ex:istência secular, 
não viria eu propô-lo a esta Comis
são. E' êle, na Q'Pinião de todos os 
escritores no;rte-americanos, um re
curso . essencia:lmente unificador da 
juriSIPrUidência dos tl!ibmais e, tam-
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bém, o l'emédio que mais alivia. os 
tribunais e a Suprema Côrte de .. seu 
pesrudíss.i.mo traibaJho. o número de 
cmmas, que hoj.e tem o Supremo Tri
bunal F1ede·ral e que terão, amanhã., 
Df. Tribrmais Federais de Recursos, 
rt-puto uma insignificância, diante do 
r:úmero, muitas vez,es multiplic3JCl.o, 
que êles ·terão; com o desemvolvi
mento do país e o conseqüente au
mento de suas relações de direito. 

Minha emenda diz: 
". . . resolver em recurso de ins

trumento". 
Recurso de instrumento é a expres

sãio técnica. para significar que sé 
tr.ata -de um a·ecurso que não é in
tel1posto derutro dos autos, recurso 
que não impede até o andamento do 
processo. 

Desde o momento em que se for
mula.r uma quest ão de com,petência 
que de direito preliminar para a 
discussão eLo feito, ex-ojjicio· ou 'POr 
pr ovocação da parte, diz a ·einen
cta, porque só o prqprio tribunal, a 
CJUO ou oo quem, pode .entender da. 
conv•eniência do r-ecurso, por si mes
mo ou. medi·ante ;representação da 
parte. · 

Apenas um quinto dos recmsos im
'Petrllidos nos· Estrudos Unidos são ad
mj tidos, e dêsse quinto só a metade 
é provido. 

Digo mais, na emenda "qualquer 
questão de direito ,passível de· dúvi
da" exatamente porque só ao tribu
nal ·com'Pete examina.r a procedência 
da dúvida, com a poss.ibi:lidaide, ou 
não, de uma decisão divergente. A 
decisão será obrigatória paa·a tC>.dos 
os tribunais de recwso. 

:t!lsse o ·grande papel da juriS!Pl:u
dência, o de construção. Ela deixa de 
decidir cBJda caso em patticular, pa:ra 
e:::tabelecer normas gerais que facili
tem a distribuição da justiça. 

Uma longa vida de advogado de
monstrou-me quMlto as demandas 
são prejudiciais aos litigantes. Ob
servei seil1(pll.'e, na minha vida, de 
advogado que todos os demandistas 
ia,cabaiTam peroendo suas fort\lll1.M, 
t.E:rminaa·.am pobl'eSI, JJorque . as ,de
mandas distraem as ativLdades do 
indivíduo, c-onsomem-lhes: ·os recur-· 
sos e, os esgo.trum de taJ soit'te que 
muitas v·ezes é preferível p-erder logo 
numa demanda do que g-anhá-la 
a,pós longos anos de luta. 

A finalidade de minha emend.a é 
exatamente esta: permitir essa ra
pidez tão desejada., mas nunca obtido 
at.é hoj.e na dis-tribuição da justiça. 
. Não deüno o recurso, po.rque ca,-

berá, naturalmente, à . lei ol'dinária 
defini-lo. Detel'mino a;pen.as para qUe 

- o Srupremo Tri·bunal F1eid~al possa 
. ccnhecer em recurso, de uma ques
tão de direito, em tese, para tornar 
a sua decisão obrigatória .aos Tribu
nais Federais de Recurso. 

Era apenas o que tinha a dizer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não ha;vendo m.ais quem 
:pBç.a a palav-ra, vou ·encerrar a dis
cussão . (Pausa) • 

Encel'rada. 

·o SR. MILTON CAMPOS - Sr. 
Presidente, a despeito da autoria do 
instituto que o .nobre deputado pre
tende incluir no :r;1osso direito e a 
despeito, ainda, da brilhante defesa 
com que S . Ex." apresentou a pro
posta, tomo a liberdade de, em duas 
palavras, dizer os motivos pelos quais 
a eme.:r;J.da não m8il'ece aip'l"ovação .. 

De início, ela é contra a índole 
da missão do Poder JUJdiciár1o enta:e 
nós, que não tem, . via de re:g!ra, :fun-

. ção consuLtiva. Em rigor:, a medida 
que S. Ex." pr.opugna. tem por ob
jetivo a consulta do tribunal infe
rlo.r, a.o superior, sôl>re os potntos de 
direito em debate no caso da. lide. 

Além disso, ~ ·mei<iida, a meu ve1·, 
curutrruria os- inteirêSISes e conv·eniên
cias da justiça; ao invés de .abreviar, 
provàvelmente tor=á mais. demora
do ·o andamento dos íPràoessos, por
que da.s COinsult as resultail'á retá.rda
mento do ;prócesso; · e não há o ;risco 
que S. Ex." teme, na decisão final, 
d.e natmeza preliminar, pois que em 
nosso p:roces•so atual, essas ques.tões 
preliminBJTes são · tôdas: alijadas no 
comêço da lide. 

De resto, Sr. Pa"es-ideri-te o insti
tuto tem, ainda, o defeito 'de tolher 
um pouco a autonomia intelectual do 
juiz sup·e1·ior, o que me parece deve 
ser mantido a. fim mesmo de se aper
feiçoar e revigorar a jurisprudência 
nacional. 

Nestas ool:ld:ições nã.o apenas a 
trrudição a que S. Ex." se r·e:fere, mas 
as razões de sistema. e de lógica me 
pare1cem des!Wonsethar •a aprovação 
da emenda. 
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O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V·amos passar à votação. 

Os Srs. que ·apr·a<Varrn a emenda do 
Sr. Edua.rdo Duvivier, que teve pa
i·ecer contrá'rio do reLator da subco
missá;o, queiram conseiW•ar-se senta
dos. (Pausa) . 

Está reJeitada. 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
Sr. P.resid.e.rute, eu estlllva :toa·a quan
do V. Ex." consiJdw·ou p·rejudicada a 
emenda ·por mim. !ldJresentada, nos 
se~uinte.s têrmos: 

"Compete a.o tribm1al Federal 
de Recu;rsos julgatr, em ·r·ecu;rso 
cTdinário, as decisões · de juízes 
locais denegatórias de habeas
corpus qua~do federal a autori
dade a:pontaJda como caa.tora". 

v. Ex.", atendendo, s·egundo me 
foi informado, à observação do Se
nhor De.putaido .P.rado Kelly, enten
deu estaT essa questão prejudicada, 
em face da. votação da emenda an
teriwmente !lipil1esentada pelo Sie
nhcu- Milton Oam:pos a.o .artigo 14, 
n. 0 2, . letras a e- b, no tocante à 
competêincia do SUIPtr·emo Tribunal 
Federrul. 

Pediria. meSilllo a V. Ex." se di.g',na.s
se · de Teconside'l'ar o assunto, tendo 
em viata as obse.rv.açõ~ . que vou fa
zer. 

A emenda Miltom Campo&, tratn
do da com,pe:tência do S~emo Tri
bunal Federal, colc<cou entre as olllu
sas a de julgamento e.m recu;rso or
óinário, das decisões de única ou úl
tima instância das justiça-s locais e 
dos tribunais da União em matéria 
de habeas-corpus qua•rudo dmega
tórios. 

V.ale dizer: .é da ·com,petênci.a do 
Supremo Tribunal Federal julgar, e.m 
recurso oc.dináno, questões de ha_ 
beas-corpus vindas dos tribunais da 
União. 

P.argunta-se: quais são os ilribu
nais da União a que pode ref.erir-.se 
c: arrtigo 14, n. 0 II? Até ago:rca, cria
ram-se a1penas os tribuna-is federais 
de re.cmso, aos quais compete, julgar 
ma:tériJa r·ett',el'einre a lilbeTidaide cor
rigível par meio de habeJas-corpus. 

Quer dizer, Msim, que o próprio 
incisO! tref·erente à com,petên.cia do 
Supremo TrLboorul , Federal admit e 
dec~dam outros tribtina.is da União 

questões de habeas-corpus, vale di
ze.r - decidam os tribunais federais 
ca-sos de habeas-corpus ., ' Nem outJra 
pod,e ser a nossa conclusão, de vel!! 
que a êsses tribun·ais ·federais de re
cursos se comete competência, para 
julgamento de oausas c-rimina-is e de 
tôda e qualquer questão em que fôr. 
parte a União. O sistema !lidotado 
no anteprojeto e já aprovado pela 
egtrégia Oomissão é, em ·linhas ge
rais, o mesmo- da Constituição de--
37, a ~eu ver o mais acertado- uni
drude da justiça lo:cal na !Primeira 
instância e diversidarle na segunda. 
De f1ato dá-se a.os juízes locais com
petêncilll pa.ra julgar, na primeira 
instância, habeas-corpus contr a 111tos 
c c-ativos ·praticados po~ autoridades 
federais; mas evidentemente não 
está no nosso intuito conferir aos 
tribunais locais COIDIPetência para 
julga.r r·ecur_.,sos dessas deciooes de 
l!abeas corpus contr.a ·atos de autori
dades feidemis. O n osso sistema é ·de 
só os juizes de primei.ra instância 
se pronunciarem sôbre casos referen
tes aos interêsses da Uniiio. Logo, é 
preciso ·es:tabele'Cer-se comtPetencia 
expres·sa parru o julgamento de <re- . 
cursos de habeas-corpus, de decisão 
do juiz dia instância local quando 
apontada corn.a c01atora a autoridade 
federal. Do contrário teríamos a ques
tão morba., pela simples d-ecisão do 
juiz local. 

Or.a., essa finalidade não é sat is
feit a pelo que já se ·votou, is·to "é ~ 
que ao Supremo compete julgar, em 
l'ecurso ordinário, os habeas corp-u.s, 
contra decisões dos · tribunai.s locais 
e da União - nã.o decisão dos juízes 

. da primeir.a instância local. E' o que 
está no regime ad:Oitado. Oonseqüen
te.mente, é .de atlibuill"-Be competên
-cia aos tribunais f·elderais de recur
eos paa:a , em recU'l'so m-dinán:io, jul
gar as decisões sôbtre habeas- corpus 
proferkloas pelos juízes loc·ais qurundo 
a autoriidade coatora fôr felde:ral. 
Isso corre$londe, p ertfeitamente, à 
competência de trilbunB!l de segun
da instância .para todos os caws em 

. que a União fôr parte, autora, :ré, 
assistente ou oponente, intcr~ssada 
de qualquer forma. 
· Assim, peditria a V. Ex." se dignas

se de reconsider.all' o caso e subme• 
ter a minha eme;nda à cons.i.deração 
dos nobres Srs. Repr·esentantes . · 
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O SR. P.RADO KELL Y - Sr. Pre
sitiente, .estou COII!V•encido .pelas ra.~ 
zões do Sr. Sena.dor Fe:nreirra de sou~ 
sa de que se impõe a extlusão tio dis~ 
positivo. De. fato-, a matéria não es
tá prejudicada. OOncor<to com o seu 
pedido, b€m como com os tê.rmos de 

' sua emenda, reservando~me porém, 
o direito de oferecer qualquer modl~ 
ficação qumdo da x.edação !inal. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI~ 
DENTE - Os Srs. R~rresen(:.a;ntes 
acabal·am de ouvir a eJqposição d·o 
nobr.e Senador Ferreir.a <l..e . Sousa. 
Sua Excelência, de faro, está com a 
razão. 

Rea'lmenite, a emel!lida aprovada 
nã,o se refere às decisões dos juízes 
locais,', mas dos tribuna.is, e a do Se~ 
nhor Ferreira .de Sousa é expressa, 
restrita quanto· às decisões dos juizes 
locais. Não está, porta-nto, !()rejudi~ 
cada, visto não colidi.r com a ai!)ro_~ 
-vada. 

Atendo ao pedido de S. Ex."' re~ 
considero minha decisão, submeten~ 
do, ago~a, à Comissão sua emenda. 
alditiva ao ·art. 17, assim redigida: 

"julgar, em recUirso ordipário, 
das decisões denegatórias de. ha~ 
beJas~corptts dos juW<>--s locais e 
quando federal a autortdade 
apontada como cooto11a." 

Em discussão( Pama). 
Encerrada. 
Os Srs. que a aprovam, queiram 

conserv.ar-se senta.dos. (Pama) . 
Aprovada. 
Viamo·s ,passar à- ·Seção IV - da. 

Justiça Eleitoral. • 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Se.; 
uhor Presidente, parece-me que ain 
da não foi discutido o art. 15 da 
Sação II, a re®eito da concessão do 
e."Cequaitur. 

' O SR. NEREU RAMOS, PRESI-
DENTE - V. Ex."' está com a razão. 

Em votação do ail'-t. 15: 
"!Compete ao Presid-ente do Su• 

·premo Tribunal FlederaJ, com re· 
curs.o voluntário para o mesmo 
tr':ribunal, conceder exequatur à~ 
•cartas rogatóil'las das justiças es
trai!lgeiil'as". 

rOs Srs. · que o aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
Seção IV - da JustiÇa Eleitoral. 

O SR. ATILIO VJ;VAQUA - Se~ 
nhor Presidente, peço 'lll'eferência 
pa.I~a a discussão ·das Seções V, VI, 
e VII, deixando-se a matéría eleito
ral para depois, visto coill.O< .até exis-. 
tem sugestões do Tribunal EleitOI!'al 
que cheogal·am à subcomis;são após 
€'1aboraido o· seu trabalho. 

O SR. NEREU RAMOS, PitESI~ 
D;ENTE - O Sr. SenadOT' At!lio. Vi
vaqua pede a inversão da discussão, 
a fim de serem debatidos, antes da 
"Justif}a Eleitonal", as seções V, VI .e 
VII, respectivamente - da Justiça 
Militar, da Justiça do T~lllbalho, e da 
Justiça das Estados, do Distrito Fe
der·al e dos Temtórios. 

Penso não h!W.& inconvelniente em 
que se atenoa ao pedido de S. Ex.a. E. 
nessa conformi<iade decido. 

V!llmos pa."!sar à discussão da Seção 
VII - da Justiça dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios·. 

O SR. MAIRIO MAS<AGAO - Sr 
Presisclente, o sdstema prO!posto no 
projeto, pa.r.a promoção ~e juizes es~ 
taduais, tem IPl'OV.ado mal, quàl1do 
a:Plllcado a tôda a carreira porque le:
va aos mais altos postos, pela an.t.i~ 
guid•ade mag;istra.ct,os que, ~por ve:res, 
não poSsuem qualidrudes necessá:ri~. 
para o r~ectivo exerc-ício. 

Em S. Paulo, no go·v:êri!lo do Sr. 
Armando Sales, ens-aiei a a,plicação 
de uma variante, que produziu ótimo 

· resultado mas que teve de cessru
quando entrou em vigor a Constitui~ 
çã.o Federal de 1934. 

:ll:sse sistema, usado na Itália, al).
teriormente ao fascismo, combina de 
maneira especial o [PI'inc]pio da an
tlgutd·aJde coin o do mereci•·nento. 

,seg'un<io êle, os ju12Jes .pas.;am das 
comatoas de ;primeira. pa.I\a as de 
segunda ootrância exíclusmmen:te 
por antiguidade. Todos aguardam a 
vez, ganhando eX'.pe.riência em c.o~ 
marcas de pouco movimento. 

· Das coma1:cas de segunda para -as 
de terceira entrância, a promoção se 
f.az metade opor antiguidade e metade 
por meil'ecim~mto. · 

Daí por diante, porém, inclu.sive o 
Tribunal Estadual, a promoção só se 
dá po•r mereoimento, evitando-se que 
a antiguidade, por si só, leve ao á,pi.ctl 
da magistratura juízes que nenhum 
merecimento possuam além da ves• 
tu tez. 
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Como -antigo desembargador co-
nheço bem a magistl,atura do Estado 
de S. Paulo, ond:e deu frutos mag
níficos o sistema que defendo, aliás 
acolhido· no ;projeto Dória. 

Outra providêncta útil é permitir 
qUe os Tri·bunais de Justiça, n.as lis• 
tas tr:íiplices para escolha de desem
barg1a.dor, incluam nomes cte Juizes; 
não só da entrância mais elevwa, 
como da imediatamente anterior. 

Muitos g'lfandes JuÍ2le.s da penúlti
ma entrância, qi.le jamais concorda
rlllm em sair de suas coma.rcas para 
outras, poderão aceitar promoção pa. 
ra o Tribunal. 

Basta lembrlli! que Fitrmino Whi
taker e Costa Manso, mais tarde lu
zeiros no Supremo Tribunal, foram 
para -o Tribunal de S. Paulo de suas 
comarcas dE M<>gi Mirim e casa 
Branca, sem ·passaa-•em pela entrân
cia superior. 

Parece, tatnbém, que 'deve ser alar- ' 
gada a mMgem de vag.as, nos Tri
bunais de JustiÇa, :para ;preencl:ti;
mento por advogados ou membros do 
Ministério Público. O proj•eto ·alude 
a um quinrto, quando dev~ ser um 
têrço .. 

Nesse sentido envio à Mesa ttês 
emendas, que devem ser apreciadas 
nas . ocasiões oportunas. 

O SR . NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. De[l)utaKio ~ãrio 
Masagão acaba de apresenta.Jr ·três 
emendas, que serão O.po!l'tU:r;J.amente 
consideradas. · 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ 
Quanto às considerações do Sr. Depu
tado Mário Masagão, sãO efetivamente 
lógicas e atraentes; entretanto, elas 
esquecem um pouco as fraquezas hu
manas . 

Estabelecer ·o regime de promoção 
ao mais •alto pôsto da magistratura. 
local, só e só ;pelo critério do mereci
mento, é de .fato interessan:1e; mas, 
se considerarmos que· êsse merecime.;.1 
to vai ser julg.ano por homens fali
v•eis, lmperfeiltos, log-o Vleremos que as 
conseqüências do disa>ositjvo - pooem, 
em vez dE traduzir just'!Ça, consa
grar profunda injustiça. 

O critério da antiguidade e do me
recimento ao mesmo tempo é, a meu 
ver, o mais lógico, o mais perfeito. 
Não digo, .como se usa em llngua
l!em militar, que "•antiguida<1e é pós
to"; mas afirmo que a. antiguidade 

é meio de corrigir certas injustiças a 
que estão sujetiltas as listas de mere
cimento. Nós todos, com algum rp,rá
tiua de vida judiciária não podemos 
deixar que os juizes, só pelo fa.to de 
serem juízes se torn~m intangíveis 
aos inte.rêsses, às pl'eoc~.ções sen
timentais, sobretudo quando têm de 
classi!ica.r candidatlos para êsse ou 
aquêle pôsto. 

Não é mesmo inc-omum vermos, em 
detenninados tribunais do pais, fi
gur~ <Las mais elev·adas e brilhanltes 
que a.os mesmos ascenderam por 
antiguidade. 

Não direi que os outros tenham ali 
chegado por injustiça, mas qu-e·ro 
·aoentuar que .a ·antiguid-ade r~parou 
possíveis injustiças a que êsses juí
zes ficru:..am sujeitos. 

"A Constituição de 1934, penso, tra
duzia ;regra mais :.;>erfe1ta, de vez que 
IPOSSi-biltava ·a prom01.<ão por antíi
guidade e por metecimento, deixando 
à lei 'local def\inir ou escolher o cri
tério dessa pr-omoção. A Con&tltui
ção de 37 foi, a meu ver, máis justa, 
mais precisa, €S,tabe1ecndo a alterna.
ção entr-e a promoção por antigui
àade e -a alternação !Pot merecimento. 

Não quero, porém, Pl'OiPGr que 
numa Oonstituião se estabel!e!ça. logo 
:um critério. Consoante se ouviu d,a 
justifioação do Sr. DeputaJdo Mál1o 
Masagão e dos aJplausos sinceros que 
lhe deu o meu querido amigo Se
nhor Adroaldo Oos.óa, é ,evidente que 
a alguns Estados pode convix o cri
tério da maioria de promoções por 
merecimento; mas a outa-os Estados 
e outr·as orga.nizações pode con•vi;: o 
critério da alternação entre a.ntiguí· 
dade e merecimento. 

Daí, Sr. -~-esldente, propur que na 
letra b se diga: "prômoção dos jUi
zes por merecimento e por antigut
dooe, r.egulando a lei local o cr~té-
rio". ' 

O · SR. AGAMEMNON MAGA-
LHÃES - Os tribunais esta.dua.iS . 
certamente não a;dm!tLráo o crité
rio. 

O SR. FERREIRA DE SOO"SA -
Estados existem em que não há ~n
trâncias. O Distrito Federal, por 
e:x;emplo, possue uma entrância . 

O SR. MARIO MASAGAO- Sen
do o Distrito Federal entrA.lllCia úni
ca, o problema que di.slcutimo~ não 
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existe para. êle. Dessa ent1·ância sai
rão os juizes para o Tri•bunal lOcal, 
forçosamente, mas por merecimento. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
O ca.pítulo rafere-se ·ao acesso à Jus
tiça Federal. O título do capítulo é 
êste: "Da JustiÇ.a dos Estados, d{) 
Distrito Federal e dos Territôrios". 
Por essa razão, prQPOnho critério 
mais la;rgo, que traduza !14) conveni
ências dos Es.t1l.dos e dos Munici.pios; 
mas estabelecer exclusiv:amente o 
critério - de me~imento considero 
perigoso, por isso que pQde da.«: lugal 
às mais prOifundas :ibjustiças. · 

E' possível que um juiz notálvel, de 
grandes predicados, em determinado 
momento não disponha de certas 
simpatias do tribunal SUIPerior; e 
essa questão não é de julgamento: é 
questço humana para ser classifica
tia - digo-o a V. Ex."', Sr. Presiden
te, escusando-me de citar casos inú
meros que conheço' nessas condições. 

E' preciso que a lei propOil'ciooe 
possibili.dade de r$ara.r essa situa
!;ão e a possibilidade é considerar 
também a antiguidade como, um dOS 
elementos para a, promoção. 

O SR. MARIO MASAGAO - · E' 
pr-eierwel que deixe de ir p!!Jl;l, o tri
bunal juiz que tenha merecimento, a 
ir ' para lá algum que não dispOnha 
dêsse requisito. 

O SR. FERREIRA DE SOüSA -
Sou partidá.rio de conclusão difer.en
te. Aceito a modificação da lei para 
evitar uma única injustiça. O fato 
de existir uma única injustiÇa já é, 
de si, uma questão perigosa. 

O SR. MARIO MASAGAO - En
tão V. Ex.8 pllll'a não fazer injustiça 
ao juiz, · quer fa2lê-la às partes, cujo.s 
pleitos o Tribunal vai julgar? 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Não fa.ço injustiça à8 partes, d€00.e o 
m{JIIIlento em que as promoções tpor 
merecimento se façam consoante á 
Cons~ituição de 1934 e possa o tribu
nal loc·al- vetar o nome do prim.eko 
colocado. Até vou mais adiante: a 
Constituição de 1934 exigia para isso 
dois têrçoa, e eu acho que a simple;; 
maioria basta. Entendo que juiz que 
tenha contra si, vetando sua promo
!:áo, a maioria dos desembarg-adores, 
ainda que seja o ma.is antigo, não 
deve ir para o tribunal. 

O que não se pode arlmitir, a meu 
ver, é o critério puro e sinliPles do 
merecimento, critério foalivel, sujeito 
ao julgamento humano, com todos 
os seus .defeitos, iPOl' mais pUJro e bem 
intencionado que seja o julgadOil". 

Estas, as razões com_que justifico a 
emenda e divirJo das sugestões apre
sentadas pelo Sr. Dejputado Mário· 
Masagão. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, desejo submeter à 
douta Oomisão, -4 emendas pequenas, 
quase tôdas de eliminação de pala
vras, e, portanto, inocentes, relativa
mente à m.atéria da Seção VII. 

Duas delas visam instituir, obriga.
tôriamente, a apuração do mereci
mento, par meio dos concurso de pro
vas. E' verdade que Rui Barbosa, 
mais- de uma; vez, e com grande es
paÇo de teiiiiPO entre uma v.ez e ol,l
tra, condenou os concursos. Apesar 
disso os . concursos são, ainda, o meio 
menos falível de aa>urarr-se mereci
mento. Como se faz atualmente, 
em matéria de promoções da magis
tratura sem concurso, de provas o que 
acontece é a prev·alênda daquele a.r
bftrio hU'IIlano, a que se referiu, há 
pouco, com muita razão .o Sr. Felr
reira de Sousa. 

Minha.s emendas visam instituir 
em cada. promoção de en-trância para 
entrância e da última desta pa,m. 
tribtmal de apelação, o concurso de 
provas. Será, assim, o meio de obri
gar sempre o juiz a lliPe.r.feiÇoar, a 
acOllliP.anhar o progresso da cultura 
jurídica. 

A verdade - e esta observa.ção re
sulta de quem levou vinte anos em 
contacto com o ruparelho judiciário, a 
verdade, peLo menos em meu Estado 
- é a de que, no momento das pro
moções, os tribunais, em reg;ra, e, 
claro, com exceções - não se i.m!Pres... 
sionam tanto com o valor dos candi
datos. Dá-se verdadeira corrida de 
pedidos, empenhos, humilhações e de
marches penosíssima-s para todos !>5 
:p1:a,gistira.dos0 juntos aos tribunais que 
decidem sôbr:e êsse merecimento. 
· Em minha terra, pelo menoo, posso, 
dar atestado de que, haJvendo certo 
número de vagas, todos os juizes de 
primeira, segunda, terceira e quarta 
entrância coil'il'.em par.a a caa>ital, fi
cam como miserávcls postulantes, à 
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por.ta dos desembargadores, pedindo
lhes preferência, já que não podem 
!(Jl'OVM' o méri,to pelo concurso e re
ceiam aquêle arbitrei. 

Essa é a grande verda;d<e e acre
dito que isso não ocortl"e .sOmente em 
minha tocra. V. Ex.", Sr. r.esidente, 
é homem eXiJ)eri.mlentado, já foi go
vernador de Estado, e aJI>esar de h<>· 

. mem se\"ero, deve ter observado que 
o pedtdo de emtPenho influi mais do 
que o coocmso, me;roê da f,ra€il,idade 
humana. · 
. Ora, minhas emenda8, estabelecen. 

do, como formalidade essencial para 
promoÇ.ão, o concurso, dão aspecto de 
publicidade, de maneira que será di· 
fícil a um desembargador mais afoito 
tex a audácia de · pti"eterír candidato 
cujo valor seja evidente. P.od:erá pre
ferir entre dois que aJI>resentem pro
vas mais ou 'menos equi'ValenteS, mas 
pretetl"ír - candidato de grande valor 
por outro de :pequeno valor já ficará 
escandaloso, quando o merecimento 
foi aJI>Ull"ado em concurso de pro\"aS. 

E' c&,to que, às V~ezes, a loquacidade 
ou a maior facilidade de eXiJ)ressão do 
candidato pod!e<rá · im,pres&onar em 

concurso. Essa . era talvez a cir
cunstância que tanto impressionava 
Rui Barbosa; ma.S o concurso não é 
só de provas orais: - consta também 
de escritas, preparo de sentenças, etc. 
Assim o candidato sem a loquacidade. 
nas disserta:ções poderá ~c<ml!Pensar 
com as poovas escritas e até como oS 

próprios titulos o seu passado de juiz. 
Outra emenda visa ,em matéria de 

justiça de paz, tomá-la, não só eleti
va mas também gratuita, de maneiTa, 
que nas pequenas localidades do inte
rior, as causas de valor diminuto mas 
que tanto li!Paixonam oo moradores, 
como as questões por um pedaço dtl 
terr,a,, de uma vac,a que !lllWTeu, de 
.um tiro que · deram no. porco do visl• 
nho, etc .. , possam ser resolvidas gu-a
tuitamente. Em muitos lugares, ~
sas pequenas causas ainda são one
rosas, quando poderiarm ser decidl
das com maior facilidade, uma vez 
t;();l"lla.das gratui.tas, o que se conse· 
guirâ com a inclusão dé uma símpitS 
palavra na ConstituiÇão. 

Quanto à competência do juiz de 
paz, não desejaria que ficasse ex
cluída nas questões decisórias, poiS 
além do· juiz de p~ ter as funções 
de substituto do juiz de direito em 

certos casos, como por exemplo,- no 
de celebrar casamentos, também de
ve intervii" em questões litigj.osas de 
pequeno valor, de acôrdo com a or
ganização judiciária de cada Estado. 

O SR. IVO D'!AQUJ:N'O - Sir. 
President;e, estou, ein parte, de acõr
do com as ponderações feitas pelo 
ilustre Sr. Senador F1exl'eíra de Sou
sa, a respeito da promoção dos jUizes 
de entrância a entrância e do pre· 
enchimento das vagas nos Tribunais 
de Alpelação. Com o estar, porém, de 
acôrdo com as ponderações feitas por 
S. Ex.", não que1· di..oor também que 
não acolha, em parte, a emenda pro
posta pelo Sr. Mário Masagão. AchO 
que, no assunto, devirfaanos !!~dotar o 
meio têrmo: nem só :preencher as 
vagas eXis,tentes nos tribunais poi 
merecimento nem deixar de atend~ 
ao início da carrei.ra, em que o trt~ 
bunal farâ uma ubservação sõ.bre a 
capacidade e eficiência do juiz no 
primeiro trânsito da sua ca~ira. 

Para. a,br.eviâr meu pensamento, votl 
ler a emenda que proponho e penso 
que, ·assim, compendía o meio têrmo 
entre as duas prqpostas formuladas, 

A emenda é a seguinte: 

"Letra b) A promoção do juiz 
de 1."' à 2.0 entrância, ·por anti
guidad<e; de 2." a.té à superior, 
p~or merecimento e -antiguJ__ 
dade, alternadamente. .Bara o 
Tribunal de Aspelação, preenohi· 
mento de 2 vagas por mereci
mento e uma ,por anUguidade". 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI
REDO - Sr. Presidente, a alínea e 
do art. 28 do projeto dispõe do se
guinte mQdo: 

"fixaÇão dos vendmentos dos 
Desembal'gadO:res . dos TribunaiS 
de Aspelação em quantia não in
ferior a um têrço do que perce· 
bem os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e o dos demais 
juízes vita,Iícios, com a diferen
ça não excedente a trinta por 
cento de 1.1n1a ,pa.ra outra ,en
trância, atri'bui:ndo-se ao da en· 

. trância mais elevada não ·menos 
de dois têrços dos vencimentos 
dos <;lesembaa"gaidores . '' 

Tomo a libel'daüe de, alterando U~ 
geiramente o dispositivo que acabO 
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de ler, aa;rresentar a V. Ex."' uma 
emenda. nos seguintes· tênnos: 

"Diga-,se, aQ invés de· fixação 
das vencimentos dos Desembar
gadores dOs Tribunais de Apela.: 
ção em quantia não inferior a 
um tê.rço · do que percebem os 
Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o segWnte: "fixação 
dos vencimetJ.tos dos Desembar· 
gadotes dos Tribunais de ~e-
1ação em quantia não inferior à 
metade do que percebem os Mi· 
ni-stros do ;Supremo Tri-bunal 
Federal." 

A emend-a que ora apresento a 
V. Ex.a e aos demais membros da 
gTande Comissão Constitucional não 
tem por- objetivo - como par-ece à 
p1imeira .vista defender os intrêsses 
pessoais e materiais dos senhores de· 
sembargooores membros dos T.ri<bu
nais de Ape·laÇão e dos demais .ele· 
mentos do F\Qder Judiciário Esta-
dual. · 

Ela visá manter a indepehdência e 
-a dignidade do Poder Judiciário .esta
dual, que também. se reveste de prer. 
roga.tivas funcionais para .0 exercfcio 
d·e uma missão naci-onal. 

O p1inciipio da inderr>endência do 
Poder Público ou, melho.r, o principio 
da. divisão do Pod-er Público, quanto 
às suas funções, é postulado já hoje 
iru:oncusso, consagrado em tõdas aS 
organizações democráticas do mundc 

Convém relembrar, aqui, o que di· 
zi-a o sistematizador do divisão do 
Poder Público - Montesquieu, -
quando se referia ao Poder Judiciá.-
rio: · 

"iNâo havexia. l.iber4alde, se o 
!Poder de jUlgar não fôsse sepa· 
rado do Poder Legislativo e do 
Executivo. Se aquêle estivesse 
unido ao Poder Legislativo, a sua 

·.autorid-ade sôbre a vida e a li· 
berdalde dos cidadãos seria arbi· 
t.a'ãria, porque o juiz seria o le
gisla.ct·m·. Se estivesse unida - ao 
Poder Executivo, 0 juiz teria a 
fôrça de um QPr-essor" . 

Ora, é hoje, portanto, como dizia. 
um postulado universal, êsse da in
dependência . do Poder Judiciário em 
relação aos outros poderes; mas 
sem que estabeleÇamos princípios 
constitucionais em garantia do pleno 

exercício do Poder Judiciário, essa. 
independência ftcará simplesmente 
no domin.io da teoria,. e ·- será mera,. 
mente ilusóri-a. E' verdade que já. 
decildimos, aqui, como matéria jul
gada, tenha o Poder Judiciário, -nõ 
r.egime federativo, as garantias cons
tantes das vi~licledade, inamovibi
lidade e irredutibilidade dos venci.; 
mentos. A ,parte que quero analisar, 
porque diz respeito à emenda qUf' 
wpresento, é ar i·rr.edutibtlidade dos 
vencimentos. 

Não me pareoe que o -princíPio, re· 
digido por essa forma assegure, poi 
si só, as necessãrta.s g.arantias a um 
poder que tem, no · regime que adota
mos, a função de r·esta,belecer as re; 
l-ações violadas de direito _e amparár 
as ameaças de violação. A irredutibi
lidade dos vencimentos é, certo, uma 
garant~a. mas pressupõe qli:~ êstes se• 
jam regularmente suficwntes ao 
exercicLo e independência do Podex 
Judiciário. Se deixarmos, pois, às or
ganizaÇões polít ioas estaid:uais a li· 
berda!de de fixar os vencimentos dos 
membros do Poder JU.Idiciãrio, pode~ 
remos chegar a si-tuação tal que a 
garantia assegurada pela cons-tit ui· 
ção FedetaJ seja - reyito - intei-" 
l\amente ilusória no dmninlo da vida 
política dos Estaldos. :il:sse dispositivo 
federal não lJ.lliPede que as org.ani• 
zações políticas estaduais fixem ven
cimentos tão insignificantes para os 
mais altos membros da Côrte Judl· 

~ciãria dos EstaJdos e demais juízes 
das unidades federativas, que OSI tor
ne absolutamente dependente do Po 
der Executivo. 

Não é possí!Vel, Sr. ,Presidente, exi
gir que os órgãos do Poder Judiciá• 
tio sejam sempr.e figuras com v<JCa
ção ao sacrifíc-io, sujeitos às necessi.; 
dades ma-teriais e à miséxia. Ag-ora. 
que estamos org>a.nizando uma cons· 
titui-Ção para preensher sua vevd.a
deir.a finalidad-e·, cumpre assegurar 
êsse Poder - já consider-ado por uni 
dos nublicistas americanos como a 
cúpolâ do ~regime - plena indepen
dência, sobretudo no terreno eco• 
nômico, para que, compen.elir-ado p,e.· 
seus d·everes, cônscio de suas respon
E"a;bilidades, se mantenha numa ·es
fera de integra l independência <Uan • 
te do poder oficial e das paixões polí
ticas, se:m;pre dominantes nos Esta· 
dos da Federação. 
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De-v.emos a.tender a que não há 
exagêro na fixação ·de v-enoimentoo 
que ora :ple1teio da Casa. Os compo
nentes dQ Tri·buna:l de Apel·ação-, nos 
~ta.dos,_ encontram-se no último 

· ponto da e.sca1a de sua cã.ma.ra. l\ 
máxi-ma a.sptração que um membro 
do Poder J·udiciár!o pode ter é che· 
gar a essa posição elevada e única: 
·a mais alta Côrte de Justiça. 

Poder-se-ia alega.r que tal disposi~ 
tivo dever-ia ficar para a lei ordiná
ria, ou melhor, para a legislação es~ 
tadual, atendendo-se ao plincípio da 
autonomia dos Estados. Não have~ 
ria, porém, razão neste pa.rticular. 
Nós que, ;por- uma questão de cultura 
política, já que estabelecemos o prin~ 
cípio da· independência dos poderes 
como cardial em nossa organização 
federal, devemos exigir que os Es
tados assegurem -igualmente, tõda.s 
essas condições e atenda~ a todos os 
elementos indis,pensáveis à indepen-
dência do Poder Judiciário, sohre
tudo o re!exente -aos vencimentos. 

E' tlliste obser.var. em v~ios Es~ 
ta dos do Brasil, princilpalment·e noS 
do norte, oo membros- do Poder Judi~ 
ciáJ-io, mesmo os que atingiTam à 
posição elevada a que venho de. me 
referir, de m.embro do Tribunal de 
A:pe1ação, rupresentar.em,..:se à sacie~ 
dade em situação de inferiaridade, 
até ante funcioná-rios pú·blicos, ante 
Secretário de Esta:do, porque as con• 
dições econômicas não lhes permt~ 
tem manter a repres·entação impos~ 
ta ·pela dignidade do ca.rgo; E, agora, 
mais necessário se torna, nessa fase 
de transformaÇões pOr que estamos 
passando, fique o Poder· Judiciã.rio 
amparado, G-001 todos os elementos 
qu~ lhe assegurem essas garantias, 
justamente porque lhe incumbe -
ada!P'tax as leis à evolução do povo. 
Sem êsse podeT de garantia, sem ·essa 
im,posição de. vencimentos sufici·entes 
à l.Lbel'!dade de ação do Poder Judi
ciária estadual podemos ficall' cer,.. 
tos de que o postulado estabelecido, 
de independência dos órgãos que in· 
tegram o Poder Público, será uma 
fantasia, uma afirmação inteiramen
te ilusória~ 

Eram esltas, Sr. Presidente, as con~ 
sideTaÇões que deseja.va fazer. 

O SR. AC:URCIO TORRES - Se
nhor Presidente, tenho uma emenda 
ao parágrafo 2.0 do art; 28, o qual, 

como sabe a douta Comissão, dispõe 
sô.bre a investidura dos Tribunais de 
Apelação. - · 

Pelo projeto, a investidura dar-se~á 
a-lternadamen:te entre os juizes -de 
direito, por merecimento e antigui~ 
-dade-; - mas· êsse mesmo di&Positivo, 
·estabelecendo que a investi-dill'a al~ 
ternada se dará pb.r mer:ecimento, 
ora por antiguidade, foge do princí
pio,_ que me parece justo, do critério 
que se me atigura o melhor - o da 
cla.sse - no toeante à antiguidade, 
para esta:beleçer que a investidura 
dos tribunais superim-es, entre os 
ju·ízes de da-eito, se faça, quando por 
antiguidade, na entrânci:a mais ele
vada. 

Sr. Presidente, precisamos não 
confun!dir - e estou certo de que a 
douta Comissão não confudirã - Q 
caso da entrância que tooa - à co-· 
marca ·com o da que toca ao juiz. 
No primeiro - o da coma.rca - a. 
entrância; é estabelecida, como o foi 
pela r-eforma judiciária: de 1928 no 
meu Est-ado - pelo movimento fo
rense dos municijpios sedes de co• 
ma;rca. A comarca da Oajpital e a.s 
mais iiillPortantes - impootâncira. 
'a.foerida, já se vê, .pelo movimento fo
rense - eram de -última ·entrância, 
ou melhor, da entrância mais elev-a
da. Pelo movimento forense decres~ 
cente, fazíamos a classifimção das 
dem;üs comare;as~. 

Discuto, pelo que se v·eui:fica no meu 
Estado. Chegamos a ter quatro ca
tegorias de comaroa.s: pr~meir:a, se
gunda e terc-ei.ra .entrância e a en
trância especial, const~tuída .pela ·co
marca da Crupital e da cidade de 
Campos. 

Atualmente - discuto com exem
plos do meu Estado, em cujo fôro 

-milito há quase trinta anos - o re
gime fluminense, no tocante às eltl
trâncias, é- dos juizes, não mais das 
comarcas. Tôdas as comarcas têm 
a mesma oategoria, quanto à compe
tência; os juizes, sim, êsses vaxiam 
de entrância, e esta, ali, no Estado 
do· Rio, é est abelecida para o efeito 
dos vencimentos, porque o juiz da 
entrância menos elevada é juiz com 
as mesmas garantias, os mesmos di
reitos, devler·es e proventos, em geral, 
que os juizes das duas c.ategori..as 
mais elevadas, pôs-to que hoje o-s 
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-juízes vivem num regime de três en
trânci-as. 

Para melhor ~larecer a Comissão 
- e só quero .cllilcutir o caso flumi
nense, fazendo ver que há razão ha 
minha em€'Ilda - figuro · um exem
plo: se houver amanhã uma vaga. de 
juiz de Direito na Ca.pital do Es· 
ta.do - que é a oomarca dle maior 
movimento e impDil'tância, a vinte 
-minutO& da Capital da República. -
e se o_ Govêrno não ;remover nenhum 
juiz de qualquer entrância para essa 
v.aga, far-se-á a. investidura de juiz 
de direito nessa vaga. O mrug;istra.do 
entra na queJidalde de primeira ·en· 
trância e pode, como juiz de qual
quer vara, fazer tôda a sua vida ju
diciária. no EStado, ruté atingir •O 
Tribunal. · · · 

Se, entretanto, a V!llgia não se der 
na capital do Estado, mas se verifi· 
car na última das comarcas flumi
nenses, na de menor povoação, de 
menos confôrto ·e movimento forense 
mais escasso, ou, talvez, de nenhum 
movimento forense, êsse magis·tra.do, 
poderá sair daquela oorruarca. para 
tõdas as entrâncias e atingir, at~, o 
Tribunal de .A.pelação. 

Que quer isto dizer, Sr. Presiden·
te? - Qm~ não é justo - e ohamo 
de novo, a atenção da Comissão -
pelo mem.os no tocante ao sistema. 
vig<oxante em meu Esta.do, que se 
processe a, escolha, par.a o Triobunal 

·de AepelaJÇão, apenas entre os juÍZes 
da ~ntrâncl·a mais elevada. 

Aceitaria êsse cri:tério, se pudésse
mos estabelecer, que, na entrância, 
mais elevada, fôssem designa,dos os 
juÍZes mais dignos, mais competen
tes, de maior ti·rocínio, de mais prá- . 
tica e ~argo saber. Ma,is .ta.l não sP 
dá, porque, como já disse, êsses jui
zes podem estar numa Comarca, on
de, pelo movimento forense, não . ti
vesssem ,proferido; em um ano, duas. 
sentenças! 

Sr. P.l'esidente, pleiteio que, por 
antig'Uidade, o juiz s!Lia, ·da. olasse es
teja na. entrância em que estlrvoo-, 
desde que o mais anti:go. Sabemos 
- e é a hora de falarmos com fran
queza --:-- que, geralmente, f-eitas as 
promoções .por merecime·n,to pelo Go
vêrno, r.ep:resentam, muita vez, a.pe
nas· fa,vores e recompensas a servi-
ços eleitora,is presta-dos! · 

Há juízes que se deixam ficar em 
suas Comarcas, no interior do · Es
tarlo, trabalhando,. astudanodo, não 
procurando os tribunais nem os go
v-ernos pal'a cogitarem de passar de 
entrânci-a a entrância. E. quando 
podem objetirvar o maiox a,nêlo, qU:e 
é galgar, dentro do Est!Ldo, a.s culmi
nâncias da mais -alta investidura da. 
carreira, lá não podem chegar, por~ 
que não estão na entrância, sua>er~or. 

· a, que, muita vez - .r·epito - só 
pode1·iam . ter a.tingido através cioS 
favor-es do Govêrno e dos próprios 
tribliDais. 

Quero que o juiz. seja investido dali 
funções de desembargador por antÍ~ 
guidade na classe, não por antigui
dade na entr:_ância. 

E dou outro exemplo: um cid!Ldão 
é admitido à magistratura em deter
mina,da, época; vai prura a Comarca 
e cumpre o dever. A ninguém pro
cw·a e nada solicita. Dez ou quinze 
anos depois entra na magistratura 
outro cidadão. ~te pede; êste asse
dia o govêrno; êste se acocora di
ante dos desembargadores; êste pre
senteia; êste acha tudo bonito ~. 
contra os desemba:rgador.es, tudo 
feio; êste, Sr. Presidente, derutro de 
quinze anos está na entrância mais 
e~evada! Um ·tem .trinta am.os de 
serviço, o outro tem quinze·: ambos 
dignos, ambos capazes, o de trinta 
anos, talvel!!, tendo daido mostras 

"maior de ca.pacida,de, por estar ser-
vindo em Comarca, de maior relêvo. 
Há vaga no 'IIribunal de Apel!IIÇáo; 
só pbode di&putá-Ja o mais moderno 
dentre os dois, porque, no curto es
paço de quinze anos (riso) · - seu 
tempo na ma,gi.s:tra,tura - teve a fe
licidade de haver chegado à últ ima 
entrância. 

Não, SI\. Pr·esidente. Estou pelo 
disposto na Carta de 37. Esta, ~. 
meu ver, tem um dispositivo sábio, 
justo, o qual estabelece que a inves
tidura é pela antiguidade na classe 
e não na entrância. Dirão os oposi
tores: mas se o juiz não Cihegou da 
primeira entrância à segunda e da. 
segunda à teroeira, e outros mais 
modernos cheg.aram, foi !POrque· não 
era digno. Processem-no: demitam
no; exonerem-no das funçõe.s. Mas 
não deixem que fique na magistra,
tura e só lhe imponham a pena de 
não consentir que penetre - quando 
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tem tQdo o direito a isso - no Trl:
bunal de Apela&ão . 

Essa G minha emend!J,. 

O SR. ADROALDO COSTÀ - Sr 
Pr,esidente, estou de acôrdo com .a 
emenda h1brildla oferecida pelo ilus
tre Senador Ivo d' Aquino; estwbele
cendo ajuste el'lJtre o que -foi ;prqposto 
;pelo ·Sr. Mário Masagão e pelo Sr. 
F&reira de Sousa . 

.Aoabo dê ouvir a d~esa da ~enda 
do distinJto Deputado Sr. Acúrclo 
Tôr.res, a qual me veio conViem.cer da 
sua razão, prescisamente pelo exem
plo por S. Ex. a. inv~o. 

V.erba fmovente, Jexempla 'trahunt. 
'11arn.bém voti aiduzit ex:emplo, exata
mente pa!'a mostr.lllr que não assiste 
razão a s. Ex."', quando ad:Vog!l. o 
prin~o da absoluta !liOO,g'uid·ade 
pa.ra a IJJITomoção ao '11ribunal d:e 

·.AJpellliÇão. 
iSWonhamos um roaso no Estado 

do Rio de Janeiro: faz concurso pM"a 
juiz de dkeLto um moço na flôr da 
idllide e é nomea.oo para G comarclll 
mais atrazllida do Estado onde inicia 

' sua carl;'eira. Lá passa -trin•ta anos, 
ju:1!l'ando arroLamentos, tal-vez, resti
tuições de !POSSe, e nada mais. Ao· 
cabo de trinta anos, compete-lhe 
proma:Ção iPara o Tribunal de Ape
lação. E êste homem, que vi v :lU 
trinta anos na roça, longe dos livros, 
do conta-to diári-o da vida forense, 
~or.que só julg1av•a arrolamentos e 
ações de restituiÇão e manutenção de 
!POSse, não tem tiro.cinio para, de um 
dia para o outro, vir Plllra o Tri-bu
nal de Apelação julgar falências, 
qut:tões de Direito Oonstitucional, 
de Diil'ei.to Administrativo e outras 
de aLua indagação. 

Como, então, ~dm.itir:-se o :prin-
cipio ·absoluto da ·anillioguidad•e na 

·classe para jpermitir-se tal promoção? 
Não. O curial é o que disse, no início, 
a emenda Mário Masagão, completa
da pelo adendo do Senador Ivo 
d 'Aquino. 

Na ,primeira entrâl!lci.a, dê-se pro
ma!Ção ;por antiguióa.de. Alí, •ainda 
se· não conhece o talento, a atividade, 
·a c!llpacidade ido magistrllido; êle val 
fazer sua carreira, vai I:evelar-se aos 
poucos. Então, quamdo chegar no se
gundo grra.u, na p.romoção de segun
da para terceira entrância, !faça-se 
alternllidamente, uma promoção por 

· merecimenteo e outrll! ,por antiguida• 

de. E, quando ohegax ao têrmo, na 
terceira entrância, ;permita-se, então, 
que se faça a escolha por mer-eci
mento. 

Não se eSqueÇa a -egrégia Comissão 
de que é o Tribunal de Apelação que 
vai af&ir da. competênci.a e do 'me
reCiimenneo do magistrado. Os de
sembargadores hão de ser solidários 
com seu companheiro de magistratura, 
porque é certo o provérbio: "Mateus 
primeiro os teus:'. 

Ali, não é o Executivo que vai ter 
-ingerência para dizer: êste juiz tem 
maior merecimento que aquêle. Não. 
São seus IPrqprios p!ll!'es, que, lidando 
cruda dia uns com os outros, vão aie
rir se o juiz é ou nã,o capaz de de .. 
sempenhar a função no Trtbunal. 

!Por êsse motivo, estou de inteiro 
acôrdo ··com o Senador Ivo lf'Aquino 
e não posso concordar com o prin
cipio de absoluta antiguidade na. 
classe. 

E ruté vou lembrar um e:Pisódio: 
Em determinado Estado, ouvi uma . · 

frase do Presidente do Tribunal d~ 
Apelação, quando se lhe per,guntou: 
"E. •agora, quem vem para o cargo de 
desembargador?" · • 

Pensou um pouco, a;:elembrou um 
doi:s e ·tr'ês nom~. Eram todos juíZes 
que, pelo critério da a.bsoluta antigui
dade na classe tinh!l!m de chegar ao 
!Pôs to ~e desernlba!'gador. E disse: · 
"A.g,ora, é invasão: dos bárbaros!" 
Por que verifi..0ava que nenhum dos 
que tinham amtiguLdalde absoluta. na 
classe estava em condiÇões de afron
tar os tTabalhos- hercúleos que pre
cisa desempenhar um desembargador 
no meio de tantas questões contro
vertidas, onde as dificuldades se en• 
xameiam a desafiar a inteligência 
dos magistrados. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DE:r-;{TE - Não havendo mais quem 
queir.a usar da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa) . 

Encerrada. 
!Em votação. 

"A!l1t . 28 - Compete aos Esta
dos legislar sôbre a sua di·visão 
e organização judiciárias e pro
ver os respootivos cargos, obser
rvados os preceitos da Seção 1 
ldêste CaJpitulo e ainda os priJncí
iPiOS seguinte: 



- 320.=:-

• Sôbre. êsse ar.tigo há uma emen-
da. do Sr . Fel"l'e~a de Sousa que diz: 

"Compete aos Estados, e à 
União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, legdslm: sôbre .a sua 
divisão". 

Essa emenda está prejudicada por
. que .no Ca,pftulo "Da Organização 

Federal'' ·se estabelece o seguinte: 
"Compete a União legislar sô

bre a organização judiciária da 
.União, do Distri-to · Federal e dOS 
Terrltóxios". 

;;. ·O SR. FERREIRA DE SOUSA :._ 
Sr. Pl'esidente, mais uma v·ez vou 
apelar para a tolerância· de V. Ex.11 no 
sentitdo de ser mantida a minha. 
emenda. 

Quando . estabeleci: "COIIJ!Pete aos 
Estados e à União, no Distrito Fe
deral e nos Territórios, legislar sõbr~ 
a sua divisão", não o fiz no sentido 
de consag.raa- a competiência da 
Uniã,o que, bem sabemos, já eS(tá de
terminada no artigo anterior. O do 
proj-eto diz: · 

"ICompete aos Estados legislar 
sôbre a sua divisão e or!l'anização 
'judiciária e ~ra.v•m' os respecti
wos cargos, <OtbSel'IV:ados os p:re
oettos Ida Se-ção I dêste ca.pítulo 
e ainda os princípios seguinte&:" 

Vale di21er que a União não esta.ria 
obrigada a curn,prir os :preceiltos im
postos ;para a m~istratura, (pO'l'lqUe 
dá a entender que todos êsses pre
ceitos se .referem aos Juízes dos Esta
dos e não aos do Distrito Federal é 
Territórios. Essa a razão !I}ela qual 
81Presentei a emenda para evita!r a,pa
rente antinomia entre o teor. do ar
tigo e a r$ica da SeÇão - "Da 
Justiça dos Estados, do Distrito . Fe· 
deral e dos Territórios'' - e não há, 
em todo êle ·uma única palavra a. 
:respe1to do DistJrito Federal . e Ter
;ristórios. Salvo as ilJllPrQprieda.des dé 
redação, desejo chamar a atenção da 
Comissão para a · necess~dade dêsse 
princípio porque êle se i,mpõe à União 
quando tiver de. legislar sôbre a or· 
ganização jUdiciária do Distrito Fe• 
deral e Territórios. Não é pa.ra dal' 
competiênci:a, mas prura estabele•cetr 
a aplioaÇão dês se -.princÍi!Jio. 

Com essas consideraçÕes, pe-ço, a · 
V. Ex.", sr. Presi-dente, reconsidera 

1:> assunto e !pOnha a ·emenda em dis-. 
cussão ressal<vada, a reda-ção para 
mostraa- que se refere, 'apenas aos 
princÍi!JiO.S -e não à competênda que 
já consta de outro a.rtigo; 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - -o · assunto da emenda de 
V. Ex."' não está previsto no Capítulo 
"Da OrgamizaÇão Fe.dm:al" qU:e H. A 

·emenda, como está, não tpode, abso .. 
lutamente, s·er aceita,. pois quer que 
os Estados e a União, no Distrito .Fe
der la e Texritóxios, legislem sôbre sua. 
divisão. · · 

Entendo que a emenda teria a. van
tagem de f:a.cilitar a redação com
pleta do texto d:e modo a ex;p.Iimir, 
perfieitamente, o pensamento da co
missão desde que fôsse assim redi
gid~: 

"Compete . ao.s Esta.üos, e no 
Distrito Fede·ral e nos Ter.ritórios 
à União, legislarr sôbre a sua di
visão e organização". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Aceito a redação :pro,po.sta por Vossa 
Exce:Iê!Ilcia. 

O SR. P1RADO KELLY - Sr. 
Pr,esidente, tenho · suges•t ão que con
traria um tpouco o pensamento de 
V. Ex.a, mas com o mésmo resul
tado. 

IPM'ece-me ter havido ·apenas 
omissão· de um a;ntig.o na redação 
do P:rojeto. A Seção VII inttitula-se: 
"Da Justiça dOs Esta,.do.s, do Distri
to Fede!t'al e dos Terfitórios". Re
gula a si•tuação· dos Estados dentro 
do.s preoeiltos constitucionais de sua 
autonóriúa, estabelecendo, entretanto 
restri-ções quanto à orgamiza;ção judi
ciária - . "C<lmpetJe ·aos Estooos le
gislatr sôbre a sua divisão e organi
za-ção judiciáa'ia ... ". Essa porte con
firma preceito já votado. Diz a se
guir~ 

". ·.. e prover os II'espectivos 
· oargos observados os p!reoeitos da; 
Seção I dêS&e OaQ)itulo e ainda 
os prineílpios s-eguintes". 

Deixou, entretanto, ide inclui:r um 
ar,ti-go próprio <parra a Justiça Fe
deral e dos Tel'ri·tólioo. 'Creio que 
a dúvida !Podell'á oor resolv1da rece
bendo a Mesa uma -emenda, a.ditiv,a, 
que formul-o neste momento, rep.e
tindo o dispooto na ConstituiÇão de 
1934, que também ·tmha o Título II 



.~ 321-:..._ 

com a denominação de "Justiça dos 
.Estados, do Distrito Fede!ral e dos 
T-emtórios". DealOis ide dizer no 
..ao:t. 104: 

"Compete aos Estados legislar 
· sõbre a sua -divisão e organização 

judici.álrias e wover os respecti
vos ca.rgos. , . " 

e no a.rt. 105: 
"A JustiÇa· do Distrito Federal 

e a dos T•erritóri:os serão -organi
zadas por lei .federal observados 
os pieceitos do artigÓ precedente, 
no que lhe fôrem 'cl(plicáiveis'' ha-

via, ellltão, o disposto no pa.r~rafo 
único do art. '64, que se referia às 
g-rurantLas dos magistrados fede.rais, 
as quai:; _?Orre:;nJondem., no projeto 
-da Comrssao, ao all't. 2.o. 

Nieste sentido, .pediria a 'V. Ex.a, 
Sr. !l'estdente, mantiv•esse o -diSIPO· 
sitivo como está redigi'<io e admitisse 
emenda aditLva no final do 0!1\Pítulo. 

O SR. FERREIRA DE SOU.SA -
Desejo deda.rar que quando tive em 
vis-ta aJP'l'esenJtar emenda foi no sen
tido de que ela constitu-ísse mais um 
artigo. No momento da redação 
achei mais simples que fôsse uma. 
emenda aditiva ao artigo. Nã-o te
.nho diúvida em :aceitalr a· emenda 
do Sr. Pr·acl;o Kelly, restabelecndo 
o disposto na Constituição de 1934. 
Nestas ccmdições, sr. Presidente, re· 
tiro a minha emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, . PRESI
DENTE - O Sr. Ferreira de Sou.sa 
retiil'a a em·enda de sua autoria para 
dwr lug.a.r à do Sr. Prado Kelly, que 
.estabelece pre:Oei:to 'distinto, já da 
Consti-tuição de 34, a respeito do Dis'
trito Federal e dos Territórios . 

Nestas condiÇões, C\ a.rt. 28 poderá 
ser v.ot!lldo tal qu:al está 1t:edigido, 
porque a emenda do Sr. Prado 
Kelly é aditiva. 

Os Senhores que aJprovam o a!li;igo 
eomo está redigido, queiram conser
V'er-se sentados. (Pausa). 

Apro:vado. 
, A emenda adi·tiva do Sr. Depu-

tado Rrrudo Kelly é a seguinte: 
"As · justiças do Distrito Feileral 

e· dos Territórios sedo organi
zadas !POr lei federal, observados 
os preceitos do artigo .preceden-

.. t e, no que lhes forem a.plicá.veis 
e o disposto no art. 2. 0 e pará
grurfos . " · 

-os Senhores que aprovam a emen
da, queiram permanece!!' sentados. 
(P~usa) . Aprovada· para constituir 

artrgo em separado, ·no fim do Capí
tulo da Seção. 

Letra "a": 
"Investidu:r.a.. n!L magistratura 

·IVitlalfuia. meldiante conoursro dé 
iPI'OVas, organ!oo.dq pelo Tribunal 
de Apelação com a colaboração 
Ido Conselho Seccional respectivo 
da Ordem dos 'Advogados do 
Brasil, fazendo:-se a classificaÇão 
sempre que possfJrel, em lista · trí~ 
plice." 

A êste diSP'Ositivo nã-o foi oferecida 
emea:J.da. 

Os Senhores que aprovam a letra a 
queiram conser-var-se sentados. 
(Pausa). 

·Foi aJI]ir.Qvada. 
Letra b: 

"promoção do•s juizes, de en
trância a entrânci-a, .por mere
cimento e allltigmdade, al-terna .. 
ldamente". · 

Ao inciso foram Qlferectdas algu
mas e•J71endas, que são as seguintes: 

Do · Sr. DeamtaJdo Mário Masagão: 
"Substitua-,se a letra b do ar

tigo 28, !Pelo seguinte: 
b) promoção dos juizes, .pat:l 

·as comrurcas de segunda entrân
cia, .por a;ntiguidade; pa.ra as de 
ter.ceir&, metade por antiguidade 
•e metrude vo.r mer-ecimento; e, 
1daí rpor diamrl:le, •exclu.sivamente 
(pOr merecimento". 

IJo Sr. Qputrudo Aliomwr Ba-
leeiro: 

·:' Acrescenl:a.r, depois da J!l!llia
vra "merecimen•to", 0 seguinte -
" aa>urrudo em concurso de pro-
vas." . 

Emenda substitutiv~ ,-do Sr. Sena-
dor Ivo d 'Aqumo: "' 

"A promoção dos juízes de prL 
meira a segunda en.trârwia por 
antiguid!llde ; da segunda. até a 
superior, .por merecimento e po:r 
antiguidrude. alternadamente; e 
para o Tribunal de Apelação o 
preenchimento rde duas vagas 
vor merecimento e uma por an
t iguidade". 

Nenhuma outra emenda foi- ofere
cida, ap ~ositivo. 

Existe sôbre a Mesa um requ'eri
mento de pr-eferência, do Sr. Se.~ 
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nador Ivo d'Aquino, para a sua. emen
da substitutiva. 

Os Senhores que a(provam o pe
dido de preferência, queLram conser
V<8ll'-se sentado.s. (Pausa> • 

Foi a.ptov!lldo. 
O SR. MARIO MASAGAO 

(Pelei ord~mt) - sr. l"r·esidente, ·e
queira v·erifica§ão da votaçã>o. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - A Oomissão acwba de ou· 
vir o requerimento d'O. Slr. Mário 

' Masagão. 
Os SenhO!r·es que !llprovam o :re

querimento de pr.eferência, queiram 
conservar-se sentrudos. (Pausa). 

Foi aceita. 
O SR: MARIO MASAGAO- Re

quei;ro à V. Ex. a., Slr _ Presidente, 
submeta à votação o.s vã.ri.os itens 
da emenda Ivo d'Aquino, parcela.da~ 
menbe porque estou ce.rto de que 
muitos membros da Oomissão vota
rão a f.avor de . cer;tas partes dela, e 
contra outras. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, requeir-o a Vo.ssa 
Excelência que a votação da emenda 
de Sr. Ivo d'Aquino não se faça 
somente por partes, mas que ·a ú.\
tlm.a., no tocante às promoções a-o 
Trl.bunal de ApelaÇão, seja votada 
com o § 2. 0 , referente aos Tri·bunais · 
de Apelação. Justamente ;porque te
nho emenda a respeito, minha jus
tificação foi a êsbe paráglr.afo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos proceder à vota
ção. O requerimento Ide prefterêncta 
não importa na votação em globo da 
emenda, 'que pode ser Vlotruda :por 
'par.te5. Assim, os Senhores Repre
sentantes ·terão plena liberdade de .se 
manifest.ail.'. 

Vamos vo.tar a primeira. paai;e: 
"a ;promoÇão dos juízes de pr1-

me1ra a segunda entrância, por 
antigmd®de". 

Os Srs. que ·ruprova~m esta parte da 
emenda, qúeiram conservar-fle senta
do.s. (Pausa) • 

F1oi aprovruda. 
·Pas&emo.s à segunda pail.'te da 

emenda: 
"Da Segunda até a SU;Perior, 

por merecimento e por antigui
dade, alternadamente". 

_O SR. MAIRID M:ASAGAO (Para 
encaminhar a vota§ão> - Sr. Pre

.5idente, na minha emenda se dava a. 
promoçálo emlusivamen1le por anti
guidade ldru prim~ira rpru-a segunda 
entrâlliCia, porque, aidia.nte, se dava· 
pr·eidomínio -.w mwecimento. - com-. 

· 1Pen5a.v:am-s·e, dessa f,orlna os dois 
cri tério.s. 

!Nto ,sistema a;J{l"orpoSito !Pelo nobre 
Senaid<>rr Lvo d'Aquino, domina a an
•tiguildad~ na (pl'imekat· promoção e 
depoi5 se alternam merecimento <e 
antiguidade em todos os demais 
ga-aus. Assim, se um Estado tiver 
cinco entrâncias, como acontec~ em 
Sã-o Paulo, que, adém da quarta, poo
sui outra especial, ·até à quínta ha
verá ;proptQÇão por · a,ntiguidade~ Des
sa forma, já não há ll'azão para o 
'[Jil.'edominio aJbsoluto da antiguidade, 
no início da carreira. Se se a.dota<r o 
critério alternado, de ,merecimento 
e ad'ltiguida.de, prura tôda a carreira. 
do juiz, como pr~e ru emenda dO 
Sr. Isvo d'Aquino, não é preciso que 
a runtigu~dade dietermine, por si só, 
tôda a promoção da primeira para 
a segunda entrância. · 

Quer·o, agora, chama;r a •atenção 
dos nObres coleg.rus .prura esta clTcuns
tância: na emenda que apresentei 

o juiz vai, por antiguidade, só até 
a tel'ICICka entrâncta. Se algum Esta
d-o tiver quarta e quinta entrâncias, 
o juiz não poderá ir pa.rru elas sem 
merecimento. ' De axJI)rdo com ·a . 
emenda do senhor Ivo d'Aquino, o 
juiz irá, ;por antiguidade, até as co
marc-a-s de maior movimento, até a 
comarca da Capitrul. · 

E isso é inoompatíV'el com os tn-
. tensos serviços dessas comarcas, por

que o juiz, simplesmente pelo fato 
de dura;r, não adquire qualidades Ce 
a.cêrto e rapidez; nem pode IPreten
de<r crurgo que não está à a,.ltura de 
deseiil!Penhar. 

Os ca.rgos da carreira do juiz não 
são estabelooido.s em benefício do ip.
divíduo, mas do Se.I'IViço público. No.s
sa obrigação é defender o interêsse 
públi·co, e não o daqueles que ingres
saram mv carreira. da magisbratura 
sem qualidades pa.ra nela prosseguir. 

O SR. ACUROIO TORRES -
Mas não fazem concurso os juízes? 

O SR. MARIO MASAGAO - E' 
certo que são admitidos em virtude 
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de concurso de prO'Vas; mas tal con
cm'so não apura tôda a ca.pacidade 
para o exercício da função, revelando 
t!llpena.s conhecimento· de /I)l'inJci!Pios 
de direito. O carg-o de juiz exige ou~ 
tra.s qua-licm-des, que não se powam 
em concurso, tais como imparci-ali~ 
dade, seren~dooe, austeridade, dedi~ 
cação, requisLtos fundamentais, que 
a .prática do cargo <J,"eve~a. e que se 
leva,m em conta para promoções. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Pergunto ao nobre repre
sentante: sua ·emenda, até a ~roeira 
entrância, 'coincide com a do Sena
dor Ivo d'Aquino? 

O SR. MARIO MABAGAO 
Coinci,de na primeira parte. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI~ 
DEN'TIE ~. E' o que desej.ava saber, 
pois sustentei serem. mais ou menos 
parecidas. 

Votemos a segunda parte da emen-
da: , 

·"ida segunda .rubé à superior, 
!POr iJll;erecimento e por antigui
dade, alternadamente". 

Os Srs. que •a a.prov:am queiram 
ficar sentados. (Pausa). ' 
Foi rejeitadlw. 

O SR. MARIO MASAGAO 
Nesse caso, Sr. !'1"esidente; minha 
emenda não se aoha P!'ejudicada, 
pois foi rejeitada a última parte da 
do Sr. Ivo d'Aquino. 

O SR. IVO D'AQULNO - Com a 
rejeição da segunda par.te da minha 
emenda, haV'etá. uma. diSIParidade en
tre a emenda do Sr. Mário Masagão 
e a minha. será preciso, [pOis, dar 
nova !reda.ção ao que fôr vencedor. 

O SR. NtEREU RAMOS, PRESI
DENTE - S e fôr la[prov·ad·a a emen
da do Sr. Mário Mas•agão, nessa · se

. guiJJda parte, o ldisposi.tivo ficará as-
sim redigido: · 

"a promoção dos juízes de pri
meira a segunda entrã.ncias·, por 
antiguidade; pa!·a os de ter-ceira 
mettwde poc antiguidade e meta
Ide por m erecimento". 

Vamos V'Otar a~ segull!da parte da 
emenda substitutiva do Sr. Mário 
Masagão, iSto é - "pM-a oo de ter
ceira, rneta.cLe por antiguida.de e me
tade p01' mer ecimer,.to". 

Os Srs. que l!li aprovam, queiram 
consell"V'M"-se sentla.os. (Pausa) • , 

· iF'oi aprovada. 
A emenda do Sr. Sooador Ivo de 

Aquino diz: 
"para o Tribunal de ApelaÇão, 

com .o preenshimento de duas 
vag,a<; por merecimnto e uma por 
antiguidade.'' 

Se aproV'a.rmos essa terceira parle, 
teremos de completá-la, para prever 
a promoção da terc-etra entrância em 
diante, que ai não estaria prevista: 
mas se prefe!rirmos a do Sr. Mário 
Masagão, o assunto fioará definitiva
mente resolv~do. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, noto til:e5S'a votação de 
agora certa confusão - permita-me 
V. Ex.a que o djg.!)- - [>Ois o assunto 
referente à promoção dos juízes que 
devem formar oo tribunais já. está. 
previsto no § 2. 0 do ao:tigo 28, letra õ. 

O SR. MARIO · MASAGAO 
Com elf·eito, no § 2. 0 é que vem a 
no.rma, a. ·que se r·efer.e a parte final 
da emend:a Ivo d'Aquino. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
o assunto ref·ere-se a promoção dos 
juízees par.a os tribunais, e está pre
visto no § 2.0 do art. 28. A letra b, 
ora em votaÇão, r.efea-e-se apenas à 
promoção de juízes .de entrância a. 
entrâ.nda. Por essa razão foi que eu, 
na emenda que justüiquei, alusiva à 
promoção para os tribunais, pus a 
indicação: art. 28, § 2.0 • 

O SR. MARIO MASAGAO 
Minha emenda, relativa aos trib].l
nais, é irelativ!ll ao § 2. o do .artigo 28. 
O Sr. Sénador Ivo d'Aquino foi quem 
incluiu a matéria,, a meu' v.er, sem 
oportunidaJde, no texto que ora se 
discute. 

O SR. IVO D'AQUINO - Um é 
dispositivo ger·al e outro é nw-ma • 

O SiR. MARIO MASAGAO 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que 
verifique IILe :não consta entr.e as 
emendas uma ao a,rtig-o .28, § 2. 0

, alu
siva aos tribunais, porque, no inci
so om em votaÇão não se pode te· 
solver a matéria de promoções para 
êsses órgãos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Penso que o assunto é fá
cil de resolv.er. Existem várias eme~ 



das, que se referem a juízes e a trl· 
bunais, e outr-as que dizem ;respeitei 
somente aos :tribunais·. Ald:Iwremos 

·a votação das emendas relativas aos 
tribunais parà quB~ndo nos referirmes 
ao ar;tigo -que dê}es trata. Vamos vo~ 
tar agota a matéria referenJte a, juí~ 
zes. , 

DeQJois, na redação final se com
porá como convier. A emenda, na 
fo,rma por que está· redigida, criar_á 
certa -dificuldade; nã.o fol'IMil lid-as 
à Casa tõdas ·as emendas concernen~ 
tes ao · § 2.0 , de modo que a prefe~ 
rência conce<iida f.oi entre as duas· 
emendas· lidas e não ,em relação às 
de que a. Comissão não tem oonhe~ 
cimento. 

Quanto à pa.nte relativa a promo~ 
ções para o Tribunal de ApeLação há, 
como disse, a emeiiJda do Senador Ivó 
d'Aquino, cuja apreciação rudio, - e 
para isso consulto a Casa (mtoito 
bem) até ser discutida a ·ma.téria, a 
que ela diz r~eito. 

Dmremos agora, V'Otar ru última 
parte da emenda -Máltio Mas-agão, 

·que não ficou prejudica.da pela vo
taçãp prec·edente. Sua emenda é dO 
seguinte teor: "e daí iPOr diante ex~ 
clusi<vamente por merecimento'. · 

<Com o disposto nesSiai emenda, os 
Estwdos que não quiserem ter mais 
de três entrâ-ncias· não terão -e os 
que o quise11em te-lo-ão. Ha.verá uma. 
margem enorme .pa.ra os Estados le
glis1arem ll! respeito ' da matéria. 

Os Senhor,es que a apl!"ovwn, quei
ram ficar sentaidos. (Pausa) . 

Aprovada. 
O SR. ACUROIO TORRES 

PeÇo a V. Ex."' faça declrura,r que vo~ 
tei contrB~ essa plarte da emenda. 

O SR. IVO D'AQUINO - Declaro 
que também votei con·tra. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI~ 
DENTE - O Sr. Deputado Aliomar 
Baleeiro l!Jpresentúu, sôbre · êsse mes
mo dÍEjp<Jsitivo, uma emenda man• 
dando fa2le.r · o seguinte acréscimo, 
deQJois ·<fui palaJVra merecimnto: "Se" 
ja arr>urado por concUTso de provas". 

Os Senhor.es que- .a.prCl'V'am a emen~ 
da, queiram ficar sentados. (Pausa). 

aejeitalda. 
Vamos passar à letra c: 

"c - inalterabil.i.dad·e da divl• 
são e organização judiciária den~ 

• tro de cinco anos da data da 

lei que a ·estabe1ecer, salvo pro
posta motivada do Trilbunal de 
Apelaçã,o"', 

- Não há emenda a êsse dis[)ositivo 
Os Srs. que o aprovam quei.r·am fi• 

car sentados. (PauS'a) • 
. Ap.rOIV·aido. 

fd) trr~utibiliàiade ido núme~ 
il'o de ·desembargwdores do Tri. 
ibun<a~l de A!Pelação, a não s-er 
por prqposta do mesmo Tribu .. 
nal". 

Sôbre !11 MesEII uma emenda do Se~ 
nhor Prado Kelly: substitua-se a pa~ 
l.avra "irredutibi.lidade" por inalte.ra

. bilidade". 

O &R. PRADO KELLY - Sr. Pre~ 
sidente, na alínea c se ·estabelece o 
critério da. inalterabilidade da divi.,.. 
são e organização judiciá;ri.a, salvo 
pr<JiPosta motivad.a do Tri·bunal de 
ApelaÇão. 

Ora, o mesmo :preceito se estaria 
a reclama.r para, a alinea d - a inal~ 
terwbilidade do número de desembar
g.wdoil'e&, a não ser por prqposta do 
Tribunal . de APelação. Declarando 
"ir;r.~utibilidade", pet·mite-se que o 
govêrno do estado, sem consulta ao 
Tribunal, aumente o número de de
sembarg!aido.res, m01dificando, às ve~ 
zes a ·CO!lljposição d.aquêle . órgão de 
forma a influtr, até, na. fixação. da. 
juriSJPrudência.. Sabemos, perfeita
mente, que, no sistema norte-ameri~ 
oruno, uma das ooissas mais criti~ 
caid'l!JS foi eJ{atamente o aumento a 
que teve :necessidade d·e recorrer o 
Presidente Roosevelt, dos membros da 
SU!Pl'ema Côrte, a fim de conseguir a 
aJpn"ovação do new deal. 

1!:sse é o preceito que veda ao. Le~ 
gísLativo estadual, com samção do 
Executivo - l!J alterabilidl!Jde do nú~ 
mero de desemba;rgadores·. 

Nessas condições, não . compreendo 
Pol,' que aqui esteja "irredutibilida
de", devendo estar a paJavra pll'Ójpria 
aumento para ma·is ou pa.ra ·menos, 
ou ·seja: inalte-Tabilida-de, o que, aliás, 
colocaria o texto de acôrdo com dis~ 
posição ·idêntica ou análoga da Cons-
tituição de 1934. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI~ 
DENTE -Não ha:ven:do mais ·quem 
peça ·!li palruvra, vamos à votação. 

. Os ...Srs . que a.provam o dispositivo, 
' salvo a. emenda, queiram ficar senta
dos . (Paus·a) • 
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ApTova.do.. 

Os Srs·. que a;p~rov·am a emenda n.a 
s-entido de· se subStituir a. palavra 
"iHedutibilid:a.de'·' !PO!l' "inalterabili- , 
dade", queiram ficar sentados. (Pau
sa) . 

Aprov.a.da. 

Passemos à letra e: 
"fixação dos v.encimentos dos 

Desembaxgadores dos TI:iJ:mnais 
de Ajpelação em quantia não in
!feriO!r ·a. um têr_Ço do que perc·e
lbem os Ministros do Supremo 
Ttribunal F~deral, e os dos de
mais ju~s vitalícios com dife
a·ença não excedente a 30 % de 
uma para outra entrância, atri
buindo-se aos da entrância mais 
elevada n!W menos de dois têr
ços ·dos vencimentos dos cJ,esem
ibargadores" ~ 

A êsse diS[lositivo foi apl!'esentlada 
uma emendla, [pelos Sxs. _depu~dos 
.Argenliro Jiiigueiredo, Silvestre Pé
!ric1es e Caf-é Filho, assim concebida: 

"Di~-se em vez de "fixação 
dos vencimentos dos Des.embar
ga.do'l'€s dos Tribunais de Ape
lação em quantia não inferior a 
um têrÇo do que percebem os 
Ministros do SU[pQ'ie:mo T.ribunal' 
Federal" o seguinte: "ii~ação 
d<>s vencimentos dos Desembar
;gacLQres dos Tribunais de Apela
ção em quantia não il!lfe.rior a 
metade do que Percebem os Mi
nistros do Supremo Tribunal 
Federal". 

O SR. PRADO KELLY - Sr. PTe
s!dente,há Estaoos, no Brasil, que pa.
ga.m menos de 5 mil cruzei<ros a seus 
desembirurgadO!r·es. Em meu Estado, 
êles são muito mal remuner a.dos. No 
de V. Ex.a Sr. Presidiente, os venci
mentoo não chegam a 4 mil cruzei
ros. Em Minas, <até poliDO tempo, 
também êsses vencimentos não ul
tril.pass·avam de 4 mil a"UZeiros. 

o · SiR. AOURGIO TORRES 
V. Ex. a ;p<*}Jeré. acrescenta r que. a 
melhoria que tiveram, ;pequena, data 
de !POUco. Alté então eram vencime~
tos ia:risórios. 

O S!R. PRADO KELLY - Os ven- . 
cimentos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal '€stã.o fixados em 

14. 200 cruzeÍiros por mês. Dar me
·tade dêsses v·en.cimentos •aos Esta
dos não é sobreoaxregwr demasiQ.do 
suas finangas. São Paulo !I'emunera 
conidigtllamente seus desembargado- ,_ 
jl.'es. No Distrito Federal houve. um · 
aumento !I'ecerute. que ainda é insu
fwiente para justa remunex.ação dos 
magiSbrados nesta. capttal. Não com
pr-eendo, agol!'a, como se aceite 1/3, o 
que iJ:Illl}Ortatria ;a n se conce:dex a. 
cada desembargador menos de 5 mil 
cruzeiros mensais. Seria .o mínimo a 
estabelece!l" . 

Outro aletance, 'adnda, da cláusula 
como coos.ta do Proj.eto': é 'tlue sôbre 
os vencimentos dos Desemblarag·ado-
ires vão ser computados os dos juízes 
inferior-es das diferentes -entrâncias. "
Quanto· mais reduzimOs aquêle têrmo 
de ·comparaÇão, mais teremos dimi
nuído os 'estipêndios dêsses juizes. 

Em 'OO.is condições não havendo 
emenda da•ndo m"aiores vencimento:;; 
aos Desemba!I'agad-mes - e se hou
vesse eu lh'a daria meu voto - con
corldo COm a que •Oibriga OS Estados a 
remune!I'ar êsses magistrados com a 
metade dos v·encimentos dos Minis
tros ·do SUIPremo 'IIribunal Federal. 
(Muito bem.) 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre-, 
sidente, a questão de que estaJmos 
tr.arl;a.ndo é um tanto dielicadia. 

Rlealmente, seria ideal a lei garan
tir aos juízes dos Tribunais de Ape
lação vencimentos iguais à metad-e 
doo que pereoebem os Ministros do 
Supremo T.ribuna,l Federal .. Temos, 
porém, d·e consideJ.iar o segwnte: se 
t;odos os orçamentos estaduais cOim
portam a despesa, porque h~ Esta:dos 
pequenos cujos recursos fmance1ros 
têm de se.r levaJdos em conta. 

Peço a atenÇão da ·Comissão para. 
ouroro pon,to: os v·encimentos dos De
sembargadoces determiillam o ·ellll?a
deamento dos demais juízes; ass1m, 
o aumeruto ·daqueles acarreta aumen
to dos de tôdla. 3, magist ratura. 

Desejaria. prop<JT, portanto, o m~io 
têll'mo: se o Projet o fala em um tér
ço, realmente .pouco, e a proposta 
pr·evê a ment;a.de, o que excederá .o 
OII'çamento de alguns Estados, pare
ce-me que dois quintos seriam 131 me-

. lhor soluçfuo; ~repres·enta.m mais de 
um têrÇo e menos de meta!de. 

DesSia forma levando-S'e em consi
dera,ção a cwpacidade dos OII'çamento& 
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estaduais - porque se São Paulo pode 
noo· o podem - creio que seriam 
co:p.ciliadas 1a.s medidas iPI"OPostas 
dando-se à magistra;twra um paocra
meoto oondjgno, ,com êss·e mínimo 
estabelecido. (Mut'to bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - PernütQ-<me solicita<r a 
atenção da Comissão para ·a relevân
cia. do assunto. Não obstante a tese 
pa;cífica de que é preciso remunerar 
condignamente a ma;gistlra.Jtura, cum
pre verificrur se >OS 01rçamerutos esta
duais compcxrtam a a'<loÇão dêste ou 
daquele ~itério. Não é possív·el fi
xar ·ein nível muito alito os esttpên
~ios da magistratura, visto como os 
recursos financeiros dos pequenos Es
tados não comportariam as respecti
vas despesas. 

Não se trata, apenas, de fixar os 
v,encimentos dos ministros dos 'Ilri
bunails de . Apelação, poil"que es.s~a fi- · 
xação determina aumentos nos juí
zes, e, em \conseqüência, taanbém dos 
vencimentos dos Secretárioo de Es
tado, que não quererão ficar em si
tuação inretiar. Depois, ce:r.tamente, 
viriam reclamações dos Plromotores 
Públicos, desejosos de serem aumenta
dos, como o fôrru a mtagistratura. E' 
preciso, porta.ncto, fixar critério que 
possa se:r aceito poc todos os Esta
dos, grandes e pequenos. 

Não compreendo, p01r ex.enilplo, co
mo no D1s.trito Federal, se pague 
menos do que em São Paulo; é in
justiça clamocosa, que deve ser :repa
rada. Mas hâ Estados, entre êles 
Goiâs, Mato Grosso e Piauí, que tal
vez não ppssam pagar à ma.gi&tratu
ra o vencimeruto mensal de sete mll 
oruzeilros. Dai a necessidade de se 
oonsiJde,rar ao mesmo tempo o pa
drão e o ~usto de vida de cada ;re
gião, iaS peculia;ridades locais, etc. 

A Constituição de 34 afigurava-se 
me ótima nesse particular, pois to
mava por base à1 remuneração dos· 
Secretârios de Estado. E' verdade. to
davia, que tal dispositivo deu mar·
gem a interpretações não co~t~
veis com o pensameruto do legisla
dor. 

Não QCOIITeu isso no meu Estado, 
porque ali ficou estabelecido que· os 
ve!lJCimen>tos dos desemba~rgadores se
riam iguais à remuneração que perce
bessem, a qualquer titulo, os· Sec;re-

tá!rios de Es.tooo. Fixou-se, pO!rtam
to, critério, que podia ser a~>eito por 
tôdas as unida~des fede~rativ•as. 

A vida em Santa Ca.tarina não é 
tão cara como em São Paulo, alí 
um Se.metârio de Estado não !precisa 
ganhar o que v·ence o seu c-ol>ega nes
te Estooo. Acho, assim; que o cri
tério que se pretende a,do.taa- é mui-to 
alto, a~C.arxeta-ndo ellC>atrgo.s que 'al
guns Estad-os talvez não possant as-
sumilr. . 

Proporia, rpor 'essas razões, ·adotás
semos o d:Ulpositivo da Constitui~ão 
de 34, >dando-se-lhe redação que não 
perml!tisse . Blbusos, e esilia,belecendo 
preceito especia,l pa~ra ô Distrito Fe
deral, Qnde não existe Secre.ta.rila de 
Estooo. (Muito bem). 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr. PresLdente, !J:equeilro !li retirada 
de minha >emenda, rpara ~Oii!a,r, a 
do 'SI. Ivo d'Aquino, referente aos 
dois quintos. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - EncontJram-se sôbre· a 
Mesa algumas emendas ao dispositi
vo \em votação. Uma., do ilustre Se
nador Serihor Ivo d'Aquino: 

"Di.ga-se: "dois quintos" - em 
vez de· "um têrço". 

e -outra d-o Sr. Agamemnon Maga.-
1hã,es nestes têrmos: 

"Diga-se: ·. e) fixação · dos ven
cimentos dos desemlbargooores 
dos 'Ilribunais de JustiÇia em 
quantia nunca ini~i<llr 'à · ;peroe
·hld>a, sob qualqu& titulo, pelo 
S.ecll'leftário de Es"t!l!do, e os dos 
demais juízes vitalícios... (como 
estâ)." 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr. Presid>ente, requeiro preferên
cia pa~ra a eme!llda do sr. Ivo de 
Aquino. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - 'Existe um ~requerimento 
de preferência do Sr. Deputado Café 
Filho, em fJav.IJI.r da emenda do se
nhO!l" Senador Ivo d'Aquino. 

Os -Senhores que 'o aprovam quei
ram fioar senta~dos. (Pausa) • 

Foi .a,pro.va4o. 
A emenda do Sr. Senador Ivo 

d'Aquino é a seguinte: 
·"D.iglaj-se dois ·quin·to.s, em vez 
de um $ço". 

I~ 
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Os Senhores que a aprovam, queil
!l'am perrnJanecer sentados (Pausa) • 

Aprovada. 
Quero oonsignar a dieclruração · de 

que votei contr-a •a emenda, por jul
gar que a.lguns dos •Estados não su· . 
portam a deSIPeSia. _ 

Vamos passar à voltaçâo da leta'a, j: 
"CollllPebên.cia privrutiv.a, do 

Tribunal de ApelaÇão, pa.ra. o 
processo e julgamento dos juízes 
k.uferiotes, nos orimes .comuns e 
nos de responsabilidade". 

Não hâ eme!IJdJa. 
Os Senhor·es que aQ)l"ovam o dispo

sitivo, queiram manter-se sentados. 
(Pausa) • Aprovado. 

São seis e meia. Consulto à Co• 
missão se devemos prosseguir com 
os ta'a~balhos. 

O SR. MAR.IO MASAGA.O - Sr. 
FIDesidente, o pessoa,! está muito sa
crtficaldo, porque nem o descanso se
manal lhe é pl"OIPOTCionado. 

O SR. ALIOMAR BALEEffiO -
De rn.i.nhia parte, IP!'eferiria p.!oseguir 
por mais uma hOII'a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Peço â ·rutenção dos Srs. 
Representantes. Ainda estamos v o-

tando o capitulo Do Poder Judiciário. 
Vota,mos os oaJpftulos Da Organiza
ção Federal (in:ooiii!I>leto), Do PÓder 
Legislativo, Do Poderr E,iUcutivo e 
paiTte Do POdeJr J'I.UZiciário. Restam
nos dez dias \do prazo palra a discus
são dos demais, inclusive parte deste 
último. Uma de duas: ou fa.remos 
sessão amanhã, p&r·a prosseguir !\OS
sos tra.balhos, ou continuarlmos ho
je, 13Jté concluir a votação. 

O SR. ADIROAIJDO OOSTA -
Prqponho que saiam06 daqui, ho
je, à meia-noite,ITh'cis tenha.mos fol
ga. amanhã; quer odize!l', sessão per
manenJte, até se aca.bar o capítulo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que acham 
que se dev.e oonvoca.r sessão pa.ra 
aml!Jlhã - e, neste caso, não pros
seguilr,!lmos os tr>abalhos hoje - te
nham a bondade de se lev.a.nta.r! 
<Pausa). 

Aprovado. 
Fica, pois, convocada. :reunião para 

amanhã, às 14 horas. 
Está encerrada •a. sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 ho
ras e 40 minutos.) 

FlM DO II.0 VOLUME 
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