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26.a Ret:1nião, em 28 de Abril de 1946 

Reuniu-se hóje - às 13 horas e 30 
minutos a Comissão da Constituição, 
com a presença dos Srs. Constituin
tes: Nereu Ramos, Presidente . Prado 
Kelly, Cil:ilo ~únior,_ Clodomir Cardo
so, Agamemnon Magalhães, Gus~avo 
Cillpanema, Magalhães Barata, Soares 
Filho, . Edroaldo Mesquita, Argemiro 
Figueiredo Silvestre Péricles, Caíres 
Brito, Atílio Viva.qua, Guaraci 'Silvei
ra, Hermes Lima, Milton Campos, 
Graco Cardoso, Acúrcio Tôrres, Cos
ta N.eto, Café Filho, Mário Masagão, 
Aliomar ]?a.lee}ro, Ferreira de Sousa, 
Ivo d'A:quino, Flávi•o Guimarães, Val
demar Pedrosa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

Em prosseguimento aos trabalhos, 
vou proceder à votação do § 1.0 do 
art.. 28 - "-Do Poder -Jutiiciário ", as
~im concebido: . 

"§ 1.0 ...:... Em caso de mudança 
da séde do Juízo, é facultado ao 
Juiz remover- se com ela ou pedir 
disponibilidade com vencimentos 
integrais." 

Os Srs. Representantes que apro
-vam êste dispositivo, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
· Em votaçã,o o § 2.o: 

"A investi'd ura nos Tri•bunais 
de apelação da.r-se-á ·mooiante 
promoção de juizes da entrfl.ncia 
mais elevada, alternad-Mnente, por 
merecimento ·e antiguidade. Quan
do o critério fôr o de merecimen
to, o Tribunal de ApeDa.ção orga
nizará lista tríplice para ser sub-
metida ao Poder Executivo; quan
do fôr o da antiguidade, decidirá, 
pre'liminarrriente, se dçve ser pro
posto o Juiz mais antigo; e, se 
três quartos dos votos dos juizes 
efetivos forem pela negativa, .pro-

. ceder-se- á à votação relativamen_ 

( ~ ) Publicada sem revisão tde mem
bros da Comissão. 

te ao imediato em antigtúdade e 
assim por diante, a.té se 'fixar a 
indicação. Num e noutro caso, as 
votações se farão por escrutínios 
secreto." 

A êsse dispositivo foram oferecidas 
as seguintes emendas: 

Do Sr. Mário Masagão, com o se
guinte teor: 

"Salvo no caso do ~ 4.0 dêste 
artigo, os desembargadores serão 
escolhid-os dentre os Juízes de 
qualquer das duas entrâncias mais 
elevadas, mediante lista tríplice 
organizada. pelos Tribunais de 
Justiça, em· cada vaga, pelo cri
tério do mer-ecimento". 

Outra, do Sr. Aliomar Baleeiro, 
mandandt> acresceitar, depois da pa
lavra - · "merecimento", ----: "apurado 
por concurso de provas'. 

Do Sr. Acúrcio Tôrres, assim redi
gida: 

"!A investidura nos Tribunais de 
Apelação dar-se-á, · alternativa
mente, entre Juí:~~es de Direito, por 
merecimento e antigui-dade. Quan
do o critério' fôr o do merecimen
to, o Tribunal de Apelação orga
nizará list.a tríplice de juízes da 
entrância mais ·elevada para ser 
submeti'da ao P0der Executivo; 
quando fôr o da antigUidade, de.:. 
cidirá, preliminarmente1 se deve 
ser proposto o juiz mais antigo qa 
classe; e, se três-- quartos dos votos 
_dos juízes efetivos forem pela ne
gativa, procedet- se-á à votação 
r ela-tivamente ao imediato em all 
tiguidade e assim por -diante, até 
se fixar a indicação. Num e nou
tro caso as votações se· farão por 
escrutfni'o secyeto". 

A êmenda do Sr. Ivo d'Aquino,.
adiada na última sessão para ser -· 
apreciada nesta oportunidade, é a $e
guinte: 

"Para o Tri-bunal de Apelação o· 
preenchimento de duas vagas por 
mreciment_o e un:a por antigui-· 
dade" . 
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Existem ainda duas emendas. da au
toria do sr: Ferreira de Sousa. A 
primeira diz: · 

"A investidura dos Tribunais 
de .'Apelação dar- se-á medianye 
promoção de juizes da entrâJ1Cla 
mais elevada, por merecimento ou 
por antiguidade, compe.tindo .. à lei 
de organização judiciária fixar a 
proporção ." . 

A segunda está assim -re'digida:·: 
"Quando o cr itério fõr o da an

tiguidade, decidirá, preliminar
mente, por maioria de votos, se 
deve ser proposto o juiz mais an
tigo. No caso negativo, proceder
se-á à vot ação relakivamente a.o 
imediato em aintiguidade. Se ain
da ai fõr vetado o nome do últi
mo, a promoção se fará por roere.:. 
cimento". 

O SR. MARIO MASAGAO - Sr. 
Presidente, requeiro preferência para 
minha emenda. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESi
DEN'r.E - Etá sõbre a Mesa um re
querimento do Sr. Acúrdo Tõrres nos 
seguintes têrmos: 

Requeiro preferência para minha 
emenda". 

Os Senhores Representantés devem 
estar lembrados de que,- na sessão de 
ontem, foi dada prferência para a 
emenda do Sr. Senador Ivo d'Aquino, 
composta de três partes. As duas pri
meiras referem-se aos juizes de Direi
to e a última ao Tribunal-de Apelação. 
Na ocasião da votação, foram desta
cadas as três partes e adia-da a vota
ção · da última, apesar do pedido. de 
preferência. 

Quer me parecer que a emenda do 
Sr. Senador Ivo d'Aquino goza de pre
ferência na votação, justamente_ por 
que já a tinha IJ4t votaÇão de ontem. 

O SR. MARIIO MABAGAO -' Se
nbor Presidente, V. Ex.a decidiu on
tem que a preferência dada à _ emenda 
da Sr. Senador Ivo d'Aquino era rela
tiva ao assunto do artigo em vota
ção. Não poderia compreender a ma
téria que é objeto de consideração em· 
outro texto. Essa decisão, aliás, deve 
constar do apanhamento taquigráfico. 

O SR. NEREU RAMOS, PR·ESI
DENTE .- Na sessão -de ontem, se
gundo as notas taquigráficas, tinha
mos ficado no seguinte pont o: 

"O Sr. Nereu Ramos, Presidente 
- penso que a assunto é fácil de 
resolver. Existem várias emendas 
que se referem a juizes e a tribu
nais, e outras que ' dizem respeito 

somente aos tribunais. Adia~<emos 
a votação das emeooas relativas 
aos tribunais para quando nos re
ferirmos ao artigo que deles trata. 
Vam.os votar agora a matéria refe
rente a juízes. Depois, .na redação 
finàl se comporá como convie.c. A 
emendã, na forma por que está 
redigi'Cla, criará certa di·ficuldalde, 
pois não foram lidas à Casa tõdas 
as emendas concernentes ao § 2.0

, 

de modo que a preferência con
cedida foi entre as duas emendas 
ligadas e não em relação às de que 
a Comissão não tem conhecimen
to. 

Quanto à parte reÍativa às pro· 
moções para o Tribunal de Ape
lação há, como disse, a. emenda. 
do Sr. Ivo d'Aquino, cuja aprecia... 
ção adio, e para isso consulto à 
Casa, ('muito bem), até ser dis
cutida a matéria a qu~ ela diz 
!espeito. " 

Chamo a atenção dos Srs. Repre
sentante~ para o seguinte: na sessão 
;passada,, a emenda do Sr. Senador 
Ivo d'Aquino, que se compunha de 
três partes, teve ,a matéria das duas 
primeiras apreciada na ocasião opor
tuna. A terc-eira ifoi .adiadfl. para 
quando se diseutisse o assunto a que 
se referia. 
' A Comissão votou preferência pa
ra essa emenda, mas, evidentemente, 
a preferência era e~ relação a utra 
emenda, que estava em discussão) e 

· que tratava prõpriamente da matéria. 
em debate, relativa a Juizes. Esta ·úl· 
tima parte ficara adiada, porque não 
podia ser concedida preferência para 
ela, uma vez que as demais emendas, 
tratando do mesmo assunto, não ti
nham sido submetidas à aprovação. 

Não há, verdaldeiramente, pref-erên
cia para essa parte da emenda, pois 
a mat-éria não estava em V<?tação. 

Assim, vamos considerar os requeri
mentos existentes sôbre a mesa: pri
meiro, o ofereci'Clo na sessão passada 
pelo Sr. Deputado Acúrcio Torres, de 
preferência para a emenda de sua 
autoria, que renova questões muito de
batidas na vigência da Constituição de 
193·4: se a promoção era por entrân
cia ou .por classe, class·e que, no caso, 
era. sinônimo de calTeira. 

Tive oportunidade, em 1934, de ser 
ouvido por um ilustre representante 
da Justiça de São Paulo, · a propósito 

. da interpretação a dar ao dispositivo · 
··constitucional. E isso porque eu esta
_va encarregado da, redação do capítu
lo "<Do Poder Judiciário . " 



Respondendo a êsse ilustre jurista, 
adiantei que meu p€nsamento e o com 
que supunha haver ·a Constituinte ade
rido ào dispositivo eram que classe se 
considerava sinônimo de entrância, e 
não de carreira. Vários tribunais se 
pronunciaram nesse sentido, enten
dendo outros que classe. não era en
trância, mas caneira, até que o assunto 
veio ao Supremo 'Dribunal Federal e 
ali se decidiu que classe era sinôni
mo de entrância, e não de carreira. 

Pronuncio-me, encaminhando a vo
tação, francamente contrário à emen
da do Sr. Deputado Acúrcio Tôrres, 
porque ela se opõe ao pensamento com 
que votei o dispositivo em 1004, e não 
tenho motivo algum para modificar 
meu juízo. 

O SR. ACURCI.O '!10RRES - Se
'nhor Presidente, pelo _gue acaba Vossa 
Excelência de dizer, parece-me ter ha
vido de minha parte uma confusão, 
achando que classe fôsse coisa dife-

. rente de .entrância. Não houve, porém; 
tal. Se há confusã.:-, não é minha, e 
sim dos que. pensam que classe é en
trância, dos que entendem que classe 
ou carreira seja entrância, porque a 
Constituição de 193'7 é clara, e foi 
baseado em dispositivo dessa Carta 
que redigi a minha emenda. 

Aliás, se V. Ex."'· fizesse a gentileza 
·de perder um minuto, . passando os 
o1hos na justi.ficação da emenda, ve
rificaria o acêrto do que afirmo. 

Sabem os meus honrados colegas que 
a classe é de. juiz de direito. Agora, 
dentre os 'juízes de direito de uma 
classe existem tantas entrâncias quan
tas as estabelecidas nas leis· de orga_ 
nização judiciária. No meu Estado, 
por exemplo, há três entrâncias. Per
gunto, para mostrar que a confusão 
nãQ é minha, mas de quantos querem 
interpretar, muitas vêzes às pressas: 
a· juiz de primeira entrância é, ou não 
o mesmo da terceira? Todqs são juízes 
de direito, e a entrância, às mais das 
vêzes, notadamente no EstaJdo do Rio 
de Janeiro, é apenas para o efeito dos 
vencimentos, porque são encontrados 
juízes de entrância inferior servindo 
em comarcas que, pelo movimento, ·são 
superiores a muitas outras em que 
.servem juízes de categoria mais ele
vada. 

V. Ex. a irá. encontrar, Sr. Pre
sidente, juízes de entrância supe'rio·r 
em comarcas do interior do Estado .. e 
entretanto, na Capital, estão servindo, 
às vezes, juízes de .primeira entrância. 

A entrância é estabelecida, na maior 
parte das vêzes, para e<feito de me
lhana de vencimentos do .juiz, dentro 

SL 

da classe, porque o juiz de direito da 
primei-ra entrância tem · as mesmas 
atribuições que o juiz da terceira. O 
de primeira não é inferior nas suas 
atribuições, na sua jurisdição, aos de 
entrância mais elevada, porque - . 
exemplifiquemos com a magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro - há 
uma gradação, a saber: Tribunal de 
Apelação ·do Estado, juízes de direito, 
em tôdas as com!llrcas, e, como em 
algumas comarcas há têrmõs anexos, 
são · êstes servidos por juízes muni
cipais. Há comarcas que têm· têrmos, 
e outras que não os têm. Existem co
marcas, com têrmos, servidas por juízes 
de primeira entrância e outras, sem 
têrmos, onde se encontram juízes de 
terceira entrância. · 

Entrância, portanto,. não é sinônimo 
de classe. Classe pode ser sinônimo de 
carreira, mas, ' classe ou carreira, nunca 
qu'alquer dessas eXJI)ressões foi em
pregada com-o sinônima de entrância. 
E' a classe que coll!fer.e as prerroga
tivas ao magistrllido. E' a condição de 
juiz de direito que lhe dá a inamovi
bilidade, a irredutibilidade dos venci
mentos e outras vantagens. Entrância, 
ao contrário, é simples questão de or
dem administrativa. Se superior, não 
investe de ma.ior autoridllide ao juiz, . 
nem lhe amplia a jurisdição. O juiz 
de primeira entrância tem a mesma 
jurisdição e a mesma competência que 
o de terceira. 

Desejo, com a minha · emenda - e 
daí ter dito que era substancial ~ que, 
ao se promover o juiz, por antiguidade, 
ao Tribunal, não seja êle tirado da 
terceira ou última entrância, mas d'e 
qualquer delas, desde que dentro da 
classe de juiz de direito. 

O SR. · MARIO MASAGAO -'- Se
nhor Presid·ente, a emenda do nobre 
Deputado, Sr. Acúrcio Tôrres, pa-ra, a 
qual se vai votar pref·erência, não tem 
apenas o inconVeniente, apontaido por 
V. Ex.", de gerar dificuldaldes a res
peito das .expressões "classe" e "en
trância". Ela é, também, em parte, 
contra o vencido. 

.Pela emenda em causa poderão ir·l 
para Tribunal de Justiça juízes, em 
certa proporção, pelo princípio da an-

. tiguidade. Ora, ontem aqui já deli-be
ramos sôbre a promoção de juízes para 
as várias entrâncias. Por antiguidade 
só poderão atingir à terceira, sendo a 
promoção,.· dai em diante, feita por 
merecimento. Se não pode o juiz ser 
promovido à quarta entrância; senão 
p'or merecimento. como poderá ir para 
o Tribunal, por antiguidade? Séria isso 
uma incongruência em face do prin-' 
cipio ontem adotado . 
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O SR. AlCURCIO TORRES -:- Mi~ 
nha eme-nda pode cnter urna inova
ção, mas não constitui, em absoluto, 
contradição. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se 
V. Ex." mandasse escolher o juiz por 
mereciment, estaria certo; mas esco
lher por anti-guid-ade é contrariar o 
que vatámos. ontem. 

Se a Comissão não admite · que o 
juiz seja• promovido à quarta entrân
cia por antiguidade, como há de per
mitir; p_pr antiguidade, s.ua ida par:a 
o Tribunal, _que é . instância superior, 
e não, apenas·-entrânc.ia:· .màis elevada? 

tP.or êssé motivo. Sr. Presidente, vo
tarei contra a preferência para a 
emenda do Sr. Deputado Acúrcio Tôr
res, a fim cte ser oportunamente vo

. tad!J. a pre.f.e.rMcia. para a .ll).inha., que 
.:el%á·~em · 3.1armonia com os ,princípios 
. ontem adotados por esta ·Comissão . 

O SR. 'NlEREU RAMOS, PRESI
:DENTE '-'- ·os Senhores que apr ovam · 
·'o ped1P,o Ide preferência · formulado 
pelõ Sr. Acúrci0 Tôrres qúeiram per
manecer sentados . (Pausa) . 

Rejeitada. 
Há um requerimento de pl·eferência, 

assina.do pelo iSr. Deputado Mário 
;Masagão. 

.Desejo, porém, dizer algumas pala
vras, em justificativa do procedimen
to. 'da Presidência. 

Não considerei prejudicada a emen
da rdo Sr. De·puta.do Acúrcio Tôrres 
.pela circunstância de que ontem adia
mos a matéria, relativamente aos tri
bunais, para n()li cingirmos, apenas, à 
ma.téria sôbre os juízes. 

iDe maneira que uão podia consi'de
D:ar com_o decilctida pela Casa a parte 
.referente aos Tr:ibl.Ll'lais, no-sentido de 
julgar ·prejudicada a ·emenda. i?or isso, 
nã'o me conformo com ós argumentos 
do Sr .. Deput a-do Mario Màsagão, em
·bora -entenda que, t endo votado ontem 
fa-voravelmente à sua -emenda, coe
rentemente, tenho de sufragar o que 
sugere, n~ste momento . 

Os .Senhores que aprovam o pedido 
.de pref'erência .. . 

O SR. ACU.RCIO TORRES - Se
nhor !Presidente, nesa oportuntda.de, 
vencida minha emenda, quero ficar, 
tanto quanto possível, no sist~ma Ivo 
d 'Aiquino, a que também se apegou, há 
pouco, o eminente Sr . Deputado Mário 
Masagão, quant o ao princípio . 

O SR. MARIO MASAGAO - Ao 
contrário. Combati- a . 

O \SR. AOURCIO TORRES - Por 
Í.!>SO, Sr. iPresi!dente, apre5;ento a se-

guinte subenien:da à emenda do "Se
nhor Deputado Mario MaJSagão. 

"As promoções aos tribunais 
superiores obedecerão ao seguinte: 
- uma "vaga por antigui'dade e 
duas por merécimento". 

O rSR. iMAR!O MA:SAGAQ iE' 
a emenda Ivo d'Aquino. 

O 1SR. AOURJOIO TORRES E'-
.o seu ·restabelecimento . 

b SR. NIEREU 'RAMOIS, . PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Senador 
Ivo d'Aquino consta da Mesa para. 

-ser oportunamente considerada, de 
. vez que- para isso foi adiada . Terei 
·de considerá-la _ oportunamente, s~ 
não fôr ~onced1da ·a preferência . 

O SR. AICURCIO TORRES -De'-. 
seja um esclarecimento, Si:. Rr'esi
:dente ; a .preferência para a emenda 
;Mário Masagão, uma vez apoi&da 
,pela Comissão, pr~juldica ou não a 
emenda Ivo d '!l\qu1no? . 

O SR. MARiü MASAGAO- Não 
porque minha ·emen-da ,pode ser . re
jeita:da , 

O SR . .AiOURCIO TORRES -Sou 
muito vivido e, por isso, esclareço: 
pref-erência com a conseqüente apro
;vaç?.o. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI
PENTIE - Aprovada a •emen:da do 
Sr. oDeputado Mario Mas!llgão, ficam, 
conseqüentemente, prejudicadas tô
,das quantas com ela colidirem . ·A 
emenda do Sr. Acurcio Torres, coli
de, e, por conseguinte, ficará pre
judicada. Se a emenda- do Sr. ,Depu
tado Mario Masagão estal>elec·e que 

:tõdas ,as--'promóções serão por .mere:.. 
cimentos, como não há de ficar pre
judicada uma emenda que fala em 
promoções por merecimento e por 
antiguidade? 

O SR. ACURCIO TüRRES-' Não 
poderia ser votada a emenda .Mal·io 
Masagão, com a ressalva' · dà minha? . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'DE - Não, porque ela se com
põe de uma parte só. 

Os Senhores que concedem a pre
ferência requerida pelo Sr. Deputado 
Mario Masagão queiram !ficar senta
dos . (Pausa) . 

Aprovada. 
A emenda do Sr. Deputado Mario 

Masagão estabelece: 

"Salvo no caso do § 4.0 dêste 
artigo, os desembargadores serão 
escolhirdos dentre os juízes ' de 
qualquer das duas entrâncias . 
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.mais elevadas, . mediante li6ta trí
plice organizada · pelo Tribunal de 
Apelação, em cada. vaga; pelo cri
tério do mer~imento." 

o. § 4.0 , a que se refere a emenda, 
é o seguinte: 

"Na composição dos Tribunais 
Superiores serão reservados .luga
res correspondentes a um quinto 
do número total para que sejam 
preenchidos por advogados, ou 
membros do Ministério Público, 
de notório merecimento e repu
·tação iliba:da, com dez anos pelo 
menos de prática forense, esco~ 
lhidos de lista tríplice, or.ganiza:da 

·· pelo Tri•bunal em escrutínio se-
creto". 

O Sr. GUSTAVO CAPANEiMA _
(Pela ordem) - Sr. Presidente, vo
talda a emenda Mário Ma.sagão, de.., 
:sejo sal;>er se a redação final pode
ria orientar-se no seguinte sentido: 
.que a escolha por merecimento se 
faça dentre os juízes de terceira en
tr~ncia, .ou de entrância Slfperior. 

O s·R. MARIO MASAGAO - Es
tou de pleno acôrdo com V. Ex." 

O SR. NEREU. RAiMOS, PRESI
'DElNTE - .A emenda sôbre a qual os 
·senhores vão pronunciar-se é a se
:guinte, de autoria do Sr. Mario Ma
.sagão: 

"Salvo no caso do § 4.0 dêste 
artigo (preenchimento de vaga 
.por a;d~ogado ou membro do Mi
nistério Público) , os desembarga
dores s-erão escolhidos dentre os 
juízes de terceira ou superior en
trã;ncia, mediante lista tríplice or
ganizada pelos tribunais de justi
ça, em cada vaga; pelo critério de 
merecimento" . 

Chamo a atenção dos Senhores para 
'êste ponto: o pensamento da emenda 
·é que o desembarg111dor seja tirado 
·da terceira entrância nos Estados que 
só tiverem três, ou da terceira e das 
•outras nos que tkrerem· acima de 
três. 

A redação pode não estar perfeita, 
como perfeita não éstá a redação de 
muitos dispositivos votados. Para isso 
foi que imst!tuimos Comissão de Re
dação. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
·sr. Presidente, existem em mãos de 
V. Ex." duas emendas minhas . .. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Li essas emendas e, de
·pois de as lér, submeti a votos os re
<Qll.erimentos de preferência. 

O SR. FERThEIRA D ESOUZA -
. . . a respei-to, e para as quais quero. 
ainda uma vez, solicitar a atenção dos 
egrégios componentes da Comissão 

!Minha divergência com a emenda 
.do Deputado· Mario Masagão é de cer
ta forma substancial. A emenda em 
aprêço consagra a regra da promoção 
ao Tribunal de Apelação só e só _pelo 
critério do merecl:mento : ao passo 
que a minha emenda propõe se ad
mita o critério da antiguidade e do 
mereciment o, deixando à lei de or
.ganização judiciária a atribuição de 
!definir a proporção do aproveitamen-
to . · 

Queria ainda pedir a atenção da 
Casa para as profundas injustiças que . 
um critério unilateral pode determinar 
no seio da magistratura. 

A promoção por mereciment é, ef~
rtivamente, dp ponto de vista rigorosa
mente lógico, a ·mais justa e aceitá
·vel. Mas, se considerarmos que não 
ihá critério absoluto ·para julgar do 
merecimento e que a orga.nização das 
•listas depende . de julgamentos pe&
osoais; dà vot~ de juízes, voto que pode 
•Obedecer a motivos muito nobres, mas 
que pode não traduzir absoluta juS
tiça - se considerarmos. isso veremos 
ser necessário que a lei est a;beleça. 
normas" corretivas, normas que possam 
·reimplantar a ju6tiça nos casos em 
que esta seja violada pelas listas de 
merecimento. 

Já ·tive oportunidade de dizer nesta 
Comissã-O que mesmo em minha vida. 
!Profissional cónheço inúmeros casos 
1em que a possibilidade de promoção 
por antiguidaJde corrige essa na.tw·a:l 
conseqüencia da faUbilidade humana. 

Sou advogado, sou homem do direi
to, mas não m~ acostumei ainda a. 
•ver nos juízes brasileiros ~ homens · 
íntegros, homens capazes, julgadores 
tanto quanto possível bons - a au
réola de homens infalíveis, perfeitos; 
são, pelo contrário; imperfeitos, como 
nós outros, accessíveis a pedidos, a. 
questões de ordem sentimental e a di
versas outras considera·ções que nem 
.sempre correspollldem a um espírito de 
absoluta justiça. 

Nessas condições, o critério lógico. 
;perfeito, é o já adota,Jdo nas Consti
·tuições de 1934 e 1S37, sobretudo nes~ 
ta última, subscrito pela egrégia Sub
Comissão: acesso aos tri-bunais supe
riores metade por ant igukláde e me
tade por merecimento . 

Entretanto, como o Sr. ·Deputado 
!Mario Masagão a mim mesmo me 
'Objetasse que êsse critério assim ri
gido nem sempre corresponderia às 
necessidades ou à situação de cad~ 
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·Esta'<io - e S. Ex.6 foi üm dos ·mais 
notáveis de~embargadores do Tribu
nal de Apelação de São Paulo, co
nhecendo as questões de seu Estado 
~perfeitamente - eu, para atender a 
essa sua sugestão, propus que, a exem
plo do que se estabeleceu em 1934, 
admitíssemos a duplicidade de crité
ll:io, - o da antiguidade e do mere
cimento, - deixando ao legislador lo-
cal fixar a proporção. · 

Confesso que, sempre que tiver de vo~ 
ta.r, aqui no Distrito Federal ou mes
mo em . meu Estado, votarei metade 
por metade . Mas admiti que qual
quer outro E11tado possa adotar cri
térió diverso, de acôrdo com as cân
dições partiJCulares de .sua magistratu_ 
ra e as necessidades especiais de .seu 
meio f<lrense. 

.Estabelec-er, porém, o simples e puro 
critério do merooimento é possibilitar 
injustiças que não se corrigirão de 
maneira alguma. Se passannos em 
:revista alguris dos grandes Tribunais 
de Apelação do pais, veremos que 
muitas - hão digo só algumas - das 
maiores figuras de juíz.e§ do Brasil 
c-hegaram à última instância da jus
tiça de suas circunscrições pelo cri
tério da antiguidade . 

Entre nós, quando os juiZes julgam 
causas, são nonnalmente perfeitos; 
quando examinam provas, · através de 
processos, fazem-no com · wbsoluta in
suspeição, a.lheianido-se inteiramente 
dos interêsses em jôgo. Mas os juízes, 
- o exemplo é ~omum, e de todos os 
mDmentos - quando se colocam na 
posição de h-omens, para escolher ou
tros homens, ou pa.ra consagrar uma 
preferência, são . humanos e, assim, 
1passíveis de tôdas as falhas e imper
lfeições dos políticos normais. 

Se tivéssemos, Sr. Ptt:esidente, de 
definir quem é o mais perfeito na 
questão de escolha de nomes, eu diria, 
- embora enfrentasse um preconceito 
geral, --:-. que o político é ainda, entre 
nós, quem escolh·e melhor, quando 
·pode fa'zê-Io com certo arbítrio. O 
magis,tra.do, pela sua situação de afas
tamento do meio das competições, pelo 
seu isolamento de urna certa parte da 
sociedade, é muito mais passível de 
influências sentimentais, certas simpa
tias e atenções. 

Não levanto, Sr. Presidente, uma 
acusação; não estabeleço dúvida em 
relação à capacirdade de escolha dos 
magistrados do Brasil; apenas declaro 
que os considero humanos e, como tais, 
se podem dobrar a determinadas ques
tões de sentimento e de simpatia. 

Sendo assim, necessário é que a lei 
possibilite, através do critério de anti-

güidade, - que não é de si mesmO' 
o mais justo, - a correção de erros 
e injustiças que conhecemos nas listas; 
Ide merecimento. · 

Por essas-razões, Sr. Presidente, eu, 
que tenh<l recebi'Cio apelos de magis-
trados do Distrito F'ederal e dos Es
tados, no. s·en:tido de · se continuar a 
consagrar a regra já existente, -
porque muitos dêles declaram que a 
.garantia única que têm em ,suas fun
ções é a ·do merec}mento, ~ venho· 

- .pedir a a.tenção da egrégia Comissão 
.para o que na minha emenda se doe
clara, assim recusand<l a emenda Má
ri<l Masagão. 

!Minha emenda não estabelece o cri-. 
tério proporcional, competindo à l~i· de· 
organização judiciária, de acôrdo com. 
as condições de cada Estado, ifixar
:Se será de dois têrços, de três quar-
tos ou de metade. 

O SR. GUARACI SIJLVEI'RA -' 
Sr. Presidente, queria pedir a aten
_ção dos ilustres membros da Comissão 
da Constituição para minhas palavras,. 
porque, além de definirem meu ponto 
de vista sôbre a questão em deba.te, 
talvez contribuam para melhor a.pre-.. 
ciação da matéria trazida à nossa· con
sideração. 

Como sabem VV. EEx.", ·certos com- _· 
ponentes desta Comis~ão são JL~heios a 
determinados estudos e matén.as que· 
não pertencem · ao setor dé suas ati
vidades. Entretanto, seu voto, muitas 
vezes, têm de decidir; é natural, pois,. 
que desejem encarar com bom sensG, 
as discussões, para votar consciente
mente e de acôrdo com suas respon
sabili'Ciaides perante a Nação. Infeliz
m<:mte, nem sempre podemos atender· 
às odiscussões. A deliberação tomada 
de não se permitirem apartes. :_ se• 
obedecida, - traria grande vantagem. 
porque ouviríamos a opi!!ião dos inte
ressados no assunto e poderíamos, as
sim, com bom senso, verificar de que 
lado se encontra a tazão. 

Quando, entretanto, um membro da 
Comissão da Constituição pretende· 
convencer seus companheiros por meicr 
de 'apartes prolongados, que, muitas 
vezes, não podemos apreender bem, o 
resultado é que os trabalhos são tu
multuados e nós, que desejamos since
ramerute ·<iar nosso voto, nem sempre· 
podemos fazê-lo com acerto. 

Na questão em aprêço, ouvimos as 
ponderações de div(;rS<.>s companheiros: 
de trabalho. Atendendo, porém, à opi
Jlião do ilustre Senador Sr. Ferreira 
de Souza, chegamos à conclusão dE!'. 
que, na realidade, é muito perigoso 
fechar-se a porta, a meu vêr ampla, 
a alguns juízes de merecimento que> 
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não tenham cónseguido . o apoio da 
política, ou seguido outros proc·essos 
aqui citados. , . 

Seria para nós uma questão de 
consciência contribuir para que essa 
porta fôsse fecha,da, impossibilitando 
qualquer recurso ao juiz integro que· 
não sabe pedir nem fazer política. 

Nêste senti:do, Sr. Presidente, muito 
honestamente e com ·meu espf!'ito 
crutão, - sem ofensa ào nobre f'Om
panheiro, Sr. Deputrudo Mário Masa
gão, - vejo-me obrigado a votar t::on
tla sua emenda. 

O SR. ÓLODOMIR CARIDOSO -
Vou votar contra a emenda do Se
nhor Deputado Mário Ma:;agão, por
que .prefiro a dó Sl", Senaüor Ivo de 
Aquino. 

Direi' porque a prefiro. Não tenho 
em vista adúzir, em favor dela, ar
gumentos novos, ainda não expo:;tos 
à Comissão. Quero, porém, que ainda 
uma vez, a Comiss.ão atente na dife
rença existente entre as- q.uas emen
das. 

A do Sr. Senador: Ivo de Aquino 
atende, quer à antiguidade, quer ao 
merecimento, ao 'passo que a do Se
nhor Deputado Mário Masagão deixa 
inteiramente de lado a antigüidade. 
Fecha, de. cert:> modo, as portas d~ 
TribunaL de ApeLaçã.o àqueles juízes 
que, menos felizes, não merecerem as 
simpatias da maioria· dos ' desember
gadores. 

Pela ~menda. · Ivo de Aquino, do"s 
têrços das nomeações obedecerão ao 
critério do merecimento. ' óra, isto é 
;positivamente bastante, 

O SE.. AT:i)Ll!O VIVAQUA - Se
nhor Presidente, o critério adotado 
pelo ante~projeto da Comissão tem, 
em seu favor, a tradição e o regime 
atual das organizações judiciárias dos 
Estados. Esta circunstâncias deve me
;recer, realmente, a atenção .da OTan
de Comissão, em face das emendas 
1novadoras áqui apresentadas. 

São as palavras que queria {Jizer à 
Hustre Comissão da Consti·tuição, an
tes de se .proceder à votaçã.J de as
fiunto de tanta relevância. 

O SR. MILTOM CA.l'\1:POS - Sr. 
Presidente, quero acreditar que· a vo
tação ontem verificada encaminhava a 
maioria da Comissão a se manifest~,r 
pela emenda dv nobre Deputado Sr. 
Mário Masagão, e por isso não quis 
debater o assunto, com a impressão de 
que já estavam. formados os juizos no 
ll"umo que -indiquei. · 

O SR. ACúRCIO TôRRES - Não 
está; acho que é um êrro de obsel"Va-
ção de V. Ex.a. · 

O SR. MILTON• CAMPOS - Esta
·va nessa persuasão, porque as primei-
ras partes ·foram aprova·das, e seria 
natural e lógico que se .aprovassem as 
<JUtras, para então esta·belecer-se · a 
harmonia, com a preferêl11Cia para o 
critério de antigüidade nos primeiros 
.gráus e para o de merecimento nos 
últimos. -

Por isso não vou :própriamente de
•bater o as'sunto. Mas observo 'que di-, 
ficilmente se encontrará um critétio
rque consiga congregar tôdas as opi
niões. Na verdade, qoom atender em 
qualquer c~itério. que a ~sse propós!~o 
seja oferec1do, ha de verificar que e"e 
determinará vantagens e iniqüidades .. 
É só tentar a aplicação, ainda que· 
in abstratum, dos preceitos de ordem. 
:prática, que isso ·se verá. Eu própiro 
fiz grandes eS'forços pa,ra descobrir um 
critério equitativo ,e -todos os que me 
surgiram ao espírito tinham inconve
nientes. Acho, portanto, difícil resol.: 
ver -se o assunto com segurança. 

iDe minha parte, e!I). face das com
plexidades que o assunto oferece, pre
firo, no voto que voUJ dar dentro em 
pouco, não adotar, integralmente .a 
emenda Masagão, por excluir de ma
neira ca.tegórica a antigüid•a-de nos úL 
timos gráus da carreira de magistrado. 

Confesso que me sinto impressiona
do peÚt situação dos juízes antigos,. 
não a.penas em benefício dêstes, mas 
em benefício, mesmo, do serviço; por
que os juizes que, muitas vêzes, se 
deixarám ficar · na antigilidade - por 

· fatores não concernentes às suas qua
lidades morais e intelectua-is .;_ êsses, 
ei:lriqueci:dos de experiênCias e saber
ainda poderão prestar os melhores 
serviços à causa da Justiça. . 

Prefiro, portanto ~ como ontem de-· 
clarei aliás, w nobre Deputado Sr. 
Mário Masagão- - aquela solução in
termédia da emenda do Sr. Senador· 
Ivo d'Aquino que, embora em menor· 
gráu, atende ainda á a-ntigüi-dade nas 
últimas promoções; 2/3< por mered
mento e 1/ 3 .por antigüidade. 

Eram as :paiavras que deseja pro
f.erir, sobretudo como antecipada. de
claração' de ·.roto. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI
DENTE - Os . senhores que aprovam. 
a emenda Mário Masagãa queiram fi
sar sentados (Pausa) . 

Rejeitada. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA -

(Pela ordem) - Envio à Mesa xeque_. 
Timento de pref.erência para minha 
emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI-· 
DENTE :- Existem agora, . ~ôbre o 



mesmo artigo, duas emendas: uma do 
Sr. Ferreira de Souza e outra de Sr. 
Ivo d'Aquino. 

O SR. ACúROIO TóR'RES (Pela 
-ordem) - Sr. Presidente, solicitei a 
;pala'Vra· a fim de chamar a aten~ão da 
Comissão pa.ra a emenda Ferre1ra de 
Sousa em face da emenda Ivo d'Aqui
no - a menos que a Comissão, Pf?r 
.assim dizer num provimento seu, qUel
ra delega'r à Comi<Ssão de Redaçi\o e.li
núnar as incongruêncüts acaso exls
tentes em determinada matéria , nos 
nossos vot-os. . 

A emenda Ferreira de Sousa, .cogl· 
tando da nomeação do Juiz de direi
.to para desembargador, .quer fixar 
apenas os critérios de antigüidade e 
de merecimento, deixando a propor
ção para ser estabel-ecida na lei ordi
nária. 

Ora, aprovada que vlesse ~ ser .a 
emenda Ferreira de Sousa, cnal'-se-1a 
uma contradição com o resto dÇJ ar
tigo, já votado, em. face da emenda 
Ivo d'A,quino. Ficanamos· na. segum
te situação: para a in'V·est~dura .do 
juiz de dh·eito e sua promoçao ate o 
último .gráu de . sua carreira ou clas
se a Constituição estabeleceria -o modo da: promoção e apenas deferiria para 
as leis de organização judiciária a 
parte justamente mais importante do 
assunto - a ·.referente a promoçao a 
desembargador. Se a emenda Ferrei
Ta de Sousa houvesse sido formulada 
antes da emenda total Ivo . d' Aquino, 
e rej-eitada que foi. minha emenda, te
ria votrudo á favor da emenda Ferr-el
ra de Sousa. estabelecendo apenas os 
critérios de 'merecimentos de anti
güidade e de·ferindo a proporção à lei 
ordinária, mas no tocante ·ao todo . 

· Deferir à lei ·ordinária uma parte e 
fi'xár a outra na Constituição - repito 
- e criar incongruência, motivo por 
que me inclino, já nesta altura, pela 
emenda Ivo d'Aquino. 

O SR. N1EREU RAMOS , PRESI
DENTE - Conforme explicava à Ca
sa, a contradição não está entre a 
emenda Ferreira de .Sousa, a ser vo
tada, e oS dispositivos aprovados na 
sessão passada . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
'Está en.tre a €ffienda Masagão !!~pro
vada na se.~são passada, e sua recusa 
hoj-e. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Peço a atenção do nobr.' 
Representante: d-, acô,·do com o P.ie
gimento, a Presi·aência não pode ser 
interrompi·da. TenfJ.o tc•lerado os a par
tes, mas vejo-me forçado a impedi-los, 
.a fim de ·. poder, pelo menos, expôr 

' . 

minha orientação no conduzir ·os tra
balhos e desempenhar . a função que 
me foi cometida.· Estou explicando 
apenas o que ocorreu, para mostrar 
a serenidade e imparcialidade com qüe 
dirijo os trabalhos . 

A emenda do Sr . Ivo d'Aquino, a 
set votada, estabelece que, para o 

· tribunal, a promoção será feita 2 '3 
;por merecimento e l/3 por antigüida
de; a 1 do Sr. Ferreira de Sousa esta
belece que a promoção será por . me
recimentó e por antigüidade, compe
tindo à lei de organização judici~ria "" 
lfix'ar a proporção. Há, por con""
seguinte, diferença fundamental en
.tre as duas: é que uma fixa. desde 
logo, um cdritério e a outra deixa ii.s 
leis de organiz;ações judiciária~ fazê
lc. A última adota o 1?rece1~o da 
Constituição de 34, que de1xou as as
sembléias dos Estados decidir sôbre o 
assunto, tanto que algumas consti~ll;i
.ções estaduais estabeleceram o ente
rio de 2/ 3 por meredmento e 1;3 por 
antigüidade, e a maioria delas est&
beleceu, alternadamente, um e putro 
critério. 

Inclino-me a aceitar a prop06ta que 
fixa na própria Coni.tituição . da RA:
pública critério que· ficar~, . as~1m, un~;
formali:zàdo em todo o pa1s, nao se del
xando ás assembl-éias t:!Staduais P.rer-
rogativa de modi<ficá-lo . · 

Manifesto-me, portanto, contra a 
pref-erência requerida pelo Sr. Sena
dor Ferreira de Sousa. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ 
Sr. Presidente, não sou homem de 
atitudes rígidas, de atitudes imutáveis, 
i!1capaz de chegar à razão, dada uma 
explicação por qualquer antogomsta. 
Não é, entretanto, lícito render-me aos 
argumentos contrários, seja ao meu 
pedido de preferência, sej-a .à ' emenda 
por mim oif•erecida. 

E não é lícito, Sr. Presidente, per
que declarei , des-de o início, q:ue meu 
ponto de vista pessoal é cons-agrar, na 
Constituição, uma regra perfeita no 
tocante à promoção para os tribunais· 
superiores. É: o que se lê no ante
projeto da Subcomissão, e está na 
·Constituição de 37, ou seja, o critério 
alternativo, um por antigüidade e um 
por mer·ecimento - isto é, metade por 
metade. ll:ste, o meu ponto de Vlsta 
pessoal. Entretanto, como o Sr. Mário 
Masagão - e isto foi ; já aqui, por 
mim repetido - me fizesse ver que 
~sse crii•ério, apesar .de consagrado 
pela Constituição de 37, não corres
pond·e ao ponto· de vista de diversos 
Estados, sobretudo ao do Tribunal de 
São Paulo, a·presentei a minha emenda 
de transação . Não é emenda que tra-



duza rigorasamente meu pensamento, 
porque' ~ste é o . do anteprojeto da 
Subcomissão e o que está na Consti-

. tuição de 37; quer dizer, metade por 
antigüidade e metaide por merecimen~ 
to. 

Para atender a êsse ponto de vista, 
julgo melhor deixar vigorar a regra 
da Constituição de 34, ou seja, que 
as legislações locais possam preferir o 
critério. Como V. Ex,. a, mesmo, acaba 
de informar, muitos preferem o cr~
térío de metade por metade; outros, .o 
de dois por um. 

E' ~ razão pela qual não me rendo 
á sugéstão de V. Ex.a e não retiro a 
preferência - entendo deve ser me-
t~de por metaU.e. · 

iMiiiha . emenda visa apenas a· trans- 
sigir, porque declarei que, tendo .de 
votar · qua~quer lei" de organização ju
diciária, votarei pela. metade, salvo 
se a Constituição prender minha vo
tade por uma norma precisa em con
trário. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DE~E - Qs Senhores· que votnm 
a favor . da preferência · requerida pelo 

·.sr. Ferreira de Sóusa, queiram con
servar -se sentados. (Pau8a) . 

Rejeitada. 
Vai ser votada a ·emenU.a Ivo de 

_Aquino, nestes têrmos: 
"Para. o Tribunal de Apelação, 

com o preenchimento de duas V<t
gas por merecimento e uma por 

. antiguidade'. 
Encaminhando a votação decla! o 

que, rejeitada a emenda ~ario J.l4asa
gão, pela qual votei, ado'to esta, nfto 
só .peleis motivos que já esclareci, como 
por haver sido a norma fixada por 
inspiração minl:la, na Constituição de 
35, em Sata Catarina. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
.sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE ~ V: Ex.a já falou · discutin
do o assunto, encaminhando a vota
ção e debatendo o requet•imento de 
preferência ... 

O SR. FERREIRA DE SOUSA ·
Penso, !ffitretanto, Sr. Presidente, qttf' 
tenho o direito de falar. -

O SR. N!EREU RAMOS, PRESI
DENTE - V. Ex.a tem sempre o 
direito de falar, mas a Pres~dência 
tem também o de expor seu pensa
mento, a fim de que a Casa possa ma
ni-festar-se. 

Pondero a V. Ex.a que a Mes;1 tem 
procurado pôr a· matéri..a em discussão 
capítulo por -capítUlo, d~pois, pl'dCP.de 
à votação artigo por artigo, .a fim 
de abreviar os debates. Estamos ve
rificando, entretanto, que, ao con
trário de dilrnimúr, a discussão tem 
aumentado . 

Ontem, já solicitei a atenção da 
Comissão para o caso de haver pelo 
menos um represent ante falado qua
tro vêzes sôbre o mesmo assunto . 

.Por isso, peço a colaboração de 
todos a fim de qué os trabalhos pros
sigam sem maiores obstáculos. To
dos os ilustres Representantes são 
testemunhas de que não evitei que 
quem quer que fôsse falasse, como não 
irilpedirel- que o Sr. Ferreira de Sousa 
fale também. Apenas peÇo - repito -
a colaboração de todos, não tolhendo 
como não tolherei, o direito de quem 
q1,1er qué seja. 

Tem a pal'avra o Sr. Senador Fer.
reir:a de Sousa. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
.Sr. Presi_dente. pedi a pp,lfiv>.·a, não 
com o intu;ito de discutir o caso, nE'm 
·com a idéia de obst1·uir. V. Ex.a deve 
saber que ·:· minha . colaboração . tem 

.sido· de ·.boa .. vonta:.de, colaboração de 
quem quer -trabalhar .e ,nunca de quem 
q}l~I: P!ejudicar os tra):>a~os . E' pos
SlVel ·que, em determinados momen
tos, contrarie pontos ·de vista dêste 
ou da'quêle, inclusive de V. ·Ex."', mas 
posso declarar q'i.te o faÇo . em abso
luta ·boa f€ · e, s"ém qÜebi·a da grande 
admiração que · tenho · por V. Ex.a, do 
respeito por suas _· decisões e da im
parcialidade, por mim proclamada, 
quanto à ação de V. Ex."' na Comis
são. 

O SR. N.EREU. RAMOS, PRESI
DENfi'E - V. Ex."' há de convir que 
a Presidência não pôs em dúvida suas 
intenções. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, pedi a palavra com 
o. intauito de fàzer ressaltar que vou 
votar contra a emenda Ivo de Aqui
no, porque, vencida minha emendiJ., 
que .estabelecia a possibilidade de ff
xarem a proporção .as 1 leis de orga
nização· judiciária, prefiro o que está 
no anteprojeto de Constituição, já 
aprovado,· o critério de metade · por 
metade. E!ita a razão por que vou 

·votar contra. a emenda Ivo de Aquim), 
e entendo, mesrilo, que a Comissão 
deveria. assim fazê-lo, esliabelecemio
essa norma. 

O ·sR, NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vai ser. votada a emenda 



Ivo de Aquino, a.ssim C•1ncebida: 
"Para o Tribunal de Apelação, 

com o preenchimento de o duas va
gas por merecimento e uma por 

_ antiguidade". 
Os Srs. ·que aprovam a . emenda, 

queiram conservar-se .Eentados. (Pau
sa). 

Aprovada, ficando prejudicadas a,s 
. emendas Acúrcio Tôrres e Ferreira 
de Sousa. · 

.O SR. PRADO KELY- Sr. Pre,
sidente, a aprovação · da emenda Ivo 

, de Aquino prejudica a primeira par
te do § 2.0 do art. 28 do projeto, mas 
não prejudica a segunda, nos seguin
tes têrmos: · 

"Quando o critkrio fôr o de me
recimento, o Tribunal de ApelB,
ção organizará lista tríplice para 
ser submet~da ao Poder Executivo; 
quando fôr o da antiguidade, deci
dirá, preliminarmente, se deve s~r 
proposto por juiz mais antigo; e-, 
se três quartos düs votos dos juí
zes efetivos forem pela negativa, 
proceder-se-á à votação relativa .. 
mente ao . imediato em antiguida
de. e assim por d.iante, atk se fixar 
a indicação. Ntun e noutro caso, 
as votações se farão por escrutí
nio secreto" . 

Aquêles que acompanharam a emen
da Mario Ma,sagão devem manifesta-:
sua preferência pela segunda parte do 
§ 2.0

, que acabei de ler. Efetivamen
te, nesse parágrafo se permite me
.Qida correcional ao Tribunal de Ape
lação, a qual se traxluziria pa recusa, 
pelo voto de 3/4 dos juízes efetivos, .!\ 
indicar o juiz mais antigo. 

E' medida de caráter disciplinar que 
pode atender a altos i.nterêsses da 
justiça. 

Como, entretanto, a emenda Ferrei
ra de Sousa a esta segunda parte se 
red"re, não à exigência de 3/4 . dos 
votos, mas à da· stmples maioria, é 
bem de ver que ela não ficou prejudi
e~da ,com a última votação. Só pode
na se-lo, se se adotasse o preceito do . 
anteprojeto; mas, em se tratando de 
·emenda, tem preferência regimental 
sôbre a segunda parte. Nesse sentido 
pediria a V. Ex." submetesse a dis~ 
ç,nssão a segunda parte. 

Aguardo oportunidade de votar a 
emenda do Sr. Ferreira de Sousa, à" 
qual dou · pref·erência sôbre o texto da 
.subcomissão. 

O SR. 'NIEREU R·AMOS, PREf3I .. 
DEN'IIE - Vai ser votada, agora, a 
emenda do Sr. Aliomar Baleeiro que 
manda acrescentar, deiJ()is de mereci-

12 __. 

mento - "apurauo por concurso rJ.e 
prova.s1'. • 

.. ,Trata-se de submenda à emenda 
do Sr. Ivo d'Aquino, já aprovada. . 

Os •Srs. que a aprovam, queiram. 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Rejeitada. 
!Como sabem os nobre Representan

tes, o § 2.0 , ·em votação, estabelece: 
"A investidura nos Tribunais 

de Apelação dar;..se-á mediante 
.promoção de juízes de entrância 
mais elevada, altematiamente, por 
merecimento e antiguidade", · etc. 

li:sse disposiUvo foi sÚbstituído pela 
emenda Ivo d'Aquino, mandando que 
as promoções -fôssem · feitas duas por 
merecimento e uma por antiguida:de. 

A segunda parte do dispositivo, evi• 
dentemente, não foi prejudicada pela 
emenda, que dela não cogitava. 

A .wgunda parte diz: 
"Quando o critério fôr o do me

recimento, o Tribunal de Apela
ção organizará lista trí<plice para 
ser submetida ao Poder Executivo; 
quando fôr o da antiguidade, de-

. ctdirá preliminarmente, se deve 
ser . proposto o Juiz mais antigo; 
e, se três quartos dos votos dos 
juízes efetivos forem pela negati
va, proceder-se-á à votação rela
tivamente ao imediato em anti
guidade e assE por diante, até 
se fixar a indicação'. 

O Sr. · Deputado Ferreira de Sousa , 
apresentou esta emenda: · 

Quando o critério fôr o da an
tiguidade, decidirá, preliminar
mente, por maioria de votos, se 
deve seE proposto o juiz mais an
tigo; no caso negativo; proeeder
se-á à votação relativamente ao 
imediato em antiguidade; se, ain~ 
da a.ssim, fôr vetado o nome· do 
último, a promoção sé fará por. 
merecimento". 

Num e noturo caso, a votação ·se 
fará por escrutínio secreto. · 

Em :votação. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA 

Pela minha emenda, Sr. Presi-dente, 
vê a egrégia Comissão que não . tenho 
assim entu~iasmo tão grande pelo 
puro e simples critério da antiguidade. 

Restabeleço a· regra da Carta ue 34 
de acôrdo, aliás, com o projeto da sub
comissão. Não exijo, para o veto do 
tr!ribunal, a maioria de dois têrç:os de 
desembargadores: contento-me c0m .a 
,simples maioria. Entendo que se a 
maioria do· Tribunal não se manifes
ta á favor de um juiz mais antigo, é 
porque veta promoção; é porque 
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l'ooonhece que êsse juiz só teria mes
mo por si a antigui:dade, e nada mais. 
Um voto para dar promoção é muito 
mais fácil do que um voto para vetar. 
Se a maioria doo desembargadores 
veta, é porque está convencida d'e que 
.o juiz e absolutamente inconveniente 
cà entrância superior. E' q·uestão de 
simples maioria.· 

Esta-beleço, na minha emenda, que, 
vetado o primeiro nome, observar .. 
se-á o mesmo processo em relação ao 
segundo; mas, vetado o segundo, 
quanto ao terceiro não haverá mais 
antiguidade; a promoção se fará por 
merecimento. O terceiro, de fato, já 
estava em terceiro lugar na antigui
dade, e, não entrando il·a lista de me
recimento normalmente, a sua anti
guidade era o único titulo que possuía. 
Ora, estando em terceiro lugar, não 
se atenta contra qualquer seu direito 
ou espectativa, de modo que nada po
derá esperar sendo vetados os dois 
mais antigos do que êle. · 

Tenho, assim, justificado a emenda, 
para a· qual peço pr.eferência. 

O SR. N'EREU RAMOS, PRIESI
DENTE - Peço a atenção dos senho
res Representantes. 

O projeto estabelece que a promo
ção será, alternadamente, por mere
c·imento e atniguidade; a · emenda do 
Sr. Ivo d'Aquino determina, para o 
Tribunal de Apelação, o .preenchimen
to de. duas vagas por merecimento e 
uma por antiguidade. Não se diz se 
o J!llz é tirado da última entrância. 
Permanece, portanto, a dúvida sôbre 
se devo considerar prejudicado êsse 
trecho da primeira parte do § 2.0 • 

O SR. IVO D'AQUIN!O - Reál- · 
mente, o fato de ser votada a minha 
emenda não resolveu .o meio de se .or
ganizar a lista de promoção quer por 
antiguidade, quer por merecimento. 

Temos dois casos a considerar, - o 
primeiro, da promoção ao Tribunal. 
por merecimento; o segundo,_ o da 
promoção por antiguidade, ·isto por 
ter passaJdo a emenda que apresen-
tei. · 

Na por ·merecimento, o critério ado
ta:P.o no projeto é o da organização de 
uma lista tríplice; na por antiguidade, 
é indicado um só nome. 

Mas como vamos apurar a antigui
dad.e? . Antiguidade na e1:1-trância, ou 
antigUidaide na cla:Sse? · 

A orientação seg-uida até agora é 
a antiguidade na última entrância. ··

Agora, na. promoção por mereci
mento, temos que adotar um critério. 
':Demos de saber se a promoção é 11-

vre dentre os magistrados ao organi
zar-se a lista triplice, ou se essa pro
moção por merecimento sai apenas de 
determinada entrância. Desde que, 
em princípio, a consideremos livre, 
acho ·que a lei deve estabelecer o cri
tério de um mínimo de exercício para 
a escolha, ao compor-se a lista trí
plice. Exempli!ico: no Estado de San
ta Catarina. quando se trata da or-
ganiza_ção da lista por merecimento, 
o tribunal pode escolher livremente 
entre os juízes de tôdas as ent râncias, 
mas a lei da Organização Judiciária 
exige que tenham, no mínimo, cin
co anoo de judicatura. Na lista de pro
moções por antiguidade lá adotada, 
o critério é que o juiz saia da 4 .a en
trância, ou seja, da última. Em São 
Paulo, será da quinta. · 

Temos, portant o, que fixar um cri
tério; em primeiro lugar esta,belecere .• 
mos como promover o juiz por anti-·· 
guidade. · 

fEntendo desde já que, uma vez que 
se trata de antiguidade, esta deve 
ser colhida entre oo juizes da última 
e!ltrânéia, isto é,_ da entrância supe
rwr. 

Desde. que se trate de promoções 
por merecimento, o Tri):mnal organí
za.rá lista tríplice dentre os magistra
dos do Estado, devendo estabeleicer 
um critério restrito. o tribunal não 
pode escolher juiz com um ano ou ·dois 
de exercício. 

Temos que regular êsse assunto, 
porque minha emenda aprovada não 
o resolveu em suas minúcias . 

Es~a, a explicação que desejava dar. 
O S'R. N!EREU RAMOS, PR'ESI

DEN?rE - Renovarei a questão mais 
aJdiante. 

Va,mos votar a emenda do Sr. Fer
reira de Sousa, para a qual s. Ex. 
solicita preferência, dela já te_ndo 
dado conhecimento aos Srs. Repre
sentante-S. 

Os :Srs. qué · aprovam a emenda, 
queiram conservar-se sentados. (Pau
sa.) 

Foi aprovada • 
Falta a parte terceira do artigo 

que diz: · 
. "Num e noutro caso, a. vota

ção se fará pol" escrutínio secre
to". 

.Ps ·Srs, que aprovam esta parte do 
artigo, queiram permanecer senta
dos . (Pausa) . 

Aprovada. 
Vamos agora, resolver a dúvida .sô

bre a primeira parte do arti!;!'o. Es-· 
sa diz: .-
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"A "investidura nos ·Tril>unais de 
Apelação dar-se-á mediante pro
moção rte juízes da entrância mais 
elevada, alternadamente, por me
recimento e antiguidade". 

A emenda do Sr. Ivo d'Aquino, que 
foi aprnvad:.. modüica o critério des
ta promoção. Em vez de uma por me
recimento e outra por antiguidade, a 
emenda esta!Jelece duas por mereci
mento e uma. por antiguida-de. A emen-,. 
da, porém,, não modifica o dispositivo 
na parte que diz "mediante promo
ção dos juizes da ' entrância mais ele
vada". 

Vou, ·pois, submeter à aprovação da 
Comissão esta parte. Os Srs. que apro
vam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) . 

Foi aprovada . 
. O artigo, :,>Or conseguinte, ficará as

sim redigido: 
"A investidura nos Tribunais de 

Apelação da!' -s·e-á mediante pro-
. moção dentre os juizes de entrân
cia .mais elevada, sendo duas por 
merecimento e uma por antigui
dade'. 

O SR. MARIO .MASAGAO - Peço 
licença para lembrar a V. Ex. q1~ 
se deve disciplinar a orga,nização da 
lista de promoções por merecimento. 
Julgo . que é preciso dizer que ela é 
orgamzada - para cada vaga. Sei de 
govêrnos estaduais que, com a lista 
tríplice, preencheram três vagas. 

O SR. NEREU RA:MOS, PRESI
D~E - O dispositivo do projeto 
diz amda: . 

"Quando o critério fôr o de me
recimento, o Tribunal de Apelação 
organizará lista tríplice para ser 
submeti·da ao Poder Execut ivo". 

Pãra o ca~o de antiguidade, existe a 
emenda do Sr. Ferreira d~ Sousa 
que foi aprpvada. Por conseguinte: 
não está p!'ejudica:da esta parte do 
projeto. Tal como procedi anterior
mente, vou submeter a votos a parte 
não prejudicada.- . 

O S'R. MARIO MM>tAGAO- Pro
ponho, Sr. Presidente, q_ue após a ex
pressão "li..sta tríplice"- se ·acrescente: 
''organizada para cada vaga". Como 
s~ trata mais de redação, penso ser 
dispensável formular emenda escri~. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
~E~.: ·- Os Srs. que aprovam o 
disposlt1vo, SB-lvo emenda. aditiva do 

·Sr. Mario Masagão, queiram conse:r
var-se sentados. (Pausa) . 

Foi a!Jrovada 

A emenda do Sr. Màrio Masagão 
determina qv.e 

"0 Tribunal de Apelação, em 
cada vaga, organizará lista trí
plice'. 

Os Srs. que aprovam. queiram man~ 
ter -se senta.dos. <Pausa.) 

Está aproY•lda. 
O dispositivo ficou redigido da se

guinte forma: 
"§ 1.0 _ A investidura nos Tri

l>unais de Apelação, salvo o caso 
do § 4.o dêste artigo, dar-se-á 
media-nte promoção dentre os juí
zes da entrância mais elevada, 
sendo duas por merecimento e uma 
por antiguidade. Quanto o cri
tério fôr o do merecimento, o Tri
bunal de Apelação, em cada va
ga, organizará lista triplice para_ 
ser submetida ao Poder. Executi
vo; quando fôr o da antigui-dade. 
deCidirá, p:eliminarmente, por 
maioria de votos, se deve ser pro
posto o Juiz mais antigo . . No ca
so negativo, proceder-se-á relati
vamente ao imediato em antigui
dade. Se ainda ai fôr vetado o no
me do último, a promoção se fa~ 
rá por merecimento. Num e nou
tro caso, as votações se farão por 

escrutínio secreto" . 
Passe-se ao § 3.0 , assim redigido. 

"Os Estados poderão manter a 
justiça de paz eletiva, com atri
buiçã<J judiciária de substituição, 
exceto em atos decisórios, e com 
a competência para o processo de 
celebração de casamentos e outros 
atos que a lei enumerar". 

A êste qispo.sitiY.o. foram apresenta
das as seguii:ltes emen-das: 

Do Sr. Milton Campos, nêstes têr
mos: 

"Os E:,tados poderão instituir a 
Justiça de paz eletiva, com atri
buição judiciária de substituição, 
exceto para julgamento finais ou 
recorríveis e com compe:tência para 
o prO'Cesso e celebração de casa
mentos e outros atos que a lei 
enumerar' '. 

.Como se vê, é uma emenda stJI:>s
titutiva. 

Do Sr. Aliomar Baleeiro: 
~·Acresce~). te-se, depois de "ele

ti v~" :..._ "e gratuita". 
Do mesmo Represenante: 

"Supri:r.r. -se o seguinte: "ex
éeto em atos decisórios" . 



Do Sr. Café Filho: 
"Os Estados poderão criar a jus

tiça de paz e-letiva, fixando-lhe 
a competência, com a ressalva de 
recurso 1e suas decisões para a 
justiça togada'. ,, 

O SR. IVO D' AQUINO - Sr. Pre
sidente. poderíamos votar êste pará
grafo como já se achava nas Consti
tuições anteriores, apenas di:rendo que 
os Estados !)uderão manter a justiça 
de paz eletiYa . Posteriormente a 
lei ordinária determinaria competên
cia e atribuições dêsses juízes. Esta 
sempre foi a regra seguida nas ·cons.: 
tituições anteriores e, por esta forma, 
satisfaríamos a t ôdas as opiniões. 

O SR. MILTON CAM!POS ...:_ Sr. 
Prestdente, o projeto e a emenda que 
tive a honra de a.presentar são mais 
minuciosas q c~e as Constituições ante
riores. Meu intuito foi evitar abusos 
que, fr-eqüentemente, cometiam os Es. 
tados nas suas organizações judiciá
rias. Por mâ interpretação da lei ou 
pela má redação dos textos, muit as 
veze's se entendeu que se podia atri..; 
buir aos juíu:s de paz, não diploma
dos, não togados, eleitos ou nomeados, 
a função de julgamento. 

Em Minas, mesmo, durante largo 
período, os juízea de paz, ,segundo in
terpretação do ~ribunal em face de 
omissão ou def-eito do texto da· lei lo
cal, julgavam causas da maior rele .. 
vância. Se o juiz de direi tu se achava 
impe'd.ido por qualquer motivo, quem 
proferia sem ença era o· juiz de paz. 
Não se tendo essa cautela, pode re
produzir-se o fato, evidentemente da
noso aos interêsses da Justiça, do juiz 
de paz· proferir julgamento definiti
vos. 

Nesse perigo incorre, salvo engano, 
a emenda. do nobre Deputado Café 
Filho, porqul:' não limit a a função ju. 
dicante, dêsses juízes, que, quando no
meados, são da corllfiança do Govêrno 
e. quando eleitos, representam a maio
ria política. Logo não é razoável que 
se lhes confi~ função judicante. ReaL 
mente são. uma necessidade nas orga
nizações judiciárias, para facilida:de 
das substituições. Daí se depreende 
que podem ;;ubstituir os juízes, mas, 
nêste easo, d-evem ser cui<ladosamente 
limita:pos os atos que possam praticar. 

Pelo texto do projeto e também da 
emenda, e sses. atos sã.a aqueles que 
não dão margem a recursos, excluidas 
ainda as decisões finais do process:.;. 

Eis a razão pela qual entendo de 
boa cautela e razoável a aprovação do 
texto do projeto c<Jm a emenda que tive 
a honra do o!u ecer. Allás, apenas 
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sugiro a ,substituição da palavra "man
ter" pela ·'Palavra "instituir". Como 
se sabe, no momento, não temos justi
ça de paz eletiva nos Est!lidàs. O sis
tema, em geral, é de nomeação. Pro
ponho também se substitua a expres
são - "exceto em atos decisórios" -
por outra q\Te me parece de mais rigor 
técnieo : - "Julgamento finais ou re
corrív-eis. Parece- me que estas pala
vras explianem melhm a recusa de 
competência para proferirem julga. 
mentos que envolvam solução de lití
gios em curso. 

:Mantenho o dispositivo do wojeto 
com a alter.;.ção que no sentido r1.e 
apenfeiç<Já-lo sugiro na e;menda. 
Era!l\ ás explicações que desejava 
dar . _ 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda apresentada 
pelo Sr. senador Ivo d'Aquino é a 
seguinte: . 

"Os Estatios poderãó criar a 
·justiça de paz, eletiva ou não". 

. Vou submeter a votação as emen
das na ordem em que for!fill apresen
t adas. · 

A primeir;> é do Sr. J)/últop. Cam
po'S, e está assim redigida · 

"Os .Estados poderão instituir 
a justiça de paz efetiva com atri
buição judiciária de substituiçãc, 
exceto para julgamento finais 
ou recorriveis e com competên
cia para o processo de celebraçi'í.o 

· de casan'i'entos e outros atos que 
a lei enl'mf'rar" . . 

O SR. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente, como jã . tive ocasião d~ 
aeentuar, parece muito mais práti
co que a Constituição não entre em 
minúcias quanto à competência do 
juiz de paz~ Seinpre tivemos em. nos
so direito político, a instituição da 
justiça de paz que, aliás, é sistema. 
inglês. Cogitaríamos, simplesmente, 
da justiça de paz que poderia ser ele
tiva ou não . A lei ordinária determi
naria sua competência cu atribui
ções. 

A emenda do Sr. Milton Campos 
refere- se à competêneia do juiz de 
paz. Silenciemos a êsse respeioo e, de
pois, C!lida Esta:do, regulará ·o assunto.;. 
de acôrdo com suas necessidades. 

Devo aeéntuar ainda: o Có'digo do 
Processo Civil impede que o juiz 'de 
paz tenha funções judicantes. ~les 
apenas exercem a função de juízes de 
casamento. Despacham nas ações c'.- · 
veis, somente a petição inicial: Na
da mais. Não podem, absolutamente, 
funcionar n'l correr do processo. 
Quando se t:·ata de realizar os de-
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.mais têrmos, os autos vão ao juiz da 
comarca vizinha. em todos os Esta
dos. Nestas condições, constitui cer
to perigo darmos, na Constituição, 
qualquer atribuição ao juiz de paz. 
Se mantivéssemos o sistema esta
beleddo na Constituição de 1891, an
daríamos mais certos . 

Os judzes de paz não podem, abso
lutamente proferir sentenças finais. 
-o Código do Processo Civil o proíbe 
claramente. Não vamos admitir que 
assim restringida a competência dos 
juízes não togados, seja ela ampliada 
·quanto aos juizes de paz. A pró
pria'lei reguladora dos executivos fis
cais exige expre~samente que êsses 
feitos sejam processados e julgados 
por juízes togados, vitalícios. Darmos 
na Constituição que estamos elabo:. 
rando, atribuições a<J juiz de paz, 
-seria, digamos, exceder a técnica cons
titucional. Prefiro se institua a jus
tiya de paz e que, posteriormente, a 
'le1 ordinária regule a matéria. E' a 
emelllda que ofereço de 8.1Côrdo com o 
Deputado Mario Masagão. 

O SR. PRADO KELLY- Senhor 
Presidente, sou favorável à emend3. 
do nobre Deputado Sr. Milton Cam
pos. pelos seguintes mot!vos. Em pri
meuo lugar porque preve a justiça de 
paz eletiva e não nomeada pelo Poder 
Executivo, conforme consta da emen
da apreS'entada pelo Senaidor Ivo 
d'Aquino: em segundo, porque não se 
declarando que é vedado aos juízes 

-de paz pratic:u atos decisórios o Es
tado poderá dar -lhes essa atribuição. 

Essa matéria, nêste ponto de com
·petênda, estaria subordinada à or
ganização judiciária. A competência 
:para legislar sôbre processo é · fora. 
de dúvida, da União. ' 

Deve, porém, lembrar-se o nobre 
Senador <l:a.s discussões que se trava
ram PM"·a fixar as fronteiras entre a 
O!ga;nização judiciária e a competên
cJ.a. O _ponto é. r~almente propicio .às 
d1scu.ssoes casmst1cas. No entanto se 
declararmos que os juizes de paz' te
rão atribuições judicantes e de subs

·tituições, ex::eto nos julgamentos fi
·na.is ~~ recorríveis, teremos procedi
do com acêrto porque criaremos obs
táculos a que os Estados pretendam 
ampliar . sua com!}etfincia no tocante 

·à organização, invadindo esfera .pro
priamente de atribuições dos magis

·tra;dos, prevista no Código do Proces
so que como lei or.dinária, também é' 
reformável. 

O SR. IV0 D'AQUINO - Quero, 
a~enas, dar nm esclarecimento. A 

.le1 atual permite o casame'!lto dos 

parentes no terc&iro grau, e alterou as 
disposições C('·rrespondentes do C6-
d:igo Civil. Em Santa Catarina, por 
exemplo, o juiz de paz não poderá 
julgar a habilitção de casamento. 
quando se trata de matrimônio en
tre parentes do terceiro grau. 

Prefiro silenciar a estender essa. 
atribuição acs juízes de' paz, que evi
dentemente, não podem julgar· tais 
casos. A lei abriu mna exceção em 
favor dos casamentos de parentes 
do terceiro grau - tio e sobrinho. 

O SR. PRADO KElLLY- Senhor 
Presidente, não vejo maior inconve
niente na emend.a, porque 0 seu tex
tg é . fat:ultativo: "O~ Estados pode
rao mstltuir, etc" Nao prejudicarâ. 
a emenda - entendo - o objetivo 
que tem.em vista o Sr. Ivo d'Aquino. 

Nestas com:lições, acredito que a 
fórmula adotada pelo sr. DeputadD 
Milton Campos tem ainda mais van
tagem do que a que constava dil. 
Cons.tituigão ·de 1934, § 4.0 do artigo 
~04, porque ali se permitia que os 
JUízes de paz proferissem sentenças, 
embQra pudessem ser reformadas 
suas decisões pela justiça comu~. 

O SR. MARIO MIASI.A,GAO - Se
nhor Presidente. no Estado de Sã<> 
Paulo os _juízes de paz proferem sen
tença ate a alçSida de Cr$ 1. 000/lO, 
com ·recurso para os juizes de direit<> 
Isto evita que êstes fiquem sobreca-r
regados com causas de· ínfimo valor / 

Aliás, o jUiz de paz, pode, com 
maior vantagem para as partes pro
mover conciliação. A duali{fade de 
instância fica atendida pelo recurJ>o 
para os juizes. de direito . 

Sou, por isto, f·avorável à emenda 
do Senador Ivo d'Aquino. 

. O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
Sldente, pedi· p, palavra simplesmente 
para reforçar a explanação que aca
ba {!e se! feita p~lo nobre Deputado. 
Sr. Mar1o Masagao. o comercialista. 
Carvalho de Mendonça tem u."na; 
obra, das primeiras que escreveu a. 
respeito da justiça de paz, pr.incip~l
mente nas comarcas aindas incipi
entes, cheias de distri.tos onde não 
exi~t~a um slstema de ·comunicações 
suflCJente, para levar as partes liti
gantes até à cabeça da comarca. 

No Estado de São Paulo, sobretudo 
na zona do sertão, onde • durante 
muitos anos advoguei, pude verifica;: 
que os serv1ços do juiz de paz, mes
mo eletivo como. acontecia antes de 
1930, .eram inestimáveis. rues não 
presidiam apenas à celebra~ão de 
casamentos, mas substituíam mesm<> 
os juizes toga:doo e tinham alçada.. 
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até Cr$ &00,00, No --maior. n.úmen> de 
vezes, antes de iniciados os processos, 
conciliavam hS partes, evitando que 
entrassem em litígio. Esta a sua 
principal fm1ção; pelo fato de" pode
rem proferir atos decisorios, as p~
tes se encaminhavam para êles, sen-
do conciit!lidas e evitando-se os liti.
gfos, sem as !ormali•d_adcs d<? Regula
mento _n. 0 7S7, as quais dispunham· 
que, uma vez que a lei deve-sse ser 
cumprida, de-veriam tais atos ser pre
Sididos pelo juiz de paz .. 

Como não- existe outra emenc!a 
sôbre ·a Mesa, votarei pela supressão 
p-e>di-da pelo Senador Ivo d' Aqui no, 
mas dando ê&te sentido de justiça de 
paz e1e·tiva; tal como fixa a primeira 
parte do ante-proj-eto. Entretanto 
oo Estados a organizarão, de forma 
que possam praticar atos como a ce
lebração de casamentos, a substitlü
ção dos juíz~;s e, a.o mesmo tempo, 

. proferir decisões . até a alç!lida esta
tukla pela iei de organil!iação judi
ciária, naturalmente com recurso par<); 
,os juízes de direitQ. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA 
Sr . !Presidente, eu era-pela emenda do· 
Senado.r Ivo -d',Aquino, mas a discussão 
do assunto P.stá-me convencendó de 
que a razão esta com o Sr. Deputado 
l.\1:iltcm. c_ampc,s. A emenlda do Senador 
Ivo d'Aquino dá lugar a que se esta
beleça uma akada de julgamento par& 
os juízes de paz, porque permite pro~· 
ferirem deci.,ées em processos, r-egn
lando a competência pelo valor da 
causa. o 

· Sou contrário à essa emenda. Admito 
a exisj;ênc:-a do juiz que se chama 
de .paz, ou, com se diz · na minha 
terra, municipal ou substituto, ou com 
qualqu-er out.r.1, denominação, mas sem 
possibilidade d'e. julga.mento. Entendo 
que êsse é mesmo o sistema constante 
do atual Código de Rrocesso Civil. 

A minha P.xperiênda de advogado 
me leva a negar competência decisória 
a todo e qualquer juiz não togado. 
Em prim€-iro lugar, POI1!lUe o juiv. de 
cireito no interior do Brasil não é 
assim tão sobrecarregado de serviccs; 
em segundo, porque as causas de ··pe
queno v-alor pl)dein j.ustificar processos 
sem grandes prazos, s-em formahdades · 
em -terceiro. porque, normalmente, coni 
os juízes de paz. ou municipais, ou 
como se chamem, a.contece qu-e não 
dão as sentenças por si mesmos, pe
dem a terceir<Js que as dêem. 

Ora, a funcã.o de julgar é funcão 
profissional, dependend-o de conheci
mentos técnicos. Em causas mesm:> • 
àe pequeno, valor pode suceder q11e se 
envolvam, as vêzes, teses impc;>rtan-

/ 

tfssimas de· direito, que se suscitem di
versas discussões de caráter jurídico, 
apesar de seu pequeno valor. 

Declaro a V, Ex. Sr. Presid·ente, 
que tenho experiência pessoal de que. 
na minha terra, os juizes municipais, 
qu-ando têm <;e decidir, pedem á te:-... 
c-eiros que lhe::. 1aVTem as .;;entenças, e -
são todos muito felizes, quando en
contram um bacharel consciencioso e 
honesto, que não abusa da função 
oca-sional para julgar segundo seus 
interesses. Norma.:mente, diz-:>é : até 
que, no meU'· Estado e em oütros lu-
ga-res, são os escrivães que 1'ornecem 
as sentenças . 

Nestas condições, cometer a funç~.o 
da julga.r a quem não conhece pel~
feitamente até onde vai o limite do 
s-ea julgam-ento éJ ao meu ver, ur<. 
grande perigo. 

Eis a razão pera qual eu, que ante~ . 
riormente decidira apoiar a emenda 
Ivo d'A.quino dou ag<Jra inteiro apoio 
à em-enda Milt!!n Campos. . 

O SR. CAFÉ FILHO - .Sr.. Pre
sidente, solicito a retira.da .de rilinha 
emenda para acompanhar a do senhor 
Deputado Mi!~-on Campos . , 

O SR.; NERIEU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos passar à votação 
Lerei, novamP:iJ.te a emenda do senhor 
Deputado Milton Campos: · 

"Os Estados poderão instituir a 
justiça de daz eletiva, com atribui-
ção judiciária. de substituição, ex
ceto para julgamentoS finais ou 1 

recorríveis, e com competência 
para o processo e celebração de 
casamentos e outros atos que a lei 
.enumera>:". · 

Os .senhores que aprovam a emenda· 
queiram permanecer sentadOs. (Pau
s.a.) 

Foi aprovada. 
A emend-a de- Sr. · Senador IVo cló! 
Aquino fica prejudicada. 

'!Jma das C"J'r!-endas. do Sr. Deputad(l 
Allomar Baleeiro, que diz ."exceto em 
atos d€cisórios", · está prejudica:da de 
V~Z· que fOi aprovada uma emenda 
substitutiva, qu~ não contém essas ex
pressões; e a outra, auitiva, man-dando 
wcrescentar, -depois da palavra "ele
tiva" - a expre;ssáo "e gratuita'. não 
,ficou preju-dicada. ' 

O SR. IVO .D'AQUINO - Minha 
emenda, Sr. Presidente, mandando 
dizer "eletiva ou não", parece-me nã::, 
ficar prejudkada nessa parte. ' 

O SR. NEREU RAMOS, PR~I
~ - Ficou prejudicada, por
que mnguem requereu destaque · da 

' 



expressão, e a Mesa não. podia tomar 
a iniciativa. V. Ex.a poderá requere! 
o destaque nr.ste inomento, para vo
tação em se:paraido, de . vez que tal ex
pl·essão foi combatida pelos Senhores 
Deputados Costa Neto ~ Pr.ad~ Kell~. 
Não podia a M-esa, de llliC1at1va pro
pr18!, repito, fazer o destaqt<.e. 

O SR. IVO D'AQUINO .- Sr. Pre-· 
sidene, requeiro destaque da expressão 
'·•el-etiva. ou 11ão", par.a efeito de ser 
submEtida a votos. 

O SR. NIEREU RAM;OS, PR.ElSI
DENTE - · Atenção! Peço aos Se
nhores .Repr esenantes acompanha:rel:n 
a . votação, para. -evitarmos poss1ve1s 
cónfusões . -

Os senhores que aprovall' a €'1l!enrla 
·do Sr. Deputooo Aliomar . Baleeiro 
segundo a qual a justiça eh~iva deve 
ser. gratuita, queiram ficar sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitada-: 
O Senador Ivo d'.A.quino r-equer des

taque da expressão· "eletiva ou não". 
Qli·er dizer: S .. Ex.a sustenta que a 
justiça do pais d-eve ser el-etiva ou 
não. Que é eletiva, já foi aprovado 
pela Gr-an<ie Comissão. 

Os Senhores que aprovarem o des
taque, i.ricluirão no dispositivo as ex
pre&sões "ou não" - isto é, a justiça 
do país fica s-endo eletiva ou não, 
~':.OS Estados competirão aidotar o pro
cesso da elei:cão oU não. 

Os Senhorés/ que aprovam o desta
que queiram f~car sentados. (Pausa). 

RejeitadQ. ' ·. · 
Va.mos . ao parágra.fo 4.0 : 

"Na composição dos tribunais 
superior-es serão 1·eservados lugares 
correspo!ldentes a um quinto do 
número total para que sejam pre-

. enchidos alternadamente por ad
vogado;;· c m-embros do Ministério 

Público de notório merecimento e 
reputa!doção ilibada, com dez anos, 
pelo mer..os, de prática forense, 
escolhidos em lista tríplice orga-.., 
niza;d-a pelo tribunal e em escru-
tínio s€'Cr-eto." · 

Há duas emendas a esse artigo, 
r-endo uma .do Sr. Ma·rio Masagão ... 

O SR. MARIO MASAGÃO·- Peço 
a V. Ex." a bondade de in.formar se 
a outra aumenta para um ·têrço o 
número de advogados, porque, na hi
pótese de ser :rejeita'Cia a minha, vo
tarei por ela. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRElSI
DElN'I1E - As únicas emendas que 
me foram em.regu.es são a de V. Ex.a, 
para que, onde se diz "·a um quinto" 
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se diga "a n:etade ", . e do . Sr . Edgar 
Arruda, a lternandó as nomeações dos 
membros do Ministério Público com as 
dos 8idvoga.dos. 
· Acaba, porém, de ser enviad-a à 

Mesa mais uma emenda, pelo Sr. Aga_ 
memnon Ma.galhães: nestes têrmos: 
"onde. se diz um quinto, diga-se um 
têrÇo'. 

Vou submeter as e-mendas a votação, 
na o.r>dem E·m que füram .apresenta
das,· isto é, em p1imeiro lugar a · do 
Sr. Edgar Arruda:. Está · as::.im re-
digida: · 

"Na compos1çao dos Tribunais 
Superiores serão r-eservados luga
res correspondente a um quinto 
do número total para que sejam 
preenchlclos, alternadamente, por 
advogado e membro do Ministério 
Público, de. notável merecimento e 
reputação iliba;da, com· dez anos, 
pelo menos, de prática forense, 
escolhidos em lista tríplice, orga
niza'<ia pelo Tribunal em escrutínio 
secreto" . 

O SR. MIL'JlON CA(lVLPOS - Se
nhor Pres1de!1te, d-es-e-jaria diz.er duas 
palavras em favor do sistema tradicio
nal que apenas permite, ou reco
menda, a . entrada para os tribunais 
de um quinto dos a•dvogwdos e dos 
membros do Ministério Público.-

A consideração em que me base!.o
é a ,s.eguinte e estamos organizando 
uma •carreira e deveríamos frustar o 
menos que pudessemos .as justas ex
pectativas dc.s que nessa carr-eira in- · 
greszam. A carreir-a de magistratura é 
realmente penosa, de moldo que, quan
to mais pudermos acenar para os 
magistradoo com a possibi!ildade de 
aHngirem o eume da carrei!'a que ini
ciaram,· m-elhor os estaremos estimu
lando para a boa prática da justiça . 

S;l.be-se que o quinto destinado aos 
advoga;dos é inovação relativamente 
recente· em· nossas leis, e, salvo engano, 
veiu na Constituição de 3•4, ·dando 
e~celentes !'esulta:dos. A verdaJde é 
oue o.:; tribunais se renovaram e gran
des jllÍZes emanaram de semelhante 
sistema. ' 

Agora, se dermos mais de um quinto, 
estaremos prejudicando a car.reira ju
didária, quando, na verdade, o advo
ga;do não- r-eclan).a, para o exercído de 
sua prOifissão, estímulo idêntico, de 
vez que o tem na amplitude de hori
zontes que se of-ere;ce às suas ativi
da.des. 

Outra emenda manda alternar os 
advoga;dos e oo membros do Minis.tério 
Público. Também não me parece van
tajosa a proposta. porque, muitas 
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vêzes o Ministério Público não àfer~e 
'€1emeilltos ccnv·enientes para prov:
mento dêsses ca.rgos. No momento li!
gisl&mos para. todo o Brasil, e como 
se vem fazendo a.gora, é mais seguro 
ir buscar êsses elementos entre os 
membros do .Ministério Público ou e;n
tre os advogados, mas sempre sat1s
faz-endo acs interesses da justiç.a. Se 
isolássemos, por exemplo, o Wnist'ério 
Público, em dado momento, alguns 
Estados, pode-riamos não encontrar 
elementos capazes de preencher os 
objetivos do têrço ou do quinto:· . 

Gonseguintemente ouso ped1r a 
Grande Comissão a rejeição das emen
das. 

Eram as con&fderações que queria 
fazer. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presid·ente, estou de inteiro a.:ôr-' 
do com o que acaba de observar o 
nobre Deputado Sr. Wlton Campos 
quanto a serem chamados advogados 
e membros do Ministério Público al
ternadamente: A simrples ·alternação, 
porém, se me afigura desde logo insu
ficiente, porque o número de advo
gados é enonnemente maior que o de 
membro do Ministério Público. Dar a 
ambos os campos a mesma oportuni
dade é tratar de modo idêntico coisa.> 
-desiguais, o que constitui grande in..: 
justi~. . . 

Deve haver predominância da classe 
muiro mais numerosa dos advogados 
onde, principalmente, se poderão en
contrar juristas. capazes de levár aos 
Tribunais de Justiça mentalidade nova 
adquirida no contato com as partes, 
na lida forense, na batalha das pro
vas, sob aspe•3tos em regra desconh€ci
dos dos funcionários do Ministério 
Pú·blico. 

Quanto à fração de um quir,J.to para 
provimento fora das fileiras da magis
tratur-a, reputo o crité1io muiro res
tritivo. Para ir mais de um advogado 
para o Tribunal. deve êste ter mais 
de nove membros; e em poucos Esta
dos os Tribunais possuem tal número. 
Um quinto de nove é 1,8 portanto só 
um advo·gado ingressa no Tribunal qtte 
tenha .aquela composição .. 

Por tal motivo, apresentei emenda 
para aumentar o número de lugares 
providos por membros estranhos à ma
gistr a t ur.a . 

Não é inteiramente descabida, se
gundo me parece, a proposta, porque 
já estabelecemos o mesm critério 
para os Tribunais de Recmso. 

No Supremo Tribunal Federal a no
meação é absolutamente livre, dentre 
cidadãos de notável saber. Nós Tri-

bunais de Recurso, a-dotou-se o cri
tério de mets.de. 

Rejeitada que seja minha emenda 
reservando metade das vagas para o 
p:r-eenchimenio fora do quadro da ma
gistratura, votarei pela emenda. do no
bre Deputado Sr. · Agamemnon Maga
lhães fixando essa margem em um 
têr~: · 

O SR. NERIEU RAIMOS, PR'ESI
DEN'IlE - Há sôbr~ a Mesa uma 
emenda aditiva do Sr. Prado Kelly, 
nos seguin~es .têrmos: . 

'íAcresc·ente-se esta alínea: -: 
"Escolhido um membro do Minis
tério Público, ca.berá obrigatoria
mente a advogado o pr-eenchimen
to da va.ga, na vez seguinte, den
tro· do critério estabelecido". 

O SR. OOSTA NE'FO- Sr. Pl·esi
dente, já há pedido ·de preferência. 
para alguma emenda? 

O SR. NIEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Deputado Prado 
Kelly pediu pre<f·erência para sua ,.. 
emenda. sôbre a · do Sr. Edgar Arruda, 
que se achava em primeiro luga"r, na 
ordem de recebimento pela Mesa . 
· Encaminhando, porém,. a votação, 

eu permito ponderar o segtúnte: nos 
Estados Effi que entra apenas um ad
vogado ou órgão d9 MiniStério Pú
blico para o Tribunal, só por exceção 
ingr-essará aqvoga·do. A escolha recai
rá sempre em órgão do Ministério Pú- · 
blico, no Procurador Geral do Est&do. 
porque é delegado de confiança do 
Chefe do Poder Executivo e ali está em 
convivia com os membros do Tribunal, 
e nunca deixará de s~r preferido. In- 1 
cluí4o em lista, êle, que já era elemen
to de confiança do Governador, já es
tava junto ao Tribunal, será sempre o 
escolhi-do. . 

O objetivo do projeto foi injetar · 
sangue novo nos tribuna.is. Os que 
estiveram na ConStituinte de 1934 
sabem que o dispositivo fôra desperta
do, sobr-etudo, pela lembrança do papel 
que Pedro Les::a !·apresentou no Su
premo TribU'IJ.al, época em que o Tri
bunal com-eçou a cre::•cer de prestígio 
no Brasil e lá ingressaram grandes 
advogados. 

Com poucas .exceções nos Estados 
só entraram nos Tribunais os Procura
dores gerais na vaga destinada . am: 
adv.ogados. 

Voto, portanto, pela emenda, que 
acho sábia, porque · preenche o ol.ljeti
vo de colocar nos t1ibunais advogados 
que para êles levam as quali'tlades de· 
sua profissão. 
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O SR. MAGALHAES BARATA -
Felizmente, na minha terra, duas va
ges preenchidas pelo critério de um 
quinto foram por advoge,dos. O.s mem
bros do Ministério Público que lá ha
via, na situação referida por V. Ex'' 
dispondo de amizades e influência, não 
lograram çierrotar os advogados . 

O SR. ACVRICIO TORRES- Se
nhor Preslden·te, desejo um esclareci~ 

·mento por parte dos àutores das 
emendas. Quero conhecer, tanto 
quanto possível, a interpretação do 
próprio legislador constituinte - se, 
{!Uando falam em Mi-nistério Público 
para efeito de promoção ao tribunal 
têm como :Ministério Público o de 
carreira, ou Ee incluem, também, para 
o mesmo efeiw, aqueles órg~os do Mi
nistério Públioo, demissíveis ad nutunL; 
e que representam o Govêrno junto 
aos tribunais de apelação, tendo f-u,n
ção de chefiar êsse IV.d.nistério. 

Se os autores das emen-das, e~a 
esclarecimento, declararem que êsses· 
funcionários, órgiios d.o Poder Exe
cutivo junt o ao Tribunal de Apela
çíi;O sem as garantias constit-ucionais 
conferidas aos órgãos regulares do 
Ministério Público, também a êste 
pertencem, ps.ra o efeito de entrada. 
mista em vagas dos tribunais de ape:... 
lação, é certo que, tôda vez que hou
ver uma· vaga, cujo preenchimento 
caiba ao Ministério Público, seu che
fe, pelas razões por V. Ex."' há pouco 
apresentadas, de estar ao tribtt."1lil 
classificador e ser, ao mesmo tempo, 
o represenante, ali, do Chefe do Po
der •Executivo, terá 90% de probabi
lidade para excluir men1bros nienos 
graduà.ldos do Ministério Público, e 
ter quase certa nomeação.' 

Não elimino os orgãos do Ministé- · 
xio -Público. Acho que devemos pos
sibilitar-lhes também, o acesso ao 
Tribunal de Apelação. 

Desejo o esclarecimento a fim de 
votar conscientemente. Entendo que 
o Chefe do Ministério Público deve 
ir ao Tribmml, se· corresponder às 
exigências da lei, mas como advogado, 
nunca inscrevendo-se entre os orgãos 
do Ministério Público. 

O SR. NEJREU RAJMOS, PR·ESI
DENTE - Atendendo ao pedido de 
esclarecimento · do Sr. Deputado 
Acurcio Torres, a.penas posso decla
xar que o § 4. 0, em votação, reza o 
.seguinte: 

para que sejam preenchi
das por advogados, ou membros 

, do Ministério Pú-blico. " 
Penso que a questão está resolvids 

no próprio texto do parágrafo. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não, 
Sr. Presidente. Uns entendem que 
na expressão "membros do Ministé
rio Público" está o Ministério Pú
blico regular. aquêl~ que· dispõe das 
garantias cons-titucionais, não demis
siveis ad-nutum; butroo consideram 
incluido seu chefe nessa mesma ex
pressão "membros do Ministério Pú
blico. 

O SR. NERIEU RAMOS, PRESI
DENTE - V. EX."' entende que o 
Procurador Geral da República, por
que demissív-~1 ad-nu-tum, não é m~m
bro do Ministério Público? 

O SR .. ACURCIO TORRES- Não 
é _isso; Quero que w autores das 
emendas me pr.estem seus esclareci
mentos. 

O SR. IVO D'AQUINO- ~r. Pre
sidente, apoio a emenda apresentada · 
pelo sr·. Deputado Mário Masa.gão, 
no sentido da retirada da expressão 
•·ou membros do Ministério Público", 
porque acho-a de tôda procedência. 
Primeirc;>, porque, falando·-se em ad
vogados, estão abrangidos todos os 
inscritos na Ordem dos Advogados; 
segundo, porque, nos Estados sucede 
que, em gerai, a escolha sái sempre 
do Procurador Geral do Estado. 

A emenda Mário Masagão, sem 
preju<iicar a ninguem, resolve o as
sunto técnicamerite, uma vez que. ad
vogados são, como se sabe, todos 
aquêles _ inscri·tos na Ordem dos A <:i
vogados. · 

Por isso, voto pela emenda. 
O SR. COSTA NJETO - Acabo 

de ter notícia de que foi apresentada 
pelo Sr. DeputadG Mário :Masagão 
uma emenda, em que se pretende a 
eX>Clusão do.;; membros do Ministério 
Público do texto do Projeto. Devo 
dizer a V. Ex."', ~r. Presidente, que 
não estou de acôrdo com essa suges
tão, porque existe, no seio do. Minis
té!io Público e por parte dos juristas 
que estudam a Constituição, o desejo 
üe dar a ecsa fração do Poder Judi
ciário tais atribt1ições que impeçam 
cada qual .de seu.~ c<Jmponentes exer
CH normaJmente a profissão de ad
vogado. E, realmente, em muitos 
Estados, - e dentro de alguns Esta
dos, em cenas Comarcas, - o volu
me de serv:ço, quer criminal, quer or
fanológico, impede os membros d.o 
Ministério Público exerçam qualquer 
função que não s·eja a Qlficial. 

Ocupei o cargo de Procurador U!l
ral do Estado de São Paulo, durante 
dois anos, e . conheço muito bem o 
assunto, podendo -afirmar que mais 
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de cinqüenta por cento dos membros 
do 'Minist-ério Flúblico não e~eroem 

,outra funçli.o senão a ·. de seu o-fício; 
ÇJUe - lhes toma c:ompletamente o 
tempo. Muitas vzes, nem . mesmo 
os próprios repre·sentamtes são sufi
cientes para dar co-nta dos respecti
vos encargos. Na Capital de_ São 
Paulo, tivemos até ú.ecessid!,!.de d-~ 
·criar os cargos de Estagiário e de 
Procuradores c'fe Ma.ssas ·Falidas, a 
finí de que & traba-lho não fi.casse tão 
s-obrecarrega-do. 

Referiu-se também S. Ex." a Pro.;. 
curador Geral do Estado, declarando 
qtie êle pode ser tirado· do Ministério 
Público e ds. clas~e dos advogados. 
· No primeiro caso, êle é. realmente o 
Chefe do Ministério Público; mas ·no 
segundo, não o é, pQr isso \QUe não 
tem qua1que;r das qualidades funcio
nais. E' pessoa de confiança do Pre
sid-ente da República, demissível aà
nutum, portanto . n ã>O pode ser repre
sentante do Ministério .Público. Quan- . 
do o Procurador Gera.l do Estado, que 
·não pertence ao Ministério" Público, 
entra em lista ps.i:a ser nomeado De
se.mba.rgador, evidentemente não .está 
r ep1·esentando o Ministério Público, 
ma-s, a classe dos ádvoga-dcs. 

__ EntendG serra uma inf•elici•da.de se 
a -comissão retirasse a expressão "ML 
nisté1io Público' do texto do Projeto, 
ó que iria d&r, não ômente a<JS fun
cionári-os desse Ministério, como aos 
aplicadores da lei, a impressão de que 
havi2.mos retirado dessá contemola
ção uma ·cla.sse .que, incontest:3.venien
te, é merecedora das me-f-mas prer:-o
tivas da clas.>e dos advogados, a que 
pertenço; e por . êsse mesmo motivo 
com a insuspeição de falar em nome 
de· ambas. · -

O SR. N·EREU RAMOS, PRESI
DEN'TE - Eu me permito esclarecer, 
ainda, que voto contra a em-e-nda su
pressiva do S1·. Mario Masagão. Real
nlente, dizendo-E-e "advoga/dos", in
clu-em-se o-s órgãos do Ministério Pú
blico, que pe-dem advogar. E é pr·2Ci
sament€' por isto que voto coht1·a a 
supressão pieiteada, achando que se 
!leve manter no texto êss-e dispositivo, 
mas com a re·ssalva feita pela emen
da Prado Kelly. Me·u deGejo é qu-ã ê·ss·e 
direito fique- -assegura•do aos -a·dvoga
dos, que sejam realmene a;dvoga.dos, 
e que tenham qualidades de ~-dvoga
dos. Se não .fizermos essa restrição, 
continuará ó mesmo método, as mes
mas exceções, e é o Procure.dor Ge
ral do Estado quem irá par-a o cargo", 
delegado que é da confiança do · Po
der Executivo, circunstância ~tssa . que 

I -

mui~b çoncorrerá para _ser o -pre-fe~ 
rido. -

Pn,.dsamos assegurar a entra.d3. 
!lJ!!.Ue'les que possu-em as quaUJaades da 
proo.issão, e, jastamente p~r isso, mar:
teaho o meu ponto de v1sta, favora
vel à aprovação da emenda Prado 
Kelly que ol:Jriga, quando fôr nomea
do um m-embro do Ministério Público 
-· e o .Prdéura dor Geral Chefe do Mi
nistério Público é um dos me-mbrcs 
dêsse órgão - seja obrigatOriamen
te assegúrad.:J aos advogados o preen- · 
chimento das duas vagas seguintes 
porque do coi1trário ficará prejudica
ãu, completamente a finalidade do 
dispositivo. _ 
· Vamos preceder a votaçao. . 

Como esclareçimento devo q1z.er 
que existe apenas uma emenda ·subs
titutiva que . ·é do Sr. Deputado Ma
rio Ma.sagã-o; as outras s-endo modifi
cati-vas não serão ·prejudicadas pela 
aprovação do dispositivo a menos que 
seja aprovada a-. emenda d-o Sr . Edgar 
Arruda~ · ' 

O Sr . Depu.ta.üo PraJCio Kelly pediu 
preferência para sua emenda que é a 
s~P"uinto· 

v" . "Escolhido um membro do Mi
nistério PúJmw caberá obriga.tô
riamente a &dvogados o preenchi~ 
mente das duas vagas seguintes 
dentro . do critério estabelecido'. 

Os Senhores que c-oncedem a pr.e<fe
rência queiram ficar sentados (Pau
sa). 

Concedida. 
Os Senho1·e~ que aprova-m a emen

da do Sr . Prado Kelly queiram fic-ar 
sentados. (Pausa) . 

Aprovada. . 
Ficam prejtidi·~adas as emendas dos 
.Srs. Edgar Arruda e Mario Ma
sagão. 

Etxís>tem ainda duas emendas. 
Uma do Sr. Aga...rnemnon Magalhães, 
nos• seg·túntes têrmos: 

· "Diga-se: em vez de "um quin
to", ''um -têrç_o". 

A outra, d-o Sr. Mario Masagão, 
está assim redigida: . 

"onde l'le diz "um quinto", diga
.:;e: "metade". 

Vou submetê-làs à votação na or
dem e-m que .me foram a;presentadas. 

Os Senhons qu-e a.pmvam !!- emen
da de· Sr. lVIario Mas.agão, queil'am 

, ficar sentados. (Pausa) . 
Hejeitada. 
Os Senhort>S que aprovam a emen

da do Sr. Agamemnon Maga.lliães, 
queiram fica.r s-entados. (Pausa.)\ 

.Aprovada. 
O SR. MARIO MASAGAO - Se

nhor Presidente, ·devo e.sclarecer à 
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gr-ande Comissão que a em~nda por 
mim aprese-ntada, elevando para me
tade o número de vagas a serem 
preenchidas por advogados, é conse
qüel'lcia apenas da votação anterior 
da Comissão, que permitiu fôssem os 
juwes' promov1dos ao Tribunal por 
antiguidade. Por êsse meio, tentava 
combater ainda o acesso por anti
guidade, diminuindo o número de 
vBtgas para jul2les: :G:ste' o ihtuito de 
minha proposta. 

SR. N!EREU RAMOS, PRESI
DEN'I1E - Os Senhores que apro
vam· o artigo com as modificações 
constantes das emendas apresentadas 
e aceitas pela Comissão, queiram con
servar-se·sentarlos. <Pausa). 

Aprovado. 
§ 5.0 - "Os Estados poderão 

cria,r juízes· com investidura limi
te.dà a certo tempo e competência 
.para .julga-mento das causas · de 
pequeno valor, pre·paro das exce
dentes d-e sua alçada e subst~
tuição dos _juíze-s vitalicios". 

Os Srs. que aprovam êste dispo
sitivo queiram conservar -se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Art. 29 - "As causas em que a 

União fôr autora ou ré serão afo
radas em um dos Juizos da capi
tal do Estado em que tiver domi
cilio a ontra parte". 

Há uma emenda, do Sr. Ferreirâ 
de Sousa, assim redigida: 

"As cansas em que a União fôr 
autora serão aforadas no Juízo 
competente da CaJPital da União 
ou do Estado em que tiver domi
cilio a outra par-te. Nas em que 
fôr ré, poderá o .autor propor-lhe 
no referido Juízo, ou no da ca
pital . doa Estados. ou da Uni~o. 
onde se tive:r verificado o fato 
causador. da lesão". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. PresiP,ente, meu primeiro movi
mento, em 1·elaçã.o a êste artigo, foi 

_propor sua supressão. A meu ver, 
tra:ta-sê de questão que a lei ordiná
ria deveria re-gular, visto como o t-ex
to versa sôbre competência no caso 
de ·propositura. de ação, quando a 
União fôr autora ou ré. · · 

Entretanto, não me ocorreu, no mo
mento, prcpõr a supressão, de sorte 
que sugiro. à Comissão estabeleça em 
lei ordinária - como fêz o Decreto
lei n.o 6, que fixou a competêhcla, 
para as causas em que a União seja 

parte, o domicilio de uma ou de ou
tra parte, porque ela pode por uma 
questão de economia processual fixar 
o domicílio onde se verüicou o fato 
lesivo se deu. · 

A Íei atual estabelece essa regra, 
mas o f•az do maneira infl-exível, a 
ponto de o Supremo Tribunal Federal 
entender que - muito embora a par
te que ag>e contra' a União queira lo
calizar ou aforar o feito no fôro do 
ato lesivo e nã-o no de seu domicílio 
- ela não poderã fazê'-Io. · 

Não tendo siO,o apresentada no de
vido tempo emenda supressiva, pela 
qual eu votaria, ·solicito à Comissão 
considere a qu-e ofereço agora e que 
visa permitir a propositura da ação 
onde J.l:!e parecer melhor, seja no seu 
domicílio ou onde se verificou o fato 
lesivo do direito. 

O SR . . NEREU RAMOS, PRESI
DEN'I1E - O Sr. Ferr-eira de Sous-a 
apresentou 11 seguinte emenda substi
tutiva: 

"As cansas em quê a Unir.o 
fôr autora sei·ão ruforadas no juízo 
ccmpetente da capital do Estado .· 
em que tiver domicílio a outra 
parte. Nas que fôr ré, poderá o 

• autor pr.<)por -lhe no referido Juízo 
ou no 1a Capital do Estado ou da 
União onde se tiver verificado o 
fato causador da lesão", 

O SR. CIRILO JUNIOR - Sr. 
Presidente, é da tradição do nosso 
direito constítuc.ional e-stabelecer em 
favor da União uma competência 
prorrogada. Tem-se aberto apenas ex
ceção no Judiciário, quando se tra
ta de fôro re in site, em que de fato 
a União pode· ser J.evada para a si
tuação do imóvel. Fora daí, as ques
tões contra a faz;enda, quer seja a 
fazenda autora, quer seja ré, são ate-. 
r:;.das na justiça federal. e, depois da 
supreosão desta, por disposiçãO da 
Constituição, p&rante um dos ju.ízos 
da capital d'.> E-stado. 

O pensamer.to do legislador foi fã_ 
vorecer a def-e~:;a da União, centrali
zando-a no seu corpo de procurado
res. E tanto -é assim que na Cons-ti
tuição de 34, como na de 37, que foi 
a que suprimiu a justiça federal, se 
estabelec-eu que as causas propostas 
perante outro juizo, s-e . nelas :a União · 
intervir como assistente ou proponen
te, passarão a se.r da competência de 
um dos juízos da capital. 

O Sr. Sampaic Dória, fiel a essa . 
orientação, propoz também, como cons
ta do projeto da subcomissão, o que 
está sendo discutido. Da mesma ma
neira são os dispositivos submeti'dos 
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pelo 'Sr. Presidente à discussão e apro
vação. 

O nobre e. iiustre Senador Sr. Fler
rei·ra de Sousa p:retende quebrar êGse 
princípio centralizador da de:fesa dos 
interêsses da União, anulando um dos 
casos de competência · prorrogada, e 
que consta do Código do Processo, 
permitindo que ações fundadas em 
a.tos ou fatos ocorridos fora das capi
tas dos Estados ... 

O SR. F'ERR<El'RA DE SOUSA-
Permita V. Ex.a uma interrupção. 

O anteprojeto diz q11e o fôro para as 
ações em que a União não for autora 
ou ré é obrigatoriamente o da Capital 
do Estado, ou da União, ou mesmo 
onde a outra parte tiver domicilio. 
Vale dizer: a União só poderá; acionar 
um particular no fôro da Capital do 
Estado, em que tiver domicílio, ou no 
da União. Mas se êle também quist:-r 
acionar a União, ê ol:>rigado a fazê-lo 
no fôro do Estado do seu domic!lio. 

Ora, essa regra, digo eu, consagra 
certas injustiças, porque é possível 
que a paxte que vai agir contra a 
União <pre.fira fazê-lo no fôro da capi
tal õ.o Estado, ou da União, ou onde 
o fato se verifique, porque aí êle ob
tem provas e e-lementos de ação com 
mais facili'CI.ade do que no próprio do
micilio pessoal. A União na'da perde. 
Em qualquer dos· fôros tem sua de
f'é~a. se.us advogados. 

Cito o ca~o de um individuo mo
rando no Acre e que tenha sofrido 
uma lesão per parte de um Ministro, 
no Rio. Por que obrigá-lo a propor 
ação no Acre e a processar com pre
catória pam o Rio, com pedi'dos de 
documentos qn·e só aqui se encon
tram? E rpor que ser a União obriga
da a se delfender no Acre, se a parte 
qu·e·r que se de:f·~nda aqui. 

Minha emenda, como · se vê, é favo
rável à pa.rte e à própria União . 

Essa a explicação que dou ao riobre 
represe:rtant.e de São Paulo. 

O SR. COSTA N.E'I'O - Sr ." Pre
sidente, pedi a palà.vra para defender 
a emenda que aeabo de c).eixar em 
mãos de V. Ex.a, solicitando a su
pressão do artigo, sob o fundamento 
de que o domicílio da União é de
terminando pelo Direito Civil, e o 
fôro da União, pelo Código de Proce~
so. 

Parece-me que estas questões se 
~cham resolvidas há muito tempo, e. 
aliás, consti-tuíram objeto de um jul
gado do Supremo Tribunal Federal, · 
prof.e·rido, se me não engano; em 1917 
ou começos Je 1918. 

O Supremo Tribunal Federal tinha. 
para julgamento uma grande quanti-

/ 

dade de ações ajuizadas no fôro do 
Distrito F'ed(,ral, por motivo de atos 
lesivos a direit05 individuais, pratica
dos pelos seus agentes em diversos 

· Estados da União. 
Nessa ocasião, foi intentada : tam

bém a ação, - lembro-me até que o 
advogado da demanda foi o Dr. Hei
.tor Lima - para se obter a readmis
são de um .-professor da Escola de 
Grumetes dd Pernambuco. Tal era. o 
número de ações existentes no Supre
mo Tribunal Federal que o Ministro 
Pires e Albuquerque, então Procura
dor Geral da República, entendeu de 

. levante.r a reguinte que:;tão: qu~ 
quando o Código Civi·l, no art. 15, de
terminava ClJe o domicilio da União 
era a Capital Federal,. não que;ria 
significar qu~ tôdas as ações devessem 
ser movidas na Capital da Repúbli
ca, mas peran"l;e ós Juizes secionais 
dos EStados onde &e tivesse verificado 
o ato lesivo. O Tribunal, então, deci
diu que o juiz com!)eten.te para aquc:.. 
la causa era o juiz S-e·c·cional de Per
nambuco. 

Como esta sitpação não se encon
trava bem t>oclarecida na própria lei, 
a emenda de redação ao Código Civil 
esclareeeu p~rfeitamente o assunto 
determinando que, quando a União 
fôsse parte por mativo de ato' lesivo 
ao direito individuai, veriifi'Cado em 
qualquer dos Estaqos, a ação deveria 
sEr proposta perante o Juiz Seccional 

Por aí vê V. Ex.a, Sr. Presi
dente, que -esi.as que:;tões devem t>s
tar inteiramente afastadas da Cons
tituição Federal Esta não deve des:
cer a tais minúcias. Se tivéssemos, 
nêste momento, de fixar a competên
cia na matér!a, seria obrigado, tam
bém, a apresentar emenda aditiva, 
pedindo se passa.~;sem a processar, nas 
capitais dos E~tMl.os, as demandas 
referentes a marcas de fábricas, pa
tentes de invenção e concorrência 
desleal, que, · inadvertidamente, por 
uma incompreensão sôbre o- assu.. .. lto, 
pelo Código de Processo· Civil, passa
ram a figurar na competência de un1 
dos Juizos da Capital Federal, o 
qual, positivamente, não dá conta do 
serviç.o. Por êSBe motivo, numerosas 
ações nesse sentido deixaram de séJ' 
propostas. Assim, tartando-se de ma
téria que int~res:;a, em parte, ao ã! 
reito civil - a questão do domicílio 
da União - e em· parte ao direito 
processual - a questão de fôro ou 
aforam·ento - proponho " a V. Ex." 
submeta à Comissão a emenda que 
apresento, no sentido da supil'essão . 

SR. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
Presidente, o § 1.0 do art. 2·9 não re-
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gula, ap-enas, a matéria definidora cio 
fôro da União. Tem alcande muito 
maior: é o da atribuição à justiça 
looal da competência para julgar as 
cau.sa;s em que a ·união fôr interes
sada. 

o sistema. ·d'()~ anteprojeto, já ado. 
tado, aceitou a unifica_ção da jus
tiça, na primeira instância:, tendo 
como superior instânci~ o tribunal 
Federal de ~ecur.sos, de _ sDrte que 
as -constde·rações do ilustre Deputa de 
Costa N>e·to não procedem, d-ada est-a. 
razão fundamental a que acabo d-e 
aludir. 

Os artigos seguintes são também 
uma decorrência natuxal dessa com-. 
petência atrilnüd.á à justiça loca.l . 

A -emenda dv Sr. Ferreira de Sou
sa concilia, Ile>llfeitament.e, o.s inte
rêsses da U.nHí.o com os dos jurisdi
cion·ados. Devemos ter em vista tam
bém á comodi•dade e fa,c.ili-drude dos 
juriSidici-em'<ildas na defesa de &eus 
direitos. A P.azeniia Pública deve es.:. 
tar se-mpr-e aparelhada pa.ra defesa 
de seus interêsses. :il:stes poderão ser 
acautelados pelo próprio Ministério 
Público local, que a'cual:nente já tem 
atribudções pa,ra representar a União 
PermitD-me, portanto, convocar aten
ção da Comissão p.ara o alca.nce do 
ar.t!go, a. fim de ser manti:do com 
a emenda do Sr. F-::::-reira de Sou
za, qu-e Gonta tJ~;mbém·com o a;poio de 
meu•s companheirós de subcomissão . 

O SR. NEREU RAMOS, PRiliEI
DENTE - Encaminhando a votação, 
d-evo, entretanto, · pronuncia:r~me con
tr,!l. a supressão. 

Entendo que, não e.xistindo a J.u.:;_· 
tiça Federal, conviria que na Con{l
tituição se estabelec::esse a competên
da para julgamenj;o das causas que 
interessam a União, pre.cisarnente par!J. 
ní:i,o fic3 .r :1 mer.c ê das V<~~Cilaç(j.es d<>. 
legislação o-rdinária. Meu ponto de vis
ta é que conviria fixasse a Constitui
çíi.:P .est.a competência, d-e mo·do que 
não pudesse .ser toca·d·a ·com muita fa-

--cili-da.de peles legisladores ordinár~os, 
porquanto, quc.:r o Código Civil, em que 
se arrima o nobre Deputado, quer- o 
Código de Pro·ces.so; podem wr altera-
dos p(J.r 8/.:ruele.S' legisla-dores. ' 

Em relaçãü às c-ausas, em que possa 
s-er ·intercssfi.da. a União, nada vejo 
melhor do que o esta)Je-lecido no pro
jeto Sampaio Doria, e que vou adótar, 
a>eeitando a emenda do Sr. Prado· 
Kelly. r 

_ ' Os Srs ·. Representa-nte~ que anro
vam a emends. supressiva do Sr. c ·osta 
Neto qu~-iram ficar senta'dos. (Pausl:l.) 

Rejeitada. 

O s;R. PRADO KELI,. Y - Sr. Pr{!:... 
sidente, em -v_i:;;ta -da discus.sá<>" tra
vada, animei-me 'a R.presentar à Co
missão .emenda substitutiva ·do ar
tigo e· de todos os seus parágraifos. 

N§,o poderia adotar, · por exeffiiPlO, o 
principio ins:erto no. § 1.0 , ségundo o 
qual "nas causas em qu-e forem pa1·tes 
as auta-rq·uia.s, ainda que criadas pela 
·União, a competência será da justiça 
loca-l, ressalva.das, as execuçÕfi!S .es
tabel-eci•das em lei" : 
. Há, por exemplo, o .caso da Gentra.l 

do· Brasil; _é hcje auta.rquia criad._ 
pela União. Dar--se competência à 
justiça local para julgar, digamos. 
ações em que seja parte essa autar
quia, . poderá . isso importar -em infli
gir-se pre-ju.íio aos interêsses· da 
União, que tem privilégio do foro. · 

o § 2.0 é o caso das Caixas Eco
nômicas Federais. A regra é a seguin
te-: " 0 disposto nêste au-tigo .não ex
clui a competência da justiça local 
nos processos de falência em que a 
Faz-enda Nacional fôr interessada" .. 
E' matéria qt:e preferia deixar - pata 
orientação ju.risó.icional, corrio vem 
ocorr-endo até a presente da,ta. 

Quanto ao § 3.0 , procu.ró dar-lhe 
outra redação, e devo dizer que não 

•me a.fas.tei do. projeto Sampaio Dó
ria a êsse respeito. 

Fi•caria assim: 
"Art. A!l causas em que a União 

for autora ·serão· aforadas em um 
dos · Juízos da Capita-l do Esta.do 
em que tiver domicílio a .óu-tra 
parte. Nas que f·orem intentad?.s 
contra a· União, poderá o autor 
pr0pô-las no ref·erido JUÍ?:O ou no 
da Capital dG Est8Jdo onde se tic. 
ver verificado o ato. ou fato 1-e.sivu· 

§ 1.0 As causas proposta.S peran. 
te 'outros juízos, se a União pe
las intervier como _assistente ou 
oponf:'r.tc, passa~·ão a ::,er d-a co-ut-
petênda dOi> juízos ·aa Capital". 

Era a hipókse que faltava ao pro
jeto. Não se previu ·o caso da União 
n1io ser propriamente parte, mas 0Pu
ente ou inte.!'Venlente. 

"§., 2.0 _ Nas causas fis•cais, _a lei 
Pü;d•erá permitir que a ação 
S~Ja proposta noutro fôr.o e co
ms-ter ao Ministério Público es
tadual a representação _jum-cial da 

.-Fa3enda Nacional". 
O . SR.. NEREU RMJ.T!OS, PRESI. 

r::aT.N!'I'E - Tratando-se de emenda 
substitutiva tem preferência sôbre -as 
demais: 

Os senhores representantes que 
aprovam a emenda_: suhs>titutiva ·do ar.., 
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tigo e parágrafos, quja leitura ac~ 
ba.ram de ouv!:r, '<l·e autoria do Se
nhor Prado Kelly, .q:ueiram conservar
s-e s-entados. <Pa.usa) . 

Aprovada . · 
Ficam pr€'juaicaãe.s emendas . apre

sentadas pe-los Srs. Ferreira de Sousa, 
Clodomi;r · Ca1•doso, Mf!,ri9 M·asagão .e 
Aliomar Baleej_ro . · 
. O SR. F~REIRA DE ·soUBA ·
Sr. Pre-sidente-, peçQ cons~e da ·ata qÚe 
votei pela emenda do Sr . Prado KeEy 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEI\'TE :,...... Passando ao art. 30: 

"·Excetuad!i. · as causas atribuí
das à competência . çlos ·· tribtmais 
fe-de.rais, tõdas às demais compe
t!:rão às j~:~Stiças looais". 

O SR . GUSTAVO CAPANEMA -' 
Sr. President-e, ouso sugerír a elimirüt
ção d.êsse art:go; O pre::e~to me parece 
dispensável. E' principio _.geral que 
o que não é·da cnmpetên.cia da União. 
pertence à competência d.os Es.ts.dos. 

O. SR. NEREu RAMOS, PRESI
DENTE - Os ·senhores que aprovam 
a emenda do· Sr. Gusta:vo ca.panema, 
suprimindo o art. 30, queiram con
servar-se se!ltadcs. (Pausa) . 

Aprovada. 
Art. :n: 

"A lei poderá deterininar e fixar 
a cooperação financeira da União 
com os Est.a:dos, para atender . às 
despesas decorrentes da adminis-
tração da justiça" . -

Há :e.rnenda. dos Srs. Gustavo Ca
panE:-m!l. e· Mal'!o Mase.•gão pedill'do a 
su•pressão O.êsse artigo. · 

O.·ISR. Mim'ON CA;MPOS - Se
nhor President-e, na organização ie
de.ral estatu'lu-se o p1·incípio de que 
cada Estado ·~m:tearia os serviços que 
fosse-m de .sua exclusiva competência. 
&~a·lnlocemo~ no Pod·er Judiciário qne 
é competência dos Esta.dos organizar 
sua justiça. Surgiu, então, a que3tão 
dlJ: remuneração do~ juízes que, aliás, 
f01 f1xa-da .em padrao bem mais · alto. 
Argumentou~te que a mudtos E&ta.d.o.s 
seria: difidl manter êsse pa.drão e que., 
por J.Sso, deveria ser considerado o au
men'to · dos meios de pi·over essa des
pesa . ' 

E' o próprio te-xto constitucional em 
elaboração que divide o ser:viço pú
blico em estaàual ·e federal e determina' 
que os Estados custe.arão aqueles que 
lhes são atinentes. Se d-eve ser custe.a
d?. pelo Estadô, n:ão pod~ êle ser ·a.'l
Xlliado .pela Dnião, . salvo dispositivo 
em contrário. O dispo,sitivo poderá ter 
inconv-enientes, mas .é razoável. 

O SR. GUSTAVO CAPA}.'iEM..<\ -
Sr. Pr<!siden+e, em primeiro luga.r, o 
a,rt. 31 do projêto me parece d·esne
cessário, visto como não encerra ne~ 
nhuma norma constitucional. O texto 
naà;1 o-briga . .Ap~:;nas faculta uma pro..: 
vidê'h-cia· não vedad:a const itucional
n~e'Í.lte. Eliminda. ess-a diS-posição, não 
fiocará a Uniãà proibida de cooperar 

. fine-nceirame.;:tte con:t' os Es.ta.dos para 
a mrnut~nção de seus serviços ju
diciários. 

Di.l'ei., em- segundo lugar; que, :se o 
objetivo do projeto é de certo modo 
levar a União a essa espécie de ope
ração financeira, nesse caso vejo na.. 
medida ·uma certa injustiça, ou me
lhor, um proc€sso inadequado de con
siderar o proJ::>lema do auxílio federal 
aos Estados. ·ne ts.to, se a Constitui
ção vai recomendar êsse .auxílio, com 
menção da. fin!<lid9..de, é iora de O.ú
vida que a preferência deve voltar-se 
para outras !n()dalidade·s · de serviços 
públicos, a sa·be'r, a saúde e a educ::>.
çáo, esp..ocia!mente o ensino primário. 

Os serviç.os de justiça são serviços 
essenciais. e· básicos. São os primeiros 
serviços dos Estados. Cada Estado de
verá estsr em condições de mantê-los 
com os s&'llS 11rópri-os recursos. 

O SR. N.EREU RA11'IOS, PRE.SI
DEN;T,E - Os Srs. Representantes 
permit!:rio que intervenha .no -enca.mi
nhame:nto da vota,ção para expor meu 
ponto de vista. 

No regime da Consti'tuição de 1891, 
já havia dis.!)o~ição idêntica. J;ncum
bia a cada Estado provt-r, a· -expensas 
próprias, às necesi.sdades de sua admi.-

. nistração. Nada ob~.tante, a UniáQ au
xiliou, e 1.u.xiliou oem, vários Esados, 
sobretudo do Sul, em matéria de edu
cação popu~ar, subve-ncionando escn
las.. · · 

Travou-[e Ciiscu'SSão ·no Parla;mentb, 
em 1912 ou 191<1, a . êsse respeit o e. 
desde o Govêrn{) Vencesla:u Brás co.: 
·meçou a União a subvencionar. es-cÓlas 
nas zonas àe cülonização- do Sul tio 
!'a.i.s. . 

!Parece-me qu.e·' êste d.ispositivo não 
impedirá a u~is.o de entr.ar em com
binação com os Estados parà. cooperar 
nas d·espesas elos mesmos quando, por 
exemplo, como se está referindo, se· 
trs.ta· de serviço- de JustiÇa. 

Per isso, r·eputo o artigo désneces-
sáráo. · 

O SR:, ATILI() VIVAQUA- - Se
nhor Pr~sitrente. êste dispositivo réCO
nheoe '-<".ituacão decorrente do novo 
sistema. constlU',c:iona.l . ' •. 

A justiça dos Estados passou a exu
cer funções de justiça federal, em pri..: 
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me·ira instância nas causas em que a 
União fôr parte ou intressada, e, além 
disto, em matéria eleitoral e trabalhis
ta. Portanto, os serviços · judiciários 
da União ficaram inteiramente a car
go dos Estados em primeira instância. 
A coop·eração f.inanceira da União im
põe-se po~q'le os Estados, hoje, assu
miram os ôntJs principais que incum
biam à União na manutenção da an
tiga justiça · federal. .Essa cooperação 
poderá consistir no co;ncurso da União 
par.a instalação adequada dos aludi
dos serviços ou para melhor atender 
ao funcionamento · dos .órgãos da jus
tiça., 

O S-R. MARliO MASAGÃO - Se
nhor Prestdente,. voto a favor da 
emenda supressiva do Sr. Deputado 
Gustavo Gapanema. Em primeiro lu
gar, pelos miJtivos que V'. Ex.a expôs; 
em segundo, poxque os Estados . têin 
duas ordens de :J.tribuições: as eSsen
ciais, que são as da tutela do direi·to, 
e as acJ:ssóTia.s ou facultativas, a sa-
. ber, as de promover o bem estar geral 
a cultuua e o progresso. O Estado não 
pode deixar de contar com meios pró- · 
prios para pro·ver à tutela do direito, 
dentro de sua.s atribuições; e, se não 
dispõe de ta.LS :roecursos, não está em 
condições de continuar como uni'Ciade 
autônoma da Fe·deração. Deve trans
formar--se eJn territóri-o, ou incorpo
rar-se a outro Estado, por ser incapaz 
de realizar os seus fins essenciais. 

Se não puder' executar suas ativi
dade-s aces-sórias, subsistirá como Es _ 
tado, mas a União lhe prestará o au .. 
xílio, já previsto na Constituição, para 
casos de calarllidade pública. 

Entretanto, se se reconhece que os 
aparelhamentos. estaduais estão exe~ 
cutando . tarefas que competem à 
União, e se deseja estabelecer uma 
compensação, poderemos fazê-lo, mas 
com caráter obrigatório. O que não 
cabe é uma contribuiçã-o facultativa 
dà União, a títul-o de 3/uxílio. 

O S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'JJE - Vamos ·votar ·.a emenda 
supressiva do Sr. Deputado Gustavo 
Gapanema, que tem pred'erência reg5.-
mentaL · 

Os .Srs. que a apro;vam, queiram 
conse!l'Vai -se sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. Pica mantido 6 dispo
sitivo. 

A respeito do mesmo artigo existe 
apenas outra emenda do Sr. Deputado 
Acú.rcio Tôrres nos seguintes têrmos: 

"Redija-se assim o artigo: 
"A lei determinará e fixará a 

cooperação, .. " 

em vez "desta lei determinar é fixar". 
'A emenda torna obr·iga:t;ória essa 
coop.er.ação. 

Vou submeter a votos, em primeiro 
lugar, o artigo. Os Srs. que o apro
vam, queiram conservar -Se sentados. 
(Pausa). . 
· Aprovaido. -

Vamos passar ~· votação da emendfi.. 
O SR. ACURCIO TORRES - Se

nhor Presidtnte, redigi a emenda às 
pressas. V. EX.a há de ter verificado 
que, pela exigüidade de tempo, não 
a levei até o lfim inteira, limitando
me ao início do artigo, sem repetir o 
restante. 

Devo, porém,. -acentuar que ]1ão çon
cordo com ~ cooperação facultativa. 

Meu pensamento é o seguinte: se 
de f<ato, como diss-e o Sr. Senador Atí
lio Viváqua, inexistinJdo a jtístiça fe
deral de pr:irneira instância, êsse ser
viço é cometido à justiça local, é justo 
que a União coopere com as respecti
vas despesas. Entretanto, não deve ser . 
facultativa a m01.pemção. Pretendo · 
que a União coopere, de· f a to, com os 
Estados, satisifazend.o a essas despesas. 

O SR. ATILIO VIVtAQUA ......:. De 
pleno acôrdq com V. Ex.a. 

O SR. PRADO KEJLLY- Sr. Pre
·sidente; o art. 31 , a meu ver, não 
· permitia que a União cooperasse · com 

um ou outro Estado, num tratamento 
desigual. O que se pr.evê no artigo é 
que lícito será à União determinar e 
fixar a cooperação financeira dela com 
todos os Estados, para atender às des_ 
pe,sas' decorrente.s da a;dministração da -
justiça . . Assrm entend-o o dispositivo 
da Comissão. · 

Nestas oondições, não sei por que .se 
decla1·e, des·de já, que "a lei deter
minará". · 

O Sr. Deputado Mario Masagão, ao 
fazer a crítica do dispositivo, estava no 
pressuposto de que se estabeleceria· 
tratamento desigual em relação aos 
Estados - Ull3 poderiam ter subvenção 
especial para suprimento d.e suas ver- • 
bas; . outros que dela poderiam p:res
cin:dir, não a teriam. 

Penso que o espírito do dispositivo 
não &eja êsse, mas sim o da compensa
ção que seria geral, abrangendo todos 
os Estados. 

O objetivo principal, portanto, da 
. emenda do Sr. Acúrcio Tôrres não se 

justifica. 
O SR. AGIJHGIO TORRES - Di

zendo-se que "a lei determinará e 
fixará a cooper·ação" EXcluiremos al

. gum Estado? 



, O SR. PRP...DO KELLY- Entendo 
-que não podemos estab€1-ecer distinção 
entre os Estados, sem ferir o princípio 
f-ederativo. 

Nestas - condições, sou contrário à 
emenda, preferindo o texto do projeto. 

O SR. NEREU ·RAiMlOS, PRESI
DENTE - A 1;1menda do Sr. Acúrcio 
Tôrres diz ;) -~-eguinte: 

"A lei ·determinará e fixará a 
cooperação financeira da União 
com os Estados, para atender às 
despesas decorrentes da adminis
tração da jus<tiça". 

Sendo substitutiva, tem preferência 
Os Senhores que aprovam a emenda 

substitutiva do Sr. Acúrdo · Tôrres 
queiram ficar sentados. (Pausa) . 
A~rovada: 

O SR. SOARES F1LHO - Sr. Pre
si-de·nte, quero declarar que votei pela 
manutenção do artigo. Embora meu 
pensamento passa não ser o da Co~ 
missão, desejo consignar que a·ssim 
procedi significando que o auxílio é 
para !llquelas atribuiçõe-s que a justiça 
local tenha e em que os setviço·s se
jam, realmente, da União, como .é o 
caso típico da. justiça eleitoral. 

O SR. MARIO MASAGAO- Seria 
conveni.ente se acrescentasse já- agora· 
ao artigo a cláusula: · 

"Como com~ensação aos servi-
ços prestado::", · 

O SR. NE.ttEU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda a:ditiva ao artigo 
que .!lJCaba de· ser votada está sendo 
redigida. Enquan.to ·isso vamos passa.r 
a outra sôbre a Seção TI, da Justiça 
dos Estados, do Distrito Federal e· dos 
Territórios, assim redigida: 

"Os vencimentos dos Desembar
gadores do Ttibm1al de Apelação 
'Cio Distrito Federal não serão l!1-
feriores à maior remuneração atri
buída 'lOS Desembargadores dos 
Tril:mnais de Apelação dos Esta. .. 
dos". 

Está assinado pelos Srs. Atílio Vi
vá,qua, Valdemar Pedrosa, :Milton 
Campos e Cl'odomir. Cardoso. . 

Não havendo quem peça a palav:~;a, 
está encenada a discussão. 

Os Senhores que aprovam a emenda, 
queiram conser.'ar-se se·ntados. - (P~u
sa.) 

Aprovada. 
Sôbre esta Seção, existe ainda a se~ 
guinte emenda: 

"Acrescerüe-&e onde convier: 
Art. Serão instituidos, pela 

União e pelo~. Esta;dos, -conse-lhos 
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de Ju-stiça, com .função de órgãos 
Máximos ãa di&eiplina Judiciária,, 
competindo-- lhes além das demais 
atribuições pertinentes à sua fi-
nalidade: · 

I - Julgar· os proc-essos de re
clamaçõe:; apresentaüas contra 
magistracl.oE-. 

II -: Pi·oceder, sem preJUJZO 
para o andamento do feito, a re
querimento dos interes·sados ou do 
procu:ador geral, !! correições p;ar
dais em autos para emenda d~ 
erros ou abusos que importem a 
inversão tumultuária dos atos e 
fórmulas da ordem legal do pro
c&so, quando para o caso não· 
haja recurso: 

III ___: Dererminar às providên
cias necessárias à observância dos 
prazos dos atos e das decisões· ju
diciárias; ao regular funcionamen
to da Justiça, ao seu prestigio e à 
àisciplina forense; · 

IV - J11lgar, em últirna_instân
cia, os recursos das penas disci
plinares aplicadas p•elas· autorida
des judlwkias .. 

Parág:rafo único .- Os Conse-
lhos de Just.iça serão presididos 
pelos P.resid~ntes dos Tribunais 
Superiores da União, dos Estados, 
do Dlstl'ito Fede·ral e Territórios, 
e, aJoém do seu Presidente, compor-· 
se-ão de Desembargadores, Juízes, 
um Membro do Mi·nistério .Públi
co e um ad·vogado de· . notório me
recimento e reputação ilibada, 
com lO ano.s pelo menos de prá
tica foreru;e, todos escolhidos em 
escrutín~J. stcreto. - . Atílio. Vi
vaqua. ~ Sjlvestre Péricles. 
Waldemar Pedrosa." 

Sugeriria àeixássemos esta emenda 
para. quando terrr.inássemos a votação 
de todo ·) ·capítulo "iDo Poder Judi
ciário", r-arque :;.ssim permitiria-mos 
qu•e, publi:::a.da, fôsse examinalda- por 
todos os Srs . Representantes. 

Se não houver quem peça a pala .. 
vra, adiarei .a dis.:::ussão da emenda 
(Pausa.) 

Adiada. 
Antes de paEsar à seção 5."', "Da 

Justiça Militar", vamos ultimar a vo
tação do art. 31, ao qual o Sr. Cirilo. 
Júnior apresentou a se-guinte emenda: 

"A . · coopt'-ração financeira da 
União cem os Estados como com
pensação às· despesas decorrentes 
da execução de servi,ços federais 
d•e juEtiç·a será det-eTminàüa em 

·lei". · 
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O SR. ATILIO VIVAQUA - Se
nhor Presidente, considero· o serviçc 
que os Estados prestam, julgando, 
pela sua justiça, as causas de primei
ra instância, serviço r_ea.IInente dis~n
sado à União, mas não- pode ser ca
racterizado técnica e constitucional
mente co·mo E-~rviço federal. 

O SR. NEJREU RAlMOS, PRESI'
DEN'TrE - Que sugere- V. Ex/'? 

O -8R. ATILIO VIVAQU'A - Su
giro mante!:-Se c arti-go qÜe foi a.pro
v.ado--. 

O SR . NER..EU RAMOS, ·PRESI
DE1f.I'E · -- E' justamente o que es-
tamos diwutindo. · . 

A ~::menda fa.là em "cooperaçao fi
nanoeira da União com os Esta-dos 
corno · compensação· às desilesas de
correntes d·a ex-ecução de serviços fe
d,rais de just.i~a". 

O SR. PRADO KE:L!L Y - Sr. Pre
sidente, süger~ria a submetesse. a 
emenda à Comissão de Redação para 
ser opc-r~unameute consiO.,ra:cta . 

O SR. NEFU!!U RÀNIOS, PRESI
DEN"'lE ·~ De acôrdo com opiniáo da 

maioria da Comiss'ão, remeto a eme!i-
da à Comissão de Redação . · 

Passemos ao ca-pitulo da Justiça Mi
litar. 

.Seçã-o ·ó.a Artigos 22, 23, 24, 25 e 
parágrafo úrii>eo. 

O SR. ATILIO VIVAQUIA - Se
nhor ·Presidente, · re::s-alvo que a ma
téria· á.nter1o1· não é de redação. 

O SR. AGlJRCIO TORRES - A 
emenda· é manéiada à Comissão· de . 
Redação pa'l'a que ? 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'I1E - Se a Comissão de Redação 
alt-erar a sub,stância, o direito de 
VV. Excias. reclam,arem subsjste .a 

-qualquer tempo, e dêle pod~rão usar 
O SR, -~"::URCIO TORRES ~ Acho 

que V . Exci:a .. deve submeter o caso 
à d!Hibera.ção da Casa. 

O SR. NEREU RAMOS, PREJSI
_DENTE - Não posso fazê-lo, porque 
não há número. Por isso também 
suspendq_ a sessão, marcando outra. 
para ama.nhã às 14 1/2 e à .ç.oite. 

Lev'conta-se a seS'a'ão às 19 ho
ras. 
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Reuniu-se, hoje, às 14,20 hQras-. a Co
missão da Constituição, com a presença 
dos Sr.s. Constituintes; Nereu Ramos, 
Presidente, Prado Kelly, Ivo d'Aqui
no, Magalhães ·Barata, Gustavo Capa
nema, Adroaltlo Costa, Mário Masagão, 
Argemiro :F'igueiredo, Eduardo Duvi
vier, Acúrcio Tôrres. Silvestre Péricles, 
Raul Pila Milton Campos. Costa Neto, 
Valdemar Pedrosa, Agamemnon Maga-' 
lhães, Flávio Guimarães, Caires de Bri
to, J\Jiomar Baleeiro, Sousa Costa. Deo
doro Mendonça, Baeta N:eves. 6lodomir 
Cardoso; Flores da Cunha. Ataliba No
gueira, Hermes Lima, Attilio 'vivacqua, 
Artur Bernardes, Ferreira . de Sousa 
Soares Filho, Guarací Silveira, CITilo 
Júnior, ·araco Cardoso, Café Fifuo, Ed
gard Arruda. 

O SR. NERIEU RAMOS, P.RESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

Vai-se proceder à vota.çao dos arti
gos da Seção V do C8ipitulo ·- Do 
Poder Judiciário. 

"·Art. 22. Os milita.res -e as p{>s
soas que lhes são assemelha<fas 
te-rão fôro especial, nos d e·litos 
m!litares. :tss.e fôro poderá ser 
estendido aos civis, nos casos ex
pressos em lei, pa.ra a repressão 
de crimes contra a segurança ex
tel:na do país ou contra as insti
tuições militares' . 

A êsse dispositivo foi oferecida 
emenda, pelo Sr. De·putado Silvestre 
Péricles . E' o seguinte: 

"Desdobra-se o artigo num pa
rágrafo". 

Esta é, propria.;n-ente, eme·nda de re
dação; manda que o artigo seja des
dobraido, passando o pe-ríodo seguinte 
à expressão ~ "delitos militar es" -
a constituir um parágrafo, apenas com 
o acrésci•mo de --,.- "inlierna" - de
pois de "externa'. 

A parte relativa. ao desdobramen
to, remeta-se à Comissão de Reda
ç.ão, ·de . acôrdo. com o que já _foi de
liberado. Vamos considerar, no mo-· 
men~~· a _parte aditiva da emenda. 

i 

Antes, porém, vou submeter a vo
tação o artigo, sem prejuízb da emen

_da. 
Os .Senhores qu!l o aprovam, queiram 

permane:cer sentados. (Pausa) . 
Aprovado. 
Em discussão, agora, o a:créscimo 

referido. 
O Sr. SI>L v,ESTRJE PER]CLES -

Sr. Presidente, peço licença para f a
. zer em conjunto a justtficação das 

emendas q)le apresentei, ·para haver 
um só corpo de exposição. 

O SR. NEREU · RAIMOS, PRESI
DENTE - Estando, em votação as · 
emendas ao art . 22, pediria· ao nobre 
Representante que se cingisse à ·ma
téria posta a votos. 

O SR. &LLVEST.RE PIERIOLES ~ 
.Atendo a V. Ex."'. 

Por uma questão de técnica ou de 
sistematização dos preceitos constan
tes do proj-eto, pare,ce-me convenien- · 
te o desdobramento do art. 22, nomes
mo artigo e num parágrafo, que será 
o primeiro, ~sse parágrafo será a se
gunda parte do mencionado artigo 22, 
apenas .com o acréscimo das palavras 
"interna"! 

As instituições mili-tar.es;· como sabe
mos, têm por qestino a - defesa -da . 
Pátria, segurança externa e a garan
tia dos poderes constitucionais , da 
ordem e da lei, isto é, segurança in-
terna. -

Conseqüentemente, por um princípio 
de lógica elem-entar, se o fôro mili
tar, em tempo de paz,. pode estender
se às i:nstitúições militares, que, no 
caso, representam o instrumento da 
segurança, ou, noutx:as palavras - o 
menos, é clar.o que o referido fôro mi
lit~r pode também _abranger a pró
pna segurança, na sua expressão 
tanto externa como interna, por isso 
gue é ela o conteúdo, ou, noutras pa
lavras - o mai-s do mesmo . destino 
das instituições militares . · · 

Por outro lado, dentro da sistemáti
ca mais adequada, ficará o art. 23 co-
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mo § 2.0 do art. 22, por tratar C.e ma
téria dêle resultante. 

a) Crimes contra a segurança ex
terna (ou contra a Pátria), compre
endendo: 

Os que ofend·em a integridade, inde
pendênqia e dignidade da Nação , CQIIll.O 
sujeição do território mwional ou 

,parte dêle, ao domínio estrangeiro; 
auxílio ou incitamento de guerra no 
País, em dinheiro, armas, munições, 
inventos bélicos; revelação de segre
dos políticos, militares, planos, forti
Hcações, zonas estratégicas; servir de
baixo de bandeira estrangeira, sa
bendo que a nação eitrangeira rom
peu hostilidades contra o Brasil, etc; 
espionagem e aliciação, sedução de 
praças, etc. 

b) Crimes contra a segurança in
terna (ou contra o R·egime ou .a Re-
pública), abrang·endo: . 

Conspiração para mudar, por meios 
viqlentos, a Constituição e a forma do 
seu govêrno; o separatismo; opor-se 
ao livre exercício dos poderes consti
tucionais; influir, com ameaças ou 
violências, às deliberações de qualquer 
dos ramos do Congresso Nacional ou 
das Assemb}éias estaduais: sedição 
para obstar a . posse e exelocício de 
qualquer autoridade civil; impedir a 
execução de atos emanados de magis
trado ou autoridade pública, em razão 
das funções. · 

c) Crimes contra as instituições mi-
litares: · 

Motim, como a 'r·ecusa de disper
são, ou a entrada na ordem, à voz· do 
superior; a maquinação contra a auto
ridade do comandante, ou segurança 
do navio, aeronave, fortificação, etc.; 
o procedimento -doloso contra as ol·
dens estabelecidas ou dadas· na ocasião· 
a a.estruição ou ultrage da bandeir~ 
Racional ou qualquer outro símbolo ou 
emblema da nacionalida,de, etc. 

Conseqüentemente, são crimes de . 
natureza diversas. Uns dizem respei
to à segurança externa, isto é aos 
crimes contra a Pátria; outros sé re
ferem à segurança interna isto é à 
forma de govêrno, à f.ed·~ração 'ao 
regime demO'crátko, etc. ' 

· Se, portanto, incluímos as in.,titui
ções militares como passíveis de se-

r rem examinadas e julgadas em . tem_ 
po de paz - e isto é o menos - como 
é que ao mais, . que são os crimes 
contra a ordem pública, . quer dizer, 
contr;J. os pod·eres constitu]dos não 
dev·~ _ser estendido? Isto não é' obri
gatorw, porque, no dispositivo a ex~ 
pressão é fa..cultativa - "poderá es-

tender-se'' ~ quem faz a lei é o Le
gislativo. ' 

Acho que é um ilogismo haver, em 
tempo de paz, jurisdição militar para 
os crimes · perpetrados contra· as ins
tituiçõe·s militares; não abrangendo 
tal jurisdição os delitos cometidos con-
tra oo. podéres const~tucionais. . 

Os crimes contra a instituições mi
litares, como todos sabemos, são, por 
exemplo, o motim, assim com a recusa 
de dispersão ou entrada na. ordem · à 
VDZ do superior, a ma;quinaçãó contra 
autoridade de comandante ou a segu
rança do navio;· aeronave, fortificação, 
o proc·edimento doloso contra as or
dens estabelecidas ou dadas na oca
sião~ destruição ou ultmje à_Bandeira 
Nacwnal ou qualquer outro símbolo 
ou emblema da nwcionalidade. 

Assim Sr. Presidente, terminando 
mínha rápida exposição, penso o se
guinte: se conservamos. os crimes 
contra as instituições militares - que 
sfw muito menos grave para os civis 
- como é que não se colocam, tam
bém os delito-s contra a segurança Jn
te-rna, contra os poderes constitucio
nais .da UniãD, co-ntra as ordens ema
nadas dêsse poderes e contra o seu 
livre exercido? 

Atualmente, os crimes que eram, ou
trora, da competência do Tribunal de 
S.&gurança, r-elativos à ordem interna, 
estão sujeitos ao fô:w militar. · 

Com a minha emenda; não trago 
inovação alguma ao ·que já existe e 
íaz parte da legislação comum. 

O SR. PRADO KEI.JL Y --Br, Pre
si:dente, o ilustr·e DE·putado Sr. Góes 
Monteiro frisa que sua emenda é mui
to pequena; limita-se à inclusão de 
uma simples palavra no art. 22. Mas 
a inclusão desta simples palavra t-erá 
conseqüências muito s·érias. 

S. Ex. está coe-rente, pois já sus
tentou que deveria haver estado de 
guerra interno; de formá que acho 
perfeitamente razoável que pretenda 
essa extensão. 

N'o momento, poderia levantar uma 
·preliminar, e só não· o faço porque, a 
meu ver, é preferível que a Comissão 
se manifeste sâbre o O'bjeto mesmo da 
emenda do nobre colega. 

A prelfminar seria esta: se aceita.s
S·emos a emenda, estaríamos contra
rial?'d_D o venci~o. Com efeito, já se 
decr:dm a exammar-se a competência 
c;!~ Supre:no Tribunal F·ed.z.ral, que êle 
e mstan01a de recurso, quer dizer, TrL 
bunal de Apelação, nos crimes polí
ticos. li:sses são os crime·s contra a 
s·egurança interna, e se agora enten
dermos que poc1em ser assemelhadoo 
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os c1v1s aos militares nõs crimes con
tra a segurança interna, deslocamos 
da Justiça Federal para a Justiça l'.ii
litar a competência para o processo 
e julgamento dêsses delitos. 

A meu ver, portanto, está Pl'ejudica
da a emenda, ma:S como V. Ex.a, Se
nhor Presi'dente, liberalmente enten
deu que ela pode ser submetida à vo
tação, solicito para o caso a at-enção 
dos doutos membros cta Comksão, ·a 

·fim de que seja rej-ei~tada. 

O SR. COSTA NETO- Sr. Pre
sidente, na exposição que acabou de 
fazer, o nobre Representante Sr. Sil
vestre Péricle.s, dE'fendendo o seu pon
to de vista, declarou que a lei ordi
nári•a havia, . .depois da extinção do 
Tri•bunal de Segurança Nacional, atri
bu~do a tribunais militares a compe
tência p;'Lra o processo e julgamento 
dos crimes qu.e mencionou. Parece-me 
que houve um equívüco da parte de 
S. Ex.a no qHe concerne à figura deli
tuosa ora .em debate, porque a L<!i 
Constitucional n.0 14, no art. 2..0 de
terminou 

"IS·erão· processados e ·julgados, 
na forma que a lei d-et·erminar, pe

. los juízes e tribunais referidos no 
art. 9ü, da Constituição, os crimEs 
que atentarem contra: 

I - a existência, a s-egurança e~ 
a integridade do Estado; 
li - a guarda e o emprêgo da 

·ecoríoplia popular". 

E' certo qu·e, no art. 90, da Consti-· 
tuição de 37, são menciomidos tam
bém os tribunais e juízes · militares. 
1\!(as nessa própria Constituição, o ar.! 
t1go referente à Justiça ' Militar, que 
é o de n.0 111, menciona sàmente os 
crimes contra a segurança externa, não 
aludindo à segurança interna. O texto 
do citado artigo é o seguinte: 

"Os militares ·e as pessoas a êles 
assemelhadas terão fôro especial, 
nos delitos militares. ll:ste fôro po
derá estender-se aos civis, nos ca
sos definidos em lei, para os cri
mes contra a seguranca externa 
do país ou contra as instituiçõe.> 
mi!itares''. 

Se alguma lei ordinária i.is.põf> de 
forma contrária - e eu desconheço 
essa lei- é evidente que não está em 
consonância com o pensamento que 
ditou s, lei constitucional n.0 14. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. NEREU RA.i\1:08, Pl;tESI
DENTE- Vamos passar à votação. 

Os ·Senhores a-cabam de ouvir a ex
posição feita pelos Srs. Silvestre Pé· 

ricles e Costa Neto. Os que aprovam 
a emenda que manda incluir a pala
vra "interna", depois de "segurança 
externa do país", queiram ficar S·ôÍl
tados. (Paus&.) 

Rejeitada. 

A emenda quanto ao desdobramento 
do artigo em parágrafo será mandada 
à Comissão de Redação. ' 

Vamos passar ao art. 23, que diz: 

"A lei regulará também a juris
dição dos juízes militares, e a 
aplicação das penas da legislação 
milttar, e:rp. tempo de guerra'. 

Não há eme-nda sôbr-e o disposftivo. 
Os s.enhores que ó aprovam, queiram. 
c<Onservar-se sentados. (Pau{!a) . 

Aprovado. 
' Art. 24: 

"São órgãos da Justiça Militar 
o Supremo Tribunal ·Militar e os 
Tri:bunais é juízes in:fe1·ior·es criâ.
dos por lei". 

Há uma emenda do Sr. Deputado 
Silvestre P:éricle·s, mandándo substituir, 
no texto do artigo, a palavra "Supre
mo" por "Superior", de· acôrdo com a 
sistemática da Constituição . 

O SR, SIL VlESTRE PIDRIICLiES -
Sr. Presidente, quanto ao art. 24, do 
pro-jeto, que a emenda transforma em 
art. 23, afigura-se-me concordante 
com a t-écnica adota-da p-ela Comissão 
de Constituição, à substituição do vo
cábulo "'Supr·emo' por "Superior"-. 

. Até agora, só o Presidente da Repú
blica e~erce a chefia suprema das for
ças milttares da U:r\.ião, e a mais alta 
Côrte de Justiça do pa.ís é o Sup.remo 
Tribunal F·ederal. Por que mais um 
"Supremo" se o próprio Poder Legis
lativo, em· qualquer dos seus ramos, 
não se incuka de "supr-emo"? Tam
bem os tribunais regionais, rec·em
criados não são supremos nem te-m 
tal designação o Sup€1'ior Tribunal 
El·eitoral, o Triibunal de Contas e os 
Tribunais de Apelação. 

Não vejo razão para mais um su
premo, quando já. temos dois: o Pre
sidente da Repú-blica e o Supremo Tri
buna:! Federal. 

O SR. N'EREU RAIM:OS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aiJrovam a 
emenda do Sr . .Silvestre Péricles, man
dando substituir "Supremo Tribunal 
Militar'' _por "Superior Tribunal M i
litar" queiram. conservar-se sen tados 
(Pausa). 

Aprovada . 
Pass-emos ao parágrafo único do ar

tigo 24, nos seguintes têrmos: 
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"As va~as de Juizes togados do 
8ul)remo Tribunal Militar serão 
prÊ-enchidas alternadamente: a 
primeira, por auditores de guerra 
permanentes; a segunda, por ad
vogados ou m-embros 'Cio Ministério 
Público Militar de notório saber e 
reputação iUbada, com lQ anos, 
pelo menos, de prática fe>rense, in
dicados em lista tríplice ao escrutí* 
nio secreto · pelo mesmo Tribunal; 
a ·terceira, por livre nomeação do 
Presildente da Repúblicà, entre .iu
ristas que tenham os. requisitos 
acima exigidos. " 

Há. uma emenda do Sr. Deputado 
Silvestre ·Péricles, alterando o critério 
acima. 

Há também outra do Sr. Deputado 
Acúrcio Tôrres sôbre promoções, q1,1e 
se farão entr-e os juízes, membros do 
Ministério Público Militar, etc. Essa 
emenda se acha, igualmente, assinada 
pelo Sr. Silvestre Péricles . 

Em discussão. 
O SR. SILVESTRE PERiüLES 

Sr. Presidente, antes de mais nada 
quero eoclarecer à douta Comissão de 
Constituição que, na Justiça Militar, 
só se ingressa por meio de concurso, 
que vai desde o advogado até o auditor 
de gu·erra. 

Apenas para o Supremo Tribunal 
·Militar não se exige êsse concurso. 
A fim de evitar certos a•busos que 

. freqüentemente têm se Gbservado na 
Justiça Militar, a êsse respeito, é que 
proponho a emenda, a fim de acau
telar e resguardar a magestade dos 
auditores, que são magistrados. 

Nessa conformidade, tenho para 
mim que o parágrafo único do arti
go 24 dG projeto traduz, ce>m apro
vação da emletJJda apre.sent.a!da, um 
a to d·e justiça. Estabel-ece ' em pri
meiro lugar, o princípio da antigui
dade e do mer·ecimento ·para os au
ditores de guerra nas duas primeiras 
vagas. Existem auditores com 25· e 
30 anos de bons serviços, sem oue 
tenham chegado ao fim de sua Ia:.. . 
boriosa carreira como Ministros do 
Sup-erior Tribunal Militar. 

A politicalha, cómo diria ·Rui Bar
~osa, é a culpada dessa denegação de 
JUStiça, com a sua própria justiça. 

Por outro lado, a emenda firma tam
bém o critério do merecimento. para 
que os auditores depositem esperanças 
no incentivo constitucional. · 

Não se diga que foram esquecidos 
-os a-dvogados e membros do Minis
tério Público, quando juristas de no
tável saber e reputação ilibada, em 
ve.J'Idade e não por favoritismo. Será 

ainda ·uma esP.écie de alívio do secta
rismo fUll'l'Oional da Justiça, ficando 
aberta. a terceira vaga para aqueles 
que, fora do meio dos magistrados, 
reunain as condições do art. 12, con- . 
dições gerais, já aprovaida.s, inclusive. 
a emenda 'Prado · Kelly, na Justiça 
dos .Estados. ·se o "notável sa-ber 
jurídico e a reputação ilibada' não 
continuarem debaixo do arbítrio da 
politicalha, teremos sangue novo e 
novas luz.es no quadro de lVIinistros 
do. Sunremo Tribunal Militar na sua 
terceira vaga, conforme ·· prevê a 
emenda. 

O SR. ~"EREU RAMOS, PRESI
DENTE - Peço a atenção dos STs. 
Representantes para a seguinte emen
da, que concilia o texto do Projeto 
com a emenda · Silvestre Péricles e 
com as consinerações que há pouco 
fõram feitas: 

Parágrafo único. As vagas de 
juízes togaidos do Superior Tri
bunal Militar serão preenchids,s 
na s-eguinte ornem: a primeira, 
pelo auditor de gue-rra mais an
tigo, observado pelo Tribunal 0 
critério previsto no § 2.0 , do ar
tigo 28;" 

Quer direr: o Tribunal pode, por 
determinado quorum, excluir o juiz 
mais antigo se não -tiver ás mesmos 
requisitos. E' o mesmo pree>eito que 
se estabeleceu para as justiças es
taduais. O mais antigo poderá ser 
excLido por votação do Tribunal. 

A segunda, por auditor de guer
ra, escolhi'Cio, por merecimento 
em lista tríplice, organizada me~ 
dia.nte voto secreto pelo Tribunal· 
a terceira , por advogado· ou mem~ 
bro do Ministério Público Militar 
com dez anos, pelo.menos, de prá
·tica_ forense, . escolhido entre os 
que indicar o Tribunal em lista 
tríplice, mediante voto secreto, e 
a quarta por nomeação do Preci
dente da República e aprovacão do 
Senado, entre juristas com Õs re
quisitos do art. 12". 

Os Srs. que aprovam a emenda 
substitutiva do Sr. DeputaJdo Prado 
Kelly, queiram ficar sentados. (Pau
sa.) 

Aprovada. 
Ficaram prejudicados a emenda do 

Sr. Silvestre Péricles, e, evidentemen
te, o parágraf.o único do projeto. 

Outra emenda aditiva: 
"A promoções se farão entre os 

juiz€s, membros do Ministério pú
blico Militar e de_mais serventuá-
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rios, pelos princí'[J'ios gerais de 
antiguidaJde e merecimento". 

Essa emenda, no que diz respeito aos 
juízes, está prejudiüada; de maneira 
que, no tocante ao Ministério Público, · 
será apreciada qua1;1do da discussão e 
votação dessa parte. 

Just~ficação da emenda: . 
"Não existe, .!l!bsurdamente, pro

moção por antiguidade, de uma 
entrância para outra, na Justiça 
Militar, fazendo-se · unicamimte 
pelo critério do merecimentc, nem 
sempre acertado, por imperfeito 
que é. e 

iDo Código de: Justiça Militax que 
regula ·a if.orma de tais promoções 
não ,cons·ta o principio de antigili~ 
dade, ocasionando tal fato a per
manência- de juízes, promotores, 
advogados e demais serventuários, 
eternamente, na primeira entrân
cia, . sem ' t;sper;tnça de atingir·em, 
pel~ ant1guidade, os postos su
penor·es, por não_-lograrem, ·muitas 

· vêzes, a inclusão· de seus nomes na 
lista tríplice. · · · . 

Aliás, tratando-se · de uma -Jus-
' tiça Militar, onde o critério da 

antiguidade, entre os das fileiras · 
·é: considerado como. precedênci~ 
ao.'j mais modernos, o absurdO é 
bem maior, quando já não bastasse 
o fato de se .tratar de um apare-
lhamento. judiciário". · 

Os Srs . . que aprovam a emenda 
queiram conservar-se sentados. (Pau~ 
sa.) 

Rejeitada: 
Eip.emiá -f!.ditiva; d,cr Sr, Prado Kelly: 
Ao · art. 24: · 
Acr~sceilt'e~se' . o . seguinte J)arágrafo: 

"Os· iinirtistros do pleno T!'ibunal 
élll.!.ilitar, ciyis e militares, percebe
:ra,o vencrmentos iguais aos dos 
JUlZes dos Tribunais Federais · de 
Recursos". · · 

-A , ~m~n{la ' coi~cide .com outra do 
Sr. Silvestre Péricles . . 

__ Eme.nda do-,S:r,. _ Acúrcio Tôrres: 
' Art·: · ~-'· Os vencimentos dos 

mi;n~slr6s _ do Superior Tribunal 
IM1htar ·serão equivalentes, para 
todos os sel,JS membros togados e 
ni.ili.tài'es, a dois têrços dos ven
cimentos dos- ministros do Supre-
mo Tribunal Federal. · 
. iParágrafo único. Os juíz-es, 

membros do Ministério e demais 
serventuários terão seus venci
mer;ttos equiparados aos cargos 
eqwv-!ltlentes da JustiÇa ·· local do 
D1Stnto Federal, nas auctitorias 

! 

sediadas na Cap1tal da · RePública 
e Estados .de São Paulo ·e. nas de
mais -dos diversos Estados se re
cua duas letras em cada padrão 
de vencimentos:. 

Jus_tijj.caç,ão 

Á .questão de vencimentos na. 
Justiça Militar tem -' constitufdo 
uma enorme ·série · de desequilí
brios; jamais ajústados, -nàs diver
sas reformas de reajustamentos, 
sem que se pensasse firmar o· prin
cipio geral de remuneração igual 
para funções idênticas, observado 
o critér:i,o econômico de cada re
gião. Assim -~ que, enquanto os 
vencimentos dos ministros togados 
e dos auditores de segunda entrân
Cia se acham equiparados aos ven
cimentos dq.s desembargadores do 
Distrito Federal e dos JuíZes de 
Direito, os promotor-es, . advogados 
de O!Hcio, eBICrivfues, etc., estão 
muito aquém dos seus colegas des
sa mesma Justiça local 0 que é 
uma iniqüidade. Ainda mais: no 
seio do Supremo Tribunal Mili
-t'ar existem três categorias de ven
cimentos. Os ministros militares 
do Exército .ganham inenos que os 
da Aeronáutica que teem horas de 
vôos; os da Marinha possuem uma 
gratificação mensal dada a título 
-de repres-entação pelo ~:.eu Minis
tério e os togados, sôbre os quais 
pe~am _a maior soma de serviços, 
po1s sao relatores e revisores de 
-todos · os processos 'de forma ordi
nária, recebem como os Desem
•bargadóres · do Distrito Federa.l. 

Nos Estados a. situação é sim
plesmente terrível quando se sabe 
não um promotor ganha pelo me
nos que um porteiro do Palácio do 
Catete e um Advogado de Ofício e 
um Escrivão muito menos que um 
contínuo de· qualquer repartição 
pública. Essa situação persiste em 
São Paulo, onde a sua magistra
tura aufere justos proventos, es
tando os membros da Justiça Mi
litar em situação inferior até aos 
membros .da Justiça Militar de 
sua Fôrça Policial, .o que é um 
contrasenso, sabendo-se que a Jus
tiça Militar tem um âmbito muito 
maior, por ser federal. 

A inedida, p,ois, se impõe, já que 
esta Douta Comissão ·5e -~- _ ·
nando os vencimentoS>' :e;..;il;l~H~~, 
gistratura do país.f-';& . :ervãdos.:::o'S("<" 
p_:eceitos ~e . hier(tii(!~ia~.- ~~· ~- ll~a .. -- ';.,~ 
ç~o ao m,~1s alto,i:Jti:"!nu ,';1it4~ '1' .~ no do pam" ;JJ \': • - · ·.- .. c·-"\--• O., 

. ~( ~ Sr. X;:?~t: _:P} 
~"~ '-~:,~;'::'.~,;J~~·;· _·'lr 4 
\..... i''~ ~"-~ - ~ - ~j ,• 'j 
~ ..... 'C:J-t •i ..,., ~- . J -".,~ 

"""'--- '-1. ' !__) •• • .,,, 
~~.;;;::::,-.;_::_;Pç>·~·'!o 
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Os Srs. que .aprovam .a emenda, sal
vo o parágra!o, queiram conservar-se 
·sentados ; · (Pausa) • 

Aprovada. 
o parágrafo único da emenda pare

ce-me encerrar assunto de lei ordi
nária. 

Emenda do Sr. Silvestre Pérkles: 
"Também serão equiparados aos 

seus correS:pondentes da. Justiça 
Federal, esta·belecidos em lei, os 
vencimentos dos auditores, mem
-bros do Ministério Público e . de
mais serventuários da Justiça Mi
litar" . 

Também julgo que devemos dejxar 
isso para a legislação ordmária. 
(Muito bem.) 

Os Srs. que entendem deva ser o 
assunto relegado para a legislação or
dinária., queiram conservar-se senta
dos. 

Aprovada a proposta. . 
Com a aprovação da emenda do 

Sr. P-ra:do · Kelly, ficou prejudicada a 
do Sr. Raul Pila. 

Vamos ao art. 25·: 
"A inamovi•bilidade assegurada 

aos juizes militares não os exime 
da obrigação de acompanhar as 
fôrças junto às quaís tem de ser
vir". 

Os senhores que aprovam o dispo
.!li.tivo, ao qual não foi oferecida emen
da, queiram ficar sentados. (Pausa). 

Aprovado: 
"!Parágrafo único. Cabe ao Su

premo Tribunal Militar determi
nar a remoção de juizes militares, 
de conformidade com o art. 2.0 , 

letra b". 

Os Senhores que o aprovam, quei
ram manter-se sentados. (Pausa) . 

Aprova·do. 
Existe emenda aditiva, para a qual 

chamo a atenção dos Srs. R epresen
tantes: 

"Sem prejuizo da legislação mi
litar para o tempo de guerra, cada 
Esta'dp . organizará sua Justiça Mi
litar, constituindo, como órgão de 
primeira instância, · os Conselhos 
de Justiça, e de segunda, um Tri
bunal de Apelação ou Tribunal 
Especial". 

A emenda não inova; mantém o que 
a tualmente existe. 

Os Senhores que aprovam a emen
da, subscrita pelos Srs. Silvestre Pé
ricles, Atilio Vivaqua e Milton Cam
pos, queiram permanecer sentados. 
, Aprovada. 

Em discussão, a Seção VI - "Da. 
Justiça do Trabalho" - composta dos 
art_igos 2-6 e 27. 

O SlR . OMREJS · DE B'RITO - Se
nhor Presidente, pedi a palavra para 
apresentar algumas emendas à Se
ção VI ,....- Da Justiça do Trabaiho -

. por me parecer a Seção um pouco 
implícita, fundamentalm.ente no 
que se relaciona com a localização
das respectivas instâncias ·e a cons
tituição das Juntas de Conciliação. 

Assim, vou encaminhar à Mesa 
emenda à letra c do § 1.0 do art. 26: 

"Redija-se: Juntas de Conci
liação e J·ulgamento, na sede da 
comarca, e outros ór.gãos instituL 
dos em lei, para os fins previstos 
neste artig-o". · 

Estendo, assim, a tôdas as sedes de 
Comarca as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, por entender necessá
ria, hoje, no Brasil, esta instância, 
quando a indús·tria sai das capitais. 
das grandes cidades - e já ciei uma 
lei sôbre salariado agrícola. Tratan
do-se de uma Constituição, é me
lhor prever do que prover. Estabele
cendo-se, em lei, a Junta de Conci
liação em tôda:s as comarcas, aten<le
remos melhor à realidade brasileira. 

su·ostitua-se o § 2.0 pelo seguinte: 
"·A constituição dos tribunais 

<lo trabalho e das juntas de con
ciliação e julgamento obedecerá 
sempre, ao princípio da eleição 
dos seus membros, metade pelas 
Msociações representativas dos 
-empregados, meta<le pelas dos 
empregados, sendo o Presiden
te de livre nomeação do govêrno, 
escõ1hido entre pessoas de notó
ria capaci'dade intelectual e mo
ral" . 

Sr. Presi,dente, ·êsse é o texto da 
Constituição de 34, que açhei de bom 
alvitre incluir · aqui, porque, nem 
nessa seção, nem na da Ordem Eco
nômica; se éaracteriza como paritá-

. ria a Justiça do Trrubalho. Ache que 
dev·emos caracterizá- la, como vimos 
fazendo em relação aos outros ramos 
do Poder Judiciário. O <rue caracte
r iza a justiça paritária é dar-se as 
partes o direito de representação. 

A mi·nha outra emenda manda eli
minar do art. 27 a expressão "ob
servado o disposto do art. 19, § 7.0 

no que for aplicável", porque acho 
que a simples existência de um juiz 
com prerrogativas diferentes dos dois 
juí;;>;es paritários tira das Juntas de 
Conciliação e Julgamento o s·eu cará-
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ter paritário. Considero jlfizes fl.II1da
mentais os representantes das partes, 
e o Prestdente é apenas para o caso 
de empate. 

Pretendo, assim, dar aos juízes re
presentantes das partes . igualdade de 
condições como juiz que preside. 

O· SR. NIERiEU RAMOS, PRESI
DENTE - Encerrada a discussão. 
Em votação. <Pausa. ) 

Apravado o dispositivo. 
"§ 1.0 São órgãos da Justiça 

do Trabalho: 
a) o Tri'bunal Superior do 

Tra:balho, com sede na capital 
federa'!; 

b) os Tribunais Regionais do 
Trabalho; 

·c) Juntas e Juízes de concilia
ção e jUlgamento e outros órgãos 
institmdos em lei para os fins · 
previstos neste artigo". 

Existem as seguintes emendas: do 
Sr. Prado K'elly: 

"Substitua-se o § 1.0 do art. 26 
pelo seguinte: 

São órgãos da JusQça do Tra
balho os Tri·bunais, as Juntas de 
Conciliação e Julgamento criados 
em lei, com a jurisdição, compe
tência e condições de exercíció que 
forem determinados, observando
se o disposto no art. 19, § 7.0 no 
que fôr aplicável". 

Em consequencia: suprima-se o 
art .. 27. 

Há, igualmente, emendas do Sr. Cai
res de Brio às letras b e c e ao § 2.0 

. A emenda do Sr. Prado . Kelly é 
substitutivo de todo o artigo. 

O SR. OAIRES DtE BRITO - Sr. 
Presidente, acho que a emenda do 
nobre Deputado Sr. Prado Ke1ly deve 
ser rejeitada, porque vem abrir inex
plicável exceção no capítulo do Poder 
Judiciário. Se tivessemos seguido a 
mesma orientação com relação aos 
outros ramos do Poder Judiciário, eu 
estaria de acôrdo em que se transfe
risse a sua organização para a lel ordi
nária. Não dizemos aqui o caráter da 
Justiça do Trabalho, ao contrátio do 
que se fêz com os outros ramos do 
Poder Judiciário, em que chegamos 
a detalhes, inclusive quanto a orde-
nados de juízes. · 

Sem contramarchar, em relação às 
conquistas trabalhistas, principalmen
te se negarmos o caráter paritário da 
mesma. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, sou partidário da manutenção 
da Justiça do Trabalho tal como eXis
te atualmente, isto é, com caráter pa
ritário. Considero-a conquista social 
realizada no Brasil, pelo que devemos 
mantê-la, segundo está no projeto. 

Desta forma, o meu vo.to é no sen
tido de conservar-se o texto do pro
jeto, podendo-sê estabelecer, quanto 

. aos tribunais regionais, que tenham 
a sede nas .capitais dos Estados. 

O SR. ATILIO VIVAQUIA - Sr. 
Presidente, o projeto veiu, finalmente, 
observar a experiência . consagrada 
pela prática das instituições da Jus
tiça do Tra~balho. A distribuição dos 
órgãos dessa Justiça, na Constituição, 
·atende a essa experiência. Além do 
mais, deve desde ·rogo, ser definida, no 
Pacto Fundamental, o órgão máximo 
dessa Justiça, que é o Tribunal Su
perior do Tra~balho. 

A emenda do Sr. Deputado Prado 
Kelly deixa para .a lei ordinária a ins
tituição dêsse órgão, que, a esta al
tura da evolução da Justiça do Tra
balho, não poderia mais desaparecer, 
Conseguintemente, é de se esperar 
que a grande Comissão, diante dessas 
razões, que são objetivas, não deixará 
de aprovar o projeto da sub-Comissão. 

Quanto à emenda do ilustre Depu
t!lido Caíres de Brito, é preciso con
siderar que o art. 27 deixa à lei or
dinária a composição, jurisdição e de
mais condições de exercício dêsses 
órgãos, podendo atender às circuns-

. tâncias de cada caso, como criar Jun
tas de Co-nciliação, não só nas comar _ 
cas, como nos têrmos e nos próprios 
distritos, de acôrdo com a necessidade 
da Justiça. 

Devo dizer também que sou parti
dário da composição da Justiça do 
Trabalho paritàriamente, aceitando in 
totum o depoimento e as considerações 
do ilustre Senador Ivo d'Aquino. 
Realmente, nessa organização, pode
mos exaltar uma ·das maiores con
quistas da justiça social. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, desejo, apenas, do no
bre relator um esclarecimento. Tal, 
como li; nã<J se diz claramente, nesta 
Seção VI a quem pertencerá a Jus
tiça do Trabalho: se será disciplinado 
na sua organização por lei do Estado 
ou da União; quem custeará seus ser
viços e quem nomeará seus juízes e 
funcionários. 

A conservar o statu quo seria a 
União. Entretanto, poderia .haver con-
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trovérsia, em fa-ce das demais Seções"' 
em que S!Hiivide ésse Título. 

Gostaria, portanto, que o nobre re
lator eS>Clarecesse. se há outra disposi
ção nesse sentido, se dentro da sis
.:temática de todo o Título encontra
remos .subsidias pa.ra orientação .da 
matéria. 

:Ssse o apelo que faço a v.. Ex."' 

O SR. WLTON CAMPOS -Pelo 
sistema adota'<io no projeto, em vir
tude da orientaçã-o da Comissão, con-. 
forme matéria vencida, a organização 
Ndiciária compete à União . 

O SR. NEREU- RAMOS, PRESI
DEN'l1E - Em votação·. 

Encàminhaniio .. .a votação, também 
sou contra a emen:da substitutiva do 
Sr. Pra!do Kelly, por entender que a 
Justiça do Trabalho, pela sua rele
vâncía, deve ter seus órgãos discrimi
nados na própria Constituição que es
tamos elaborando. 

Os Srs. que aprovam a emenda subs
titutiva do Sr. Prado Kelly queiram 
conservar-se sentados. (Pausa.) 

Rejeita'<ia. . 
Passemos às diversas letras do pa-

rágra!o. · 
Quanto à letra a, não há emendas. 

E' êsse o texto dessa letra: 
"!São órgãos da Justiça do Tra

balho: 
a) o Trtbunal .Superior do Tra

balho,. cpú1. sede na ca:piat fe-
deral". . 

Os Srs. que aprovam, queiram ficar 
sentados. (Pausa.) ' ' ·. · 

Aprov;ulâ . 
:Letra b: 

.' "os Tribunais Regiohàis de Tra
balho"; 

Há uma emenda do Sr. Caíres de 
Brito, mandando ~rescentar in fine 
- "com sede nas c~pitais dos ;Es
tados". 

Como se trata de emenda aditiva- e 
única, votaremos em primeiro lugar 
o dfspositiyo do projeto, sem prejuízo 
dela~ · 

Os Srs. que aprovam ·a letra·c, com 
ressalva da emenda, ·queiram ficar 
sentados .. (Pausa.) 

EÍÍl. votação a emenda. 
O SR. OOOTA NETO- Sr. Presi

dente, pedi a palavra simplesmente 
para dizer que acho de tôda prudên- · 
cia aprovarmos a emenda do Sr. Caí
res de Brito, para impedir-· a·. criação 
de Tribunais Region·ais do Trabalho 
em outros lugares que não as capitais 
dos Estados. 

O SR. ATcA!LF.BA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, prefiro ficar com o 

ante projeto da .sub-eoinissão por dois 
motivos: Primeiro, porque sou acérri
mo partidário da descelitralização. 
No caso de haver um só Tri·bunal ·Re
gion_al do Trabalho em cada -Estado, 
êste pode sei' colocado onde melhor 
consulte os interêsses da· Jus~iça · do 
Tra:balho, isto é, dos trabalhadores e 
dos empregadores que terão de levar 
seus co!l!flitos ao conhecimento dêsses 
tribunais. 

O segundo motivo é porque a sub
Comissão, em seu projeto, possibilita 
a criação de mais de um Tribunal Re
gional em cada Estado, desde que não 
se fixa na Capital: 

O SR. PRADO KELLY- SI:,.Pre
sidente, dessa discussão se colhe, a 
meu ver, com a devida venia, o ·acerto 
de minha anterior emenda, deixr.ndo 
ao Poder Legislativo da União reg).llar 
em d-efinitivo os órgãos da Justiça do 
Trabalho. 

Já que foi rejeitada a emenda, dou 
meu apoio à do no'bre colega Sr. Cài
res de Brito que, entretanto, considero 
incompleta, de vez que S. Ex."' esque
ceu o Distrito Flederal e os Territórios.· 
Para completar seu pensamento envio 
à Mesa sub-emenda. · 

.O SR. N'EREU RAMOS, PRESI
DENTE - Sendo . ·ambas emendas 
aditivas, .a. v-otação -de uma não pre-
judica a outra. _ 

Submeto à votação a primeira emen
da, ··do Sr. representante Cai reli de 
Brito. 

"com sede nas capitais dos Es
tados". 

Aprovada. . 
Agora, a segunda emenda, do Se

nhor .Prado Kelly : 
"no Distrito . Federal e Terri

tórios,.,. 
Aprova:da. 

Letra c. 
"Juntas e Juizes de conciliação 

e julgamento e outros órgãos i-ns
tituídos em lei para os fins· pre
vistos neste artigo"'· 

Existe uma emenda substitutiva do 
Sr. Caíres de Brito nos seguintes 
têrmos: 

"Juntas de Qonciliação e julga : 
mento nas sedes de comarca e 
outros órgãos instituídos em. !ei 
para os fins preVistos ·neste ar
t!go". 

O SR. MARIO MASAGÃO- Se
nhor Presidente, a emenda do Sr. Re
presenta:nte Caires de Brito importa. 
na impossib!lidaíde ·de ser a Justica do 
Trabalho 'confiada, nas comarcá$ dó 
interior, a juízes de direito; e exigirá. 
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que a União crie, em cada ccmarca 
do Brasil, Juntas de Conciliação e 
Julgamento. Parece que o aumento de 
despesa, que e_ssa p-rovidência acarreta 
é enorme. Ficarão os interês~>es da 
Justiça do Trabalho melhor confia-dos 
a Juntas de Conciliação e- Julgamen
to que ao juiz de direito, magistrado 
de earteirlj., com garantias e com o 
hábito da distribuiyão da Justiça? 
Parece que não. Inamos impei:lir que 
essas causas fôssem bem julgadas peló 
juiz de direito, para que o fôssem 
nas Juntas de· Conciliação e Julgamen
to, e -além do mais com acréscimo 
enorme de despesas. . 

Por - êsses ·motivos, Sr .. ··Presidente, 
sou contrá~9 à ~menda. 

O SR. ALIOMAR B!ALEEIRO -
8r. Presidente, desejo juntar a miiLl'la. 
à palavra -do eminente Deputado Má
rio Masagão, visando a experiênc:a 
em meu Estado. Não é só por "~a
tecer" para usar a expressão de S. 
Ex.a que haverá imenso aumento de 
despesas em todo pais. 

Partindo do ponto de vista do que 
ocorre em meu Estudo, . serão .mais 
de cem· Juntas de Conciliação a ser 
criada, e posso ácrescentar, ainda, 
a existência de outros núcleos de tra.
balho industrial, o'nde algumas vêzrs 
ocorrem dissídios individuais. Possú 
assegurar, assim, sem mêdo de êrro, 
que essas Juntas nada terão a fazer. 

Mesmo que tais serviçoS fôssem ex
tensivos, como deviam ser, pi!la le
gislação tra·ba.lhista, ao traballiador 
agrário, · êles seriam improfícuos, dis
pensáveis, porque vêm sendo atendi . 
dos pelos Juizes de Direito, .em cada 
comarca. 

Acredito, pois, que não se deve va
cilar em rejeitar a emenda do ilustre 
Depu.ado Sr. Caíres de Brito. . . 

Agora, simples emenda, não sei bem 
se de redação ou de nomenclatura: 
acho que a expressão· " junta' é um 
pouco imprópri~, porque já existem, 
em nossa linguagem jurídica, outras 
Juntas como Juntas de Comércio, etc. 
Deviam · Chamar-se Tribunais, pou..:o 
importa que à Comissão que, no ar
tigo 26, onde se diga "juntas", passe 
a ser dito - ~'juízes". 

O SR. IVO D 'AQUINO - Senhor 
Presidente, peço vênia ·pa.ra discordar 
do que foi exposto pelo Sr. Deoutado 
Aliomar Baleeiro. -

Acho que a palavra "juntas" já estf\ 
consagrada na organização da legis
lação !io trabalho. Por que vamos mu
dá-Ia para empregar -"juízes" dando, 
imediatamene, a idéia de julgamento 
por juizes togados ou, pelo menos, de 

uma justiça diferente daquela ._que ê 
tida atualmente como a exercida pa
l'itariamente pelos órgãos trlj.balhistas 
- quer .dizer, empregadores e em-
pregados? .. _ _ 

Entendo que o texto .do projeto estf, 
bem, e pelo seguinte: fala em · "jun,.. 
tas" e "juizes"; a emenda do Sr. 
Caíres .de BritQ fala- simplesmer..te err. 
"junta§~. . 

-Devo declarar que sou favorável à 
existência das Juntas de Conciliação; 
entretanto, poderá haver comarca em 
que elas não se justifiquem, de modo 
que a lei, então, ·muito sàbiamen~e>, 
determinará: "poden'Clo ser juntas -e 
juízes". Onde não houver ne-::essidade 
das pximeiras, os segumios funciona-
rão. . 

E mais: o § 2. 0 • esclarece. pér!feita
mente o asstmto. A~m. sem estar 
contra o pensamento ~o Sr. Caíres de 
Brito, creio que a- .lei ampliou, d-e 
modo pru<lente e atendendo à reali
dade de certas comarcas, a matéria -
em questão. · . · 

O SR. CAIRIES DE BRITO' - Se
nhor· Pre&idente, acho que a questão 
deve s·er ·wpreciada da seguinte. ma
neira:. ·o que fiz · com _a minha emenda 
foi não criar exceção no cará;ter pa
ritário da Justiça do Trabalho. Ess& 
a minha intenção . 

Nos locais on'Cle se tornar necessário 
às partes o r~;correr ao Juiz <!e Direit(J 
para solucionar seus problemas tra. 
balhistas, é evidente que aí se faz 
precisa a criação de~uma Junta de 
ConciMação. 

O argumento do preço por que ve-. 
nha a ficar essa justiça, não -tem a 
menor importância. 

Na minha emenda, não determino, 
obrigatàriamente, à çriação de Ju-n
tas; apenas eu as localizo nas sedes 
de comarcas. -

Agora, estou s.endo sabedor de que' 
o pobJ;e Depuado Baeta Neves e~cu
mrnhou à Mesa sub emenda à mmha 
emenda, onde diz: 

. "•"•. e nos oútros lugarés onde 
elas se tornarem necessárias .. : · 

visan1io, com isso, apenas manter -o 
caráter paritário da Jústiça do Tra
balho. 

O SR . ADROALDO COSTA -
Existem, atualmente, no Brasil, Se
nhor Presidente; novecentos e cinco 
comarcas, nos mil seiSCentos e :,essen
ta e sete municípios. Se, além de 
criarmos Juntas de Conciliação m 
sede dessas 'novecentà.s e cinco coma~
cas, ainda as aumentarmos, como pede 
a. emenda do ilustre Dep-utado. Baeta 
Neves, em outros lugares em· que elas 
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se tornarem necessárias, não sei como 
não estourar, de imediato, o orçamen
to ·da RepÚ'blica. 

Acabo d·e ouvir, de alguns colegas, 
que os orçamentos já estão estoura
dos· devemos evitar, porém, que ess~ 
monstruosidade venha a agravar tais 
düiculdades. 

E' fora de dúvida, que, até hoje, 
nas comarcas, os Juizles de direito têm 
distribuido j~ça nos feitos ~~ab~
lhistas, e as Jimtas · de Conm11açao 
vêm sendo cria;das nos lugares onde 
o aJCêrvo 'Cie serviço é por demais vo
lumoso, a ponto de não permitir que 
os juízes dêm vasão ao tra·balho. 

Mais ainda: a emenda Caires de 
Brito peca pela base, porque diz -
"criar uma junta onde surgir ques. 
tão trabalhista". Em minha terra na
ta.!, por exemplo, Taquari, que é uma 
cidade&inha do interior, em que o co
mércio e a indústria são insignifican
tes, há possibili.dade de h1l.ver uma 
questiuncula entre emPTegador e em
pregado. No momento, pois, em que 
surgisse a questão trabalhista a pre
valecer a emenda Caíres de Brito, 
dever-se-ia passar telegrama para o 
Rio de Janeiro e pedir a. criação· de 
uma Junta de Conciliação e Julg:t
mento, porque, ela não permite se leve 
o caso ao conhecimento do Juiz de 
Direito. 

.. Parece-me ser êste o pensamento 
do ilustre colega: precisamos contai 
com as eventualida!Cles, e, então se re. 
correrá à Justiça Trabalhista, que nP._ 
cessita estar aparelha-da com a má
quina judiciária, para poder atender 
a quantos a ela se dirijam. 

Não concordo com o argumento do 
meu nobre colega Sr. Aliomar Ba
leeiro, quando pretende que, em geral. 
os Juízes de Direito, . homens velhcs, 
·vivem apegados a preconceitos, são 
contra tôdas as inovações, e que hoje, 
já pontificam na Justiça TrabalhiR
ta alguns moços, de menos de trinta .e 
cinco anos de idade, que fízeram cur. 
so de Direito Trabalhista, visto come, 
em minha terra, conhe_ço velhos ma
gistrados que, em matéria de compe. 
tência, no tocante ao direito social 
e no zêlo em bem aplicá-lo, air,da es. 
tão dando belíssimos exem':llos de 
amor ao estudo e ao trabalho,· à mo
ck.: .;~~ sul-riograndense. 

Não cago que senectus est morbus; 
para mim, senectus est velut altera 
pz,eritia. 

Conheço também muitíssimos m~.- · 
gistrados, ·de mais de sessenta 1l.nOS, 
atualisadís.simos com tõdas as ques
tões de direito social. Por isso digo 
que também os velhos se apaixonam 

por essas ·questões, estando a par de 
tudo quanto se tem escrito a respeito 
e em conQ.ições de fazer justiça aos 
trabalhadores, quando às portas :ia 
Justiça tiverem êstes de bater. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Antes de dar a palavra a.J 
Sr. Deputado Baeta Neves, permito
me chamar a atenção da Casa para o 
seguinte: o dispositivo em votação de .. 
termina a existência de "Juntas e Jui
zes de conciliação e julgamento e ou
tros órgãos instituídos em lei para os 
fins previstos neste artigo". Não im
pede absolutamente a criação de Jun
tas de Conciliação nas comarcas em 
que isso se revelar necessário. 

A emenda do Sr. Caires de Brito 
quer tornar obrigatória, desde já, a 
existência de Juntas de Conciliação 
em tôda as comarcas do Brasil, sem 
que se possa, neste momento, saber se 
tôdas exigem essa medida. 

Parece-me mais prudente o dispo
sitivo do projeto, que deixa a .porta 
aberta à criação de tantas juntas 
quant as necessárias . 

O SR. BAETA NEVES- Sr. Pre
sidente, minha sub-emenda à propos
ta do Sr. Caires de Brito quis apenas 
afa&tar o perigo de poderem fica1." 
certos núcleos de tTBibalhadores à mer
cê da falt a dé justiça, porque nem 
sempre os redutos dos trabalhadores 
e.~tão dentro da comarca. 

Não me preocupo com a despesa que 
isso possa trazer, porque haverá cer
tamente critério na cri1l.ção das junta
tas. o pavor do Sr. Ad-roaldo Costa 

· não se justl!fica. 
Quero chamar a atenção dos nobres 

Srs. Representantes para um item do 
programa do· .. !Partido Trabalhista 
Brasileiro, que diz: 

"NoS lugares onde não seja pos
sível a criação de Juntas de Con
ciliação e Julgamento, os dissídios 
de trabalho deverão ser resolvidcE 
por comissões paritárias :;Jrésid:
das pela autoridade judiciária lo
cal". 

~ 

Daí se infere. Sr. Presidente, que 
não somos contra o julgamento pelos 
juizes de direito. Queremos apenas 
que estejam presentes a êsse julga
mento representantes d as classes. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presildente, não vej-o como !evan
tar-se questão em tôrno do inciso . 
da;da a clareza e segurança com que 
foi redigido pela egrégia subcomissão. 

Não estamos legislando sôbre a or
ganização da Justiça do Trab.alho, mas 
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apenas prevendo os órgãos essenc1a 1s 
à justiça. Na primeira parte do capi
tulo, declarou-se, contra meu voto, 
aliás, que .a Justiça do Tra•balho era. 
•órgão do Poder Judiciário, comn justi.
ça espooializa:da. Até agora estamos 
somente definindo os órgãos da Jus
tiça e não preocupados em fazer a dis
tribuição dêsses órgãos, nem estabele
-cer até mesmo as condições de inves
tidura pessoal. Se foramos legislar a 
respeito, então no tocante à justiça 
·comum teríamos de dizer onde se co
locam os juízes de dir:eito. Nossa fun
ção, no momento, não é essa. Por 
outro lado, têm-se dito aqui, e é uma 
verdade, que a Jus-tiça· do Traba-lho, 
j;al como existe entre nós, atndà é 
coisa nova. e não universalmezJte as
sentada. Não estamos em um campo 
como no do direito judiciário, .omum, 
<em que as idéias são conhecidas e os 
pontos de vista já se tornaram clásst
cos. E' preciso que se dê ao legislador 
-orclim.ário certa amplitude para de 
acôrdo com as experiências, os ensi
namentos, adaptar-se a organização 
da Justiça d-o Trabalho às necessida
des ocorrentes e manifestações dive>:
sas do próprio problema socia1.. Além 
tl.isso; a Justiça trabalhista, c0mo se 
verifica entre nós, siquer existe nos 
Jlaíses de grande indústria. Fomos, 
talvez, depois da Itália, o primeiro 
país que a organizou nesse sentido. 

iPor essas rãzões, voto de acôrdo 
com a redação da subcomissão. rejei
tando .qualquer emenda que vise de
senvolver o dispos~tivo. 

•O SR. NIER·EU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
peça a palavra, considero encerrada a 
discussão. (Pawa.) 

·Encerrada. 
'Em votação a emenda do Sr. Caí

res de Brito, que. é subs-titutiva.. 
Os Srs . que a aprovam, queiram 

ficar sentados. (Pausa). 
Rejeitada e, conseqüentemente, pr~

judicada a subemenda do Sr. Depu
tado Baeta Neves. 

Os Srs. que aprovam a letra c, 
~a,lvo na parte ref·erente à emenda do· 
Sr. Deputado Aliomar Baleeiro', q1!e 
manda substituir a palavra juntas p0r 
juízos, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprova;da. 
Os Srs. que aprova,m a substituição 

proposta pelo Sr. Aliomar Baleeiro, 
isto é._ juntas IPOr juizos, queiram fl
..car sentados. (Pausa.) 

Rejeitada.. 

§ 2 ,0; 

"IA lei poderá, nas comarcas on
de não existirem Juntas, atribuir 

· aos Juízos de Direito a competên
cia des-tas". 

Os Srs. Caíres de Bri~ e Baeta 
Neves ofereceram a. seguinte emenda: 

"Substitua-se pelo seguinte: A 
constituição dos Tribunais de 
Tr!libalho e das Juntas- de ConcL 
liação e Julgamento obedecerá. 
sempre ao princípio da eleição dos 
seus membros, metade pe'lo.s as
sociações representativas dvs em
preg!lldores e metade dos empre
gados, sendo os presidentes, de. u~ 
vre nomeação pelo Govêrno, es•JO
lhidos dentre pessoas de experi
ência notória, ca.pacidil!de morai 
e intelootual". 

Esta emenda eU.mina o parágrafo 
2.0 ,' que parece, ca:beria melhor no :u
tigÇ> 27. 

Os Senhores que aprovam a emen- · 
da, queiram conservar-se sentauos. 
(Pausa.) 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, se fôr pos-sivel, man
terei a. emenda a-presentada, trans
ferindo-a porém para o artigo 27. 
Ex;plico-me: aqui se votou justamen
te o dispositivo que devia figurar no 
capítulo da Justiça do Tra.balho, as
segurando- lhe o caráter paritário. Na 
ordem econômica, não há um só 
artigo que garanta o caráter paritá
rio. As juntas podem existir e não 
ser repres·entativas dos empregadores 
e empregados. Nada há no projeto, 
garantindo essa representação. 

Assim acho que a grande Comissão, 
ao v-otar contra o que propus, votou 
contra o caráter paritário das jun
tas. 

Consulto, assim, V. Ex," · sôbre se 
.poderei manter a emenda, mas ago
ra, ao art. 27·. 
00 &R . N1EREU RAMOS, PRESI

. DENIDE - A emenda dizia respeito ao 
:parágra!o 2.0 do artigo Z6. Tanto era 
esse o pensamento· do nobre Deputado 
que S. Ex." emendou também o artigo 
27 em seu final. 

O S!R. C"AIRES DE BRITO -
Substitui o parágrafo 2.0 • 

O SR. NiERíEU RAMOS, PRESI
DENlDE - Precisamente o que foi re
jeitado. · 

Os senhores que aprovam o pará
grrufo 2.0 , queiram manter-se sents.
dos. (Pausa) . 

Aprovado. 
Vamos ao art. 27, que determina: 

,, 
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,, ·, "A composição, jurisdiç·ão, com-
petência e condições de exercí
cio dos diversos órgãos da Jus~1-
ça do Tra~balho, serão regulados 
em lei observado o disposto no 
artigo 19, parágrafo 7.0 , no que 

' Ifôr aplica,do". . . 
O dispositivo pi'evê ·a composi

ção da Justiça do Trabalho, · de 
modo . ·que não ficou : absoluta
mente exclu-ído, pela votação que 
se aJCaba de · verificar, a possi·bili-

, dade de dar-se caráter paritário 
às juntas' de conciliação e 'ju.lga
mento ·se ·assim quizer fazer ·o le
gislaidor ordinário. 

O SR. ..CiNI'RiES DE BRI'I10 
Senhor: .Pr.esidente, pergunto a· V. 
Ex.a ·:se p'osso apresentar minna emen
d~. agora ao art. 27. 

O SR. NIERJEU RAMOS, PRESI
DEN'TIE - A -emen:da de V. Ex.a foi 
rejeitada; trata-se de ma·téria ven
cida, que não po'de ser renovada. 

Existem duas emendas, iguais ao 
a rtig<J 27 . A primeira, do Sr . Caíres 
d·e Brito, diz: 

· · "(Elimine-se a expressão - ob
servado o disposto no artigo f9 ,
parágraifo 7.0 , no que fôr aplicá--
vel'~. . · 

"Esta emenda coinci<l.e com a se
gunda .do-Sr:. Mario Masagão: -

·"IS'uprimÇLIIl_,sé ··rui palavras _:__ 
"ob:servatlo o ' disposto' nó artigo 
1~ l>ar~grafo 7.0 , no·-qu:e Iôr ·apu.:. · 
cável". - · · 

A terceira emehda, · dos Srs. Adro"
aldo Costa, Ferreira de Sousa: Soares 
Filho e Silvestre Péricles, reza: 

"·Redija-se o art. 27: A compo
sição, · jurisdição e ·competência in 
clusive a de estabelecer _ normas 
nos diss~dios coletivos e condições 
de exercício dos diversos ·órgãos 
da Justiça · do Trabalho serão re
gulados em lei, observa•do o dis-

- posto no art. _19, § 7.0 ; no que lhes 
lfôr aplicável". , 

O SR. AG!AiMJEJMNíaN MAG:A
iLHAEJS ~ Sr . ·Presidente, · a ~meneia 
do Sr. Mario 'Masagão, mandando su
primir o art. 19, § 7.0 , n:o que for ·apli
cável; se-. aceita; poderá trazer graves 

·perturba-ções à organização da Jus ti:.. 
ça. O que o eminente Deputado por 
São Paulo · deseja é evitar que -a or
ganização -da Justiça do Tn.balho 
obed-eça ao criúério paritário. Assim 
interpretando o pensamento de Sua 
Excelência voto contra a supressão. 

O SR. N:EREU RAMOS, PRESI
DENTE - . Para esclarecer a Comis-

são, permito-me lêr _o -art. 19,: ·§; .a 
que· faz ·ref·erência·. a · emend-a: · · ' 

"Durante ô tempo em que ser:~ 
virem·, os membl'os da Justiça 
.Eleitoral gosarão · dás-· garantias 
das letras a e b . do art ·.-:·Z.0 e, 
nessa qualidad-e, não- terão -0utra'S 
incomrpatibili'daides senão .as que 
forem declaradas na lei'"· ;..: ·' 

· o sR. M:aruo MAS:AóAo ~ sr •: 
Presidente, 0 ·art . 27 determina ,que 
"a composição, jurisdição, competên
cia e condições de. exerókio dos diver
sos órgãos da Justiça .dq ':Çrabalho se
rão regulados em lei'~ . . Se, pe_Io· assim 
'disposto, a lei or-dinária Nai regular 
tôda esta matéria, de acô:t::do .CG>lil'l .as 
conveniências, penso não haver, neces
sidade de re declarar- que ela deve 
conservar. o disposto no art; l!t, § 7·.0 , 

"no que fôr aplicável". Se a observân
cia, - ,é reduzida a o .. que fôr apli
cável. - ficará tudo a critério do le-
gislador or,dinário . . Ora, para atingir 
êsse resultado, é mais simples supri
mir. a. relferência. O legislador regula
rá a jurisdição, a competência e as 
condições da Justiça do Trab.alho tão 
livremente .com : a cláusula final, que 
não obriga · a c.oisa_ alguma, como sem 
ela . 

Por êsses nioti:Vos -enviei à .. Mesa a 
emenda supressiv-a, Vejo que o. ilus,.. 
tre representante do P.artido- Comu
nista nesta Comissão, Sr. Caíres de 
Brito, entende, também, que a supres_ 
são da cláusula assegura o funciona~ 
mento da Justiça do Trabalho de acôr,. 
do com o modo p0r que S. Ex' a de
fende, e f.olgo ·_·em ·que nossas emen,das 
coincidam: · - ·· ·, ·- · 

O SR. ATIL]Ü VIVAQUA ,-,-.. ·Sr, 
Presidente, o dispositivo é fl.C_autelacàor 
das gara.:ntias dos membros da Justiça 
do Tra~balho. O pmjeto prevê a or_,_ 
ganização dessa Justiça pela lei or
dinária, mas instituiu desde logo, uma 
norma garantidora da situação dês
ses juízes. Na hipótese .de juizes tem
porários, se a .lei ordinária mantiver 
a organização paritária, enquanto· os 
membros dessa Justiça funcionarem 
terão as ·mesmas garantias dos jui~s 
eleitorais. O artigo a que. se repor t a o 
dispositivo é o seguin-te: 

,"iDurante o tempo em. que Se'·
virem, os membros da · Justiça 
.Eleitoral gosarão das garantia;; 
das letras a e b do art . 2-.o e, 
nessa qualidade, não teTão .outras 
incompatibi-li-dades' , etc. 

Quer dizer: não poderão ser dispen
sados. De oorte que não se trata de 
disposição inócua;· obriga o legislador 

/ 
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a adotar esta ·regra, no que .fô.r apli
cável desde que a Justiça d(;): Trabalho 
não Seja constituída por juízes vita
lícios, mas por juízes temporários. 

O -SR. COSTA NETO - Sr, Pre
sidente, desejava pedir a atenção de 
v. Ex.a para o seguinte: a re<petida 
menção que tem sido feita, nesse de
bate ·ao final do art. 27, onde se en
contra uma remissão ao art. 19, § 7.0 , 

obriga-me a antecipar a discússão de 
uma emenda que havia preparado 
para quando estivesse de discutir êsse 
artigo 19, § 7.0 • 

Realmente, existe aqui um engano 
evidente e que a- minha emenda visa 
corrigir. E' que ó art ., 1!}, § 7.0 , se re
fere às ga-rantias das letras a e b do 
art: 2.o. Mas, evidenteme<nte, Iião são 
estas as garantias que o artigo, ou a 
.sub-comissão, teve oú oevia. ter tidü 
intenção de outorgar. A garantia da. 
letra a é "a. vitaliciedade''" e a lei não 
poderia conferi-las a juízes que · não 
puderem ex;ercer ·o cargo durante mais 
de dois biênios consecutivos. Existe 
contra:dição positiva. Na Constituição 
de ·34 já havia texto semelhante, e 

. êste se referia às garantias das letras 
b e c. Os tribunais eleitorais se com
põem, em parte, de juízes já vitalícios. 
A êstes a garantia não aproveita. 03 
outros os que integram a justiça elei
toral .são juristas de notável saber, no
meados .pelo Presidente da República. 
:t!:stes só· poj:lerão funcionar pelo prazo 
máximo de dois ·biênios. Portanto, não 
são vitalícios 

Por essa razão. Sr. Presidente, ten
cionava, uma vez que estamos dis- · 
cutiil'do o art. 19, § 7.~. submeter m1-
nha emenda à con.sideração da Co
missão, ·para corrigir o equívoco na 
remissão a essas letras. Em ~ugar de 
a e b, deve ser lido b e c. · 

O SR. NiEJREU RAMOS, PRESI
DENTE - Devo esclarecer. à Comis
são. Existe mais uma emenda que, 
emoora não se refira expressamente a 
êsse artigo, com êle se relaciona. E' a 
seguinte: 

"A lei estabelecerá as condições 
de investidura dos juízes trabalhis
tas, -assegurando-lhes as mesmas 
garantias dos juízes da justiça co
mum, salvo em relação que exerça 
~s funções' como representantes 
de ·categorias profissionais e eco
nômicas". 

O SR. SILVIESTRE :f'ERICLES
Sr. Presidente, antes de tudo; eu que .. 
ria pedir licença à douta Comissão 
para ler um resumo do movimento do 
biênio 1944- '1945·, relativo_ a ·uma única 

junta tràbalhista. - a primeira. Em 
1945, essa Junta julgQu 4_.~7 causas: 
em 1944, 2.415. Enquanto isso, quator
ze varas cíveis, reunidas, julgaram, em 
1944 4.437 processos, e o movimento 
das dez;esseis varas criminais, em 1944, 
deu um total de 5'.!H8 processos julga-_ 
dos. Dezesseis varas de um lado e 
quatorze varas de outro. E nos dados 
acima se trata de uma só junta. 

A emenda visa, .portanto, conceder 
aos juízes do trabalho as mesmas ga
rantias fundamentais dos outros juízes 
- vitaliciedade, inamovibilidade e ir
redutibilidade de vencimentos. 

Seria_uma imprevisão negar aos téc
nicos da· Justiça· do Trabalho o_ que 
ocorre, em_.substâ;ncia, com os __ demais 
magistrados. . .. . . 

Não se compreende ql,le o tecruco, 
o juiz de carreira na Ju.stiça_ do Tra
balho· fique à mercê do desconhecido, 
nesse' oceano de paixões e interêsses 
em que se entroohoocam ?S hom~n.s. . 

Anàlogamente, a Just1ça Militar e 
COIIllpOSta de magistrados, COIÍl tôd'aS 
as prerrogativas -do Poder Judiciário!.. e 
de militares que, nos Conselhos, nao 
são magistrados, regressando às filei
ras, logo que termina o serviço ju
diciário para que foram convocados. 

Paritária c-omo é, a Justiça do Tra
balho encerra, do mesmo modo, uma 
composição mista: de um lado, os ma
gistrados, que são os técnicos e os pre
sidentes de. Conselho e de Juntas, e, 
de outro lado, os representantes de 
categorias profissionais e econômica.~ . 

Somente aqueles, pela. magistratu
ra que exereem, têm, pela emenda,. a.s 
garantias constituciona}s . _ . 

Não se concebe um orgao do Poder 
Judiciário sem essas prerrogativas 
fundamentais conferidas aos que juL 
gam profissionalmente, aos magistra:... 
dos em geral. · 

Peço, pois, a· atenção da egrégia Co,.. 
missão Constituciim.al para a relevân
cia da matéri-a, porque um juiz; sem 
garantias poderá falha,r na grandera 
da sua missão e nas -suas graves res
ponsa:bilid'ades ~orais. 

O SR. NEREU . RAMOS, .PRESI
DENTE - O Sr. Deputado . Adro:. 
aldo Costa enviou à Mesa requeri
mento de preferência para sua emenda. 

Os Senhores que aprovam o pedido 
de preferência queiram ficar sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado, 
Essa emenda está assim concebida • 

"A composição, jurisdição, com
petência, inclusive, . de esta.belecf>r. 
normas nos dissídios coletivos e 
canàições de exercício dos diversos 
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órgãos da Justiça do Trabalho, 
serão reguladas em lei". 

Os Senhores que ruprovam a emenda 
. queiram ficar sentados. (Pausa) • 

Aprovada. 
Vem à Mesa uma dleclaração -de 

voto do Sr. Adroaldo Costa. 
E' a seguinte: 

"Se não se deixar expresso, na 
Constituição, que à Justiça do 
Trabalho compete estabelecer nor
mas, nos diss~dios coletivos, tenho 
para mim qJJe esta não terá t al 
competência. A justiça cabe apli
car a lei; de acôrdo com esta lhe 
compete decidir os casos ocor
rentes, mas jamais terá e la a fa
culda<l.e de criá-la, porque não é 
de juiz a função de legislar. A 
Justiça do Trabalho, porém, tem 
peculiariedades que não devem 
ser esquecidas no texto constitlt
cional, precisamente por serem 
peculiariedades. . 
~ràticamente, ela ficará inefi

ciente e se tornaria inoperante 
[para julgar os dissídios coletivos, 
;se não se lhe desse a competência 
normativa. E esta a lei ordinária 
não lhe poderá dar, assim o en
tendo, se antes o ng houver füto ,. 
de modo expresso a Constituição 
que estamos a elaborar" . 

Ficaram prejudicadas as emend~ 
dos Srs. Mario Masagão e Catres de 
Brito, mandando suprimir as duas úl
timas palavras, porque a própria 
emenda avrovada as suprimia. 

Também prejudica-da ficou a emen:.. 
da do Sr. Silvestre Péricles . 

Diante do adiantado da hora, vamos .. 
passar à Seção VIII, do Ministério 
Público, que é pequena. 

O SR . COSTA NETO - Sr . Pre
sidente, vou .pedir vênia à Subcomis. 

. são que elaborou o projeto da Consti
tuição, nessa parte, para apresentar 
e defender emenda substitutiva reft•. 
rente à redação integral da primeira 
parte do texto do art. 32 . 

Os .doutos componentes da Comissão 
Constitucional já receberam, sem dú. 
vida, um -traba-lho elaborado pela As .. 
sociação do Ministério Público de São 
Paulo, demonstrmndo a razão pela qu~l 
os representantes dessa instituição não 
somente naqUêle Estado, mas em tod<J 
o Brasil, demonstram o direito de 
aspirar a uma melhoria de condição, 
principalmente tendo-se em vista que, 
em muitos Estados, não mais patroci
nam os interêsses da Fazenda, limitan
do-se a serem os representantes da 
sociedade e fiooais da lei. 

Naquêle trabalho , estão consigna. 
dos argumentos perfeitamente acei
táveis, demonstrando que tais aspi. 
rações não podem deixar de ser satis • 
feitas e que é necessário consigná-las 
no texto constitucional. 

A emenda substitutiva está redigida 
da seguinte forma: 

"0 Ministério Público será or
ganizado na União, no Distrito 
F1ederal e nos Territórios por lei 
federal e nos Estados pelas leis 
locais respeitados os seguintes 
preceitos: 

a) obrigatoriedade de ingresse 
pelos cargos iniciais, mediante 
concurso de títulos e provas; 

•b) garantia de estabilidade, nãa 
podendo os membros do Ministério 
iPúblico perder seu cargo senãc 
por sentença judiciária ou pro
cesso administrativo, no qual lhes 
será assegurada ampla defesa; 

c) promoção de uma classe a 
outra na proporção de um têrç(} 
por antiguidade e dois 'têrços pot 
merecimento, exceto quanto à úl
tima, em que o criterio será · sé 
o do merecimento; 

d) vencimento dos Procurado. 
res Gerais iguais aos dos Desem~ 
bargadores e os do Ministér io Pú. 
bEco nunca inferiores a três quar. 
tos do que percebem os juízes de 
primeira ou segunda instância P'-'· 
rante os quais funcionarem". 

Passo a justificar , Sr. Presidente, 
em ligeiras palavras, cada um dêsses 
itens. 

Quanto ao 1.0 : -"Garantia da car
reira, pela obrigatoriedade do concurse 
de provas e. de títulos para ingresso 
nos cargos iniciais, e promoção de um 
têrço por merecimento, exceto quanW. 
ao último grau, em que ,prevalecerá 
exclusivamente o critério do mereci • 
mento". 1!:ste preceito já foi erigido 
em norma constitucional, no Estadú 
de São Paulo, pela Carta de 1935 (ar- . 
tigos 67 e sgs) . Em verdade, a car
reira é uma garantia fundamental 
Decorre da própria natureza das fun.: 
ções especializadas exercidas pelos ór
gãos do Ministério Público . Acresce 
que dêsse modo se atende à seleção 
e ao estímulo de valores. Incompren. 
sivel, portanto, o provimento de qual. 
quer cargo, sem obediência à rigorosa 
estruturação da classe, devendo set 
assegurada, de modo claro e expresso, 
no texto da Constituição, essa norma 
elementar e imprescindível. 

Quanto ao 2.0
: - Garantia de esta

bilidade, dependente as demissões de 
sentença judiciária ou de processo ad-



-43-

ministra.tivo, em que seja assegurada 
ampla defe§a. . . . . 

Trata-se de um .prmcrpro que se rm
põe, como consectário lógico dos pre
cedentes. A Constituição Federal de 
1934 o inscrevia em seu art. 95, § 3.0 

e a Constituição paulista de 1935 tam
bém o contemplava no art. &7. A le
gislação ordinária dos Estados, de igual 
sorte, já o tem acolhido como norma 
Indispensável à preservação· da inde
pendência de funções do Ministério 
Pú.blico. 

Quanto ao 3.0 - Vencimentos dos 
representantes do Ministério Público, 
nunca inferiores a três quartos do 
que perceberem os juízes perante os 
quais funcionarem. 

Também é princípio de grande jus
tiça. Equivale êsse preceito ao artigo 
60 da citada Carta paulista. A pro
porção e o que é talvez de maior im
portância - a fixação de um mínimo 
legal dos vencimentos, correspondem 
a imperativos de justiça e ass.eguram 
o decôro do cargo. Não se trata, 
como é bem de ver, da irredutibili
dade de vencimentos, mas, tão só, 
de estabelecerem-Sé bases mínimas, o 
que se harmoniza, aliás, com. os pos
tulados, já paclficos, de garantia à 
remuneração do trabalho. 

Finalmente, Sr. Presidente, a equt
!I)aração dos vencimentos dos Pro
curadores Gerais aos dos desembar
gadores. Tal princípio já está con
sagrado pela legislação de numerosos 
Estados, a saber: Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná, Santa Cata
rina, Goiás, Bahia, R . G. do Norte, 
Ceará e Amazonas. Vigora também 
no Distrito Federal, se não me enga
no. E o Procurador Geral da Reoú
blica, de igual ' sorte, ' tem os seus 
vencimentos equiparados aos dos Mi·
nistros do Supremo Tribunal. Em 
São Paulo o preceito já era, aliás, de 
ordem constitucional (art. 61 § 2.0 ; 

da Constituição de 1935) . Just ifica
se, portanto, plenamente, a adoação 
da medi:da pelos constituintes fe
derais, atendendo-se, não só a natu
reza e alta hierarquia das funções 
exercidas pelos chefes do Ministério 
Público como as precedentes legisla
tivos acima invocados. 

Devo explicar a V. Ex.". Sr . Pre~ 
sidente, que deixei o exercício do 
cargo de Procurador Geral do Esta
do de São Paulo, em 1943, portanto, 
há três anos. Não sou, pois, pessoal
mente interessaido em qualquer dos 
dispositivos da lei. Lembr'o-me, po-

- rém, de que; em meiados de 1942, rea
lizou-se, em São Paulo, o Congresso 
no qual tomaram parte .juristas emi-

nente de todo o .país, professôres 
das Faculdades de Direito, de
sembargadores e membros do Mi
nis·tério :Público. ~sses preceitos 
que ora defendo foram, então, 
votados e reconhecidos como es
senciais à dignidade da carreira do 
Ministério .Público e à própria apli
cação da lei que, como V. Ex.~ sabe, 
o tem como seu representante, ofi
cial e defensor. 

O SR. MAR]O MASAGAO- Se
nhor Presidente, o capítulo que está 
em discussão é referente à Organi
zação do Poder Judiciário Federal, 
'havendo uma seção relativa à Justi
ça dos Estados Unicamente para que 
se fixem as garantias essenciais dos 
magistrados. 

Na parte atinente ao Ministério 
Público, entretanto, os §§ 3.0 e 4.0 , do 
art. 32, referem-se ao Ministério Pú
blico dos EstadQS. 

O § 4.o declara que os seus mem
bros terão as garantias de estabil1-
dade determinadas em lei. 

Ora, tal estabilidade pode ser de
terminada na Constituição Federal, 
mas no Crupítulo alusivo aos funcio
nários pú·blicos, em geral. Aliás, 
nesse Oapítulo, a Sexta subcomissão 
já incluiu entre os funcionário es
táveis, os membros do Ministério Pú
blico. 

Não há motivo, pois, para que fi
gure no art. 32, o referido § 4.0 • 

Quanto ao § 3.0 , verifica-se que es
tabelece os requisitos para a nomeação 
dos promotores públicos, pelos E3-
tados. Nessa parte não estou de acõr
do com a douta Sub-Comissão que 
el~borou o Projeto visto como o assun
to escapa ao âmbito constitucional da 
União. ~le deve competir às Leis de 
Organização Judiciária. dos Estados. 

Relativamente ao Código do . Pro
motor Público que o eminente colega 
Sr. Coota Neto ofereceu, a título de 
emenda, para ser incluído na Consti
tuição Flederal, mani!esto-me abso
lutamente contrário. Em primeiro lu
gar, não é função da Constituição Fe
deral disciplinar, nas suas mínimas 
facêtas a carreira de Promotor Públi
co nos ' Estados; e, em segundo, isso 
invadiria a competência estadual, já 
reconhecida em texto que votamos. 
Não devemos transfor a Constituição 
em verdadeiro regulament o, a pretex
to de assegurar prerrogativas aos 
membros · do· Ministério Público. O as
sunto é est ranho a uma constituição 
federal, na qual se devem fixar, ape
nas, os princípios necessários paroa 
que o Estado tenha e mantenha a. 
fórma que lhe foi atribuída. 
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o. SR. , CO$'I1A. NETO - V. Ex:~ 
não ouviu, ·então, a minha .emenda. 

ó SR. MARIO MASAGAO ...;:,.. Ouvi, 
atentamente, ·a; leitura da · emenda ô.o 
Sr. Costa Neto, -e, .. bem assim, as res
pectivas. justificações. E' claro que S .. 
Ex.a não proibe tenham . os Es~a:do~ 
uma lei sôbre o Ministério ·Públicu; 
mas· desde logo .já lhes ilita ·o ·coriteú
do dessa lei, 'o que evidentemente. virá 
a destruir a áutonomia. · dos Estados, 
neste .particular. A' emenda - permi
ta.:.me que o: diga - traz, em si, a 
própria: condenação, porque, justifi
cando~a, foi abrigado a reconhec.er, 
passo a passo, ·que essa . ·matéria - já 
consta das leis ordinárias·. e das Cons
tituições dos Estados -. . ·' 

Assim, Sr. P·residente, manüesto:-me 
contra' a; eme·nda dó ilustre' co-lega, 
Sr. Costa Neto. ~ · · 

O s'R. NEREU RÀ:MJOB, PiRESI; 
DEN'I1E _ O Sr. Députado Costá 
Neto enviou à Mesa uma . . emenda, 
substitutiva do art. 32, que .e. .a se..:. 
guinte: · 

"O Ministério Público· ·será ··o1':.. 
ganizado na 'União, ·no · · Distrito 
Federal ·e. nos Territórios. por· · ld 
federal e nos Estados pelas leis 
locais , respeitados os seguintes. 
preceitos: · :. · '': 

a) obrigatoriedade de ingresso 
!Pelos · cargos· i:niClaisr mediante 
concurso !fê títulos ·.e provas; ~. 

b) garantia · de estabilidade, não 
podendo os membros do Minis,.. 
tério Público perder seus cargos 
senão por sentença judiciária · ó'u 
processo · administrativo, · no ·qu~l 
lhes será ass-egurada ampla ·de..: 
!fesa·. : ' ' 

c) !)romoçãà' de· uma · clásse 'à 
outra. na proporção de· um -têrço 
por antiguidade e dois têrços por 
merecimento, excéto quanto à 'úl
tima, em que o critéi'io s·erá só o 
-do merecimento; 
· · d) vencimento dos Procurado
res Gerais iguais aos dos desem
barg_ádores e os do Ministério P'ú
)llico nunca. inferior-es a três quar
tos do 'Q.ue percebem os juízes d<: 
primeira ou segunda instância 
perante os quais funcionarem" . 

Devo pbnderar que essa emen,da, que 
manda, como já disse,. substituir o 
art. 32, n5,o elimina os ·. respectivos 
parágrafos, pois êsses cogitam .de ma
téria diferente. , 

O SR. COSTA NETO __:_ O assunto 
previsto nos parágrafos ficará sendo 
regulado pela · emenda que ofereci. · 

O SR . NIEREU RAMOS,.-;PRESI.:
DENTE - A emenda do ilustre Re
presentante . nãO' pode- prejudicar os 
§§ 1.o é 2.0 , porque não cogita da 
Chefe do Ministério Público, que ê. o 
Procura;dor Geral da República. 

O SR."~-cOsTA': ~ETo :;_- A rriinha 
emenda e a,o ~xto--do: IJ,tt,. :·s2, ,e, ii§jci 
prejud~c!t)J..s p.ar~rafós : - ·. · · · ' 

O SR. CLoDOMIR CARr>O·SO ._; 
PreJudica o §. 4.0 • • · ·.• • • 

O SR. NER!EU RAMOS, PRESI
DENTE '7"', Os Srs. Repre~;;entant'-'B
ácabam de ouvir a leitura da emenda 
do Sr. CoSta Neto; que tpl'etendc, fiJ>ar. 
desde já. normas para nom:eaÇ_ão, g~,; 
rantia e prorp.oção ·dos membros do 
Mihistério Público EstaduaL .. 

Devemos todos estar lembrados çi~ 
que rej.eitàmos, há poucos minutos, 
emenda referente à Justiça Militar. 

Assim, deixando à lei ord_inária o caso 
dos Promotores · da Justiça Militar, 
parece-me que não devemos estabele
cer desigualdade, razão pela qual me 
maniifesto contra a emenda, quando 
não tivesse outros motivos, por .sim
ples coerência com o voto que proferi 
em relação à Justiça Militar. , .. 

Os Sefinores que aprovam a .emen
da do Sr. Costa Neto, queiram· fiéàr 
séntádos, · (Pausa) . · -

~éJ~itacta ~ 
O SR. COSTA NErO _:_ Sr.;·~p'te." 

s~dente, requeiro váificação da ·'Votàt"' 
ção~ .. · 

O SR~ NEREi:J B,ÁMoS, , PRESI
DWTE - o · Sr. ·. PeplJ!tado _Costa. 
Neto .pede a verificação de votação. 

Os · Senhores que votaram :· .. faVGJ< 
da emenda de S. Ex.a, queir.am per
manecer sentados, e os que votaram 
contra, queiram levantar-se, a fim d.e 
se proceder à veri!l'icação. (Pausa) , 

Votaram contra a emenda 18 Se
nhores Represen-tantes. , 

Rejeitada. 
O SR. ' PRADO KE;LL ~ -'-' Sr. Pre

sidente, rejeitada ·a emenda relativa 
ao Ministério Público, não estão, rn.., 
tretanto, prejudicadas totalmente às 
suas garantias. · · -

O ilustre Sr. Deputado Mario Ma-.. 
sàgão é re-lator do Capítulo dos Fun
cionários Públicos, do qual consta o 
artigo 3.0 , que tanto é de aplicar-se à 
União como aos Estados, e pelo qual 
sã.o estáveis, salvo quando exerçam 
cargo de confiança, desde a posse, ·os 
funcionários nomeados por concurso e 
os membros do Ministério Público. · 

Faço tal declaração para · que mais 
tarde não se possa invocar estej;:t pre-
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judícado' o dispositivo, em virtude da 
votação ora ocorrida. 

O ~R: . NlEREU RAMOS, 'PRESI
DENTE - Rejeita:da a emenda, qt.e 
era substitutiva, voltemf)S -ao art. 32 
e seus parágrafos . 

Os Srs. que-aprovam o art. 32 quei
ram ficar sentados. (Pausa>. 

AproY.ado. 
~ - )..0 - o che1e do_ Mirustério 

Público Federal, nos juízos comuns, 
é o Procurador Geral -da Repúbli
ca, de nomeação. do Sr. Presiden
te da República, com aprovação do 
Seriado, dentre os cidadãos com os 
requisitos estabelecidos para O'; 
. M!i.nistros do Supremo Tribunal 
Federal. Terá 05 mesmos vencl
mentos dêsses Ministros, sendo 
lporéiP de;nissiveis ad-nutum. 

Os· Srs. que 6 Biprovam, queiram 
conservar -se sentados. (Pausa> . · 

Aprovado. 
"§ 2.0 Nas eapitals a · Untão 

será repres~ntada em Juizo_ por 
procuradores da República PO
dendo a. lei cometer essa. repre
sentação na·s Comarcas do inte
rior ao Ministério Público dos 
Estados". · 

. os·~senhores que alprovam queiram 
ficar :;entados .. (Pausa> . 

Aprovado. 
·_, § 3.0 Os chefes do Minis-tério 
Público' - nos Estados, no Distrito 
Federal e n05 Territórios serão 
nomeil.dos entre juristas de notó
rio - saber e reputação ili'ba'da. 
alistados eleitores e maiores de 30 
anos, cabendo-lhe . vencimentos 
iguais aos dos desembargadores•·. 

Emenda do .Sr. DeputadQ- · Mario 
Masagão, mandando suprimir o 'dis-
positivo. - · 

Os Senhores que aprovam a emen
da que suprime o disposítivo, dei
xando o assunto · para ser regulado 
pela lei de organização jud,iciária dos 
Estadps, queiram ficar sen~dos. 
(Pausa.> 

Aprovada. 
·" § 4.0 Os membros do Ministé

rio Público terão as garantias de 
estabilidade· determinadas em lei'', 

~endas: do Sr. Deputado Mario 
Masagão., mandando suprimi-lo; ou
trá, aditiva, do Sr. Deputado Her-
mes Lima: · 

"Acrescente-se - "e percebf'
rão vencimentos nunca inferiores 
a três quartos dos {lue percebem 
05 juízes de primeira ou de se
gunda inStância perante 05 quais 
!funcionarem" . · 

I 

.Os-- Srs. Acurcio Torres . e outros 
apresentam a seguinte: 

"Os membros do Ministério 
. ·Públicos não· poderão perceber 
men05 de três quartos· doo ven-

. ciment05 atri-buídos aos juizes 
perante · os quais funcionarem". 

A emenda supressiva do Sr. Ma- · 
rio -Masagão tem P.referência. 

Devo esclarecer que o § 4.0 apenas 
declara que os membroS do Mi-nisté
rio . Público terão a garantia de es
tabilidade determinadas em lei. Pare
ce-me que quando se votou a emenda 
do Sr. _Deputado Costa ~eto, ficou 
cla-x:o por declarações de muitos Repre
sentantes, que o assunto po_dia ser re
gulado na parte relativa ao funciona
lismo público. De maneira que a su
pressão é com êsse sentido. 

O SR. MARIO . MASAGAO - Sr. 
Presidente, - minha emenda, que se 
declarou supressiva, não pretende ti
rar esta;bilidade ao Ministério Públi
co d05 Esta:dos, mais colocar a dispo
sição no lugar próprio, isto é - no 
Capítulo referente aos funcionários 
públicos em -geral. 

O SR. NEREU· RAMOS, P.RESI
DEN'I1E - Os Srs. que aprovam a 
emenda supressiva, nesse sentido, 
queiram conservar-se sentados. (Pau-
sa.) . 

Aprovada. 
Preju-dicadas as duas emendas re

lativas aos vencimentos. 
"O Ministério Público, nas Jus

. tiças Militares, Eleitoral e do Tra
·ibalho, será organizado por leis 
e::;peciais" . 

Os Srs. que aprovam, queiram ficar 
sentados. (Pausa.> 

Apravado. 
O SR. MILTON c.AiMif:>os - Sr. 

Presidente, há um engano · no texto 
do § 2.o do artigo, Ai se diz - "Nas 
Capitais, a . União será representada 
em juízo por procuradores da Repú-
blica, etc. " · 

Ora, os Procuradores representam a. 
União_ nos Estados e não só nas Ca.. 
pitais. Não se pretende limitar a atri
buição dos procuradores. Faço a res
salva para que mais tarde, sem ofen
sa ao vencido, se possa explicar que 
a representação é nos Estados . e não 
somente· nas Capitais. 

O SR. NIEREU RÀMOS, PRESI
DENTE - A· explicação de V. Ex. a. 
constará .da ata, para a subcomissão 
de que fa.z. parte o nobre representan
te a tome em consideração. 
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Emenda transferida para a sessão 
de hoje, sôbre o Conselho de JU6tiça: 

"Serão instituidos, pela União 
e pelos Estados, órgãos de correi
ção e de jurisdição disciplinar pa
ra todos os graus de hierarq~ua 
judiciária. 

Art. A lei regulará a composi
ção dêsses órgãos, de que parti
ciparão, pelo menos, na sua mais 
elevada instância, um advogado e 
um representante do Ministério 
Público, com os requisitos do ar
tigo 12'. 

Está assinada . pelos Srs. A tflio Vi
vaqua e outros. 

O SR. COSTA NETO -Sr. Pre
sidente, lembro-me de que V. Ex." 
ontem deliberou que essas questões 
seriam discutidas depois de termina
do o debate sôbre o Poder Judiciário. 
Entretanto, ainda não tratamos do 
capítulo referente à Justiça Eleitoral. 
Proporia, por isso, se tomasse conhe
cimento do assunto após liquidada 
tôda a parte do Judiciário. 

0 SR. N:ERlEU RAMOS, PRESI
DENTE - Anunciei a emenda, pela 
razão de que não ultimaremos na ses
são de agora a discussão sôbre a. Jus
tiça Eleitoral, que pretendo destinar 
para uma reunião especial. hoje à noL 
te. A emenda, que era muito exten
sa, foi reduzida, pelos selhS autores, 
a dois artigos, allJenas. 

Em discussão <Pausa) . 
Está encerrada a discussão. 
A emenda se compõe de dois arti

. gos. Diz o primeiro: 
"Serão instituídos pela União 

e pelos Estados órgãos de corre1-
ção e jurisdição disciplinar, para 
todos os graus de hierarquia ju
diciária". 

Reza o·segundo àrtigo: 
"A lei regulará a compos1çao 

desses órgãos, de que participarão, 
pelo menos na sua mais elevad;a 
instância, um advogado e um re·
presentante do Ministério Públi
co, com os requiSitos do artigo 12". 

Os Senhores que aprovam. queiram 
·permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado . 
O SR. PRADO KlElLL Y - Sr. Pre

sidente, peço a V. Ex."' faça constar 
da ata que votei contra a emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENII1E - V. Ex." será atendido. 

Vamos passar a discutir a Seção IV 
- Da Justiça Eleit<l~aJ.. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre..c 
si dente, tenho a idéia de que . Ex"' 
ao determinar que a discussão dos 
CallJítulos ou seções se fizesse em glo
blo, deliberou . igualmente, de acôrdo 
com a Comissão, que tôdas as emen
das referentes a cada uma dessas se
ções 0 u capítulos · fôssem apresentadas 
e detfendidas de uma vez so. 

Por êsses motivos e no intuito mais 
de colaboração, do que propriamente 
de contradita, ao examinar o projeto 
da Subcomissão, verifiquei que se
ria possível introduzirmos em alguns 
dos seus artigos certos aperfeiçoa
mentos, que tive oportunidade de con
cretizar em emendas. São quatro 
emendas, que se referem, respectiva
mente, aos arts. 19, §<§ &.0 , 6.0 · e 7.0 , e 
20, letra h. 

O § 5.0 do art. 19 está redigido da.· 
seguinte forma: 

"Se o número de Juízes dos 
Tribunais Eleitorais não permitir 
a exata proporcionalidade previs
ta nos parágraJfos anteriores. o 
Superior Tribunal Eleitoral deter
minará a distri-buição das catego
rias acima discriminadas, de mo
do que a maioria, no Tribunal, se
ja escolhida entre magistrados'. 

Tenho a impressão, Sr. President<>, 
de que a Comissão desejava empre
gar a palavra - "proporção" - que 
é a fixação '·do número, onde escre
veu - "proporci-onalidade" - que se 
refere exclusivamente ao critério. 

Igualmente me parece, Sr. Presiden
te, que a expressão - "categorias' ' 
- aqui empregada, não foi bastant-e 
feliz, porque não se trata, propria
mente, de hierarquia de juízes que 
sejam de categorias diferentes uns dos 
outros . 

·Por êsses motivos, pol'lporia, para o 
dispositivo, a seguinte redação: 

"§ 5.0 do art. 19: Se o número 
de juízes, em qualquer dos tribu:... 
nais eleitorais, não permitir a dis
tribuição prevista nos parágrafos · 
anteriores, o Supremo Tri·bunal o 
determinará, atribuindo sempre 
maioria a magistrados". 

.Relativamente ao § 6.0 , Sr. Presi~ 
dente, está redigido da ·seguinte for
ma: 

"Os membros dos Tribunais 
Eleitorais servirão, obrigatoria
mente, por dois anos, nunca, po
rém, por màis de dois biênios 'con
secutivos. Para êsse fim, a lei or
ganizará o sistema de rotativida
de". 
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A leitura desta disposição dá a im
JPressão . de que qu~quer dos juízes 
poderá servir, por mais de dois biênios, 
desde que o faça voluntàriamente, 
quando me parece que o pensamento 
da Sub-Comissão é proi'bir que êste 
seTViço seja prestado pelo mesmo juiz 
por mais de quatro anos. 

Para que a inteligência do disp{}Si.
tivo se tomasse um pouco mais clara., 
pediria vênia à Sub-Comissão para 
propor a substituição da redação pela 
seguinte: 

"A lei organizará os serviços da 
Justiça Eleitoral, sob o critério dll. 
rotatividade, não podendo nenhum 
dos seus membros, com exceção 
do Presidente, servir além de um 
quadriênio e sendo obrigatório o 
desempenho do cargo na primei
ra metade dêsse prazo". 

A terceira emenda, Sr. President-e, 
refere-se ao art. 119, § 7.0 • Já tive 
oportunidade de justificá-la. Creio 
que as remissões às letras a e b foram 
conseqüência de engano, que pod€'rá 
ser corrigido da seguinte forma: on
de se lê a e b, leia-se b e c. 

Finalmente, a quarta emenda r~ .. 
porta-se .ao art. 20, letra h. Nêsse ar
tigo, a Sub-Comissão dispôs da se
guinte forma: 

"A Justiça Eleitoral, que terá 
competência privativa para o pr~
cesso das eleições federais, esta
duais e municipais, compete: 

· h) processar e julgar os crimes 
eleitorais e os comuns que lhe fo
rem conexos•. 

Ora, Sr. Presidente, o art. 124, § 3.", 
do Código Eleitoral determinou que 
o processo das infrações eleitorais 
competirá a judz singular e será o 
comum, nos · têrruos do Código de 
Processo Penal. Não há razão alguma 
para se entregar a uma justiça es
pecial o processo e julgamento doe 
ctimes eleitorais, principalmente a 
uma justiça cujo Ministério Público 
está representado, simplesmente, por 
um de seus artigos. 

Além disso, o texto se refere a cri
mes comuns, conexos com crimes elei
torais. Não entendo bem essa expres .. 
são, e acho um tanto perigoso esta
belecer-se conexão entre crimes elei
torais e crimes ·comuns. Acho que se 
trata de inovação um tanto arrisca.
da; e, se tivermos em vista que, mul
tas · vezes, êsses crimes comuns serão 
de maior dano do que os eleitorais, 
em geral insignificantes, - então ve
rificaremos que a atração estabele!:í
da, pelo processo, para a competên-

cia do juiz eleitoral, chegará, até ce~ 
to ponto, a ser perigosa. 

Sr. Presidente, tenho como justifi
cadas minhas emendas. 

O SR.' NEREU RAMOS, PRESI
DEN.'IlE - Quero prestar um esclare
cimento à ·arande Comissão . 

A Sub-Comissão encarregada desta 
parte dos nossos trabalhos, o capitu
lo - Do Poder Judiciário - solici
tou a colaboração de div·ersos órgãos 
da Justiça, entre os quais o Tribunal 
Superior Eleitoral. 

As sugestões dêsse Tribunal chega . 
ram às mãos da S~bcomissão quan
do seu trabalho já estava elaborado, 
de maneira que o presidente da mes
ma acaba de pedir désse conhecimen
to delas à Comissão, a fim de que 
esta as considere quando entende ... •. 

O SR. MARIO MASAGAO 
Sr. Presidente, em vista do que V. 
Ex." acaba de expor, parece-me que 
seria conveniente fõssem essas au
gestões dactilografadas e distribuí
das para estudo, passando a Comissão 
a tratar de outra matéria, para ;n8.o 
perdermos tempo. 

O SR. NJER.1ro RAMOS, PRESI
DENTE - Era precisamente a pro
posta que eu ia fazer; de maneira 
que, depois de impressas aquelas su
gestões, discutiremos novamente a 
matéria, conservando, também, para 
oportuna apreciação as emendas ofe-
recidas neste momento. . 

Recomendo à Secretaria que faça 
exemplares mímeogrados desta ,·.e
presentação, para distri·buir aos mem
bros da Comissão, dentro do mais 
breve espaço de tempo possível. 

Vamos passar agora a discutir o 
Capítulo relativo à '~Declaração de 
direitos". Como são 17 horas e meia, 
consuJto a Casa sôbre se quer ini
ciar a discussão dêste Capitulo até 
às 18 horas, ou se prefere suspender 
a sessão, deixando o assunto para ser 
tratado na sess~o especial das 21 ho
ras. 

O SR. HlERMlElS L'IMA - Pr0-
ponho a V. Ex.", Sr. Presidente, que, 
submeta à Casa o asssunto, para · ver 
se ela concorda em que comecemos 
a discussão da "Declaração de direl
tos" na sessão de 21 horas, visto co
mo pouco tempo resta para terminar
mos os nos'sos trabalhos desta tarde. 

O SR. NiERiEU RAJMOS, PRE.'H
DEN'IIE - Tenho um argumento de 
natureza pessoal para reforçar a 
propoota do nobre Deputado. E' que 
fui consultado por vários membros 
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desta · Comissão sôbl'e se o Capítulo 
"Declaração de direitos'' entraria 
ainda· na sessão da tarde; Respondi 
que, provàvelmente, não;· porque .a in- · 
da íamos votar a parte. ·referente à 
Justiça Eleitoral. 

Assim, para .que ·êsses • colegas não 
seJam surpreendidos, eu pediria que 
deixassemos a . matéria para ser exa-. 
miha;da na sessão de 21 hora&. 

O SR. SOARIES FILHO - Sr. Pre
sidente, V . . Ex.a acentuou, 'atendendo 
a uma solicitação do Deputado Mano 
Masagão, inteiramente justa e sen
sata, que devia ser mimeografado o 
tra·balho oferecido pelo Tribunal 
Eleitoral, a propósito de seus juízes, 
para que todos dêle tivessem conhe
cimento. EntretantQ, Sr. Presiden
te, veri1'1co que o trabalho consta ape
nas de três itens, de simplicidade e 
clareza meridiana. 

O SR. MARIIO MASAGAO 
Sr. Presidente, em vista da explica
ção dada pelo Sr. Deputado Soares 
Filho, retiro a proposta que fiz. 

O SR. NEREU RAMOS, PRIESI
DEINTE- Penso que~ trata de ma
téria que precisa ser devidamenu 
considerada; necessitamos, pelo me
nos, o tempo necessário para confron
tar a proposta do .Tribunal Eleito
ral com o projeto em discussão. 

Sendo assim, proponho que ·assente
mos .o primeiro alvitre, providencian
do-se, ainda hoje, a distribuição de 
cópias mtmeogra:fadas. (Apoiados). 
. Antes a manifestação dos Srs. Re

presentantes, declaro levantada a 
sessão e marcada outra para as 21 
horas de hoje. 

Levanta-se a sessão às 17 horas 
e , 50 minutos. 
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28." Reunião, em 29 de Abril .de 1946 

Reuniu-se, hoje, àô 21 hor'âs e 80 
nJ.i.nutos, a Comissão da Constituição, 
,com a pr-esença dos Srs. Constituin
tes: 

Nereu Ramos, iP:llesidetnte, P.ra.<lo 
:Kelly, Adroaldo Costa, Ataliba No
gueira, Fel.Teira de Sousa, Clodomir 
Clllrdoso, Magalhães Barata, Eduardo 
·Duvivier, Soares Filho, Gustavo Ca
:panema, Silvestre Péricles, Artur 
Bernal'des, Edgard Alr.ruda, Ivo de 
..Aquino, Milton Campos, Mário Ma
sagão Atílo Vlvaqua, Raul Pila, Val
denar Pedrosa, Cosba Neto, Caires 
de Brito, Graco Cardoso, Baeta N-e
ves, Deodoro Mendonça, Guarac1 
Silveira, Sousa casta, Flôres da 
Cunha, Acúrcio Tôrres, Hermes Li
ma, Aliomar Baleeiro. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

Em discussão o Capitulo "Da de
.claração de direitos", que versa sô
me a nacionalidade e a cidadania.. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente antes de ser submetida à 
ciscussã.o e votação -a pa.rte do Tí
tulo - "Da declaração de direitos", 
referente à nacionalidade e à cida
dania, quero expor o critério a que 
()bedeceu a Sexta Subcomissão ao "e· 
digir o artigo relativo à cidadania. 

Nesse artigo, teve ela a preocupa
ção de compendiar o que já é pa- · 
-eifico em nosso direito constitucio· 
nal a respeito do assunto. 

Os incisos contidos no artigo são 
maté.ri·a tratada na ConstituiÇão de 
1891, e, posteriormente, ampli3Kla nas 
.de · 1934 e 1937. 

Assim., a letra a, do referido artigo 
é dispositivo que consta de tôdas aS 
Constituições que· acabei de citar; a. 

(*) Publicada sem 
me.m'bros da Comissão. 

revisão de 
f 

letra b é o te:JW> contido nas de 1934 
e 1937. Aipenas a su'bcómissão acres
centou a palaVil"a " política", depois 
de "mat'o'flidade", e pelo motivo que 
passo. a e~licar. 

· Diz o final da letra. b: 

".:-.e, fora dêste caso, se atin
,gida a maioridade politica, opta
rem pela nacionalidade brasllei• 
ra;" 

As Constituições de 34 e 37 fala.• 
vam ~enas em maiortd-.ute. O s~
nhor Pontes de Mir-anda, comentan
do o texto da Constituição de · 34, 
af:Lrmou que a maioridade ali refe
rida é a iPOlitica. Sempre entendi 
q11e, em nosso direito, desde que haja 
referência à ma-ioridade sem outr~ 
qualificativo, essa maioridade é a ci
vil. De modo que, declarando maio
ridade política, o texto teve apenas 
a preocupação de deixar esclarecido 
um assunto que poderia ficar sujeito 
a controvérsias. Quer dizer, - aos 18 
anos de idade, pode o cidadão fazer 
a opção. Isso é o que significa o texto. 
Nem ·se poderia compreender que aos 
18 anos de idade o cidadão poudesse 
casar, comerciar. exercer função pú
blica, votar, . e não tivesse capacidade 
para optar pela nacionalidade. 

A única diferença, r~ito, entre o 
texto proposto e o das Constituições 
de 34 e 37 está apenas no acréscimo 
da palavra politica. 

A letr-a c .foi conse:rvada tal como 
se .encontra nas referidas Constitui

Ções. A subcomissão, conservando a 
alínea, fê-lo pelo seguinte motivo: 
porque, tendo o direito politico efei
to retroativo a supressão da alfnea 
acar.retaria imediatamente a conclu
são de que todos aquêles que tives
sem gozado do bimeficio a que se re
fere a alinea, perderfam sua cidada.-
nia. "' .. . l:lr,:.:. Í, 
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Finalmente a letra d nada mais é 
virtualmente,' do que a reprodução de 
matéria de .dispositivos constituicio
nais de 34 e 37, e dos projetos da. 
Ordem dos Advogados e Sampaio 
Dória. . 

Esta a eXJplicaçáo que queria dar 
quanto à orientação da subcomissão 
a relij)eito. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, desejo dirigir um pe
dido de eXJplicação ao Sr. Relator da 
sexta subcomissão. 

Temos no Brasil um caso de dupla 
nacionalidade que vem surtindo efei
tos desagTadáveis. Trata-se de pais 
estrangeiros - e tenho conhecimento 
práp:rio de diversos casos - que re
gistram seus filhos no consUlado, e. 
ao mesmo tempo em nossa repartli
ção competente. Queria perguntar 
ao Senhor Relator se nã.o era razoá
vel que incluíssemos na Constituição 
uma medida proibitiva ou que se 
não cons1derasse brasileiro, ou cri
minoso o registro, desde que os paif' 
lancem mão dêsse recurso, que me 
parece um tanto desonesto, para dar 
aos filhos, no estrangeiro, direitos de 
.cidadão de outro país, ao mesmo 
passo que usam dêsse direito em !a.
ce das no&sas leis. 

O SR. IVO D'AQUINO- Vou dar 
a explicação. 

A hipótese que V. Ex.a figura, se 
me não engano, é a do ,pai estrangeL 
ro que registra filho no Consulado de 
sua nação, e, ao mesmo tempo, no 
Registro Civil Brasileiro. Ma,s isso 
está dirimido pela própria lei. Ou o 
filho nasceu no Brasil e é brasileiro, 
ou nasceu em outro país, e é estran
geiro. De modo que não existe, ab
solutamente, dificuldade alguma a 
respeito. Além disso, o fato citado 
pelo nobre colega é fraude. Desde 
que o filho nasce em pais esti'ãngei
ro e é registrado no Registro Civil 
Brasileiro, há, evideilltemente, um 
crime. 

Não se trata, ai, de dupla nacio
nalidade, que é caso bem diferente. 

Suponhamos o filho de alemães, 
nascido no Brasil. Pela nossa lei, to_ 
_dos a,quêles que nascem no Brasil, 
com exci!Ção •dos filhos de pessoas a 
serviço de outra n:ação, são brasilei
ros. Pela lei alemã, os filhos de ale
mães são alemães. Há, nesse caso, 

portanto, um conflito de nacionali
dades. E' o caso de dupla nacionali
dade, que, entretanto, não pode ser 
resolvido pela lei brasileira nem pela 
alemã, porque cada uma delas terá. 
a!Penas efeito tenitori·al. Evidente
mente a lei brasileira não é aceita.. · 
na Alemanha, nem a alemã aqui; de 
modo que, ou se resolve o proble-
ma por meio de convenção, ou não 
há solução. 

Nós, po.:r exemplo, tivemos de en
ca;rar o seguinte caso, em relação à.. 
Itália: os filhos de italiano, pela lei 
italiana, são italianos; pela lei bra
sieilra, desde que nascidos no Bra
sil, são lilrasileiros. 

E ocorria o seguinte: os filhos de 
italiano, nascidos no Brasil, que iam. 
à Itália, aram lá obrigados a prestar 
serviço militar; vários dêles foram. 
obrigados a servil' no exército italia
no, durante a guerra de 1914, por es
ta.rem residindo naquele país. 

Como se resolveu o conflito? Por 
meio de co:p.vençã.o. Os filhos de ita
liano, nascidos no Brasil, desde que· 
presta6sem serviço militar ao Brasil, 
ficavam insentos de pa:"está-lo na 
Itália, e vice-<versa . 

Não há meio de resolver o conflitq 
de dupla nacionalidade, a não ser 
por convenções. 

o caso figurado pelo nobre Depu
tado Sr. Gururaci Silveira é o de 
fll'aude, crime. 1!:s.se evidentemente~ 
não pode entrar na Constituição. 

Esclareço, ·ainda, um ponto. 
A Constituição de 1891 não pre\'ia 

a figura, contida na letra b, 2 .ll parte 
do ·art. 1. o do projeto . da subcomis
são, e também, rias Constituições de 
1934 e 1937. Assim, os filhos de bx:a.l 
sileiros nascidos no , estrangeiro, 
quando os pais não estivessem a 
serviço do gov'êl;'Ilo do Brasil, eram 
consida:rdos estr.angeilros. 

o projeto aqui al})resentado nada 
mais e do que reprodução de textos 
c-orrespondentes nas Constituições de. 
1934 e 1'937, abrindo margem para a 
opção da nacionalidade brasileira. da 
parte do filho de brasileiJros nascidos 
no e.strangei.ro, quando atingir a. 
maioridade politica. 

Em resumu, o que está no projeto 
é a!Penas a traldiçã.o exis-tente em 
nosso Direito, em relação à maté
l'ia. 
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O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente : ligeiras observações 
e SJpenas uma emenda apresento ao 
C!liPítulo I , ora em discussão. 

Quanto à alínea c: entendo que o 
"já'' é advérbio absolutamente des
necessário~ vem sobrecarregar o texto. 

Com referência à letra c do arti
go 2.0 penso que ai se deve encaixar 
a hilpótese enumerada pelo ilustre 
Deamtaido Guaraci Silveira. 

Em São Paulo, durante a guer.rs., 
vtmos vários estrangeiros guardarem 
o passaa>or.te, que · utilizavam perante 
os consulados e passrurem a apresen
tar certidões ou documentos de bra
sileiros naturalizados. Portanto, é 
êste dos casos que JPXecisa.m ser pre
vistos, parec·endo-me que · a lei · or
dinária pode fazê-lo, lançando mão 
daquilo que o legislador constituin
te estatuiu na letra c: 

"Perde a nacionalidade o bra
sileiro: 

c) que, mediante o proceso que 
a lei estabelecer, tiver cancelada 
a sua naturalização, por exercer 
atividade nociva ao intexêsse na
cional'. 

se bem que ês&e artigo tenha, inte
cionalmente, outró objetivo. 

Recordo-me .do caso narrado pelo 
atual Ministro do Brasil na Suíça. 
Certo cidadão brasileiro nato -
notem, nato - chamado à ordem por 
êle, quando' cônsul na Alemanha, por 
estar residindo em regimento do 
exército alemão, responJdeu que se o 
cônsul quisesse, ;podia guardar na 
gmeta o iPassa~IJorte brasileiro, pois 
êle tinha no bolso a carteira de cida
dão a1ea:n.ão. Tais coisas é que preci
samos obstar e parece-me estão am
paradas no projeto de ' Constituição. 

Não podemos deixar. a matéria ex
clusivamente para os tratados inter
nacionais. Vamos rudotar medirias 
acauteladoras, como, aliás, todos os 
;países c1viliz;afd·os .as adotam. 

Sóu, também, córntra os eleitores 
de 18 anos de tdaide, tanto de um 
como de outro sexo. A meu v.er, não 
têm a madureza tão necessária pa;.-a 
votar. 

Quanto ao art. 7. 0 , entendo que é 
demasi-ado o prazo para se desinoom-

I 
\ 

patibilizar quem exerce a presidência 
da República. 

Com referência à letra c, creio que 
o Procurador Geral da Repúb!ica e 
outros cargos enumerados a seguir não 
têm a mínima influência política para 
lhes estabelecermos incompatibilidade 
legal para serem candidatos a deter
minados cargos. 

Ao número 5 dêste artigo 7.0 , ofe
reço emend-a supressiva, rezando o 
segtúnte: 

"São inelegíveis para prefeitos 
municLpais os que tenham exer
cido o cargo até seis meres '\nte~ 
da. eleição". 

Não vejo por que probibir-se a _re
eleinção do prefeito muniqipal. 

Quanto ao art. 8.0 não proponho 
emenda, i1Jorque vejo que, na grande 
Comissão, há a idéia geral de apro~ 
vação; entr-etanto, sou contra 'todo o 
artigo . . 

Estamos limitando maito as pes
soas que podem con.con·er aos cargos 
eleti:vos. Só podem ser eleitos para 
qualquer cargo !Público - segundo se 
deduz - os Deputados e Senadores . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI~ 
-DENTE - O Senador Ivo d'Aquino 
eX!plicou a.penas o .artigo 1.0 • o que 
está em discussã:o, porém, é todo o 
ca,pítulo. S. Ex.a se reservou o di~ 
r-eito de debater artigo por artigo, 
mas a Comissão já adotou o critério 
de· fazer a discussão p{)r ca;pitulos, e 
não por artigos. Nestas condiÇões, . 
dou a palavra ao Sr. Ivo d'Aquino 
para proceder aos .escla.reeimentos 
sôbre todo o C!I{Pítulo . 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre~ 
sidente, a observação do Sr. Depu~ 
tado Ataliba Nogueira se refere a 
duas questões de redàção. Podemos 
tomá-las em consideração depois. 

Entretanto, no artigo 2. 0 , nós, em 
vdrtude de eanemi'a do Sr. DeiPuta.do 
Gusta.vo c~anema, em texto idên-
tico e já a;provado pela Comissão re
tira.mos, na letra d, a palavra "re
muner.aJd•as". Assim, para harmoni
zao~: o texto. com o anterior da Co
missão, a~:>resentarei emenda sup.res
t;iva da pal-avra "remuneradas'.-

0 SR. FlmREIRA DE SOUSA -
Eu tinha uma emenda a êsse !".>
peito. 
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O SR. IVO D'AQUINO- V. EX.", 
então, ,pooerá apresentá-la . 

Sôbre a objeção do Sr. Deputado 
Atal:iiba Nogueira, no tocante à maio •. 
riodade .política, a subcomissão man
tém a idade de 18 anos, porque con
sidera pacífico no nosso direito o 
e:Jrercício do voto _ naquela idade. 

. O SR. ATILIO VIVAQUA - Ta
nho a intenção de apresentar emen
da ao -artigo 2. 0 , - deslocando ~ le
tra b dêsse artigo para o § 2.0 do 
aa"tigo 6. 0 considerando a hipótese 
da ,perda de direitos políticos, em 
vez de perda da nacionalidade. I5to 
porque a letra c dispõe sôbre a sim
ples perda de direitos politicos ·a.o 
ci:dadão que aceitar título nobiliár
quico ou cotn:decóração, que impo.rte 
restrição de deveres pwra com o pais, 
o que, de certo modo, é situação de 
muito maior gravidade. 

O SR. IVO .D'AQUINO - V. Ex.8 

acha que a alinea b dev.e ficar em 
que artigo? 

O SR. ATILIO VIVAQUA - No 
• § 2.0 do artigo 6.0 , pa.sando a cons
tituir caso apena.s de perda de direi
tos políticos. 

O SR. IVO D'AQUINO Devo 
explicar a V. Ex.a que a alínea b do 
artigo 2. 0 f oi Teprod uzida de Corutt
tuições anteriores . Não alteratlUJs em 
nada o que dela.s já constava. Acha. 
V. Ex." demasiada ll. perda da nacio
nalidade e, •a ;respeito, entende que 
deve a;penas a;carretar a perda dos 
direi tos políticos? 

O SR. ATILIO VIVAQUA- Tendo 
em vista que, na alnea c. há simples 
privação de direitos políticos, pela 
aceitação de título nobilárquico, ou 
condecoração, que importe restrição de 
deveres para com o país, o que cons
titui, realmente, situa.ção de muito 
maior gravidade, entendo que o caso 
daJetra b- aceitação de emprêgo ou 
comissão remunerados, sem restrição 
de deveres para com a nação - deve 
ser apenas de privação também de di·· 
reitos políticos e nã() da nacionalidade. 

Por isso desejo propor sua transpo. 
siÇão, passando a alínea b do· artigo 
2. 0 para o § 2. 0 do· artigo 6. 0 • 

O SR. IVO D'AQUINO -Quero 
.acentuar ao nobre colega que de-ve 
meditar no seguinte; suponha que 

êsse emprêgo seja, por exemplo, o de 
uma ;representação consular. estran
geira. Neste . caso, não se daria a 
.perda de nacionalidooe, mas sim
pl~ente a perda de direitos polf
ticos. A difer.ença entre perda de 
diteitos políticos e_ perda da naciona
lildade é gr.ande, e devem, assim, 
acaiTetar efeitos dif.e~rentes . 

Seguiu-se aqui a;penas a tradição 
estabelecida nas noss·as leis constitu
cionais. 

Por isso, a subcomissão manteve e 
mantém o dlspositi<vo onde está. 

V. Ex.", entretanto, de~pois, a.·pre· 
sentará sua emenda à. consideração 
da. Oasa. 

Contlinua.ndo na eXPOSiÇão: o arti
g.o 6. 0 obedeceu à técntca da Consti
tuição de 1891, com as modificaçõe,s 
feitías pelas de 1934 e 1937. Houve 
ajpena.s o seguinte: na Carta de 1937, 
onde ago.ra. se diz "inc3(pacidade civil 
absoluta", como .está redigi<l;o, com 
felicidade na Constituição de"i934. 

Pireci&amos, porém, considerru: que 
a mulher ca.sada. tem capacidade 
civil relativa e o dispositivo só se 
deve r-eferir ou .a;plicar a "iilcajpaci
:dade _cilvíl absoluta", fa1a.va,-se em 
"incapacidade civil"-. 

Em seguimento de minha. exposição, 
quero, agora, referir-me à<; inelegibi'
lídades. 

A Subcomissão preferiu adotar um 
sistema dif,erente do usado pela. 
Constituição de 1934, e que se ;ref~
ria às melegibilidllides .ten-itorial
mente, isto é, declavava inelegíveis, 
em todo o território nacional, deter
llllinados funcionruios ou .pessoas que -
,exercessem certos carg'os políticos. 
O texto pref.eriu declall'ar as inele
gibilidades para os ca·rgos, porque, 
pela Constituição de 34, .acOitltecia o 
seguinte; muitas vezes aquele qtj.e 
eXJercia cargo político num Estado 
se rornava absolutamente inelegívei 
em outro Estllldo, sem razão alguma. 
· A · preocUIPaÇão do Projeto foi a 
incmnpatibilidade rem ~relação aos 
cargos, :porque assim, legisla com 
mais justiça e !Pl'ecisão. 

Essas as explircações qUe julguei de 
meu dever .prestar à Comissão no 
instante em qu~ debate o presente 
capítulo. 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
si.odente, !desejo apenas solicitar do 
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nobr·e relator um escla.recimento, no 
que se refere ao ait. 6. 0 , que tem 
dois parág.ra.:foo. No primeiro, enu
meram-se os casos em que se sus
pendem os direitos do cidadão. e. no 
segundo, aqueles em que se perdem 
êsses mesmos direitos. 
'No primeiil'o caso, entil'etanto, isto 

é, na ietra ",a", se diz "inca[Ja.cidade 
civil absoluta". 

.Desejo saber. qual o sentido em
tpresta.cto à palavra "absoluta'. 

O SR. IVO D'AQUI:NO -E' ore· 
gime do Código Civil que distingue 
caa>aciid'a.cte absoluta e :relativa;"' 

O SR. SOUSA COSTA - Incapa .. 
cidade absoluta pade não ser defi• ' 
nitiva? 

O SR. IVO D'AQUINO- Pode não 
ser definitiv•a. E ·ex;empliifico: . o.s 
loucos de todo gênero - incapacidade 
absoluta; a mulher casada - incapa
cidade relativa. São incapacidades que 
noo têm caráter ·defin_itivo. -

O SR. SOUSA COSTA - Estou 
satisfeito. 

O SR. RAUL -PILA - Sr. Pre· 
sidente, o :art. 5. 0 estabelece as bases 
do nosso direito eleitoral: 

i•o sufrágio é universal e di-_ 
:reto assegurados o sigilo do vo-· 
to ê a representaÇã.o das mino
rias na fQIIma que · a lei esta:bele
cer". 

Entendo que o ail'tigo consagra um 
retrocesso no que já existe. o quo 
devemos estabel~cer é a rea:>r·~en
taçã.o propor.cional, que constitui a 
mais perfei-ta · forma da representa
ção das minorias, além de ser o pro
cesso condizente com a formação dOS 
partidos. 

Por isso, Sr. Pr-esidente, tenho uma 
emenda, mandando substituir no- ar· 
tig.o 5. 0 "in fin·e"', a ex:pressão "e a. 
!l'epresentação das minorias na for
ma que a lei estabelecer", por - "e 
a r€fl)il'esentaÇão propOI!'cional das 
correntes de opillliãio". 

O SR. IVO D'AQUINO - Podell·· 
tio-se acrescentar, ainda: "na for
ma que -a lei estabelecer". 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Como propõe . o Sr. Deputado Raul 
Pila está bem claro. 

O SR. IVO D'AQUINO- Vou àpre
sentar uma sub-emenda. 

O SR. NElREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos pa5Sa.r à votação, 
artigo por artigo, assegurado aos Se
nhores Represent~tes o direit-O d.e en-

' caminhar a votação e apresentarem 
emendas a cada um dos artigos. no 
momento oportuno. -

"Art. 1. o São ddadãos brasi
leiros: 

a) os nascidos no Brasil, ainda 
que de pais estrangei:ro, não re
sidindo êste a serviço de sua Na
ção;" 

Os Srs. que ·aprov-am o dispositivo, · 
queiram ficar sentados. (Pausa) • 
- AQ:>rovado . 

b) os filhos de brasileiro, ou 
brasileira, nascidos em p.aÚ! es
trangeiro, estando os seus pais a 
serviço do Brasil; e, fOI!'a, dêste 
caso, se, atingida ·- a maioridade 
política, optarem pela nacionali
ldade brasileira". 

o Sr. Sena.dor Ferreira de SoUsa 
·apresentou à letra "b" ·a seguinte 
emenda: 

Suprimam-se as palavras "e 
f<lll'.à dêste ca:so, se, atilllgida a. 
maior~dade -política-< optarem pela 
nacionalidade bmsileira", ·oores
oentando-se d81Pois, o ,s·eguinte: 
"os fHhos de pai brasileiro e ile
gítimos de mãe brasileira, se es
tabelecerem domicílio na Repú
blica". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Para ·encaminhar a votação) - Se
nhQII Pres~dente; minha emenda visa. 
restaurar o disposto na Constituição 
de 1891, repetindo regra existente :na 
do Império. . 

Muito embora, o direito brasileiro 
seiil!Pré se caloasse no "jus solis", 
como defini-dor :da nacionalidllide, 
desde 1823 fixiou-se a nOil'ma de que 
os filhos de pais brasileiros ou os ile
gítimos de mãe brasileil·a, nascidos 
no estrangeiro, deveria.m ser. considc. 
rrudos brasileiros, se viessem ·a ter do~ 
micílio no Brasil. Esta regra foi des
prezada peJ,.a Constituição de 34; se
guida ·essa omissão ou anulação pela 
de 37, e agora, pelo ante-proj.eto da 
Egrégia Subcomissã.o. .. 

Soz:nos, Sr. Presidente, pais de na.
turéza :ainda semi-colooial, de sorte 
que é muito comum. -aos brasileiros 
viajarem no estrangeiro, e ai nasce
iJ:'Ifm seus :ti lhos. 
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A subcomissão propõe fique a ês
ses filhos a opção da nacionalidade, 
ao c1J.eg.a.rem .à maioridade politica. 
Entendo, porém, que a melhor regra 
é a das Constituições do Império e 
de 1891, no sentido de que se êles 
vêm a ter domicilio no Brasil, aqui 
se criam, vivem, trabaliham .e exer
cem SU3.'5 atividades, não é preciso 
ato expresso de opção, pa.ra decla.ra.r 
a. nacionalidade. 

O SR. MARIO MASAGÃO - Se
nhor Presidente, a letra b do arti
go 1.0 , na sua :parte inicial, admite 
que os filhos de brasilel!ro ou brasi
leira, nascidos em país estrangeiro, 
sejam br.asileia'os, desde que seus pais 
lá estivessem a serviço do Brasil. 

Na segunda parte, a letra b alude 
à hipótese de nascer no estrangeiro 
algum filho de brasileiro que não esteja 
a serviço do Brasil. Nesse caso, não se 
pode estatuir que o nascido no estran
geiro adquira a nacionallc!ade brasilei
ra. ~le poderá aceitá-la quando atingir 
a maioridade, ao menos· política, por· 
que enquanto não fôr maior, política 
ou civilmente, não disporá de capaci
dade para fazê-lo. Aliás, êle pode 
mesmo querer ser estrangeiro. 

Não se deve expungir do . texto a 
possibilidade de o filho d·e br'asileiro, 
nascido no estrangeiro, adquirir a 
nacionaltda,de brasileira, pela opção. 
O Brasil não tem interêss.e em impe
di-lo; pelo contrâJrio, o seu interêsse 
reside em facilitai!' essa aquisição. 

P.a.rece-me, assim, que a Comissão 
não pode dar apõio à emenda do Se
nhor Ferreira de Sousa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A' primeira parte da letra 
b do art. 1.0 não foi oferecida emen
da. e diz: "Os filhos de brasileiro, ou 
brasileira, nascidos em pa.ís estran
geiro, estando os seus país a serviço 
do Brasil" . 

Os que aprovam, queiram ficar sen-
tados. ~ 

Aprov-ado. 
A segunda parte da letr.a b sofreu 

uma emenda. do Sr. Ferreira de Sousa. 
que manda supimí-la, substituindo-a. 

O Sr. Mário Masagão combateu a 
emenda do Sr. Ferreira. de Sousa, á 
segunda !Parte ·da letra "b" . 

Os Senhores 'que aa>rovam a emen• 
da do Sr. Ferreira de Sousa, que é 
substitutiva, queiram fica.r sentados 
<Pau.sa). -

Rejeita.da. 

Os Senhores que a.prova.m a segun~ 
da parte da letra "b", queiram ficar 
sentados. (Pau.sa) • 

.A.provada. 
Passemos à letra "c", que diz: · 

"<>s que já adquiriram a nacl.o
nalidwde brasileira, nos têrmos do 
alrt. 69 ns. 4 e 5, da Constituição 
de 24 de fev-ereiro de 1891". · 

PeÇo a atenção dos Srs. Rlepres.en
tantes para os têrmos - " ... que já 
adquiriram a nacionalidade brasileira 

· nos têrmos do art. 69 ns. 4 e 5 da. 
Constituição de 24 de fevereiro de 
1891. 

A essa alínea o Sr. Soares Filho 
arpr·esen tou emenda, mandando 
acPescentar o n.0 2, também da 
Constituiçá<J de 1891, em virtude da 
qual ficará assim redigida a refe
~·ida alínea: 

"os que já adquLrirli!Ill a nacio4 

nallidade brasileira, nos têrmos 
do art. 69 ns. 2, 4 e 5, da Cons
tituição de 24 de fevereiro de 
1891". 

O dispositivo a que a emenda ~ 
refere é o seguinte: · 

·"os filhos de pai brasileiro e os 
ilegítimos de mãe brasileira, nas
cidos em país estrangeiro, se esta.
belecerem domicílio na Repúbli
ca.". J ! ~ 

O SR: IVO D'AQUINO - · A Sub
Comissão decla.ra que nada tem a 
opôr. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI 
DENTE·- Não havendo quem peça a 
pala.vra, submeto a votos a emenda 
do Sr. Soares Filho, coan a qual con
cordou a Subcomissão. 

Os Senhores que aprovam a emen
da, queiram fLcar sentados. (Pausa> . 

Apr·ovada. 
Agora, a letra "d", nos seguintea 

têrmos·: 
"·os es1ll1a.ngeiros naturalizados 

•Pe~a forma que a lei estabelecer" 

Os Senhores . que aprovam, queiram 
ficar sentados. (Pausa> • 

Alpirov.ada. 
Artigo 2. 0 que dispõe: 

"perde a nacionalidade o · bra4 

sileiro: 
a> que, por naturalizaÇão vo• 

lutâria, adquirir outxra naciana
lidad.eu · I • ..!~ ; 
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Os SenhOl'es que a.pr.cwaín o art. 2." 
.1etra "a", queiram fiJcar sentooos. 
<(Pausa>. 

A!J:>rovada. 
Letra "·b". 

"que, sem lioença do presiden
te da R~ública, aoeitar de govêr~ 
no estrangeilro pensão, emprêgo 
remunerado ou comissão". 

Existe emenda <lo Sr. Perrei.ra de 
$ousa, suprimindo a palavra "remu
.nerado", de acôrdo com o que já foi 
a..nterio:rmen te votado. 

O SR. MARIO MASAGAO -· A 
.-subcomissão declara que está de acôr
do com a emenda. 

O SR.. NEREU RAMOS, PRESI"" 
DENTE - Os Senhores que a.prcwam 
c dispositivo da letra "b", com a res
.salva feita pe1a emenda do Sr. Fer
treira de Sousa, queiram ficar senta~ 

.dos. (Pausa> . 
A!J:>rovada. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
Presi<lente, propus emenda, deslocan
,Q.o essa ·almea "b" ;para o § 2 . 0 , do 
-art. 6. 0 , consideran<lo que a maté
.ria é antes <le peroa de direito po
.lítico do que de perda da nacionali
·da.de. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
.DENTE - A emenda de V. Ex.a é a 
·.seguinte: 

"Desloque-se pa.ra o § 2.0 do 
art. 6.0 a alínea b do art. 2.0 ". 

O SR. MARIO MASAGAO - Sr 
:Presidente, a letra b do art. 2.o esta
belece que perde a nacionalidade o 
brasileiro que, sem licença do presi
dente da República, aceita.r · de go
-vêrrto estrangeiro · pensão, emprêgo 
;remunerado ou comissão. 

A proposta do nobre Senador, Sr. 
Atilio Vivaqua, é no sentido de que 
-êsse texto seja deslocado pa:ra o § 2.0 

<do art. 6.0 , do projoeto, acarretando o 
.caso -M>enas a suspensão dos cllreitos 
políticos. 

Pela <loutrina, a aceitação de em
(!Jrêgo de govêrno estrangeiro, sem li
·cença do goV'êrno da país a qu.e per
tence o cidadão, aJCarreta a perda da 
"Tiacionalida'<ie, visto como o emprêgo 
·.gera um vmculo de subol'ldinação do 
'indivíduo à potência estrangeira. 

Não vejo, ~. Presidente, motivo· 
-algum par:a que no Brasil se estabe
Jeça e:!Geeção, neste assunto. 

f 

Voto, ;pois, contra a emenda. dit 
nobre colega. 

O SR. ATILIO VIVAQUA - Sr. 
Presidente, a douta subcomissão es
ta.beleoe como sanção, no oaso de 
aceitação de titulo nobiliárquiJco ou 
con'<iecoração estrangeira, que impor
te restrição de direitos ou devere;; 
pa.ra com a Nação, a suspensão ou. 
perda dos direitos de cidadão brasi
leiro; e, no oaso de ~U:eitação de g~ 
vêrno estrang-eiro, de pensão, ellliPTê.:. 
ga remunerado ou · comissão, estatul 
a perda da nacionalidade. 

A hÍ!pótese da a.linea ç é, em algu
mas vezes, de maior g,r.avida.de dQ 
que a da alínea b. De outro modo, é 
preciso cons~derarr que a. pe11da. dos 
àireitos políticos é uma pena QUe se 
-aplica:f'-á, ao passo que a perda de na
cionaltdad-e, encontra-rá maiores difl .. 
culdad€8, já pela sua maior ex:tensão, 
já pela sua maior gra.vidad.e . 

Receio q~e a alínea b do art .2.0 , 

se torne letra morta. Enwetanto, sem 
incorporarmos essa alínea ao § 2 ... , 
teremos uma sanÇão que ,poderá ser 
aplicruda, efetiv-amente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - O dispositivo já está 
a.prova.do. Existe, porém, emenda que 
manda deslocá-lo do -art. 2.0 , que 
traJta da perda de nacionalidade, pa,ra 
o art. 6.0 , que cogita apenas da perda 
dos direitos de cidadão brasileirn. 

A meu pe~a·r, voto contra a emen
da do nobr·e Senador Sr. Atflio Vl
vaqua, pela seguinte razão: se o bra
sileioro quiser conservar a naciona
lida-de. pode fazê-lo, pedindo lioenQa 
-ao Presidente da República pa.ra 
aceitar o emprêgo; agora, se, ao in
vés de pedi-r licença, o que lhe é 

· muito fácil fazer, aceita o enl!Prêgo 
sem essa solicitação, acho que deve 
sofrer a pena mais grave, a perda 
da nrocionalidade. 

Os Srs. QUe ruprova.m o deslocamen
to do 31rtigo, tal qual pede o Sr. Atí~ 
lio Viva,qua, queirB.Jm oonserva:r-se 
sentados. 

Rejeitado. 

Letra c : 
"que, mediante processo que 

a lei estabelecer, tiver cancelada 
·a sua naturalização, por exercei 
ativida<le nociva ao interêsse na
ciional". 
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Os Srs. que ap!rovam, queit.am ficar 
sentados . <Pausa) • · 

AprOIVada. 
.Aa:t • . 3. 0 : 

"São eleitores· os c:idaKiãos de 
um e outro sexo, maiores de 18 
anos, que alistarem na fo:i:ma da 
lei". 

Em vota:çáio. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
Sr. Pres~dente, discordei da O!Pinião 
do jovem e já ilustre Deputado Se
nhor Ataliba Nogueira, quando disse 
que er,a contlra o voto feminino. 
Quando eu tinha a idade de S. Ex.6 , 

também era contra o voto da mulher, 
porque, seguindo a lição de Comte, 
de que a mulehi é rufetivídade e o 
homem ati~da.de, acllav"-1. que não a. 
devíamos trazer para o ~ampo da po
litica, que nem seJn!Pre é um camoo _ 
sereno, liso e flor:ido. · _ 

Mas, depois de 30, qua,ndo se cogi
tou de e1aooii'ar a nova lei ele~oral, 
bati-me pela recusa do voto às mu
lheres. No govêrno do Rio Grande do 
Sul, quando se ensaiou, pela primeira 
vez, no Brasil, o voto feminino, dei a 
mão à palmatória e convenci-me de 
que elas mereciam a concessão do 
voto. Quando não fôsse por outras 
111lZÕes, verifiquei, no meu Estado, on
de existe gente de sangue quente e 
por natureza exaltada, que a só pre
sença da mulher nos comícios eleito
rais determinou que não se registr,a:;
Be, dui',ante o meu govêrno e as lfm
pidas eleições ali realiza;das, uma só 
cena de sangue ou sequex de vio-
lência. _ 

Por l:sso, julguei que foi uma idéia 
magnífica a de se conceder o voto às 
mulheres. E posso a,cr.escentar: são . 
tão indepeil!dentes as minhas patri
eias, no meu Estado, que, muitJas ve
zes, funcionários públicos · do Estado 
vo<taram contra mim e o meu par
tido, e a mulher_ e as filhas votaram 
comigo. O ilustre DEWutado Adroaldo 
Costa pode dar testemunho disso. Não 
tivemos uma cena ·de violência. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que a;provam 
o di&posititVo, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) . 

Aprova:do. 

"Parágrafo único. Não podem 
ali:star.-Be eleitores: 

a) Os que n_ão saibam ler e es-
. cre'Ver" . - . 

Há; a r.espeíto, emenda do Sr. Cai
r-e.s de Ba'ito, mandando suprimir o-
dispositivo. 

O SR. OAIRES DE BRITO - Se-· 
nhor Prestdente, bem sei que a n-..a· 
téria é muito controvertida e tem dado, 
macr-gem a muita discussão, tôdas a.s· 
v·ezes que se reune uma Coltlstittilinte 
no Bx:asil. Nem por isso, entretanto, 
deixo de levantar , aqui, a min!ha voz:. 
como fiz na Subcomissão, onde fui 
voto vencido, lembrando aos nobres 
membros desta ·Comissão a nenessi
dade d'!l salda;rmos, para com <JIS· 
anaLfabetos do Brasil, uma grande 
dívida. 

Somos rpais de percentagem ~leva
da de analfabetos, a f·avor dos quais,. 
com rruras exceções, bem poucos ho
mens (públicos têm sa~do a campo. 
Entretanto, quando · aqui mesmo p:ro
curávaanos uma manei:ra de colllJ)u
tar os votos para os . deputados, os
ana.1f.abetos for.am convocados, sob o
nome de habitantes do Brasil. E'. 
uma injustiça grave. 

Nem se diga que é impossível o
voto dos analfabetos parque, em nos
so vizinho, o Uruguai, a técnica. e a
ciência encontraram meios de fazer 
que os homens que não têm a felici
dade de sabea- ler, rp0ssam votar. 

Acho que chegou o momento de, 
pela primeira vez, fazermos coisa nova· 
no terreno em questão. ,os analfa-· 
betos têm todos os deveres e talvez: 
mais do que os alfabetizados. ll:l.es 
constituem, principalmente, a grande· 
massa de camponeses, que, por serem 
analf~betos, não estão em condições 
de ajudar o Bra.sil, libertando-o do 
estado de semi-feudalismo em que · 
ainda se encontra. Na hora do im
pô.sto, comparecem os analfabatos; 
na hora de computar votos para o
coeficiente eleito;ral. também a êles 
se recorre. São a vítima de tôdas as 
desgraças que ocorrem à Pátria e de
vem ser também os interessados na 
escolha dos seus principajs dirigentes. 

. _Alem disso, Sr. Presidente, quandG· 
nao pese o argumento da justiça,- pe
sa, ainda, e depois disso, a necessi
dade de trazermos êsses homens para. 
o convívio dos alfa-betizados. Só o 
simples comparecer a um·a ·mesa elei
toral e sentir-se humilhado rpor não> 
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·saber assin.ar o nome. -tendo de r-e
correr a processo esp-ecial para cum

' prir êsse dever civico,. o estimu:ará a 
alfabetizar-se. . 

ll:sse é o maior argumento em f·:wor 
do meu ponto de vista. Não ·vejo co
mo seja impossível dar ao analfabeto 
o din'eito de voto. Ouvi multas razões 
nesse sentido, mas ntmhuma. delas 
me convenceu. Acredito que devemos 
com vontade dar uma. reviravolta nos 
processos ·.antiquados do nosso siste
ma. eleitoral. Teremos de procurar 
meios modernos, técnica científica, pa
ra incorporar os analfabetos à grande 
massa dos que podel;Il escolher qeus di
rigentes. 

Só assim, Sr. PrBsidente, compre
endo uma demQCil'acia:_ 

O SR. MARIO MASAGAO Sr. 
Presidente, a inovação que propõe, 
·para o nosso Direito, o nobre D~pu
tado Milton Caires de Brito, não po
de, a meu ve~r, ser acolhida. ,pela 
Oomissão, não só pelas razões que 
:sempre levaram o legisladOir a consi
derar o analfabeto um cidadão de ca
pacidade política diminuída, em con
seqüênci-a da própria ignorância, co
mo porque o sistema do · modo secre
to, em cabine indev.assável, que pro
vou bem, BID todo o Brasil, em maté~ 
ria eleitoral, é incompatível com a ma
nifestação do analfabeto .. que não pode 
escolher entre cédulas. porque não é · 
capaz de distingui-las. 

Além do mais, Sr Presiente, o 
analfabeto s·eria um eleitor fàcilmen
te iludivel, ficaria suj•eito a burlas cte 
tôda espécie, de que nem sempre o 
alfabetizado se exime, por se encon
trar em situação de inferioridade in
telectual per·an te os cabos eleito!'ais. 

O analfabeto poide ser inteligente, 
mas é ignorante, porque desconhec-e, 
não tem noção a respBito do pro
cesso de transmissão do pensamento 
pela palavra escrita, fundamental em 
tôda sociedalde civilizada. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE . - Os Srs que aprovam a 
letra a, queiram cons·ea-var-se senta
dos. (Pausa) . 

Aprov·ado. 
Há uma emenda ·aditiva do sr. 

Ferreira de Sousa, que manda acre:,
cectar a palavra "ool'll.'-entemente". 
O dispositivo ficará assim: 

"saibam ler e escrever corren
tllmente a língua nacional". 

O SR. FERREffiA DE SOUSA 
Sr. Presidente, pela redação de mi
nha emenda, já viu a COílllissão que
me coloco em ponto diametralmente 
oposto ao do Sr. ~uta.do Oaires. 
de ·Brito. Enquanto S. Ex." de
fende a possibilidade Ide votarem os 
analfabetos, acho que só devem vo
tar os que saibam le;r e escrever bem. 
Se uso o advérbio "•corr-entemente" 
é porque a Constituição não dá nor
mas para serem obse:r:vaid.as ou obede
cidas pelo própri{) _individuo nas suas-
ll'elações com outros ou nas suas pre-
tensões. 

Limita o -arbítrio do legislador. O 
homem que dev-e votar precisa saber 
ler e escrever bem, ·· PaTa que possa 
bem manifestar o seu voto. A emen-· 
;da pJJetende que o legislrudor não 
;facilite de tal forma o alistamento
e o voto a ponto de permitia' que o
semi-analfabeto vote. Se dermos o di
i!'eito de voto sem a restrição de mi
nha emenda, pode acontecer o que
já se viu na Ie-i eleitor.a.l, sob cuja 
vigência se ,processaram as eleições. 
de 2 de dezembro de 1945. A crítica. 
é unànime. Se eu pudesse, a êsse res
peito, contar todos os fatos que che·· 
garam a meu conheciment.Q, veria
mos que a simples cilrcunstãncia de· 
saber assinar o nome não traduz ca
pacidade pàra votar. 

Apresentei a emenda sem qualque:t 
outr-a intenção. Ou o · legislrudor dá 
ao analfabeto o dir.eito de voto, ou. 
exige que saiba ler e . escrever bem,. 
não i.Jnstituindo o alistamento cari
cato do semi-analfabeto, consideran
do-o alfabetizado() apenas por saber
·escrev·er o nome. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, dou meu voto a fa.vor
·da emenda do Sr. Ferreira. de Sol,;.Sa,. 
por entender que tudo quantdo tiver 
'O objetivo de aprefeiçoar o eleitorado
e purificar o voto deve merecer no;;
so apõio. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente,' com todo o respei·to que me 
merecem tôd.as as iniciativas do Se
nhor Ferreira de Sousa, permito-m~ 
qtialificar a sua emenda de absurda. 
Basta verificar o seguinte: se consi
derarmos que saber ler e escrever cor- · 
rentemente seria necessário ao leitor, 
exigiríamos que êle tivesse feito o~ 
cinco ou quatro a.nos da escola- pr!-
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:mária no Brasil. A maioria dos brasi
leiros não poderia g.ozau do direito d.e 
\'Oto, porque, neste país, sem escolas 
e sem instrução, não há nem no 
Distrito Federal, muitos homens que 
tenham chegado a fazer êsses cinco 
.anos. primários. 

A emenda só não seria absurda se 
tivéssemos no pais um sistema eãtt
cacional capaz de assegw·ar escolas a 
. todos os cidadãos, o que não acon
tece. Se todos .os brasileiros plldes
'Sem tea- a segurança de um curso 
.escolar comp1eto, ainda seria possi
v.el emenda dessa natureza. Nwn 
país, entretanto, em que oo meninos 
·não goo:am do direito de. cursar se
..quer o grau primáriio, inserk a i!)ala_ 
v!la "10onrentemente", ou "correta
mente", ·nesse artigo, será tirar prà
tiJcamente o direito de voto aos cida
·dãos. 

O SR. ADROALDO COSTA .:..... Sr. 
Presidente, voto contra a emenda 
·do Sr. Ferreira de Sousa. A lei que 
·úrata de naturalizaÇão também diz 
·que se deve exigir do estr-ang,eu·o 
•que saiba ler e escrever, mas ali não 
· s·e estabelece que saiba l-er e escre
ver "correntemente" a língua nacio
nal. Fica isto ao alvedrio, ao cri

"tério do juiz que ouve o estrangeiro. 
Assim também deve !Proceder o juiz 

eleitoral, verificando se o alístando. 
·sabe ou ·não ler e escrever. Quantas 
V·ezes wn indivíduo, estrangeiro na
turali2laldo, com· perfeito discernimen
to político, com grande cultura, fa-
1ando e ·escrevendo correntemente o 
f!I'ancês, o inglês, o italiano e o ale
mão, mas ainda não sabendo ex;pres
sar-se com tôda a facilidade em por
tuguês, ficará privado do direito de 

· ·voto, embora pudesse ser um esplên- , 
diJIC!o eleitor e:qt nossa te:rra? E isso 
apenas porque, apesar de saber ler 
e esorever a língua nacional, não o 
·sabe oorrentemente, ou corretamen-
te. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI- · 
TI ENTE - Em votação. Os Senho
res que a,provam a emenda, quei.r am 
ficar sentados. (Pausa). 

Rejeitada . 
Letr-a "b": 

"os que não fal-em a língua 
nacional". 

Há uma emenda supressiva, do Se
'llhor Deputado Oaires de Brito. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, sou conilra a emenda, porque 
entendo que se não deve dar o dl
reito de votar a cidadão brasilelr(J 
que não saiba falar a língua naclo-
n~. -

Não !POSso compreender oom0 al
guém atinja a idade de 18 anos, · den
tro do Brasil, sem saber nossa liu· 
gua, e ainda queir.a exel'Cer o direito 
de op.itlau em matéria política . 

.. O SR. ATILIO VIVAQUA ,.... Está. 
compreendido na alínea "a" . 

O SR. IVO D'AQUlNO - Não. 
porque o eleitor pode fazer a petição 
em língua nacional e lê-la, mas. ser 
inca.paz de travar diálogo na nossa 
língua. Em meu Estll{clo, temos inú
meros exemplos, a êsSe respeito. 

Penso que o exercício do voto só 
deve ser concedido àqueles que de
monstrem interê.sse à Pá-tria, com a. 
prátjca da língua nacional. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, aJPresentei a emen
da sUJpressLva, porque aooo que a 
matéria já foi rprevista, quando co
gitamos das características do eleitor~ 
· Entendo que o mal não está em 
possuirmos - vamos falar cfaro -
certos quistos, onde não é usado o 
idioma nacional. Temos exemplos 
s·em conta de filhos de estrangeiros. 
falando correntemente o idioma na
cional e s&Vindo a interêsses da pá
tria de origem de seus .país. 

Penso que .a alínea . "a" é sufici-en
te - "saber l-er e escraver" . 

Por isso, considero de mais a le
tra "b". 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Sr. Presidente, vou votar pela su
!Pressão da letra b, iPela seguinte r~ 
zão: êste inciso atende a uma ~eali-

. drud.e de alguns Estados do BrasU, 
mas nã.o deveríamos .erigir essa rea
lidade em matéria constituiconal. 

Foi desastre para nossa Pátria que 
aquele caso de Sainta Cntarina EJ 

Paraná não · tivesse sido resolvido 'lá 
muitos anos. Sabemos que o nosso 
ilustre Presidente fêz o possírvel para. 
trazer os brasileiros que só falavam 
alemão ao convívio e ao ICOntacto 

-do nosso povo! Esperamos que den
tr-o ·de algum tempo o p.r.oblema pér
tenÇ.a ao passado, e não aja mais 
necessidade de ser considerado em 
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nossa Constituição, de vez que êle 
oo nos entristece e envergonha. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -Os Senhores que ap-rovam 
a eme!lld:a supressiva do Sr. Deputado 
.Oaires de Brito, queiram fica·r sen
tados. (Pausa) • 

Rejeitada a emenda, e, conseqüen
temente, aprovado o dispositivo. 

Letra c: 
"Os militares em serviço ativo 

salvo os 'Oficiais, os a®ir.antes a 
oftciais e os alunos das esco1a~ 
milita.res de ensino sll!Perior". 

Existe emenda do Sr. Deputado 
Caíres de Brito, mandando suprimi·r 

-c dispositivo. 

O S'R. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente, o texto do proj.eto obe
deceu ao que tem stdo tradição do 
nosso direito político. E ' bem ver
d&de que se verificaram algtmnas va
riações nesse sentiJClo. A Constitui
çã-o de 34, por exemplo, .permitia o 
voto aos sarg.entos das fôrças arma
das. A de 1891, não permitia o vo
to as praças de pré, çom exceção 
dos allmos das escolas militares de 
ensino supelior. Atualmente, nada 
mais fazemos. do que manter o texto 
da Constituição de 1891 e da nossa 
lei eleitoral vigente, por motivos que 
são ponderáveis . 

O negar-se o voto às ,praças de p:ré 
- e praÇas de pré são tôdas aque
Ias que não são oficiais de _patente 
- dooorr.e de motivo de disciplina, 
dentro da.s ·COl1porações militares. 

Não é que se queir•a. em princípio, 
negar êsse direito àqueles que vêm 
prestar serviços à Nação. Há apenas 
um .intW"êsse Ide ordem espe.éífica, 

· em relação às fôrças armadas, onde 
a prqpaganda político-1part idária, en
tr.e as praças de ;pré, pode ocasionar 
perturbações á disciplina, que é bá
sica na existência daquelas corpora
ções. 

O SR. OAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, fui voto vencido na 
subcomissão de "D eclaraÇão de Di
:reitos"., . e quero transmit ir a esta 
Comissão os argumentos que ali em
IPreguei, par.a que. dando um passo à 
frente, isto é, evolvendo de cinqüenta 
anos, déssemos o direito de voto aos 
soldaJdos. 

iNão esta.tnos, efetivamente,· em 
1891. E viemos de uma guer:ra em 
virtooe ·da qual tivemos que fazer 
seleção em nossa gloriosa FEB, t~to 
que ser soldado, hoje, no Brasil, pre
cisa possuir certas prerrogativas, in
clus:Íive a de saber ler. Concedendo o 
Jdir·eito de voto ao soldado, conside

-:rando o so1daido merecedor dessa 
a:>rerrogativa de eleitor, estamos ele
'Vando mais ainda o nosso Exército. 

Pre:f1ertmos, penso eu, ter um Exér
cito Brasileiro cujos soidados. ao ~lo
tar, não dêm provas de indisciplina, 
como não dá o soldado americano, 
•composto de homens que podem es
•Colher seus dirig,entes, sem que com · 
isso iDJOorram em inidiscLpUna. 

Se o ar,gumento é a cabala, .essa. 
existe sempre, mesmo entre sargen
tos e oficiais, entre Q.fLéiai.s e as,pi
rantes, e não apenas entre ofici·ais 
·e pràças de pré, como acredita o no
bre coleg•a, Sr. senador Maga:lhães 
Barata. E a cabala não constitua 
crime, e muito menos importa m 
indisci!)lina . . A subordinação hierá-r
quica não exige a subordinação da 
consciência, dada mesmo a compre
ensão que ca.d.a qual tem dos seus 
deveres. Se fôsse como julga o meu 
distinto oolega Sr. Slenador Maga
lhães Barata, teríamos, também, de 
tirar o voto aos alunos e aspirantes 

· da Escola Militar. 
Não há argumentos fortes capazea 

de convencer a Comissão de que não 
deve dar o direito de voto aos solda
dos, princl!Palmente h-oje que t"'ro.os 
o Brasil com um lugar no Conselho 
da.s NaÇões Unidas, graças às Fôrças 
Exlpedicionárias, consti tuídas, como 
sabemos, de patriotas, homens dig.; 
nos que devem dar o seu voto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação a emenda do 
Sr. Caíres de Brito, que propõe a su
,pressão -do disa:Jositi-vo, tal como o 
havia f•e1to em relação às alíneas a 
e b. 

Os Senhores que a:provam a emen
da do Sr. Caíres de Brito, queiram 
ficar sentados. 

Rejeita:da. 
Submetüda a votos, é a-provada a 

alínea c . 
Existe, ainda; ·emenda aditiva aõ 

ll'eferido dispositivo, de autoria do Se
nhor Ferreira de Sousa, que é a s~· 
guinte: , 
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"Actesoente-se: e os civis con~ 
vocados em t·em,po de guewa•:. 

O dispositivo ficaria assim redigi• 
do: 

"Os militares em serviço ativ<l 
salvo 0:5 oficias, os aspirantes a 
oficiais e os alunos das· ei;cola.!l 
militares de ensino SUIPerior e os 
civis c·onvocados em teill(pO de 
guerra". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - · 
Sr. Presidente, a emenda que acaba 
de ser lida, de minha autoria, pa.rece 
s!lltisfa2ler, em parte, às justas con· 
sideráções agora feitas pelo ilustra 
colega Sr. Gaires de Brito. Eu, que 
votei com S. Ex."' pela supressão do 
artigo, vejo na providência lembrada 
pela emenda, a começão dos defeitos 
principais, que S. Ex."' aventou. 

Atravessamos, há pouco tempo, 
fase de guerra, ·e vimos como durante 
ela se processou notável eleição nor
te-americana, votàndo todos os sol• 
dados, votando a tropa expedicioná· 
ria, onde quer que se ·encontrasse. O 
mesmo ocorreu nas eleições inglesas; 
os soldados fo.ram conclamados ao 

. voto, e manifestaram as ·suas p.refe· 
rências em torno de séus partidos. 

No Brasil; a egrégia Comissão jâ 
decidiu, rejeitando a em~mda Caíres 
de Brito, não ser possível admitir es
sa providência, como il'eg.ra geral. 
Não é . justo, porém, continuem exclui
dos do direito de voto os civis con
voca:dos ·em tempo de guerra, para. 
prestarem serviço militar. Nada jus
tifica que a êsses homens, no mo
mento em que se lhes pede o m~ior 
dos sacrifícios, seja negad.a a partrcl. 
paÇão nos destinos da pátria, a êles 
que estão arcr-isca.ndo a vida na de-
fesa da Pátria! · 

Compreende-se a exclusão do voto 
para os militares comuns no serviço 
ativo, para os militares profissionais 
aquêle,s que, pela rprqpria. natu:e~a. 
da carreira, estão sueitos a discipll
na militai!' . . Mas excluir os que não 
sendo milita.res, vestem a farda hon
rada daS fôrças armadas brasilei.l'as, 
par·a. cumprir o maior de s-eus d.e
veres, não me parece justo, pois Ine 
iremos negar paai;icirpação na vida. 
cívica do país. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, tenho a declarar que sou 

contra a emenda do Sr. Senador Fer
reira·· de Sousa, pelo se.gllinte: o nos
so sistema de voto secreto, como está 
regulado . em lei ordinária, tornaria 
já de si impossív·el que êsses civis 
convocados, como os denomina S. Ex. 
exercessem o direito do voto. 

Nos EstadOs Unidos e na Inglater
r.a o voto secreto não está cercado 
das f·ormalitdaides exigidas pela lei 
brasileira. Aiillda mais: ir-se..:ia .es
tabelecer distinção entre conv.ocados 
e não convocados. Além disso, .pela 
nova ·lei do se1;1viç'o milita.r há outra. 
conc~pção a r~ito. Antigament~r 
havia distinção entre sorteados, con
vocados e voluntários. Hoje, por 
aquela lei e aqui estão presentes di· 
versos ilustres militares representantes 
da Nação, que talvez escla:-eçam me
lhor o assunto - Penso que desapa
receu tal distinção. E' muito difícil, 
portanto, estabelecer-se a diferencia
ção. Por melhores que sejam os ar
gumentos em tese do Sr. Deputad() 
Ferreira de Sousa, e não quero con
testá-los, o que examino é a realidade 
dos fatos: a dificuldade de estabelecer 
a distinção. Iríamos inserir na Cons
tituição emenda que tornaria o text() 
não só contraditório em si, como 
inócuo na sua prática . 

O SR. COSTA NETO- Sr. PresL 
dente, entendo que devemos distin
guir: 

O parágrafo único, no momento em 
discuss.ão. não trata, propriamente 
da votação mas do alistamento. En
tretanto, a argumentação desenvolvi
da pelo nobre S'enador Sr Ferreira. 

. de Sousa se refere à votação . 
Devemos .considerar que êsses .brasL 

leiros a que S. Ex."' aludiu, convocados 
pa,ra o servtço das fôrÇas arm.adas em 
·tempo de gUerra, já estão alistado.> 
eleitores. ll:les de fato sé alistam elei
tores aos 18 anos de idade, põsto que 
o"' voto se toma obrigatório 1'1 essa 
ida.C!e. 

No instante, nãJo estamns discutindo 
se êsses civis, convocados. têm ou não 
direito de voto, mas simplesmente · se 
eles se poderão ·alistar . 

Ora a emenda do ilustre represen
tante ~e referiria a um número lu
significante, porque s·e a convocação 
pam. servir nas forças armadas se dá 
em idade superi,'}r a 18 anos e o alis
tamento Já se faz aos 18, evidente- . 
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mente os que estã0 servindo nas clas-
~Ses militares já são eleitores. ' 

Considero assim, anódina a emenda 
de S. Ex." e é por esse e não po~ 
outros fundamentos, que voto contra. 

EstanC.'O o broJ.SHeiro alistado eleitor 
e se verificando a eleição durante. a 
guerra, entendo esse eleitor alistado, 
que se encontra servindo na trin
cheira, deve exercer o direito de voto. 

Mas não é !fuso que se trata no mo
mento. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente em face das conside
rações do nobre · deputalo S'r. Costa 
Neto, retiro ta minha emenda. E faço 
satisfeitíssimo' com o que aqui se dis
cutiu, porquanto S. Ex." firmou ponto 
de vista a meu ver acertado. O disp'O
sitivo não importa em negar ao le
gislador orc'Mnátio a p~ibilidade de 
reconhecer o voto do convocado em 
tempo de guerra. Estou de inteiro 
acôrdo com S. Ex." e me felicito de 
ter provocado a discussão, porque a 
Illj:J.téria constará dos nossos Anais e o 
legislador ordinário poderá decidir a 
respeito, como melhor entender. · 

O SR. NEREU RAMOS, 'PRESI
DENTE: - ·Passamos adiante. 

Quanto a letra a letra a, há emen
da .supressiva, 5 e 7, letra d "os men
digos", assinaC!a por grande Illl'il.ioria 
desta Comissão. Diante do número de 
assinàturas, considero a emenda 
aprovada. 

O SR . MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, ~ço a . Ex:." faça 
C'Onstar da ata que votei contra. a 
emenda . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Faço ' idêntico pedido, Sr. Presidente. 

O SR . . NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os nobre representa.ntes 
.>erão atendidos. 

Letra e: 
"Os que .estejam t emporária ou 

definitivamente, privados dos ~i
r.eitos políticos". 

Os Srs. que a 1a.provam, queiram 
conservar-se sentados. (Pau.sa) • 

Aprovada. 
Art. 4.0 : 

"O alistamento e 'O voto são 
obrigatórios, para homens e mu
lheres, com as sanções e exc:cçõ.es 
que a lei determinar". 

Os Srs. que aprovam, queiram fic.·u 
sentados. (Pausa) . 

I 

Aprovado. 

. O SR. SOARES,FILHO -Sr. Pre
Sidente, peço a V. Ex." faça constar 
da ata que votei contra o dispositivo. 

O SR. NEEEU RAMOS, PRESI
DENTE - v. Ex." será atendido. 
. Art. 5.0 : 

"O sufrágio é universal · e direto 
asseguradoS o sigiló do voto e .a, 
representação das minorias na. 
forma que a lei estabelecer". 

Emenda do Sr. Raul Pila: 
"Substitua-se no art. 5.0 , in fi

ne, a expressão - "e a represen
·tação das minorias ·Iljl. forma que 
a lei estabelecer", por - "e a re
presentação proporcional C•d.S 
correntes de opinião". 

A emenda acha-se assim justifica
da: 

"0 texto do art. 5.0 permitiria. 
ao legislador ordinário ,abandonar 
o sistema de ' representação pro
porcional, único verdadeiramente 
dell)!ocrátiéo e substituí-lo, sob e. 
influência de interêsses ocasionais 
por outros procesSOs menos riga
roso.s como o voto cumulativo. 

A representação popular deve 
ser proporcion1a.l e, dentro <:it> pos
sível rigorosamente proporcional. 
E' um pr-incípio êste que, pelo 
mesmo título que o sigilo do voto 
pr-ecisa estar inscrito nR lei 
magna", . 

~ Devo recore'll.r aos nobres represen
tantes que quando tratamos do Poder 
Legislativo, já estabelecemos que a. 
V'Ot:J.ção seria pelo sistema proporcio
nal. A emenda, portanto, tem todo o 
cabimento. 

Outra emenda é do Deputado -Soa
res Filho e diz o seguin:te: 

· "Mediante o sistema proporcio
nal, quando se tratar de eleições 
para a Câma:ra dos Deput:J.dos, 
Assembléias Estaduais e Câ.mara.s 
Municipais". - · 

VOu dividir o artigo em duas partes 
para submetê-lo à votação. 

Primeira parte: 
"O sUfrágio é univer!;1:tl e direto 

assegurado o sigilo C!o voto". 
Os senhores que a aprovam, quei

ram manter-se sentados . (Pausa). 
Aprovada. 

·A' segunda parte é que foram ofe
recidas 1as emendas. 
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O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, as emendas que V. Ex.a leu 
visam ao me.smo objetivo. EmpregueJ., 
na minha emenda, a expressão -
"mediante sistema proporcional" -
primeiro, para ficar de acõi'do com o 
que já votamos, quando deliberamos 
a propósito do Poder Legislativo, isto 
é, que a Câmara dos Deputados era 
eleita mediante sufrágio C:ireto, secre
to e sistema proporcional; e depois, 

·por entender que o ~istema propor
cional caracteriza perfeit,a.mente o 
voto como o· temos admitido, na sua 
expressão pura, para diferenciar dos 
sistemas de lista, de votos cumulativos 
e tantos 0 utros, que também garantem 
a representJ.ção da minoria-. 

Empreguei, portanto a expressão 
mais usada pelos que tratam do as
sunto: sistema proporcional . 

Por isso, ousaria, . com a devida li
cença do nobre Deputado Sr. Raul 
Pila, pedir preferênck~ para a minha 
emenda. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Nenhuma das emendas 
prejuc!ica a do Sr. Ivo d'Aquino, cuja 
parte final estipula: - "na forma que 
a lei estabelecer". 

Enquanto a emenda Ivo d'Aquino 
mand(l. acrescentar, a do Sr. Depu-· 
tado Raul Pila dispõe: 

"Substitua-se no artigo in-tinfj, 
a expressão - "e a representação 

·das minorias, na forma que a lel 
estabelecer"· - por "e a represen
tação proporcional das correntes 
de opinião". 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, é evidente que não devemos 
deixtl-r as coisas sem que fiquem de
finitivamente claras. 

A<presentei emenda precisamente 
porque entendi que a forma de repre
sentação da minoria, que queremos 
assegurar, é feita pelo sistema propor
cional, o qual tem uma conceituação, 
uma doutrin.J. já perfeitamente escla
recida. De sorte, que a "forma que a 
lei estabelecer" só poc!e ser dentro do 
sistema proporcional e não qualquer 
out~ garantidor da minoria, visando, 
também a que a fixação se faç.'t me
diante a prática do sistema propor
cional. 

Assim, de<:de que se declare que tal 
se dará mediante a prática do sista
ma proporci•:mal, a Iei ordinárb po
derá, naturalmente, dizer como se efe
tuará a votação, mas mantendo o sis· 
·!tema pro.porc1onal, ,sem esta belecP.l" 

qualquer outro processo. E' esse, evi
dentemente, o objetivo da mtnh3.
emenda. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex.a submeta ,a. vo
taçã0 a emenda Soares Filho e, c!.oe
pois, a minha, para .não perdermos
tempo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Estabelecendo-se o siste
ma proporcional, não há por que fa
lar em minoria. A emenda Soares Fi
lho é aditiViJ., ao passo que as outras
são modificativas. 

O SR. IVO D'AQUINO- Estou :ie 
acOrdo com a emenda do Sr. Depu
tado Raul Pila; porque desde o mo
mento em que se declara que a eleiçã(} 
-é mediante ? sistema proporcional -
e é esta a expressão que eu preferiria 
- não temos de fa~a.r a respeito de 
garantir o direito da minoria. 

Pelo sistema proporcional não hã 
garantir ou não garantir minorias, 
porque, por esse sistema, não há 
maioria nem minoria. As minori·as 
em.m garantida-s no sistema antigo, 
preestabelecic!-amentte, quer dizer, 
antes de ser realizado o pleito. 

Atualmente, pelo sistema proporcio
nal, vai-se apurar, depois do ple-ito, 
que ficou maioria · 0 u minoria. . 

Assim parece-me clara a emenda do 
Sr. Depu~l-do Raul Pila. Apenas lhe 
apreseitei sub-emenda, porque o sis
tema proporcional pode ser puro, ou 
não . Pode haver uma combinação. 
E compreendendo: 0 Sr. R!i.ul P!la 
não quer aceitar minha sub-emenda, 
não por inútil, mas porque S. Ex.a dis
corda dela. Pelo nosso sistema elei
tor,l.l, combina-se o sistema propror
cional puro com o sistema majori
tário. Por isso é que digo "pela for
ma que a ·lei deterniinar". 

Eu não estimaria qUe a Comissão 
votasse emenda cujo sentido ficasse 
oculto. Quero claro 0 sentido. 

Meu pensamento é que se deve ma
nter o si tema vigent.e na lei -eleitoraL 

Tenho pois rol.Zão na sub--emenda 
que não é inutilidade, mas esclarece
dora do texto., Ou a Comissão fica de 
acõrdo com 0 sistema propocional 
puro ou admite o sistema atual. Por 
isso, a Constituição dá liberdade, eom 
a minha sub-emenda, de se adotar 
o que o nobre Deputado Raul Pila 
pretende, o que pretendo, porque 
permite que a lei orc!inária faça o sis
tema proporcianal puro ou o sistema 
existente. Não desejo que fique fecha
da a questão. 
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O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
:sidente, desej0 também que a maté
r.la fique per.feitamente esclarecida. 

Nãoo tenho porém, o fetichismo da 
legislação atual. Prescindo dela. Es
tamos em momento de eleborat para. 
o futuro 1a.s bases do govêrno repre
sentativo. Não podemos ter os olhos 
volvidos para as minúcia da legisleçã'O 
existente. Ao contrário; devemos li
bertar-nos de tôda influência que possa 
ter em nosso espírito, e definir as 
condições em que se devem estrutrar 
a.s bases ·da democraci-a br1asileira. 

A emenda c'O Sr. Soares Filho é 
absolutamente justa. Está redigid.a 
nestes têrmos: 

"O sufrági'O é universal e direto 
assegurados o sigilo do voto e a 
representaç~ das minoria<; Ill" 
forma que a lei . estabelecer, medi- -
ante o osisitema 'propd,rc:ion:ü~ 
quando se tratar de eleição para 
a Câmara dos Deputados, as As
semblé~as Estaduais e as Câmaras 
Municipais". 

S'e ficássemos adstrit'OS ao que 
oon.sta do artigo, podiamos açimitir a 
representação das minorias sob outra 
mod'<l-ll:daC!e, como a do voto cumula
tivo. Se não f'OSse assim, accitarb
mos o processo do escrutínio de lista, 
que é 0 esmagamento · das minorias 
pelas maiorias. A Comissão deseja o 
escrutínio de ·lista? Não. Deseja o 
wto cumulativo? Também não. Sem 
o sistema proporcional, que é coisa 
IDta.is matemática do ·que legisla tiva, 
cairíamos num dos dois outros sis
temas. 

O sistema proporcional ou existe, ou 
não existe . Não há sistema pmporcio
nal que a lei estabeleça,. ou delxe de 
estabelecer, ou possa modificar. Há o 
sístema proporcional puro, ou m-ate
mático, ou não há sistema _propor<'io
nal, p'Qrque sistema misto não é sis
tellll:l. proporcional. 

O que devemos fazer, naturalmente 
t:J.entro da :normalidade do espírito 
nosso não é nos debruçarmos sôbre o 
Cireito positivo existente, direito de 
legíslaçã'O ordinária ou transitória, e, 
ID!n, estabelecer as bases da verdadei
ra construção democrática. 

E' evidente que a Comissão só tem 
um desses três c,a.minhos a seguir: ou 
quer o escrutínio de lista, e neste caso 
suprime o direito das minorias; ou 
a ceita o voto cumulativo; ou fioo com 
o sistema proporcional. Digamos, na 
Con..stittiiçãl9, sistema proporcional e 
depois tenhamos o cuidado / de fazer 

. uma lei ordinária que obe<ieç1a a esse 
·princípio. Se o legislador ol'dinário . 
infringir o que determina o consti
tuinte, a lei que se votar com _prete
rição da proporc!onaliôade de repre-· 
sentação será insconstitucional. 
:itste é o pl"'Cedimento que devemos 
ter no momento, com altura intelectu
al e completa libertação de quaisquer 
considerações de natur~ma. partidária. 

Desejo que se defina claramente 'O· 
pensamento da Comissão. · . 

Rqueiro, por isso, Sr. Presidente, 
pre-ferência para a emenda do Senhor 
Soares Filho. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. NEREU RAMOS, . PRESI

DENTE .- Todos sa,bemos o que dej1\ 
representação proporcional, ma~; há a 
representação proporcional pura e há. 
uma represetenação proporcional. que o. 
Sr. Assis Bra.sil, um dos maiores espí
ritos que o Brasil já pl'Qduziu., e mais 
altamente pregou em favor do voto se
.creto e C!J. representação PI:OP'Orcional, 
assinalava como necessá,ria: adotar-se 
um sistema-que assegurasse ao partido 
mais forte ·a possibilidade de g'Overnar. 

As emendas têm finalid,a.de diferên
te: uma assegura à legislação ordiná
ria o direito de este,belecer qual seja. 
essa representação proporcional; outra, 
debruçando-se sôbre a legislação ordi
nária 1atual, fulmina essa legislação. 

Desejo que ' fique ressa.lvado para a 
lei orc:inária o direito de estabel-ecer 
qual seja ·essa representação prorcio
nal. Por iss0 adoto a emenda que reza: 
"na forma que· a lei estabelecer". 

A emenda do Sr. Deputado Soares 
Filho para mim, tem outro defeito. 
Quando .se faL~ em representação pro
por-cional, não há necessidade de acen
tuar que é para resguardar a represen
tação das minorias. A expressão "re
presen~ação das minorias" é de.sneües
sária desde sue se fala em sistema pro
porcí'Onal, que não tem outra finalid~
óe, senão assegurar a representaçao 
das minorias, ponderáveis, para repetir 
expres.:ão de Assis Brasil. 

Quando, nas lei antigas, se cuidava 
dessa representação das minorias era 
para deixar á legislação ordinária o 
direito de esta·belecer a fórmula. O 
vot'O comul1a.tivo também era uma. fo
rma de garan'tir a re11r~entaçâlo d-as 
minorias. Eu próprio vim pela prime
ira vez á Câmara dos Deputados, gra
ças a essa garantia que 1a. lei antiga 
C:ava por meio do voto comultativo. 
Agora, substituu·a.m-se todos êsses. 
processos de garantia da representaçãt> 
da.s minorias pelo sistema proporcion1.l 
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A emenda retirou as expressões fi
nais, precisamente para impedir á 

-lei ordinária fazer o que se observa 
.na lei atual. Por conseguinte, a fina
lidade é clara. E como não aceito o 
.objetivo da emenda, declaro-me favo
-rável á do Sr. Ivo D'Aquino, contra a 
do Sr. Soares Filho. 

Há um requerimento de preferên
-cia para a emenda do S'r. Soares Fi
lho, assinado · pel'O Deputac:o Prado 
.Kelly. · · 

Não havem:l.o· quem 1>6Çta. a palavra, 
passemos á votação. 

A emenda do· Sr. Deputado Soares 
. Filho visa a prejudicar a do Sr. Sena.-
.Ivo D'Aquino. · 

O SR. SOARES FILHO - Sr . . 
:Presidente, desejo fazer ·apenas uma 
.declaração. 

A eleição que .mais diret,amente deve 
lnteressar a esta C'omissão é, precis

. mente, a <lo Parlamento Nacional. 
Não posso compreender como, es

tando ás mãos de todos nós, membro,~ 
·desta. Comissão, o Capítulo já redigi
e:o da parte relativa á Câmar,a. dros 
:Deputados, em .que · diz, seguramen
te, - porque copiei o artigo na minha 
emen<la - que a eleição para a Câma-. 
ra dos Deputados se fará mediante o 
.sistema da representaçã'O proporcional 
possamos agora, nas <lecll':trações de 
direito, mudar o voto da Comissão, 

•coisa que até hoje não se deu no seio 
desta Grande Comissão. Ali estabele
·cemos o sistema.prroporcional, sem alu
são a qualquer outras razões -ou lei, 
existentes ou por existerem n1a. legisla
~ção orcmária. Constitui matéria ven
cida que no sistema de eleição o voto 
.é o proporci'onal. lt o art. 1.0 da seção 
·referente já distribuída a todos os 
·membr~s desta Comissão. 

O S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Sr. Representantes 
devem estar lembrados de que Dta.s pri

•meiras sessões acentuei ·ser bem possi-· 
vel oc_orresselll: cpntradições na votação 

·dos diversos cipitulos e que, então, á 
'Comissão da Redação caberia tais con- · 
tradições, para serem expungidas pelo 

·voto da própria Comissão. Não é e:ota, 
.sem dúvie:a, a única contradição que 
p'Oderá ocorrer. 

Quando se fâ.lou, no Capítulo do 
' ''Poder Legislativo", em representação 
P:OPOrcional, não dissemos qual se

·ria êsse sistema, pois tanto é siste
:ma proporcional 'O pregado por .ru:sis 
:B11~il, como o aoonsellhado por VV. 
.Ex. s. L 

_1Caberá, pois, à Comissão de Reda
çao apontar possíveis contra.díções 
para que a grande Comissão delibere, 
afinal. f'!ooso adiantar que existem 
certas contradições na parte já vo
tada, como, ·por exemplo, ,a. ocorrida 
na parte do. Poder Judiciário, <!'O que 
poderá dar testemunho o Sr. Depu
taão Mário Masagão: a C'Omissão 
aprovou a emenda de S. Ex:" .e,. ao 
mesmo tempo, outra ·do Sr. Senador 
Ivo D'Aquino, que se não conciliam • 

Teremos assim de eliminar êsses 
senões, examma.ndo o trabalh'O que 
a Comissão de Redação há de sub
meter a êste p'lenário . 

Dizendo-se na forma que a lei esta
belecer, a lei or<linária tanto poC..e esta
belecer a proporcional, de que cogita. 

,o Sr. · Soares 'Filho, como a de Assis · 
Br,a.sil. 

Vamos votar o requerimento de· pre-· 
ferência do Sr. Prado Kelly, em favor 
da emenda do Sr .. Depu<lato Soares 
Filho. -

Os Senhores que aprovam o reque
rimento, queiram ficar sentados. (Pau
sa). 

Reijeitado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEM.A! -
Sr. Presidente, declaro · ter VIOtado pe
~a. rejeição, conquanto julque que do 
texto deva constar que a repr·esentação 
das minorias é feita pelo sistema pro
porcional, na forma que a lei esta
belecer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda Soares Filho 
será votada em terceiro lugar, Isto é, 
na ~:>rC..em em que foi enc.a.minha<la á 
Mesa. A primeira foi a do Sr. Raul 
Pila e a ela o Sr. Sena.dor Ivo D' Aqui
no apresentou uma sub-emenda. 

Vamos votar a emenda do Sr. Raul 
Pilla, que man<l,a substituir no art-
go 5.0 , a expres.sã.o. ' 

"e a representação das minorias 
na forma que a lei estabelece" por 

"e a ·representação plioporcional 
das correntes da opinião". 

A essa emenda foi apresentada ou
tra, pelo Senador Ivo D' Aquino, ma-
tençlo as ex, pressões: · 

ce"a 
"na forma . que a lei estabele-

A votação da emenda do Sr. R.ll.ul 
Pila não prejudica a do Sr. Iva 
D'Aquino. 

O S'R. SOARES FILHO - Sr. Pre
sedente, retiro a minha emenda e·, 
já que V. Sx.a declarou que a do Sr. 
Raul Pila. não prejudica a do Sr. Ivo 
D'Aquino, solicito a V. Ex.a se digne 
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pedir áquele Ilustre colega acrescente 
as expressões á emendta. de sua au-
toria: · -

".sistema de rep:tfesentação pro
porcional'~. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Raul Pi
la é a seguinte: 

"e a representação proporcional 
ctas correntes de opinião." 

A do Sr, Ivo D'Aquino diz: 
"e a representação proporc.ional 

da correntes de opinião, na for
ma que ,a, lei estabelecec." 

Ela.s, portanto, coincidem no comê
Ço. 
. Os Senhores que aprovam a emenda 
do Sr. Raul Pila, queiram ficar senta
dos .· (Pausa. ) 

Aprovada. 
os Senhores que aprovam - "na 

forill(l que a lei e_sta;belecer", queiram 
ficar sentadas. (Pausa) 

Aprovada. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Pedi a palavra, Sr. Presidente, pata 
declarar que votei contra a emenda 
ao Sr. Ivo D'Aquino por haver ma
nifest,:~.do opinião contrária no seio da 
Subcomissão. s-: Ex.a alegou, então, 
que 'O assunto seria resolvido aqui. 

Eis por qu«;l condescendi em assi
nar o parecer, com a declaração de 
voto vencido. (Muito bem) 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, requeiro conste da 
ata, em relação a mim, declaração 
idêntica à que acaba-de fazer o ilustre 
Representante de Minas .Qerais, Se
nhor Presidente Bernardes. · 

O SR. COSTA NETO - Peço a 
V. Ex.a, Sr. Presidente, faça figurar 
na ata que não vej0 qualquer contra
diçãlo entre o que vimos de votar e 
o que votamos por ocasião de ser aqui 
discutido o Capítulo referente ,:~.o Po
der Legislativo. E' que cada tese cons
titucional tem o seu .Capítulo compe. 
tente, e aquêle onde se deveria dis
i:Utir ti sistema eleitoral é justamente 
o que -estamos debatendo e votando no 
momento. -

0 SR. FLORES DA CUNHA 
Declaro, Sr. Presióente, ter votado 
contra a emenda do ilustre Sen,a;dor 
Ivo d'Aquino, porque. não quero pre
sentear os partidos majoritários com 
os restos e resíduos dos partidos mi
noritários. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE. - As declarações dos nobres 

I . 

Representantes oonstarã.o da-ata dos
trabalhos. 

Há emenda aditiVia. do Sr. Ferrei
ra de So'usa: 

"Parágrafo único: a lei poderá 
!lidmitir o voto familial na.s elei
ções mllniclpais." 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. ·presidente, apresentando esta 
emenóa tive em mente - note bem 
a egrégLa. Comissão: não é determi
nar, nem obrigar - possibilitar ao 
legislador ordináriiO, ·se achar con
veniente, fazer uma ·experiência no 
Brasil do voto familiar. Não é sis
tema novo, por - isso que já adotado 
em diversos pa.ises, com partidários 
fortes e adversários decididos. 

Há mesrnro quem sustente não ser 
justo que um cidadão, chefe de gran
de família, tenha o mesmo grau de 
influência na coisa pública, que o 
casal que não tem filhos, ou o ce
libatário. 

Não manifesta esta minh,a. emen- . 
da nenhuma ·preferência, não digo se 
sou, ou não, partidário; enteiiclO, ape_
na.s, que se deve deixar ao legisla-

- dor ordinário a possibilidade de a 
qualquer momento aidotá-la,. E res
trinjo às eleições municipais. 

Assim, vê a Comissão não ~ tra
tar de norma obrigatória, de norma: 
de cumprimento necessário pelo le
gislador; é, ante-s, · vávula que for
nece ao legisbdor para que em de
terminado momento, admita o siste
ma que · em <:i versos países tem sido 
adot.ado com êxito e- mui-tos outros 
aceitaram com grande -entusiasmo. 

Não há contradição, no Q'l.SO, ·com 
o sistema propo·rcional, pois o siste
ma do voto familiar influi apenas no 
número de votos de calda eleitor. 
Admite que o eleitJor com 'filhos me
nores possa dar mais votos do que o 
celibatário. 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
SIDENTE - Os Srs.que aprovam 
a emenda do Sr. Fexr-eira de SoUS)t. 

' queir.am ficar sentados. (Pausa.)' 
Rejei~ada. 

SR. ATíLO VIVAQUA - Se
Iihor Presidente, declaro que votei 
pela emenda. _ . 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
SIDENTE - :!llill votação o artigo 6.0 • 

"Os direitos co ci-dadão brasi
leiro só_ se suspendem ou se per
dem nos casos aqui particulari
zadoo: 



n ·§ 1.0 Suprimem-se: 
a) por incapacidade civil ab-

soluta;" . 
Emenda do Sr. Caires de Brito, 

mandando suprimir essa let.ra. 

O SR. MARIO MASAGAO- Se
nhor Presidente, a incapacic;4ade civil 
absoluta impede o direito de .voto. 
&sim, o louco, de qualquer gênero, 
não pode votar. Pens0 que mesmo 
no país onde se ac!<ota o bolchevis
mo, o louco não vota. 

A emenda, por conseguinte, não 
pode sser aceita. 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
SIDENTE - Há um equivoco . No 
impresso aparecem dois arts. 6.0. 

o Sr. Deputa'Cio Qaires de Brito, 
ao aprf\Sentar sua emenda, acrescen
tou - art. 6.0 -a, para se referir ao 
art. 6.0 que figura na página dois. 

A letra a, que 1acaba de ser lida, 
não foi emendada. 

os Srs. que aprovam o dispositivo, 
queiram ficar sen tado"S. (Pausa. ) 

Aprovado. 
Letra b: 

"pór condenaçção criminal; 
enquanto durarem seus efeitos." 

O SR. COSTA NETO- Sr. Pre
sidente, estou rediginóo emenda ,a. 
respeito, e vou justificá-la desde já, 
para que oo nossos trabalhos não 
sejam interrompidos. 

Na emenda, substituo a palavra 
d,riminal, pela expressão "pena pri
vativa da liberdiade". 

O inciso está assim redigido: "por 
condenação criminal enquanto dura
rem seus efeitos." Mas existem con
denações · criminais que não impor
tam em privação da liberdade, e en
tendo que os direitos políticos so
mente podem ser susperuos se a. con
(}enação criminal importar em pena 
priwttiva <ia liberda~-e enquanlio du
rarem seus efeitos. 

O SR. NEREU RAMOS, · PRES'I
DENTE - Emtmc4a apresentaua peJ.o 
Sr. Costa Neto: 

"Subs-titua-se "criminal'', 
por "pena privativa da liber
dade". 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, nos têrmos em que 
está redigido, o texto, corresponQ.e à 
tradição ~·0 nosso direito. As nossas 
leis eleitorais se referem ao a-ssunto 
por essa forma. As penas a que o 
texto se refere são as que não ad
mitem ,a,plicação instantânea. A do 
açoite banida do nosso direito; e a 
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de multa, que se satisfaz num mo
mento pelo pagamento, não admitem 
aquela consequência. As demais pe
nas são restritivas da liberdade, e, 
enquanto dUllarem seus efeitos, como· 
diz a lei, o cidadã,o está impedido 
de votar. 

Não vejo motivo [para modificar o 
texto. Po.r isso, sou contra a emenda. 

O SR. ATALIBA NOGUEiRA -
Um dos mottv·os rctete.nninantes do 
inciso, é precisamente a dignidade do 
eleitor. Não é possível que pessoa 
condenada, pendentes os efeitos da 
condenação, seja eleitor digno. Pen
so pois, ··que se dev·e manter a re
dação · <lo projeto -'- ";por condena
ção criminal, enquanto durarem os 
seus efeitos". 

Enquanto oo efeitos . ·estiverem per
dur.ando, o criminoso não pode ser 
um cidadão como os outros. Agora, 
abrir exceção para ~pena privativa da. 
liberdade, como· faz o nobre Sr Depu
tado Costa Neto, é regredirmos ao 
Século XVIII, em que a única pena 
então julgjada ·eficaz é a privativa. 
da libeJZd!llde, quando temos varieda
de de penas mais eficientes. 

iNum sistema penal futuro, de 
maior progresso que ~ atual, pode
mos chegar à abolição da pena pri
vativa da liberoa;de. A. pena de pri
são data a;penas de duzentos anos. 
E', pois, na longa história do direito 
penal, a mais jovem e a mais desa
creiditatla das penas. 

Foi inventa;da para logo, em seu 
primeiro teffiipo de -vtda, dar lug.ar aos 
mai<>r·es ataques po;r parte de John 
Howard e outr-os, até nossos dias, 
sendo bem fundamentllida a crítica 
procedente a uma peseudo-ciência pe
nitenciária. 

O SR. COSTA NETO - sr. Pre
sidente, acho que a finalidade do ar
tigo não é prõp:riamente a invocada 
pelo nobre deputado Sr. Ataliba. No
gueira. 

Suspendem-se os direitos políticos 
de quem sof.re condenação . criminal. 
pela impossibilidade que tem o indi .. 
vftluo de ·exercex o dia-eito, quando é 
condenado a . uma pena restritiva de 
libertlade. Pelo nosso sistema penal, 
essas penas são de uuas naturezas 
- reclusão e detenÇão. Acontece, po
rém, QUe muitas vel!)es os efeitos da 
tais penas perduram, sem que e-xista 
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seu.s direitos políticos. Em tais casos, 
podemos imediatamente apresentar 
essa jparticularida(dei - livramento 
condicional e SUJ:1Pensão condicional 
da pena. · 

O fato de ser condenado à pena de 
detenção ou de reclusão, não quer 
dizer que o individuo se rebaixe tanto 
diante da sociedooe que mereça ser 
.suspenso dos s·eus direitos políticos. 
Pelo contrálrio . 

Da forma por que está redigido o 
in.Ciso, a i:mJPressão que se tem é a 
de que, ainda qua.ndo coocedido o li
vxamento condicional, antes de ini
ciada a execução da pena, permane
cem os efeitos da condenaÇão. 

Sr. Presidente, entendo que a sus
pensão dos direitos políticos é um fato 
tão importa,nte, que ·só deveriam os 
amrutí-la no caso da impossibilida
de do exercício dêsses direitos. Foi 
por êsses motivos que ofereci emenda 
a qual mantenho. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que a;provam 
a emenda do Sr. Costa Neto, queiram 
ficar sent!l!dos. <Pausa) . 

Rejeitada. 
Em votação o inciso. 
Os Senhores que aprovam a le-· 

tra b, tal qual está redigida, quei
ram 'conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
O SR. ALIO MAR BALEEffiO -

Sr. Presidente, quen--o deixar consig· 
nooo que votei contra o inciso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A declaração do nobre 
R~resentante constará de .ata. 

Não há emendas à letra a do § 2." 
do art. 6.0 • Os Senhores que apro
VaJIIl, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) . · 

Aprovada. 
_Letra b: 

"Pela recusa motivada por con
vicção religiosa, fiolsófica ou po
utica, de obrigação, encargo ou 
serviço, impostos por lei aos bra.
sileiros". 

Há emenda do Sr. Caíres de Brit'>, 
substituindo parte do inciso por -
"rpeJ.a isenção de ônus o.u serviços que 
a lei impon!ha a-os brasileiros, quando 
obtida por motivo de convicção --eli
gios-a ou filosófica". 

O SR. CAffiES DE BRITO- Se
nhor Presidente, o inciso tem sua 
origem na Constituição de 91, quan.., 
do os positivistas visavam negar às 
ordens monásticas o direito do voto. 
Foi quando a[>areceu. Evoluiu para 
a de 34, ·sob a forma de isenção. 
Suspendem-se os direitos daqueles 
que têm isenção de ônus, que sofrem 
em f·lwor do Estado, no particular, de 
ônus ou serviços que a lei impõe aos 
brasileiros, àqueles que o Estado dis
pensa de certos ônus ou serviços. O 
que está no projeto da Constituição 
é pela recusa, quer di2ier, por atos de 
insubordinaÇão. · 

Quando o serviço é recus!l!do por 
lei, é claro que esta lhe dá o mere
cido castigo. Quanto à minha emen
da, refere-se ás pessoas que têm isen
ção, recebendo favores que não lhes 
-asseguram certos direitos políticos. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, houve um motivo, na Sub
Comissão, para preferir-se a palavra 
- "recusa" ...:.... ao têrmo - · "isenção' 

Achamos que a perda dos dil'eitos 
políticos só Se dev-e dar por manifes
tação de ordem ativa. Não se trata 
da pessoa que se isenta, mas da que 
recusa, da que pratica um ato mani
festo, em relação à convicção filosó
fica, religiosa ou poUtioa. Assim, co~ 
mo a. medida é muito grave, não bas
ta a omissão; é preciso a recusa, em 
manifestação ativa. Por isso, preferi
mos a palavra - "recusa" ~ expressa, 
se me não engano. na Constituição de 
1937. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda substitutiva, queiram per
manecer sentados. (Pausa) • 

Rejeit!l!da . . 

Os Senhores que aJI>rovam a letra b 
queiram ficar sentados. (Pausa). -

Aprovada. ~ 

O SR. SOARES FILHO - Sr. 
Presidente, tenh·o uma observação a 
fazer. Quanto ao art. 2.0 , cuja letra a 
me parece ter sido aprovada, a,cho 
que a Comissão de Redação deveria 
eliminá-la . Pelo art. 2.0 , dá-se a. 
pe:11da da nacionalidade. Ora, pare
ce~me que quem perde a l!lacionali
da.de, perde, também, os direitos polí
ticos . Porta-nto, é -conveniente que 
a Comissão de RedaÇão examine essa 
parte. · -

• 
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O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Letra c: 

"Pela a;ceitação de título nobi
liárquiJCo ou condecoração es~ 
trangeira, que importe restriç~o 
de direitos ou deveres para com 
a Náção". 

O SR. PRADO KELLY - Sugiro 
senhor Presidente, se substitua -
"nobiliárquico" - por - "nobili~
!l'io", - dentro .do ensinamento de 
Rui Brurbosa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Soohores que a;provam 
o inciso, .com a suj·estão aventada 
pelo Sr. Prrudo Kelly, queiram con
.servar-se sentados. (Pausa). 

AJ)rovado. 

"§ 3. 0 - A perda dos direitos 
políUcos a.carreta, simultânea-
mente, a do cargo público'. 

Não há emenda a :respeito. Os Se
nhol'es que o aprovam, queiram man .. 
ter-se sentados. (Pausa) . 

Aprovado. 
"§ 4. 0 - A lei estabelecrá as 

condições de reaquisição dos di· 
reitos políticos"_. 

Os Senhores que o a•pr·ovam, quei
ram manter-se sentados. (Pausa) . 

O dispositivo do art. 6.0 é êste: 
"São inelegíveis os que não es

tiverem alistados eleitores". 

Há ·uma emenda do S:r. Cau·es de 
Brito, mandando · suprimir o artigo. 

Existe outra do Sr. Hez:mes Lima, 
que diz: 

"São inelegíveis os que não ti
verem condições para se alistai 
•el_eitores" . 

Em votação a emenda do Sr. Caí
res de Brito, que tem preferência, por 
ser supressiva. 

O SR. CAIRES DE BRITO- Se· 
nhor RresÚ:lente, acho que, nessa 
qÜestão pode a.contecer o caso de 
possuu· certo cidaJdão a.s comlições 
para ser eleito e não o • poder, sim- · 
rplesmente por não estar .alistllldo 
eleitor. Vamos supor, por exeffi;plo, 
que um grupo de a;dmiradores do se .. 
Iihw Washington Luís desej-ass·e le
vantar a sua candidatura e o fizesse 
~sse candidato que não se a.cha no 

Brasil e embora merecesse por todos os 
tltulos a cargo elétivo, ainda que para 
seus correligionários, não rpodel!'ia ser 
eleito, por não se ach.al.l· alista-do. 

Entendo que, pelo menos, a Consti
tuição devia ser omissa a respeito : 

O SR. GUARAOI SILVEIRA -
Sr. Presidente, eu também prefiro 
que o- direito seja do aliStável, porque 
há circunstâncias que, às vezes, pri
vam o cidadão de alistar, comD, por 
exemplo, uma . . enferrrud·ade · prolon
gada, tiurante a •qual seja encerrado 
o alistamento para determina-da elei
ção. ~sse cidadão pode estar em con
dições de ser eleito e se verá ímpos
si•bilitaido. Prefiro a eX1Pressão "qua
lidade para ser alistadD" à proibição 
IPUia e si!II;Ples, como se encontra no 
dispositivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - V. Ex. "' votará oportu
namente a emmda do Sr. Hermes 
Lima, p_ois, .agora, . a que está em vo
tação é a do· sr. Caíres de Brito, su· 
pressiva do .artigo. 

Os s 'enhores que aprovam a ep:len
da do Sr. Caíres de Brito, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa) • 

Rejeitada. 

A emenda do Sr. Deputado Her
mes Lima está de acôrdo com o que 
a.caba' de éx.pôr o Sr. Guara.c! Sil
veira e ~a;rece que a Subcomissão !.'. 
aceitou. · 

O SR. MARIO MASA:G.ÁO 
Aceitou com a modificação. de têr
mos: - "Sã'O inelegíveis os inalistá
veis". 

O SR. HERMES LIMA- Concor
do com a modificação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que a.provam 
·a emenda do Sr. Hermes Lima com 
essa redação, queiram ficar senta-
dos. (Pausa) . · 

Aprovada. 

Em virtude do ad!ant!l!do da hora, 
vou levantar a sessão, marcando ou
t!ra ·para amanhã, às 14 horas, a fim 
de continuar a votação do artigo sé-
timo. • 

Está levantada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 24 ho
!l'a.s e 20 minutos. 



29." Reunião, em 30 be Adril de 1946 

Reuniu-se hoje, às 14,30 horas, a 
Comissão da Constituição, com a pre
sença dos Srs. Oonsliituintes: 

Nereu Ramos, Praldo Kelly, Aga
memnon Magalhães, . Ataliba Nogueira, 
Soares Filho, Café Filho, Cirilo Jú
nior, Magalhães Barata, Clodomir Car
doso, Adroaldo Costa, Ivo d'Aquino, 
Silvestre Péricles, Mário Masagão. Ar
gemiro Figueiredo, Eduardo Duvivier, 
Milton Campos. Raul Pila, Va:demar 
Pedrosa, Artur Bernardes, Atilio Yiva
qua, Costa Neto, Caíres de Brito, Gta
co Cardoso, Baeta Neves, Flávio Gui
marães, Arruda Câmara. Aliomar Ba
leeiro. Sousa Costa, Hermes . Lima, 
Guaraci Silveira, Flores da Cunha, 
Deodoro -Mendonça, Edgard Arruda, 
Acúrcio Tôrres e Ferreira de Sousa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está. a;berta a sessão. 

Em discussãio as atas constantes do 
"Diário da Assembléia", de hoje- -
(Pausa). _ 

Nenhum dos Srs. Representantes 
pedindo a pala'Vl'a, vou -dá-las por 
aprovadas. <Pausa). 

Aprova:das. 
Vamos passar à discussão do art. 7. 0 

do capítulo I - "Da Declaração de 
Direitos": 

"Art. 7." São também inelegí
veis, desde que não afasta•dos de
finitivamente -das respcetivas fun
ções: 

I - para pre.sidente e vice
presiden~e da República: 

à) até 1 ano, o presidente, ·e o. 
vice-presidente da República que 
tiver assumido -a presidência". 

Existem sôbre a mesa dua;s emen
das. A primeira, do Sr. Costa Neto 
nos seguintes têrmos: 

"Suprima-se o · art. 7 °" · 

(*) - Publicada sem revisão de 
membros da Cümissão. 

A segunda é substitutiva da alínea · 
a, e está assim redigida: 

"O presidente eleito para o pe
ríodo imed~atamente anteri-or e o 
vice-presidente que lhe tenha' su
cedido, ou que até seis meses an
tes do ple1to o haja substituído". -

O SR, MARIO MA!SA:GAO - Sr. 
Presidente, a 6." Sub-Cmnissão, ao 
elaboxar o anteprojeto que ora se dis
cute, considerou a questão de saber 
se as inelegibilidades deviam ou não· 
figurar no téxto constitucional. 

E' ver-dade que alg_umas de nossas 
Constituições não continham a maté
ria. A de 1934, entretanto, apresen
tava a sua discriminação pormenori
zada. 

Chegou, afinal, a sub-cmnissão à 
conclusão de que o têxto deveria enu
merar os casa.<; de inelegibili!dade, pa,. 
ra não confiar a matéria ao -critério 
do legislado;r ordillário, sujeito a in
fluências acidentais diversas. 

Nessa conformidade, elaborou o têx
to em exame. 

A emenda supressiva do Sr. Costa 
Neto é, a• meu ver, exagerada, porque 
mesmo que S. Ex. a entendesse que a 
Constituição não devia consi-gnar 
aqueles casos, cabia"-lhe substituir o 
'art. 7. 0 por outro, onde se autorizasse 
a lei ordinária a estabelecê-lOs. Sem 
disposição constitucio111al, a limitação 
se tornaria impossível. Nem ao me
nos isto a emenda de S. Ex." faz. pre
tendendo que ·o assunto seja, pura e 
simplesmente, silenciado. 

Por haver a 6."' Sub-Comi-ssão con
cluído pela . ntcessidade de estabele-
cer os casos de inelegibilidade na pró
pria Constituição, fixando'-os de mO< 
do definitivo, e afastando nêsse assun~ 
to quaisquer vacilações futuras, sóu 
contrário à emenda supressiva. 

{0 Sr. Nereu Ramos passa a 
Presidêncio, ao Sr. Prado ]f.elly.) 
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O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
si-dente, ofereci duas emendas que têm 
relação uma com a outra: uma, su
pressiva ao art. 7. o e outra também 
supressiva ao art. 8. 0

• 

Antes de fazer minha justi.ficação, 
You .prOtCeder à leitura de tôda.s as 
personalidades que, de acõrdo com 
êsses dois dispcsitivos, são inelegíveis. 

A sub-Comissão criou inelegibili:da-
dea para: 

1. Prestdente da República; 
2. Vice-'Presiden te; 
3. Governadores 1ios ~stados; 
4. Interventores; 
5. Ministros C!e Estado; 
6. Prefeitos do Distrito Federal; 
7. Ministros do Supremo Tribunal 

Federal; 
8. Ministros do Supremo Tribunal 

Militai'; 

9. Ministros do Tribunal de Contas; 
10. Procurado!' Geral da Repúbli<ca; 
11. Juízes do Tribunal Eleitoral; 
12. Pr·ocurado!' Geral da Justiça Elei-

-toral; ' 
13. Procura:ãores Regionais da Jus-

14. 
15. 
16. 

17. 
18 . 
19. 

tiça Eleitoral; 

Ch&es de Estados Maiores; 
Sub-Cheff.s de Estados ~iores; 
Secretári9s da Segurança ·dos Es-

tados; 
\ 

Chefes de Polícia; 
Pref.eitos Municip9:is; e 
Parentes até o terceiro gráu de 

certas <tutorida,des . 
O SR. MARIO MASAGAO - A 

enumeração de V. Ex. a nã-o distingue 
os vários cargos aos quais se referem 
essas inelegibillda,d.es. Acumula casos 
diversos, cem o que estabelece con
fuão no espírito de quem, despreve~ 
nido, a ouça. 

O SR. COSrA NETO - Essa dis-
tinção está fei~a no art~go que a Co
missão redigiu. 

O SR. MARIO MASAGÃO ~ A 
enumeração que aca;bo .de ouvir dá 
impressão diferente da realidade. 

O SR. COSTA _NETO - Não pode 
dar impressão . diferente, po<rque es'-

tou fa:lando para os Constituintes que 
leram êsse artigo. Estou mostrando, 
no início de minha justificação, o nú
mero de. pess-oas que a sub-comissão 
considera inelegíveis pa-ra certos car
gos, em determinada circunstância. 

Ora, Sr. Presidente, a Constituição 
de 1891 desconhecia o instituto da ine
legibilidade em massa;. Ela previa sim
plesmente ·três casos de inelegibili-da
de: a do Presidente da Repúbl'iJCa, a 
do Vice-Presidente qUe tivesse exercí
cido o mandado no último ano ime
diatamente anterior à eleição, e a dos 
não alistáveis. 

Sr. Prestdente, na história da Pri
mei.J:a República• houve, como todos 
sabemos, alguns casos de oligarquia e 
muitos de nepotismo. Foram, certa
mente, êsses fatos que impressiona
ram os legi<.ladores constituintes de 
1934, e assim éles os andaram catan
do. nos desvãos da nossa história, pa
ra incluí-los no têxto constitucional. 
E' certo, entretanto, Sr. Presidente, 
que, coerente com a opinião que já 
tive oportunidade de defender, quan
do se tratou do capítulo "Do Poder 
Legislativo", q11anto aos impedimen
tos dos membros do Poder Legislati
vo, não poderei a,ceitar, em regra, ne
nhum dispositivo que se funde na des
confianca do legislador em relação aos 
nossos homens púb~cos. 

E, na realidade, êsses dispositivos, 
incluídos na Constituição Federal, re
presentam um aspecto dessa descon-
fiança. · 

O SR. RAUL PILA - Não se trata. 
ta de manifestação de desconfiança em 
relação aos nossos homens públicos, 
mais 1ie exigência do regime que ado
tamos. 

O SR. COSTA NEI'O - Não vejo 
razão plausí-vel para tal. 

O SR. RAUL PILA - Tal é a soma 
de poderes que enfeixam os detento,·es 
do Poder Executivo da União e dos Es- · 
tados, que é uma preservação, uma 
cautela inerente ao regime. essa inele
gibilidade. 

O SR. COSTA NETO -V. Exce
lência está argumentando mais com 
uma concepção própria do que com 
a realida,de da vi!da constitucional bra
sileira. Realmmte, em 1891, não ti
vemos essas proibições. Em 1930, as 
oligarquias, em geral, já haviam de
sapareci-do. O regime funcionava nor
malmente. VV. Exs. sabem perfeita
mente que a República de 1930 não 
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caiu devido a . tais ou quais oligar
quiaos, nem àqueles casos esporádicos 
de nepmismo. Caiu por- motivos mui
to diferentes; e a entrega do alista
mento eleitoral, votação e apuração 
ao Poder Judiciário reduzem ainda 
mais os perigos então existentes. . 

Sr. Presidente, esta quisil.la do le
gislador de 1934 cont.ra o sistema de 
1891 recebeu reparação em 1937. Rea-l
mente, a Constituição de 1937 não es
posou êsses motivos de inelegibilida
de, e foi com grande satisfação que 
-vi, no projeto da Constituição ofere
cido pelo Sr. Sampaio Daria, que 
também aquele eminente professor não 
ib.avia incluído, no seu trabalho. êsses 

casos de inelegibilidade. 
Por isso, Sr. Presidente, ofereci duas 

·emendas e vou a,opresentar mais uma. 
Naquelas duas emendas peço a supres
,são dos dois artigos, para que êsses 
~asos sejam regulados por lei ordiná
ria. Reconheço, porém, que a Con,sti
tuição deve consagrar três casos de 
inelegibilidade: a que se rfifere ao 
Presidente da República~, o que, aliás, 
já consta do Capítulo competente, on
de se estabelece que o Presidente da 
República não poderá ser reeleito ... 

O SR. PRADO KELLY, PRESIDEN
TE - A emenda supressiva que se en
contra sôbre a Mesa refere-se ao arti
go 8.0 V. Ex." tem alg.]JIIla outra emen
da supressiva? 

O SR. COSTA NETO - Vou en
viá-la a V. Ex.". Depositei em mãos 

do Sr. Presidente umao emenda refe
rente ao art. 7. 0 , e outra relativa ao 
art, 8.0 • Vou enviar' mais uma, que 
~onservei em meu poder, por noo tra
tar do assunto em debate, mas se re
laciona com matéria pertinente ao 
Poder ·EJreCutiv-o. Refim-nie à inele
gibilidade do Vice-Presidente da Re
pública. 

E!ssa emenda, Sr. !7esidente, está 
.c oncebida ncs seguintes térmos: 

"Emenda aditiva ao artigo que 
proíbe a reeleição do Presidente 
da República. 

"Parágrafo único - · o Vice
Presidente que exercer a presidên
cia no último ano .do perfodo pre
s~dencial, não poderá se:r eleito 
para o perívdo seguinte". 

Desta:rte, Sr. Presidente, a Consti
tuição cons:llgrará simplesmente três 
casos de irielegibilidade: a do Pr.esi
dente da República, a do Vice-Presi
dente que houver efetivamente exerci-

/ 

do o mandato no ano anterior à elei
ção e a dos inalistáveis. 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr. Presidente, estou de inteiro 
acôrdo com as observações feitas pelo 
Professor Máril) M;asagão e, conse
qüentemente, voto contra a emenda 
apresentaoda ·pelo eminente Deputado 
Sr. Costa Neto, e. o faço pelas razões 
que passo a expôr. 

E' verdade que, em seu Projeto de 
Constituição, o professor Sampaio 
DOTia, ao invés de trata!!." expressa
mente dos casos de inelegibilidade, re• 
mete o assunto para a legislação or-
dinária. ' 

Também é verdade, Sr. Presidentto. 
que a Constituição . de 1891 não esta
beleceu expressamente os casos dessa 
natureza - posto que enumerasse .as 
elegibilidades para as diversas funções 
eletivas. Mas àquele tempo mesmo, 
quando se uebat-eu a mesma hipótese. 
ora em causa, perante .a grande. Co
missão Constitucio.nal, tivemos ·uiDai 
voz - a do Deputado Justiniano Ser
pa - que levantou a questão como 
sendo da maior importância, pelo ca
ráter doutrinário e boa técnica cons
titucional, demon,strando, · evidente
mente, que os casos de inelegibilidade . 
constituíam matéria rigorosamente 
constitucional. 

E a razão está, Sr. Presidente, in
contestávelmente, com o •eminente 
Deputada que àquele tempo cuidou de 
assunto tão relevante. · 

Se nós, constituintes, já estabelece
mos, como é certo, em várias matérias 
venci·das, por exemplo, na parte refe
rente à representação da Câmara e 
do Senado, se nós, enfim, já esta.tuí
mos, em dispositiv-os já votados, todos 
os casos de elegibilidade, com maior 
razão devemos incluir, éxpressamente, 
em nossa Carta Magna os de inegibi
lidade, porque êstes sã<> mais imrpor
·tantes, visto como significam restri
ções ao direito políttco do cidadão. o~ 
mesmo poder que cria o direito é o 
competente para impôr as limita
ções. 

Nestas condições, Sr. Presidente. 
mesmo que a enumeração se tome 
enfadonha, devemos, como respeito ao 
direito e às garantias que nos cumpre 
assegw·ar às liberdades públicas, esta
belecer, de modo expressamente claro, 
definitivo, tôda~ essas restrições cons
titucionais. 

Seria êrro de téçnica e perigoso mes
mo que deixássemos matéria de ta
manha importância, qual a referente 
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às restriçõeS dos direitos ·políticos, ao 
legislador ordiná:rio. Sabemos que ês
te está sempre sujeito à influência .do 
poder e às paixões polí-tico-partidá-
rias. · 

Assim sendo, e por estas razões . vo
to contra a emenda· do eminente Sr. 
Costa Neto, data vênia deS. Ex. a., 
para apoiar os argumentos jur~dicos 
e concisos do prof.es•sor Masagão. 

O SR. PRADO KELLY, PRESIDEN
TE - A emenda supressi v a .do Senhor 
Costa Neto tem preferência regimen-
ta~. 

Os Srs. que ruprovam a emenda su
pressi:va do art. 7. o e de todos os seus 
incisos e alín-eas queiram conservar
se sentados. CI- ausa) . 

Rejeitada. 
Há uma emenda substitutiva nos 

seguintes têrmos: 
"Substituru-se a ·alínea "a" do 

'inciso I do art. 7. o pelo seguinte~ 
"_a) o presiqente eleito para o 

período imediatamente anterior :· e 
o vice-presidente que lhe tenha 
sucedido ou que, até seis meses 

_antes do plei·to-, o haja substitui
do. - Prado Kelly". 

Antes de anunciar a va<tação dessa 
emenda, ponho em votação o a~·-t. 7." 
na sua. parte própriamente dita, que 
não abrange os incisos: 

"São também inelegíveis. desde 
que não afastados definitivamen-
te das respectivas funções": · 

Os · Senhores que o a!]Jl'ovam quei
ram conservar-se sentwdc-s. (Pausa). 

Aprovado. 
Passemos ao inciso I. assim redigi

do: 
"I · - para presidente e vice

presidente da República: 
a) até 1 ano, o pres~dente e o 

vice-presidente da República que 
tiver assumido a presidência"; 

Já procedi à leitura -da emenda subs-
titutiva de minha autoria. 

Em votaçãO a emenda. ~ 
Aprovada. 
Segue-se . a votação da à.J.fnea "b". 

Não há emendas. 
Os Senho:re-s que aprovam a aHnea 

''b": 
"Até 6 meses, os governadores 

dos Estrudos, os tnterventores no
meados conforme o art . . . , os mi-' 

nistros de Estado e o prefeito do 
Distrito Federal". 

Com a simples alteração ·do têxto 
do avulso, de dizer-se "ministros de 
Estado" e não "min,istros de Esta
dos", queiram conservar-se senta<los. 
(Pausa). 

Aprovwda. · 
Alínea "c": 

"até 3 meses, os mmistros do su,. 
premo Tribunal Federal, do su
premo Tribunal Militar e do Tri
bunal de Contall; o procura;dor 
geral da Re<pública; os jui2ies, o 
procurador gerar e os proclll'ado
res regionais da Justiça• Eleitoral; 
os chefes e subchefes dos Estados 
Maiores das Fôrça-s Armadas; os 
secretários de Estaido da Seguran
ça e ?.hefes de Polícía". 

Há uma enu:mda parcialmente su
pre,ssiva do Sr. Mário Masagão, nos 
seguintes têrmos: _ 

"No art. 7, 0 , n .0 I, letra ".c", su
. pri.rnam-se as palavras: "Ido Su
pr-emo Tribunal M,ilita:r e do Tri
bunal de Contas". 

O SR. ATILIO VIV:AQUA - Se
nhor Presidente, parece-me que a ma
téria já foi resolvida no caípítulo refe
rente ao Poder · Executi.vo. 

O SR. PRADO KELLY, PRESI
DENTE - Não há emenda a respei
to. Do capítulo do Poder Executivo 
cónsta o seguinte: 

"o período presidencial durará 
6 wnos não po-denldo o Presidente 
da Reipúb.li.ca ser reeleito senão 
quatro anos depois de cessada a 
sua .funçã,1, qualquer que tenha 
sido a duração desta". 

Há uma emenda do Sr. Costa Neto 
mandando a.Cl'Cscentar ao precebto que 
proibe a reeleição do Presidente da 
República o seguinte: 

"Parágrafo único -O Vice-Pre
sidente que exercer a ·pre&idência 
no último ano do período presi
dencial, não pclderá ser eleito para 
o período seguinte". 

Só se pode considerar como emenda 
de redação, porque, no momento, já 
e-stá encerrada v, discussão e votação 
do capítulo ·a que ela• se refere. Não 
;posso, p.orta!ll'vu, submetê-la a votação 
nes·ta fase. Encaminho-a, pois, à Co~ 
missão de Redação. 

Além da emt'nda do professor Márlo 
Masagão há uma do Sr. Silvestre Pé-
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ricles, à alínea c do inciso I do arti
go 7. o, nos seguintes têrmos: 

"Substitua-se a• inelegibilidade 
constante da letra ·c, n.0 I, artigo 
7. 0 em relação aO's ministros do 
Tribunal de Contas da União, pa
ra MembrÕs do Tribunal de Con
tas local" .. 

A emenda é parcialmente substitu
tiva. Há, entreta.nto, emenda substi
tutiva de todo <: têxto assim concebi
da: 

"Até 3 m.es.es os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e o 
procurador geral da República; os 
juízes; o prO:Qurador geral e pro
curadores regionais da Justiça 
Eleitoral; os chefes e sub-chefes 
dos Esfa;do.z Maiores das Fôrças · 
Armadas; o!> s-ecretários de Esta
do e chefe de polícia". 

Na forma !:lo Regimento, a emenda 
substitutiva ·tem preferência. 

Em votação. 
A :prova-da. 
Prejudic!lldas as emendas supressi

vas. 
O SR. SILV>EiS'IRE PERIC.LES -

Sr. Presidente, p-eço a; V. Ex.a faZJer 
constar da ata que estou de · !l!Côrdo 
com a emenda elo Sr. Mário Mas!llgão. 

O SR. PRADO KELLY, PRESI
DENTE - V. Ex.a será atendido. 

. (O Sr. Ne1·eu Ramos reassume 
a Pre8idência) . 

"II - P_ara govern!lldores dos 
Estados: 

a) até 1 ano, o presidente e o 
vice-presidente ·da RBJPública que 
tiver assumido a presidência, e, 
nos respecti<Vos Estados, ofi gover
nadores, :'! os interventores ··no
mea:dos conforme o art." . 

Há a seguinte emenda substitutiva: 
"Substit1\i-se a línea a, do inci

oo II, do art. 7. 0 pela seguinte: 
"O presidente e o viJce-;presi

dB'llte da• República, que tiver as
sumido a prestdência, até um ano 
antes do pleito; e, nos respe~tivos 
Estados·. os governadores eleitos 
para o período imediatamente an
terior, ou ·quem lhes haja sucedi
do ou, até seis meses antes do 
pleito, os tenha substituído; os 
interventores federais nOIITieados 
na forma: do artigo ... , que tenham 
exercido suas funções, no Estado, 
em qualquer tempo do. período go-

vernamental imediatanrente ante-, 
rior". 

A emenda sendo substitutiva tem 
preferência regimental. 

Os Senhores que a aprovam quei
ram ficar sentado:s. (Pausa) . 

A'Prova:da. 
b) ~ até seis meses, os secretá

rios de Estado .. os chefe<. de polí
cia, os membros do Poder Judiciá
rio e o procurador geral. nos res
pectivos Estados". 
Não há e.i-r.t;;nda. Elm votação. 

Os Senhores que aprovam a le-tra 
b queiram ' fi;; ar sentados. (Pausa) . 

Aprovada. 
"c) · - até .!io_'"ês meses, com exce

ção dos referidos na letra a dêste 
número, os que forem inelegíveis 
para Presid0nte da República". 

Há emenda do Sr. Deiputado Eldgard 
Arru:da, nos seguintes têrmos: 

"c) - atA três meses os chefes 
e sub -chefes do Estado Maior e 
das Fôrças Armadas, os ministros 
de Esta:do, os juíZJes, o procurador 
geral e os procuradores regionais 
da · Justi~a Eléítoral". 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, a emenda já está contida no 
inciso do projeto, donde não haver ne
cessidade de destaque. Estou de acôrdo 
com o pensamento da emenda; ape
nas considero inútil, cfe vez._que a hi-
póteses está prevista . 

O SR. NEHEU RA\M'OS, PRESI
DENTE -,.- O;; Srs. Representantes 
acabaram de ouvir a ·palavra do Se
nhor Senador Ivo d'Aquino, ccmtrária
mente à emenda, sob o fundamento de 
estar a mesma atendida no artigo, 
embora em outros têrmos . 

Os Senhores que aprovam a emen
da substi-tutiva queiram conservar-se · 
sentados. (Pa1~sa). 

Rejeitada. 
Oe Senhores que aprovam o inciso 

queiram ficaT sentados. (Pausa) . 
Aprovado. 

"III - para o Senado Federal 
e a Câman1. dos Deputados, até 3 
meses, as pessoas referidas nos nú
meros I e II. nas mesmas condi
ções neles estabelecidas". 

Não há emenda. 
Em votação. Os Senhores que avro

vam o n.0 III, queiram ficar sentados 
(Pausa). -

Aprovado . 
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"IV - :para as Assembléias Le
gislativas Estaduais, até 2 meses, 
os governadores e seus secretários, 
nos respectivos Estados". 

Não há emenda. 
Em votação. O Senhores que ~ro

va.m o n. o IV, queiram ;ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado . 
"V - para ;prefeitos municipais, 

os que tenham exercido o cargo 
até seis J;tleses antes da eleição". 

Há uma emenda substitutiva do Se
nhor DeputaJdo Prado Kelly: 

"·Substitll<>··Se .o n. o v do arti
go 7 pelo seguinte: 

" - para prefeitos mumClpais, 
os que tenham sido es:oolhidos pa
ra período imediatamente a.nterior, 
e, bem assim, os que lhes hajam 
sucedido ou até seis meses antes 
do pleito, c., tenham .substituid.o". 

Os Srs. Representantes que lliPro
. vam a emenda substitutiva· do Sr. 
Prado Kelly queiram permanecer sen
tados. (Pausa) . 

Alprovaida. 

O SR. COSTA NETO -- Sr. Presi
dente, desejo conste da ata Que votei 
contra a· emenca, COIIII.O o faria em 
relação ao próprio têxto. 

O SR. NER:b~U RAMOS, PRESI
DENTE - Parágrafo único: 

"Os disposjtivos dêste artigo 
aplicam-se por igual aos titulares 
efetiv·os e' interinos dos ·cargos 
mencionacos". · 

Não há emenda. Os Srs. Represen
tantes que aprovam o parágrafo que 
acaba de ser lrdc queiram conservlll!'-se 
sentados. (Pausa) . 

A:prova;do. 
Art. 8. 0 : 

"São ainda inelegíveis, nas mes
mas condições do artigo anterior, 
os parentes, ainda que por afini
dade, até 3. 0 gráu: 

I - do presi·dente e do vice-pre
sidente da· Rf1,Jú:blica que ass~mir 
a Pres1dên<'ia: 

a) par.t presidente da Repú· 
blica; 

b) para governador de Estado; 
· c) para senador e deputado fe

deral, &alYc se já ti-verem exer
cido o ma.nãadto ou forem eleitos 
simultâneamente com o presiden-

te ou vice~presidente · -dai Repú
blica. 

TI - Do governador, ou inter
ventor nomeado de acôroo com tl 

art. . .................. ·· · · · · ··· 
a) para góvernador de Estado; 
b) par.a senador e deputado fe-

deral, salvo se já tiverem exerci
do o mandato, ou forem eleitos 
simultâneam.ente com o governa . 
dor. 

III - do prefeito municiJpaoJ.: 

a) para prefeito; 
b) para vereador. 

Há emenda supressiva de todo o dis
.positivo, da E:utoria do Sr. Costa 
Neto e consequente à anteriormente 
apresentada.. 

Os . Senhores que a.provam a . emen
da do Sr. Costa Neto queiram cOIIlSer. 
var~se sentados. (Pausa). 

Rejeitada. -
Os Senhores que aprovam o )l.rt: · 8. 0 

e seus incisos, visto não haver emen
das, queira;m eonservar-se ·sentados . 
(Pausa). 

Aprovado . 
Vamos passar ao Ca.pítulo II, que 

trata dos direitos e das garantias in
dividuais. 

Está em discussão todo o capítulo. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, tenho diversas emendas que 
vou passar às mãos de V. Ex." e, à 
medida que se forem votando os ar
tigos; .pedirei a palavra paTa enca
minhar a votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Nãn havendo quem quein. 
usar da palavra para discutir, em glo
bo, o cwpítulo II, encerrarei a dis
cussão. (Pausa). 

Encerrada. 
"Art. 9. 0 : A Constituiçã;o asse

gura aos- b!asileiras e aos estran
g.eiros, sa1•to, quanto a êstes, as 
restrições que a lei estabeleça por 
motivo de ordem pública, a invio
labilidade dos direitos concernen
tes à vi:da.>, à liberdaide, à segu
rança indn·idual e à propriedade. 
nos .têrmos ~eguintes: " 

Há emenda dn Sr. Hermes Lima 
mandando suprimir a. ex,pressão: 

"1Salvo, quanto a êstes, a;s res
trições que a lei esta;belecer po.r 
motivo de ordem pública". 

O SR. HEP.MES LIMA (Para en
caminhar a 1Jotação) - Sr. Presi-
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dente compreendi perfeitamente o 
que ~ subcomis.são quiz di:rer quando 
incLuiu essa expressão. Acho, porém, 
que o artigo não. precisa de referên
cia expressa a essa exceção, . C!>J!l.O. 
aliâs, já nã.o havia nas ConstitU:Içoes 
de 34 e 37. Evidentemente, a lei or
dinária es-ta;belecerá as restrições jul
gadas convenientes à o:t'dem pública. 
Tratando-se de têxto constituciona•!, 
pe'Ilso não haver ne<;essidade de n~le 
figurar essa desconflança, por assim 
dizer constitucinnal, em faoe do es
trangeiro . Deixo a matéria para a lei 
ordinári-a . Em referência ao es-tran
geiro que tiver no país atividade noci
va à ordem p)1blica, haverá leis sufi-
cientes para puni-:lo .. _ . 

Dó que a Constitwçao cog~~ é de 
russegurar igualdade de c"OTldiçoes a 
brasileiros e e8trangeiros, dkeitos e 
garantias que enumerará. 
· Por êsse motivo, como jamais em 
qualquer de r;ossas Constituiçõe:; hou
ve essa exceção expressa. achar1a que, 
em se tratando de princípio, aue é o 
de assegurar, em igualdade de_ condi
ções, a brasileiros e estrangeiros. os 
direitos fundamentais, não haveria ne
cessidade da -cláusula restritiva. 

Se o estrangF.iro cometer algwn a to 
que o torne nocivo ao interêsse PÚ
blico, a legislação terá, nat,!ll'almente, 
alguma sa.ida, ulguma soluçao para o 
caso. Ele inc.indirá em wna das san
ções da legislação naJCional, que pune 
aquêles, inclusive, estrangeiros, que fo
rem nocivos à ordem pública . 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente o prec·eito .estabelecid"O nêste 
artigo 'não é absoluto . As restrições 
podem existir, tanta quanto em rela
ção aos estrangdros como aüs brasi
leiros. Por is'io, nas Constituições de 
91, .34 e 37, não ruparece esta diferen
ciaçã.o. E&tabelecida, p_or.éro, tal como 
Se apresenta, isto quer dizer q~e, .e~ 
relação aos Pstrangeiros, o prmCip!o 
é abso1uto e não o é em relação aos 
nacionais. Nês-te caso, não poderia h-a
ver pena de prisão, não poderia ser 
promulg31do um Código Penal, porque 
êste violaria o princípio ' wbsoluto da 
liberdaüe. 

Por isso, Sr. Presidente, acho que 
devemos aceit.~';r a emenda do Profes
sor Hermes Lima, para efeito de res

. tabelecer o oa1áter relativo do prin
cipio que rud-:>tamos nêste têxto. 

O SR. EDUA[Rll)O DUVIVIER 
Sr. Presidente, sei que o Instituto In
ternacional de Direito Público reco
mendou em célebre sessão, realizada; ' . .I 

na cidade de Nov-a Iorque, · aos 12 de 
outubro de 1[}29 a igualdade dos di
reitos dos estrangeiros e dos nacio
nais. 

'!1emos, porém, de ob~ervar. que ~á 
duas espécies de garantias: as legais, 
que se achwm ~:ob o aiiiJp1l.ro do Par
lamento, e as constitucionais que se 
encontram sob o amparo direto da 
Constituição. 

Os estrangeiros que a,portam• ao Bra
sil vêm de países onde nã-o impera o 
principio da super-leg;alidade; onde 
não há Constituj_ção acima do poder 
dos parla;mentos. 

o que estremas procurando assegu
rar neste artigo, é, em princioi_o. con
ceder a bra&iteiros e estrangeiros os 
mesmos direitos; As garantias dês
ses direitos variarão, porém. Para os 
l:Jrasileiros são garantias que decorrem 
diretamente da Constituição isto é, 
ãa super-legalidade constitucional; 
para os estr~ngeiros, ~ que. êles têm 
nos seus paiSes de ongem, ISto é, as 
garantias dependentes do Parlament?. 

Não é possível darmos ao estrangei
ro no Brasil maiores direitos do que 
aquêles que 'êiet. trazem. _Nem . outro 
senttdo tem a: :::eoomendaçao de Igual
dade dos direitos feita pelo Instituto 
de Direito Internacional. 

E nessa recomendação ponderou,-~e, 
a inda, a necessida,de de uma revisao 
peródica dêsses direitos. Desde que 
dermos, portanto, aos estrangei!os a 
mesma garantia, de super-legalidad~, 
a mesma garantia constitucional, tor
naremos impossível a revisão periódica 
de1;Sas ga~;antias, dessas declar!l-ções ~e 
direitos. e nos colocaremos ate em SI
tuação de impossibilidade de acompa
nhar o movimento internaçioD;a!. _ 

Esta Sr. Prrsidente, a JUStid'IoaçR?, 
sob o' ponto jurídic? e n? que diz 
re1\I]eito ao aspE<:to m~e~ac10nal. 

Há porém, ercunstanCJas que V. 
Ex."'; Sr. Presidente. conhece melhor 
do que quàlquei: um dos ~embros 
desta Casa: sáo a.s que se veriflcaram 
d~ois de 1891. e que demonstraram 
que essa•s garantias a·os direitos dos 
estrangeiros não podem ficar sob a 
égide imutável da Constituição, mas, 
sim, dependencé~ do Parlamento na
cional . 

Formas inteiramente novas de inva
são dos países america.'I1os .apresenta
ram-se depois de 1891. Ninguém, em 
1891, poderia; supor que. se inv~ri~ 
pa~ses na forma de tunsmo; nmguem, 
em 1891 suporia que se puuessem, 
proposit~damente, criar núcleos de 
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estrangeiros, para .por em perigo as 
instituições nacionais. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
E que aparecer·ia o nacionalismo exa
gerado, que <'le;Jois tentou domina'!" o 
mundo . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Pr.estdente, dia;nte dos fatos . ~orri~ 
dos no Brasil, diante dos núcleos ra~ 
ci.ais que se formaram em diversos 
Estados, particularmente em Santa 
Catarina, Paraná ·e São Paulo, temos 
de armar o Parlamento Bara a defe
sa de nossa integrid~vde ·territorial e 
das nossas instituições. 

Não sou infenso, absolutamente, ao 
concurso do estra.ngeiro, que traz, .pa~ 
ra o Brasil, a colaboração .. de seus ca
pitais, de sua inteligência:, da sua ati.
vida.dé. Desejo que venha colabcrnr 
conosco, para o progresso de nossa 
:pátria. 

O SR. HERMES LIMA- Com cÚ
l'eitos e garantias precários, • porque 
serão revis-tos, periódicamente·. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Não são precá1ios. 

O SR. RAlJL PIL.1\ - Já assim 
vamos- afugentar a inligração. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
PaTa responder ao aparte do Prof. 
Hermes Lima, t.rago aqui a obra de 
"Les Droits Inb<-rnationaux de l'Hom~ 
me", de André Mandelstam, onde se 
lê: 

. . . a importânci-a da Declara
ção (Dos Dil·eitos do Homem) es
tá, antes de mais, nó reconheci~ 
mento de um mínimo 1urídico, 
garantido ao homem pela Comu
não interna'Cional. O conteúdo 
dêsse mínimo será sempre variá
vel, devendo ser adãiptado às exi~ 
gênda:; das diferentes fases que 
a humanida'de atravessa, na sua 
evolução'' (pág. 126) . 

Assim, também, com relação a cer
tos direitos especiais, reconhecildas às 
minor.ias, observa: o mesmo autor, em 
outra obra - Les derniêres phases 
du mouvement pour la protection in
ternationale des droits de l'homme 
- que é necessário criar-se "a pos
sibilida-de de mna revilsão periódka 
-do · regime minoritário por êsse mo~ 
do estabelecido. (pág. 85) . 

E é natural que assim seja, exata~ 
mente porque a reconhecimento in
ternaciona:l dê5ses direitos visa ga
rantir as mino::ias raciais, que não 
temos e não devemos criar. 

Passo a rebater o argumento da 
precaridade do.s direitos e garantias 

.para o estrangeiro, permitindo ao Par
lamento fa.zei" exceções ou reduzir es~ 
sas garantias. Por que essa · descon
fiança tão gmnde quanto ao Parla
mento, - pergunto ao noJ:>re Deputa
do Sr. Raul Pila•? 

O SR. HEPJMES LIMA - Não 
se trata de desconfiança qul!!nto aQ 
.Parlamento. · 

O SR. RAUL P:LLA - Se é às sim, 
vamos abalir . t.õdoa,s as garantias eJ;
tabelecidas na Constttuição. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Em princípio, o;; direitos e garanti~s 
são iguàis·; ar;enas as garantias fi
cam, em relação aos estrangeiros, por 
motivo estritamente determinado de 
ordem pública, condicionadas à acão
ação do Parlamento. Entendo que iS.s·o 
é absolutame:r.te necessário, para evi
tar-se o problema das minorias que 
tanto tem afli~ido os países eur01peus, 
e, sobretudo, para impedir que se es
trobeleçam no Brasil elementos ca!Pa
zes de afetar ou ameaçar a seguran
ça do nosso tE.rritório e a integridade 
das nossas illlsti tuições. · 

O SR. MARIO MASAGAO (Para 
encaminhar .a votação) - Sr. Presi
dente, as judiciosas considerações que 
acabam de ser feitas pelo nobre de
puta.do Sr. Edurado Duvivier disloen
sariam qualquer outro ·esclarecimênto. 
Desejo, alj)lenas, chamar a atenção da 
egrégiil. Comis~ão · para o seguinte: 

No art. 9.", em princÍjpio, a Cons
tituição equipara naciOIIlais e estran
geiros, relativ?.mente às prerrogativas 
fundamentais do homem. Mas, quan
to ao estrangeiro, a:dmite que a lei 
ordinária possa. por motivo de ordem 
pública, restringir aiCLdentalrnente es
sa equiparaçãe. Parece-me necessária. 
a previdência. 

O SR. RAC"L PILA - Acidental
mente, parece que não corresponde ao 
tê(Cto, porque seria uma vez ou ou
tra. 

O SR. MARIO MASAGAO - Aci
dentalmente, :;!m, porque o motivo de 
011dem pública; não exige ação :perma
nente. Desapa,:ec~do o perigo, desa
par€Ce a proJ!:dê~ia correspondente. 

Sr. Presidente, vou· mostrar à g1'an~ 
de Comissão que é necessária essa re
trição. 

A Constituição de 1891 não a esta
belecia. Pois bem: quando se cuidou 
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de expulsar do país estrangeiros peri
gosos para a urdem pública e para os ' 
bons costumes, éles requereram ha
beas-corpus, e o Supremo Tribunal Fe
deral foi obrigMlo, mui,tas vezes, a 
<:oncedê-los, p:Jrque o texto da Cons-

·" tituição equtpa.rava estrangeiros a na
cionais. Corno o brasileiro não podia 
ser eXpulso, também não o podia o es
trangeiro. Foi preciso fazer-se em 
1926 a reforma Atur Bernardes, para 
se admitir que o estrangeiro fôsse ex
pulso, mesmo quando . tramava revo
luções ou se preparava para agredir 
países vizinhos . 

Aqpela refo1·ma se fêz particular
mente paTa o :caso da ex-pulsão. Mas 

· é possível que "'- necessida:de ~.reça, 
e já tem aparecido,' em relação a ou
tros direitos, que não o de locomoçãio. 
Por isso, a 5Ub<.omissão entendeu, em 
eliminar neste capitulo a equiparação 
entre naciónais e estrangeiros, aidmitir 
que, niW o Poder Executivo, mas o 

. próprio PaTlamento, no instante em 
que se torne necessária alguma res
trição, e somente Por motívbs de or
dem púb1tca, a possa estabelec€1'. 

Sr. Presidente, o nobre deputado Se
nhor Eduardo Duvivier ~ernbra que os 
congressos w<;;e-rnacionais têm reco
mendado, em matéria de tratamento 
de estrangei!'o::; , coisa muito mais 
avançada do que aquilo que a mbco- _ 
missão propôs. Com efeito . êsses con
gressos, têm resolvido que o regiq1e de 
estrangeiros não conste de constitui
ções políticas e sim de leis ordinárias, 
.para que p5sarn ser revistos. inclusive 
para estabelecer a reciprocidade de 
tratamento . 

De acôrdo com a traidição · brasilei
ra, entretanto, a equiparação deve ser 
feita na Constituição. 

o Brasil é pais de imigração. e pre
cisa abrir às .portas às . correntes que 
vêm cooperar para nosso urogresso. 
O maior inceutivo nessa matéria é '\ 
segurança• dos di:reitos fundamentais, 
dos imigrantes, .em igualdade com os 
nacionais. Mus tudo isso não deve co
locar o Brásll Hm situação de inlferio
ridade perante outras nações, impe
dindo restrições futuras. na hipótese 
de serem nece&Sárias para a segurança 
nacional, ou em benefício da ordem 
;pública. O Pder Executivo não as 'es
tabelecerá. pois o texto só admite que 
o Parlamento Nacional. patrtóticamen
te inspirado, o faça. Por isso. Sr. Pre
sidente, acho que deve ser mantida a 
redação proposta pela srip-comissão , 

O Sr. HERMES LIJ1,1'A - Basta ver 
o que a aUnea !9, dêsse artLgo, diz 
mais adiante: 

E5tá aí previsto o caso de estran
geiros nocivos. Por que, então, esta. 
~estrição limtt.ilotiva, de modo geral, 
da equiparaçã::> que vamos a;ssegurar 
quanto a direitos que a Constituição 
ccmfere a brasikiros _e estrangeiros? 

O SR. - MAP..IO MASAGAO - A{ 
se estabeleceu urna restrição quanto à 
permanência do estrangeiro, que ja 
consta da.s constituições anteriores. o 
artigo ora em discussão assegura inú
·meras outras garantias e direitos fun· 
darnentais, e é preciso que haj111 urna 
.cláusula perrniss:va de outras restri
ções, .se a segurança nacional 'o exigir, 
rel:ativamente às demais prerrogativas 
outOl'gB!das ao estrangeiro. 

O SR. HER~!i:ES LIMA - V. Ex."' 
va•i permitir Qtõ.e essas restrições se 
estabeleçam qnanto aos direitos fun
damentas!, ao direito de doença, de 
cnyicçp.o, de exercício da profissão. 

O SR. MARIO MASAGAO - O 
Parlamento Nacional só estabe!ecerá 
restrições po: motivo- de ordem pü
blica, e não há motivo de ordem pú
blica que as ex.i.ia~ quan.to à liberdade 
de crença. 

O SR. GUAR&CI SILVEIRA -
Sr. Presidente, principalmente agora. 
que o Brasil espera receber coloniza
ção estrangeira, não estou de acõrdo 
em que haja grande limitação ou di
ferenciação e-ntre brasileiros e es
trangeiros que venham trabalhar em 
nosso meio. 

A alínea 19 _ entretanto. permite até 
a expulsão dêles. De modo que para 
os que se toi·nc'.a noci-vos, o processo 
de expulsão pocerá estabelecer todos 
os reJcursos r.ec~s5arios, -até que ela 
se efetive, nao · havendo, portanto, ne
cessidade de Lm!tação genérica. 

O SR. MARIO MASAGAO - A 
eXJpulsão é pena, e se dá de[}ois de 
cometido o delito; mas a ação da Po
lícia pode ser prevista, para evitar que 
êle se consume. Assim, a expulsão não 
é remédip para tôdas as situações que 
poderão surgir nesta matéria. 

O Sr. GUARACI SILVEIRA -
V. Ex." sabe que, muitas vê:z;es, há. 
abuso dê.sses direitos. De tal manei
ra, se (U fôsse estrangeiro, com urna 
lirnitaçã:o dessas, em htpótesse .. a•lgu
ma quereria morar neste país. 



-78-

E' por isso, Sr. Presidente, que 
pernútindo a expulsãD por um proces
so que será e:stabe1ecido, achD que o 
govêrno é sufí~.:it:.'Ilte para resguardar 
nossos direitos. 

O SR. ATALI~A NOGUEIRA -
Sr. President'?', esta matéria requer, 
antes de tudo, pleno conhecimento 
dos fatos. E' preciso que aqueles de 
nós que queiram criticar a precisão 
com que fo1·am redigidos os inJcisos 
dêste ca..pítulo, relativos aos estran
geiros, conheçam exatamente a ques
tão. 

Tenho a veleida·de de dizer que 
conheço bem a watéria. 

Posso afirmar que a grande mai~
' ria, de estrangeiro~ que está no Brasll 

comoreende bem a legislação liml
tadÔra dos seus direitos. 

Convivo com as grandes coíônias es
trangeiras de São Paulo . .oumerosíssi
mas. e posso afirmar. primeiramente: 
a quase totalidade dos que para aqm 
vêm, trazem diante de si a situação 
dos estrangeiros em suas próprias pá
trias; em segundo lugar, quando che
gam ao Brasil são os estrangeiros ab
so~utamente acatadores das nossas leis 
e bem respeitosos pelo Brasil . ):;: aqui 
que, muitas vezes, "êm êles aprender, 
como o próprio brasileiro, o espírito 
não só de revolta contra as autorida
des, como o de que os seus países têm 
superioridade sôbre o nósso. ·Nós os re
cebemos logo de início falando a sua 
língua ao invés de obrigá-los a falar 
o português; depois. só recordamos as 
belezas, as grandezas, as histórias nú
lenares de suas pátrias e Pouco nos 
incomodamos de instrui-los a respeito· 
do que é nosso e de exaltar o que é do 
Brasil, cuja simples busca por êles já 
é argumento da superioridade do Bra
s~ . 

Ao invés de fazermos tudo pela ab
sorção do estrangeiro, nós os awro
çoamos a manter viva entre êles a 
asua pátrJa de origem, seus usos e 
costumes e :;.té a sua língua. 

· .São em pequeno número os estran
geiros que podtõm protestar contra. 
esta medida: justamente aquêles · que 
vieram para cá, não para tr~balhar, 
mas para fazer política em beneficio 
de suas idelogias, o que vai e o mes
mo, dos seus países. Assistimos a isto 
antes da guerra, de 1939, durante e 
depois dela. em posições, diga-se a 
verdade, bem diferentes. 

Antes da guerra. era a "italianitá". 
o germanismo, o niponismo; o fa.scls-

mo, o nazismo, enfim, a exaltação da.s 
várias pátrias e de seus sistemas po
líticos por parte dêsses estrangeiros, 
muitos naturalizados brasileiros, orga
niza~dos e at,é assalariados pelos seus 
prÕiprios governos; antes O. a guerra., 
tínhamos ainda, a imprensa, os çlu
bes, as escoras estrangeil·as. vivendG 
I!J.Or largo tempo, e muito bem, em e 
nosso clima, com assistência e · wplau
so dos poderes p®licos. 

Depois da guerra 39-45 a~eontece o 
que vemos: são estrangeiros como os 
encontrados pels> polícia do Rio · de 
Janeiro, na data de ontem, a fazer 
política, claramente, contra os inte~ 
rêsses da Nação BrasHeira !li pretêxto 
de agremiaÇões de cidadãos de deter
minados países. Não é possível que 
deixemos de tomar as medidas neces
sárias, como ;)ati:iotas. como defenso
res da nossa casa e da nossa gente. 

O ilustre representante do Distrito 
~ede:r:al, Sr. Hermes Lima, diz aue nós 
e que vamos buscar os estrangeiros. 
Não é bem assim. Vamos buscá-los e 
ainda nêste mom.ento, por dois moti
vos. Em primeiro lugar, porque rece
bemos li!Pêlo ingente do Santo Pwpa e 
de vários Che-fes de Estado. Em se
gundo, porque o direito natural exige 
de quem tenha vastidão de território 
conio nós, q!le acolhamos estrang.elro~ 
q~e careçam de abandonar as suas pã
tnas. Porém, não para constituírem 
uma pátria contra o Brasil. Damos
lhes o direito de viver aqui, 5Ujeitos 
entretanto, às nossa& leis, obedecendo 
e acatando aquilo que diz respeito ao 
que é nosso. 

Recordo que o Presidente Getúlio 
Var.gas teve frase felicíssima ao exa- · 
minar a questã) dos estrangeiros no 
Bra:sil. Disse S. Ex.a em momento so
lene da vida d0 mundo: "No Brasil 
não há mi.noria.~, só há nacionais e 
estrangeiros". · 

Minorias são aqueles povos que ha
bitam milenarmente determinadas 
partes da Europa ou do mundo. Isto 
não há a..qui. Há colonos estrangeil·os, 
que i!l11porta se integraTem na nação 
brasileira, através dos seus descen
dentes . 

A história do mundo não é outra 
coisa senão a h 'stória das migrações 
de povos. 

Portanto, Sr. Presidente, sou a ra
vor da limitação a que se refere o 
inciSo, e como dizia de inicio e torno 
a~ repeti-lo, a. meioria dos estrangeiroo 
recebe-a muito bem, compreende a 
sua posição e espera que seus filhos se 
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integrem na nação brasileira. Eis o 
nosso interêsse, fazer tudo para esta 
·absorção e não cercar o estrangeiro 
de motivos ambientais_ que dificultam 
o brasileiramento dos seus filhos e, · 
quanto a êle próprio, o mantêm fora 
do meio brasi~eiro. 

Vamos além, em nossas considera· 
ções: 

Há uma mmoria que vem para per
turbar a nossa vida e que constitui 
ca~beça de ponte ou quinta coluna dos 
seus países; v(.m para aqui fazer a 
sua pol1tica, em detrimento da políti
ca nacional. 

O SR. HERMES LIMA - A alínea 
19 prevê a hLpótese . > 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Não é suficienLe. Não devemos deixar 
para nos preocuparmos com a maté
ria, sómente em último caso, quando 
o estrangeiro jó. perturbou a vida na
cional. E' preciso que haja distinção 
entre brasileiros e estrangeiros ; que 
haja essa J.ipha divisória nitidamente 
estabelecida, com Lar-go patriotismo, 
por parte da Comissão. O art. 9.0 , 

quando dá o ãireito ao estrangeiro, 
o faz na devida medida, sabendo que 
há distinção entre os que aqui na'Sce
ram e os que v!.eram depois, ·entre s 
brasileiros e cs novos, os que se vão 
integrar. Devem ter tra,tamento res
peitoso, sim, mas de acõrdo com a sua 
posição. Só dooois de realmente inte
grados pode!Il reclamar fõros legiti
mas de . cida-dão brasileiro, sem dife
rença alguma. 

Assim, acrescento que a nossa legis
la,ção não sai daquilo que vem sendo 
elaborado nos .últimos tempos. Aten
temos a grita que se fez concr·a o an
tigo legislador brasileiro e contra os 
nossos antigoa a.dministradores, que 
deixaram ao c.:.t:rangeiro piena liber
dade, em detrimento dos interêsses 
nacionais. 

Há uma c.:>isa que critico: que os 
nacionais tenha m todos os ônus, e o.:; 
estrange4"os todcs os direitos, sem os 
onus atribuídos aos na,cionais. 

Era o que · se darva até o fim da 
vigência da Ccr'let.ituição de 91, por In
fluência de out ra,s épocas e de outros 
tempos. 

Estou, Sr. Presidem.te, defendendo o 
Brasil. Parecerio. à primeira vista que 
sou xenófobo; mas. ao contrário, mi
nha opinião é que. os estrangeiros re
cebem isto de bom grado e somos nós 
que lhes inoculamos e desamor ao Bra
.'!il; basta para justificl.l.r a Íninha a,co-

lhida ampla a todos os e.§traugeiros 
que vêm colaborar conosco para a 

. grandeza do Brasil . 
.Sou daqueles que têm trrubalhado e 

contribuído {Jara melhorar as relações 
do Brasil .com os estrangeiros. em to
dos os setores, pelo que me considero 
ilnsuspeito para defender o Brasil. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
Sr. President~, não desej-ava usar da 
palavra, nêste a.ssunto. Aliás, desde os 
traba•lhos da Subcomissão, não apre-
sentei qualquer objeção a respeito, 
embora o p.receito não me parecesse 
muito . da técnica constitucional. 

Assim ptocedi, Sr. Presidente, po: 
entender qu€ a gravidade do assunto 
depende do gráu subjetivo em que se 
encontrar a pessoa @e o encara. 
E' claro que é ponto l!Quldo entre
todos nós, devc,nos ser absolutamente 
justiceiros pa•ra com todos aquêles que 
lutam contra a segurança da Pátfia. 
NiLo é justo, pc.rém, que em .um arti
go da Constituição, que deve ser am
rplo, capaz de encarnr todos os proble-

. mas e situaçÕ:)S, na hilpótese, repito, 
em que o est'.'angeiro luta contra à i.n
terêsse na<eiona'l, caiamos no chauvi
nismo superficial., patrioteiro, ao cogi- · 
tar <kl perigo, unilateralm-en-te. 

Em que pese à autoridade do nobre 
Deputado, Sr. Ataliba Nogueira, devo 
acentuar que S. Ex. a, exemplifican
do o perigo do estrang.eiro, depois da 
guerra, causou-me decepção, pois jul
guei que iria ~e relferir, por exemplo, 
ao ca,so Matarazzo, de que S. Ex ... 
é advogado ... 

O SR. A'I'ALIBA NOGUEIRA
Sou advogado da. parte contrária a 
~tarazzo . -

O SR. CAIP..ES DE BRITO - ... 
e que luta ,;ont-ra a imprensa bamdei
rante . E' verdade, S. Ex.a é patro, 
no de "A Gail~ta" . Depois da guerra 
continúa a prejudicar os interesses 
na,cionais, ao ponto de se bat er contra 
a imprensa bandeirante; pensei que 
B . Ex." vinha falar, ainda, do jugo de 
certos grupos monopolistas. que detêm 
em seu poder a matéria prima do mun~ 
do, mantendo o Brasil ainda sob a for~ 
ma sub-colonial, como ontem foi de• 
clara,do por. um Sr. Deputado; pensei · 
aue S. Ex ... fôsse invocar um argu
mento efetivamente patriótico e que 
não negasse ao estrangeiro os deveres 
que tem para com a Pátria. Muito !l.O 
contrário, porém, 'levantou S. E,x." o 
caso do feéhamento da União Geral 
Slava, pela polícia, sob pretêxto de es
t ar traindo o regime, quando ess~ 



organização procura rio Ministério da 
Justiça, transformar-se num organis
mo cultural, a exemplo do. Tnstitu:;o 
BrasiL-Estados Unidos, da Associação 
do Cultura Inglesa, e de tôdas outras 
instituições que asseguram aos estran
geiros, cumprindo as leis brasileiras, 
manter as tradições de sua pátrla. 
Que diria S. Ex.J s.e na Europa ou em 
um pais qualquer, lxe fôsse negada a 
possibilidade de cultuar os heróis e as 
tradições de sua pátria, sem desres
peito às leis do pais onde se encon
trasse? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Quando o estrangeiro vem para o 
Brasil, deve trazer o propósito d'e se . 
integrar no Brasil. Porta:nto, não de
ve continuar a falar a sua Ungua; ter 
jornais estrangeiros publica!dos, nJ 
Brasil, educar os seus filhos em colé
gios estrangeil'03 ou estrangeirados, 
co~égios -que. mesmo -disfarçadamente. 
só recebem f\Jhos de filhos de deter
minada naçã:Y. Cautelosamente fazem 
a seleção com o referido objetivo. 

O SR. CAIRES DE BRITO 
V. Ex.a jamais · conseguirá apagar as 
tradições de um povo. Devemos res
peitá-las, como desejamos que respei~ 
tem as n ossas, ma·s isso dentro ·ao ter
rerio do mais a•bsoluto respeito às leis. 

. Sr. Presidente, não era meu pensa-. 
menta votar a favor da emenda do 
Sr. De!putado Hermes Lima, mas con
fesso que os argumentos dos meus no
bres colegas me convenceram de que 
tal restrição não deve figurar em nos
sa Carta Co)'lstitu.cional. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos votar ó ·art. 9. 0 , 

com a ressalva da emenda do Sr. 
Deputado Hermes Lima. 

Os Senhores q_ue aprovam o artigo, 
salvo a emenda, queiram ficar sen
ta!dos. (Pausa). 

Aprovado. 
A emenda em questão manda su

primir as pala.vras "salvo, por motivo 
. de ordem pública" . · 

Os Senhores que a-provam a emen
da, queiram ficar sentados. (Pausa) ·. 

Rejeita'<ia. 
O SR. PRADO KiELLY - Sr. Pre

sidente, noto 1ue no dispositivo a re
il'erência é feit:.. a.o estrangeiro em ge
ral, residentes ou de passagem; noto, 
-também, que se dá ao Poder Legis · 
latívo a atribu~ção de reg11lar qual.:;
quer restrições relativas à ordem pú

.blica . 
. ' 

. .,. 

Confesso lile meu sentimento libe
ral, no prim.eirc momento, se chocou 
contra o dispositivo. Ponderando, en
tretanto, cheguei à conclusão de que 
atr~buindo-se ao Poder Legislativo 
qualquer restrição a respeito, pode-se 
admitir o princípio da reciprocidade 
entre as Naçõ%, quanto ao tratamen
to -entre estrangeiros . O Brasil, com 
êste dispositi <c, não fica impedido de 
firmar · convenção internacional em 
virtude· da qua;I se a:ssegure aos es
trangeiros a plenitude dos direitos e 
garantias que a lei outorga aos na
cionais. · 

Por êsse moti'Vo, àr. Presidente, e 
porque não veja risco maior na dispo
siÇão, antes desejo se crie no Brasil o 
regime da mais ampla identidade d~ 
direitos entre nar.iOIIl-ais e estrangeiros, 
por êsse motivo, - repitó, - voto, 
sem maio'res temores, o dispositivo 
como está redigido. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos passar, agora, ao 
ip.Ciso n . o 1 : 

"Toldos são ig)lais perante a 
lei". 

Ao dis.posif-ivo foram apresentadas 
três emendas . , 

A primeira, do Sr. Deputado Her-· 
mes Lima: . 

"Redija-se assim: "Todos são 
iguais peranLe a 'lei ; nenhuma dis
tinção será estabelecida por mo
tivo de . nascimento, côr, sexo 
raça, crença 1eligiosa ou i:déia:s po
líticas••. 

A seg1ID.1:da, é da autoria do Sr. Alio- . 
mar Baleeiro .e está assim r edigida: 

"Substitua-se pela alinea n. 0 1, 
art. 113 da Cõnstituiçãci de 1934" •. 

A Constituição de 19~4 dispunha de 
seguinte forma: 

"Todos sãc iguais perante a lei. 
Não havení privilégios, nem dis
tinções, por motivo de nascimev
to, sexo, raça, prafissõe.? pró.pnas 
ou dos pais, classe social, riqueza, 
crenças re;!g)osas ou idéias polí
ticas" . 

A terceira emenda, aJI)resentada• pe
lo Sr . Ivo d' Aquino, está consubstan
ciada nos seguintes t.êrmos: 

" 0 Estaco assegurará liberdade 
perante a l"i'''. 

O SR. IVO D'AQUINO -Sr. Pre
sidente, a emenda que apresentei é 



;no sentido de que além da declaração 
forma:~ de que todos são · iguais pe

:rante a lei, atrUma-Se ao Estado o de
ver de assegurar essa igualdade. 

O .pensamentn social-democrático é 
.que os direi!Ns individuais não sejam 
.apenas decl::Lt·ados como negativos do 
.Poder do Esta:a-:;: deve haver o prin
dpio . do Estado ter o dever de ·asse
gurar êsses: tireitos. A igualdade pe
.rante a lei é principio formal; mas 
.na realidade nii.o existirá, será uma 
.ilusão, se o Estado não fornecer os 
meios necessá.rlm. para qUe essa igual
·dade exista. Exemplifico da; seguinte 
forma: todos, ricos e pobres, podem 
.concorrer p~rant<> a justiça para· fa
.:rer valer seus direitos. Mas se não 
.houver iil instituição da assistência. jll
·diciária, o direito do pobre ,.calmente 
.nunca se poderá fazer valer. O princi
pio social democrático é no sentido da 
.intervenção do Estado, para aue êsses 
. direitos sejam efetivos e não apenas 
. declarados porque. do contrário, tor
nar-se-ão ilusónos. 

A emenda por ·mim a;presentada tem 
·mais a· finalidad~ de mostrar meu pen
samento doutriLá:rio que. propriamen
te fazer questão que seja aprovada. 

·O que desejo é que fique constando 
meu modo de pensar quanto à decla
ração de direitos. Acho que a Consti

·.tuição deve estabelecer os .direitos e 
deveres do cidadão, c .. eterminando-se 

:a'O Estado que se aparelhe para fazer 
valer êsses direitos e não apenas de-

·clará-los. 
O SR. NEREU RAM.OS, PRE

:.SIDENTE - A quarta emenda é da 
· autoria do Sr. Soares Filho e está 
.:assim redigida. 

":il: reconhecida a igualdade de 
direitQS e IOportunidades, para 
todos os ciC.-adãos. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
, sidente, o text0 de . que tlodos são 
iguais perante a lei surgiu exatamente 

.como uma conquista política no sentido 
de deteqninar a extinção deis privilé

--gios que o Estado tradicionalmente 
•consagrava. . 

Há poucos dias, tivemos oportunida
C.-e de ouvir nesta Casa ' um ·discurso 
do Senador Hamilton Nogueira, no 

·quaJ S. Ex." focalizava o problema 
das restrições quanto à côr. problema 
que se tem infiltrado na vida brasi
leira produzindo consequênc.las desa

·gradáveis. Eu mesmo, a êsse r~peito, 
·conheço um fato curioso: - Certa ve:ll 
;tratando da matricula de um rapaz 

. I 

brasileiro eni Instltuto Oficial de En
sino, esbarreí'com oposição que não se 
~rticulav~ claramente, mas que me pa
receu di.flci~ de ser vencida . · 

Fui apurar pessoalmente a origem 
dessa. oposição e surpreendi-me ao 
saber que o principal motivo qu~ mi
litava contra a matricula c!.'O rapaz 
nêsse estabelecimento oficial de ensi
no era o fato de ser filho natural. 

Evidentemente, não tive meios de 
dec1arar ao rapaz o motivo verdadei
ro que havia descoberto para recusa. da 
sua .matricula. 

Acho que, em face das observações 
que cada um de nós pode fazer na 
realidade brasileira nosso mundo 
nacional tem sido ttltimamente infil
trado de certo preconceitos que de 
tempos a esta parte se têm maP..ifesta.
do, ora com maior, ora com menor vio
lência". - Acredito, portanto_ que se 
acre&cent~rmos ao a~tigo a declaração 
de que nao há nenhuma distinção sé
ria, estabelecida po_r mqtivo de nasci
mento, de côr, de raça~ de sexo. de 
crença religiosa ou idéia pomica. esta
remos fazendo justiça ao pro5resso so
cial do .pais, estaremos coneonendo 
com essa idéia consagrada no. text<i 
Constitucional, para que ninguém te
nha coragem de opor à pretenção de 
um brasileiro o obstáculo do nascimen-· 
to, da côr ou da raça, como já tem 
ocorr!do em mais de um caso . 

Alias, a melhor critica oue podere
~os_fazer ao texto de que todos sãn 
1gua1s perante a lei, é que essa igual
dJ.de não poderá jamais ser alcança
da., senão quando a organização eco
nômica da 6ociedade a tornar real
mente possível. 

Que todos sã'O iguais perante a lei', 
é principio consagrado, mas, como já 
se argumentou, . a l!ei proíbe igual
mel_lte e pune com a mesma pena, 
o nco que rouba um pedaço de pão, 
e o pobre que comete o mesmo edli-

- to ; o vagabunC:o que dorme nos por
tais ou debaixo das pontes, mas tam
bém aquele que por desfastio. quiser se 
dar a semelhante luxo.-

E' claro que jamais chegaremos à 
consagraçã'O efetiva dêste ·artigo en
quanto a sociedade estiver, como até 
aqui, dividida · em classes antagôni
cas; enquanto a uns forem negados 
os meios materiais que sobram a ou
tros, para que consigam fazer que a 
lei seja realmente igual. par~ lHes. 

Sr. Presidente, não podendo e não 
sendo possível, no momento, conse
guir QUe o artigo seja colocado den
tro de uma estrutura. social que Q 
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tornasse verdadeiro e lhe assegurasse 
efetiva :aplicação, achei · ~eria oportu
no acrescentar ·ao artig0 a proibição 
.constante da emenda que tive a hon
ra de oferecer, porque não se trata 
~e emenda inútil, pois conhecemos 
:fatos em nosso país, em que distin
ções 'têm sido feitas na base do nas
cimento, ·da côr, da raça e me.smo de 
idééias politicas. Eu mesmo já tive 
livros meus, - inclusive um de na
tw-eza técnica, - retirados de biblio
tecas públicas, sob alegação de que 

' o autor era comunista. As discrimi
nações for.a.m numerosas .. 

Acho que a consagração da minha 
·emenda, n 0 artigo concorrerá para 
evitar que as descriminações não se 
repitam e, ·sobretuc:o, para que nin
guém tenha coragem de opô-Ias às 
justas pretensões de todos ·JS brasilei
ros. 

O SR. IVO D'AQUI.NO - Crença 
religiosa é assunto que já está regu
lado adiante em capitulo próprio. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESDEN
TE ~ A emenda do Sr. Hermes Lima 
-é a seguinte: 

'"!1odos são iguais perante a 
lei. Nenhuma distinção será es
tabelecida por motivo de nasci
mento, côr, sexo, raça, crenç.:t 
religiosa ou idéias politicá.s". 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente. essa emenda coincide, 
práticamente, com a que apresentei. 

n~:::....Nl~~~-~0é8in~~~: 
pia. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
A reprodução do texto idêntico Qa 
Constituição de 1934, que é o objetivo 
de minha emenda, inclui o caso da 
"profissão própria ou do pai" . Mi
nha emenda e a d0 nobre Represen
tante Sr. Hermes Lima não são in
compatíveis com a do Sr. Soares Fi
lllo, - penso eu. Apenas a dêsse últi
mo acrescentou,- e acrescentou muito 
bem e terá o meu voto - mais uma 
(l~áusula : "igualdade de oportunida
des", postulado aliás democrático . 

A meu ver, Sr . Presidente, ás três 
emenda.c; · pod:eriam ser votadas em 
conjunto. 

O SR. HERMES LIMA - Devo 
salientar que "igualdade de oportu
nidades" · é postulado asse_gurado na 
!Ordem econômie;a. · 

O SR. NEREU ?fU\[OS PRESI
DENTE - A emenda do s 'r. soares 

Filho foi por S. Ex." retirada. A do: 
Sr. Aliomar Baleeiro manda resta
belecer o c!isp!osto na Constituição de-
1934 . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Peço a V. Ex.", Sr. Presidente; pre
ferência ·para a minha emenda. que-, 
aliás. não é minha. pois vem da Cons
tituição de 1934, vale dizer, é consa·· 
grada por uma geração. 

O SR. MARIO .MASAGAO . - Se
nhor Presidente, examinando-se tô..; 
das a.s emendas oferecidas ao mciso~ 
verifica-se que elas, explicita ou im
plicitamente, 1:teeitam t> principio de 
que "todos são iguais perante a lei" . 
O inciso, assim redigidro, exprime 
concisamente, majestooam~nte, prin-· 
cípio que consta de tôdas as cal'tas po
líticas do mundo civilizado. 

Por ser breve a fórmula não é es
treita; antes, é geral, e tem ,ampli
tuc-e maior qu-e os desenvolvimentos 
que as emendas pr.econizam, onde a 
igualdade se limita às hipóteses 
enunciadas. A pw-a e simples decla
raxão de igualdade, em tôda a sua am
plitude, é sem dúvida mais compre-
en~iva, democrática e científica·. 

Devemos perder o hábito de de.,
senvolv·er, em dispositivos copiosos 
derrnmados e inc!igestos, aquilo quê 
os séculos já esculpiram em formas 
lapidares. O principio em exame tem 
uma significação técnica que não pode 
S•er traduúda em enumerações apres
sa.da·s o que só lhe prejudica a beleza 
e a compreensão. 

O SR. PIRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente, seria partidário das emendas 
oferecidas pelos Srs. Representantes 
Hermes Lima e Aliomar Baleeiro se · 
tivéssemo.~ adotado, no capitul'O' II, 
outro método; se além dos direitos e 
gar.a.ntias individuais c!•o tipo clássico 
tivéssemos acrescentado, também, os 
direit'Os sociais e eeonômicos .. 

Nesta parte é seguido um método 
diferente: deixou-se o assunto para a. 
ordem econômica e social. Na enu
meração aditiva proposta ao artigo 
há matéria de direit-os econômic'Os e
há matéria dando direito propria
mente individual,. mas em relação à . 
riqueza, crenças religiosas e idéias po
liticas. No tocante a êsses t rês últimos 
pontos e na hipóte'Se focalizada pelo· 
senhor Hermes Lima, de limitação à 
livre circulação c!e livros, a matéria 
é regulada, posteriormente, nos 1nci
">Os 7.0 e 9.0 • 

Nestas condições, Sr. Presidente, se 
nã0 estamos definindo a igualdade 
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polltica e eeonômica, tanto vale dizer, 
a igualdade no seu ctmtéúdo integral, 
porque os direitos econômicos vão de
fluir das normas que estabelecemos 
nas normas econômica e social. Já 
disse que preferia outro critéri'O, se
guido pelos Contituintes franceses, 
mas, em face dêste texto, lapidar
mente redigido, não vejp por que 
abanc·onemos a simplicidade ·e gran
deza da fórmula enunciativa. Corre
riamos o risco de omitir qualquer dos 
pontos nos qua.is o princip~o da igual
dade deve se sobrelevar. 

O SR. HERMES LIMA - A ,enu
meração não é limitativa, mas uma 
conseqüência. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
DENTE - A primeira emenda a ser 
votada é a do Sr. Ivo d'Aquino, p>or
que as 0 utras duas são aditivas. 

A emenda. do Sr. Ivo d' Aquino é 
esta: 

"O Estado assegurará igualda
de perante a lei." 

Já foi, porém, votaC:'O, n'O art. 9.0 , 

_ que a Constituição é que a.ssegurará 
isso. 

Considerp, portanto, a emenda pre
judicada. 

O S,R. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente não tinha. reparado bem 
como estava redigida a primeira par.:. 
te do artigo. Como disse, apenas afir· 
mei um principio de ordem doutriná
ria, não me atendo à redaçã,o do 
texto. 

Como estou percebend'O que ·a 
maioria da Comissão se inclina em 
favor do texto apresentado pela nossa 
~Subcomissão, não faço questã'O de que 
a emenC:·a seja votada. Apenas desejo 
consignar a declaração que fiz no 
plenário peia orientação doutrinária 
que sigÓ· a respeito. 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
SIDENTE - V. Ex." retira a emen
da? 

O S'R. IVO D'AQUINO - Retiro. 
O SR. NEREU RAMOS, PRE

SIDENTE - O Sr. Senador Iv0 d'A
quin.o retb:~a sua emenda. 

Os Senhores que aprovam o inciso 
1, salvo as dua.s emendas aditivas. QUei
ram ficar sentados. (PausaY. 

Aprovado. 
Vamos às emenda.s .aditivas. A prl· 

meira, do Sr. Hermes Lb:na, é a se
guinte: 

"Nenhuma distinção será esta
belecida por motivo .de nascim~n
ta côr, sexo, raça, crença religio-
sa' ou idéias políticas". . 

Al~~~~t::leei~~~esentada pelo Sr. 
Ambas são exemplificativas de um 

princípio gera:. Por Isso voto contra, 
entendendo que o principio _,geral .iá 
compreende essa· especificaçao. 

Vamos votar a emenda do Sr. Her
mes Lb:na, sem prejuízo das expres
sões contidas na outra. 

Os Srs. que a aprovam queiram fi· 
c.a.r sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. 
O SR. SILVESTRE PERICLES 

Com a minha declaração de voto. Sr. 
Presidente, de que está compreendi<ia 
no preceito de serem toct.os iguais pe- · 
rante a lei. 

O SR. NEREU RAMOS, PRE
SIDENTE- Rej-eitada a emenda do 
Senhor Hermes Lb:na, está prejudica
da a do Sr. Aiiomar Baleeiro. 
. Passemos ao n.0 2: 

"Ninguém pode ser obrig.aôo a 
faze;r ou deixar de fazer alguma 
c'Oi.!!a, senão -em virtude de lei. 
Nã,o há emenda. Os S'rs .. que o 

ap1·ovam queriam ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
N.0 3: 

"A lei não pr.ejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada". 

Também não há emendas. Os se
nhores que· o aprovam queiram ficar 
sentados. (Pausa) . 

Aprovado. 
N.O 4: 

"Nenhum a.ssuto reLativo a di
reito poderá ser excluído C.•o co
nhecb:nento do poder Judiciário" . . 

O Sr. Ivo D'Aquino apresent'Ou a 
seguinte emenda substitutiva: · 

"Salvo . restrição b:nposta por 
esta Constituição nenhum assun
to relativo a dir.elto poderá ser 
excluído do conhecimento d'O po
de;r Judiciárip". 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, vou mandar uma emenda su-' 
pressiva d0 n.0 4 porque é evidente,. 
nada há quem i.nÍpeça os 'tribunais C.e 
tomarem conhecimento de a.ssunto re·· 
!ativo a direito. 

O SR. MARIO MASAGAO - Per
doe-me o no'Qre Deputado, . mas V. 
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Ex." ~e tornou avesso à realidade de 
algum tempo a esta parte. v. Ex." 
atravessou 15 anos :a. ver o Govêrno 
eXJ?edir decretos-leis. para impedir oua 
o JUdiciário tomasse conhecimento ~ 
vários assunt'()s, e agpra quer supn~ 

-mir o dispositivo pelo qual aquelas 
garantias, que nos faltavam, entram 
para o text0 constitucinol. 

O S'R. HERMES LIMA- Estáva
mos em regime ditatorial. v. Ex." 
pensa que, no regime constitucional, 
o PQder Executim terá a faculdade 

de expeç!tt decreto-leis? 
O SR. MARIO MASAGAO- Nãl:> 

era 0 Poder Executivo que expedia 
decreto-lei IIIJlliS o Poder Legislativo, 
exercido pelo mesmo órgão que re
presentava aquele. o podr legisla
tivo exercido pelo Congresso também 
pooderá abusar, se não estiver limita- . 
do pela Constituiçã'(). 

O SR. HERMES LIMA - Se não 
estamos nessa situação, por que fi
gurar num dos capítulos que "ne
nhum assunto relativo a direito po
derá ser excluído do conhecimentÇ> 
'Cio Poder J-udiciário"? 

O SR. MARIO MASAGÃO - E' 
porque leis têm pretendido excluir do 
conhecimento do Poder Judiciário 
certos assuntos jurfd.icos, e a Consti
tuição deve impedir esses in.suportá
veis abusos. 

O SR. HERMES LIMA - ;E' jus
il::tmentf\ para evitar os acrésciinos ao 
(ajrtigo·, iSr. Presidente, que prefiro 
seja ele supresso. 

O SR. MARIO MASAGAO - Se 
não houver uma garantia constitucio
nal, a lei poderá estabelecer restrição 
ao principio de que o poder judiciário 
tutela tod'Os os direitos, quando invo
cado pelos meios competentes. 

O SR. HERMES LIMA - Numa 
democrada não há assunto que possa 
ser furtado ao conhecimento 'C-os tri
bunais. 

O SR. PRADO KELLY- Houve. 
.entretanto o caS'o do Reajustamento 
Econômico'. A lei estabeleceu que o 
P -oder Judiciário comum não o po
D-ia apreciar. 

O SR. HERMES LIMA - V. Ex. a. 
está argumentando com um regime 
-que não era democrático. 

O SR. PRADO KELLY- Não f!oi 
na ditadura. Ao contrário, é lei an
terior a 37. Eu acho a · norma ac.a.u-

teladora. E' utn& garantia, por isso 
espero que ,o Sr. Senador Ivo D'Aqui
no retire sua emenda: "salvo restriQão 
impoosta· por esta Constituição". 

Até à redação final, S. Ex." verifi
cará que não há restrição. 

O SR. HERMES LIMA - Se S. 
Ex." retirar a emenda não ta.presen
tarei ·a supressiva do inciso. 

O SR, IVO D'AQUINO -:- Senhor 
Presidente, desejo fazer uma · decla
ração a respeito de minha emendá 
modificativa C.a redação à,o artigo, 
auim J:edigida: 

"Sia.lvo restrição imposta por esta. 
Constituição" - 10 resto como está. 
na proposta. 

Devo esClarecer que apresentei. a 
emenda como cautela porque pcxie
ria, ou poderá. haver no texto cons-. 
titucional que estamos votando ~1-
gu.n'l.a restrição à apreciação de assun
tos pelo Poder Judiciário. Se, no fim, 
verificarmos que de fato não há qual
quer restrição, minha emenda tornar
se-á desnecessária. Assim. desejo que 
ela fique para ser apreciada futura
mente. na redação da Constituição. 

Existindo algum.a. restrição, então 
prevalecerá a emenda que propuz na
quele sentido. 

O SR. PRADO KELLY - Será 
considerada como emenda de reda
ção. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr . Presidente, não há razão para, se 
excluir esse dispoositivo. A Constitui
ção, - assinalou muito pem Ruí 
BarbOsa, - estabelece normas gerais 
que definem o regime. Estamos ela
borando uma Constituição dem,ocrá
t!ca; vale dizer~ estabelecendo uma 
democracia. A trac!·ução jurídica de 
democracia é estado de direitio. 

O SR. PRADO KELLY- Rul 
Barbo.ta, na conferência que fez no 
Instituto do-s :Advogados, examinou 
precis,amente este ponto ·e invocou a 
opinião dos tratadistas americanos 
especialmente a de Contrynaw. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER
Não me recordava. Referia-me aos 
comentários de 'Rui Baroosa sôbre di
reitos e garantias, que constam da 
coletânea de Homero Pires,, 

Diz~a. eu, Sr. Presidente, que a tra
dução juridica . de ~emocracia é es
tado de direito. Estado de direito é o 
estado de supremacia da lei, o estado 
que não dá margem ao arbítrio. 

O que visa o dispositivo é justa
mente abolir o arbítrio do poder. é 
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submeter todas as relações jurídic,as 
ao conhecimento do Judiciário. 

E' apena,s o que tenho a dizer. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO 

sr. Presidente, acho que o artigo é 
necee.sário, embora, . à primeira ~ista, 
pa.reça implicito no pró!Pr7·o meca
nismo da nossa Qonstituição. Com
preendo eu, quantJo ao que lembrav,a. 
há pouco o nobre colega Hermes Li
ma, que a própria ·existência desse 
período de ditadura criou uma · exa
geração dos órgãoo rudministrativos 
com função jm·i&dicional. Houve. ten
dência muito forte para cometer a 
função de julg,a.r a vários órgãos ·ex
cluídos do Poder Judiciário e que, 
por disp~ição expressa ce decreto.s- -
~eis, têm certa capacidade para solu
cionar, em final, múmeros problemas. 

Há poucos dias, foram aqui referi
dos os casos da Câmara de Reajus
tamento Econômico, do Tribunal Mja.
rítimo Administrativo, e do Conselho 
de Contribuintes, lembrando-se que 
êste, por ·exempl'O, em certa.s• matérias 
por disposição expressa de lei, decidé 
sôbre o mérito de litígios fiscais, . com . 
e?tc~usão do Poder Judiciário, que se 
lmuta a analizar os aspectos formais 
e processuaiS·. · · ' 

O SR. PRADO KELLY- Consinta 
V. Ex.a que cite <!'Ois casos. Um do 
impôsto de renda, em que se védou 
(11.0 contribuinte faz~r defesa de seus 
direitos, em executivo fiscal se antes 
não tivesse prop01:.to ação anulatória 
do lançamento. Seria nova modali
dade da decadência do direito. Ou
tro, é o seguinte: quando se fez o de
creto de loteamento da Fazenda · de 
Santa Cruz, proibiu-se à iustica co
mum apreciar os têrmos daquele de-
creto. · 

O S'R. - ALIOMAR BALEEIRO -
Enfim, os exemplos p'Oderiam se mul
ti~licar. Não há :exagêro em dizer que 
existem hoje no Brasil mais de 8 ou 
10 órgãos adminktrativos, que julgam 
independentemente do Poder Judiciá
rio. 
· Ora, tudo isto contravém o noss'O 
regime, de contrôle do judiciário cà
r~cterística dos países que çopiám o 
l:nsljema norte--jamelricano we$l.den
clal. . Para evitar esta impregnação do 
espínto do direit'O administrativo e 
do . contencioso administrativo copiados 
dos P;;tíses europeus, não há prejuízo 
etm de~xa,r .expresso êsse pri11cipio. tan-
? mais quanto, parece-me, que a dú

VIda que êle poderia suscitar no espí
rito daqueles para os quais as ques

/ 

tões políticas poderiam ser levadas afr 
Judiciário, está cortada, em face de 
um dispositivo já votado, e pelo qual a · 
justiça eleitoral conhece, efetivamen
te, da.s questões políticas, sendo él~ 
um ramo do Poder Judiciário. ·-

A meu ver, port,a.nto, e lamentando 
dissentir, nessa matéria, do Sr. Her
mes Lima. acho uma necessidade man
ter-se o dispositivo precisamente pelo 
fato de 'Virmos de uma dita<i.ura . 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - Encaminhli.ndo a votação, 
declaro que sou contra 'O dispositiv.o. 
Acho-o muito amplo e pode ter con
seqüências graves, imprevisíveis, no 
momento. · · 

O SR. PRADO KELLY- Senhor 
Presidente, desejaria que V. Ex. a re
fletiSêl€ sõbre o voto que, com sua. 
cultura e sua autoridade, vai proferir 
nesta Comissão. Se não estivesse em 
causa dispositivo da natureza do que 
vamos votar, só uma conclusão pode
ria derivaT do sistema constitucional 
que estabelecemos: nesse sistema. sem
pre que se tratar de lesão de direito, 
não há matéria insuscptível de apre
ciação judiciária. 

Foi o prieípio inserto no axtigo 9.0 

n.0 4. Rejeitá-lo. só pelo fato de con
siderá-lo expletivo, ainda bem; mas re
jeitá-lo pela amplitude da norma, seria 
estarmos criando, noo precedentes 
constitucionais, !l'elativos à. matéria. 
desta Constituinte~ graves riscos para. o 
futuro. 

Quando se diz .que compete ao Judi
ciário julgar tôdas aquelas causas enu
meradas no texto, não se -r>ode subtrair 
uma só delas. Foi a interpretação oue 
Pedro Lessa deu ao assunto. ·no seu li
vro "Do Poder Judiciário", analisando 
dispositivos de nosso direito e do di
reito norte-americano. 

Essa a interpretação costumeira do'3 
tribunais. -

O SR. HERMl!:S LIMA - _quer 
dizer que eu tinha razão. 

O SR. PRADO KELLY- Quanto 
ao voto que anunciou o Sr. Nereu Ra~ 
mos,- contrário ao dispositivo por achá
lo genérico, amplo demais pela forma, 
não pode esta deixar de ser assim por
que. ou ê~e derivaria dos princípios da 
Constituição e .não haveria necessidade 
de ser incluído. ou então ... 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Subsiste a jurL:diçã'O ad
ministrativa. 

O ·SR. MARIO MASAGAO 
Não há jurisdição ,:tdministrativa no 
Brasil . . 
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O SR. PRADO KELLY ·- Vamos 
distinguir, Sr. Deputado Agamem·non 
Magalhães - e recorro, outra vêz, 
a Pedro Lessa, que diz <1áo existir 
contencioso administrativo no · Brasil. 

Tã'O granqe foi o zêlo do Supremo 
Tribunal a êste respeit.o que rhegou 
a entender que ao Legi.s.":1tivo era 
vedado -!:\:l-ixar leis interpretativas, 
porque a interpr-et~ão dalas era 
função privativa · do Poder Judiciá
rio. 

O &'R. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Como está aqui, não llá 
mais contencios'O admi~strativo. 

O SR. MARIO MASAGAO ..:_ Nun
ca houve, no regime republicano. 

O SR. ATALIBA NOGUEiRA 
Não {!oeve haver. 

O SR. PRADO KELLY - Então, 
agora, se vai aclarando um pouco 
mais o pensamento. ·Em nosso re
gime, diante dos preceitos que já 
V'Otámos, friso bem - que já votá
mos - quando ~e diz, · por exemplo, 
"quando ao Poder Judiciário" que 
incumbe ao Supremo Tribur,al co
nhecer de tôdas as causas propostas 
contra a União, não há restrição de 
direitos. 

·O contencios.o administrativo já foi 
abolido. Este não mais ex.1ste no 
Brasil. Só existe nos paf.ses europeus, 
nos quais ~e manteve ainda semelhante 
excrescência. que era a jurisdição ad
ministrativa. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
'Na Europa continental. 

O SR. PRADO KELLY Na 
França, operou-se a evoluçã>:>. O 
novo text.o constitucional já não 
conserva os resíduos da organiz.wão 
anterior. No Brasil, de duas uma: ou 
existem c)rgãos judiciários. inclusive. a 
justiça do trabalho, pelo que votamos 
aqui e neste caso todo dj.reito vai a 
ela para sua definição e· execução da 
norma, não podendo existir, om·tanto 
nenhum outro órgão; ou, então, s6 
reinstaura o contencioso administra
tivo e, neste caso, invalidado está ou
tro princípio constitucional, o da ·inde
pendência e da harmonia dos poderes. 

O SR. ·EDUARDO DUVIVIER 
E o da supremacia da lei. 

O SR. PRADO KELLY Se 
aceitamos que os poc!·eres são inde
pendentes e harmônicos entre ·si e 
só ao Judiciário incumbe processar ~ 
julgar as _ca~sas p.as quais se a~ega 
lesao de direito, nao pode haver 1rts-

tância administrativa com funções · 
judicantes . Pode haver, meu coleg,'l., 
Br. Agamemn'On Magalhães, Conse
lhos como o de Contri-bUinte.s e institui
ções de idêntica natureza, mas cuJos 
atos não ficarão ·sujeitos à a_preciação 
da justiça comum. 

Vamos examinao: as ,anomaUas que 
ainda exisrem. 

Citei, há pouco o caso do impôsto 
de renda. E' um'a excrescência, 'pol''
que se proíbe ao contribuinte defen
der-se, isto é, usar. até. o direito na
·tura: de defesa, na hipóteses de nãu 
haver proposto ação p,a,ra ·anular o 
lançamento, o que vem importar nes
te absurdo: para que eu me defenda 
preci,~o acionar. 

Ora, tôdas as circuru:.tâncias aconse
lham a que V. Ex.'", Sr .. Piresidente, 
medite sôbre seu vot'O, pois todos nós 
o ac.atamos; mas, se V. Ex." conSi
dera desnecessária a cláusula, porque 
resulta dos princípios do nosso pró
prio sistema, é natural que V. Ex." 
vote contra o inciso 4; se V. Ex." o 
faz por essa questã'O de fundo, vejo 
gravemente ameaçada -a órdem jurí
dica br1asileira, pois que ao Poder 
Executivo será licito subtrair ao Po
c:er Judiciário, que dêle não depende, 
o processo e 0 julgamento de causas 
de interês<:e visceral do patrimôni~:>, 
ou, até, da liberdade dos cid-adãos. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Pr-esid:ente, estudando 
qualquer dispositivo, principalmente 
de órdem constitucional, devemos 
considerar . a sua l)azão. Um disposi
tiV'O constitucional supletiV'O ou ex
crescente não é ôe figurar no texto. 

O inci.~o 4, do art. 9, do projeto, 
declara: 

"Nenhum assunto relativo a dl~ 
reito poderá ser excluído do co
nhecimento do pod-er judiciário". 

Ora, d-éntro do sistema constitucio
nal brasileiro é excrescenre 0 disposi
tivo. Nenhuma vi1olação de direito 
pode -ser subtrai da ao conhecimento 
do Judiciário. E' da nossa organiza
ção, ' do ·nosso sistema. O que se dá 
é somente permitir, a jurisdição ad
ministrativa, que a lei regula e disci
plina, recurso ao Judiciário, depois de 
esgotados todos os meios, naquela 
jurisdição. Se há dispositivo genérico 
como ê.~·te a conclusão de qualquer 
interprete' é a de que teve por fim 
anular as jurisdições administrativas. 

Assim, qualquer cidadã'O, interessa
do, contribuinte, ou funcionário. en
fim, que tenha relação com o Estado, 
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:não se submeterá mais às condições 
-de regulamentação dos seus pr.ocessos. 

Negadt~ qualquer interêsse nessa 
jurisdição, em vez de r.ecorrer dentro 
dos proce,sos dessa mesma juriseição, 
.êle vai diretamente ,ao Judiciário. 

Se se estabeleceu, na Constituição, . 
que qualquer assunto relativ.o a direi
to é do Poder Judiciário, para que 
mais êsse dispositivo, se nenhuma 
parte quererá disciplinar-se em juris
-dição administrativa. pois que violado 
seu direito irá logo ao judiciário? 

O 'SR. PRADO KELLY - O Su
~remo Tribunal o admite. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Ninguém nega que em 
Ctl.W de qualquer direito violado assis
te a0 Poder Juc?.iciário dêle tomar c.o
nhecimento. 

O SR. PRADO KELLY - E' o que 
.está dito. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Não é' o que está dito. O 

que se estabelec-e é que qualquer as
~Wlto "relativo a direito" .. . está, até, 
mal redigido. 

O SR. PRADO KELLY - Então, 
'V. Ex.a poderá aPr~sentar emenda. 

O SR. AGAMEMNON MAGÁ
LHAES - No mund0 atual, qual o 
assunto que não é relativo a direi1!o? 

Se o pens.amento do dispositivo é 
aquele ·a que aludiu o nobre Relator, 
eu o considero desnecessário. 

O SR. MARIO MASSAGAO- Nã'O 
é. P~so dar exemplos. 

·· O SR .. PRADO KELLY - Lembra
ria redigirmos emenda nos segu1ntes 
.têrmos: · -

"Nenhuma violação de d:iireito 
poderá ser excluída da apreciaÇão 
do Judiciário". 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Nesses têrmos, aceito, pt~r
que. cmo está, daria lugar a interpre
tações perigos.as, capazes de, amanhã, 
.subverter a própria ordem adminis
trativa. 

O SR. MARIO MASSAGAO - Se
nhor Pre>idente, desejo dar ao meu 
eminente colega Sr. Deputado Aga
memnon Magalllães, uma ·explicação. 

O text0 visa habilitar os tribunais a 
julg,:u tôdas as causas que se fundem, 
como é natural, na violação de di
.:reitos, pois, pelo art. 75 do Código 
Civil,_ só ao C!h·eito é que corresponde 
mna ação, que o assegura. 

!Com a redação que apresentamos • . 
entretanto, querem'M evitar que o Po
der Legislativo declare determinada 
Intatéria excluída da apreciação dG 
P,oder Judiciário, como é o caso, por 
exemplo, de cert0 inciso da lei sôbre 
o impôsm de renda. , 

E' o assunto, pois, e não a viola
ção do direito, que a lei pode querer 
subtrair à salutar interferência do 
Poder Judiciário . · 

Entretanto, convenientemente en
. ten,Cfda, serve também a fónnula, se
gundo a qual nenhuma violação da 
direito pode ser subtr,a.ida ao conhe
cimento do Poder Judiciário, A mi
nha explicação visa mostrar que a. 
fórmula exata é a ad-otada pela sub
comüsão, embora s·e possa ad'Otar o 
principio proposto pelo Sr. Agamem
non Magalhães. 

. •:, 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Está inscrito no direito 
br,asileiro. 

O SR. MARIO MASSAGAO - Em 
que texto? 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Ntos usos e costumes. 

O SR. MARIO MASSAGAO- Mas 
não há lei que 0 declare. 

Todos podem propor ação quando 
·há direi tiO violado, mas a lei consti
tucional tem de impedir que o Legis
lativo c?.escambe em certas emergên
cia.s. 

N0 regime anterior o que se ex
cluía, e muito bem. do conhecimento 
do Poder Judiciário eram as ques
tões de direito político. Aquele po
der nãJo se permita entrar na seal'l~ 
política . Competia ao Poder Legislati
vo apurar eleições e expedir diplomas: 
mas, depois que se criou a justiça elei
toral, tais questões ficaram a esta de
feridas. 

O Tribunal Eleitoral é parte do 
Poder Judiciário e, assim, o texro 
apresentado . pela Subcomissão é de 
todo em todo conc?.izente com a rea
lidade e o noss'o direito e deve, por
tanto, ser aoeito. 

O SR. ARTUR BERNARDES- .Se
nhor Presidente, por mais que o nosso 
i:ustre colega Sr. Agamemuon Maga~ 
lhães procura&Se cnvenc_er-nos de que 
está errado o inciso 4 do art. 9.0 • a 
mim não me parece. Quando votamos 
êsse inciso no seio da Subcomissão • 
c.onsideramos bem a redação que se 
lhe dava . Preciso solicitar a aten
çã'O de S. Ex.a para o direito criada. 
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-em favor dias autarquias. Se não 
dermos ao Poc!-er Judiciário a facul
dade de tomar conheciment.o das leis 
ordinárias que acaso ainda se for
mulem em favor das autarquias. sem 
&se dllspos~ti'v!o constituciona.Lj não 
conseguiremos extingui-las. 

Voto poi$, pelo inciso 4, certo de 
que o 'Poder Judiciário é o órgão re
parador das violações de direito. in-

AqUi pode, entretanto, haver 
terpretação por fôrça da qual se P:re
judique a extinção das autarqwas, 
que tanto dano têm acap-etado à .eco
nomia nacional. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO -
Sr. Presictente. o n.0 4 do art. 9.0 dls• 
tingue entre o conh_ecimen'jo e o ,julga
mento das questões submetidas ao Po
der Judiciário. Não trata senão do co· 
·nhecimento. Não diz nem poderia di
zer que é. da competência do Poder Ju
diciário o julgamento de tôda e qual
quer questão. ~o entanto, noderá sus
citar-se dúvida na interpretação do 
dispositivo. Penso que tôda dúvida de
. saparecerá, se repetirmos o disposto na 
Constituição de 1934, segunco a qual o 
Poder Judiciário só não poderá julgar 
da.s questões exclusivamente Políticas. 

O S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Ac artigo foi apresen
tada. a ~guinte em€jilda subst1tu
tlva: 

"Nenhuma Vio~ação de direito 
poderá ser excluida da aprecia

-ção do :Podcx Judiciário". 
Os senhores ·çue aprovam a emen

da. queiram c'Qru;ervar-Lse sentaG.'OS. 
<Pausa). 

Aprovada. 
O SR. · AR'l'UR BERNARDES -

Sr. Presidente, pediria que V. Ex." 
·me informasse · ~" submeteu a vota
ção 0 ir,ctso 4. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - Submeti à votta.ção a 
em<'nda subst-i:tutiva, ficandO:, dlessa 
1orma, prejudicado o inci~o 4. 

Passemos ac inciso 5: 

·"E' livre a . manJife.sta.çáo do 
.pensamEntc, sem dependência de 
censura, salvo quanto a .~speta

·<ulos e diversões públicas, respon
dendo caC.a um pelm. abusos que 
cometer, nos casos e pela form,~ 
que a lei determinar. Não é per
mitido o ,anoJtimaJto.E' a'Ss ~gu
;rado plenamente o direito de res
posta". 

A esse dispositivo foram apresen
~as. as seguintes emendas: 

Do Sr. Hermes Lima, nos ssguin-
tes 1,-i:-1 mos: · 

"Em qualquer assunto, e livre 
a ~a;nifestaçã0 do pensaü1ento 
pela palavra escrita, falao:l., ou. 
inadiada, sem dependênc.cJ. de 
censura, respondendo cada um. 
pelos abus'Os que praticar, nos ::a-
sos e peb forma que a lei pres
crever. Não é permitido o anoni;.. 
mato. E' · a.:;seg .u:ado plen&.:nP.. te· 
o direito de 1 r& posta.". 

' D0 Sr. Aliomar Baleeiro, assim re-
digida: 

"Substitua-se o último perito
do ou cláusula pelo seguinte: 

"A lei assegurará a quem fôr· 
vitima de injúria, calúnia ou 
imputação inverfdi~a; o direito de· 
:resposta, garantido ao responsá
vel recurso com efeito suspen
sivo. n , 

Do Sr. Caíres de Brito, assim for
mulada: 

"Elimine-se do n.0 5 do art. 9.0 .. 

a expressão: "salvo quanto a es
petáculo e diversões públicas". 

O SR. HERMES LIMA: - Sr. Pre
sidente, minha emenda é substancial
mente igllla;l ao texto do anteprojeto. 
tendo apenas rec!-ação mais explicita .. 
Chamo a atençã0 dos Sr.s.. Membros, 
da C'Omissáo ·para o fato de que re
tirei a expressão "salvo quanto a es
petáculos e diversões pública&". por
que, como está no anteprojeto, se re
conhece o direito de censura .préVla 
aos mesmos. 

N'Outra emenda que apre<:entei aO> 
n." 7, se não me engano, tomo conhe
cimento dos espetáculos' e diversões 
públicas, para dizer que a autoridade 
poderá proibi-los quando imorais ou 
contrários !Vos bons costumes; mas 
retiro a permissão cono;.tante d,a letra 
5, quanto à censura prévia dos espe
táculos e diversões públicas. Colocp~ 
portanto, o questão no número 7, p'Ol' 
-meio de outra emenda, visanC.'O, sobre
tudo, que tais espetáculos e diversões. 
não fiquem wjeitos a censura ampla 
e prévia. Retirando-os para outl):~. 
emenda, quis fazer que dependessen. 
de fiscalizaçã'O da autoridade, que po
derá proibi-los, quando os achar imo
rais ou contrários aos bons costumes, 
mas acabei com ,a, censura préVia e· 
:ampla, como está no anteprojeto. 

A mim me parece que essa censura. 
representa aperl!!.S um mau c'Ostume 
da nossa legislação. As peças teatrais,. 

I 
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Eesmo por exemplo qmmdo de auto
ria. de Bernard Shaw, têm de ir à 
censura, para que um ciC.adão que, re
almente, nem é dramaturgo nem in
telectual .Qpine a respeito . .. 

Ao mesmo tempo, refiro"me à pala
vra falada. e<>erita e irra(Uada, ·por
que eStas três mod1alidades. sã~:~ as que 
dominam todos os métodos c'Ontem
·porâneos de expressão da palavra; e 
() rádio; como o teatro, tem .estado 
submetido entre nós à censura pré- · 
via. o que a policia tem de fazer é 
tomar conhecimento dos espetáculos 
cu diversões. públicas e, julgando-os 
imorais, - repito - pr01bí-los. mas 
não tornar essas manifestações depen
dentes de prévia censura. 

. :tl:ste, Sr. PresiC.ente, o sentido da 
~nha emenda. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presic!ente, minha emenda vi;Sa 
ampliar o dispositiro, corrigindo mi
núcia que tem escapado ao,s legi.'Jla
dores brasileiros. até o momento. 

Como V. Ex." verificou, substituiu- ; 
se o último período, no sentido de· 
'que, além de fiQar assegurado o di
reito 'de resposta: êsse direito abranja 
não só os casos de ca!únia e injúria, 
mas também aquêles casos de inve
ricidade mesmo de boa fé, por parte 
dos jornalistas, como a evocação de 
um fato inverídico, ainda que não 
ofensivo. 

Por .outro JaC.'O, dá-se gjarantia que 
atê agora tem faltado à imprensa: a 
de que o direito de respost a, uma vez 
assegurad~:~ por decido judicial, ~ pode 
ser objeto de recurso, como todo a.<;
sunto entr.egue ao Poder Judiciário. 

Por uma anomalia, desde a lei Adol
fo Gordo em 1923 e, dep~:~is , com o 
decreto de 1934 1atê hoje, a decisão é'~o 
Juiz que obriga um jornal a inserir 
resposta compulsória é livre de qual
quer recurso, o que constitui absurdo 
:Inúmeras vêzes. observado na prática. 
&se absurdo foi tão grande que o 
Egrégio Tribunal de São Paulo; não 
encontrando porta para acudir ,ao 
jornalista ·vítima de decisão judicial 
manifestamente inepta, que mandava 
inserir resposta em caso nã~:~ cabível, 
resolveu conceder mand1ado de segu-

. r ança e, pelo menos que eu conheça, 
existem dois casos ôe concessão de 
mandado de segurança a jornais com
pelidos a inserir resposta compulsória. 
Daí, o espírito da emenda ilSseguran
do aos jornais obrigados a resposta 
compulsória recurso com efeito sus
pensivo. 

Penso que a emenda c-orresponde 

a necessidade urgente e premente da. 
nossa ·vida de jornalismo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Veio à Mesa mais uma. 
emen<La, aditiva, de que é autor o Sr. 
Raul Pila, nestes têrmos.: 

... "salvo por motivo de mora- · 
licade e bons costumes, quanto a. . 
espetáculos e diversões públi-- ' 
cas" ... 

Vamos votar a emenda do Sr. Her-.. 
mes Lima, substituitiva de todo o in
ciso 5.0 , e que tem preferência regi-· 
mental. 

·O Sr. Prado Kelly - requereu . 
que . da emenda do Sr. Hermes Lima 
íôssem destacadas as palavras- "pela. . 
palavra escrita, falada ou irradiada". 

,Os Srs. Representantes que apro- · 
vam a emenda substituitiva queiram.. 
ficar sent1ados. <Pausa.) 

Rejeitada. 
O SR. ATALIBA NOGUEIIRA. 

Sr. Presidente, peC'O a palavra para .. 
declaração de voto. 

Desejo fique constando que voteL 
contr a emenda. Sigo o parecer do Se-- ' 
nhor Representante Clodomir Cardoso, 
que consulta os interêsses das próprias 
emprêsas, as quais. assim, não terão , 
os gastos da montagem, no caso de ser 
.. a peca proibida. 

O ·SR. NEREU RAMOS, PRESI-·· 
DENTE - Rejeitada a emenda do Sr. 
Hermes Lima, fica prejudicada a do· 
Sr. Caires de Brito, com a mesma fi
nalid(a.de. 

Vamos · vota.r o dispositivo, sem pre
juízo dás emendas aditivas. Os flUe· 
aprovam queiram ficar senta<io:s. 
(Pausa.:) 

Aprov.aôo. 
Passemos, agora. às emendas adi-· 

tivtas. A primeira é do destaque -:-eql.le
rido pelo Sr. Prado Kelly: 

" ... livre manifestação do pen-· 
sarnento, pela palavra escrita, fa
lada ou irradíada. " · 

O SR. PRADO KELL Y - Pediria_ 
a atenção do S1·. Deputado Mário 
MasE1lgão. Nã~:~ há dúvida qu-:J, em 
boa técnica, S. Ex." tem tôda razão; 
mas nós deparamos legislação que cria. 
limitações quanto à manlfestacão do,. 
pensamento pelo rádio. o rádio ainda .. 
está sob o regime de concessão dos po
dere;; públicos. ll:sse regL"ne estabelece-
restrições ao direito de livre manifes
tação da palavra . Dei minha adesão , 
a. essa parte da emenda. Hermes Lima. . 
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]Jorque fic_arià. deSde logo, impedido o 
poder públi{)o de, na regulamentação 
·desta parte. ou na8 concessões às em
prêsas de rádio, criar qualquer limita

-ção à livre manifestacão do pensamen
to. Ressalvo. entretanto. a conveniên

·cia de fórmula mais feliz para a reda
.ção final. 
, O SR. ATALIBA NOGf)EIRA -
.sr. PresiC!oente, quanto às maneiras 
de se manifestar o pensament'O, a do 

.rádio é, incontestàvelmente, ,:J. inais 
perigosa. Quanto à palavra .escrita 
.ou outra forma qualquer de manifes
tação do pensa~p.ento é possível ql]e 

_p~samos trazê-las sem violência al-. 
_.guma dentro da ordem, dentro da mo
_r,al. N 0 tocante ao rádio porém, o as
_pecto é absolutamente éspecial. 

Sr. Presidente, não faz muito.~ me
. .ses, tivemos notícia pela imprensa. de 
.que em Paris, simples reportagem, de 
tipo até humorístico, acarretou l!':éria 
_perturbação da ordem. Na América do 
Norte. por mais de uma vez, tal pro
cesso, que não produz grandes efeitos 
no tocante à imprensa e a outros veí
culos do pensamento, quando se trata 
de rádio. é de ·sensacionalismQ. asrobl'r
bante, levando até o pânico às popula-

-ções. . · 
:Jl:, portanto, -especial o caso do rá

-dio. Nã:o podemo~'. de maneira ·?tígu~ 
ma. seguir o pensamento ou o -ctese~ 
jo do ilustre Sr. Deputad-o Prado 
Kelly, neste instante. A restrição 
quanto ao rádio impõe-se, ou ;,eja a 

·de continuar a ser concessão do Go
'.ê.rno, e nessa concessão coloca.r o 
--Govêrno ·3.\! peias que julga• neces
sárias à matérià irradiável. 

De nenhum modo podemos esten
~er a l1!:eraade de manifest"•Çã') do 
pensamento ao rádio, ou seja inde

·pendente de censura. 
O SR. HERMES LIMA - Então, 

·precisamrs deixar bem claro se a Co
:miseáô at:eita a censura · ao 1'âdio; ~ 
"isto que _'v. ·Ex." defende. 11 censura 
ao rádio. Veja bem V. Ex.l a impor
tância de ~uas palavras e do modo 

·pelo qual coloca :o problema, dizendo -
-que a palavra escrita e· falaC!-a é li
vre de censura, f:l.o passo que a irra-

. diada deve dela depender . Logo, a 
·Comissão há de pres~ar a máxima 
atenção ao votar êsse destaque. Por
que, se o re{)usar. é preciw que dei
xe claro se o faz porque entende que 
o rádio deve ficar sob censura, que é 
o que V. Ex."' pr:mõe. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
::1!: &sa minha. .. prop;;,~ta., 

O SR. HERJ.VI:ES LIMA - Vamos 
finillar o seguinte: a Constituição -
veja bem V. Ex. a -- estabeleceria que 
a palavra irradiada deve ser subme-
tida à censura prévia. · 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Não estabelece que deva ser. Haverá. 
.faculdaqe para, o G()vêrn~ C:·e f.azer a . 
censura. Todavi!l., penso que isto não 
precisa ser objeto de text.o constitu
cional. Continuandc; c regime de con
cessões, poderá o . contrato, vamos di;. 
zer assim, em virtude do qual apare
ce o Estado como contratante estabe
lecer que a concessão será feita me
diante tais e tais condições~ · Com isto 
evitàremos inales imensos. Se o livro, 
o jornal, o teatro. todos ês~es meios de 
divu!gação do pen&amento contraria
l'em os preceitos da moral, o poder pú
blico, os pais de família ou qualquer 
autoridade, mesmo que não se.ia pd
·blica, terão meios de intervir e fazer 
cessar o mal, e os efeitos serão mais 
ou menos atenuados ou evitados. No 
tocante ao rádio, não. :íl:le uenetra nos 
lares· mesmo a portas fechadas sem 
possibilidade de qualquer caut-ela· no 
que respeita à moralidade. 

O SR. HERMES LIMA- O jornal 
também entra nos lares. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Quanto ao jornal, não. Há cautelas 
que se podem toma,r. :íl:íe não (·ntnl. 
em nossas casas quando as ·portas e 
janelas estiverem · fechados por pais 
cautel~os. - .. 

O SR. NEREU RAMOS, PREBí
DEJ.\rTE - V. Ex." deseja que se des
taque a palavr~ . 1rradia1a? 

O S'R. ATALIBA NOQUEIRA -
Sim, Sr. Presidente. Seria uma sub
emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - S. Ex.a C.eseja que se des
taque a expressão ,"ou irradiada", 
para ser votada ser.?tradamente. 

O SR. MARIO MASAGAO - Não 
acha V, Ex.~, Senhor Deputado Pra.;. 
do K-elly, que poderia retirar seu pe
dido de destaque? 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, retiro meu pedido de des
taque . 
. O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DElNTE - O Sr. Deputado Prado 
Kelly retira :seu pedido ce destaque. 

A outra emenda, quanto à pri~eira. 
PIJ.rte dêste dispositivo, de autoria do 
Sr. RaUl Pila, é aditiva e está assim 
redigida: 

"Salvo por motivo de moralida.
de e bons costumes". 
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Os Srs. que a. aprovam queiram fi
~ar sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Há outra emen<ta, do & . Aliomar . 

Baleeiro, relativamente à última parte: t 
é a seguinte: · 

"·Substitua-se o último período 
ou clálliSula pelo seguinte: "a· lei 
assegurará a quem fôr vítima .de 
injuria, calunia ou imputação in
verídica o àireitlo de resposta, g,'l.
rantido a0 responsável recurso 
com efeito suspensivo". 

Os Srs. que · aprovam queiram fi
-car sentanos . (Pausa.) 

Rejeitada. -
Aprovado, por conseguinte, o inciso 

5.0 com a emenda aditiva d'O Senhor 
Raul Pila. 

Inctw 6: 
":11: inviolável 0 sigilo dia c:.)rtl)S

pondência" . 
Há a seguinte emenda do Sr. Artur 

Bernardes: 
"lt inviolável o sigilo da corres

POI1.dência. Responderá adminis
trativamente com a perda do car
go pela infração àêste dispositivo, 
o emprega<lo a cuja guarda e vigi
lâl:).cia estiver a mesma confiada". 

Trata-se de emenda aditiva. 
O SR. ARTDR BERNARDES 

Sr. Presidente, ao tempo do Império, 
em que o nív-el dos costume,., era ~le
vado, o legislador constituinte estabe
leceu na Constituição art. 178 i.aciS'O 
27, o seguinte: · ' ' 

"O segre<Io das cartas e invio
lável; a administaçã0 do Corrt!to 
fiQa rigorosamente responsável 
por qualquer infração dêste ar
tigo". 

Sob1·evindo a República C'Om o oti
mismo que lhe era peculiar e o e>pi
rito liberal que caracterizava os ho
mens naquêles tempos, estipulou-se, 
lacônicamente, o que figurou na 
Constituição de 91 e foi · transplanta
do, mais i:l:wàe, para a de 34; o dispo
sitiV'O constante do inciso 6.0 do arti
go 9.0 • 

Pareceu-me, Sr. Presidente, de bom 
alvitre aditar, ao númer0 6, do arti
go 9.0 , a!guma.s palavras. dada a si
tuação em que se encontra a obser
vãnc~a ou inobservância do sigilo da 
correspondência. 

Pode-se dizer, sem exagero, que não 
há hoje sigilo na correspondência epis
epistolar . Haverá nas capitais e cida
des mais civilizadas; no interior é 
comunisoima a violação dêsse sigilo. 

Não é só, porém, o sigilo que tem 
sido violaà·o. A própria correspon
dência epistolar está insegum. Tanto 
assim, que todos nós quando deseja
mos que uma carta chegue a seu des
tino, ou a registramos ou a expressa
mos, sujeitando-nos por isso, a taxa 
corresp·ondente ao tnplo ou ao quá
dlupo do que deveríamos pagar se a 
repartição cumprisse seu dever. 

Resolvi apresentar · esta emenda 
aditiva ao incis0 6.0 , como uma ad
vertência aos agentes postais para que 
saibam estar sujeitos à sanção da 
tolar. Haverá nas capitais e cidades 
perda _do emprêgo no caso .de viola
rem a con-espondência, confiada à. 
sua guarda e vigilância. 

Deveríamos estender a . providênch 
à Repartição dos Telégrafos, poi;s que, 
raro é, nos últimos tempos receber
mos telegrama não adulterado, em 
pontos substânciais de seu texto. 

Eu, que presido um grande partido 
e tenho enorme cor·r.espondência, re
cebo inúmeros telegramas, e poucos 
são aqueles cujo teor não se enctmtra 
truncado em pontos ~:-ubstânciais em 
nomes, dattas e núm&-os. 

Em época eleitoral, como em 2 de 
dezembr-o, -os telegramas eram ininte
ligfveis. E não só para nós da op'OSi
ção, poi;s estou inf-ormado que pessoas 
filiadas ao Partià'O do govêrno OSi re
ceberam nas mesmas condiÇões. O 
telegrafista, deix;a.:nd-o-se leva;r pela 
sUa inclinação partidária, aousa••a d'O 
exercício de suas funções. · 

Não inclui na emenda o caso dos 
Telégr!l-fos, deixando-o, pos-üvelmente, 
para o plenário. 

Com estas palaVl)'l.S, rápidas e des
coloridas, creio, Sr . Presidente, ter 
justificado, sucintamente a emenda 
para que, de sua aprovacão, resulte o 
benefício de todos. . · -

O SR. ATALIBA N(JGUEIRA 
Sr. Presidentt1, data vênia, é de todo 
inconveniente a emenda -do ·Sr. Artur 
Bernardes. 

Lamento divergir de p~SQ1 tão res
peitável. A emenda, porém, não tem 
cabida aqui. Estou inteiramente de 
acôrdo com as palavras de S. Ex.a 
E' necessário que, através de tôdas as 
garantias, se t ornem efetivas a invio
bbilidade · e o sigilo da' correspondên
cia. Mas. a mim se __ me afigura aue a. 
circunstância de ::e incluir no texto 
constitucional a puniçã'O de quem vio
le tal direito, não o reforça, C:e ma,-. 
neira algumB.. Bastará que a lei pe
nal, secundada pelos regulamentos dos 
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Correios disponham sôbre a J:>Unição, 
quer criminal, quer adr!llnisirativa. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Será, ao menos, advertência aos agen
tes postaiJS:, uma vez que .os , regula
mentos têm sido letra morta. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Nb .'fundo, estamos de acôrdo quanto 
à necessidade de ~a.rantir êsse direito. 
Divergimos apenas quanto a sua in
clusão na Carto Mãgna. Penso que 
devemos relegar a matéria para 0 có
digo penal. 

Pondera o nobre Duputado que essa 
!*!ria ameaça_ maior, como que uma 
advertência colooaC.oa em plano supe
rior. 

O SR. ARTUR BERNARDES - No 
Império assim se procedeu. Talvez v. 
Ex." não tenha podido prestar aten
ção à leitura que fiz daquêle texto. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Ouvi perfeitamente. Mas é eilsa ape
nas a div&gência. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI· 
·DENTE - Não hlavendo mais quem 
peça a palavta, vamos passar à vota
cão: 

Votaremos inicialmente o inciso do 
projeto porque a emenda é aditiva. 

"6) E' invioláve! o s.lgiio da cor
respondência". 

Os Srs. que ·aprovam o · inciso, Stil
vo a emenda, queiram conservaa--se 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadro. 
A emenda é a seguinte: 

"R!esponderá admiruistrativa-
mente com a perda do cargo pe
la infração C.êste dispositivo, o 
empreg,ado a cuja guarda e vigi
lância estiver a mesma confia-

. da". 
Os Senho.:res que aprovam a emen· . 

da queiram conservar-se sentados. 
(Pausa . ) 

Aprovada. 
O SR. PRADO _ KELLY - Senhor 

Presidente, peçx) Se consigne em ata 
que votei pela emenda, m<~s admitin
do outra redação. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - 'Thmbém constará de ata 
que votei contra a emenda, prJr en
tender que encerra matéria do Có
digo Penal. 

"7) A Publicação de livros e 
periódicos independe C.e licença 
do poder público. Nã:o será, po
rém, tolerada 1".'l. propaganda de 

. l 

guerra ou de proc~os violentos 
para subverter-se a ordem polí
tica ou social, nem o comércio de 
gravuras 'OU impl'essQs ofensivos 
a<J pudor". · 

A êste inciso foram oferecidas dua~ 
emendas. 
Pelo Sr. Deputado Hermes Lima: 
"Redija-se Msim: 

"A publicação de livros e pe .. 
riódlcos indepen~e de licenç.a. de 
qualquer natur~za limitando-se a 
lei exclusivamente ~: tomar med}.
das quanto a publicações, espetá
culos ou representações imorais. 
Em caso nenhum serão apreendi
dos livros 0 u periódicos, L>:enáo por 
mandado judicial, ouvidos pre
viamente os 1a.utores, diretores ou 
editores dos mesmos". 

Do Sr. Deputado ·Caíres de Brito: · 
"Redija-se assim a segunda · 

parte do n.0 7 ~ art. 9.0 : "Não 
será, porém, tole!l'ada a propa
ganda de guerra de conquilsta.." 

o S:i'. Deputado Hermes Lima su
prime neste momento, a fr,ase des
de "limitando-se" até "representações 

imorais". · 
O SR . . ATALIBA NOGUEIRA 

Sr. Presidente, prefiro o texto do 
anteprojet'O da Subcomissão.· 

Devemos dar tôda a fôrça, se poosl:
vel à pa.r.te final do inciso 7. Cogita
l!:e ·'da defesa da moralidade pública. 
Não é possível submeter . ess,a. defesa, 
como pretem!<e a emenda 4o Senho-r 
Deputado Hermes Lima, a prévias 
medidas judiciáriaS. e, mais ainda, à 
audiência. também prévia. do autor da 
obra do editor, etc. Devemos deL~á-lo, 
simplesmente, ao elevado critério dO 
poder público. E' impossível arredar a 
prevenção do poder de ·P.olícia ierent.e 
ao poder executivo. 

Aprovando 1a p·arte final do inciso 
7.0 , tal como· se acha no anteprojeto 
es·taremos C.efendendo a moralidade 
pÚblica. , 

O Brasil tem participado de con
gre.!sos· internacionais, tem assinado 
convênios nos qu,ais a,ssumiu o com
promisso de não deixar circularem 
pelo Correio ou permitir que se ex
ponham à venda gravuras imorais, li
vros, jornais e histórias pronográfi
cas. Entretanto, essa<S~ ·med.idas têm 
sid'O inteiramente inócuas. 

Um dos primeiros trabalhos que 
escrevi versa a matéri,a e de então 
para cá, desde que a lei de· imprensa 
de 1923 acolh-eu $. providência, tem 
sido de todo ineficaz. Em gera.! tra-
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ta-se de estrangeiros que só têm a 
preocupação da mercancia e do lucro 
na venda dessa pornográfia, sob o tí
tulo pomposo e enganoso de arte. 
Raro -o dia em que os jornais de Sã'O 
Paulo ou do Rio de Janeiro - só me 
:refiro aos destas &uas capitais - niio 
publicam pequeno anúncios de propa
~mda de obras de arte, mas de tal 
maneira que o leitor mesmo 0 menos 
malicioso. divisa logo qual a arte ou 
artimanha que ali se contém. Nada . 
teríamos em . sentido contrário, se não 
fõsse a mocidade incauta, inexperi
.ente. incapaz de se defender por ,si 
mesma, em virtude de seus verdes 
.anos, 

Devemos dar tõda ·fôrça ao p'Oder 
público. 

Não s-e cogita absolutamente ~e um 
Santo Ofício, mas da defesa da fa
mília. Temos filhos. Quer-emos a 
moralidade e, portanto. não podemos 
t'Olerar que o comércio, siplesmente 
para aúferir ~ucro, destrua a inocên
.cia dos que se não podem defender. 
Geralmente, _ estamos diante de au
daciosos e não é preciso o recurso ao 
,poder judiciário. 

Quanto à liberdade de pen~~men- · 
to, nã'O é possível deixarmos que ela 
~·estrúJ. a ·moralidade ou ,a democra
cia. Não podemos. ter a ingenuidade 
de proporcionar armas aos nossos 
adversários para. nos Q,estruírem. Se 
a nossa do'utrina é .b'oa, importa que 
a defendamos. Não pratiquem<JS um 
.suicídio, em prejuízo de' noSStl.B pró-

.-:'prias idéias. - · 
O SR. CAIRES DE BRITO --'--'Se

nhor Presidente, apresentei emenda 
supressiva da última parte do último 
período do inciso· n .0 7 do artigo que 
estamos discutinc!o. · Fundamentando 
minha maneira de pensar, peço a 
atenção d.J. Grande Comi.!·são para os 
argumentos que vou expender. 

"Não será, porém, t'Olerada propa
. -ganda de guerra". 

Pergunto: se houvesse dispositivo 
semelhante quando preparávamos as 
gloriosas Fôrças Expedicionárias, co
mo harmonizaríamos a necessid.l.de de 
preparaçã0 P.'icológica d'O nosso povo 
com êsse texto? 

As guerras dividem-se em justas e 
injustas. E ' claro que se artigo idên
tico figurasse na Constituição ameri .. 
cana, não seria possível ao presidente 
Roosevelt levantar seu povo america-
no contra o Eixo. . 

A guerra que não se deve permitir 
é a c·e conquistas, injusta, imperialis
ta. Mas, s·e o Brasi!, de uma hora para 

outra. tiver necessidade de empolgar 
seu povo na defesa de seus direitos, ou 
mesmo do território nacional. ante a 
invasão, como harmonizaremos essa. 
nece~idade, se a Constituinção proibir 
a propaganda da guerra? 

Teremos que infringir a Carta Mag
na, ou que desprezar a pro_pQganda da 
guerra. · 

Sabemos que em determinado mo
mento, é. difícil elevar o moral guer-· 
reiro do povo. Por is_so, entendo que 
se deve dizer apenas "guerra C.'€ con
quista", única propaganda . que não 
admito . 

E' êste o objetivo da minha emen
da. Sugiro a eliminaçã0 do resto dês
se período, por considerá-lo desneces
sário. 

Não desejo que reste o men'Or vis
lumbre de que, com , is:;;o, esteja · pre
·pal'IJ.ndo cama para me deitar. Não 
se trata apenas de subverter a ord~m 
social, mas também a ordem politica. 
Creio que nesta Grande Co:rnüosão 
ninguém ·poC\erã atirar a primeira 
pet!Ta, por não ter jamais subvertid'O 
,a, ordem política. Sublevar a ordem 
pública não é ' destruir a lei nem po
de ser essa a nossa idéia; é às vêzes, 
o direito de resistência do povo con
tra o govêrno que não cumpre a lei. 
Trata-se de um direito adquirido e, 
ainda -agora, a Constitúição France.óa, 
reconhece e assegunJ. o direito de re
sistência, quando o govêrno não cum
pre a lei. 

Não devemoo privar o povo do <!>i
reito de resistência aos que abusam 
do poder. Pode chegar a ocasião em 
que não seja possível r eiistir pelos 
processos normais. Nossa própria his
tória, como a de todos os países, ofe- . 
rece inúmeros exemplos'. 

QJ4J.&e- todos já participamos de re
voluções. Devemos suprimir do inci
so essa referência. Quem sabe se 
amanhã será preciso t irar do p>oder o 
govêrno que abuse de tSUa fôrça e não 
obedeça à lei?. A história da América 
do Sul está cheia de ditadores. 

Sugiro que se elimine a última par
te, porque já n0 inciso n.0 5 se <!1z: 
"repondendo_cada um pelós 1abusos 
que cometer". 

A matéria é de lei 'Ordinária, e não 
de Constituição. 

o Sr. H ermes Lima - Sr. Presi
dente estou de acôrd·o com o nobre 
deputàdo S'r. Ataliba Nogueira, nas 
conüderações que fez sôbre a neces
sidade de se defender a moral pú
blica do comércio de gravuras ou im
pressos ofensivo,s; ao pudor. ConcordG 
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inteiramente com os argumentos de 
S. Ex.a. 

Apresentei emenda considerando que 
a publicação de livros e periódicos 
independe de licença do poder públi
co, e que qualquer medida contra 
êSS'es livros deve ser precedida das
providências que enumero no textú 
proposto. E Isso pelas mesmas razões 
que Sua Excelência o Sr. Deputado 
AtaliQ::t Nogueira ofereceu para justi
ficar a censura prévia aos espetá
culos. 

Ora, o argumento C:e natureza eco
nômica aplica-se perfeitamente aos 
livros porque as edições como todos 
sabemos, são também caras, e nã0 é 
possível que, urn,a. vez feitas, o Poder 
Público de sua livre e exclusiva ini
ciativa 'as possa i·etirar do comércio. 
Seria necessário que essa providência 
dependesse das medidas sugeridas na 
minha emenda. 

O SR. MARIO MASAGAO - O 
atentado público ao pudor é crime, e 
~s instrumentos e objetos relativos à 
prátiC\3. do crime devem ser apreendi
dos. Para evitar essa apreensão, jus
ta e legal, não se há de instituir a 
censura prévia, que é um mal. 

O S'R. HER!MES LlMA - Não se 
trata ~'e censura prévia . A apreensão 
poderá verificar-1~e depois de medidas 
preliminares, e não por simples ato de 
iniciativa exclusiv;l. do Poder Público. 

As mesmas nazões econômicas que 
levaram S. Ex." a defender a cen
sura prévia para os espetáculos con
dizem à aprovação de medidas acau
teladoras do interêsse econômico dos 
editores. 

Na · minha emenda na~a figura a 
respeito de propaganC:a de guerra, ou 
prcce' so violento para subverter a 0 r
dem política e social, porque desl'O
quei essa parte para o inciso. 8.0 , sô
bre o qual 'também tenho emenda 
substitutiva. Só por isso. 

De maneira que miriha emenda ao 
inciso 7.0 terá de completar-se com a 
cláusula final: "é proibido o comércio. 
de gravuras ou de impressos ofe:ru:ivos 
ao pudor". 

Esta determinação deve permanecer 
no artigo . . 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - Para consultar 'à Comis
são devo, inicita1mente,' reunir as duas 
emendas apresentadas pellQ Sr. Depu
tado Hermes Lima, as quais se 1!'efe
rem ao,si incisos 7.0 e 8.0 • 

S. Ex." desloca do n.0 7 para o 8 
o :seguthte: 

"Não será permitida propagan
·C!a de guerra, nem processo vio
lento para subverter a ordem po
lítiQa ou oocial." 

Trata-se de matéria exclusivamente 
de redaçâio. Não afetando a substân
cia do dispositivo, deixo de aceitá-la 
nesta parte da transposição de um 
inciso para outro. 

Há outra emenda do Sr. Qaires1 de 
Brim, sôqre o inciso 7.0 • . 

Votaremos, inicialmente, a primeira 
parte do inciso 7.o: 

"A publicação de livros e pe
riódicos independe de. licença C'() 
poder público." 

A !'menda Hermes Lima diz: 
'"A publicação de livros e pe

riódicos independe de licença de 
qualquer autoridade." 

E ' a mesma coisa. 
Oonseguintemente, vamos vot1ir êste 

inciso do projeto porque nãQ há mo-
dificação. ' 

Os Senhor-es Representantes que 
aprovam a primeira parte do inciso 
7, queiram ficar sentados. (Pausa.) 

Aprova~l(). 
A segunda parte é a seguinte: 

"NálQ será, porém, tolerada pro
pagj::tnda de guerra ou de ,pro
cessos violentos para subverter a 
ordem pública ou· social, nem o 
comércio de gravuras ou impres
sos ofensivos ao pudor." 

O Sr. Hermes Linia, em sua emen
da, não tinho considerado a última 
parte, mas verbalmente, dec~a,rou que 
a mantém: 

Vl()u submeter a votos esta parte do 
incisQ, salvo a emenda do Sr. Caíres 
de Brito, que é aditiva, man~ando 
acrescentar deP'ois da p a 1 a v r a 
"guerra" as palavr,as "de ·conquista", 
e salvo a últilllt::t parte da emenda 
Hermes Lima. 

Os Senhores Representantes que· 
aprovam a segunda p a r te queiram 
ficar sentados. (Pausa. ) 

Aprovada. -
Em votação a emenda Gair-es de 

Brito, referente 1a.o acréscimo já por 
mim aludido . . 

O.;; Senhores Representantes que a 
aprovam queiram conservar-se sen
tados. (Pausa . ) 

Rejeitada. 
O Sr . Hermes Lima, em emenda, 

sugere que se acrescente, no final ~'O
dispositivo, o seguinte: 

"Em caso nenhum serã0 apre
endidos livres ou periódicos t:"enão 
por rr..p.ndado judicial, ouvidos, 
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prêvi~ente, os autores, diretores 
t>u editores dos mesmos". 

· O Sr. Prado Kelly solicita que se 
vo~e 9 disp9sitivo em duas partes; 
pruneiro, ate a palavra - "judicial'' 
e depois o final. ' 

O SR. MARIO MASAGÃO- Se
nhOr Presidente o intuito da emenda 
Hermes Li~a é' assegurar os possui
dores c!-e livros e g11:wuras imorais 
contra possíveis abusos policiais o 
receio, porém, segundo, me pareoo é 
infundado. Se a Polícia, abusivamen
te. aJ?reender livros ou gravuras não 
ofensivas ao pudor o poder judiciário 
garantirá o direitÓ violado, e haverá 
indenização dos danos cta.usados o 
que não se pode é, na Constituição, 
estabelecer a necessidade de mandado 
juôicial para apreensão de livros ou 
gravuras que atentem contra o pudor, 
porque, se a diligência policial não 
for simples e instantã.n~a. jamais se 
realizará com exito. Haverá tempo 
para que os interessados desviem os 
objetos usados - na prática da infra
ção. A supresa é necessária para es
tabelecimento do "flagrante" 

Manife·st:ç>-me contl'la. a emenda. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

DENTE - os Srs. Representantes 
que aprovam a primeira parte da 
emenda Hermes Lima queiram ficar 
sentados. (Pausa) . 

Rej•eitada. 
A segunda parte fica prejudiop,da, 

pela rejeição da primeira. 
Passemos. a;o n .0 a: 

:•o regime democrático, os di
reito~ fundamentais do inc!ividuó 
oe as liberdades públicas serão pro
tegi~os C'Ontra qualq).ler processo, 
marufestação ou propaganda ten
dente a suprimí-los, ou a instaurar 
sistema incompatível com a sua 
existência". 

Há duas emendas . A primeira, do 
Sr. Herme& Lima, diz': 

"Incumbe, precipuamente, ao 
poder público, defender e assegu
rar o funcionamento do regime 
democrático, com os direitos e li
berdades e:;tabelecidos nesta Cons
tituiçãó. Quando o poder público 
vio!ar êsses direitos e liberdades. a 
resistência à opressão e à ilegali
dade é o primeiro dever do cida-
dão" . -

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, o disp'OSitivo não se refere a 
qualquer dos têrmos do inciso 8.0 Po
deri~ constituir, até, inciso autônomo, 
a nao ser que tenha sido intenção do 

J 

• 

~gnatário da emenda suprimir o in
ciso .8.0 tal como está redigido. Só po
e-erei votar essa emenda, se autôno. 
ma. Em substituição do inci&o 8.0 não· 
lhe poderei d!a.r meu voto. Dá-lo-ei a 
qualqu~r dispositivo consagrando o 
principio da resistência .(L !Opressão 
por parte do Govêrnó, porém não com 
prejuízo d0 inciso 8.0 tal como se acha 
reçiigido no pro.Jeto. ou o da emenda
Milton Campos, à qual antecipada
mente dou minha adesão. 

Se o nobre Representante, Sr. Her
mes Lim.a. desej,a.r que sua emenda 
em vez de substitutiva do inciso 8 o
seja considerac!a aditiva para cab~r 
no text0 da Constituição "'Onde con
vier", a Comissão poderá examinar 
em outra oportunidade, o principio' 
que S. Ex." deseja consagrar. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - vou ler a emen~:t do se
nhor Milton Camp'OS, a que se refere 
o S'r. Prado Kelly: 

"Substitua-se: "Os direitos fun-
. damentais e as liberdades publicas 
enumerados neste artigo serão 
protegidos contra qualquer pro
cesso ou propaganda tendente a.. 
suprimf-los ou a instau11a.r siste
ma inccmpativel com a sua exis
tência" 

. . O SR. HERMES I1IMA- Sr. Pre
Sidente, estou de acôrc:o com as pa
lavras e a sug.estã0 de meu nobre co
lega, Sr. Prado Kelly. Vou reservar 
minha emenda para ser incluidl:t no 
texto onde convier . Não tive a in
tenção de suprimir o n.0 8 por inútil. 
De nenhum modo. 

Acho que o pensamento ai contido 
é justamente 0 de acentuar o dever 
do poder público de defender e asse
gurar o regime democrático. 

O SR. PRADOi KELLY - A parte 
final eu a considero pr-eceito novo: · 
~'quando o poc!ter público violar esses 
direitos e liberdades a resistência à 
opressão e . à ilegalidade é o primeiro
dever do cidadão" . 

O SR. HERMES LIMA - Reno
varei. como emenda, essa última :par
te, Sr . Pre:;idente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
D~NTE -;- O Sr. deputado Hermes 
Lima acaba de retirar sua emenda. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente aceito a emenda do 
Sr. Milton de' Campos: ela corres
ponjc!oe ja.o pensa.IJW!nto da ·sub-Ck>
missão. 

A Grande Comissão se defronta. nel!
te momento, com um problema, de cer-
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-.to modo, novo: o da defesa da llber-
·dade. : . b . o regime democrat1co ase1a-se no 
valor do indivíduo e na unidade so
cial· vale dizer, na liberdade de ca.aa 

.. um' respeitada por todos. Não é ad
missivel que alguem se .si,rv:a da liber

-dade para avocá-la como privilégio seu, 
de· seu grupo ou de seu partido. Pars 

·que haja unidade social é mister seja a 
!:.iberdade um bem de todos e de cada 

~enhum regime pode subsistir se 
não se defender; e a idéià de defesa. 
.da liberdade pelas indispensa.vels rc:;
trições do seu uso, isto é, no sentido de 
não ser utilizada para sua destruição, 

·.é um princípio que vejo já aceHo no 
campo internacional. 

Um autor que há pouco citei. An
. dré Mandelstam, diz que_ uma vez est
·· tabelecidos 0 s direitos fundamentais 
-: go indivíduo, cumpre à sociedade or
·: ganizar a defesa dêsses direitos . 
. · A emenca do Sr. Milton Campos 
não altera fund1a.mentalmente o pro
j.eto; apenas suprime a,.s. expressões 

·"regime democrático". Desde, porém, 
. que conserva as expressões "os direi
tos fundamentais do individuo e as 

;liberdades públicas" satisfaz, plen&
:mente, porque o re!Pme democrático 
--está exatamente nisto. 

Era o que ti:Q.ha a dizer. 
O SR. MILTON CAMPOS - Sr. 

Presidente, devo •acentuar perante a 
Comissão que, se a minha emenda. 

.suprime a expressão "regime demo
crático" é, justamente, para melhor 
acautelar o prevaleciment0 da demo

-cracia. · 
o artigo em debate contém todos 

:aqueles Cireitos fundamentais e tõdas 
. as liberdades- públicas que, na verda
:de constituem a substância do regi
':mé democrático e verdadeiramente o 
caracterizam. 

Se dissermos, além dlsso, que tam
:bém será defendido com êstes rigores 
e cautelas '<> regime _democrático, po
deremos permitir que, amanhã, por 

' interpretações arbitrári:a.s ou, m&mo, 
·cl!-Vilosas, se considerem não cemo
cráticas atividades· que r-ealmente o 
sejam. 

Assim, a supl'essão da expressão do 
texto vem, justamente, impedir que, 

-em nome da democracia, se evite o 
florescimento dêsse regime no Brasil. 

O texto visa a defesa do regime 
·democrático e foi no mesmo sentido 
·que apresentei minhJa. emenda. Ela 
·-·vem torná-lo menos vago, menos im
·:-preciso e, conseguintemente, mais 

I 

conveniente aiO futur0 da democracla 
no Brasil. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE -Em votação a emenda.. 

Os Senhores que aprovam a emen
da substitutiva do Sr. Milton Campos 
queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovaca. . . 
Existe ainda, sôbre êsse inciSO, 

emenda 'aditiva do Sr. Hermes Lima• 
:.;: a seguinte: , -

"Quando o Poder Público violar 
êsses direitos e liberdades, a ·re
sistência à opressão e à ilega
litbde é o primeiro dever do ci
dadão." 

Os Senhores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.> 
Reje~taqa . . 
O SR. CAIRES DE BRITO- Se

nhor Presidente, declaro que · votei a. 
faV'Or da emenc-a. 

O SR. PRADO KELL Y --,-- Tam
bém desejo fique ,consignado, Sr. Pre
sidente, que votei favoràvelmente à 
emenda do Sr. Hermes Lrm!~ . 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - Passemos ao número 9: 

"E' inviolável a liberdade de 
conciência e de crença, e garan
tido o livre exercício dos cultos 
religiosos, desde que não contra
venham à ordem pública ou aos 
bons costumes. As associações 
religiosas adquirem persoma.lidade 
jw·ídica na forma da. lei civil." 

Há emenc-as relativas· a êsse dispo
sitivo; a primeira, do Sr. Aliomar 
Baleeiro nos seguintes · têrm1os: 

"Substituam-se as palavras "e 
de crenÇja. religiosa", pelas se
guintes: - "de crêr ou o de du• 
vidar". . 

Ainda do Sr. Baleeiro. ao mesmo 
número 9: . 

"Acrescente-se, tn-fine: "e . por 
estas serão r-egidas quanto ao seu· 
patrimônio e administraçã'O." 

Outra do Sr. Gaitas de Brito, eli
minando as expressões: desde que não 
contravenham à ordem pública e aos 
bons costumes". 

A última: é supre.osiva. a segunda adi
tiva e a primeira modificat1va. 

A emenda supressiva, c·o Sr. Caires 
de Brito deve .ser votada preferen-
temente.' . . 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente viso, com esta emen
da, evitar que se continuem a prati
car atos de .violência fundamenúa.l 
contra as religiões negras. Conheço-

.. 

\ 
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as muito de perto.. Estive em íntimo 
contra com elas na Bahia, e presen
ciei, também, os abusos p'Oliciais; Co
nhecedor, até certo !X)nto, dos ~;eus 
ritos e de sua pureza, sou contra "3.S 
expressões que sugiro se retirem por
que constituem perigo para essàs or
ganizações. 

Sr. Presidente, é muito difícil fa
zer-se juwo perfeito daquilo que .çe 
diz constituir contravenção à ordem 
pública. Insisto, porque na própria 
Co;nstftuição, no inciso 5, assegura-se 
às autoridades o direito C.e repressão 
aos que 1a.busam da livre manifesta
ção dó pensamento: 

No caso da religião .Sr. Presidente, 
seria um absurdo deixarmos uma sim
ples autori-dade policial julgar se tal 
ou qual religião contr avém à ordem 

· pública. A não ser nos casos de pura 
matéri1a. policial, p•ode a autoridade 
policial, a título de moralidade, impe
dir a livre ma.nifestàçã0 C.oe um culto 
religioso. 

Por ·enquanto, posso exemplíficàr 
com a religião negra; conheço inú
meros casos de per-seguição, de inva
são dos terreiros, de espancamentos e 
de prisões. Não ignoro aue. tanto na 
relígiã.o negra, como em outras, hã 
abusos; rn1a.s o que desejava assinalar 
é que, não obstante essas expre.~sões, 
continuarão os abuS!Os. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
O fato trazido ao conhecimento da 
Comissão, por V. Ex.", é absolutamen
te verdadeiro. E eu, como baiano, 
p'Osso atestá-lo pois conheço o assun
to por experiência e obsevação. O 
que, porém, conte.s.to é que Q remédio 
para o mal, isto é, a perseguição à re
ligião afro-brasileira, esteja na emenda 
de V. Ex.", .suprimindo a· cláusula rela
tiva aos bons costumes. Em verdade 
a prática da religião negra, na Bahia, 
nã0 é contrátia. aos bons costumes. 
:É feitichismo, talvez, roas não imora· 
lídade. O me,mo ac'Ontece em muitos 
Estados. Entretanto. é preciso coibir 
os abu..sos policiais. como os de uerse~ 
guir os simples, os humildes, os po
bres, nos .seus cultos ruC.imentares, 

• desde que não sejam contrários aos 
bons costumes. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Con
siderando, Sr. Presidente, que tôdas 
essas religiões estão num .nív-el ma1s 
baixo de seu aperfeiçoamento, não se 
justificam 118 expressões a que a 
emenda se refere. 

Imagine-se que amanhã deix~· a re
ligião católica de -dominªr no país, que 

seja outra, e se tentasse proibir, por 
exemplo. a conf1ssão. Deve!·íamos, nes
sa hipótese, eliminar do inciso as ex
pressões, porque continu;u:ão a dar 
margem a abusos por parte das auto·· 
ridade.s. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DEN'T'E ~Em votação. Vou'submeter 
à Casa 'O artigo sem prejuízo . das 
emendas. 

Os Sêllhores qu.e aprovam o c1spo
sitivo, sem prejuízo das emendas. quei
ram conservar-se sentados. (Paw;a) 
Aprov>,a.do. 

Consideraremos, agora as emen
das. 

Os Senhores que apl"ovam a emen
da do Sr. Caíres de Brito, ma.ndando 
suprimir as palavras finais do ctispo
sitivo, queiram ronoerv.ar-se sentados 
(Pausa). 

R·ejeitaqa. 
O SR. CAIRES DE BRITO- Se

nhor Presidente, perdoe-me a iruiis
tência, mas requeiro verificação de 
votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda propondo se suprimam as 
expressões - "ecesde que não contra
venham à ordem e aos bons oostu
mes" - queiram conservar-se senta
dos. (Pausa) . 

Está, evidentemente, re.ieitar:la. Ape
nas dois a favor. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, votei contra a emen
da porque não corresponde ao !Obje
tivo do seu aulior, que é o de proteger 
os cultõs afro-brasileirqs .. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Senhor Presidente votei a favor da 
emenda q'O Sr. Càires de Brito, por
que a alinert 5 garante 0 mesmo que 
se pretende atingir com a alínea já 
votada. · 

O SR. CAIRES DE BRITO- Per
feitamente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há duas emendas modifi
cativas c.a redação, na parte que diz: 
"E' inviolável a liberdade de consciên
cia e de crenÇi:t . .. "' 

Vou submetê~las na ordem de che
gada à mesa . A primeira, do Senhor 
Aliomar Baleeiro manda substituir as 
palavra.s "de crença" pelas seguintes: 
"a de crer ou de duvidar". · 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr . Pr-esidente, ninguém, hoje, a não 
ser qu1a.nt'O à :religião negra, de minha 
telTa, contesta o dir~ito de crepça. O 
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perigo é que há homens de boa von
tade, inspiracQs na bondade da fé e 
que que rem confundvla aos out ros à 
fôrça·. Não ·admitem que alguém pre
tenda viver da maneira que lhe àprou
,·er, em matéria de crença ou des'!rcn
ça, e se insurjam. contra a cláusula do 
dispositivo, que fala em libc"·da-le de 
consciência, o que envolve, ou ;l\~,·e 
envolver a idéia de crer e duvldr:r. 
Achei necessário ficar expre.;sa a. li· 
berdade de duvidar, pelo mesmo prin
cípio que se estabeleceu também ex
pressamente a liberdade de crer. Pode 
ser inútil, mas é esfôrço de bo't von
tade para que futuros intérpretes, ou 
aplicadores, não infiram da referência 
expressa à liberdade de crença um 
argumento a contrário sensu ::outra 
a .liberdade de duvidar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda queiram conservar-se sen
tacos. (Pausa.) . 

Rejeitada. 
. A segunda emenda é do Sr. Hermes 

Lima, mandando sub&);ituir a expres
são "liberdade de crenQa." por "liber
do.de de ter ou não ter religião". 

O S'R. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, acredit:o que a liberdade de 
não t-er religião está hoje 3.3segurada . 
pelas $arantias e direitos Que as Cons
tituiçoes democráticas estatuem. En
tretanto para lmpec1r qualquer inter
pretação capciosa é. que 1a.presento mi
nha emenda, pois o direito de não ter 
religião é tão sagrado romo o de tê-la. 

O SR. RAUL PILA - Sr. Pre
sf.dente, votei contra a emenda do no
bre colega Aliomar BaLeeiro e voto 
contra a do· Sr. Hermes Lima, porque 
entendo que na liberdade de crença, 
eüá -contida a liberdade· de não crer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - · Os Srs. que aprovam a 
emenda do Sr. Herm~ Lima, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) . 

Rejeitac-a. 
Existe emenda aditiva, assinada 

pelo S'r. Aliomar Baleeiro, que mr.mda 
acrescentar no últim0 período: 

"E por esta serão regidas quan
to ao seu patrimônio e adminis
tra~ão'·'. 

O disposiiivo, aprovada a emtmda, 
ficaria a<sim redigido: 

"E' inviolável a liberd!a.de de 
consciência e de crença, e garan
tido o livre exercício dos cultos 
religiosos, desde que não contra
venham à ordem· J)ública ou aos 

bons costumes, As assooiações re
li_gipsas adquirem personalidade 
jurídica na 'forma da lei civil. e 
por esta serão .rigidas Quanto ao 
seu patrimônio e administração" . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, há no foro brasilero 
notiàia de V'á!J.úas demandas :.en'!Je 
congregações e asS'OCiações roligiosas 
e respectivos bispos, em virtude da 
possível ou impossível aplicação do di
reito canônico s. .essas mesmas ta.sso 
ciações. Elas se constituem pelo di
reito civil, e i."l.SCl'tV!=m-se no registro 
civil, mas acontece que, em relaçã'O 
àos .wus bens e à sua àdm.inistração 
interna. muitas vezes os bispos têm 
pretendido imnor o d.treito canônico. 
E a consequência é que. não raro, os 
cissidios chegam ,a, apaixonar a po
pulaçã:o, ta.nto que, na minha terra. 
sàbidamente religiosa, profundamen
te crente, já vimes por mais de uma 
vez, o Aroepispo :erimaz do Brasil ~er 
vaiado nas ruas, alvo das mais es
candalosas manifestaçõe5 de desacato: 
Na Bahia existe uma veneração ao 
Senhor do Bonfim, conhecida em !lo
do o pais. Por sua igreja, suas tradi
ç~.. seus .costumes. a população era 
muito ciosa de que o culto fosse en
tregue a padres brasileiros, como qui
seram os componentes dia respectiva 
irmandade. 

O Arcepispo da Bahia, entretanto, 
confiou os bens dessa IrmanQade, 
contra vontade dos dirigentes da me~.: 
ma, a padres estrangeiros, o que pro
voc'Ou uma revolta profunda. Ess.as 
associações, pelo dispositivo. se vêm 
na contingência de se organizarem 
pela lei civil brasileira; entretanto, 
Quando entram em dissídio com os 
bispos, o Suprem0 Tribunal - como 
já fez uma vez e fará outras - man
d,a aplicar o Direito Canônico, em 
plena colisão com a lei brasileira sO
bre associações civis. 

Ora se o dispositivo manda que elas 
se organizem pelas lei> brasileiras, 
seu regime de bens deve seguir o QUe 
está pre&crito na nossa legis:aGão. E 
fsto é ·tanto mais necessário,- Quando 
numa dessas demandas. o Arcebispo da 
Bahia invocou a extraterritorialidade 
da Santa Sé para decidir o caso. Tra
tava-se da reiv..indicação de um imóvel. 
Então vimos o absurdo: oelas nossas 
leis, nenhuma nação oode ter bens 
imóveis no .pais - excetuadas as em
baixadas, - então, no caso concreto 
de que falo, a pretexto da extl·aterrito
rialidade da Santa Sé. det,:idiu-se em 
sentido contrário às leis bi·asileiras. 
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O S'R. MARIO N'"..ABAGAO - Peço 
a palavra. · 

Sr. Presiôente, sôbre a interessante 
questão a .que acaba de se ref-erir o 
nobre Deputado Sr. Ali'omar Baleeiro, 
parece-me, data venia, _que S. Ex.a la
hora em equívoco . Não há dúvida al
guma, Sr. Presidente, que os bens. das 
comunidades religiosas se reg-em, en
tre nós, pela legislação civil. Acon
tece que em· algumas questõe·s judiciá
rias, o Supremo Trbitmal Federal re
correu ao exame .do Direito Canônicn, 
não para regular a · propriedade, . mas 

'· para verificár, segundo ê:sse Direito, 
qual a autoridade religiosa que devia 
ter a res.pectiva administração. Da 
mesma form1a se procede ·em relação 
aos estatutos das sociedades anônimas. 
que são consultados para se conhece
rem as atribuições dos respectivoo. ór
gã•os. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
E' o diroeito institucional. 

O SR. MARIO .MASAGAO- E' o 
direito institucional, a que se refere o 
Sr. Senador Ferreira de· Souza. Não 
há pois objeto para 1:1 emenda do 
not1e càlega, Sr. Ali'omar Baleeiro. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos votar. 

Os Senhores que aprovam a emen
da ·,queiram ficar sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. · 
"10) Por motivo de convicções 

filosófic~. . políticas ou religios,'13, 
ninguém será privado de qualquer 
dos seus 1 direitos, salvo se as in
vocar para se e]<imir de obrigã
ção, encargo ou serviço impo.stoo 
por lei aos brasileiros". 

Não há •emenda. 
os· Sienhor.e." que aprovam o nú

mero 10 queiram c•onservar-se senta
dos. (Pàusa). 

AprovaC.·o. 
"11) Haverá assistência religio

sa nas expedições militares e nos 
:e,.tabelecimentos oficiais de in
ternação coletiva, quand0 solicita- . 
·ua, e sem constragimento dos as
sistidos. N;as expedições militares, 
a assistência religiosa será exer
cida P'or s.arcedote brasileiro 
nato". 
Há várias emendas 

Do Sr. Deputado Arruda Câmara: 
"O. Estado providenciará a 1as

. . sistência religiosa às classes l!r
madas, hospitais e presídios". 

O SR. IVO D'AQUINO- A emen
da do Sr. Deputado Arruôa Ç'âmara 

está contida nQ texto, que, por sinal. 
é mais amplo. 

O SR. ARRULDA CAMARA - Res
trinjo minha emencta às palavras 
iniciais. Em lugar de "expedições 
militares" dig•o "fôrças armadas". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Peço ao Sr. Deputado Ar
ruda Câm ara que redija sua emenda: 

Emenda substitutiva uo Sr. Depu- . 
tado Herme.s Lima: 

":Sempre que solicitada, será 
permitida• assistência religtosa nas 
expedições militares · e nos esta
belecimentos oficiais de interna..: 
ção colet iva, sem ônus para cs co
fres públicos, nem constrangi
mento· para os assistidos. Nas ex
pedições militares, a assistência 
religiosa será exercida por sa-cer
dote bra•sileiro nato". 

Emenda do Sr. Deputado Aliomar 
Bale-eiro: 

" IntercaLar-se, depolB de "eX'Pe
dições militares", entre vírgulas, O· 

seguinte - "sem gravame para os 
cofres púbiicos". 

Emenda do Sr. Deputado Guara(!i 
Silveira: 

"Será providenciada a,si;istência 
religiosa às fôrças ai·mada:s, só 
exercida por brasiLeiros natcs e 
nos estabelecimentos de interna
ção coletiva . quando socilita·da 
.pelos interes·sados, sem constran
gimento dos aiSSistidos". 

SãO as emendas existentes. 
O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre

sidente, acho que a emenda do Se
nhor Deputado Guaraci Silveira iá 
está contida no próprio-têxto. E' ape
nas, emenda da redação. 

A emenda do Sr. Deputado Aliomar 
Baleeiro pretende que a• assistência 
religiosa se faça sem gravame para 
as cofres públicos. 

Tenho de explicar · o sentido do nos
so têxto: "Haverá assistência religio- · 
sa nas ·expedições militares". Desde 
que seja · feita essa assistência~ religio
sa nas expedições militares. justo é 
que os capelãe5 percebam, ccmo têín 
percebido, conforme o posto que ·Jéu
pam nas fôrças armadas, pmque nas 
expedições i:nilitares os caJ]Je1ães têm 
sido incorporadO'S como oficiais, e as
sim remunerados, se me não engano. 

O SR. ARRUlDA OAil.\ffiARA - A 
remuneração é fixa e tem sido a cor
respondente ao pôsto de primei.ro te
nente. 
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Não entro nessas minúcias. Nosso 
têxto refere-se a · expe<iições milit~·es. 
A Sub~Comissão não tratou da assis
tência permanente nas fôrças arm~
das, porque, dessa forma, estaríamos 
de acôrdo com a emenda do Sr. Alio
mar Baleeiro, ilsto é, sem gravame 
para os cofres públicos. Nas expedi
ções militares, já não podemos pen
sar da mesma forma, porque os ca
pelães recebem remuneração de acõr
do com o pôsto. Esse o meu pçn&a
mento. 

O SR. ALioaMlAR BALEEIRO 
O objetivo oa nlinha emenda foi, so
bretudo, provocar esclo.recimentos, 
porque a meu ver, - e i-S$0 sem !1e
n!hum melindre para os eminentes 
a·utores dessa parte do pr-ojew, - 11ão 
ficou bem claro se, fora da hipótese 
dos padres que seguem com as fôrças 
e e~ediçÕ€s militares, íHes ganham 
ou não. Essa par-t€ é muito impor
tante. Existem, talvez;, algumas cen
tenas de unidades militare~. Bm loga
res de internaoção, q11arteis, prisões, 
estabelecimentos milit:1.1·e-;, escolas e 
internatos do govêrno. Se nessas mil 
cu duas mil unidades Lcar entendido 
que os respectivos sacerdo-tes ganham, 
isso irá onerar pesaoamente · os co .. 
fres públicos. Além disSI, as 1~:inorias 
religiosas protestantes também :t:lei
tea:rão seus · sacerdotes. No caso das 
e-xpedições militares, não há dúvida · 
que o govêrno deve arcar com· as des
pesas. Quem manda fôrças mi!itare5 e 
exige todo o sacri:fício dos cidadãe-s 
que as acompanham, deve as.;;egnr:.:o.r
lhes tudo, inclusive a assistência re
ligiosa que cada um exige, de acõrdo 
com sua consciência e que não po<ic 
obter fácilmente numa expedição. No 
caso dos quarteis, é presunção que 
existam em r€g;ra, perto d~se.s esta
be!ecimentos. cultos religiosos ao al
cance da corporação. d<~ modo -que os 
crentes possam dêles se socorrer. 
Ma:s se por conveniênc1a de deter
minado credo religioso êSse credo 
pleiteia uma capela nos quarteis e 
quer enviar seus missionários in loco, 
para comodidade e maior pro3elistis
mo de sua religião, acho muito bom, 
muito louvável, mas que seja de g;ra
ça para ao Nação. Ou que cada crente 
pague a sua parte, sem locupletar-se 
com e1s impostos dos que têm outra 
crença, ou nenhuma. · 

E pre.ciso, porém, deixar bem claro 
na Constituição que os cofres públi
cos só suportarão o ônus dos capelãts 
militares, no caso especial de uma 

fôrça expedicionária militar, porqu~ 
a própria necessidade da guerra não 
comporta a possi}}ilidade do solda· 
do .procurar padre ao alcance dos seus 
horários e, sobretudo, em pais que 
talvez 1:\ão. seja da mesma religião do 
nosso povo. 

E', portanto, m-edida de moralidade 
que não se insira nêsse dispC)Sitivo, -
bem intencionado e louváver, como 
disse, - qualquer coisa que pareça 
como o desejo de que o ministro de 
qualquer religião faça uma sinecura 
ou, como acaba de dizer aqUi a meu 
lado o Sr. Graco Cardoso, uma si mo- · 
nia. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, minha emenda é uma repe
tição do que stá na Constituição de 
1934. Acho que a assistência religiosa 
prestada às expedições militares é in
teiramente justa. e bem assim que os 
capelães tenham os vencimentos que 
fo1·em arbitrados pelas autoridades. 
Mas acho que essa assistência nos esta~ 
belecimentos oficiais de 4J,ternação co
letiva, ou onde fõr solicitada, deve ser 
inteiramente gratuita, ·oara que não 
perca a expontanei-dade e pureza de 
que se deve revestir. Ao mesmo tempo, 
se dermos. na Constituição. uma espé
cie de obrigatoriedade para existência. 
permanente de capelães em tôdas as 
nossas fôrças armadas, êsses capelães 
terão que ser subdivididos, pelo me
nos, pelos batalhões e navios de guer
ra, e nêsse caso nem o total de pa
dres existentes no Brasil seria sufi
ciente, e assim o ministério religioso 
seria desfalcrudo:, enormemente, de 

muitos dos seus servidores. Criar-se
ia, outrossim. uma carreira eclesiás
tica à custa dós cofres públicos, o que 
nem a própria religião deseja. - por~ 
que não precisa, ..:_ e nem· o próprio 
legislador constituinte quer. Acho 
justa a remuneração aos sacerdotes; 
nas expedições militares. Penso tam
bém ser muito baixa. ridícula mes
mo, essa remuneração. no . pôsto de 
tenente. 

Nos estabelecimentos oficiais, ou , 
quando ela fôr solicitada pela própria 
origem dela, deve ser gratuita, ngo
rosamente gratuita. para que. assim, 
não perca aquêle caráter de elevação 
que deve ser mantido n,um ~tado leigo 
como é o nosso. 

Por conseguinte. redigi minha emen· 
da de modo a separar a assistência. 
religiosa nas expedições militares, da
quela prestada nós estabelecimentos 
militares, que não deve ser remune
rada e, nesse sentido, a Comissão de 
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Re~·ação dará 1:1. melhor f'orma que 
julgar conveniente. 

O SR. GUARA.CI SILVEIRA -
Sr. Pre.>idente, a questão é muito com
plexa, e como ténho poupado muito ·..; 
atenção de meus prezados colegas de 
Comissão, pediria a atenção de todos 
os colegas para as palavras que vou 
proferir e faço um apêlo' especial ao 
nobre Representante Senhor Ivo 
d'Aquino para as explicações que da
rei. _ 

Para nós evangélicos, na realidadP., 
só interessaria, a assistência em exvé
dição. porquanto as nossas igreJas 
atendem a qua.se tôdas as loca::.idaaes 
onde existem quartéis e aos domingos, 
temos· a presença d.so membro$ das 
nossas igrejas, .que servem à pátria. 

Concordamos, entretanto, com uma 
assistência pel'manente às forças ar
madas, P'Ois já está no espírito do 
povo bmsileiro uma igualdade de di
reitos '!)ara todos os cr.ed0s cristãos. 

Na realidade, nossos filhos, quando , 
vão para os quartêis, estão sujeitos 
a influências pecaminosas muito for
tes .e se é justo que os sacerdotes ca
tólicos t-enham oportunidade de dar 
>assistência aos nossos irmãos daque
le credo, também o é que acompanh~
mos os filhos de nossa igreja, para 
aju~>á-1<>.!. a resisti!' às tremendas ten
tações da vida militar de onde muitas 
vezes voltam, apesar de jovens, enftr
mos para todo o resto da vida, e pron
tos a transmitirem as grandes enfermi
dades adquiridas a filhos e -netos. 

Somos. portanto, favoráveis à a~·· 
sistência, em primeiro lugar, por ês.-
te mõtivo e, em · segundo, porqne iem 
determina;ção constitucional. já ex15-
tem capelães católicos romanos em tor
ças estaduais; e ,desde o momento em 
que sejá assegurado por um dispositivo 
constitucional, nós, evangélicos, tam
.bém teremos o mesmo direito. não digo 
ria proporção dos católicos romanos, 
que são a maioria. mas em proporção 
corespondente ao número de membros 
da igreja a que devemos prestar nossa 
assistência. 

Quero Srs. Representantes, chamar 
a atenç'ão para esse fato que não 
pode pa,sar ci1espe·rcebid'O: Estamos 
niuna luta tremenda, em que o mun
do inteiro poderá sucumbi!', &e não 
pudermos manter os principias mo
rais ~a religião. Uma religião que 
não mantenha seus principias morals, 
não P'oderá impedi!' o mundo de sos
sóbrar, como vem acontencendo, por
que . tod!a a nossa falência está nO$ 
princípios morais e 'não pocJ,émos es-

tabelecer prinCiplOs .p'Oliticos sem res
taUrar os morais, Vimos, nesta gran
de guerra, que a asistência religi~a. 
às tropas foi uma grande força que 
manteve os nossos principias e os tor
nou vitori1osos. 

Li. ainda, ontem, n,"O Globo' , a 
entrevist1a' do último chance1er cató
lico da Alemanha. Afirmava ele que, 
nesses momentos terríveiS~, a igreja 
protestante e a igreja católica se de
ram as mãos. para enfrentar o adveL
sário comum. 

. O Arcebispo de Friburgo, na Alema
nha, disse que, apesar das diferen
ças de credo, _prote:ótantes e católi
cos souberam cobrir com a po~·ero
sa cruz de Cristo, Ó abismo que os 
s.eparaVJl e que êste ponto serviu pa
ra estruturar, no sentido moral, aque
las conviqções religiosas. Oi.tou ele 
um fato impres.;:-ionante: que quando 
os católicos· tiver·am. em Leipzig, to
das as suas igrejas destruídas, os pro
testantes lhes ofereá~raín a Igreja ã-e 
S. Tomás para que os p;adres cató
licos ali puóeE.sem cefebrar suas mis
sas . 

E há p'ouco tempo "Seleções" nos 
trouxe a história de um padre católi
co que foi estabelecer um serviço re
ligioso numa penitenciária: os meto
dista~ ~he deram 0 sino; ·os prebiste
;rí.anos,. c.s tijolos; e membros das di
vers&s igrejas !aram coopei'}ar para a 
con:,trc.ção ãa c:1pela. 
. Estamos V·eaO:o que os esforç<:>s unl
dos das religiões cristãs vêm por fim 
E'nfr<.ntar o PWNema da irreligiosida
de, que ora assombra o mundo e leva, 
à sua culpa, todo os grandes prejuí
zos que tivemo-s nos ú~ti:nos séculos. 

Assim, pois, quando apresentamos 
nossa emenda, - aliás, com aprova
ção do Pa~Te Arruda Câmara, em to
d~. os seus têrmos - quisemos fri
zar o seguinte: 

Será \)rovidenciada a assistência 
reliaiosa às fôrças armadas. E ·usamo.s 
d0 têrmo "providenciar", porque deve 
s.er uma atitude do govêrno provi
denc.ia1· para que ·OS filhos dos cris
tãos da.~. diversas seitas :n_ão estejam 
abandonados em um meio tão peri
goso como tem sido até o presente o 
serviço militar. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
As religiões determinam que 1ao pas
to incumbe pTocurar as ovelha.<>, e 
não estas ao pastor. 

O SR. GUARAGI SILVEIRA- Diz 
bem 0 nobre Representante que são 
os pastores que devem procurar as 
ovelhas ma.s, no serviço militar. não 
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poderemos fazê-1'0 sem que tenhamos 
permissão c:as forças armadias. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Tanto eu como o nobr·e colega Se
·nhor Hermes Líma reo:tringimos . nos
sas considerações apenas à questão do 
pagament'O pelas ·cofres públicos. 

O SR. ·GUAR:ACI S1LV;,EIRA -
Chegarei lá. 
. Quero fa.z.er novamente um· apelo 
aos ilus.tre.s colegas p.>.ra que ouçam 
as razões que e;tou apresentando, sem 
o que não poderão decidir de matéria 
tão important·e. · . 

Quando inseri na emenda - só 
exercida por brasileiros natos - é ·por
que não podemos permitir que minis
tros protestan t.es ou padres católicos 
estrangeiros penetrem nos quar
téis. Nesta última guerra foram des
cobertos pá.dres c:;~.tólicos e ministros 
protestantes traid'Ores, ·Eles não tra
ziam cruz nem estrelas na testa, . ra
zão pela qual preci~amos ter bastan
te cuidi:tdo. 

Acrescentamos: "e permitida nos 
estabelecimeútos de internação cole
tiva" . Já agora não é "prcwidencia
c~a", mas "permitida", quando solici
tada pelos interessad'Os. E a esta al
tura surge. Up:J.a razão bastante para. 
isso. Um hospital militar, por exem
plo, recebe católico .e prote:.tante. E' 
natural que o ministro protestante e 
o padTe católicó te:pham direito de 
entrada,' para assitir a seus -enfermos. 
E nas penitenciári;:ts há ainda neces
sidade da influência r~giosa, para .a 
C'onversãD ou restaura'"Ção moral dos 
presos. . 

Já verificamos. que há criminosos 
criados na igr.eja católica, a qual não 
teve influência sôbre el-es, llljas, no 
credo novo, protestante, eles se trans
formam. Por outro lado, pesS'oas, nos 
Estados Unidos, criadas na igreja pro
testante, tornaram-se criminosas mas, 
depois, sob a influência da religião 
católica ou outra, se transf•orman:tm. 

Neste sentido, é necessãri0 haja li.
berdade, para que possamos ganhar 
aqueles que falharam -aos padre.~. ca
tólicos é para que êstes também ga
nhem os que falharem na nossa reli~ 
gii'i.o. · 

E ainda acrescentei: "Sem cons
trangimento do.s assistidos". oara que: 
ninguém seja obrigad•o a aceitar e,,-.ta 
ou aquela imposição religiosa. 

Entrett:ínto, como repreÉentante na
tural da igr.eja protestante. devo dizer 
que nossa igreja não propõe a .emen
da do S'r. Aliomar Bale-eiro; "sem 
ônus para 'O Estado" porque estare-

ID.03 prontos • de tôda& :tS maneiras,' 1S 
-'·UStentar-nOS com i:lS ofertas voluntá
rias dos crentes, desde _que s-~ja dada 
liberdade aos nossos ministros dentro 
des exigências da lei· oara que assis
tam aos .>oldados enfermos, ou recolhi·· 

· do.> às penitenciárias. 
Natla há, portanto, em contradição 

com o acréscimo do Sr. Baleeiro. 
Quero dizer, pois, . que não há em 

minha em·enda nenhum subterfúgio. 
ProctLmmos faz-ê-la coincidir com o 
dispositivo do projeto. apenas deixandQ 
a_ue a assistência se.ia à fôrcas arma· 
das, ta..TJ.to na paz com.o na guerra. e 
aue passar ser ou não ~em onus na.ra. 
o:; cofres publicas. como a Assembléla, -
so·l:)eran,:tment-e, deliberar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Arruda 
Câmara pede preferência em favor 
da emenda d'o Sr. Guarací Silveira. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
S'r. P,T'es!dente, desejo pronunciar 
pouc-as palavras, apenas pa.n::t . c'.izer 
aue a Comissão mantém o texto, obJe
to de sua redação, que foi muito cui
dada e · o resultado de discussão muito 
apurada. 

Ten..h'O a impre::são, por todas as 
emendj:ts apresentadas. de que existe 
aqui uma convicção de . que somos os 
únicos capazes de defénder o futuro 
do Brasil. 

O fat0 de remunerar ou não os sar- -
cedotes é questão de'nonac-a. 

Se amanhã entenderm'os de da.r um 
auxílio aos :•.acerdotes. isso estará na 
órbitra do Poder Legislat~vo. Não é 
llljatéria constitucional; de sorte que 
a subcomissão mantém seu texto. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há um r·equerimento de 
nrefP.rênda à favor çla ernenc!a do 
Sr. Guaraci Silveira, que é a seguin
te: 

"Será providenciada a assistên
cia re::.ü;io.sa às fôrcas armadas. só 
exercida nor brasileiros natos e 
nO!l estabeleCimentos de intemacão 
coletiva. quando solicitada pelos 
interessac·os sem con~trangimen
t'O dos assistidüs". 

Os senhores que aceitam o pedido 
de preferência queir1a.m ' permà

necer sentados. (Pausa) . 
Aprovado. 
O S'R. ALIOMAR BALEEIRO -

Sr. Presidente, essa. emenda prejudi
ca aquela que ofereci e ::e refere 
à cláusula "sem ônus para os cofres 
públicos". 

O SR. NEREU RAMOS. PRESI
DENTE - Não, porque é diferente. 
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·os Senhores que aprovam a emen
da queiram ficar sentad'Ds. <Pausa). 

Aprovada. · 
Fi;:a prejudicada a emenda d'O Se

nhor DaputaC:·o Hermes Lima. 
A emenda do Sr. Deputado Arruda 

1Câm1:tra fica também pr.eõudicada, 
vistõ coincidir com esta. 

Existe uma emenda do Sr. Depu
tado Alioma.r Bal-eeiro nos seguintes. 
têrmos: 

"Int-ercale-se; depois de "expe
dições militares e, entre vírgulas 
o seguintes "sem ônus para os c•o
fres públicoss". 

O SR. ARRUDA .OAMARA ..:..... Di
rei apenas pouc~;. palavras aos meuS 
nob!·es colegas de Comissão, simples
mente parp. lhes fazer um apel0 no 
sentido de que esta cláusula acessó
ria, trata-ndo de matéria que mais 
se refere à legislação ordinária, seja 
deL~ada ·à legislação posterior. Trace
mos os principio.s greais. as linhas 
m-.;stras 1:t direçã'O em todos :Os nossos 
pontos de '\list.a, no que se prende à 
organização de uma Constituição de
mocrática. 

Deixemos essas questões mai:s. re
gulamentares, com ônus o.u sem ônus 
com despesa ou sem despesa, para 
quan do, . na legislação nrdiná.ria, fo
rt"m baixados o.s regulamentos para a 
2.ssist ência religiosa. Assim, teremos 
apenas f'ixada o princípio geral de 
:res:Jeito à conciência dos nassos mi
litare:, aquele princípi'O a que se re
feria Rui Barbosa ·quando atribuía o 
aumento da criinin1JJidade militar en
tre nps ã falta _de assistência reli
giosa nos quartéis. o · grande Rui. 
que o Sr. Deputado Aliomar Baleeiro 
deve relembrar, comovido, dizia que 
a assistência religiosa não é faV'Or e 
sim cb.rigação do Estiado para com os 
soldadã:, dos quais exig>e trabalho, 
saA:n1'ício e a própria vida, não po-

~ dendo negar-lhes essa assistência . 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO -

Sem dúvida, RUi Barb'Osa defendeu 
uma aproximação na práticra., entre o 
Estado e a religião - no caso, a ca
tólica; mas não se pode mencionar o 
n ome de Rui Barbosa numa Comis
são Oonstitucizo.nal ~~em recordar que 
se C:·eve ao seu próprio punho a lei 
que separou 13. Igreja do Est'ado - lei 
que foi recebida com o maior júbilo 
pela própria Igreja católica, porque 
veiu eyitar os mais graves incidentes 
entre ela e o Estad'O. Rui Barbosa, 
n.essa lei como em toda sua política, 
nunca defendeu, a0 que eu saiba, o 

I 

princípio de ql,l'e o &tado pagasse pe
los seus cofres ·os serviços da religião. 

O SR. JI.RRUDA CAMARA- Leia 
v. Ex."' os belissimos trechos de Rui 
Ba!'busa sôbre a assistê:tc1a religiost., 
escribas posteriormente, e verá que êle 
a considera um dever do Estado para 
com seus ~>Oldados. Invoca êle aindi':t. 
a legislaçã0 da América c?.'D Norte e 
da Inglaterra grandes e democráticas 
naçõeJ~. que 'servem de exemplo no 
campo' da garantia de todas as liber
di:J.des, individuais e coletivas. 

Quando, pois, assegm·amos assistên
cia religiosa às classe:> armadas, de 
maneira geral. em nossa Constituição, 
re.;;peito à liberdade de conciência dos 
nossos soiG.ados. Estamos 1:0bretudo ze
lando · a formação e::;piritual e moral 
dos responsáveis pela ordem e pela paz 
interna da n<LÇão, pela .;;ua integridade 
e pela sua defesa contra o~ estrangci-
rm; e agressores. · 

Tudo exigindo do S'Oldado, o Es
tado tem também o dever ce dia.r
lhe tudo e daquilo que lhe pode dar o 
que -.há de mais precioso é o re&peito 
à suà conciência - a assistência re
ligiosa.-

Votelll'os, pois, eSE·a assistência reli
giosa, como um preito aos noSSQs mi
litares, que têm dado .tanta;; provas 
de heroismo, derramando seu san
gue e arriscando sua vida para que se
jamos livres. para Q.ue o Brasil conti
nui livre. Deixemos eSsa questã;o se
cundária de gravames ou nãú g'l'aVI::t
mes para quando forem tais normas 
regulamentadas na ler ordinária. En
tão, cuidiu:emos defses problemas. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda Aliolnill' Baleeim, queiram 
permanecer sentados. <Pausa). 

Rejeitada. - . 
Antes de . encerrar a sessão, vou 

submeter a votos o inciso n.0 12, ao 
oual não foram oferecidas emendas. 
E' o seguinte: 

"O~. cemitérios terão caráter se
cular e serão . administrad'Os peb 
autoridade municipal, senão livre 
a todas as confissões religiosas a 
prática dos respectivos ritos . As 
.a1~soc1ações . religiosas poderão 
manter cemitérios particulares, 
obedecidas· a.s prescrições legais". 

Os Senhores que o aprovam queiram 
ficar senúl.dos . (Pausa) . 

Aprovado. · 
Levanto a sessão, mareand·o outras 

para amanhã àr,: 9 e às 14 horas. 
Levanta-se a sessão às 19 horas 

e 10 171.inuto-s. 



30.a Reunião, -em 1 de Maio de 1946 

Reuniu-se hoje às 9 horas a Comis
são da Constituição, com a presenca 
dos Srs. Constituintes: Nereu Ramós, 
Presidente, Prado Kelly, Ataliba. No
gueira, Arruda Câmara, Hermes Lima, 
Eduardo Duvivier, Graco CaJ:d:Jso; 
Milton Campos, Agamemnon Maga
lh~es, Gustavo Capanema, Ferr~im de 
Sousa, Maria Masagão, Atilio Viv~~qua, 
Arttur Bernardes, Magalhães Barata, 
Raul Pila, Argemiro Figueiredo. Cm:t.a 
Neto, Soares Filro, Aliomar B'>!er.iro, 
Valdemar Pedrosa. Caíres de Brito, 
Guaraci Silveira, Ivo d'Aquiua, SilveS:· 
tre Péricles, Café Filho, Acúrri:> Tôr
res, Clodomir Qardoso, Baeta Neves, 
Sousa Costa. 

O SR. N'lillEU RAMOS, 'PRESI
DENTE- Está· aberta a sessão. 

Vamos continuar a votação do Ca
pítulo ,rr, "Da Declaração de Direi
tos". 

"A todos é lícito reunirem-se li
vremente e sem armas, não .po
dendo intervir a polícia senão para 
manter a ordem pública. Com êste 
fim, poderá a polícia designar o 
local da reunião, desde que com 
isso não a impossibilite ou fruste". 
Com dispositivo foram oferecidas 
emendas: uma do Sr. Raul Pila 
nos s-eguintes têrmos: 

"Substitua-se pelo seguinte: A 
todos é lícito reunir-se livremente 

. e sem armas, não podendo a po
licia intervir senão para restabe
lecer a ordem pertur-bada ou ga
rantir o trânsito público. 

Com êste fim, poderá destgnar 
o local onde a reunião deva rea
lizar-sol!, . contanto que isto não 
importe em impossibilitá-la ou 
!frustrá-la". 

Outra, do Sr . . Caíres de Brito: 
"R.e!dija~se as-sim o núm-ero 13 :· 

-A todos é licito reunirem-se ou 
desfilarem livrem-ente e sem ar
mas, não podendo a polícia inter
vir, s-enão para manter a ordem 
pública". 

O S'R. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, o que cl!l!ssicament-e sempre 
se garantiu no Direito Constitucional 
foi o direi,to de reunião, e isso, em si, 
exprime, ef-etivamente, um pensamen
to várias vêzes secular, . que já nos 
vem até, do direito inglês . 

A emenda do Sr. Caíres de Brito, 
falando em "desfile', está desvirtu
ando abs-olutamente o pensamento 
tradicional a respeito, porque a idéia, 
hoje em dia, sôbre o direio de reu
nião, tem apenas l.ltlila limitação, que 
é a da localização, a qual deve ser 
feita de moc;io a não impossibilitar ou 
frustar a reunião. 

Agora, assegurar o direito de des
file, como está proposto, é exatamen
te dar inteira liberdade .para que se 
realize fora de locais que a Consti
tuição p·ermite sejam designados. · 

Entendo que o pensameno de direi
to de . reunião exprime tudo e jamais 
constou outra coisa da Constituição. 

O desfile pode trazer confusão a 
respeito da interpretação do texto 
constitucional, porque a mim pa:réce 
que está compreendido na palavra 
"reunião". 

Quanto à emenda do Sr. Deputado 
Raul Pila, julgo ser quase igual ao 
texto, e creio até que é emenda de re
dação, de modo que sou pela manu
tenção da proposta da Comissão tal 
como está. 

O SR. MARIO MIASAGÃO - Sr . 
Presidente, há no continente europeu 
vários sistemas de aç.ão da polÍJCia pre
ventiva em face do direito de reunião. 
O sistema preferido pela Comissão é 
Justamente o inglês, isto é, o adotado 
numa das maiores democracias do 
mundo. 

Segundo o sistema inglês, o ·povo 
pode manifestar seu pensamento, fa
lar e ouvir ora/dores, tratar de assun
tos públicos em reunião, mas tudo 
sem deslocamento da massa de um 
ponto a outro. Na reunião, podem os 
oradores pregar tudo quanto enten
dam. Todos se manifestam livremen
te. M;as a polícia, presente para man-
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ter a ordem, não consente que a mul-
, tidão se .ponha em movimento, porque 

êste não é essencial à manif.estação do 
pensamento. O que com êJ.e se preten
de é quas-e sempre a prática de atos 
ofensivos ao direito alheio. 

A Subcomissão, adotando o sistema 
inglês, não incluiu no texto em debate 
a libel'dade de desfile, existente, por 
exemplo, na Constituição francesa 
recém-votada. . 

A Subcomissão propõe que &àu tex
to seja mantidÓ como se acha. 

·O &R. ATILIO VIVAQUA -Se
nhor 'Presidente, o _dispositivo cons
tante da emenda do Deputado Caíres 
de Brito reproduz o art. 1.6 da ~ova 
Constituição francesa, mas é. preciso 
considerar que essa Const ituiçao nã_o 
assegura ou estabelece di~?Positivo 
idêntico ao adotado pelo prÓjeto da 
ilustre Subcomissão. 

1l:sse o esclarecimento que desejava 
prestar a Comissão, a título de mais 
um subsídio contrário à proposta do' 
nobre Deputado. · : 

O SR. GUARACI SILVEIRA - · 
Sr. 'Presidente, é a alínea 13 que ga
rante as reuniões, inclusive as de ca-· 
-ráter religioso. Felizmente, essas reu
niões, por serem pacíficas, têm sido 
sempre permitidas pela polícia e até 
sem designação de lugar. Entretanto, 
com a inclusão da palavra "desfile", 
no texto constitucional, requerida pelo 
ilustre Deputado Caíres de Brito, te
riamos dificuldade para fazer .coisa 
que já exis-te, garantida por lei. E' a 
l.iherda.de de s-ç realizarem as procis-
sões r-eligiosas. · • 

Acredito, Sr. Presidente, que o des
file religioso nada tem de prejudicial 
aos . inter·essês do país, porque é, 
em si, manilfestação religiosa. Mas 
a rea-lidade é que nas grandes cida
des, como o Rio de J-aneiro e São 
Paulo, essas procissões imp-edem o 
trânsito, as vezes por horas inteiras. 
E já cheguei a presenciar bondes de 
operários parados por duas horas s-em 
que ~quêles tra-balhadores pudessem 
atl~g1r _o local do trabalho. Essa pa
rahzaçao, longe de trazer benefício à 
religião, provoca; ao contrário, a re
VC?lta daqueles po15res homens, que 
veem seu trabalho Prejudicado. · 

Também já assisti, Sr. Presidente, 
a desfile de tropa.s militares, em São 
Paulo, passando pela única ponte pe
quenina que existe entre Santana e a 
ci-dade, ocasionando a pa.ralização de 
cerca de d-ez bondes, todos lotados 
com op-erários, que não podiam che
gar ao local do serviço. 

E sa·bemos quanto prejudica a êsses 
homens, e à própria indústria, a in·
terrupção do trabalho, por duas ou 
três horas que seja. 

Por enqu~to. Sr . Presidente, os 
desfile estão sendo feitos sem qual
quer direito legal de perturbar o trân
sito de uma cidade. Mas, se introdu
zíss-emos a palavra "desfilar' no pre
ceito constitucional, nunca mais po
deríamos evitar que tais fatos acon
tecessem, contra a própria r·eligião, 
porque provocam a revolta dos preju-
dicados. · 

Por .isso, voto contra a inclusão da 
palavra "desfile' . 

O SR. CAIRES DE BRITO - Se
nhor Presidente, um dos a.rgmnen
tos que iria invocar é justamente o 
que o nobre Deputa-do Gurací Sil
veira já invocou. 

Já existe o desfile religioso e não 
acredito que devamos impedí-lo .-

Há o desfile político. Não é a.penas 
uma vez que temos visto marcharem 
trabalhadores, homens do povo, diri
gindo-se ao Palácio Presidencial para 
apresentar solicitação. 

O des-file complementa, muitas vêzes, 
a reunião, constderando-se que deter
minado Partido,· determinada corrente 
política, determinada reivindicação 
popular necessita de apresentar-se de 
forma mais ampla à população, sendo 
forçosa a passagem pelas vias públi
cas mais movimentadas. 

Não acredito, Sr. Presidente, que 
isso venha perturbar a ordem públi
ca. Na a-firmativa teríamos de reco
nhecer que o comício também pertur
ba, porque acarreta concentração de 
povo, paralisação em determinados 
pontos da circulação dos veículos, etc. 

Minha sugest§.o não foi baseada na . 
Constituição francesa ; apresentei-a 
muito antes d·e chegar até nós aquela 
Constituição. 

Já no sub-comité apresentei esta 
emenda, fundamentando minha opi
nião além de em outros motivos, na 
prática norte-americana. Trata-se d-e 
direito que d·eve ser assegurado livre
mente ao povo: manifest.a-se atra
vés de desfile, como fazem as reli
giõe-s em suas procissões. 

Observando a Constituição fran,. 
oesa, verificamos que esta conquista 
foi reco1hida pela Carta Magna da
quele grand.e país latino. 

Foi pensando assim que apresentei a 
emenda. · 

O SR. SOARES FILHO - Senhor 
Pre-si-dente, ouvi a impugnação do 
nobre. Daputado Mario Masagão a 
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emenda apresentada pelo Sr. Caíres 
de Brito. Repito, entretanto, que o 
desfile pode ser um complemento ne
cessário a marú!festação do pensa
mento político ' na reunião. Como o 
direito de reunião está subordina.do 
à designação de local, desde que isso 
não impossibilite ou frus·te a sua 
realização, entendo que o desfile deve 
ficar sujeito às mesmas condições. 

Apresento pois, emenda, aceitando 
integmlmente o item 13 do. a.rtigo e 
mandando acrescentar, "nas mesmas 
condições é aEsegura'lio o direito de 
desfile". 

Isto . significa que a polftica, de
ferindo um J>edido de licença para a 
realização de um meeting em praça 
pública, poderá exigir que o mesmo 
seja efetuado sem prejuízo do trá
fego ou da ordem pública, confor
me o -estllibelecido no item já referido . 

Suponho que assim · o item fique 
completo, se os prejuízos que pode
riam advir, de acôrdo com as ob
servações do Sr. Mario Masagão. 

O SR. EDUARDO DUVIVIE...~ -
Sr. Presidente, nã,o vejo em que o 
desfile seja necessário pa.ra a li.ber
dade de expressão de pensamento e 
de manifestaçã-o de opinião politica. 
O dsfile é, rupenas, uma ameaça ao 
poder. Com este intúito, . vimos aqui 
o desfile integralista, e isto é o que se 
pretende reviver. . 

Nunca consideramos procissão como 
desfile. Desfile tivemos, nesta cidade, 
os do Partido Integr'alista. E é exa
tamente em fav-or do integralismo ou 
do comunismo, ou de qualquer forma 
de ditadura, que se procura essa arma 
destina~da a amedr-ontar a opinião pú
blica e a intimidar o poder público. 
Não vejo em que a emenda facilite a 
expressão do pensamento do ·povo, que 
se pode manifestar, perfeitamente, nas 
reuniões e no.s locais pJJêviarrnente 
designados pela policia. 

A lei sempre permitiu os desfil-es 
de estudantes, sem que a Constitui
ção tivesse necessildade de os garan
tir. Desfile, com o espirito que se 
quer fixar aqui, é uma passeata, se.::. 
melhante ' as que tivemos, no Rio de 
Janeiro, pouco antes da que·da do 
r egime de 1934. · 

Por isso, Sr. Presidente, por não 
ver a necessidade de assegurar o des
file pacífico, religi<H;o ou de qual
quer modo, sem carMer político, en
tendo nã.o devemos -aceitar as emen
das doq Srs. Caíres de Brito e Soares 
Filho. 

O SR. SILVESTP.E PERWLE..S
Sr. P.r·&sidente, concordo com o des:.. 

file, desde que pacífico. Não há mal/ 
algum para a sociedade, nem para o 
sossêgo político. Sendo assim a emen
da é aceitável, .é como conseqüencia 
lógica da livre manifestação do p.."''l-
samento previsto no n.0 13. 

Estou 'POrtanto, de acôrdo com a 
emenda ap!resentada. 

O SRr ATALIBA NOGUEIRA -
\Sr. P!residente, a emenda manda 
incor.porar o desd'ile ou é absoluta
mente perigosa, ou é dispositivo inú
til, que só se·rvirá para provocar 
grandes dissídios e debates judiciais. 

E' perigosa, porque servirá para 
proporcionar aos adversários do re
gime democrático a possibilidade de, 
amparados na Constituição, tenta
rem destruir a nossa ordem demo-. 
crát:Lca . E' absolutamente inútil, por
que tôdas as manjfestações que cul
minaram num desfile ou tiveram 
por abjetivo, simplesmente, o próprio 
de·sfile popular, jamais foram proibi
das, nem o serão, d-es-de qu-e não tra
gam prejuízos tais como os contidos 
na expressão "manter a ordem pú
blica", conforme estabelecemos na 
emenda, tanto no direito de reunião 
estática, como no de reunião dinã.
rnica. 

Assim, Sr . Presidente, pensamos 
dever-se conservar o iru:iso n.0 13•, tal 
como se ·acha redigido. · 

Não criemos· fantasmas que nos 
venham .pe·rturbar o sossêgo, porque 
de man-eira alguma estiarão pre<judi
cadas as liberdades públicas com a 
adoção do inciso referido. Até hoje, 
os desfiles de qualquer natureza, que 
não ,oferecessem p-erig-o à ordem pú
blica, sempre o foram permitidos. 

Chamo a atenção dos nobns Cons
tituintes para as alternativas que 
a.presentei a propósito da pretendida 
modificação do n .0 13. 

Desejo mantida, em sua pur-eza, a 
redação do n.0 13. Não devemos, de 
qt:a11).uet modo, contribuir para au
mentar os nossos males e àflições. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENT·E - Peço a atenção dGs Srs . 
Representantes ·,para as emendas que 
vão ser votadas . 

A primeira é de autoria do Senhor 
Raul Pila. Não é só de redação. Al-, 
tera o p·receito do artigo em votação 
pois está assim redigido: 

"A todos é 'licito reunir-ce li
vremente € sem armas, não po
dendo intervir a policia 1 senão 
para restabelecer a ordem per
turbada, ou garantir o trânsito 
público". · 
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Por cCliru5eguinte, só admite a inter
venção da polícia para restabelecer 
a ordem. Quer dizer, de:pois que fo·r 
perturbada a ordem, é que a pGlícia 
pode intervir. O dispositivo do pro
jeto, eritretantG, permite que a poli
cia intervenha :para manter a ordem 
antes que seja perturbada.. A Consti
.tuiç.ão de 34 dizia - assegurar e res
ta,belece·r. 

A emenda do Sr. Caíres de Brito 
não só prevê o desfile, como suprime 
o direito de localização dos comícios. 
Altera completamente o dispositivo e 
priva a .policia de um direito que os 
nossos tribunais reconheceram mes
mo antes de ser consignado na Cons
tituição. 

A emend'a do Sr. Soares Filho, que 
é · .aditiva - "nas mesmas ·condições 
e assegurado o direito de desfile" -
será posteriormente dispositivo de 
projeto, submetida a votação. 

Vamos votar as ·emendas dos Se
nhores Raul Pila e Caíres de Brito, 
na ordem em que foram apres·enta-
du. · 

Elm votação a emenda do Sr. Raul 
Pila: 

"A todos é lícito reunir- se li
vremente e sem armas não po
dendo a polícia intervir senão 
para resta;belecer a or.Qem per
turbada ou garantir o trânsito 
público. 'Com êsse fim, poderá 
designar o local onde a reunião 
deva realizar-se, contanto que 
isto não importe em impossibili
tá-la ou frustrá-la". 

. Justificando 

A emenda, que foi calcada na 
disposição correspondente do an
te-projeto apresentado em '1933 
pela Comissão Oficial, r~comen
·da-se ,por sua maior clareza e 
preciosas causas convenientes em 
assunto de tal monta", 

Os Senhores que a aprovam quei
ram conservar-se senta·dos. (Pausa) . 

Rejeitada. -

O SR. CAFÉ ·FILHO - Peço a 
V. Ex." Sr. Presidente, faz.er cons
tar da ata que votei a favor da 
Emenda. 

O SR. HERMEJS LIMA - Porque 
acho o assunto muito importante, 
também d·esejo conste da ata meu 
voto favorável à em;:nda. 

·o SR. GU!>JRACI SILVEIRA -
Também votei .pela expressão "para 
resta·b;;lecer a oTdem', a fim de im
pedir que a policia, usando do pre-

texto Ide manter a ordem, venha a 
·intervir. 

· O SR. N:EREU RAMOS, PRESI
DEI\TTE - As dedarações dos nobres 
Representantes constarão da Ata. 

Emenda do Sr. Caíres de Brito: 
"A .todos é lícito reunirem-se 

ou desfilarem livremente e sem 
armas, não podendo a políci.a ·in
tervir senão para manter a or
dem pública' . 

• Destaco as palavras - ou desfila
rem, para não prejudicar a emenda 
do Sr. Soares Filho, que diz - "nas 
mesmas condições, é assegurado o di
reito de desfile". 

Os Senhores que aprovam a emen
da queiram ficar sentados. (Pau
sa.) 

Rejeitaida. 
O SR. GUAR.A.CI SILV·EIRA -

SI' . .Presi.denw, vou votar contra a 
inclusão da Jlalavr-a desfile, pois en
tendo que êle não está. proibido onde 
se diz - ·~>é lícito reunirem-se. . . "A 
reunião tanto pode ser .no local como 
em movimento. Desde que se vise 
garantir à poiícia designar o local, ela 
tanto pode fazê-lo para reunião sem 
movimento, como indicar as ruas por 
onde o desfile se deva verificar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O dispositivo do projeto 
ainda não foi votado. Foram ape
nas rejeitaidas as duas emendas. 

Os Senhores que aprovam o nú
mero 13, salvo a emenda relativa ao 
desfile, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A emenda do Sr. Ca.ires de Brito 

não pode ser submetida à votação 
porqu-e foi aprovada a intervenção 
da polícia para manter a ordem pú
blica e aceito o direito de localização. 
A emenda, se fôsse aprovada nos 
têrmos em que está redigido, não 
teria cabimento. Tem de ser votada 
a emenda do Sr.. Soares Filho, nestes 
têrmos. 

"Na mesma condições, é as
seguraJdo o direito de deSifile". 

Os Senl1ores que a aprovam quei
ram· ficar sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
N.0 14·: 

"E' a·ssegurada a liberdade de 
associações para fins lícitos. · Ne
nhuma associação será compul
sõriamente dissolvida senão por 
sentença ju·diciãria". 

Em votação. <Pausa.) 
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Aprovado. 
N.0 15: 

"E' livre o exercício de qual
quer profissão, observadas ~s con

dições de c21pacidade técmca que 
a lei estabelecer". 

Emenda do Sr. Ivo d'Aquino: 
·"E' livre o exercício de qualquer 

profissão, observadas as condições 
que a lei estabelecer'. 

O SR. IVO D'AQUINO - Senhor 
Presidente, minha emenda dá a mes
ma redação, propondo apenas se su
prima a expressão de capacidade téc
nica. E ' vou explicar porque. No 
meu entender, não só . as con~ 
dições de capacidade técnica que de
vem ser observadas: outras condi
ções podem existir, e ser estabeleci
das pela lei. 

Diz o n.0 15: 
"E' livre o exercício de qual

que-r profissão, observadas as con
dições de capacidade técnica que 
a lei' estabelecer'. 

Pode ser que a lei ordinária veja · 
a necessidade de estabelecer quais
quer condições para o exercício da 
profissão. Assim, a Constituição dará 
maior amplitude à lei ordinária a res
peito do assunto, como, aliás, ocorre 
com a legislação · vigente. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'I1E - >A emenda do Senhor Ivo 
d'Aquino não é substitutiva, mas su.
pressiva das palavras: "de capacidade 
técnica". 

O SR .. A TI'LIO VIVAQUA - Senhor 
Presidente, consultaria o Sr. Repre
sentante Ivo d'.Ai(ujno, Relator da 
Comissão, sôbre se S. Ex.a. não acei
taria o dispositivo conforme está re
digido no ante-proj.eto do Instituto 
os Advog21dos, alínea 14: 

"E' lícito o ex-ercício de qual
quer profissão observadas as con
dições de ca-pacidade técnica e ou~ 
tras, que, em defesa do interêsse 
público, a lei estab-elecer'. 

O SR. IVO D'AQUINO --: De 
acôrdo. 
· O SR .. ATILIO VIVAQUA --'" Uma 

vez que S. Ex.a aceita, apresentaria 
emenda nêsse sentido. 

O SR. MARIO MASAGÃO - Se
nhor Presidente, manifesto-me abso
lutamente contrário a qualquer al
teração no texto em exame. 

A proposta do Sr. Ivo d'Aquino, 
assim como a do Sr. Atilio Vivaqua, 

que pretende compiemos aquí o texto 
proposto pelo Instituto de Advoga
dos, envolve perigo enorme. O pro
joeto permite que a lei estabeleça ape
nas as condições de capacidades 
técnica. para o exercício das profissões. 
Isso corresponde ao estab-elecimento 
da Uberdade naquêle exercício. Se 
admitirmos que as condições possam 
ser outras, além das de capacidade 
técnica, estaremos destruindo a liber
dade profissional no Br.asil. A lei não 
pode, num regime democrático, esta
belecer outras condições, sob pena de 
cairmos na economia dirigtda, com 
perigo, até, de formação de Corp<Yra
·ções de Ofício e outros horrores, que 
podem sufocar a economia de um país. 

:il:ste ponto é essencial, e para êle 
invoco a atenção da Comissão: &e 
mantivermos o texto como se acha, 
autorizando o legislador ordinário a 
estabelecer as condições de capacida<ie 
tJé.cnicas para o exercício profissional, 
já teremos assegurado o interesse . 
público. Há profissõ•es cujo exercício 
diz diretamente com a vi<ia, a saúde, 
a Uber<iade, a honra e a segurança do 
cidadão e, por isso, a lei c·erca seu 
exercício de determinadas condiÇões 
de capaci·dade. íFora dêste terreno, 
não podemos admitir exceções, porque 
estaríamos mutilando o regime <ie
mocrático da Constituição e o estado 
jurídico em que pr-etendemos ingres
sar, dando .à lei ordinária uma fôrça 
que nii,o deve e não pode ter. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, divirjo do nobre e 
ilustre Representante, senhor Mario 
Masagão quanto aos fundamentos, mas 
estou de inteiro acôrdo com $. Ex." 
quanto às conclusões. . 

Para mim, seria uma maravilha se 
conseguíss-emos que as próprias cor
porações interessados legislassem ·sôbre 
as .profissões. Estariam assim perfei
tamente resguardadas, porque as as
sociações .profissionais, que têm por 
finalidade disciplinar as pro.fissões, 
concorreriam para que elas melhor al
cançassem seus obj-etivos. 

Sair daí, como quer a emenda do 
Sr. Ivo d'Aquino, .não é possivel de 
maneira alguma. Hoje não se pode 
trabalhar no Brasil, porque institutos, 
fundados a lar.ga, estão disciplinando 
profissões. O poder público, lançando 
mão da facilidade de legislar e, às 
vêzes, por mínimas questões de faci
litar a função dos encarregados da 
colheita de dinh~iro para o fisco vem 
traz-endo os maiores entraves à liber
dade profissional. Penso que a única 
restrição a colocar"se será precisamente 
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a de proteger o povo contra os ·pro
fissionais que não tenham ha-bitação 
técnica, porque o povo não pode, de 
maneira alguma, saber de antemão se 
tal ou qual profissão tem esta ou 
aquela habilidade técnica. Por isto, a 
meu ver, a única restrição razoável .é 
a já contida no item 15. Assim, sou 
favorável à manutenção, na integra, 
do dispositivo. 

O SR. IVO D'AQUINO - Vossa 
Excelência acha que os estrangeiros 
podem a-dvogar, exercer a medicina 
no Brasil? 

O SR. ATAILIBA NOGUEIRA
Não colhe o argumento, porque essa 
parte já . está disciplinada no capítulo 
especial sôbre os ·estrangeiros. Foi por 
isso que ontem, como sempre, me bati 
pela diferenciação entre brasileiros e 
estrangeiros. 

!Meu objetivo é facilitar quem 
queira trabalhar. Não deve ser o 
poder público o primeiro a dificul
tar o trabalho no Brasil. 
· O SR. ·AILIOMAR BAILEEiRO -
,Sr. Presidente, parece necessário o 
artigo como está, porque já tivemos 
a ex>periência do modo por que foi 
interpretado o assunto no regime da 
Constituição de 91, se não me enga
no, no .Estado -do Rio Gran-de do Sul, 
quando os adeptos do positivismo 
sustentaram que nossa Constituição 
permitia o exercício livre das profis
sões para as quais as leis determi
naram condições de capaci1iade téc
nica. 

Pedi a palavra, sobretudo, para ou
vir do nobre Representante Relator 
um esclarecimento. 

Gostaria que o Sr. · Mario Masa
gão manifestasse seu pensamento 
para ficarmos com um material fu
turo de exegese da Constituição que 
elaboramos. 

Há um problema por demais co
nhecido e debatido - o do "chô
mage• intelectual. Pretende-se, em 
alguns países, para evitar a super
abundância de profissionais liberais 
fazer a lilmitação . Creio que no con
teúdo da exigência da ca;pacidade 
técnica para o exercício da profis
são poderia estar implícita a idéia 
de uma seleção, para o fim de limi
tação, evitando-se, destarte, a "Chô
mage" intelectual. 

Gostaria ·que o nobre Relator Se
nhor Mario Masagão se externasse 
sôbre o assunto a fim de que fi
casse alguma orientação para o fu
turo. 

O SR. MARIO MABAGAO 
Sr. Presidente, a hipótese figurada 
pelo nobre Deputado, Sr. Aliomar 
Baleeiro, qual a da necessidade de 
restringir a lei o número de certos 
profissionais intelectuais, diante do 
prbblema do "chômage", entre nós 
ainda inexistente, não me parece que 
possa determinar atitude diferente 
daquela que adotamos de acôrdo com 
o texto elaborado pela Sub-comissão .. 

O SR. A·LIOMAR BA'LEEIRO
Parece-me que no interior a falta 
dêsses profissionais é evidente, Há 
inúmeros municipios onde não exis
tem médicos nem adyogados. Dai a 
figura dos provisionados, previstos na 
lei. Nas capitais existe já êsses "chô
mage", intelectual; vemos doutores 
em demasia, às portas de• todos os 
MinistériOs, pedindo emprego, 

O SR. MARIO MASAGAO- Pa
rece-me que V. Ex." não tem razão, 
quando diz que já existe êsse "chô
mage", nas capitais. Qua;ndo os pro
fissionais de determinado gênero co
meçam a encontrar dificuldade para 
angariar a própria subsistência, no 
exercício da profissão, abandonam~ 
na, e a matrícula nas escolas cor
respondentes diminue, A própria eco
nomia regula automàticamente a si
tuação e quando as crises se esbo
çam, por si se desfazem, 1iesde que 
o Estado não intervenha. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
·para V. Ex.",a lei poderá, em face 
dêsse dispositivo constitucional, esta
belecer a limitação de profissionais 
- médicos, advogados, engenheiros 
- nas capitais, determinando qüe se 
orientem para as cidades do interior? 

O SR. MARIO MASAGAO -A 
lei não poderá esta.belecer essa pro
vidência, porque isso seria violar a 
liberda;de individual. Tal · coisa se
ria escravidão, e não regime de di-
reito. · · 

O SR. ATALIBA NOGUEiiRA 
Poderiam ·ser criadas Faculdades, 
cUJjos diplomas só fôssem válidos no 
interior do país. 

O SR. NER.EU RAMOS PRIESI
DENTE - Vamos à votação. A pri
meira emenda apresentada é da au
toria do Sr. Atilio Vivacqua. E' subs
titutiva e tem .preferência. Está assim 
redigida: 

"E'. livre o exercício de qualquer 
profissão, observadas as condições 
de capacidade técnica e outras que, 
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em defesa de evidente interesse 
público, a lei . esta-helecer". 

Os Srs. Representantes que apro
vam a emenda que acaba de ser lida, 
queiram permanec-er sentados. (Pau-
sa.) · 

Rejeitada. 
A emenda do Sr. Ivo d'!Aquino fi

cou prejudica-da. 
Os Senhores que aprovam ··o dispo

sitivo do inciso 15, assim redigido: 
"E' livre o exercício -de qualq)ler 

profissão, observadas as con-diçÇ)es 
de capacidade técnica que a lei 
-estabelecer". 

queiram perm_anecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovl!ido. 
Declaro, para constar da ata, que 

·votei a favor da emenda do Sr. Atf
lio Vivaqua. 

Inciso 16: 

"O Estado, nos limites da sua 
cBJpaci-dade eeonômica, assegura
rá, pela assistência e pela instru
ção. o desenvo1vimento dos atri:.. 
butos do individuo, que possam ser 
úteis, a êste e à sociedade". 

A êsse dispositivo foram ofere-cidas 
as seguintes emendas: 

Do Sr. Raul Pila, mandando subs
tituir, na parte final "desenvolvimen
to dos atributos dos indivíduos", por 
"desenvolvimento da personalidade . 
humana". 

Do Sr. Café Filho: 
Substitua-se o inciso 16 pelo se

guinte: 
"O Estado assegurará, pela assis

tência econômica, pelo amparo 
material na idade avançada, e em 
caso de mo1éstia, assim como pela 
instrução, o desenvolvimento dos 
atributos do individuo, que pos
sam ser úteis a êste e à socieda
de" .. 

o SR. AG.AiMElMNON MAGA-
LHAES - A matéria cabe melhor no 
Capítulo da Qrdem Econômica e So
cial. Pediria o seu adiamento, para 

· exame no Capítulo referido. 
O SR. EIDU:A..q.no OUVIVIER -

Sr. Presidente, o preceito traduz uan 
dos direitos fundamentais, proclama -

. dos na d·eciaração de independência 
das colônias norte-americanas. Afir~ 
mou-se alí que os homens nasceram 
com iguais direitos à vida, à liberda
de e à procura da felicidl!ide . Em 
tôrno desse-s grandes princípios, de
s-envolveu-se tôda a doutrina consti-

tucional e polít.ica norte- americana. O 
princípio consubstancia o direito, que 
tem o individuo, .de desenvolver sua 
personalidade, .para tornar-se elemen
to pl;ena e absolutamente útil ào meio 
em que viver. Não podemos conceber 
Q progresso de í.una sociedade sem 
que também seus elementos compo
nentes progridam. E' triste diZ!ê-lo. 
Sr. !Presidente, mas inúmeras são as 
aualidades individuais sacr ificadas pe
ia falta ·de saúde .e pela carência de 
meles materiais. Talentos extra.ordi
nários para tôdas as atividades úteis 
à soci·edade, são embotados .pela falta . 
de assistência médica e p;ela -falta de 
instrução. 

O prindpio estahelecido, no ante
projeto, corres.ponde a dois \fundamen
tos da soci>edade: o direito do indi
víduo desenvlver sua capacidade, suas 
a.ptidões e · a obrigação do Estado de 
foment ar êsse d·e·s·erivolvimento, dando 
a ~1ecesssária amrplitude à capacidade 
indivi-dual. Sendo um direito secular, 
um direito que, até -hoje, inspirou _as 
normas da Constituição norte--ame
ricana, a 6-.a sub-comissão resolveu in
corporá- lo, por . e;ssa forma, no Ca•pí
tulo "Dos Direitos e Garantias. Indi
vidauis". 

Era apenas o que de;;.ejava acen-
tuar . · 

O SR. CAFE FILHO - Sr. Presi
dente, julgo minha emenda justificada 
pelas consid-erações que aduziu o &
nhor Deputado Eduardo Duvivier. Por 
isso dispenso-me de faz:ê-lo oral
mente .. 

O SR. RAUL PllLA - Sr. Presi
dente, o que proponho é, substancial
mente, o que está ·no projeto; apenas 
alvitro redação mais sintética. Subs
tituto "d.esenvolvimento da pernos·ali
dade humana" por "desenvolviment-o 
dos atributos do individuo, que possa,m 
ser úteis a êste e à Soci·e'dade' · . 

Leio, agora, a justificação: 

"Admitido que a sociedade não 
é um super-in-divíduo, s-enão ap-e
nas uma condição· da vida e de
senvolvimento dos indivíduos, e 
que os interesses da sociedade são 
em suma, os interêsses da gene
ralida·de dos indivíduos, a modifi
c-ação proposta nada altera · subs- . 
tancialmente mas t em a vantagem 
de maior concisão e clareza". ' 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presid·ente, nada perde, quanto ao 
seu espírito e quanto ao seu vigor, 
êste dispositivo, em ser transferido 
para o devido capítulo, "Da Ordem 
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Econômica e Social", onde terá gua
rida muito melhor. 

O SR. NEREU RAMOS, PRES!
DENT.E - O Sr. Deputado Agamem
non Magalhães não requereu que o 
artigo fôsse tran.sferidg para o capí
tulo "Da Ordem Econômica e Social'' 

-mas que se adiasse a discussão, para 
ser conjuntamente examina·do e vo
tado com os dispositivos pertinente-s 'à 
matéria no Capítulo da Ordem Eco
nômica. Uma vez · aprovado, a Comis
são de Redação, na oportunidade, pro
poria sua colocação. no devido Capi
tula. O que se adia é a votação: a dis
cussão já e.-,tava encerrada desde on
tem. E' a sugestão do Sr. Agamemnon 
Magalhãe,s. Os ·Senhores que a apro
vam queiram manter-se sentados. 
(Pausa.) . 

Aprovada. 
Em conseqüência, fica também· adia

da ·.a discussão das emendas apresen
tadas ao texto. 

"1'7) Só a Constituição e as leis
a e1a conf-orme autorizam a ação 
do Estado para suprir as deficiên
cias da i11iciativa individual" . 

o SR ' .AGAMEl\!!:N.ON MAGA-
LHÃES - Sr. Presidente, é outro 
número do artigo, cuja discussão deve 
também ser adiada. No Capítulo "Da 
Ordem Econômica e Social", a inter
Yenção do Estado está regulaàa, pre
cisamente, de acôrdo com os interês
ses sociais e econômicos. No disposi
tivo há uma restrição a essa interven
çã:o econômica: a meu ver; o princi
pio seria melhor discutido na oportu
nidade em que se tratasse do Capítulo 
l'~ntão, a Comissão d-ecidiria se quer 
restringir a intervenção ou mantê- la 
de acôrdo com a necessidade da. evo
_lu~ão social do Brasil. -

!P-roponho, portanto, o adiamento 
da discussão. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Pr-esid.ente, no enunciado do inciso 17 
r.ão vejo necess-àriamente t·om~.reen
clida matéria de ordem <;eonômica 
com caráter privativo que · lhe está 
atribuindo o nobre Depu ado, St·nhor 
Agamemnon Magalhães . 

O que observo na redação é a res
t"'ur.ação do princípio da legalidade: 
"Só a Constituição e · as ~eis a ela 
conformes autorizam rt açã0 do -Es
tado para suprir as deficiências da 
iniciativa individual". E', pois, o dis
positivo corolário do inciso .2.0 : "Nin-. I 

t 

guém pod-e ser obrigado a !a7.er ou 
C:P.ixar de fazer alguma ;:oisa senão 
em virtude de lei".· 

Querer-se agora, estabele-cer uma 
fronteira muito nítida entre os direitos 
propriament-e do cidadão e os direitos 
econômicos; melhor; entre a concep-· 
ção clássica dos direitos individuais e 
a concepção moderna dos direitos eco
nômicos, convidar-nos-ia a conclusão 
extremada .e de solução muito dificil, 
pois que também no inciso 1.0 decla
ramos: "Todos. são iguais perante a 
lei':. 

Não é só igualdade política ,mas 
taml;lém, igu!J.Ldade econômica. 

Assim, Sr. Presidente, na parte eco
nômica se estabelecerá o conteúdo da 
inter-venção do Estado. Aqu-i somente 
s-e fixa a forma: por meio de lei. 

Parecerá inócuo, em face do artigo 
2.0, declarar.:se que ninguem pode s-er 
obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de 1\'L 
MM aqui, há uma limitação .ao ar
bítrio do Estado. Imposta por que? 
Por interesse econômico, por conve
ní-ência econômica?- Não: pelo prin
cípio da liberdade. Não vejo, assim, 
porque deslocar· dêsse capítulo o dis
positivo aí bem enquadrado. O que 
afirmamos aqui é uma r egra essen
ciaL · govêrno dep10crát ico: a sub
missão também do E-stado à lei. Já 
estabelecemos, no inciso 2.0 , . a sub
missão do indivíduo à lei; agora, de
terminamos a submissão do Estado à 
lei. Na "Ordem Econômica", en
tão, estudaremos as condições em que 
se _processará a intervenção do Estado 
no setor econômico. 

Trata- se, conse-guintemente de sim
ples norma de legalidade, que não vejo 
como se. possa deslocar para o Ca
pítulo "Da Ordem Econômica e So
ci&.l' . 
- O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Si:. Deputado Agamem
non Magalhães não pediu que o ar
tigo fôsse deslocado, mas que se 
adi~sse para ser conBiderada junt a
mente com o Capítulo "Da Or dem 
Econômica e Social". 

Ténho outro motivo para sugerir que 
se aceite a sugestão; é a emenda do 
Sr. Alionutr Baleeiro, que vou ler: 

"Substitua-se pelo seguinte : 
A lei incentivará as inidativas 

individuais út-eis ou benéficas, a 
regulará as .a tividades econômicas 
par.a que o pleno desenvolvimento 
da riqueza nacional sirva à sua. 
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melhor repartição entre· os habi
tantes do País. Dentro dêsse obje~ 
tivo, é licito ao Estado monopoli
zar atividades de qualquer natu
reza"~ · 

O SR. MARJO MASAGAO __,. Sr. 
Presidente, a emenda proposta pelo 
nobre Deputado Sr. Aliomar Baleeiro 
versa matéria que deve ser discutida 
no Gapitíulo "\Da Or·dem Econômica e 
Social" . Nada tem de comum com o 
número 17, ora em debate. 

Uma coisa é o conteúdo, ou substân-
cia, e outra é a forma. 0& objetivos 

da intervenção .do Estado, os assuntos 
em que se fará &entir, serão discipli
nados no Capítulo "iDa Ordem Econô
mica e Social"; mas o princípio da le
galidade, essencial é organização de
mocrática - como muito bem frizou 

. o eminente Deputado Sr. Prado Kelly 
- - é questão de garantia individual, 
no Estado DemocrâtiiCo, e por isso 
deve constar do Capítulo próprio. 

Essa garantia está em que a inter
venção do Estado não poderá ser de
terminada, p.elo Poder Executivo, mas 
sempre pela lei, a qual a determinará 
para suprir e-sta ou aquela deficiência. 

O SR. NEREU RAMOS, PRiESI
DEN'I1E - Considero ef-etivamente 
inútil o dispositivo em face do que 
já ·foi aprovado: "Ninguem pode ser 
obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa, senão em virtude de 
lei". 

O SR. MARIO MA:SAGAO- Peço 
a V. Ex. a, Sr. Presidente, atente 
para a seguinte circunstância: o in
dividuo não é obriga;do a fa2ler ou 
deixar de fazer, alguma coisa, &enão 
em virtude de lei; mas, quem poderá 
impedir que proceda o Estado sem 
lei, se a Constituição o não v-edar? 

O SR. A!GAM~ON MAGA-
LHÃES - Vamos adotar rumos no
vos para o regime democrático. 

O SR. MAR]0 MiAISAGAO - Se 
vamos tomar novos rumos, abandona
remos a democracia. 

O BR. AGAMElMN:ON MAGA-
LHAES - Vamos tornar social a de~ 
mocracia. 

O S<R. MARIO MASAGAO- De
mocracia nada tem a vêr com eco
nomia. 

O SR. A!GAMEM:NON MAGA-
LHA<ES - Minha democracia tem 
conteúdo social. 

O SR. MARIO MASAGAO -A 
minha é a. segurança dos direitos e, 
por isso, tem o mais certo e líquido 
de todos os conteúdos. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Sr. Presidente, não é inútil o disposi
tivo, porque êle, como outros, visa 
def,inir o regime. 

Chegamos a um momento em que 
temos de nos manifestar claramente, 

~pelo regime da liberdade ou pelo regi
me da servidão. E por.que preferimos 
o regime da liberdade, que importa 
assegurar a iniciativa individual inse
rimos no projeto de Constituição o 
texto em aprêço. · 

Sr. Presidente, em todos os comen
tadores das Constituições, nossas. e 
estrangeiras, sempre encontrei a a!fir
mação de que a iniciativa é uma das 
características do regime democrá
tico. 

Sejamos francos, verda;deiros e leais: 
a democracia baseia- se no valor do in
dividuo investido de direitos, coartado 
em sua ação, apenas e unicamente, 
pela lei-. 

1l:ste o princípio que temos de defi
nir, e não me parece inócuo repeti-lo, 
se é que há, como V. Ex.a julga, uma 
repetição. Constitui numa época de 
confusão e perturbação de princípios, 
defini,ção clara e nítida para aquêles 
que vivem numa democracia de ver
dade. 

'I1enho dito. 

. O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, não data desta Assem
bléia meu sentimento de admiração 
pe-lo Professor Mario Masagão; d.e 
modo que quando faço uma restrição 
a S. Ex.a ou uma crítica talvez mais 
proounda, não tenho com isso o de
sejo, longínquo sequer, de atingir sua 
individualidade. Digo-o, porque noto 
que o nobre Deputado e ilustre colega 
é, às vezes, muito sensí-vel. 

Estamos, talvez, diante do mais in
feliz dos dispositivos nesta parte do 
projeto. Basta ver o seu primeiro pe
ríodo: "•Só a Constituição, e as leis a 
e1a conformes ... ,. Não se pode ima
ginar maior superfetação. Se a lei é 
contrária à Constituição, forçosamen
te, tôdas as pessoas prejudica;das têm 
meios, dentro do Poder Judiciário, · em 
que se apoiar. Portanto, não é preci
so dizer essa coisa, de evidência abs
luta. 

E, mais, conforme vemos nâs ex
pressões segvJntes: "... autorizam a 
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:;ação · do Estado para suprir as defi
,ciências da iniciativa individual". 

Há mais de 15(} anos, Adam Smith. 
era mais liberal e progressista, pois 

:d eterminava que, nesses casos;· o Es
·tado devia - e não que podia - mas 
:devia, sempre, intervir para suprir a 
'falta da iniciativa individual em to
·dos os empreendimentos que não re
;nmnerassem e não encorajassem essa 
:mesma iniciativa. 

o que, portanto, o Sr. Deputado 
·.Mário !Masagão quis, com o texto, como 
.se lê - pelo menos isso ocorre ao lei
tor desprevenido como eu ... 

O SR. MARIO MASAGAO _1_· Devo 
·esclarecer que o texto foi redigido :pe~o 
·nobre Deputado Sr. Eduardo Duvi
··vier. Estou de acôrdo com a sua 
:substância, e pm.: isso o defendo, em
. bora aceite alguma emenda de reda
~ão que se torne necessária. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Estava estranhando; mas, em que 
pese a autoridade do nobre Deputado, 

;Sr. Eduardo Duvivier, uma das figu
_ra mais simpáticas desta Assem
:bléia ... 

O Sr. FlERREffiA DE SOUZA -
' Grande advogado e estudioso dêsses 
.assuntos. 

O SR. MARIO MASAGAO- Uma 
··das mentalidades que honram a nossa 
cultura jurídica. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
oObrigado a VV. Exa•. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
... e cujos trabalhos conheço, há mais 

.-de vinte anos, além de manter rela
·ções com S. Ex."", também há muito 
tempo, permito-me lembrar que não 

•. estamos aqui em uma academia, vara 
troca de idéias sôbre problemas teóri

.-cos ou doutrinários. Somos o mostruá-
:r io da O"pinião pública; refletimos os 
'.interesses e as paixões das massas, as 
·suas aspirações gerais. Evidentemen
te, na atitude de todos nós há o sen-
timento de classe, de religião, de par. 
tido político. O texto sendo de auto

:ria do Sr. Deputado Eduardo Duvivier, 
:bem reflete êsse sentimento, essa as
. piração de classe. 

Sou profundamente franco, e não 
·posso dizer "amen", quando tenho a 
·convicção de que ~ determinada idéia 
não é razoável. 

No caso concreto, o artigo me pare
·<Ce o mais infeliz possível e traduz ati
;tude re·trógada de uma Comissão que 
'até agora se tem relevado profunda
.:mente reacionária. Se essa Comissão 

prosseguir em seus pontos de vista, 
querendo navegar contra os ventos do 
seu tempo, criará fócos de revisionis
mo no seu próprio seio. 

O SR. FERREmA DE SOUZA -
Não teria dúvida em adiar o assun
to para quando se discutisse o capí
tulo da ordem econômica. Não estou 
de acôrdo entretanto, com o argu
mento por V. Ex.a. apresentado. Vos
sa Excelência diz que a Comissão é 
retrógada. Estabelecer que o Estado 
só pode agir por fôrça de lei é retro
gradar? 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO - E' 
uma supel'lfetação, em matéria cons
titucional; é um eufemismo . . Já foi 
dito, -inúmeras vezes que a lei é o 
instrumento da vontade do Estado. E' 
através dela que o Estado regula tê
das as suas atribuições. Já fixamoS 
as atribUJições do Legislativo, dizendo 
que êle legisla para tais e tais fins. 
Por que vamos dizer, em cada linha. 
da Constituição, que há superioridade 
da lei, essa mesma superioridade, de
fendida, aliás, contem aqui com muito 
brilho pelo Deputado Eduardo Du
vivier? 

Insurjo-me contra semelhante ten
dência reacionária, vamos dizer, pro
fundamente capitalista, que se está 
repetindo aqui a cada passo. Contra. 
jsso é que .me bato. O Sr. ,Eduardo 
Duvivier - pessoa das mais simpáti
cas - mostra-se um reacionário e, 
por isso, eu me oponho a S. Ex. , 
apesar da simpátia que o nobre colega 
me inspira. Se assim procedo é porque 
considero de meu dever honrar os 

·votos daqueles que para aqui me man-
daram como seu representante. 

Assim, Sr. Presidente, a emenda tem, 
evidentem.el\te, conexos com o Ca
pítulo "Da Ordem Econômica e So
cial' e por isso peço a V. Ex."" Sr . 
Presidente, que deix·e minha emenda, 
com o respectivo artigo, pal'a ser vo
tada na oportunidade em que fôr sub
metida à Comissão aquela parte do 
projeto. 

O SR. N'EREU RAMOS, PRESI
PENTÉ - Transferida para o Capí
tulo da Ordem Econômica e Social a 
proposta do Sr. Agamemnon Maga
lhães, ficará transferida, também, a. 
emenda do Sr. Aliomar Baleeiro. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, para wfirmar e rea
firmar um d ireito vetusto, n ão quer 
'<iizer que se esteja praticando uma. 
inutilidade. Os direit.os respeitam-se 
e firmam-se pelo seu tempo, pela sua 
idade. O principio que afirmei aqui, da 
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superlegalidade, e que não estava. ex:
presso em nenhum . outro t~xtq, . e 
principio hoje comezmho, é pnnc1p1o 
corrente. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Isso ninguem contesta. · 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Mas, Sr. Presidente, êsse principio 
suscitou os maiores debates. Aí está 
nos Estados Unidos o caso Marbury 
versus Madison e, no Brasil, os "Atos 
Inconstitucionais", .de Rud. Bar.bosa. 

Ora, Sr. Presidente, o princípio que 
deu ensejo ao mais célebre aresto da 
Suprema COrte dos Esta!dos Unidos, 
que consagrou o nome, hoje mundial, 
de Marshall e originou os "Atos In
constitucionais", de Rui Barbosa, não 
acredito possa deixar de merecer duas 
linhas. em nosso texto constitucionaL 

Sr. Presidente, não posso, ainda, 
deixar de usar da palavra, para la
vrar o meu protesto contra a afirma
tiva do Sr. Aliomar Baleeiro que me 
cumulou, aliás; de elogios que não me
reço (não apoiado) ; não posso deixar 
de refutar a sua afirmativa de que 
êsse dispositlvo traduz uma aspiração, 
um interêsse de classe. 

Afirmo, sob minha honra, q!l.e ne
nhum interêsse de classe ou interêsses 
de outra ordem, que não sejam os do 
Brasil, me inspiraram, neste momento. 
(Muito bem. Apoiados.) Eu seria in
capaz da vir a esta Casa def·ender in
terêsses de uma classe e muito menos 
um interêsse pessoan, coisa que não 
me passaria sequer pela mente . · 
· O ·SR. N.EREU R.&t'VI:OS, PRIESI

DENTE ---' Não foi evidentemente com 
êste pensamento que o Sr. Aliomar 
Baleeiro, se referiu a V. Ex."'. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Para •lnim, é perfeitamente legitimo 
que um representante advogue inte
rêsse da classe .a que pertence. Se eu 
sou eleito por uma classe, tenho o 
deve·r de honrar êsse voto. Se eu fOs
se eleito pelo Partido Comunista, por 
exemplo, estaria no dever de defender 
todos os interêsses dêsse Partido ... 

O SR. MARIO MASAGÃO - V. 
Ex."' o está, aliás, defendendo brilhan
temente ... 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
O ilustre Sr. Eduardo Duvivier não 
;pode ter acanhamento em defender 
o ponto de vista de uma classe dife
rente da minha. E' qireito que assiste 
a S .·· Ex."' Estranhei, entretanto,. que 
S. Ex. através dessa aparente bon
dade, se tivesee alçado a êsse princi
pio da superioridade da lei, condu-

zindo-o ao super-individualismo, de
conseqüência nefastaç. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Não defenili dir·eito ou interêsses de: 
classes que, aliás, poderiam ser le
gítimos, como declarou o Sr, Aliomar· 
Baleeiro. 

Fui eleito, porém, pe}o povo do Es
tado do Rio, que é feralmente, po-
bre. Conheço os meus co-estaduanos. 
e recebi votos, Sr. Presidente, de to
das as regiões do Estado, os das po
pulações praeiras, de Paratí e Angra 
dos Reis, até os das populações ser
ranas, de Petrópolis, Vassouras, Pa
raíba do Sul, Três Rio e outras." O · 
menor número de votos, dos que recebi 
serão, justamente, os das classes abas
ta:das. Aqui não há referência a in
terêsses econômicos. Trata- se ape
nas, do direito à iniciativa individual.
qualquer que seja. 

Agora, Sr. Presidente, desejaria que: 
o Sr. Aliomar Baleeiro e todos os 
constituintes desta Casa dises·sem se 
a iniciativa individual é, ou não, uma 
característica do regime democrático~ 
Se estou nesta Casa para defender 
êsse regime, tenho, sem dúvida, de· 
d·efender o princípio da iniciativa· in-
dividual. · 

Agradeço muito ao colega o elogiG
a mim feito, e que sei não merecer· 
(não apoiados), mas de uma coisa 
esta grande Comissão pode estar cer
ta: a sinceridade, o alevantado dos.·. 
meus propósitos . 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Todos nós reconhecemos essa eleva
~ão de V. Ex.a. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Não viso, aqui, . senão defender os 
ínterêsses do meu país e os direitos 
do homem, que não são compatíveis 
senão com a liberdade, com o regime· 
democrático. 

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

O SR. NERÉU RAMOS, PRESI
DENTE - Vou submeter a votos a.. 
proposta do Sr. Agamemnon Maga-. 
lhães. 

Os senhores que estão de acôrdo ém·. 
que a votação do número 17 e da 
emenda que lhe corresponde seja adia
da para quando discutirmos o Capitulo" 
relativo à Ordem Econômica e So
cial, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Foi aprovada. 
. O SR. ARRU1DA CA!MARA - Re
queiro verificação da v<>tação. 
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O SR. NERiEU RAMOS, PRESI
DENTE - Chamo a atenção dos Srs. 
Renre6enante·s: o Sr. Agamemnmt 

· Maialhães propôs que ·a votação do 
dispositivo cto n.0 17 do art. 9.0 fôssa 
adiada para quando se discutisse o 
capitulo da Ordem Econômica e So-· 
cial. 

Os Senhores que concordam com 
êsse adiamento, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa.) 

Foi adiada. 
\ Foi, portanto, confirmaàa a votação 
anterior. 

O 'SR. COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, devo declarar que concordei 
com o adiamentp da votação dêste 
dispositivo porque entendo que, quan
do se tratar do Capítulo da Ornem 
Econômica e Social, poderá êle ser 
discutido mais amplamente. Todavia, 
devo dizer a . Ex." que não vejo no 
dispositvo qualquer expressão ou sen
tido que o possa colocar entre os -prin
cípios contrários ao socialismo. 

Nêsse ponto, parec-e-me que a argu
mentaçáo do Sr. Duvivier foi convin
cente, visto como, precisamente o ar
tigo autoriza e estabelece a interven
ção do Estado, e o faz de maneira 
frizante e formal. 

Não podemos, portanto, dizer que 
o dispositivo se compadeça com a opi
nião de Jean-Jacques Roussea-..1 ou 
Adam Smith. Entendo que o princí
pio aí estatuído não é contrário à so
cial democracia que defendemos, por 
ocasião doo eleições. ' 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN!I1E - ·V!;tmos passar ao número 
18, que determina: 

"Em tempo de paz, qualquer pes
soa pode entrar no. território na
cional, nêle permanecer ou dêle 
sair com sua fortuna e bens, ob
servadas as prescrições da lei". 

Não há emenda oferecidas a êsse 
di.spositvo. 

Os Srs. que aprovam ó inciso que 
acabo de ser lido queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Foi aprovada. 
Número 19: 

"A União poderá expulsar do 
território nacional os estrangeiros 
perigosos à ordem pública. ou no- · 
civos aos interê5lles nacionais, sal
vo se casados com mulher brasilei
ra, tiverem filho nascido no país 
e dependente da sua economifl". 

Não há emendas. Os Srs. que apro
vam () dispositivo lido, queiram pe-r
manecer sentados. (PaU8'a.) 

I 

Foi aprovada. 
Número 20: 

"A casa é o asilo inviolável do 
indivíduo. Ninguém poderá a1 Pe
netrar, de noite, sem consentimen
to do morador, senão para acudir 
a vítimas de crime ou desastres, 
nem de dia, senão nos casos e pela 
forma prescrita na lei". 

A êsse dispositivo foi oferecida 
emenda, de autoria âo Sr. Caíres de 
Brito, nos seguintes têrmos: 

"·Acrescente-se ao n.0 20, pará
grafo único : - Nos casos de vio
lal>ilidade do domicílio, a autori
dade competente que a praticar 
deverá apresentar a devida ordem 
escrita no ato da violaçã,o, dei
xando cópia autenticada ao mo
rador, a sua família ou ao mora
dor mais próximo". 

O SR. MARIO MASAGÃO - Sr. 
Presidente a respeito dessa emenda 
quero ponderar que, quando a autori
dade penetrar em casa ·particular le
vando para isso ordem judicial, não 
está violando domicílio. Dizer que o 
violador tenha de levar ordem do juiz 
é estal>elecer uma "contradictio in 

terminis. 

Sou, portanto, contra a emenda. 
do nobre colega Sr. Caires de 
Brito, que nada acrescenta. ao 
que já consta do dispositivo em 
debate. 

O SR. CAIRIES DE BRITO - Sr. 
Presidente, não apresentei a emenda 
em caráter pessoal. O dispositivo 

' consta cia Constituição cubana e nela 
foi incluído tendo em vista a realida
de: o abuso de. violação do lar - que 
lá como aqui sãó frequentes . 

A emenda que apresentei naàa mais 
fiz que acrescentar uma garantia, es
pecLficando naturalmente as condi
ções em que se fará a violação. 

Estranho, · entretanto, a opinião do 
nobre representante Sr. Mario Ma.sa
gão porque, ao ser apresentada na 
Subcomissão, a emenda foi, em prin
cípio aceita, sob condições, porém, 
de figurar em outro capitulo. Lembro
me até que, naquela ocasião, os Srs. 
Representanes Bernardes e Duvivier 
elogia1·am a emenda, ficando 3tpena.s 
para ser debatida na Coiílissão. 

O SR. MARIO MASAGAO - Não
foi apresentada nos mesmos têrmos 
em que o é agora; em combinação com: 
a primeira parte do texto da subco
missão. 

O SR. CAIRES DíE BRITO - E' a.. 
mesma in litteris da que consta na. 
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constituição cubana, de cujo original 
a transcrevi. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, a emenda ora em 
discussão se me afigura de todo em 
todo desnecessãria. O princípio geral 
é a inviolabilida<le do domicílio. O · 
inciso 20 estabelece, porém, as exce
ções a essa inviolabilidade quando de
termina que só em casos de necessi
dade de acudir a vítimas: de crime ou 
desastres se poderá penetrar em ca
sa alheia. No fim do inciso se decla
ra que essa penetração se fará nos 
casos e pela forma prescritas na lei. 

Isso quer dizer que se se tratar de 
penetrar em domicílio, por exemplo, 
para prisão de criminoso, evidente
mente a autorida<le que lá fôr deverá 
levar a ordem escrita. Parece-me, pois, 
desnecessária inteiramente a emenda 
do nobre colega. 

O SR. NER·EU RAIMOS, PRIESI
DENTE - A emenda do ilustre repre
sentante é inaceitável, pois, pergun
to, como será possível l-evar ordem es
crita quando o viola<lor do domicílio 
vai acudir a uma vítima de desastre 
ou de crime? 

Em votação a emen<ia .. Os Srs. que 
aprovam, queiram ficar senta,dos. 
(Pausa.) 

Foi rejeitada. 
Vamos passar ao n .0 21. 

"0 direito de propriedade man
tem-se em sua plenitude, salvo a 
desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante prévia 
e justa indenização e vedado o seu 
exercício contra o interêsse social. 

Em caso de perigo iminente, co
mo guerra ·ou comoção intestina, 
as autoridades competentes pode
rão usar da propriedade particular 
até onde o bem público o exíja, 
ressalvado o direito à indenização 
ulterior. 

A êsse dispositivo foram !llpresenta.. 
das <luas emendas. 

A primeira, de autoria do Sr. ·An-u
da Câmara, mandando acrescentar na 
parte relativa à desapropriação "que 
a indenização será em dinheiro, res'
peitada a apreciação judiciária acer
ca do valor e dos motivos que a deter_ 
mina". 

A segunda, da lavra do Sr. Ferreira 
.de Sousa, está assim redigida: 

~'iE' mantido o direito de pro
pnedade, salvo a desapropriação 
por necessidade e utilidade públi
ca e por utilidade social, sempre 
mediante prévia e justa indeniza-

ção. E' vedado o exercício do re
ferido direito contra o bem co-
mum''. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Sr. Presidente, a Egrégia Subcomis· 
são, definindo, por assim dizer, o di
reito de propriedade fê-lo nos têrmos 
clássicos das constituições anteriores: 
o direito de propriedade mantém-se 
em sua plenitude, 

Ora se há conceito que vem sofrem
do, nos últimos tempos, certas modi
ficações aceitas por todos aqueles que 
se preocupam com os problemas da. 
justiça social, é o da propriedade. 
Não estamos mais nos velhos tempos 
da propriedade qui.ritária nem naque· 
les em que ela se definia como· di
reito de usar, gozar e abusar de uma 
.coisa qualquer. ·Foram-se · os tempos, 
a época em que a 1 propriedade era 
considerada um atlibuto individual 
destinado à satisfação de prazeres ou 
necessidades individuais. Hoje, soció
logos e juristas estão de acôrdo em 
que a propriedade se não era uma 
necessidade social tem essa \função. 

Sem se atentar nessa feição social, 
ela se tornaria instituto quasi injus
tificável. 

Eis as razões pelas quais a minha 
emenda evitou a expressão "em tôda 
sua plenitude"., e que só se compre
enderia no regime anterior, f;ie pro
priedade absoluta. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o 
ante-projeto da egrégia subcomissão 
só admitiu dois casos de desapropria
ção, os quais também vou chamar 
clássicos: a desapropriação por neces
sidade pública e a por utili-dade pú
blica. As expressões necessidade e 
utilidade pública têm sentido farta
mente conhecido por todos os Ze
nhores Representantes é absolutamen
te inalteráveis no campo do Direito. 
Diz-se de necessidade pública quan
do a desapropriação visa a possibili
dade de um serviço pú·blico qualquer, 
um serviço do Estado, uma utilid,a.de 
do Estado ou de que o Estado se ~n
carregue para bem dos indivíduos . 

Essas restriçqes, inteiramente com
preensíveis no regime anterior · não 
podem mais pretender o monopólio do 
instituto da desapropriação. 

Devemos estabelecer também a. 
possibilidade de uma desapropriação 
que não seja nem por necessidade do 
Estado, em si, como órgão .diretor da 
sociedade em geral, nem mesmo por 
utilidade pública, para qualquer ser
viço do Estado. Mas devemos tam
bém possibilitar a desapropriação 
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sempre que necessária à ordem social 
à vida social. 

Vamos citar dois casos: na -socieda
de puramente individualista que 
compreende a propriedade como ·.1m 
direito a.bsolute, admite-se a proprie
dade dos bens que não produzem e 
recebem valorização do próprio Esta
do ou do trabalho .coletivo. 

Evidentemente, essa propriedade im
produtiva, que o proprietário não <?X
piora no sentido de transformá-la nu
ma utilidade geral, criando riqueza 
para a coletividade, é um peso para a 
sociedade. O proprietário tem, em 
seu favor, tôda a proteção da lei e 
da autoridade; recebe as conseqüên
cias do enriquecimento resultante do 
trabalho geral e da própria ação do 
Estado e nada lhe dá em virtude dês
se mesmo direito. Deve ser possível ao 
Estado em casos especiais, desapro
priá-la, a fim dê tornar a proprieda
de uma utilidade uma riqueza soda!, 
seja porque vá dividi-la entre os que 
pretendem cultivá-la, seja para vU
tro fim de ordem coletiva . 

Essas as razões porque, coerente 
com velho ponto de vista, me colo
co, ha muito tempo, na posição cha
mada por alguns de católico de es
querda - velho ponto de vista que 
me levou a propor isso mesmo na 
Constituição de 34. Apelo, assim, 
par~ a nobre Comissão, no sentido de 
compreender o problema e a situação 
que o mundo atravessa, dando ao 
instituto da propriedade feição so
ei-a!, que a justifica nos tempos atuais. 

O SR. NEREU RAMOS, PR'ElSI
DENTE - Antes de prosseguir, devo 
comunicar aos Srs. Representantes 
que houve um "cochilo" da Presidên
cia. Anunciei que a ·êsse dispositivo 
haviam sido oferecidas duas emendas, 
que li. Acontece ·que, além des-sas, ha
via 3:5 seg\fintes, de que· agora. dou co
nheCimento à Casa: 

Do Sr. Hermes Lima: 
"Redija-se assim: E' garantido 

o· direito de propriedade, salvo a 
desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante prévia 
e justa indenização. Os seus li
mites serão os definidos nas leis 
que lhe regulem o exercício'. 

Do Sr. Aliomar Baleeiro: 
"Jli' garantido o direito de pro

priedage, com as limitações, que 
as necessidades e interêsses sociais 
exigirem nos têrmos da lei, res
salvada, ainda, a desapropriação 
p~r necessidade ou utilidade pú
blica, mediante prévi-a e justa in
denização em moeda coz;rente. 

(O segundo período como está 
no projeto) . " 

Do Sr. Caíres de Brito: 
"·E' garantido o direito de pro

priedade, desde que não haja exer
cido contra a interêsse social ou 
coletivo, ou quandb não anule, na 
prática, as liberdades individuais 
proclamadas nesta Constituição, 
ou ameace a segurança nacional". 

O SR. HERMES LIMA (Pela or
dem.) - Sr. Presidente, já adiamos 
dois incisos dêsse artigo para serem 
tratados no capítulo "Da Ordem Eco
nômica e Social". A discussão do di
reito de proprieda>de, então, com mui
to,_mais razão, terá de ser adiada pa
ra quando tratarmos daquele cwpítu
lo tanto mais quanto há dispositivo 
na Ordem Econômica e Social sôbre 
o direito de propriedade. 

E' a questão que submeto à Casa. 

O SR. PRADO KELY - (Pela 
ordem) Sr. Presidente, não posso con
cordar com o pedido do Sr. Deputado 
Hermes _Lima, por uma simples razão. 

E' que essa solicltação atenta con
tra o vencido. Foi aprovado o ar
tigo 9.0 , nos seguintes têrmos : 

"A Constituição assegura aos 
brasileiros e aos estrangeiros. 
~alvo, quanto a estes, as restri
ções que a lei estabeleça por 
por motivo de ordem pública, a in
violabilidade dos direitos concer
nentes à vida, à liberdade, à 
segurança individual e à pro
dade, nos seguintes têrmos'. 

Logo, a Comissão, ao aprovar o ar
tigo nos .têrmos em que se encontra 
redigido, definiu sua posição no to
cante ao problema, e, no defini-la, 
não praticou nenhuma heresia,· por
que a Constituição de 34 também 
conceituou a propriedade como di
reito individual sem prejuízo das re
-gras que estabeleceria no capítulo 
"Da Ordem Econômica e Social". 

-'I:rata-se, portanto, de matéria., a 
meu ver, vencida. O requerimento 
de adiamento encontra êste óbice in
transpo,nível que é o voto anterior da 
Comissão. 

O SR. MARIO MASAGAO - Sr. 
Presidente o caso do adiamento da 
votação do artigo eu o considero re
solvido pela observação do Senhor 
Pra;do Kelly, que bem mostra que a 
Casa já dispôs sôbre o assunto. 

Quanto à emenda do Sr. Senador 
Ferreira de Sousa, peço licença para 
divergir dela. A possibilidade de o 
Estado desapropriar áreas de terreno 
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para distribuí-las melhor, e promo
-ver, assim, sua cultura mais intensa, 
é hipótese já compreendida na noção 
de utilidade pública. Por isso mesmo, 
a Comissão não previu apenas o caso 
de necessidade, mas também o de utL 
lidade pública. 

Não estou de acôrdo com . s. Ex." 
quando entende que a moção de uti
lidade pública não compreende aque
la hipótese . Se, no capítulo "Da Or
dem Econômica e Social", se decla
rar expressamente a possib!lidade de 
desapropriação par·a revenda, é claro 
que a exceção constará assim da 
Constituição, e terá de ser respei
tada. Por isso mesmo, o texto pro- . 
posto pela 6." Subcomissão indica 
que é vedado o exercício da proprie
dade contl'a o interêsse soci.al. 

Repito: Se em outro capítulo da 
Constituição admitimos a hipótese da 
desapropriação para revenda de ter
ras em lotes, essa hipótese consti .. 
tucional não poderá ser desconhecida.. 
nem impedida sua execução. 

Devo observar mais Ó seguinte: o 
que se p11opõe na emenda é coisa 
mais ampla do que o alvitra, a Sub
Comissão de Ordem Econômica e So
cial, porque a · emenda declara que 
o Estado poderá fazer desapropriação 
sem indicar as terras, que podei·ão 
ser vendidas em lotes. 

Se declararmos, como motivo da 
desapropriação, o "interêsse social" 
além de "utilidade pública' abrire~ 
mos brecha vastíssima, dentro da 
qual não sabemos o que pode ca.ber. 

Para que a Constituição dê ao Es
tllido o direito de desapropriar terras, 
para dividi-las em lotes, -é yreciso 
que reconheça que essa operaçao é de · 
ut1lldade pública, . porque, do con
trário não poderia ser admitida · 

Não estou com isso adiantando 
meu voto sôbre a-quela espécie de de. 
sapropriação. Sou contra ela, poraue 
o problema do Brasil é o excesso ·de 
t~rras e pouca gente . Quero apenas 
dizer que o texto da Sub-Comissão 
não impede que a matéria seja vo
ta;da num ou noutro sentido. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN~ ·- Vou decidir a questão de 
ordem, e o faço de acôrdo com a opi
nião do Sr. Deputado Prado Kelly. 

De fato, ao votar o artigo 9.0 , esta
belecemos que neste capitulo ficariam 
consignados os princípios que devem 
ser asSegurados em relação à proprie
dade. 

O dispositivo sôbre a propriedade 
tem de ficar na "iDeclaração d e di
reitos' sem prejuízo da discussão de 

qualquer outro aspecto, no capítulG 
"Da Orddem Econômica e Social". 

Dev.emos, por conseguinte, votar · as 
emendas. 

Há requerimento do Senador Atilio 
Vivaqua, de preferência para a emen
da do Deputado Aliomar Baleeiro, que 
é a seguinte: -

"E' garantido o direito de pro
priedade, coni as limitações que as 
necessidades e interêsses exigirem, 
nos têrmos da lei, ressalvada '!.in
da a desapropriação por necessi
dade OlJ. utilidade pública, median
te prévia e justa indenização em 
moeda corr~nt~. 

Os Senhores que aprovam o pedido 
de preferência queiram ficar senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. MARIO MASAGAO- .3e
nhor Presidente, requeiro verificação 
de votação. A emenda do Deputado 
Aliomar Balet;iro, quando se refere a 
"interêsses" , nã.o diz de quem são ê1es, 
d-ei]{ando o conceito ext-remamente 

.vago . · • 

O SR. NEREU RAMOS, PRB'3I
DEN'I'E - o Sr. Deputado Aliomar 
Baleeiro acresoentou agora a palavra 
"sociais'' depois de "interêsses'. 

A emenda, então, fica assim redi
gida: . 

".E' garantido o direito de pro.
priedade, com as limitações que as 
necessda.des e lnterêsses sociais 
exigirem, nos têrmos da lei, res
salvada ai-nd-a a d€!Saproptiação 
por necessidade ou utilidade oú
blica, mediante prévia e justa 'in
denização em moeda corrente" . 

Vou fazer a verificação de votação. 
O SR. CAIRES DE BRITO - Se

nhor Presidente, queria saber se, vo
tando pela preferência solicitada, posso 
depois defiender minha emenda. Acho 
que não houve discussão suficiente das 
emendas a.presentadas, .que, penso, fi 
carão fechadas pelo reque1imento de 
preferência. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Consi<:lere V. Ex."' o se
guinte: foi resolvido pela Casa que a 
discussão seria por capítulo ou por 
seções dêles e que a votação seria ?Jor 
artigos. A discussão dêste caoitulo ·êstá 
encerrada desde ontem. A êmenda do 
Senador Ferreira de Souza, foi a única 
apresentada hoje. As outras o foram 
ontes. Aceitei a emenda porque, 
para ser liberal, tendo aceito emendas 
na ocasião em que outras já estão 
sendo submetidas à votação. 



Pus em votação o pedido de pre
'Ierencia do Sr. senador Atilio Viva
qua. Anunciado o resultado, o Se
:U'hor Deputa;do Mario Masagão re
·quereu verificação. 

E' a isso que se vai proceder . 
Os Senhores que concedem a pre

:ferência queiram ficar sentadcs . 
<Pausa.) 

Rejeitada. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI-· 

DENTE - Vamos, então, proceder à 
votação das emendas . 

O SR. ALIO MAR B.A.LEEIRO 
.(Para encaminhar a ·votação). - Sr. 
.Presidente, não tenho qualquer inte
·rêsse em defender a redação de tal ou 
-qual emenda; sinto-me, apenas, no 
·dever de justificar meu pensamento, 
já que êle provocou, por parte de al
·guns dos nobres Representantes, tão 
viva repulsa. 

A emenda .diz que é garantido o di
.reito de proprieda;de com as limitações 
-que as necessidades e os interesses .,o_ 
'Ciais exigirem, nos têrmos da lei, res
salvada a desapropriação. 

Sempre, .- e não é de agora, -· 
.o direito de propri-edade sofreu essa 
.limitação, derivada das necessidades e 
no interêsse social. E mais ainda: êsse 
·direito vem sofrendo, também, a. in
fluência do ideal de justiça de cada 
-época.. 

Se houve necessidade de demons
trar uma verdade tãci evidente quan
.to esta, tantas vêzes repetida na his
tória, poderíamos lembrar o que se 
passou a 13 de maio de 181!8. Até aqUê
la data, era legal, honesto ~. moral na 
-concepção dos homens do tempo que 
um homem pudesse ser propriedade 
ode outro. E o Estado amparava sua 
.receita. . na propriedade escravocrata, 
cobrando impôsto sôbre os cativos. No 
dia 13 de maio, certa maioria oeasio
.nal no Parlamento decidiu que a p':"O
_priedade sôbre o homem deveria drsa
parecer. E naquela época profunda
mente agrária, de mentalidade intei 
ramente diferente da nossa, fez-se a 
. expropriação da parte considerável 
dessa propriedade, sem um vintém 

-.de indenização a quem quer que fôsse. 
Poderia multiplicar o,; exemplos, mos
trando que tôdas as leis, em regra, lL 
mitam a propriedade, de acôrdo com 
as necessidades e o interêsse social .e 
:até como já mostrei, segundo a .!Jn
-cepção de justiça. 

Se, na· parte final dêsse di<>positivo, 
'instituiu-se a desapropriação por n <>
-~essidade ou utilidade pública, é evi
dente que o Estado, tôdas as vezes 

119-

que limita a propriedade por inte
resse ou necessidade social, está no 
dever de indenizar. A idéia se infere 
claramente do dispositivo. Pelo fato · 
de limitar o direito de propriedade, 
não quer dizer que o Est ado tem o 
direito de expropriar sem pagar. 

Passo, agora, ao ponto secundário. 
da emenda: A questão da indeniza.
ção em diheiro . Acho prudente - e 
para isso peço a atenção dos eminen
tes conservadores da Ca.sa - que 8e 
mencione na Constituição que a desa
propriação nos casos de necessidade
ou utilidade pública deve ser feita em 
moeda, em dinheiro. Isso porque, ná. 
poucos meses, foi entendido de ma
neira contrária pelo govêrno, que ex
pediu decretos-leis determinando que 
a metade da indenização seria paga. 
em apólices federais, estaduais r,u 
municipais, não pcla cotação dêssi'.s 
títulos, que representavam dinheiro, 
mas pelo val,or nominal dos mesmos, 
o que é uma punhal!!ida nês8e tão 
chorado direito de propriedade~ Isso é 
tão claro quanto a verdade velha, de 
cabelos -bra;ncos, que afirma, que o di
reito de propriedade deve ser linútad() 
pelos interesses e necessidades sociais. 

O SR. NEREU RAMOS, PREOI
DENITE - Antes de dar a palavra a() 
Sr. Eduardo Duvivier, eu me pémito 
esclarecer à Casa que a emenda Her
me.s Lima é quase reprodução textual 
da Constituição de 1937, que dizia () 
seguinte: 

"o direito de propriedade, salvD 
a desapropriação por necessidade 
ou utilida<ie pública, mediante in
-denização prévia". 

A única diferença que há, na emen
da do Sr. Hermes Lima, é que Sua 
Excelência acrescentou a palav-ra. 
"justa". 

No meu entender essa expressão não 
era necessária, porque o conceito de 
indenização já_ induz justiça ·da mes
ma. Mas a verda;de é que já tem h avi
do discussões nos tribunais a respeito. 
De modo que aceitaria a inclusão pro
posta pelo Sr. Hermes Lima . 

Voto pela emenda de S. Ex." nessa 
parte. 

O SR . PRADO KELY- Sr. Pre
sident-e, são cinco emendas, segundo 
creio, que estão sôbre a mes!J.. Ne
nhuma delas, a meu vêr, satisfará, in
tegralmene a Comissão. O que ten
ciono fazer, ao têrmo das considerJ.
ções que julgo de meu dever expen
der nessa oportunidade, é solicita"!" a 
V. Ex." que a matéria seja discutida. 
na ba&e do artigo, com destaque das 
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expressões, para se a.pura,r o verda
deiro pensamento de,_ Com1ssão. 

Devo pedir a atenção dos ilustre<; 
colegas para o seguinte: temos, em 
primeiro lugar, o de resolver esta tese. 
o direito de propriedade, no seu con
teúdo, comporta limitação da lei or
dinária ou deve ser assegurado ape
nas com a exceção da indenizaçãç pré
via e justa? O que comporta limita
ção da lei ordinária é C' exercício 
dêsse direito? Vamos di3tingUlr, pur. 
que a distinção é indispensável. 

A Constituição de 1934 afirmavll. o 
principio: . 

"E' garantido o direito de prc
priedade". 

· Suprimiu a cláusula em sua pleni
tude, porque esta;beleceu, em seguida. 
restrições mas declarou que êsse di
reito não poderá ser exercido contra o 
ili:terêsse social e coletivo na forma 
que a lei determinar. -

A restrição, aí, é o exercício do di
reito de propriedade, e não a proprie
dade em si. 

Tenho a impressão de que todos os 
membros da Comissão entendem que, 
quando se tratar de necessidade e uti
lidade pública, ou mesmo social, é per
mitida a desapropriação. A única :i
mitação, portanto, que o conteúdo do 
instituto da· propriedade sofre, é a 
desapropriação. O exercício não está 
condicionado às várias considerações 
que a lei ordinária apreciará. . 

De forma que a meu ver, êste pc.n
to ficou claro no projeto: 

"O direito de· propriedade man
tém-se em sua plenitude, salvo a 
desapropriação .por necessidade ou 
utilidade pÚ'blica, mediante prévia 
e j·usta indenização, e vedado o 
seu exercício contra o interêsse 

. social". 
Esta a primeira questão que, a meu 

' ver, deve ser -resolvida. · 
Se, por exemplo, desejarmos fazer 

no Brasil uma reforma agrária, se 
quis·ermo11 estabelecer medidas co-ntra 
os grandes latifúndios, isso será pos
sível, através do remédio da desapro. 
priaÇão. A primeira tese a examinar 
seria se a lei ordinária que regula o 
conteúdo da matéria poderia . stabele
cer o confisco. 

A segunda .seria a de saber se no 
caso de desapropriação devemos es-' 
tabelecer desde logo a.s categorias; ou 
.se iMo se tornava dispensável, haven
do apenas necessidade de fix!,Lr o prin
cipio. Quer dizer, consignar que o 
direito de propriedade se mantém, sal
vo no caso de desapropriação, ou de
elara.r que a desapropriação é por uti-

lidade pública. Ainda, aí examinaria
mos outra questão: se na utilidade 
pública está compreendida a utilidade 
sicial. E mais : se estaríamos adstri
tos à técnica do direito civil anterior. 
ou se poderíamos dar mais extensão, 
através .de um texto constitucional, aO
instituto de desapropriação por utili
dade pública. Examinaríamos, depois~ 
a questãü sugerida pelo Sr. Deputado. 
Arruda Câmara: se a. indenizàção de
via ser em dinheiro, para afastar o 
perigo, já muitas vez.es verificado, da. 
indenização se fazer em títulos -do: 
Estado. 

A não ser assim, Sr. Presidente po
demos incidir em êrro. Aceitando, per· 
exemplo, a emenda do Sr. Deputado .. 
Hermes Lima, isto é, - destacando. 
para o Legislativo ordinário a defini
cão do conteúdo de propriedade, po
demos chegar realmente a uma refor
ma agrária que importe em confisco-

A Constituição de 1934, distingue 
conteúdo de exercíCio. E se fi2'iermos. 
essa distinção entre conteúdo e exer
cício do direito de propriedade, po
deremos chegar à mais ampla reforma 
agrária no Brasil, desde que haja in
denização. 

Minha proposta, portanto, seria n{} 
sentido. de que V. Ex."' submetesse des
tacadamente, expreMões do disposi
tivo do projeto, para harmonizar com. 
elas a.s emendas ap;esentada.s. · 

Na primeira - . "o direito de pro
. priedade mantém-se em sua plenihl

de" - destaco em sua plenitude. 
Os Srs. Representantes que enten,.. 

der.em adotar o regime das constitui
ções de 1934 e 193·7, serão contra esta 
cláusula - "em sua plenitude, salvo. 
a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública', . porque a. r·estri~:ão: 
importa o direito de propriedade. E 
se se quiser atender à emenda do Se
nhor Flerreira de Sousa, se acrescen
tará - "utilidade pública, inclusive· 
social" (Muito. bem.) 

Depois, na cláusula final "e vedada: 
o seu exercício contra o interêsse so-
cial", se des-ejarmos aprovar a E'IÍlen
da Aliomar Baleeiro, que una a ex
preMão - "contra o bem comum' .. 
seria cabível a matéria. 

Se o assunto pudesse ser encami
nhado por eMa forma, acredito que 
tôdas as correntes em que se divide a. 
ComiMão teriam oportunidade de ge, 
manifestar conscientemente . 

E' o que sugiro, reservando-me 0 di-: 
reito de, encaminhar a votação de 
qualquer emenda. 

O SR. SOUZA COSTA-'- Sr. PJ.·e
sidente, desejo declarar a V. Ex. a que 
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me paJrece muito acertada a propas~a 
do nobre Deputa~o Sr. Prado Kelly, 
a fim de que a Comissão possa deci.-. 
dir em plena consciência o que deseja 
em matéria de direito de propriedade. 

Tenho, para mim, que não podemús 
deixar de considerar o Brasil como 
parte do conJunto internacional. O 
Brasil, mais do que qualquer o ltro 
pais, precisa da confiança do mundo, 
e essa confiança, - que se traduz nos 
investimentos de capital estrangeiros 
em nossa terra, - é função da ga
rantia que se ofereça ao referido CiJ,
pital (Muito bem.) Não acredito que 
haja qualquer possuidor de recursos 
que os aplique num país onde o di
reito de propriedade está na depen
dência do legislador ordinário ·(Apoia
àoo). 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Na Rússia foram feitos financiamentos 
pela Inglaterra e Esta~os U~dos mes
mo antes da guerra. 

0 SR. SOUZA COSTA- Não que
ro discutir os problemas da Rússia, 
nem a _razão dos investimentos ali 
feitos pela Inglaterra e Estados Uni
dos. Está na consciência de to~os que 
tais investimentos não foram feitos se 
não com o p1·opósito de aumentar a 
sua resistência e a fôrça militar, para 
a obra ~e defesa das democracias 'la 
luta contra os regimes totalitários 
(Muito bem). Também a Alemenha 

· aliás recebera antes da guerra em
préstimos em grande escala e com 
eles preparou-se militarmente. O caso 
do Brasil · se me afigura inteiramente 
~iverso. Sou, integralmente .contrário 
a ·tôda e qualquer restrição ao direito 
de propriedade, e a que se deixe o seu 
conteúdo para ser matéria da legis
lação ordinária. 

o SR. ' NiEREU RkMOS, PRESI
DENTE - Foram agora apresentad8.s 
mais duas emendas. 

Emenda do Sr. Costa Neto: 
"O rureito de propriedade, que 

não poderá ser exercido contra c 
interêsse social, mantem-se em sua 
plenitude, salvo a desapropriação 
por neoessida;de pública, mediante 
prévi-a e justa indeniz-ação". 

Emenda do Sr. Soares Filho: 
"ll: garantido o direito de pro

priedade, que não poderá ser exer
cido contra o interêsse social ou 
coletivo, na forma que a lei deter
minar, salvo desapropriação de 
propriedade, mediante prévia e 
justa indenização". 

O SR. EIYUAR'DO DUVIVIER 
.Sr. Presidente, em 1932, pertencendo, 

então, ao Conselho Econômico do Es-
-tado do Rio de Janeiro ao ser discuti
do o projeto apresentado pelo Govêr-
no, para cobrança de impôsto territo
rial, sugeri, - creio que pela prim<::-i-
ra vez no Brasil, -a criação de um 
impõsto progressivo sôbre as proprie
dades aproveitáveis e não aproveita-
das, definindo o que entendia :;Jor 
propriedades aproveitáveis e também 
o q]le se devia entender por proprie
dade a;proveitadas. 

:ll:sse impôsto, progressivo, corp.e~a
ria, como disse, com um pequeno adi
cional no primeiro ano equivalente a.. 
um aviso, e iria ao ponto de absorver 
o valor da propriedade, no decurso dose 
anos. Penso, Sr. Presidente, que an
tes dêsse projeto, nenhum se havia. 
feito no Brasil em tal sentido. Pen60· 
que a praposta foi convertida em lei, . 
ainda no regime da Constituição de 
189>1, e nunca se levantou, contra a.. 
lei, a pecha de inconstitucionalidade. 
Já se vê, portanto, que existem meios.
de se forçar a utilização da proprie
dade no sentido social, sem que se 
chegue a êsse arbítrio, a essa falta de; 
gar·antias, que alguns pretendem ad-
mitir, nesta Comissão. 

Em 1936 ou 37, discutindo na Câ
mara dos Deputados, o "trust" cws. 
donos de entrepostos de leite, denun
ciava eu êsse "trust" e apelava p'lra. 
a mesma, no sentido de coibí-lo, de
monstrando que o conceito de proprie
dade, no sentido do "jus utendi" e do. 
"jus abutendi", se havia modificao.o. 
1Parec~-me que o texto da Subcomis

são, a que tiv.e a honra de pertencer,. 
vedando o exercício do di-reito de pro
priedade contra o interêsse social, sa-
tisfaz plenamente. 

N&da mais tenho a acrescentar. Se
nhor Presidente. 

O SR. ARRUDA CkMARA - Se
nhor Pr-esidente, não h á mal em que 
se demore a discussão dêste assunto, . 
porque êle constitui, a meu. ver, u.'"U 
dos pontos mais palpitantes e .pond~rá
veis de tõda a matéria constitucionai. 

O direito de propriedade é um cli-J 
reito individual, e pertenoe àquele ru
reitos chamados .:._ da ordem natu

·ral. 
Não posso a.ceitar limitações ao ru- · 

reito de propriedade em si. As limita
ções ao rureito de propriedade têm de 
se circunscrever ao seu uso, ao seu. 
exercício ou, para usar de expressáo 
mais moderna, à utilidade e à funç§o 
social da proprtedade. 

Assim considero bem lançado o in
ciso 2-1 da Subcomissão, quando as
segura · o direito de propriedade em: 
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tôda a sua plenitude, ressalvando os 
limites ao seu uso e exercício, que se 
pode muito bem enquadrar na desa
propriação por necessidade ou ·utili
dade pública, na qual, sem dúvida, 
está contida também a utilidade S)
.cial e mediante prévia e justa indeni
zação, que é assegurada até no pro .. 
grama do Partido Trabalhista Inglês, 
tido como um dos partidos avança
dos na atualidade. 

Apresentei uma emenda para essa 
indenização ser paga em moeda cor
·rente, para acautelar os interêsses do 
proprietário, quando o Estado, p0r 
dificuldade financeira ou abuso de 
:autoridade, entender de efetuar os 
pagamentos em apólic-es ou títulos. 

Ainda propus ficasse ,bem · clara a 
·admissão apreciativa do Poder Judi:. 
ciário,. não só em tôrno do valor, mas 
igualmente, dos motivos da desapru. 
·priação para. proteger o direito do pro
;pritário contra abusos de leis ordmá
rias, semelhante a uma sancionada. 
durante o último período da ditad'Jra, 
em que se proibia ao Poder Judiciárb 
.-a a~eciação dos motivos da desapro
priação, ficando apenas assegurado ao 
proprietário o direito de discutir o 
respectivo pr-eço. 

Sou, pois, Sr. Presidente, por que 
.u ponha em votação o artigo na . 
quela maneira indicada .pelo ilustre 
Representanes Sr. Prado Kelly, p0r 
parte, para que f.ique assegurado . a 
tôda as correntes desta grande Co
missão, o direito de apreciar e fazer 
votar seus pontos de vista em relação 
.a cada uma dessas cláusulas . 

Lembro, porém, a esta grande co.: 
missão Constitucional ,que pesa· sôbre 

· ela uma grave responsabilidade nesta 
hora . Ao vcrtar matéria atinente ao 
direito de propriedade - o mais im
portante para .o homem, depois do 
direito da liberdade individual _ está 
'tratando e agindo em tômo de uma 
das matérias mais ·r levantes e mais 
sérias da nossa Constituição . 

E, convictos desta grande respon
.sabi!idade, lembremo-nos de que a 
votação dêste texto poderá, c.omo mui
to -bem acentuou o Sr. Souza Costa, 
ter extensas e profundas conseqüên
cias na economia do pais, mesmo em 
.relação à aplicação dos capitais es
trangeiros entre nós. 

Sou daqueles que reconhecem a fun
ção social da propriedade, até a de
sapropriaÇão de latifúndios improdu
tivos, para serem convertidos em áreas 
prósperas, em celeiro para a páLria. 
Entendo, porém, do mesmo passo, que 
t udo isso se pode harmonizar com 

aquele salvo por desapropriação ou 
utilidade pública" e se prende exata
mente ao exercició do direito de pro
priedade que deve ser de acõrdo com 
a utilidade comum, coletiva. 

Assim, Sr . Presidente, faço um ca
_loroso apêlo a esta grande Comis... 
s~o, no sentido de apoiar o traba.
lho, · sábio e bem pensado, da Sub
comissão, e a fim de completar ou 
melhorar talve~ sua redação . Que 
seja dado voto favorável à emend& 
que tive a honra de apresentar. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, nós nos pomos for& 
da realidade brasileira tôda vez que 
falamos aqui em dil;eito de proprie
dade, e esquecemo-nos de que somos 
habitantes de um país que se com
põe de 2'1 outros países. Não somos 
pràpriamente uma nação, mas 21 n~
ções aglutinadas, um continente. Te
mos terra em abundância entregues 
ainda aos selvícolas. Somos um país 
de imigração. Atraímos o imigrante 
e até pagamos sua passagem para. 
ocupa.r nossas · terras .. EnqUJanto i&~-'• 
está havendo em nOSSo meio uma 
quasi idiosincra;sia contra o direito 
de propriedade. 
~stamos, portanto, impottan~() 

princípios exóticos .para.. o nosso me10 . 
Aqui há terras para todos. Se eXiS
tem para os estrangeiros, como fal
tará para os nacionais? 

Tem-se, entretanto, insistido nunl. 
verdadei.ro - ataque à propriedade, 
como se alguém houvesse · aqui im
pedido aos nossos patrícios de s~ 
torna.rem também proprietários. 

Ó SR. SOARES FILHO - Não é 
só a terra o objeto da propriedad~. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
·E' por causa dela, príncipalmene, 
que &e erige, em princípio, o ataque 
à propriedade nas nações super .. po
voaO.as. Nem todos tinham meio& 
com que ganhar a subsistência e, en
tíí.o, dai surgiu o ataque aos :.ati-
fúndios . 

No Brasil não há latüúndios, ruas 
terras devolutas, que o govêrno dá 
a quem quiser tra-balhar. 

Não há necessidade, portanto, de 
nos insurgirmos oontra princípios do 
direito à propriedade. . 

Em todos os tempos - é da nossa. 
história - admitiu-se a limitação a:) 
direito da propriedade. A exprc:;são 
- "jus utendi", "jus abutendi", que 
atravessou séculos, vinda do diráto 
romano, foi pacificamente eliminada. 
da nossa vida em tempo normal, sem 
sofrer nenhuma campanha. Bastou 
que a experiência demonstrasse que 
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ninguém tem direito de abusar da 
!propriedade, prejudicando a tercei
ros, para que fôsse aceita a aboli:.. 
'Ção dêste conceito de usar e abusar 
da propriedade . · 

Sempre se admitiu o direito do Es
tado intervir para se apropria~. da 
propriedade particular, mediante in
denização, é claro, porque ela repre
senta produto de trabalho, de eco
nomia, de esfôrço. Não daremos es
tímulo aos homens se não lhes asse
:gurarmos o direito de a~ropriar-se 

. daquilo que seu trabalho cnou. 
ultimamente temos falado em in

teresse social. A meu V•er, êste se 
acha contido no interesse público. O 
.Estado pode desapropriar, por neces
.:Sidade · ou interêsse público, no inte
rêsse social. Não compreendo como 
se possa dissociar uma coisa de outra. 

As considerações que faço, pare
ocem~me úteis no momento, porque 
estamos transportando para o noss::J 
país dificulda;des que só existem em 
.(}Utros, superpovoados, onde há fa.ha 
de·terras e sobra de braços. Nossa 
situação é oposta: temos terras em 
superabundância e falta de braços 
para. traQalhá-las. . 

Depois destas ligeiras considera
ções, declaro que voto pelo inciso 
21, tal qual está consubstanciado, 
.sem prejuízo do exame que tenha .. 

· mos de fazer, quando tratarmos do 
problema social. 

O SR. CATRES DE BRITO se
nhor Presidente, voto contra o in-
ciso da maneir-a por que está redigi
do, razão porque apresentei emenda. 

Desejo, entretanto, dizer por que 
não aceito o inciso 21 como está re
-digido. 

Em si, encerra, desde o inicio, con
tradição: 

"O direito de propriedade man
. tem-se em sua plenitude ... " 

para depois dizer: 
". . . vedrudo ó seu exercício 

contra o interêsse social". 
.Já é uma contradição. Como está 

redigido, leva-se o exercício do direi
to de propriedade "em tôda sua pleni
tude", até. as suas últimas conseqüên
cias, e, depois, se resolve que é vedado 
.contra o interêsse social. 

O SR. MARIO MASAGAO- Vossa 
ExcelênCia deve distinguir o direito 
do respectivo exercício. 

O SR. CAIRES DE BRITO - SB
se dá o direito e não se assegura o 
exercício na prática, o Estado está 
negando o que o dá. Se tf?nhO o direi-

to vou procurar ·ter a propriedade, 
exercê-lo em tôda plenitude - senão 
não é direito. 

(Lõgicamente penso assim. 
Em seguida, o inciso encerra uma 

palavra que, em si, represep.t~ ~m 
grande entrave ao que o propno d~
positivo estatui. Antes da expressao 
"vedrudo o s·eu ex.ercício contra o in
terêsse social", está a palavra "pré
via'. 

Não argumento em função de tal 
ou qual caso particular. No programa. 
de meu Partido, que prevê evolução 
para o Socialismo e, futuramente, 
para o comunismo, vemos que no es
tágio atual do desenvolvimento da 
economia brasileira, interessa a pro
priedade capitalista com tôdas suas 
grurantias. Hoje lutamos contra o 
maior mal do Brasil, que é o seu apri
sionamento a certos g,rupos econômi
cos internll!Cionais·. 

Ao falar-se em indenização da pro.
prieda;de, ruproveito o exemplo citado 
pelo Sr. Aliomar Ba1eeiro,. no tocante 
à escravatura. Chamo, entr-etanto, a 
atenção da COmissão para o exemplo 
do México, • que, em determinada si
tuação, sentiu-se na obrigatoriedarl.e 
de nacionalizar os poços de petróleo, 
numa base de indenização futura e 

· parcial. Seria possível · ao México -
· e também ao Brasil, possuidor de ricos 
lençóis dêsse mineral, que, segundo a 
maioria dos especialistas, - apre.sen- -
ta um sub-_solo riquíssimo - seria 
possível, repito, com a inclusão dessa 
palavra "prévia" no dispositivo, inde
nização, para nll!Cionalização, saben
do o alto valor de tais propriedades? 

A palruvra "prévia" vem de encontro 
à conveniência de fazermos desa.pro
priações, não só de terras, latifúndios, 
mas também doe minas. Na hipótese 
de explorações petrolíferas, de neces
sárias ao progresso da Pátria, teria
mos que fazer indenizaçõ.es a poste
riori, na bas-e das possibilidades do 
Estado. · 

Não argumento, repito, em função 
de grupos ou interêss·es particulares, 
mas em função do Esta,jo, da Nação. 

iPor êsses argumentos, penso que o 
inciso, como está redigido, não pede 
ser aprovado. _ 

Na emenda que apresentei; encaro 
o próblema do interêsse social, col-eti
vo, a garantia dos direitos individuais 
e a segurança do Estado. 

O que observamos, via de r.egra, com 
raras e honrosas exceções, é a priva
ção dos direitos políticos, garantidos 
pela Constituição, em relação a lati
fúndios, usinas ou fábricas. Estamos 
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cravaturas levadas a efeito em· mui
tas emprêsas. O operário assalariado 
não pode livremente manifestar sua 
opinião. Os rendeiros, os terceiros, os 
homens que, morando, têm relativa 
liberdade só podem usufruir dos pro
ventos dessa mesma relativa liberda
de se politicamente votarem com os 
donos do latifúndios ou da fábrica, sob 
pena de serem ameaçados ou sofrerem 
nos seu.s interêsses individuais. 

E' em razão dêsses fatos que apre
sentei emenda. 

Quanto ao problema, por exemplo; 
dos latilfúndios, afirma-se que o Wa.
sil é uma Imensidão de terras, com 
falta de braços. Mas não se diz que 
essas terras são improdutivas. O que 
acontece, é que estão localizadas em 
pleno sertão . de Mato .Gro2so, de 
Goiás, sem vias de comurucaçao. Há, 
na realidade, vastidão de terras, mas 
sem estradas de ferro e de rodagem. A 
csolução do problema consistiria em 
povoar essas terras inicialmente,. à 
margem das estradas de ferro, perto 
dos grandes centros, onde, via de l'e
gra os latifúndios são criados para 
valorização dessas terras . O problema, 
portanto, não é ter terras, mas poder 
explorá-las. 

Essas as considerações que desejava 
fazer. 

O SR. A'TIILIO VIVAQUA - Pedi 
a palavra para fazer algumas observa

. ções em tôrno da proposta do ilustre 
deputado Prado Kelly. 

S. Ex."' sugere que se divida a ma
téria do artigo, a fim de se apurar 
o pronunciamento da Comissão. Em 
primeiro lugar, a Comissão se mani
festaria sôbre a plenitude, ou não 
do direito de propriedade. 

Parece inadequado êsse processo. A 
plenitude da propriedade é aquela qu~ 
estiver definida em lei. Assim, per 
exemplo, a propriedade imobiliária 
tem os limites que forem estabeleci
dos n~ legislação civil, do mesmo mo
do que a propriedade das minas, a 
florestal, e assim por diante. 

Repito: a plenitude da propriedade 
é a que ·estive.r estab~lecida pela le
gislação. Portanto, :posso admitir em 
dispositivo constitucional que a pr:>
propriedade individual se mantenha 
em tôda a sua plenitude, porém defi
nida esta em lei. Nem pode ser de 
outra forma, porque a propriedade, no 
Brasil, representa enorme variedade 
de restrições, um conteúdo multifor
me. 

A propriedade individual a imobi
liária, por exemplo, está sujeita às 
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limitações decorrentes das leis cie lO
cação . Quando se limita o exercício, 
a.f.eta-se o conteúdo, porque a proprie
dade é, por excelência, dinâmica, de 
modo que não pode haver distinção 
entre conteúdo e exercício. 

Qs alugUéis constituem outro exem
plo. Quando se fixa a renda das pro
priedades está se atingindo à própria.. 
essência de propriedade. 

Em matéria de propriedade flores
tal, quando estabelecemos restriçõea 
ao corte e aproveitamento da madeira, 
não estamos regulando apenas o exer
cício, mas o próprio conteúdo. E' o 

·que sucede no tocante aos próprios. 
direi tos de vizinhança. 

Portanto, na segunda parte do dis.. 
positivo deveria incluir-se que a lei 
ordinária limitará o conteúdo ou exer
cício. 

Em face desas considerações, Sr. 
Presidente, e dada a impossibilidade 
de fazermos uma subdivisão de con
ceitos que se repelem e chocam, pa
rece-me que a Comissão deverá prO>
nunciar-se sôbre as emendas, na sua 
integrida:de, expondo seu ponto de 
vista de acôrdo com o conteúdo e !lo 
expressão de cada .uma dessas emen
das, encarando-as dentro das suas. 
preferências. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. 
Presidente, as cristalinas considera
ções que acaba de fazer o Senador 
Atilio Vivaqua evidenciaram que, no 
texto do projeto, ao dizer-se que é 
garantida a · propriedade em sua ple
nitude, não temos outro remédio se
não tomar como critério dessa ple
nitude aquêle que lhe fôr dado pela 
lei. Por conseguinte, a expressão não 
adianta sequer ao pensamento daque
les que são rea lmente, pela proprie
d!llde no seu sentido clássico, e mais 
amplo possível. 

Por outr.o lado quem..não admite ho
je, como aliás sempre houve, limites 
ao direito de propriedade? 

Quando as leis sociais - dizia o 
Sr. João Mangabeira defendendo o 
anteprojeto da Constituição de 1934 
- quando as leis sociais reduzem o 
juro, determinaram o preço dos alu
guéis ou dos gêneros, prescrevem in
denizações por acidentes, defendem o 
trabalho, amparam o proletário·, es
tabelecem o impôsto progressivo, cer
ceiam o arbítrio do proprietário, ou 
quando a própria jurisprudência cria 
e forma tôda a teoria do abuso e do 
direito . - que outra coisa fazem os 
legisladores e juizes senão fixar li
mites à propriedade? 
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Evidentemente, Sr. Presidente, ao · 
·dizer-se, na Constituição que - "os 
limites da propriedade serão os de
lfinidos nas leis que lhes regularem o 
-exercício" - como propõe a minha 
emenda, não se está dizendo uma. he..: 
·;resia nem introduzindo na Constitui
ção uma subversão. O que se faz é 
-consagrar no texto constitucional um 
estado de fato, ao mesmo tempo que 
:se permite, pela sua consagração, que 
·OS tribunais possam trabalhar sõere 
kle com uma ori-entação mais firme 
.e objetivo mais determinado. 

Veja V. Ex." Sr. Presidente o ab
.surdo daqueles que se opõem à minha 
argumentação. -

No número 14 do artigo 12·2 da 
•Constituição de 37 dizia-s-e: 

"0 direito dé propriedade, sal
vo a desapropriação por necessida
de ou utilidade pública, mediante 
indenização prévia'. 

.que a Constituição assegurava, e 

.acrescentava: 
"0 seu conteúdo e os seus li

mites serão os definidos nas leis 
que lhes regularem o exercício". 

Ora, durante, cêrca de oito anos, 
.essa foi e ainda é a Constituição vi..., 
·gente no país. E nunca houve amea
ça de subversão à . ordem social ou ao 
. direito de proprieda>de. 

O que a Constituição de 37 as
~egurava nesse axtigo era o que tiriha 
sido consagrado pelo anteprojeto de 
Constituição discutido no Itamaratí 
por personalidades eminentes do pais, 
sôbre as quais . não pode pesar a ta
cha de fascistas. 

Os · que se aferram ao direito de 
propriedade na sua significação clás
sica, pensam que, incluindo-se no dis
positivo, como está no projeto, a ex
pressão - "em sua plenitude" - oo 
limites que as transformações sociais 
impõe ao direito cte propriedade dei
xarão de existir ou de ser estabeleci
dos quando reconhecidos e proclama
dos pela necessidade pública. 

Sugiro a V. Ex." Sr. Presidente 
que elimine da minha emenda a pala
vra "conteúdo" ficando assim: 

"Assegurado o direito de pro
priedade, salvo a desapropriação 
por necessidade ou utilidade pú
blica mediante indenização prev'ia 
e justa. Os limites serão os defi
nidos nas leis que regularem o 
seu exercício" . 

(E• negar a ·realidade 
proprieda;de não possa 
a limites, quando todos 

supor que a 
estar sujeita 
os dias a. le-
I . 

gislação ordinária 'ou esta consagran
do, tanto mais quanto ainda agora, 
êsses limites só poderão ser consa
grados através do Poder Legislativo. 

Não h_á, nem nunca houve, neste 
iPaís, limite mais ostensivo ao direito 
de propriedade do que o da fixa
ção dos aluguéis e o da proibição do 
seu aumento. 

E quem tem a coragem de se le
vantar contra essa limitação ao direi-
to de propriedade? · 

Limitando-se o exercício do .direito · 
de propriedade, estar-emos obstando o 
ci·dadão de ex;ercer o maior dos di
reitos, que a Constituição lhe asse
gura, qual seja o de dispor de seus 
bens. E' o Estado que chega e diz: 
- Você é proprietário desta casa, tem 
sua plena propriedade, ma:s não pode 
alugá-la senão por determinado preço. 

!Estamos discutindo sôbre o exercício 
e conteúdo. Goncordo em que se re
tire a palavra "conteúdo", julgando 
indispensável, porém, se consagre na 
Constituição que se · limites da pro
priedade serão .aquêles que lhes re
gularem p exercício. E aqui está por
que digo "limites" e não ••exercício", 
visto como a regulamentação do exer
cício pode não corresponder à neces
sidade da regulam'entação que Os u-.. 
mites poderão proporcionar. Devemos 
evitar interpretação sustfvel de criar 
dúvidas. -

Se consagrarmos apenas o "exer
cício', não sei se os Tribunais consi
derariam inconstitucional, por exem
plo, a lei que limitou os aluguéis. · . 

Sr. Pre,sidente, encerro minhas con
siderações chamando a atenção dos 
nobres colegas para a relevância da 
matéria, e a necessidade de a incluir
mos na Constituição de modo a não 
·perturbar as transformações que, sob 
a garantia da lei e do texto constitu
cional, serão necessárias ao instituto 
da propriedade, até para que êle possa 
sobreviver. 
. O SR. SOARES FILHO- Senhor 

Presidente, tenho ouvido, inteiramente 
silencioso, a-s considerações deserrvol
vidas em tôrno do artigo 9.0 Quero 
apenas declarar que, ao que me tem 
sido dado estudar e observar, temos 
no assunto, três orientações: a clás
sica, antiga, da propriedade plena: a · 
intermediária, que reconhece na pro
priedade funções sociais; e a terceira. 
a que afirma dever ser a propriedade 
apenas uma função social. 

Evidentemente nos dias em que vi
'Vemos, não haverá, nesta Gomissão 
quem sustente o conceito de proprie
dade da primeira categoria. Acredito 
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que a maioria se !incline por entender 
que a -propriedade tem função social. 

Se tem essa função, Sr. Presidente, 
a lei garantirá a sua realização, ao 
regular o seu exercício. 

Se votarmos uni texto pelo qual 
seja permitido entrar-se no conteúdo 
da propriedade, chegaremos, pela le
gislação ordinária, inclusive, até a 
conceituação da propriedade como. 
função social o que poderá atingir 
até a sua abolição, porque não haverá 
barreira constitucional impedindo que 
ela assim seja considerada. 

Por isso, Sr. Presiden'te, entendo 
consoante a média das opiniões refle
tidas nesta reunião; que não podemos 
votar um texto em que a propriedade 
seja considerada como plena, da mes
ma forma, não podemos . vot ar um 
dispositivo que permita a definição do 
seu conteúdo, pela lei ordinária,--o que 
permitiria resultados a que me referi. 

Dai inclinar-me para qualquer re
dação semelhante à da . Constituição 
de 34, que garante o direito de pro
priedade, desde que não seja exercido 
contra o interêsse social ou coletivo. 
. O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Prado 
Kelly sugere a votação -do dispositivo, 
mediante destaque de certas expres
sões . 

Foram apresentadas emendas subs
titutivas a todo o artigo, de modo 
que, uma vez aprovadas, prejudica
riam o texto do piojeto. 

Pediu-se ainda preferência para 
uma delas, e a Grande Comissão in-
deferiu o pedido. · 

Vou submeter, em primeiro lUga.r, a 
emenda .do Sr. Hermes Lima, e, em 
seguida a do Sr. Aliomar Baleeiro. 

A emenda é substitutiva de todo o 
texto, mas tem duas partes: a primei
ra, do Sr. Hermes Lima, diz o seguin
te: 

:E' garantido o direito de pro
;prieda;de salvo a desapropriação 
por necessidade ou utilida de 
pública., mediante prévia e justa 
indenização' .. 

Essa primeira parte coincide com o 
artigo do projeto excluitias as pala
vras - "em plenitude". 

iParece-me que o Sr. Prado Kelly 
pediu, exatamente, fôssem destaca
das essas expressões. O destaque é 
desnecessário desde que seja votada 
a primeir·a parte da emenda substitu
tiva, apresentada em primeiro lugar . . 
Ficaria assim: ' 

"E' garantido o direito de prO
priedade salvo a desapropri-ação< 
por necessidade ou utilidade pú
blica, mediante prévia e justa in
denização. 

Assim, para não prejudicar a emen
da, vou submeter à Comissão a sua. 
primeira parte. 

Os senhores- que a aprovarem evi
dentemente concordaram com o des
taque requerido pelo Sr. Prado Kelly. 

O SR. ARTUR BERNARDES 
Desejo dizer, Sr. Presidente, que acei
to a primeira parte da emenda do Sr. 
Hermes Lima, devendo, entretanto, 
considerar que apesar do conceito da 
propriedade inserto na Constituição 
de 1891, que dizia ser ·ela garantida 
em tôda sua plenitude (a expressão 
tôda não figura no projeto) apesar 
disso, não houve oposição à limitação 
que se . faz iu.s utemZe et abutende. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENT-E - As expressões - "em sua 
plenitude' - são contr·aditórias _com 
a restrição que em seguida se estabe
lece : "salvo desapropriação por ne
cessidade ou utilidade pública" • 

O SR. ARTUR BERNARDES -
E' o que constava da Constituição de 
1891; mas é aparente a cont radição . 

O SR. NEREU RAMOS,_ PRJESI
DENTE - P eço a atenção tios cole
gas pa.ra o modo pelo qual procuro 
esclarecer a votação. Votaria pelo des- ' 
taque para excluir do texto a expres
são "em sua plenitude", porque não· 
se concilia com , a restrição. Desde que 
há plenitud~, não pode haver a limi
tação, contida, na expressão "salvo· 
.desapropriação por utilidade públi.
·ca' . 

Votarei por isso a primeira parte da. 
da emenda do · Sr. Hermes Lima, que 
suprime, de fato, essa expressão. 

Os Senhores que aprovam, essa 
emenda, queiram ficar sentados. 
<Pausa). 

Aprovada a primeira_ parte. 
O SR. CAIRES DE BRITO - De

claro, Sr. Presidente, que votei contra. 
a expressão "prévia". 

O SR. NoEREU RAMOS, PR:ESI
DENT E- A primeira parte ficará 
assim, redigida: 

"E' garantido o direito de. pro
priedade sa1vo desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública., 
mediante prévia e justa. indeni
zação. 
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A êsse dispositivo podem ser 
acrescidas :algumas expressões, que 
constam das emendas apresentadas; 
uma é do Sr . . Arruda Câmara. Sua 
Excelência prop~ que se diga: "me
diante prévia e justa indenização em 
dinheiro"'. · 

Os Senhores que aprovam a emen
da, que sendo aditlva não ficou pre
judicada, pelo texto aprovado, quei
il'am ficar sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. IVO D'AQUI!NO Senhor 

Presidente, declaro que não votei em 
favor da inclusão dos têrmoo "em di
Dheiro" porque acho que a parte po..: 
derá aceitar indenização não em es
pécie, e pela emenda a Constituição · 
obriga·rá a aceitá-la~ em dinheiro. 

O SR. !N'EREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Arruda Câmara quer 
acrescentar, ainda,. ao mesmo disposi
tivo o seguinte: 

" ... aceita a apreciação judiciária 
em tôrrio do valor e dos motivos 
da desapropriação". 

Os Senhores que aceitam a emenda 
queiram ficar sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. 
De acôrdo com a sugestão do Sr. 

Prado Kelly, sou obrigado a submeter 
à consideração dos Srs. Representan
tes a parte da emenda do Sr. Ferrei
ra de Sousa, a que S. Ex." expressa
mente aludiu - "por utilidade so
~ial". 

O SR. PRADO KELLY - Senl1or 
Presidente, não darei_ meu voto fa
vorável, . ressalvada qualquer redação 
mais adequa;da ao texto, por entender 
que o caso figurado pelo Sr .. Ferreira 
de Sousa pode e;sta ~rfeitamente 
compreendido na expressão "utilidade· 
pública" . · 

Só por êsse motivo de técnica, que 
não Meta o fundo da emenda de· Sua 
Ex." pronuncio-me, neste momento 
contra a mesma. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Pr~idente, faço declaração de 
"Voto idêntica à do Sr. Praido Kelly. 

O SR. SOUZA COSTA- Voto .con
tra a emenda pela dificuldade em de
finir o que seja "utilidade social". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda queiram ficar senta!dos. 

(Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. FERREIRA DIE. SOUZA -
Requei:ro verificação de votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Ferreira de Souza 
pede verificação de votação. Sua Ex
c·elência sugere inéluir-se, no disposi
tivo que já foi aprovado, as expres-
sões "por utilidade social". · 

Os Senhores que aprovam a emen
da queiram ficar sentados . (Pausa.) 

Foi, evidentemente, rejeitada. 
Confirmou-se a votação anterior. 

Declaro que votei contra a emenda 
por entender que a utilidade pública 
inclui a social. 

O SR. FERREIRA DE SAUZA
Sr. Presidente, desejo fazer declara
ção de voto. Minha emenda foi re
jeitada sob o ponto de vista formal. 

· Interpreto, assim, o voto contrário .co
mo admitindo que a utilidade pública 
abrange os -casos de utilidade social. 
Essa a finalidade contida na emen-
da. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI. 
DENTE - Chamo a atenção da Co
missão quanto ao seguinte: No dispo-. 
sitivo em causa há uma cláusula fi
nal: "e vedado o seu exercício con
tra o interêsse social". 

O Sr. Hermes Lima apresentou 
emenda, nestes têrmos: 

"e seus limites serão os de.fini
dos n!L5 leis que regularem o exer
cício". 

De acôrdo com a sugestão do 'Sr.' 
Prado Kelly, teremos de votar um 
ou outro dispositivo: do projeto ou 
da emenda. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, requeiro preferência para O· 
dispositivo constante do projeto. 

Ô SR. !N'EREU ' RAMOS, PRESI
iDENTE - De acôrdo com o requeri
mento que acaba. de ser formu~ado pe_ 
lo Sr. Prado Kelly, ponho em votação 
a preferência solicitada. Os Srs. que 
aprovam o pedido de preferência quei
ram ficar sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o dispositivo do pro

jeto: 
. .. "e · vedado o seu ex-ercício. 

contra o interêsse social". 
Os Srs. que aprovam êsse dispositi

vo queiram permanecer sentados. 
(Pausa) .' 

Aprovado. 
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'Ü SR. HERMES LIMA Sr. Pre
sidente, desejo fazer constar da ata 

.. que votei contra o dispositivo, com9 
está redigido, porque tem um aspec
to que chamarei estático; ao passo 

,qoo os limites dariam, verdadeiramen
te, o aspecto . dinâmico do _problema 

.-que, aliás, deveremos observar con
forme a realidade fôr sendo interpre
tada pelo legislador e · pela Constitui

·-ção. 
O SR. IVO D'AQUINO - Estou de 

. acôrdo com o que V. Ex.a expendeu, 
-Sr. Deputado Hermes Lima. No texto 
. do dispositivo se contém o esclareci
.roento presta-do por V. · EK." • 

O SR. HERMES LIMA- Penso que 
: não. · 

O SR. NEREU· RAMOS, PRESI- . 
DENTE - O artigo ficará assim redi-

;gido: . 
"E' garantido o direito de pro_ 

priedade, salvo desapropriação 
por necessidade ou utilidade pú
blica, mediante prévia e justa in .. 

denização em dinheiro, e vedado 
seu exercício contra o interêsse 
social". 

Ficam prejudica-das as demais emen-
das. · 

A segunda parte do dispositivo- em 
causa prescreve: ' 

"Em caso de perigo iminente co
mo guerra ou comoção intestina. 
as autoridades competentes pode
rão usar da propriedade particular 
até onde o bem público o exija • 
ressalvado o direito a indenização 
ulterior' . 

Não há emendas . 
Os Srs. que aprovam · .o inciso lidG 

queiram ficar senta-dos. (Pausa) • 

Aprovado. 
:Em vista do adiantado da hora.. 

suspendo a sessão, convoca.nçlo outra 
para às 14,30 horas de hoje. 

(Levanta-se a sessão iM: 13 ho-
ras.) 
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Reuniu-se hoje, às 14,30 horas, a. 
'Comissão da Constituição, com · a 
presença dos Srs. Constituintes: (*) 
:Nereu Ramos, Presidente, Prado Kelly, 
Agamemnon Magalhães, Ataliba No.

,gueira, Ferreira de Sousa, Arruda Câ
'lllara., .1\tílio Viváqua, Mário Masagão, 
Silvestre Péricles, Artur Bernardes, 
.Argemiro Figueiredo, Eduardo Duvi,;, 
vier, Costa Neto, Valdemar Pedrosa, 
Flávio Guimarães, Soares Filho, Alio
:mar Baleeiro, Baeta Neves, Sousa 
Costa, Guaraci Silveira, Hermes Lima, 
Graco Cardoso, Ivo d'Aquino, Milton 
Campos, Clodomir Cardoso, Caíres de 

".Brito, Magalhães Barata, Raul Pila, 
Acúrcio Tôrres. · 

O SR. NEREU RAMOS, P:RESI
:DENTE - Está aberta a sessão. 

Vamos votar o inciso 22: 
"Os inventos industriais per. 

tencerão aos seus autores, aos 
quais a ·lei garantirá privilégio 
temporário, ou concederá justo 
prêmio, quando a sua vulgariza
ção convier à coletividade'. 

·Em votação: (Pausa.) 

.Aprovado. 
"23) · E' assegurada a proprie

dade das marcas de indústrias ·e 
comércio, e a exclusividade de 
seu uso do nome. conrer<Jial". 

.'Em votação. (Pausa.) 

Aprovado. 

"24) Aos autores de obrllS lite
_'fárias, artísticas ou científicas, 
-cabe o 'direito exclusivo de re-
-produzi-las pela imprensa ou por 
.qualquer outro processo 'mecâni
. co. Os herdeiros dos autores go
sarão dêsse direito pelo tempo 
que, a lei determinar'. 

·Em votação. (Pausa) • 
Aprov_ado. 

(*) - Publicada sem ;revisão de 
..me'mbros da Comissão. 

"25) Ninguem será preso senão 
em flagrante delito, ou por or
dem escrita da autoridade com
petente, nos casos expressos em 
lei, _ nem revistado em público, 
sob pretexto de busca ou apreen
são de armas, salvo em ato de 
captura de criminoso. Fora dês
ses casos, o ordeníJ.dor, o executor 
da prisão ou busca, · se .forem po
liciais ou funcionários civis, per
derão o pôsto ou cargo, com ina
bilitação, por cinco anos, para o 
exercício de qualquer outro. Se a. 
infração se praticar contra o li
vre exercício do alistamento · ou 
sufrágio, aplicar-se-ão, além das 
mencionadas, as penas constantes 
da lei eleitoral". 

A êste dispositivo, .bem como ao de 
n.0 26, o Sr. Deputado Hermes Lima. 
apresentou a seguir..te emenda: 

·"A· exceção de flagrante delito, 
ninguém poderá ser . preso, senão 
em casos· determina.dos em lei e 
mediante ordem escrita da auto
ridade competente. A prisão ou 
detenção será, dentro de 4'8 ho
ras, comunicada ao Juiz compe
tente que, no prazo de 72 horas, 
a relaxará se não for legal, pro
movendo, _ sempre que de direito, 
a responsabilidade da autoridade· 
coatora, ou. a confirmará, forne
cendo incontinente ao preso nota 
judicial com o motivo da coação 
e o nome de testemunhas, se for 
caso. Tendo em conta distâncias 

_e dificuldades de transportes, no 
interior do pais, ó prazo de co-
municação pode-rá ser dilatado 
pelo juiz competente, na área de 
sua jurisdição, até o máximo de-
.:inco dias". · 

O SR. HERMES LIMA - Senhor 
!Presidente, pela leitura de minha 
emenda, vê-se que dela excluo a 
parte que, no inciso 25, diz respeito 
à proibição de ':evista em público, 
sob pretexto. de ousca ou apreensão 
de armas, salvo em ato de captura. 
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de cr1mmoso, .bem como a sanção 
rigorosa que se impõe aos que pro
eederem contràriamente ao disposto 
Jlo inciso. 

Reconheço, desde logo, a intenção 
perfeitamente elogiável do texto que 
mando suprimir; entretanto, julgo a 
matéria em demasia regularmentar, 
para figurar na Constituição. Ao 
mesmo tempo, a proibição expressa, 
em têrmos absolutos, como se en
contra, impede que o Poder Público 
exerça, em mu.itas oportunidades, 
:função -de revista, necessária em pais, 
como o nosso, onde é hábito Íl.ndar~se 
armado e onde, como fatores de 
criminalidade, . se aponta exatamente 
êsse entre os principais. · . 

No capitulo que estamos votando 
confia-se à autoridade a iniciativa, 
por exemplo, da apreensão de livros, 
e da censura prévia de espetáculos 
e diversões. Por que, conseguinte
mente, não deixarmos. à autoridade 
a iniciativa da revista contra o por
te de arma~. quando a experiência 
tem demonstrado que ela é, muitas 
vezes, necessária? 

O resto de minha · emenda, na qual 
fundi os incisos 25 e 26, apenas con
cede prazo para a comunicação d·a 
prisão ao juiz e para que êste, ao 
mesmo tempo, tome conhecimento 
dela. 

Nãó me furto ao dever de contar 
à egrégia Comissão episódio, não sei 
se já revelado por algum dos eminen.:. 
tes companheiros, mas delicioso, não 
fôsse triste pelas condições . em que 
ocorreu. Pela Constituição de 19-34, 
sabe Vossa. ·Excelência, os presos· po.:. 
liticos teriam de ser ouvidos, dentro 
do prazo de cinco dias, pelo ·juiz 
competente. O Supremo Tribunal 
!Federal declarou que, mesmo em 
estado -de guerra, essa se-ria uma 
das condições extrínsecas pelas quais 
poderia tomar conhecimento de 
habeas-corpus. Somente faltando 
essa formalidad·e é que o Tribunal 
poderia tomar conhecimento do ha
beas-corpus, ·isto é, se o preso não 
,tivesse sido ouvido pelo juiz no prazo 
de cinco dias marcado pela Cons
tituição. Ora., Sr. Presidente, está
vamos detidos a bordo áo Pedr.o I 
já havia. dois meses, quando apareceu 
o juiz do sítio para ouvir· diversos 
presos. Eu já o havia sido, dentro do 
prazo de cinco dias . Não se trata, 
portanto, do· meu caso·. Mas· não 
acontecia o mesmo com outros. Tôda 
gente estava muito bem informada 
da Constituição, porque ler a Cons
tituição e as leis era uma das ma
neiras de nos distrairmos e ao mes-

mo tempo sabermos como . estavam' 
sendo aplicadas a nosso respeito •. 
Assim, quando o juiz apareceu, logo-
o cercamos e lhe dissemos: . · 

- V. Ex.l vem, com certeza, re
làxar a· prisã-o de todos aqaeles que 
aqui se acham· e ainda não foram 
ouvidos -no prazo de cinco dias. 

O magistrado teve. a. seguint&-
saída: . · 

- Não. Começo a contar o prazo 
de cinco dias da data em que Ql. 

Chef·e de .Policia me comunica a 
prisão. . 

Vê V. Ex."', Sr. Presidente, a ne
cessidade de fixar-se um prazo para-. 
a comunicação da prisão. 

Respondemos· , então, ·ao magistra-. 
do: 

- V .. Ex."' pode verificar, pela. 
palavra do comandante do naVIo e. 
do comandante do destacamento po
licial, que ê&tes prêsos, que Vossa.. 
EKcelên~ia veio ouvir, já se acham 
aqui há mais de dois meses. Como 
pode V. Ex."' furtar -se ao reconhe
Cimento destá evidência; diante do 
testemunho autorizado não só do co
mandante do . navio mas também do· 
comandante do destacam<mto poli·
cial? 

Ficamos um pouco tristes com a.· 
-respostà do digno magistrado, que 
reproduzo mais ou menos textual-· 
niente, inclusive com a palavra br<>
cardo por êle empregada: 

- Ah! sigo aquêle velho "brocar
do": danso conforme a música. 

Ora, Sr. Presidente, a fim de que· 
os presos não sigam dansando con
forme a música - a música do po
der - e fique a verificação da sua. 
prisão. pelo juiz ao arbítrio da au
toridade policial para comunicá-la 
quando ·quizer, foi que eu, seguindo 
neste ponto o ante-projeto à Cons
tituição d-e 34 - ·obra de eminentes 
juristas, entre os quais o Sr. João. 
Mangabeira, hoj-e, incontestàvelmente, 
a primeira autoridade no pais em 
Dir·eito Público e Direito Constitucio
nal - enviei à Mesa a emenda fixando· 
prazós para que a prisão seja comuni
cada ao juiz e para que êste tomando 
conhecimento delà, a relaxe ou con
firme, conforme o caso. · 

Quanto à revista em pú-blico, aého 
desnecessário que figure na Con'sti
tuição, - porquanto ela aí está em 
têrmos demasiado absolutos, impe:.. 
dindo se reviste um cid-adão num 
campo de "foot-ball", num baile· 
popular ou numa reU]lião pública, 
quando a própria Constituição re
conhece, em matéria muito mais im
portante do que essa, como na dos.. 
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espetáculos e diversões públicas ou 
na publicação de ·uv-ros, a iniciativa 
da auoridade em tomar providências 
para retirar de circulação os livros 
ou, então, censurar, prêviamente, os 
espetáculos . 

Eis a razão pela qual enviei à 
Mesa minha emenda. 

O SR. ARTUR BERNADES 
(Para encaminhar a votação - Se 
nhor Presidente, o nosso colega, s ·e
nhor Hermes Lima, não tem abso
lutamente razão ao impugnar a parte 
do inci_,so 25-, cn.ja votação Vossa Ex
celêncfa anunciou.· 

O que S. Ex.a. impugna é o seguin
te: "nem revistado em público" . . 

":Ninguem será preso senão em 
flagrante delito, ne~n revistado 
em público, sob pretexto de busca 
e apreensão de armas salvo em 
ato de captura de criminoso, 
etc." · 

A primeira alegação de S. Ex.a. é 
que a matéria é regulamentar. Não 
indago se é ou deixa de sê-lo; trato 
de saber a causa det.erminante do dis-

. positivo; se ·preserva ou não grande in
terêsse nacional. No caso, posso afir
mar a S. Ex." e a tôda a Comisão que 
aqui está envolvida questão tão im
portante, que pode diz;er-se, se o 
preceito não fôr adotado, juntamente 
com outros que se lhe hão de seguir 
no plenário, qua:ndó fôr debatido o 
P:ojeto tla Comissão, perdemos inú
tilmente nosso tempo, procurando 
e~aborar uma . Constituição . democrá
tica que, na prática, vai ser inobser
·vada. 
· Nosso ilustre colega não conhece 
prpvàvelmente a vida no interior· não 
Sf!-be como se faz política nos inUnicí
piOs e até nos distritos, porque, do 

. contrário, acredito, . · não impugnaria, 
sobretudo com o vigor. com que o 
fez, dispositivo tão salutar. · 

De norte a sul, se-gundo estou . in
formado, delegados e sub-delegados 
de polícia, muitas vêzes boçais, e até 
oficiais d.e polícia analf&betos, costu
mam passar revista, em praça públi

. c a, em homens reconhecidamente pa 
cíficos e. conceitu&dos, sabendo que ~ 
fazem somente para desmoralizá-los 

. e . escarmentar seus partidários. Em 
Mmas o fato é comuníssimo. Conver
sando ,há poucos dias, com um amigo 
do norte, declarou-me ·êle que lá 
ocorre a mesma coisa. 

Não há prejuízo, portanto, para 
qualquer lnterêsse público, quando se 
trate de pessoa suspeita ou crimino
.sa, . porque fica a autoridade livre 

não só de dar a. bu.sca senão também 
de efetuar a prisão. Por que a auto
ridade não chama a pessoa à Dele
gacia Policial para ali proceder à. 
busca? Realizada nas condições que 
acabo de aprontar, terá Unicamente· o 
propósito de desmoralizar pessoa con
ceituada. 

Eis, Sr. Presidente, uma das razõeS 
peuas quais muitos se abstêm de par
ticipar da política, de tomar parte na 
preservação dos interesses · do pais. 
Preferem não ' se atritar com autori-. 
dades boçais, sejám militares ou civis, , 
pelos abusos que ·se ·verificam, princi
palmente nas pequenas localidades. 

Relato à Comissão, .para comprovar 
minhas assertivas, fato ocorrido num 
dos grandes , municípios de meu Es
tado - Carangola. O delegado de 
polícia, militar, cercou muitos eleito
res, na estrada, em dia de eleição 
que procuravam a. cidade para cum
prir o seu dever cívico. Conseguiu o 
seu intento, isto é, impediu que êsses 
eleitores, tímidos e humildes, votas
sem. O chefe político local, porém, 
processou o delegado, ao tempo do 
Código de 1934. 1l:sse delegado foi con
denado e, em conseqüência, perdeu o 
cargo . e a patente. 

O ·exemplo seria suficiente, em Mi
nas Gerais, para que tal ocorrência 
não se r·eproduzisse, e se respeitasse 
o livre exercício -do direito de voto ao 
eleitor, por mais humilde que fôsse. 

J.oogo depois, porém, veio a anistia, 
o Có-digo Eleitoral passou de novo a 
ser desrespeitado e voltamos à situa
ção de absoluta falta de garantias 
como anteriormente. 

E' justamente êsse inconveniente 
que procuro remediar com a redação 
do inciso porque, co:ino já tive ocasião 
~e dizer, aqui, por mais de uma vez, 
entre a técnica constitucional, a pre
ocupação de sermos sintéticos e a pre
servação do interês,se público, prefiro 
preservar o interêsse público. 

Foram essas as razões que me ani
maram quanto à apresentação dessa. 
parte do inciso . : 

O texto constitucional, a seguir, res
tabelece, também, parte do Código' 
Eleitoral, ~ quando manda aplicar essa 
mesma disposição penal à autoridade 
que proceder contra o livre exercício 
do alistamento e do sufrágio. 

Ora, ·se após promulgada a Consti
tuição, não of·erecermos tôdas as ga
rantias ao livre exercício dos direitos; 
políticos, dos eleitorais, ·estaremos per_ 
dendo tempo, iludindo o povo, enfim· 
estaremos mentindo a· nós próprios. 

Penso que ·entr.e as du~s situações é 
melhor sacrificarmos .um pouco a es-
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tética, a ética· e a síntese, para preser
v.armos tã.o relevante interêsse na.cio
nal. 

Sr. President e, como já terá perce
bido V. Ex. a, venho mantendo essa 
.preocupagão desde os primórdios .dos 
·nossos trabalhos, e conto poder.man
tê-la até o fi.nal, no plenário. Se es
tamos constituindo, de novo, a nação 
- e é a terceira vez que o fazemos 
.- torna-se indispensável que provi
denciemos sejam as leis, de futuro, 
rigorosamente cumpridas, de modo a 
que o país- sinta que estamos sendo 
sinceros na feitura da Carta Magna. 
Do contrário, melhor será que não 
estejamos perdendo tempo. 
· Peço a atenção da douta Comissão 

para os motivos detenninantes desta 
inclusão e dirijo um apêlo ao ilustre 
colega autor da emenda no sentido de 
que compreenda a situação do eleitor, 
particularmente no interior do país, 
que ouse ter opinião em matéria po
litica. Não há, na v·erdade, a menor 
garantia. Estamos, fora de dúvida, 
num divisor de águas: fizemos duas 
revoluções obJetivando melhor situa:.. 
ção política para o Brasil, das quais 
ou tiramos tôdas as conseqüências be
.néficas e assecuratórias· do resultado 
que queremos, ou então, é melhor não 
desperdiçarmos tempo. . 

Essa as razões que me levaram na 
subcomissão, a estabelecer o que cÓns_ 
ta do inciso 25, do qual ora cogitamos. 

A .emenda do distinto colega Senhor 
Hermes Lima .abrange, também, o nú
mero 26, que na primeira parte . diz: 

"Ninguem poderá ser conserva
do em prisão salvo no.s casos es
pecificados em lei, nem lev&do à 
prisão, ou nela ficar ·detido, se 
prestar fiança idônea, nos casos 
em que a lei a admitir". 

Essa parte do inciso é quase a re
produção do texto da Constituição de 
1891, texto que pref.erí porque nêle s·e 
trata do c;;tso da fiança, nos crimes 
afiançáveis. Julgo que não se deve es
perar seja a pessoa levada, priméiro, 
à prisão, para, depois de lá se encon
trar, requerer fiança. Par.ece-me mais 
recomendável que, desde que o crime 
seja afiançável, o individuo preste 
desde logo a fiança perante a primeira 
autoridade, junto à qual tenha, ime
diatamente,. de comparecer. Evita-se, 
·assim, o vexame ao acusado de ir à 
prisão . 

A segunda. parte do art. 26 do ·pro
jeto, está redigida nos seguintes têr
mos: 

"A prisão ou detenção ·de qual
quer pessoa será imediatamente 
comunicada ao Juiz · competente, 
que a relaxará, se não fôr legal, 
e promoverá, sempre que de direi
to, a responsabilidade da autori-

. dade coatora". 
Não é marca.do prazo, mas é previsto 

que a prisão, ou detenção, de qu~quer 
pessoa seja imediatamente comuni
cada ao Juiz compe-tente, que promo
verá, sempre que de direito, a respon
sabilidade da autoridade coatora. 

Julgo, pois, desnecessária, absoluta
mente, a sugestão de nosso ilustre co. 

· }ega. 
Concluindo, solicito a atenção da 

Comissão 'para os motivos que deter
. minaram a redação dêsses dois inci
. sos, e ouso pedir ao próprio autor 
da emenda que reconsidere o ato pra
ticado, que ninguem duvida o foi . na 
melhor das intenções, nias desconhe
cendo, por certo, o que seja a vida 
no interior de nosso País. (Muito 
bem)_. 

O SR. NEREU RAMOS, PRES!
DENTE - Vamos proceder à votação 

A emenda do Sr. Hermes Lima 
r éfere-se aos incisos 25 e 26, como 
já expliquei. A primeira se compõe 
d·e tres partes, das qúais a primeira. 
é esta: 

"A exceção do flagrante delito 
ninguem poderá ser prêso senão 
nos casos determinados em lei e 
mediante ordem escrita da auto
ridade competente". 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Pr.esidente, caso seja possível, re
queiro preferência para a votação dos 
incisos. · 

O SR. PRADO KElL Y - Talvez 
haja ·outro alvitre: seria a votação 
da emenda . por partes, porque o pri
meiro . período da emenda correspon
de ao ·inciso. Não prejudicará, por
tanto, a votação dos demais têrmoS" 
do inciso, tal como êle çonsta do pro
j.eto . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A primeira parte da emen
da que acabo de ler corresponde ao 
primeiro período do n.0 25, com a 
eliminação de algumas determinações. 

·Essa emenda, sendo substit utiva, 
tem p:referência r egimental. · 

O dispositivo do projeto pode ser 
dividido. A sua primeira parte está. · 
assim redigida: 

"Ninguein, será prêso senão· em 
flagrante delito, ou por ordem 
escrita da autoridade competente, 
nos caso.s e~presso.s em lei". 
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A redação corresponde à emenda do 
Sr. Hermes Lima. 

A votação será !feita parcelada
mente para permitir que aquêles que 
estão de . acôrdo ·com a primeira parte 
não fiquem impedidos de aceitar a 
segunda e a terceira. Parece-me que, 
dessa maneira, facilitaremos o tra-
balho. . . 

Em votação o primeiro trecho da 
emenda que diz: 

"A exceção do flagrante delito, 
ninguem poderá ser prêso senão 
em caso determinado em lei, me
diante ordem escrita da autori
dade competente". 

Os Srs. que aprovam essa parte da 
emenda, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Em votação, agora, a primeira par

te do dispositivo do projeto : · 

"Ninguem será prêso s·enão em 
flagrante delito, ou por ordem es
crita da autoridade competente, 
nos casos expressos em lei". 

Os Srs. que a aprovam queiram 
lficar sentados. (Pausa) • 

Aprovado. 
Passemos à segunda parte do dis

positivo: 
"nem revistado em público, . sob 

pretexto de ·busca ou apreensão 
. de armas, sa.lvo em ato de cap~ 
tura de criminosos". 

Em votação. (Pausa.) . 
Aprovado. · 
A terceira parte do dispositivo é a 

seguinte: 
"Fora dêsses caSos, o ordenador, 

o executor da prisão ou. busca, se 
forem policiais ou fwwionários· 
civis, p·erderão o· pôsto ou cargo, 
com inabilitação, J?Or cinco. anos, 
para o exercício de qualquer outro. 
Se a infração se praticar contra 
o .livre exercício do alistamento ou 
sufrágio aplicar-se-ão, além das 
mencionadas, as penas constantes 
da ,lei eleitoral". 

Declaro que voto contra, por me 
parecer que a matéria é mais própria 
da legislação . penal e eleitoral. 

Os Senhores que aprovam essa parte 
do dispositivo, queiram ficar sentados. 
((Pausa). 

Aprovado. 
N.0 26: 

"Ning·uem poderl3, ser conseTvado 
em prisão, salvo nos casos especi

/ 

fica.dos em lei, nem levado à pri
.são, ou nela detido, ~Se . prestar 
fiança idônea nos casos em que 
a lei admitir. A prisão ou de
tenção de qualquer pessoa será 
imediatamente comunicada ao 
juiz competente, que a relaxará, 
se não fôr legal, . e promoverá, 
sempre que de direito, a respon
sabilidade da autorida.de coatora." 

A ·êsse dispositivo corresponde a se
gunda parte da emenda Hermes 
Lima: 

"-A prisão, ou detenção, será, 
dentro de 48· horas, comunicada 
ao juiz competente que, no prazo 
de · 72 horas, a relaxará, se não 
fôr legal, promovendo, sempre, a 
responsabilidade da autoridade 
coatora, ou a confirmará, forne
cendo incontinenti ao prêso nota 
judicial· com o motivo da coação 
e o nome de .testemunhas, se fôr 
ca·so. Tendo em conta distâncias 
e dificuldades de transportes, no 
interior do país, o prazo da co
municação poderá .ser dilata.do 
pelo juiz competente, na área de 
sua jurisdição, a.té o máximo de 
5 dias". 

Os Senhores que aprovam essa parte 
da emenda, queiram ficar sentados 
(Pausa). 

Rejeitada. 
Os Senhores que ·aprovam o dis

positivo do projeto, queiram conser
var-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado . 
N.0 27: 

"Dar-se-á habeas-corpus sempre 
que alguém fôr prêso ou se achar 

. ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de lo
comoção, por ilegalidade ou. abuso 
de poder".-

Os Senhores, que aprovam, queiram 
ficar sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
N.0 28: · 

"Para prot€ção dos direitos li- · 
quidos e certos, que não consistam 
na privação ou ameaça de priva
ção da liberdade de ir e vir, con
ceder-se-á mandado de segurança, 
seja qual fõr o autor ou respon
sável pela ilegalidade ou a.buso 
de .poder". 

O SR. MI'LTON' CAMPOS - Se
nhor Presidente, desejo chamar a. . 
atenção dos nobres coleg.as para uma 
omissão que talvez tenha escapado à 
redação do texto. 
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Aqui não se esclare<:e bem que o 
mandado será concedido contra ato 
de autoridade pública, deixando a 
impressão, certamente falsa, do pensa
mento da Comissão, mas que pode de- · 
correr do texto, de que também se con
cede man<iado de segurança por ilega
lidade cometida entre particulares . 

Nesse sentido, sé a Comissão jul
gasSe útil, poderíamos redigir emenda, 
esclarecendo o ponto. <Muito bem) . 

O SR. IVO D'AQtJINO - Senhor 
Presidente, tem tôda procedência a 
observação do nobre Deputado senhor 
Milton Campos, porque a índole do 
manc4tdo de ·segurança é proteger o 
particular contra ato praticado por 
autoridade pública, que é a que dis-: 
põe do poder e está habilitada a pra
ticá-lo, sém que o particular tenha 
uma defesa imediata. E' ·por isso que · 
a lei lhe faculta o mandado de se
gurança. O texto como está redigido 
poderia; de fato, gerar essa dúvida, 
quando a finalidade do instituto é 
proteger o particular contra ato ile~ 
gal de autoridade pública. nas con
dições estabelecidas em lei. . 

O SR. MARIO MASAGAO- Se
nhor Presidente, dou minha opinião 
favorável à sugestão Milton Campos. 

Entendo que o texto, têcnicamente 
considerando, já esclarecia a questão, 
porque declara que o mandado fie se
gurança será concedido seja qual fôr 
o autor ou responsável pela ilegaU,.. 
da de , ou abu~o do poder. Como, po
rém, no esp1rito de s . ·Ex." surgiu 
dúvida, é~ pssível que isso se dê tam
bém, com o do Juiz. Estamos aqui 
pa.ra esclarecer o texto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Há uma emenda do Sr. 
Agamemnon Magalhá€s, nestes têr
mos: 

"Acrescene-se: "autoridade pú
blica ou detentor de poder eco
nômico"-. 

O SR. MARIO MASAGAO - Con .. 
tra atos particulares há outros remé
dios judiciários . O manda.do de se .. 
gurança é dado, pela lei, . contra ato 
da autoridade pública . 

O SR. GUARACí SILVEIRA -
Faz-se sempre necessário advogado, 
naquêles remédios. · 

O SR. MARIO MASAiGAO- Para 
o mandado de segurança também é 
necessário advogado. 

O SR. ATAliiHA NOGUEIRA
Sr. Presidente, a questão é . de co
mesinha técnica judiciária. Tínhamos, 

contra os abusos · dos detentores do 
poder público o habeas-corpuS. í:ste 
foi estendido demasiadamente. Veio, 
então, a doutrina de corrigir · a de

·masia, deixando o habeas-corpw só 
como remédio para os casos de vio
lação do direito de locomoção. O 
mandado de segurança é a garantia 
contra todos os demais direitos le.:. 
sados pelos detentores do poder pú-
blico . · · 

No tocante aos abusos praticados 
por particulares, figuremos. os exem
plos apresentados .- ·O · Sr. Represen
tante .Atillo Vivaqua r.eferiu-se aos 
tutores e curadores, que podem abusar 
no exercício da tutela e curatela. O 
remédio, porém, está previsto no co
digo do processo civil e leis de orga
nização judiciária: por exemplo, 
recorrer-se ao juiz de órfãos, que to
ma.rá as medidas necessárias. 

O Sr. 'Guarací Silveira quer esten
der a medida, evitando que as pessoa.~ 
modestas, ao. sofrerem violências, se
jam obrigadas a recorrer a um ad
vogado. 

Já se disse que não é. predso re
coner a advogado para o mandado de 
segurança, mas, o · que devemos, ê 
facilitar a medida tanto quanto pos
sível na lei civil. Se ·não· me engano. 
o Sr. Representante Guaraci Silveira 
foi dos que mais defenderam aqui a 
assistência judiciária. Vamos estende~ . 
entã.o, essa assistência judiciária, de 
tal maneira, que se torne fácil a 
todos . 

O SR . IVO D'AQUINO - Já está 
estendida. · . 

O SR. ARRUDA CAMARA - E :re 
·um usineiro prender seu operário? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA
Haveríamos de consagrar a falência 
do Estado, se não houvesse um de-
1ega,do de- polícia, um secretário de. 
segurança pública ou um juiz, que 
amparasse o direito dêsse operário dP. 
usina. · . 

Sr. Presidente, quando promotor 
público na capial de Sãto Paulo achE'! 
esdrúxulos os pedi(j.os de haàeas
corpu.s' que me vieram às mãos, - é 
verdade que poucos em largo períooo 
de tempo, - de pessoas recolhidas a 
manicômios judiciários e que preten
diam dali sair, mediante aquêle re
médio . 

Su.stentamos, - e isto, afinal, fo i 
reconhecido pelo Juiz e pelo Tribunal, 
- que não cabia habeas-corpus con
tra o ato do diretor de um ma,nicômio 
Há recurso a outras autoridades para. 
tira.r alguém do manicômio, quandl) 
ilegalmente alí r~colhido. 



-135--

Assim, a nossa técnica judiciária, 
~neste ponto, está perfeita, acolhendo 
o habeas-corpus e o mandado de se

;.gurança: no primeiro restringimo-nos 
.a qualquer violência quanto ao direito 
·de locomoção e, no segundo, às demais 
·violências das autoridades. 

O SR._ NtEREU RAMOS, PREST
DENTE - Tenho em mãos uma 

_ -emenda do Sr. ·Ferreira de Sousa: · 
"Autoridade pública ou pessoas 

com funções de poder público, em 
virtude de delegação ou conces-
sões legais". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
:Sr. Presidente, de fato a medida do 
mandado de seguraJnça, criado pela. 
Constitilição de 1934, visou, Unica
:mente, as HegaJidades ou abusos con
tra o direito liquido e certo, quando 
partido das autoridades .públicas. 

Fui parte na discussão da lei que 
:.regulou o mandado de .segurança, em 
1935 ou 1936, e um dos pontos que ali 
se assentou foi que se devia conside
.Iar a autoridade -<:apaz de ter seus 
.atos corrigidos pelo mandado da se
':gurança, não somente a que fôsse in
vestida diretamente no cargo c-nmo 
·também todos que rece-bessem as fU . .l1-
·Ções do poder público em geral, ou 
-por delegação ou concessão legal. · 

· Argüiu-se na então Câmara dos 
:Deputados- e a argüição originou-sP. 
de um-a exposição expressa, - que as 
· !f:m'prêsas concessionárias de serviço 
público, por ~xemplo, agem como po
der público e, no. entanto, são autori
dades privadas; e que suas delioera
:-ções lesivas ao direito liquido e · C€rto 
dos ihdividuos devem ser corrigidas 
imediatamente sem as demoradas for .. 
malidades .do processo comum. 

Esta a doutrina venC€dora na ela
~boração da nosas lei sôbre manda-do 
de seguranÇa. 

Eis porque eu e meu eminente cole
,ga, Sr. Atilio Viváqua, oferecemos a 
·.emenda que V. Ex." Sr. Presidente, 
acaba de ler. A medida do mandado 
·de segurança é impetrada não somen
te quando se trata de ato de auto

. l'idade pública, mas também de pes 
.. :soa investida de autorida.de ou por ato 

direto do Estado, como qualquer pes
·.soa que .•exerça funcão de poder pú-
':blico ou por qualquér forma que a l'!i 
<Confir!J. a terceira : função, delegação 
•OU mesmo concessão. 

Aproveito a oportunidade para dar 
·uma explicação. Pelo dispositivo da 
lei magna de 34 se chegou a contes
·tar a constitucionalidade do manda
.:do de segurança contra empresas, con.
~ssionárias de serviço público. De-. I 

.cíaro que naquele tempo, eu mesm()' 
me enfileirei entre os que arguiram 
tal vício, alegando ·não ser possível 
mandado de segurança contra servi
ços públicos, de vez que não represen
tavam propriamente autoridade pú
blica. Minha tese, porém, não foi vi
toriosa; foi vitoriosa a que considera
va como tal quem exerce parC€la do 
poder pú.blico, sendo, por conseguin
te, no setor de sua atividade, verda
deira autoridade pública. 

A emenda apresentada pelo Senador 
Atilio Vivaqua e por mim não contra
ria a emenda do Sr . . Milton Campos 
antes a esclarece e evita que espiri
tos atrasados ou· avançados - o meu 
estaria no primeiro caso - venham 
depois alegar não serem autoridades 
públicas outras entidades, embora 
exercendo ocasionalmente função d~ 
poder público. 

Espero, assim, ter esclarecido e jus
tifi-cado a procedência de minha sub-
emenda. · 

O SR. AGAMEMNON MAGA
LHAES - Sr. Presidente, os excessc.s, 
hoje, do poder eccmômico são maiores 
que os da autoridade. 

Desde o momento em que estabele
cemos recurso de defesa contra abu
sos do poder, deviamos também M
tender tal recurso contra abusos d() 
poder econômico. Por isso, apresen
tei · emenda. Se a Grande Comissão 
a aprovar, a jurisprudência,, então, 
dará desenvolvimento ao novo prin
cípio; se a recusar, ficará como gritD 
de alarma contra êsse poder, que se 
está hipertrofiando, em luta contra 
o próprio Estado, que não podem 
exercer sua ·função, tais os embaraços 
determinados pelo poder econômico. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, penso que o texto está 
mais compreensivo do que o de qual
quer das emendas apresentadas. 

Uma vez que o mandado é concedi
do contra o autor ou respon.Sável pela. 
ilegalidade ou abuso de poder, claro 
·está que só pode ser expedido contra 
a autoridade que detenha o poder . 

Peço .a atenção da Grande Comissãa 
:para êste ponto, pois nenhuma das 
emendas compreende aquêle que exer:
ça o poder de fato, e o mandado dt> 
segurança deve também ser expedi
do contra autoridade de fato. 

Por isto, inclino-me pela redação d() 
texto, para o qual peço preferência . 

O SR. NEREU RAMOS, PRIESI-
DENTE Vamos proceder à vota--
ção. 
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As emendas são tôdas aditivas. Por 
conseguinte, não prejudicam o artigQ, 
que vou submeter primeirQ. 

Os Senhores que aprovam o dispo
sitivo n.0 2S, do projeto, sem pr·ejuizo 
das emendas, queiram fica-r sentooos . 
<Pausa). · 

Aprovooo. 
Vamos votar as emendas na. ordem 

em que foram apresentadas. · 
A primeira é do Sr. Milton Cam .. 

pcis: . ' 
"Dlga-se: seja qual fôr a ·auto

ridade responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder". 

Em votação. (Pausa.) 
Aprov.ooa. 
A emenda do Sr. F-erreira de Sousa 

manda acrescentar: 
"ou pessoal com" função de po

der público, em virtude de delega. .. 
ção ou concessões legais" . . 

·o SR .. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, tenho sempre o maior acata
mento pelas opiniões que expende o 
Senador Ferreira de Sousa. Devo, en· 
treta,nto, esclarecer que, no moment.o 
em que se votou a ·emenda Milton 
Campos, com a expressão "qualqu~r 
autoridooe", considero essa cláusula. 
compreensiva daquela que · teve ~m 
vis'ta aquêle ilustre colega. 

Não faço, com isto, nenhuma ino
vação, por:que, como se colheu da in . 
formação por S. Ex.6 prestada, assim 
também entendeu o Poder Legislativo 
ordinário. Temos .até os precedent.~s 
de exegese constitucional. 

N-estas condições, Sr. Pr·esidente, 
tão só poi: êste motivo, fazendo cons
tar expressamente a razão de me·a 
voto para qualquer futura interpreta
ção ~ ·e neste ponto estou de inteiro 
acôrdo com a inteligência dada ao 
assunto pelo SenadLr Ferreira ·de Sou
sa - considero dispensável a aprova . 
ção de sua emenda,· que .traria difi
culdades até à redação do dispositivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a . emenda aditiva dos Srs. Ferreira. 
de Sousa. e Atilio Vivaqua queiram 
ficar sentado&. (Pausa.) 

Aprovada. 
Há emenda do Sr. Deputado Aga

memnon Magalhães, mandando acres
centar: · , , 

"ou detentor de poder econô-
mico". 

Os Senhores que a aprovam quei
ram manter-se sentooos. (Pausa). 

Rejeitooa. 
"29) E' asseguxada aos acusados 

ampla defesa; com Wdos os recur· 
.sos e meios essenciais a ela, desde 

á nota de culpa, entregue em 2<? 
horas ao prêso, e· assinada pela: 
autoridade competente, com os. 
nomes do acusado e das teste
munhas" 

Existe eme"ncia· do Sr. DeputadO> 
Aliomar Baleeiro: . 

"Acrescente-se, in tine: Ne
nhuma diligência ou recurso será. 
prejudicado por falta de paga
mento de custas exigidas ao acusa-. 
do". · 

E' a única emenda, a·ditiva; por 
conseguinte, não prejudica o disposi
tivo do projeto. 

Os Senhores que aprovam o dispo
sitivo, salvo a emenda, queiram man
ter-se sentados. <Pausa.) . 

Aprovado. 

. O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, a matéria é absoluta
mente . pacífica no campo do direito-

. penal; portanto, não vejo motivo para. 
a consagrarmos na. Constituição. ~ 
Processo Penal prevê a medida. 

Quanto ao direito civil, pen.so qne,. 
de maneira nenhuma, dev·emos insere_. 
vê-la na. . Constitwção, sequer ado
tá-la. Há o estabelecimento de jus
tiça gratuíta na parte civil. Por que,. 
então, inôcu~mente, reproduzir êsse
dispositivo na Constituição? 

O SR. NEREú RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam: 
o dispositivo querram permanec~r· 
sentados. (Pausa) . 

Rejeitado. 
O SR. PRADO KE'LLY - Sr. Pre

sidente, V. Ex.a acaba de me :Lnf.or
mar não haver emenda alguma aos 
incisos de n.0s 30 a 40, ·e respectivas, 
alíneas. Nêstes têrmos, requeiro a 
Vossa Excelência se proceda à votação. 
global de tais i-ncisos. · 

O . SR. HERMES LIMA - Sr . . 
Presidente, desejava que a Comissão· 
me explicasse o inciso 3.6, que reza: 

"O Poder Judiciário negarã.:, 
aplica·ção às leis que, implícita OU: 
explicitamente, contrariarem a. 
Constituição ou os princípios nela 
consagrados". 

Não sou contrário ao pedido; mas
desejava · ser melhor informado a. 
respeito da. interpretação que a Co
missão dá ao referido inciso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores ouviram .a. 
.proposta. do Deputado Prado Kelly;· 
entretanto, acabam de chegar à Mesa. 
emendas relativas ·aos números 34 e 
36. 
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. O SR. SILVESTRE PERIOLES -
.Sr. Presidente; sôbre o n .0 34 só me 
insurjo contra· a palavra "confisco" 
porque tenho ·emenda aditiva, apre .. 
~tada a V. Ex." no devi·do tempo. 
Agora, porém, entendo ser a ocasião 

.de justüicá-la, caso V. Ex." consinta, 
ou então deixarei isso para o fim. 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente,· pediria a V. EX." que consul
tasse a Comissão se concordaria em 
aprovar englobadamente os incisos de 
3Q a 40, excluídos os dois únicos sôbre 
os quais há emendas apres-entadas. 

Ficaria também excluído o inciso 35 
a respeito do qual há emenda do Se
nhor Silvestre Péricles. 

O SR. SILVESTRIE PERICJ..ES ·-
0 n.0 36 também traz a expressão 
"poder judiciárto", que eu desejava 
substituir pela palavra ".juiz". Direi, 
depois, o. motivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O requerimento do Senhor 

· Prado Kelly pode ser .dividido em duas 
partes: primeiramente, votaríamos em 
globo os incisos 30; 31, 32 e 33, sôbre 
os quais não houve emendas; dep:lis 
os incisos 34 e 35, com as respectivas 
emendas. Votaríamos, finalmente, os 
demais, também em globo. 

Penso que assim, se conciliam tô-
das as opiriiões. ·. 

Os Srs. que aprovam os números 30, 
:1'1~ 32 e 33 do art. 9.0 , aos quais não fo
ram oferecidas emendas, ·queiram fi .. 
car sentados. (Pausa) . 

Aprovados. 
Passemos ao número. 34: 

"Não haverá pena de banimen
to, morte, confisco ou de caráter . 
perpétuo, ressalvadas, · . quanto à 
pena de morte, as disposições da 
legislação militar, em tempo de 
guerra com país estrangeiro". 

·A êsse dispositivo foi oferecida pelo 
Sr. Silvestre Péricles emenda assim 
redigida: 

"Suprima.:se a palavra !'confis
co" e inclua-se o seguinte dispo

. sitivo, onde convier: E' admitido 
o confisco nos casos de enriqueci-. 
menta ilfcito, por· influência ou à 
custa de cargo público, autarqui-a 
ou sociedade de economia mist~ .• 
nos têrmos e pela forma que a lei 
estabelecer". · 

- O SR. SILVESTRE Plm,ICLES -
Sr. Presidente, ressalvada a matéria 
penal a que se refere êsse artigo, VOLt 
expor a esta nobre Comissão as razã€s 
por que apresentei a emenda. 

I 

Já existe uma espec1e de confisco· 
no direito pátrio. _ 

Exemplü1cando: a aproonsão de ob
jetos utilizados para a fabricação de
moeda falsa, a hipoteca legal e respe
ctiva execução ·de bens oriundos de 
peculato, o contrabando, o desvio para. 
o não pagamento de impostos. 

A emenda, não constituirá uma no-
vidade jurídica. , 

.Por ·outro lado, não se me afigura 
razoável e humano que os espíritos 
dolosos, e~plora,dores dos seus con
temporâneos, enriqueçam ilicitamen-
te . à custa do suor alheio, dos sofri
mentos dos cidadãos de •boa fé, dos 
sacrifícios das familias cujos filho.so 
não se podem educar ou morrem à 
míngua. - . 

Vem da antiguiC:rode, dos dias re
motos da civili:ziação, a justa repulsa 
aos que, criminosa e iniquamente, vi. 
vem· de espertezas, locupletando"se 
com o trabalho dos outros. Infeliz-
mente, a nossa experiência politica 
já conta com algumas figuras que se 
enquadram nessa ·feia tarefa. 

Deixo de mencionar os seus nomes, 
por higiene moral e pelo respeito que· 
me merece a douta Comissão cons .. 
titucional. 

Mas, não se pode compreender que, 
um indivíduo pobre, ao assumir o g(j_ 
vêrno de um Estado, se retire dele 
enriquecido, c-om vártos milhões de · 
cruzeiros. . 
. A consciência do povo empobrecido· 
requer um , corretivo constitucional 
para os traficantes da fortuna. pú. 
blica. 

O SR. ATALffiA NOGUEIRA-
Sr. Presidente, penso que a emBnda 
do nobre colega Sr. Silvestre Péricl~s" 
pode ser discutida e votada, sem se 
tocar no inciso em causa. Entendo· 
que a,qui se poderia manter a pala
vra "confisco", não a admitindo como
pena criminal. · Aliás, S. EX." lembra 
que no próprio direito atual temos 
outros casos de c·onfisco, que não cons-
tituem pena criminal, como a . medida 
de segurança, -em virtude da qual são 
confiscados os instrumentos para prá
tica do crime, bem como os l>ens com 
êle obtidos pelo criminoso. 

Aprovo, pois, integralmente, o in
ciso 34, sem prejufzo da outra emenda •. 
Desejo fazer a declaração, desde já, .de 
que, não admitindo a pena d-e bani
mento fique evidenciado que se poderá. 
um dia, no Brasil, admitir a pena de · 
degrêdo para determinadas partes do 
território nacional. E estou ·certo, essA. 
pena será um dia a-dotada em substi
tuição à·. de prisão, que é degradanteo· 
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para a pessoa humana e não produz 
re-oultado algum . 

Isto é apenas uma ressalva do que 
está escrito, para que amanhã não se 
diga que o banimento também com
preende o degrêdo. O Brasil dará o 
melhor passo no seu direito- penal s~ 
·abolir o banimento e adotar de futuro 
o degrêdo, em v!.sta· do extenso territó:.. 
rio que · possuimos, carecendo de po
voamento. 

Enquanto no Hospital de Juqueri, 
para dementes, cada leito ficava em 
·75 cruzeiros, · faz alguns anDs, o sen
tenciado · da Penitenciária de São 
Paulo chegou a custar 360 cruzeiros. 
·por mês, na mesma época. Ainda há 
.pouco tempo, os serventes ganhavam 
essa inportância para sustentar-se a 
si e suas famflias. Ei..s a tal ciência 
·penitenciária pomposamente inventa
da, quando não passa de mero regula
mento de carceragem. 

No dia em que atentarmos aos nu
merosos males da prisão, males in_ 
dividuaís-, familiares, sociais e para o 
Brasil, haveremos de abolir essa form~ 
de pena, substituindo-a por· outras, 
•mais humanas, mais eficientes, mais 
proveitosas, menos cruéis e menos le

·sivas. 

O SR ." IVO D'AQUINO - Sr. 
Presidente, parece-me que a palavra 
"'confisco!• tem conoeituação própria 
em no.ssa tradição juridica. Se lermo.s, · 
-por exemplo, as Ordenações Filipinas 
·ou outros diplomas lega!.s antigos, -ve
rificaremo.s o seguinte: o confisco era, 
aplicado como pena, ou por si só, ou 
.como pena subsidiária. Assim, POl' 
exemplo, no crime de traição, de lesa 
magestade e em outros, não só ha
via a condenação à morte, como tam
bém a. pena de confisco de bens . 

Quando a !Fazenda Pública apre
ende os b-ens do particular, por exem
:,plo, no crime de peculato, não ,o;e 
trl!-ta _ai de confiSco, ma-s de expro
'PrJ:açao legal dos bens, para ressarci
mento dos prejuízo.s dados à Fazenda 
pública. Se se admitir u confisco . 
como a faculdade de tomar a proprie- -
d8Jde sem ser com essa idéia de res-

.. sarciment.o de prejuízos, amanhã a lei 
poderá impor a pena . de confisco por 
,qualquer infração penal. , 

O caso que se alega - de apreensão 
·de objetos furtados ou roubados; ou 
de conf!.sco do material que serve na 
prática do crime de moeda falsa, é 
esp.ecialíssimo e- perfeitamente expli
cável, pela natureza daqueles deli
tos. 

'N-essas condições, penso que a proi
bição estabelecida na constituição 

_ quanto ao confisco é baseado n&se. 
conc.eito jurídico .e, parece-me, deve 
ser mantida. 

'Essa · a opinião que desejava mani
festar. 

O SR. N·EREU RAMOS, PRESI
DEN'I\E - Os Se-nhores que aprovam 
c dispositivo, salvó a emenda, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) 

Aprovado .. 
Vou submeter à votação a emenda. 

do Sr. Silvestre Péric1es, que suprime 
do dispositivo a palavra "confisco". 

O SR. GUARACI SILVEIRA ._ 
Talvez fôsse melhor substituir a - pa
làvra "confisco' por "expropriação".· 
Não se trata · ai de confisco, como 
acentuou o Sr. Ivo d'A:quino. 

O SR. SILV'ESTRE PERICLES -
Diante . das expo.sições feitas, ressaln 
a palavra "confisco" e retiro a· pri
meira parte da emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Teml.o o Sr. Silvestre Pe-· 
ricles retirado a emenda, está apro"' 
vado o dispositivo tal qual se acha re
digido. 

Há emenda aditiv·a do Sr. Silvestre 
Péricles: · · 

"E' admitido o confisco nos ca
sos de enriquecimento . ilícito, por 
influência ou à cu.sta de cargo 
público, autarquia ou sociedade de 
e<:onomia mixta, nos têrmos e pe_ 
-la forma que a lei estabelecer". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a emenda, queiram conservar"'se sen.,. 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. IVO D' AQUINO - Sr . . Pre

·sidente, votaria a favor da emenda da
Sr. Silvestre Péricles se rião contives
se a . pa-lavra "confisco". Acho que a 
palavra esta aplicada impropriamente. 
Juridicamente, não pode ter o concei
to pretendido pela emenda. Desde que 
se substitua "confisco" por outro vo
cábulo que exprima juridicamente a 
objetivo visado, estarei de acôrdo. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente peço a V. Ex.8 fazer 
constar da ata que votei contra a. 
emenda aditiva do Sr. Silvestre Pé
ricles, na conformidade das razões 
aduz1das pelo Senador Ivo d'Aquino. 

SR. N!EREU RAMOS, PRESI
DENTE - Item 35: 

"Não haverá prisão ppr dívidas, 
multas, ou custa-s, salvo a do de-. 
positárlo, na forma da lei -civil"~ 
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·Os Senhores Senadores -Atílio Vi
·váqua e Ferreira de Sousa apresen
taram a segudnte emenda:· 

".Depois da palavra · "depositá
rio", acrescente-se "e a proveni
ente de obrigação alimentar, na 
:(orma da. lei". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
.Sr .. Presidente, a. emenda visa apenas 
consagrar na Constituição uma regra 
.cia' nossa legislação ordinária. O có
digo . civil prescreve que a falta de 
pagamento de pensão alimentar dá 
lugar à decretação da prisão. O có
digo penal já criou o crime por aban
.dono do lar. Ao invez de dizer "na 
forma da ·lei civil", seria preferlvel 
"na forma da . lei', porque abrange 
os qois casos. 

O SR ,• NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda dos Senhores 
Sena·dores Atilio Viváqua. e Ferreira 
de Sousa é aditiva, não prejudicando 
o dispositivo. 

Os Senhores que aprovam o dispo
-sitivo, salvo a emenda, queiram con-
iiêrvar-se sentados. (Pausa.) . 

Aprovado. 
A emenO.a manda acrescentar de

vois da palavra "depositário" a. ex- -· 
pressão "e a proveniente de obriga
ção alimentar". 

Os Senhores que aprovam: a emen
da queiram conservar-se sentados 
<PatbS'a). 

Aprovada. 
O Sr. Senador Ferreira de Sousa 

elimina do dispositivo a · palavra. "ci
vil'. 

O SR. MARIO LM:ASAGAO - Sr. 
Presidente, concordo com a elimina
ção. 

O SR. NEREJU RAMOS, PRESI
LPEN'EE - O Sr. Relator concorda 
oom a expressão proposta. 

Os Senhores que aprovam a .emen
da, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
O dispositivo ficará -assim redigi-

tio: . · 
"Não haverá prisão ·POr dívidas, 

multas, ou custas, · salvo a do 
depo$i,tário e a proveniente de 
obrigação alimentar,_ na forma da 
lei'. 

Item 3.6: 
"O poder ju.diGiário negará apli

cação às leis que, implícita ou 
explicitamente, contrariem as 
Constituição ou os princípios ne-
la consagrados".- · 

Há emenda do Sr. Silvestre Péri
cles mandando substituir a expres~ 

são · "pooer judiciário" pela palavra 
"juiz'. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES -
Sr. Presidente, peço a substituição 
da expressão. "poder judiciário" pelo 
vocábulo "juiz", porque os fatos va
lem mais que as leis. No próprio 
Tribunal dé Contas, surgiram oertas· 
leis que nos pareceram inconstitucio
nais. Como aquele tribunal poderá 
decidir se doravante surgirem êsses 
casos? A palavra "juiz",· ou outra 
mais adequada, resolveria o impasse. 
O Tribunal de Contas não foi incluído 
no Poder Judiciário. O dispositivo, 
como está na Constituição, é restri
tivo. Funcionando aquele Tribunal 
em nome do ·Poder Judiciário, poderá 
alegar a inconstitucionalidade. ·o dis
positivo fala em Poder Judiciário. 
Desejo que se O.ê redação que coloqu-e 
aquêle tribunal na situação de poder 
verificar a inconstitucionalidaO.e de 
uma lei. 

E' a minha opinião. 
O SR . . MARIO MASAGAO - A 

subcomissão nada tem a opor à emen_ 
da. do Sr. Silves-tre Péricles, que 
manda substituir a expressão · "podef 
judiciário" pelo vocábulo "juiz". Não 
sei, entretanto, se a substitu~ção dará. 
o resultado que S. Ex." aponta ... 

O SR. ATILIO VIVAQUA - - A 
.função de negar- aplicação à.<; leis 
inconstitucionais · é inherente ao Po .• 
der · Judiciário. Parece-me que o in
ciso é desnecessário, .a menos que se 

· lhe dê _maior alcance. 
Parece-me que o artigo é desneces

sário, a menos que se lhe, -dê outro 
sentido, de muito maior alcance, isto 
é, o de atribuir ao Poder Judiciário a 
declaração de inconstitucionalidade 
da lei, em te8e. 

Se o dispositivo tem êste alcance, 
,que se lhe· pode· atribuir, de declarar 
a inconstitucionalidade da lei em tese, 
aceitá-lo-ei, porque ontem votei pela 
emenda do ilustre Deputado Sr. Edu
ardo Duvivier, quando apresentou a 
proposta no sentido de se adotar o 
instituto do writ ot certiorari. 

Mas, por isto mesmo, P9r.que o ar
tigo pode suscitar esta dúvida· e por
qu(l sua supressão também não traria 
nenhum inconveniente, uma vez que 
a própria Constituição estabelece im- · 
plicitamente que a declaração de in
constitucionalidade só cabe aos tri~ 
bunais, julgo discutível o dispositivo. 
Da sua conservação, entreta.nto, eu ti-
raria o corolário exposto · inicialmen
.te; por esta razão, ·peço à ilustre CO
missão esclarecimentos a respeito. 
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O SR. MARIO MASAGAO- Sr. 
Presidente, a meu vêr, não existe di
vergência entre o nobre Representan
te Sr. A:tilio Vivaqua e a Subcomis-· 
são. · 

Teme S. Ex. a que, conservado o dis:. 
positivo em aprêço, 0 Judiciário de
clare, em te·se, a inconstitucionalida
de das leis; mas não há perigo disso. 
porque o artigo diz que o juiz deixa
;rá de "aplicá-las" se incorutitucionais. 
Ora, a aplicação só se dá a caso con
creto. Aliás, o princípio é pacífico em 
nosso direito. Assim, ·acho que deve 
l!er mantido o texto. · . 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
.sidente, tenho a impressão da desne
cessidade do princípio fixado aquí, 
;porque me parece que é atribuição do 
Judiciário o julgar da inconstitucio- . 
nalidade das leis. 

Mas, precisamente a modificação das 
palavras ·"!Poder Judiciário" por "Juí
zes', com o objetivo apontado pelo 
nobre Representante Sr. Silvestr.e Pé
rícles, parece-me incom•eniente; e, 
por isso, voto pela redação do projeto. 
Creio que essa função de julgar da 
constitucionalidade das leis não deve 
sair do campo do Judiciário. 

O SR. COSTA NETO- Sr. Pre
sidente, venho explicar à Casa as ra
zões pelas quais-votarei em favor des
se dispositivo. E' fato que todos quan
tos advogam não podem deixar de co
nhecer o seguinte: em geral, os juízes e 
tribunais só tomam conhecimento da 
questão da inconstitucionalidade das 
leis quando é alegada pelas partes; ou 
em preliminar, ou excepcionalmente, 
no próprio mérito. 

Aprovado esse disp~itivo, os juízes 
e tribunais serão, obrigatoriamente, 
conduzidos a examinar, em primeiro 
lugar, se a lei que vão aplicar se con
forma ou não com a Constituição. 
Acho importantíssima essa inovação, 
porque, reconhecida a inconstitucio
nalida-de de uma lei, nega-dá sua apli
cação a um caso concreto, evidente
mente chegaremos, até certo ponto, 
à situação que nosso nobre colega 
Sr. Eduardo Duvivier· quis provocar 
com a adoção do certiorari. Por isso 
votarei pelo dispositivo tal qual se en
contra redigido. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Sr. Presidente, pedi a palavra para 
explicar o sentido de um aparte por 
mim dado ao nobre Deputado Sr. Sil
vestre Péricles, quando justificou sua 
emenõ.a. Como o Sr. Mario Masa
gão, entendo, não direi absolutamente 

necessária, mas aconselhável a adoçãO< 
da regra,, 

·Evidentemente, aqui já votamos al
guma coisa a respeito da forma ou. 
do "quorum" com o qual os tribunais. 
podem decretar a inconstitucionalida
de; mas não votamos dispositivo 'al
gum declarando, expressamente, que 
podem decretar inconstitucionalidade_ 

Por outr-o lado, o dispositivo lembra
dv por S. Ex."' e pelo digno SenjLdor 
Sr. Atllio Vivaqua visava a declara
ção de inconstitucionalidade pelos tri:. 
.bunais, sem impe<dir que ela ambém 
se faça pelos juízes normais; tanto. 
assim que, · quando votamos o dispo
sitivo sôbre recurso extraordinário, li
mitamos sua interposição ao caso de. 
sentença de juiz singular, quando se· 
tratasse de reclJl'So para os 'rribuna.is 
de Apelação ou de última instância. 
desde que decidam questão constitu
cional que declare a inconstituciona
lidade de leis federais. Vale dizer que 

. aqui já decidimos que mesmo os juí
zes singulare-s podem decretar a in
constitucionalidade. Tudo que vota
mos não foi di·spondo sôbre a decre .. 
tação da inconstitucionalidade, mas. 
pressupondo disposição que autorizasse 
a decretação de inconstitucionalidade, 
que é isso que cabe aqUi perf.eitam.en
te na Declaração de Direitos. 

Não estou, porém, de á..cõrdo com o 
Sr. Mario Masagão, nem com o Sr. 
Silvestre -Péricles; e nesse sentido me 
honra a companhia do Sr. Sousa 
Costa, quando fala em substituir a 
·expressão "Poder Judiciário" por 
UJuiz" • 

Prefiro a expressão "Poder Judiciá
rio, não por admitir que a expressão 
"Juiz'' satisfaça à finalida-de tlo Se
nhor Silvestre- Péricles. A meu vêr a. 
expressão "Juiz' não .mudará o senti
do da norma.· 

Na decretação de inconstitucionali
dade - é preciso verificar....., trata-se, 
não de julgamento, mas de ato de 
.poder. A decretação da inconstitucio
nalidade significa a superposição do. 
Judiciário, no tocante à interpretação 
da Constituição, ao Poder LegislatiVo 
que voutou a lei' e, até, ao Execwtivo, 
que a sancionou e promulgou. Assim, 
a expressão tecnicamente mais própria. 
mais aconselhavel, é, mesmo, "Pod·er"; 
tanto que só se admite a decretacão de 
inconstitucionalidade nos regimes de • 
.constituição rígida e naqueles em que · 
o Judiciário é organizado com todos 
os característicos de poder indepen
dente, et;nbora agindo harmônicamen
te com os demais. · 

Por essa razão eu, que considero ser 
o Juiz - como o propõe o Sr. Silves-
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tre Péricles - órgão do Poder Judiciá
:rio, entendo que a melhor expressão, 
.aqui 'é "Poder"; porquanto o juiz sin
gular ou coletivo, quando decreta in
constitucionalidade, age no exercício 
·de poder anulando ato de outro poder. 

Quanto a,o Tribunal de Contas, já 
foi declarado não ser tri-bunal judiciá
rio; nem se poderia compreender que, 
.sendo uma espé«ie de órgão delegado 
do Legislativo, para fiscalização da le
galidrude das despesas, se superponha 
ao próprio Legislativo, que lhe delegou 
tal função. Teríamos, assim, um ór
gão de fiscalização do Poder Executivo 
.transforma!do em órgão superior ao 
próprio Legislativo, que lhe cometeu a 
função fiscalizadora. 

_O SR. PRADO KlEliJL Y - Peço a 
pa:Iavra. 

1 Sr.. Presidente, sabem os llustres 
membros desta Coniissão que também 
no direito americano foi controversa 
durante algum tempo, a questão dé 
sa.ber se os juízes inferiores podiam 
-considerar a constitucionalidade .ou 
iru:onstitucionalidade de um ato ou lel 

Recordo-me, perfeitamente da ob~ 
servação de Story, mas tarde' adotada 
pela nossa Suprema Côrte, de que o 
Juiz de qualquer instância pode e deve 
-apreciar a conformidade da lei ou do 
ato com a Constituição do pais. 

Nessas condições, dou tôda adesão 
à e!Jlenda do Sr. Deputado Silvestre 
Péncloes, que tem, para mim, ain{'la, a 
vantagem· de afastar dúvidas futuras. 

Não vejo obstáculo em têrmos vo
tado, anteriormente, que, SQ por maio-

, ria absoluta dos votos da totalidade 
dos SeUS membros, poderão OS TribU
nais · declarar a inconstitucionalidade 
das leis; porque 'êsse é um · princípio 
para o pronunciamento coletivo de 
um órgão de recurso;. mesmo porque, 
por exemplo, quando êsse órgão de 
recurso for o Supremo Tribunal, ai a 
decisão terá outro efeito, não mais 
restrito ao caso julgado, mas o efeito 
"erga omnes", para que se atenda, 
conforme votamos em outro disposi
tivo, à suspensão da lei ou do regula
mento inconstitucional. 

Quanto ao aspecto do Tribunal de 
Contas, não o analiso, no momento, 
por não considerá-lo pertinente à 
matéria. 

A meu ver, qualquer autortdade pú
blica, quando tiver diante dela dis
positivo Iegal _regulamentar, . um avi
so ou instruções, e tiver, também, a 
Constituição, que é a primeira das 
leis dó país, nada lhe Jmpede que dê 
predomínio a esta lei, porque ela tam
bém poderá, muitas vezes! ser cha.-

mada a optar entre dois dipos!tivos. 
aparentemente 'inconciliáveis, da le
gislação ordinária . A tése é outra. 

Por essas considerações, Sr. Pres1-
derure, não vej·o inconveniente na. 
aprovação da emenda do Sr.. Deputado 
Silvestre Pértcles. Os motivos que me 
inclinam a dar o voto à emenda são 
aqueles que expendi, e apenas êsses . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. que aprovam o 
dispositivo, salvo a emenda, queiram 
ficar sentados. (Pawsa) • 

Aprovado. 
Os Senhores que aprovam a emenda. 

mandando substituir 'as palavras ".Po
der Judiciárto', por "juiz", queiram 
conservar-se senta,dos. (Pausa.) 

. Aprovada. 
Os incisos 37, 38, 39 e 40 não fo

ram emendados. 
Os Senhores que aprovam êstes dis-· 

.positivos queiram ficar sentados. 
(Pausa>. 

Aprovados. 
Passemos ao inciso 41: 

"E' permitido a qualquer do 
povo representar, mediante peti
ção aos poderes públicos, denun
ciar abusos das autoridades e pro
move.r-lhes a responsabilidade". 

Há uma emenda, do Srs .. Deputados 
Guarací Silveira e Vaklemar Pedrosa, 
mandando acrescentar "em · juízo", 
depois de "promover-lhes', resultan-
do a seguinte redação: · 

"E' permitido a qualquer do po .. 
vo representar, mediante petição 

· aos poderes públicos, denunciar 
abusos das autoridades e prowo
ver-lhes, em juízo, a responsabi
lidade". 

A emenda é aditiva. Vamos votar 
o dispositivo, sem prejuízo da emen
da. 

Os Senhores que aprovam o inciso 
n .0 41, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. · 
·Em votação a emenda. 
O SR. GúARACI SILVEIRA 

Sr.. Presidente, estou bastante impres
sionado com o excelente trabalho da 
Comissão, no que diz respeito às 
responsabilidades dos individuas que 
prevariquem, usando do poder qu-e o 
Govêrno entrega às sil.a.,s mãos pa,ra 
o serviço do povo. 

. Era possível a retirada da e:rrtenda, 
depois de ter ouvido o ilustre reprt-
sentante, Sr. Mario Masagão, o · qual 
declarou que "promover a responsa
bilidade", como está no projeto. signi
fica, sempre, "em juízo"; entretan-
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to, ouvi, depois, outra opinião, tam
-bém abalizada, no sentido de que isso 
nem sempre significa "em juizo", fa
zendo-se até necessário mencionar tal 
expressão. 

Sr. Prestdente, em 1934 eu me bati, 
denodauamente, pela introuução das 
palaVI·as . "responsabilizar em juizo", 
tendo con&eguido, apenas - o que jã. 
era uma inovação - que ficasse "pro
mover a responsabilidaue'. 

A iniciativa, entretanto, não surtiu 
o efeito que desejava. Eu p1:óprio ti
ve a expeliência, ao denunciar cri
mes preVistos no Código Penal, por 
parte de alto funcionário público, &em 
lograr qualquer resultada, porque foi 
a denúncia promovida num processo 
administrativo, que terminou de ma-
neira irrisória. · 

Sr. Presiidente, estamos aprecian
do modificação pol!tica admirável em 
nosso pais.. · . 

Dou graças a Deus por ter vivi
do até hoje, podendo encontrar, nes
ta Assembléia, 90 e tanto Deputados 
da U. D. N., 22 do Partido Traba
lhista, 15 do Partido Comunista e, 
além dess-es, a maioria do Partido So
cial Democrático. 

Não sabemos, Sr. Presidente, com 
quem· estará o Poder, amanhã. Se nos
sos companheiros da u. D. N., nos 
Estados e Municfpios que lhes cou
berem pela, eleição, fizerem esplên
dida administração, é bem possível 
que o partido hoje maioria se tor
ne minoria e também não será de. 
admirar se o Partido Trabalhista vier 
a tomar conta âo ,govêrno - e pode
remos assistir aqui o que ocorre nDs 
Estados Unidos, onde, num mesmo 
Estado e na mesma eleição ,o eleitora
do votou para Presidente da Repú
blica no candidato de um partido e 
para governador, no candidato de ou
tro. Já vimos, no Distrito _Federal, a 
eleição de um Senaldor da U . D. N., 
de outro do Partido _Comunista, e a 
da maioria dos Deputados do Partido 
Trabalhista. 

Estamos em evolução política . De
vemos, portanto, garantir o direito 
do indivíduo e prepararmo-nos para 
nos opor ao . partido que estiver ·no 
poder e ·não saiba garantir e respei
tar aquele direito. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Deve continuar juiz, mesmo porque 
o Senado, quando julga o Presidente 
da Repúhlica, é também ju,iz; não 
administrativo. Estou, portanto, com 
V , Ex.". 

O SR. GUARAGI STI.sVEIRA 
Estou satisfeito e contente porque es
perei 12 anos por esta vitória. Agra
deço ao meu companheiro seu voto. 

O SR. PRADO KlELLY- Sr. PTe
sidente, li com tôda atenção a emen
da do ilustre Deputado Sr. Guaracf 
Silveira, a quem, de público. aliás, de
vo render justiça. E aproveito o ense
jo para fazê-lo. 

Em sessão anterior, quando S. Ex .... 
apresentou . um requerimento, pare
ceu-me que a matéria já estava pre
judicada por votação realizada na 
véspera. Examinando melhor o as
sunto, vejo que S. Ex." ·apresentou 
ao Sr. Presidente sugestões que de
viam ser recebidos, como o 'foram, com· 
todo apreço. 

Quanto à. emenda oferecida por S. 
Ex.", tenho que é desnecessária, para 
atender ao fim visado. Vejo nela, en
tretanto, um inconveniente; é restri
·tiva. Se S. Ex.a pretende dar a qual
quer cidadão o direio de promover, 
em juizo, a responsabilidade das au
toridrudes públicas, é obvio que pade
rá fazê-lo, até à denúncia judiciária. 
Nenhum dispositivo o veda. Mas S. 
Ex.", dizendo que só pode promover 
a responsabilidade em júízo, restrin-
ge. - . 

-O SR. GUARACI SILVEIRA- Eu 
poderia · acrescentar "també:m em 
juízo". . .. 

O SR. PRADO KELL Y - Dizend<> 
em juízo, proíbe que se promova a 
responsabilidade -do Presidente da 
República ·perante o SenaJdo. Melhor 
será, para atender precisamente .ao 
fim vis·ado pelo Sr. Deputado Guara
ci Silveira, que mantenhamos o dis-
positivo como está redigido. _ 

O SR . GUARACI SILVEIRA __:_ 
Permita-me V. Ex. um aparte. O 
Deputado Atallba Nogueira diz qu.e, 
~esponsabilizando o Presidente dR. 
República perante o Senado, também 
é em juízo. 

O SR. PRADO KELLY - Já aí 
interpreto diferentemente. O Senado 
exerce uma função judicante: quando_ 
porém usamos a expressão "em juizo ... 
empregamo- la, habitualmente, no sen- -
tido do juízo ol'dinário - o poder ju .• 
diciário. 

R·epito, porque me parece o mais· 
justo, · qúe os objetivos colimados pelo
ilustre representante de Sã-p Paulo es-. 
tão atendidos; latamente, com a apro-· 
vação do di,spositivo tal como se &cha. 
redigido. 
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''0 SR. GUARACI SILVEIRA 
Desde que essa declaração figure na 
ata, retiro minha emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRIESI
DENTE - Uma ·vez retirada a emen
da, passamos ao inciso 42.: 

"Qualquer ci'dadão será . part-e 
legítima para pleitear a declara
ção de nulidade ou de anulação 
dos atos lesivos do patrimônio 

· da União, dos Estados ou dos Mu-
nicípios". 

· Há uma emenda mandando acres
centar ao inciso a expressão: "ou das 
~ntidades autárquicas". 

O SR: MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, a emenda me parece 
inócua, porque lesar o patrimônio de 
uma entidade autárquica é, do mes
mo passo, les·ar o patrimôhio da pes
soa jurídica de direito público à qual 
-ela pertence. Tôda entidade autárqui
ca é subordinada a uma dru; três pes
soas referidas no inciso. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Sr. Presidente, com a devida vênia, 
discordo ..:.... e deveria discordar, por
que sou autor da emenda - do nobre 
Deputado Sr. Ma.rio Masagão. Eviden
temente, estou com S. Ex· a qua;ndo 
declara que o patrimônio das autar
quias é, de certa forma, patrimônio 
das entida-des públicas que criam ou 
mantém as autarquias. Entretanto, 
a. expressão "patrimônio", na pura 
técnica jurídica, corresponde muito ·à 
expressão pessoa. Patrimônio é um 
·conjunto de bens e valor·es econômi
cos, capares de desapropriação' por de
terminada pessoa. Ora., as entidades 
autárquicas são consideradas pessoas. 
. embora tenham sua personalidade de
corrente da enti-da;de .pública que as 
cria e mantem. Elas têm pe:-sonali
dade à parte; repres·entam judicià
riamente; têm patrimônio próprio. 

- Vale dizer que os atos praticados con
tra êsse patrimônio são-no. diretamen
te contra as entidades autárquicas, 
mas, indiretamente, contra a entidade 
_pública que as mantem. Tanto .assim 
que nossa própria juri&prudência tem 
divergido, constantemente, no sentido 
de saber se o juízo competente para as 
ações das entidades autárquicas é a 
justiça comum ou se é o juízo da pró
_pria · entidaide pública criadora e mo.n
tenedora. 

Aqui mesmo, já 'votamos a respeito 
do assunto. A referência a entidades 
autárquicas é para evitar confusão. 
Meu intuito é de esclarecimento. 

O SR. MARIO MASAGAO- Se
nhor Presidente, diante da.S explica.-

ções do _nobre Sr. Senador Ferreira 
de Sousa, não há inconveniente na 
emenda de S. Ex.". Estou de acOrdo 
com ela.. · 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, apresentei emenda supressiva 
do inciso 43. O texto, não há dúvida, 
reproduz disposição idêntica da Cons
tituição de 1934. Institui-se, aqui, a 
chamada .ação .popular, que já éxistiu 
em nosso direito, - ação essa qu€', 
depois, foi abolida, no correr da evo .. 
lução do nosso processo civil. Não 
vejo, absolutamente, vantagem na 
instituição da ação popular, que, real
mente, nunca foi exercida no Brasil, 
e, se o foi, teria sido em casos ex~p
cionalíssimos. 

Apresentei à emenda supressiva 
porque não ·vejo vantagem no inciso. 

O SiR. NiER!EU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos tà votação. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Slr. President!e, quero :pedir a a,ten
ção da egrégia CDlffiissão para a im
IPOrtância Ida emenda Eup.ressiva do· · 
ilustr.e SenatdOT S'r. Ivo D'Aquino. 
Fui parte na ,colaboração de dispqsi
tivo semelhante, da Constituição de· 
1934, e, quando o golpe de Estado. 
dissolveu 'o Parla:rmmto de en-tão, 
haNl:a eu apre&entado à Câmara dos 
Deputatlos um proj·éto .regulando, 
:mi.llJuciosamente, a possibilidade da 
ação .popular, de acõrdo aliás, com 
idéias de conferência feita, no Ins·· 
tituto dos Ald'Voga.doiS', a convi·te do 
s.eu então e notável !Pl'·esidente, o 
atual juiz da Gôrte de Haia, Sr. 
F.iladelfo Azevedo . 
. Peçp a atenção da Comissão porque, 
a meu ver, -êsse dispositivo é uma das 
maiores conquistas democráticas da 
Constituição de 19·34:. Assim o recel>e
ram todos os meios jurídicos, . tendo 
sido objeto de comentários especiais. 
de juristas notáveis, que louvaram a 
iniciativa do Paralmento. 

A fiscalização que todos devemos 
exercer, Sr. Presidente, sôbre a ativi
dade dos poderes públicos não se esgo_ 
ta nem se satisfaz com o simples di
reito de petição a qualquer dos outros 
órgãos. Cumpre, também, que a~ ci
dadão seja da-do tomar uma at1tude 
ativa contra os órgãos do poder, plei
teando mesmo, em juizo, a reparação 
de prejuízos que o patrimônio público 
haja sofrido em razão de .atos ilegais 
de autoridades. 

Evidentemente, quando a autorida
de pratica um ato ilegal, lesivo do
patrimônio público, não será ela mes-
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.·ma quem lhe irá sustentar a ilegali
dade ou -inconveniência. Nã,o serão, 
também, seus subordinados, funcioná
rios administrativos ou procuradores, 

· perante o Poder Judiciário, que toma-
rão · a iniciativa de invalidá-los. ll: 

~preciso que a fiscalização se exerça 
.. ampla, segura e pronta, também, por 
via dos particulares. Todos os cida
dãos são parte do pais e devem ter, 

-em determinado momento, parcela de 
autoridade para defender, não o !ii
reito próprio, mas, ainda, o da coleti

-- vidade, dos interêsses da própria na
. ção, do patrimônio público. 

Já o velho Direito Romano conhe
··cia a ação popular, embora não apre
sente o mesmo caráter do criado pela 

·Constituição de 1934. -
O nobre Senador Sr. Ivo d' Aquino 

: alega que a · norma ·não chegou a ser 
aplicada, não se pôde averiguar-lhe 

· o resultado. Se, porém, quisermos 
.. ser justos, devemos confessar que a 
Carta de 34 não foi prõpriamente ex

-perimentada, pois que pouco tempo 
·depois foi vitima de uma das maio
res tradições que uma Lei ·constitucio
nal já sofreu no Paàs. Deixou de 
existir, teve seus dispositivos relega-

,dos. 

o · SR. IVO D'AQUINO - Mas a 
ação popular existiu durante várias 

-dezenas de anos no Brasil, antes, por
tar;to, de 34, e nunca foi exercida. 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
· ·Oiz o distinto colega, Sr. Ivo d' Aqui
no, que a ação popular existiu muito 

·-antes da Constituição de 34, e -nunca 
·foi exercida; mas já declarei - e 
S. Ex." talvez não ouvisse - é uma 

"-das teses por IIiim sustentadas no 
Instituto dos Advogados . Pela Cons

. tituição de 34 não era, rigorosamente 
a antiga ação popular de caractere~ 

· próprios; tinha de popular quase sõ
. mente a denominação e a possibili-
< dade de criar, a certos respeitos, a 
coisa julgada - erga omnes; não se 
aproxima regularmente da ação po
pular clássica do · Direito Romano. 

· :Jl: um ponto sôbre o quál, penso, não 
há dúvida de espécie alguma. 

A ação popular - e respondo ain-
.--da ao nobre colega., Sr. Ivo d' Aquino, 
- não chegou a ser ·exercida, não 
logrou existir na .lei ordinária regu
ladora dos efeitos, vantagens · ou 
desvantagens, pàra quem propunha a 
ação. A Câmara -dos Deputados o 

·projeto já havia sido apresentado, 
,-quando se verificou o golpe _de Es
-. tado. A alegar-se, contra umà ini-

clativa qualquer da Constituição de 
34, o não ter sido praticada, não é 
argumento convincente, de vez que ela 
não chegou propriamente a ser exet
cutada, . a ser cumprida em tôda a 
plenitude; -não teve, sequer, o amparo 
da experiência do tempo. 
. Por estas razões, entendo que _. o 
dispositivo em aprêço é de fundo es
sencialmente democráticq, grandemen
te moralizador; de uma justiça perfei
ta, e a Comissão não poderá deixar de · 
consagrá-lo, recusando a emenda su
pressiva do nobre e brilhante Senador 
Sr. Ivo d'Aquino: 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos votar, em primei
ro lugar, a emenda do Sr. Ivo d'Aqui'
no, que, por ser supressiva de todo 
o artigo, tem preferência. 

·os Senhores que aprovam a. emen
da supressiva queiram ficar sentados. 

· (Pausa) . 
Aprovada. 

O SR. FERREffiA DE SOUSA -
Sr. Presidente, peço verificação da 
votação . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE - O Sr. Senador Ferreira 
d~ Sousa requer verificação da vota-
çao. · 

Os Senhores que aprovam a emen
da . supres_siva do Sr. Ivo d' Aquino. 
queiram ficar sentados. (Pausa) • 

Rejeitada a emenda. · 
-Votemos, agora, o dispositivo, salvo 

a emenda do Sr. Ferreira de Sousa. 
Os Senhores que aprovam o dispo

sitivo, salvo a emenda, queiram fi
car sentados. (Pausa). 

Aprovado. · 
A emenda do Sr. Ferreira de Sousa. 

manda acrescentar: 
.. "ou das entidades autárquicas". 

. Os Senh<;>res que a aprovam, queiram 
ficar sentados .. (Pausa) . 

Aprovada. 

. O SR. PRADO' KELLY Sr. 
Presidente, o meu fim é, unicamente. 
solicitar a atenção da Comissão de 
Redação para que, ao redigir o dis
positivo em questão, adote uma fórmu
la que considere o patrimônio das en
tidades autárquicas compreendido no 
das pessoas jurídicas d~ direito público. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, coerente com o que / 
disse há pouco, apresentei emenda 
cóm que tenho menos em vista a re
dação do que a substância do dispo
sitivo. Estou de inteiro acôrdo com 
o ilustre colega, Sr. Prado Kelly. 
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com quem já havia trocado idéias, 
para que se dissesse "inclusive enti
da-des autárquicas", a fim de evitar 
dúvidas a respeito. 

O .SR. ' NEREU RAMOS, PRESI
DElNT.E ~ Passemos ao dispositivo 
n .0 43: 

"Nenhum juiz deixará de sen
tenciar por motivo de omissão na 
lei. Ocorrendo esta, decidirá por 
analogia, pelos princípios gerais 
de direito ou por eqüidade", 

O Sr. Ferreira de Sousa enviou à 
Mesa, também, uma emenda a 0 -IÍ.0 4'3: 

"Suprima-se a segunda parte". 
Vamos, assim, votar o dispositivo em 

duas .partes. Os Senhores que apro~ 
vam a primeira, isto é, "nenhum juiz 
deixará de sentenciar por motivo de 
omissão na lei", queiram ficar sen
tados. (Pawa.) 

Aprovada . . 
. Os Senhores que aprovam a segtm
da parte do dispositivo - "Ocorrendo 
esta, decidirá por analogia, pelos prin• 
cipios gerais de direito ou .por eqüi
dade", queiram ficar .sentados . 

O SR .. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, propondo a supressão 
da segunda .parte do dispositivo, não 
t1ve em mira, sequer, combater o que 
nêle se declara. Entendo, porém, que 
o suprimento de ·omissões da lei de
ve ser por meio de lei ordinária. 
A regra constitucional não pode 
abranger todos os casos possíveis. Não 
se trata de uma observação elemen
tar, superficial. Vou mostrar o funda
mento do meu modo de pensar. 
· A lei diz: 

"Ocorrendo esta ... (a omissão da 
lei) . . . decidirá por analogia, pelos 
princípioS gerais de direito ou por 
eqüidade". 

Já não quero discutir a questão de 
saber se a analogia é forma de cria
ção de direito, ou método de inter
pretação. E' questão de puro aspecto 
científico, que não interessa, na hi
pótese. Mas .desejo mostrar que o texto 
e da atual Lei de Introdução ao Có
digo :Civil, que está um pouco em con
tra.dição com o art. 8.0 da Consolidà
ção das 'Leis do Traba;lho, e em pro
funda divergência com as normas ge
r ais .do Direito . Comercial. 

Como sabemos, ·as· omissões da lei 
são corrigidas, em grande parte dos 
casos, pelos usos e costumes. A nova 
Lei de Introdução ao Código Civil 
fala em usos e costumes; da mesma 
forma a Consolidação das Leis do 
.Trabalho, no art. 8.0 , fala na;;; praxes 
e, também, o Código Comerc\ál. 

O SR. IVO D'AQUINO QuandCJ 
usos e costumes regulam o assunto, é 
ainda por fôrça de lei. 

O SR. FERREffiA . DE SOUSA -
Nestas hipóteses, porém, chegaríamos 

. à mesma conclusão relativamente à 
analogia e à eqüidade, tese esta que, 
como não ignora o ilustre colega, é 
das mais fortemente contestadas ncs 
meios científicos do direito. Se uns au
tores sustentam que os usos e costumes 
recebem ~ sua validade, sua função 
normativa, da lei que manda aplicá
los, outros, na maioria, mesmo no Di
reito Comercial, contestam essa fun
ção e atrLbuem aos usos e costumes 
função própria. Ao lado dessa se
gunda solução a que me · filio e sô
bre a qual .tenho trabalho feito, há 
um argumento f.ortíssimo: todo . o dl
rei to comercial, na sua 'base, procurou 
conciliar êsse costume sem que hou
vesse uma única lei determinando 
uma só obrigatoriedade aos · usos e 
costumes. :il:les ·se ligam ao direito ins
titucional, à criação de normas jurí
dicas pela instituição do comércio. 
Por êsse motivo, entendo que o assun
to estaria melhor colocado na legisla
ção ordinária. Como matéria civil, não 
teria dúvida em aceitar a solução da 
Comissão, colocando-a no campo do 
Direito Civil. Mas há outro ramo do · 
Direito que cria outra fonte. A Cons
tituição não deve resolver essas ques
tões de maneira incisiva, rígida. 

São questões .que dão muito que fa
zer nas lides de doutrina e cuja re
gulamentação deve ser deixada ao le
gislador ordinário, .porque êste é muito 
mais sensível às conveniências da 
época e à situação particular de de
terminados ramos da ciência jurí
dica e da legislação. 

Tenho, assim, justificado minha 
emenda. 

O ·SR. IVO D' AQUINO -:- A expo
sição clara e brilhante do Senador 
Ferreira de Sousa me fez meditar a. 
reEpeito do texto em aprêçÓ. 

Realmente, nem em tôda a aplica
ção do direito se .pode decidi,r por ana
logia. Quanto ,à lei penal, por exem
plo, é até proi-bido que ela se aplique 
por analogia; sua interpretação é 
sempre restritiva; e dentro da configu
ração legal preest!libel~ida. 

Assim, o texto reflete, v!l!mos dizer, 
-a orientação do nosso direito civil 
mais do que qualquer outro ramo de 
direito. Além disso a primeira parte 
do inciso é também corrente no nosso · 
direito. Além disso, a primeira parte 
Civil, deverá sentenciar sempre, seja. 
a lei omissa ou não. . · · 



' 

-146-

Em vista da expos1çao feita pelo 
Sr. Ferreira de Sousa, e sendo êss~s 
prtncipios já vigentes na Jegislaç§o 
comum, interrogo a Comissão se não 
:;eria· melhor suprimiJ.·-se o· texto. Com 
isso não haveria prejuízo e não ficaria 
essa contraxlição na sua segunda 
parte. Para -deixar apenas a primeira 
parte, -ela não teria significação. 

Talvez fôsse até melhor suprimir o 
texto inteiro. Se a Comissão e o 
Sr. Ferreira de Sousa em particular 
concordarem, poderíamos apresentar 
emenda nesse senti-do. 
' O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Estou de inteiro acôrdo, Sr. Presiden
te, com o nobre Senador Sr. Ivo 
d'Aquino. 

O SR. N:EREU RAMOS, PRESI
DENTE - Surgiu uma questão nóva, 
e tenho de decidir. · 

Já foi aprovada a primeira part(} 
do texto - "Nenhum juiz deixará de 
sentenciar por motivo de omissão na 
lei". 

E' matéria vencida. Em todo caso, 
. como ainda não foi votado o disposi

tivo por inteiro e a sua segunda par
te parece inútil, consulto a .Comissão 
sôbre se devo manter a decisão ou 
considerar -.reaberta a votação. 

O SR. HiERMES J..ÍMA - Sr. Pre
sidente, é melhor manter-se o que já 
se decidiu. Trata-se de matéria 
vencida. ~· ~~!M 

O SR. !NEREU RAMOS, PRESI
DENTE. - Só poderia eu alterar o 
decidido se assim o entendesse a Co
missão, por unanimidade. Desde que 
haja -oposição, não devemos abrir o 
precedente. ~ 

O SR. MARIO MASAGAO - Nes
.sé caso, Sr. Presidente, proponho que 
oSe vote. a segunda parte, porque a pri
meira,. sem ela, não tem significa
ção. •'i 

O SR . NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação a segunda 
parte, com a emenda supressiva do 
Sr. Senador Ferreira de Sousa, con-
tra a qual eu voto. · 

Os Srs. que-aprovam a emenda su
pressiva, queiram permanecer sent~.
dos . <Pausa. ) 

Foi rejeitada. 
Os Srs. que aprovam o dispositivo 

integral; queiram conservar-se sen
tados. <Pausa) . 

Foi aprovado. 
N .0 44: 

"Perderá o cargo qualquer auto
ridade ou. funcionário que impe
-dir o livre exercício dos direitos 
assegurados pela Cons-tituição". 

Os SI:S. que o aprovam, queiram 
conservar-se sentados. <Pausa.) 

Foi aprovado . 
Emendas aditivas ao art. 9.0 : 

Do Sr. Hermes Lima: 
"Onde convier: 
Todo aquêle que estiver sofrendo 

perseguição política, por denega-
ção de qualquer dos direitos e ·g&.
ranti-as assegurados nesta Consti
tuição, terá direito a asilo no ter
ritório nacional". 

O SR. HERM:ES LIMA - Sr. Pre
sidente, ainda hoje, um dos grandes 
jornais desta Capital, o "Correio da 
Manhã", trazia um comentário a te'.l
peito do direito de asilo, dizendo. qt<e 
êsse direito sempre esteve consagra{\o 
em nossos usos e costumes, .mas que. 
vem sofrendo, de quando em quando, 
limitações contrárias exatamente ao 
espírito de asilo que temos sa.bido 
praticar. 

A vida política, Sr. Presidente, é 
incerrta. Não poucos ·brasileiros têm 
necessitado de asilo em países estran-
geiros. · 

Minha emenda reconhece êsse direito 
de asilo, mas, ao mesmo tempo, diz 
que · êsse direito de asilo será dado 
-àqueles que sofrerem pers-eguições po
líticas, _por denegação das liberdades 
e garantias que consagramos em nossa 
Constituição. · 

E aqui;Sr. :Presidente, não que há 
temer a famosa invasão estrangeira. 
que parece amedrontar certos mem
bros da· Comissão Consti-tucional. Afi
wl;l., os perseguidos políticos são, geraL 
mente, homens . representtivos nos 
seus países, e os que conseguem fugir 
à opressão são sempre uma escassa 
minoria. 

Essa facuíldade de sair do país em 
que há a perseguição política é reser
.vada a poucos, a lideres representati
vos da vida política. 
· Por conseguinte, o t emÓr da invasão 
estrangeira não pode existir, em fa~e 
da mi-nha emenda, que consa,gra o que 
os usos e costumes da nação têm ad
mitido e parece corresponder a um 
sentimento liberal, que temos aliás' 
praticado, embora com exceções peno
sas. E' justamente para que elas dei
xem de verificar-se que apresentei a 
emenda, consagrando no texto de 
nossíl Consti-tuição o direito d-e asilo. 

O SR. RAUL PILA - Sr .. Pre
sidente, não poderia deixar de dai meu 
apõio ao eminente Representante 
Hermes Lima, porquanto já tive ne
cessidade de procurar refúgio em país 
estrangeiro. 
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Além do mais, acho que a concessl!,o 
de asilo é, antes de mais nada, prova 
de alevantada civilização. Não se pode 
negar refúgio a quem escapa ou pro
cura escapar a perseguições políticas 
em sua própria pátria. 

Sou, por êsse motivo, integralmente 
favorável à emenda. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, para ilustrar a Comissão de
sejo informá-la ·de que acruba de che
gar ao meu conhecimento que êsse 
uonto foi objeto de recomendação na 
Última ou penúlhltima Conferência 
Panamericana. 

O SR. IVO D'AQ.UINO - Sr. Pre
·sidente, estou inteiramente de acôrdo 
em que, conforme se tem aceitado em 
todos os países, o nosso possa, em 
princípio, dar asilo .a perseguidos po
líticos de qualquer forma. 

A emenda do Sr. Representante 
Hermes Lima ressente-se, entretant0, 
de um defeito de técnica. E' que êste 
Capítulo assegura a nacionais e es
trangeiros direitos que se acham com
pendiados no próprio Capítulo . Os 
estrangeiros, a que se refere a Cons
tituição evidentemente são, os aqui 
xesidentes, ou em .trânsito no país : 
Não podemos, na Constituição brasL 
leir.a, assegurar direitos para pesso2s 
que pertençam a outras naéionali
drudes. 

Como vamos estabelecer na Cons
tituição direitos a estrangeiros que não 
xesidam nem estejam em trânsito no 
país? 

O SR . . ARTHJUR BERNA'DES 
Sr.. 1Pres~dente, o dever de asilo é um 
dever de humanidade. 

A prãtica tem permitido que sejam 
asilados, aqui, ali e acolá, os perse
guidos que não sejam nocivos aos 
países onde querem penetrar. · 

Poderiamos adotar o princípio da 
emenda em relação aos estrangeiros 
aqui residentes, por isso que gosa'TI. ' 
de direitos iguais aos nacionais. Es-

- tabelecer tal amplitude é atrair para 
o nosso país políticos ou elementos 
outros taJvez indesejáveis. 

Se os usos e costumes internaéionais 
já consagram o princípio do asilo, 
me~hor será que continuemos a con
fiar ao critério do govêrno o exame 
de .cada caso de .per si. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre-
sidente, devo confessar a V. Ex.a que 
1eoebt com viva simpatia a emenda 
do Sr. Hermes Lima, embora tenha 
ponderações a fazer quanto à sua re
da·ção , 

Acho que a matéria mereée estudo 
ma.is ·profundo e, ·nestas condiÇões, 
requeiro a V. Ex.a adiamento da ·dis
cussão. 

O SR. HERMES LIMA - De in
teiro acôrdo. 

O SR. N'EREU RAJM:O.S, PRESI
DENTE - O Sr. iPrado Kelly acaba. 
de requerer o rudiamento da disçuss:io 
ua emenda, com o que concorda. seu 
autor. 

Fica adiada a discussão. 
Existe emenda do Sr. Deputado 

Silvestre Péricles,- mas quer me pa
rf:cer que se refere à parte do fun
cionalismo. No momento estamos tr'l.
tando da declaraÇão de direitos . . As
sim, a emenda fica par·a quando s~ 
discutir o capítulo "Dos funcionários 
públicos" .. 

A· úJtima emenda é dos Srs·. At!lio 
. Vivaqua •e .Aicurcio- Torres, redigida 
nos seguintes têrmos: 

"Tôdas as dívidas, inclusive as 
fiscais, prescreverão em cinco anos, 
quando a lei não fixar prazo 
menor". 

o SR. AiCúRCIO TORRES - Não 
é inovação. Já es.tava no artigo 119 do 
chama,do projeto do Itamaratí. 

o SR. .PRADO KELL Y (Pela ar
,tem) - Sr. Presidente, se com a pro
p:Jsta que vou fazer a•quiescer o Sr. 
Deputado Acúrcio Tôrres, cr·eio que 
V. Ex. a terá ensejo de· resolver a ques
tão fácil e rnpidamente. 

A discriminação de rendas ainda 
não foi votada e temos remetido para 
êsse capítulo tudo que diga respeito 
às finanças do .país, mesmo porque 
o relator procurou defender a uni
dade do direito financeiro. Trata-se 
da prescriçãb< das ações fiscais, de 
maneira que peço o adiamento para 
5.quela oportunidrude , 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais emen
das, vamos rvótar o art. 10: 

"A especificação dos direitos e · 
garantias expressos na Constitui
ção não exclui outros decorrentes 
:do regime e dos princípios que 
ela adota". 

Os Senhores que aprovam o ·dispo
sitivo queiram ificar sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. , . 
O SR. GUARACI SILVEIRA (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, em p~mei
ro lugar queria propor que, termmado 
êsse capítulo, nos fôsse dado um pou ... 
co de descanso. 

Depoi1\, Sr. Presidente, desejo lem
lnar a V. E.8 que ainda nã9 foi dada 
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'*C;nhuma . providêncià a respeito do 
·;)agamento de horas extraordinárias 
~os funcionários da Assembléia que 
~~tão trabalhando conosco e até fa
:~;cndo despesas, porque não podem ir 
às suas casas· e depois voltar aqui, 
para o · trabalho diurno ou noturno, 

Assim, pediria a V. Ex." uma. pro
vidência para que êsses funcionários 
recebam o que é de direito pelas ho- · 
ras extraordinárias que estií..o traba
lhando. 
· O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores aca:'bam je 
ouvir as considerações do ·sr. Guar!'.
cí ·Silveira. Devo dizer a S. Ex.a que, 
há uns dez dias, mais ou menos, falei 
a respeito com o Sr. Presidente da 
Assembléia, havendo S. Ex." declara
do que assim que regressasse do norte 
o Sr. 1.0 Secretário convocaria a 
Comissão de Polícia para . deltberar 
sõbre o assunto. Há dois· dias estive 
com S. Ex.", que determinou, à mi
nha vista, fôsoo convocada a Comis
são de P.olícía, para tratar do caso. 
(Pausa). 

Faz parte do capítulo da d·eclar!'.
ção de direitos, e por isso foi subme
tido, à mesma Comissão, o título sõ
bie os funcionários públicos. 

Em discussão. . 
Se não houver quem peça a palavra 

para discutir em conjunto, passaremos 
à votação. (Pausa) . 

Encerrada a discussão. 
Vamos votar artigo por artigo. 

"Art. 1.0 Os cargos públicos 
são acessíveis a todos os brasilei
ros, observados os requisitos que 
a lei estatuir. São vedadas as 
acumulações de quaisquer cargos, 
exceto 0 de magistério, que poderá 

'- ser exercido juntamente com car
go técnico ou científico de maté
ria correlata". 

Não há emendas a êste dispositivo. 
O SR. COSTA NETO (Pela or

dem) - Sr. Presidente, pediria a 
V. Ex.a mandasse ll'azer a 'distribui
ção dos avulsos, visto que alguns dos 
componentes da Comissão não os têm. 
lO Sr. Costa· Neto é atendido.) 

O ·SR. ALIOMAR BALEEIRO
(Pela ordem) - Sr. Presidente, 
acho cõnveniente esta•belecer uma 
cláusula que, se não me engano, exis
tia na Constituição de 1934 : a de que 
e. permitida acumulação de funções 
técnicas com cargos do magistério, 
havendo compatibilidade de horário, 
para que o serviço público não seja 
prejudicado pelos interêsses part i
culares. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Peço a V. Ex." formular 
emenda e mandá" la à Mesa. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
- Mandarei já. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Tratando-se de emenllt\ 
aditiva, vou submeter a votos o al."
tigo, sem prejuízo da emenda. 

Os Senhores que aprovam o art. 1." 
queiram ficar sentados. (Pausa)·. 

Aprovrudo. . 
A êste artigo o. Sr. Deputado. Alio

ma·r Baleeiro aiPresentou a seguinte 
emenda: 

"Hav.enodo compatibilidade de 
horário. 

Os Senhores que aprovam· a emen
da queiram oonservar:;se s•enta.ctos. 
(Pausa> 

Aprovada. 

Passemos ao art. 2 . 0 : 

"São vitalícios os magistra
dQ9, us ·serventuárias d'e ofícios 
de jus·tiça ·e os catedraticos". 

Não existe .emenà:a a êste disposi
tivo. 

Os ,senhores que o aprovam quei
ram ficar sentados. (Pausa) . 

Aipr'ovado. 
"Art. 3. o São e'stá'VIeis, salvo 

quando exer.çam cargo de confi
ança, ou que a 1ei declare de li
vre norÍlleaçãC> e demi'SiSã-o: 

a) desde à ,posse, os · funcioná
II'ios nomead<JS por concurs<D e os 
membros do Mi,nistério Público; 

b) diepois de dois anos ode exer
ofoi·o, os nomeados sem concur
'SO". 

Hlá emenda do Sr. Mário Masar
gão, nest~ têrmos: 

"Substitua-se: Art. 3.0 - São . 
estáveis: 

I) Os membros do Ministério 
Público; 

· !I) Salvo quando exercerem 
cargos de confiança, ou que a Lei 
declare de livre nomeação ou de
missão: 

a) desde a posse, os funcioná
rios nome a'dos :pDir concUIISo; 

b) depois d·e dois anos de ·e:x;er
c-ício, os nomea•dos sem cóncur-

_so. . 
Há subemenda dos Srs . Prado Kelly · 

e Costa Neto: 
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"Ao art. 3.0 , alínea a, acres
cente-se: aos quais também se 
assegura o direito de acesso ao 
cargo, de uma para outra en
trância, na forma da lei". 

Ela prende-se à emenda substitu
tiva do Sr. Mario Masagão .. 

O ·SR. MARIO MASAGAO - A 
emenda substituti<va diz a mesma coi
sa que está no projeto, com mais cla
reza. 

A própria Comissão, verificando 
que. podia dar redação mais conve.

. I!iente, apresentou a emenda substi
tutiva que V. Ex." acaba de ler. 

O SR. NE!REU RA'MOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
:a emenda substitutiva do Sr _ MariO 
Masagão queirit:tn: ficar · sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
O SR. PRADO KEilLY-- Sr. Pre

sidente, desejaria que V. Ex." dei
xasse consignado que, aprovada a 
emenda substitutiva, não ficou preju
dicada a aditiva que apresentei. 

O SR. NER'EJU RAMOS, PRIESI
. DENII'E - Perfeitamente. 

A emenda aditiva do Sr. Prado Kel
ly é à alili"ea a, que se refere aos mem
bros do Ministério Público. 

O SR. MARIO MASAGAO -'- Se
nhor Presidente, a emenda relativa 
ao Ministério Público, subscrita pelos 
eminentes colegas Srs. Prado Kelly 
e Costa Neto, est!llbelece providências 
quanto à promoção dos respectivos 
f u.ncionários. 

Se a -Comissão entender de votar o. 
dispositivó, deveria, a meu ver, fazê
lo em ·artigo especial, não o encai
xar,do no que estamos discutindo que 
se refere à estabilidade. 

E' preciso não confundir os assun
tos. Uma coisa é .a estabilidade e ou
tra o sistema de promoções·. 

Nessas condições, consulto os nobres 
autores da emenda sôbre se cons.e:n 
t.em em que se r·edija um artigo es
pecial, para que a matéria. não fique 
confundida com a da estabilidade. 

(Assentimento dos autores da em!ln
Cla). 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores que aprovam 
a ernenda do Sr. Prado Kelly, com 
a sugestão do Deputado Mario Masa
gão, queiram permanecer sentadoa. 
(Pausa). 

Aprovada. 

O SR. PRADO Kilm!LY- Sr. Pre-
sidente, para completar a sugestão 

l 

do Sr. Mário Masagão, permito-mG 
so1icitar que a matéria seja então in
corporada ao Capítulo do Ministério 
Púülico, pprque !ficou em aberto a dis
cussão naquele ensejo, por proposta 
minha, para que se considerassem as 
justas aspira.ções dos ~embros do 
lVrinistério Público. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'DE - Como alguns Srs. Repre
sentantes têm necessid-ade de se reti
rar, antes de continuar a votação 
submeto à Grande Comissão o seguin
te: de acôrdo com o Regimento e com 
a deliberação da Assembléia, o prazo 
dos nossos trabalhos foi prorrogado, 
a 22 de abril, por 15· dias: por conse
guinte, terminará a 7 do corrente. 
Hoje é dia 1.0 , Temos, portanto, ape
nas 6· t!ias para conclusão do projeto . 
&videnteiiJlente, não· poderemos teT
rnlná-lo dentro dêsses seis· dias, dado 
o estrudo atual da discussão. Ainda 
faltam os Capítulos· "Dos Funcioná
rios Públicos", "Segurança Nacional", 
"Família, Educação e Cultura', "Dis
criminação de Rendas' "Da Ordem 
Econômica e Social", "Disposiçõw · 
Gerais", e, possivelmente, "Disposio 
ções Transitórias" e uma parte do 
"[)o Poder Judiciário". Acho muit.o 
curto o tempo que nos resta para ul
timação da matéria, releva,ntfssima. 

Foi sugerida, no seio da Assembléia, 
a reforma do Regimento, de maneira 
a. nos permi-tir maior prazo para ul
tJmação dos trabalhos. 
~m face do esfôrço re'Yelado pela 

Comissão, acredito que runguem nos 
fará a injustiça de supor· que tenha
mos desperdiçado em vão o nosso 
tempo. _ 

Antes, porém, de sugerir à Comissão 
a proposta da reforma do Regimento, 
consulto os nobres colegas sôbre se 
nã.0 seria mais prudente dar ciênciá 
à Assembléia da sugestão dos Se
nhores Guraci Silveira e Atílio Vi
vaqua, no sentido de que não sejam 
computados os. domingos e feriados no 
prazo que nos foi concedido. . 

Quando foi suscitada a questão pelo 
Sr. deputado Acúrcio Tôrres, o Pre. 
sidente da Assembléia - devem todos 
estar lembrados - entendeu que o 
pr::.zo deveria ser contatio consoante 
a lei civil, ressalvando à Comissão, 
porém, o direito de opinar. 

Poderíamos, assim, levar ao conhe
cimento da Assembléia o que ocorre 
e pedir -lhe a interpretação daquêle 
dispositivo no sentido de nos serem 
devolvidos os domingos e feriados em 
que não trabalhamos - nem pode
ríamos fazê-lo, porque não deve~os 
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obrigar os funcionários, que nos s1í.o 
subordina:dos, a dispensarem o des
canso semanal que lhes deve set· as
sc·guradó. . 

Se a Assembléia nos conceder êsses 
dias, acresceremos o nosso ·prazo de 
três domingos de março e quatro do 

. de abril, ou seja um total de .mais sete 
dias. Faria então caloroso apêlo 
aos nobres colegas para que, dentro 
dêsse prazo, ultimassemos os traba
lhos. com a realização de duas ou até 
três sessões diárias. Isso nos presti
giaria no seio da opinião pública e no. 
da própria Assembléia. 

O SR. GUARACí SILVEIRA- Se_ 
nhor Presidente, soube ontem, por in
termédio do Sr. Deputado Jurandir 
Pires, que nó seio da Assembléia se 
esboça movimento no sentido de que 
a mesma determine que, no pra• 
zo concedido à ·Comissão, só sejam 
considerados os dias úteis, com exclu
são, até, parece, dos sábàdos, pois 
trabalhamos nesses dias porque assim 
o desejamos, uma vez que os outros 
Srs. Representantes ficam em des
canso. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre~ 
srdente, peço 1J.Ue a Corl).issão ratifique 
seu voto anterior, no sentido de inves
tir V. Ex.a da autoridade preêisa para, 
em nome dela, resolver o assunto e1n 
harmonia com os órgãos da direção da . 
.Assembléia. · 

O SR. ARTUR BERNARDES 
~r : Presidente, aà impossibilia . nemo 
tenetur - ninguem é obrigado a fa
zer o impossível. Tôda a Comissão, 
e as pessoas extranhas ao Parlamento, 
que nos têm honrado com a su13, we
sença, podem testemunhar o esfôrço 
empr·egado pela Comissão para o me:: 
lhor desempenho da tarefa. · 

V. Ex.a, Sr. Presidente, tem reali
zado duas reuniões diárias e nos· amea
ça com uma terceira. 

Peço permil>sã.o para ponderar a 
V. ~x.a que as duas reuniões exaurem 
mais ou menos as energias de todos 
nós que ao fim delas, estamos com 
certa fadiga mental, a compreensão 
um pouco mais tarda, a própria enun
ciação do pensamento - observa-se 
--'- ·é um pouco mais morosa . Se rea
lizarmos, porém, três reuniões ao dia, 
evidentemente.o rendimento do traba-
1ho ·cairá e, assim, será melhor pedir o 
pra.zo que fôr necessário. 

A Assembléia, estou eerto, não du
vidará de nossa sinceridade nem do 
esfôrço que estamos empregando para 
o bom desempenho da tarefa de que 
í'omos incumbi-dos. 

O SR. HERMES LIMA._ Sr. Pre
sidente, acheio admirável a solução ctl
vitrad:!. por v. Ex."', porque entendo 
não devermos, de modo algum, pedir 
nova prorrogação à Assembléia. E', po
rém, de .inteira justiça que nos sejam 
l'esti.tuídos a1J,ue1es diaos computados 
no prazo corrido. :íl:sses dias, como 
v. · Ex."' acaba de acentuar, · são em 
número de. oito. Contamos, pelo prazo 
legal, ainda sete diás; com mais' 8, 
teremos 1'5 .. Ora, tudo indica que se 
mantivermos o ritmo dos nossos tra
balhos, realizando duas sessões diá
rias, concluiremos a missão nesse prazo 
de quinze dias. · 

Corroborando o· que foi dito pelo 
nobre colega Sr. Prado Kelly, no sen
tido de ficar V. Ex.a investido d·e .tôda 
autoridade para tr.atar do assunto 
como julgar melhor, peço preferência 

. para a solução alvitrada por V. Ex.a, 
mesmo porque, se pleitearmos a res- ' 
tituição alvitrada, . o plenário poderá 
também reivindicar para êie próprio 
a mesma solução, d·es·contando, nos 
20 dias para apresentação de emen
das, os sábados e domingos·. 

Retir·amo.s assim, desde logo, a pos
sibilidad·e de prorrogação de prazos. 

A verdade é que, como V. Ex.a acen
tuou, Sr. Presidel).te, logo que teve 
oportunidade ·de falar na Assembléia, 
precisamos urgen.temente· da Consti
tuição. A Constituição é a maior ne
cessidade nacional. Não devemos·, por
isso, dar à Assembléia o pretexto de 
prorrogar seus prazos, fundando a pre
tensão num precedente que nós pró
prios iríamos criar. 

O SR. NEREU 'RAMOS, · PRESI
DENIJ1E .:_Diante da manifestação da 
Comirssão, entender-me-ei, amanhã, 
com o Sr. Presidente da Assembléia 
Constituinte, a fim de que nos sejam 
.restituídos os feriados e domingos que 
nos foram contados. 

·vamos ao art. 4.0 : · 

"Sàmente podem perder o cargo: 
a) os funcionários vital!cios, em 

razão de senten!(a judiciária". 
Não há em·enda a êste dispositivo. 
Os Srs. que aprcwam o art. 4.0 e a 

sua letra a, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
b) os funcionários estáveis, no 

caso da letra anterior, . no de se 
extinguir o cargo, ou quando lhes 
seja aplicada -a pena de demis

.são mediante processo adminis
trativo em que se lhes assegure 
ampla defesa. 
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A êste dispositivo o Sr. Acúrcio Tôr
res apres-erito:u emenda mandando su
priinir a expressão: "nos de _pe extin
·guir o cargo". 

O SR. AiOURCIO TORRES 
Sr. Pr-esidente, chamo a atenção doS 
nobres membros d,a Comissão para o 
dispositivo. 

Pergunto: o funcionário estáv-el, 
aquêle que,. na forma do anteprojeto, 
é nomeado sem concurso, mas conta 
dois anos ·de exercício, perde o cargo 
porque o Poder Público o ex.tingue? 

Também apresentei emenda ao pa
rágrafo único dêsse artigo, que só pode 
ser entendida conjugada, já se vê; 

"Substitua-se a expressão "que 
venha a vàgar" por "ou ficará, 
até ser aprov.eitado, em disponi
bilidade remun,?rada". 

O ineu intuito é amparar o fun
donário cujo cargo foi extinto, pa~a 
que não fique, indefinidamente, à es
pera de cargo análogo. Deverá ficar 
em disponibilidade, mas remunerada, 
até que volte ao exercício. De outra 
forma; deixaríamos ao arbítrio do Po· 
der Público, ou mesmo da politicagem, 
a faculdade de exonerar os adversá· 
rios, sob o pretexto de extinguir o 
cargo. 

A Sexta Comissão estabeleceu vi
taliciedade para os magistrados, os ser
ventuários de ofícios de justiça e os 
professôres catedráticos. 

E no art. 3.0 declara que 
·"são está,veis, salvo quando 

ex·erçam cargos d-e confiança, ou 
que a lei declare de livre nomea
ção e demissão". 

Ail:~dá nõ art. 3.0 , diz a letra a) 

"desde a posse, os .funcionários 
nomeados por concurso e os mem
bros do Ministério Público"; 

E na letra b) 

"depois de dois anos de exer· 
cício, os nomeados sem concurso". 

Devemos, agora, entender o dispo
sitivo do art. 4.0 , que trata de fun

. cionário nome!lido sem concurso, já com 
<!ois anos de exercício no cargo. 

•Pelo anteprojeto, êsse funcionário 
fica à espera que outra lei crie cargo 
análogo, ou, então, até que se verifique 
vaga de cargo análogo . 

Desejo que êsse .funcionário, que 
serviu bem, tanto assim que não foi 
demitido antes de completar os dois 
anos, isto é, antes de se tornar es-

. tável, que não sofreu penalidade al· 

guma e, portanto, . é bom funcioná
rio não fique desamparado pelo Po
de~ Público, sem remuneração, , à es
pera de vaga em cargo análogo. Não 
é possível que depois de ter o fUil;
clcnário. exercido o Ca.rgo por do1s 
anos se declare inútil o cargo. E 
mesmo que tal aconteça, não é justo 
fique o funcionário esperando s-em 
rt>muneração. Nem é admissível que 
não haja nenhuma sanção da qual 
êle possa se valer contra o Estado, 
porque a inutilidade será do cargo, 
não do funcionário. O cargo pode 
ser julgado inútil, mas o funcionário 
serviu bem. Justo, pois, fique em 
disponibilidade remunerada, mesmo 
para que o Poder Público se apresse 
em dar-lhe· cargo análogo. Do con
txário, as vagas irão ocorrendo e outro.s 
serão nomeados, coisa comum todos os 
dia·' · 
·Estas emendas, Sr. Presidente, de

vem ser conjugadas e foi nêste pro
pósito que eu as apresentei, anun
ciando desde já que tenho uma ao 
art. 5.0 , também sôbr.e o funcionário 
reintegrado. 

O SR. MARIO MASAGAO 
Sr. Presidente, as emendas do ilustre 
Deputado Acúrcio Tôrres, a meu ver, 
não podem ser aceitas por esta douta 
Comissão, pelos motivos que vou ex
pôr. Em primeiro lugar, porque im
portam ém equiparar os funcionários 
estáveis aos vitalícios, estabelecendo 
que, no caso de extinção de cargo. 
ficarão em disponibilidade, exata
mente como acontece com os ma
gistrados da Nação. Seria, então, 
preciso eliminar a distinção entre 
funcio.nários vitalícios e os está-
veis. . . 

Quando o funcionário público é 
nomeado para cargo que não dis
põe de vitaliciedade, já sabe que está. 
sujeito à conseqüência em exame. 

. Não haverá surprêsa para êle . . Assim. 
se o legislador, reformando um ser
viço público, verificar que determi
nado cargo se tornou inútil, ou que 
não mais deve ·existir, poderá elimi
ná .. lo. 

o amparo possível, para êste casa, 
está previsto no projeto, o qual man
da que .o fimcionário seja aprovei
tado no primeiro cargo que_ vagar. 

Diz o ilustre Sr. Acúrcio Tôrres que 
o funciÕnário poderá ficai esquecidG 
pelo govêrrio. Isso não ocorrerá, por
que êle dispõe de meios judiciais, in
clusive do mandado de· segurança, 
para !fazer valer o direito que a Cons
tituição lhe ássegura no parágrafo em 
questão . 
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. S. Ex.", que é advogado militante, 
sabe com que rapidez se julga no país 
um mandado de segurança. . 

Além disso, Sr. PresLdente, se ado
tássemos a emenda Acúrcio Tôrres, a 
luta dos funcionários seria para não 
mais serem aproveitados, -o que é mui
to humano. 

Isso a;briria uma brecha para os 
maiores abusos. 

Devo observar que o projeto melho
rou sensivelmente a situação dos fun
cionários públicos em relação ao di
reito em vigor. 

Realmente, pela legislação atua.l, o 
funcionário tem estabilidade depois 
de 10 anos, . e, pelo projeto, êle a terá 
depois de dois anos. 

A hipótese da supressão do cai:go, 
que tanta celeuma está causando, é 
raríssima. 

Se examinarmos os nossos anais le
gislativos, veri-ficaremos que a supres
são de cargos, embora seja medida 
muito necessária .no Brasil, não é apli
cada com a freqüência com que o de
velia ser. 

Por tôdas estas razões, a prudên
cia e a ciência do direito público a;con
.selham a manutenção do dispositivo 
do projeto. · 

O SR. ·MILTON CAMPOS - Se 
houver a cría;ção de outro cargo aná
logo? 

O SR. MARIO MASAGAO - A 
criação de cargo está abrangida no 
texto, porque a definição de cargo 
vago é esta: é vago o cargo que não 
tem titular. O cargo recém-criado 
também não tem titular. 

O SR. MILTON ·cAMPOS - O es
clarecimento de V. Ex... a respeito é 
importante como subsídio de inter-
pretação. · 

. O SR. MARIO MASAGAO - Pode
mos acrescentar: "cargo que seja 
criado ou venha a vagar". Mas na 
expressão "cargo vago', estão ab~an
gidas a.s duas hipóteses . . 

O · SR. ARTUR HERNARDiES -
Sr. Presidente, não me parece que o 
noFso prezado colega, Sr. Acúrcio Tôr
res, tenha. razão no que propõe. Não 
só a redução do prazo de 10 anos para 
·2 representa grande benefício conce
dido aos funcionários, como ainda 
precisamos considerar que vivemos 
num país de enormes possibilidades. 

Entretanto, só o estrangeiro chega, 
vê e vence. O nativo é, via de regra, 
ca_ndidato perma.riente a emprêgo pú- , 
bhco. Se dermos vantagens excessivas 
ao funcionalismo, evidentemente tôda 

gente virá · forçar a entrada aos qua
dros do serviço público. 

Mas, no caso em aprêço, acresce 
ainda quê estamos em situação de pe
núria financeira, a pior já defron
tada no Brasil. 

Sou partidário do funcionalismo bem 
remunerado, garantido nos seus pos
tos, porém não em número excessivo. 
Ps.ra que possamos remunerá-lo me
lhor, seria conveniente reduzir os qua
dres. Mas a tendência é sempre para 
aumentá-los. Assim, nunca ·podere.:. 
mos dar-lhe a remuneração' compatí
vel com o custo da vida. 

Não atribuo a penúria financeira ao. 
funcionalismo, mas a ela aludo ape
nas para ponderar que se o govêrno 
tiver necessidade de reduzir, amanhã. 
o funcionalismo público, para enqua
drar a despesa da República dentro 
da Receita, estará impossibilitado de 
fazê-lo, se. ma11tivermos fora da ativi
dade, recebendo vencimento, todo êsse 
pessoal. 

A mim me parece que o zelo do nos_ 
so p'rezado colega Acúrcio · Tôrres é
am pouco excessivo nesse particular. 

O SR. NER·EU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos votar o dispositivo 
da letra · b, sem prejuízo da emenda. 
que manda suprimir algumas expres
sões. 

Os Srs. que o aprovam nessas con
dições queiram conservar-se sentados: 
(Pausa .. ) · 

Aprovado. 
Em votação a emenda do Sr. Depu

tado Acúrcio Tôrres, que manda su
primi.T, na letra b, as expressões -
"no de se extinguir o cargo". 

1 

Os Senhores que aprovam a emenda. 
QUF.iram ficar sentados. (Pau.s·a.) 

Rejeitada. 
"!Parágrafo único - Extinguin

do-se o ·cargo, o funcionário esta
vel será obrigatOriamente apro-. 
veitado em outro análogo, que 
venha a vagar". . 

A êsse dispositivo foram oferecidas 
várias · emendas. 

A primeira é de autmia do Sr. · Acúr
cic Tôrres: 

Substitui a expressão "que ve
nha a vagar", por "ou ficará 
até ser aproveitado, em disponibi
lidade remunerada". 

O . SR. FERREIRA DE SOUSA -
·sr. Presidente, com .a devida vênia, 
quer me parecer que a emenda está 
prejudicada. Se a Comissão estabele
ceu, votando a letra b, que a extin
ção do cargo importa na demissão . de 
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funcionário, · êle deixa de ser fun
cionário. Não pode ficar em dispo
mbilidade, sem perceber coisa algu
ma., pois já está demitido. Tôda discus
são da letra b se travou, · justamente, 
em torno da possibilidade de demissão 
em virtude da extinção do cargo. De
missão quer dizer - desligamento in
tegral do funcionário do cargo que 
ocupava. Se não há mais relação com 
o serviço público, como vai ficar em 
disponibilidade, ganhando? 

O SR. N!EREU RAMOS, PRIESI
DENTE - O Sr. Acúrcio Tôrres deve 
e~tar lembrado de que, quando pediu 
a palavra para fundamentar sua . 
emenda, relativamente à letra b, pediu 
que· lhe restituísse também a emenda 
pert-inente ao parágrafo único, para 
defendê-la· conjuntamente, porque 
uma dependia da outra. 

De modo que, realmente, está pre
judicada a emenda . 

O SR. ACURCIO TORRES- Não 
há dúvida, Sr. Presidente. 

Pediria agora a V. Ex."' submetesse 
a votos a terceira emenda. 

O SR. NEREU' RAMOS, PRESI
DENTE - Existe antes uma emenda, 
dos Srs. Deputadàs Costa Neto -e 
Graco Cardoso, a ;respeito ainda do 
J;arágrafo único: 

"Extinguindo-se o cargo, o fun
cionário estável será obrigatória~ 
mente aproveitad'o em cargo aná
logo que seja criado ou venha a 
vagar, percebendo, até então, a 
percentagem que o Estaqo fi_ 
J!:ar'. 

Existem duas emenda.S: uma subs
titutiva e outra aditiva. Vamos votar, 
em prfmeiro lugar, a substitutiva. A 
do Sr. Deputado Acurcio Tôrres é 
aditiva e será votada depois. 

Em votação a emenda substitutiva 
do:s Srs. Deputados Costa N-eto e Gra
co -Cardoso, que acaba de ser lida. 

O Sr. GOSTA NETO - Sr. Presi
cellte; não IJ:\e encontrava na Casa, 
quando se travou debate em torno do 
artigo. Elaborei a emenda sob a ins
piração do nobre colega Sr. Deputado 
Graco Cardoso, que chamou minha 
at.enção para o fato de ser-·verdadeira.:. 
mente desumano alguém perder o car
go, ficando inteiramente desamparado. 
Consideramos que seria talvez teme
ridade a Comissão fixar qualquer re
muneração · ou estabelecer a cláusula 
da disponi)>ilidade · remunerada apre
sentada pelo , Sr. Deputado Acúrcio 
Tôrres. 

D€' acôrdo com -o Sr. De-putado Gra
co Cardoso, resolvemos sugerir à Casa 
que se deixasse esta pa.rte ao legisla,.. 
dor ordinário, quando tivesse de ela

. borar o Estatuto dos Funcionários. 
Como vê v. Ex."', Sr. Presidente, 

trata-se de emenda de sentido profun
damente humanitário, cuja aprova
çãç espero s-eja conseguida. 

O SR. NER:EU RAMOS, PRESI
DENT-E - Em votação a emenda, que 
foi lida, de autoria do Sr. Costa Neto 
e Graco Cardoso . · 

Os Senhores que a aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Vamos votar o parágrafo único. Os 

Senhores que .o aprovam, queiram 
ficar senta,dos. (Pausa). 

Aprovado. 
Emenda ao parágrafo único do ar

ii;;o 4.0 : 

"Acrescente-se: 
"salvo quando o funcionário já 

tenha, no cargo, pelo menos dez 
anos de exercício, hipótese em 
que ficará em disponibilidade re- _ 
munerada, até ser aproveitado em 
cargo análogo". 

o·sR. ~CURCIO TORRES.:__ Sr. 
Pre::-idente, convenho, e nem poderia 
deixar de convir, com a douta Comis
são, em que ao funcionário simples
m~nte tornado estável pelo exercício 
durante dois anos, de um cargo con
quistado sem concurso, não se possa 
comparar o funcionário vitalício. São 
coisas distintas: ' 

Entretanto, Sr. Presidente,- não po
demos ser estranhos também ao as
pecto humano, na feitura do texto 

· com;titucional. 
Casos há e cargos existem em que 

o funcionário, só pela própria inves
tidura, se torna vita.lício, sem qual-
quer concurso. _ 

.Extinto o cargo - e há muitos; não 
senão preciso enumerá-los - dias de
pois d-e nêle investido, o · funcionário, 
porque teve a sorte de ser empossado 
num cargo vitalício, passa a ter a 
remuneração total que percebia em 
exercício. 

Um professor cuja cadeira seja ex-
tinta e a quem não dêm outra para 
a qual se transfira, uma semana de
pois de investido, por concurso, fica 
com a remuneração· completa em dis
ponibilidade. -Se, amanhã, módifica: 
rem o númern. de' Ministros do Tribu
nal de Contas, o cidadão nomeado 
para êsse cargo, sem qualquer concur'
so, ficará também com a remunera
ção total, se uma semana depois fôr 
extinto o cargo. 
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Cargos outros existem que, extin
tos 48 horas depois da- investidura, 
garantem a0 funcionário a percepção 
de todOs os vencimentos~ A estabili
dade do funcionário sem concurso só 
se verificará ao cabo de dois anos; 
mas figuremos que o funcionário não 
haja servido no carg0 dois anos e sim 
20 ou 25, quando, · pelo decurso do . 
tempo, lhe seria lícito, até impetrar 
aposentadoria, extinto o cargo fiça
rá na rua à espera de que nova lei 
venha criar novo cargo, anáilogo àque
le de que foi exonerado, para então 
voltar à atividade ·e perceber seus 
proventos. 

Notem eis dignos doutores da Comis
sã<J da Constituição que falei também 
no senttd0 humano da lei. Que que
ro eu, então? 

Convenhamos em que; no decurso 
de dois anos - e, no particular, estou 
com o eminente Deputado Sr. Mário 
Masagão - apenas nesse lapso de 
tempo, o funcionário, só tornado es
tável, não fica, no caso de extinção do 
cargo, equiparado ao vitalício, em 
idênticas condições a êste. Convenha
mos. Talvês haja ·sido êrro meu 
apresentar ~ emenda em aprêço. Con
fesso e me curvo sempre - meus co
legas têm visto - à opinião dos dou

·tos, quando essas opiniões são acom
panhadas de certa dose de razão e 
bom senso, porque não aceito opini., 
ões apenas por sua procedência, mas 
pelas circunstâncias que as cercam. 

Que quero eu? Peço a atenção de 
V. Ex.", Sr. Deputado Mário Masagão. 
Que quero eu, Sr. Deputado Artur 
Bernardes, Sr. Deputado Mario Ma
sagão, Sr. Senador Ivo d'Aquino, Se
nhor Deputado Caires de Brito, Se
nhor Deputado Eduardo Duvi'vier, 
Srs. membros da Comissão? Que que
ro eu de V. Exas? Quero que VV. Ex
celências encaminhem o assunto no 
sentid0 de aceitar a Comissão a emen
da que ofereço. 

Com dois anos de exercício, o fun
cionário sem concurso se torna está
vel: mas, se eX'erceu o cargo durante 
10 anos e ao ca.bo dêsse tempo o cargo 
vier a ser extinto, aí, sim, o funcioná
rio ter!Í '3om o um prêmio, por ter ser
vido bem; do contrário, já haveria 
sido exonerado. Seus serviços foram 
ibons e, então, recebe um prêmio. Qual? 
O de ficar em disponibilidade remune
rada, ou que outro nome tenha; o de 
'l:ontinua1: no gôzo dos proventos,· que 
perdeu por moüvos independentes de 
sua vontade e de sua ação funcional, 
pôsto que o cargo foi extinto pela lei, 
talvez por inútil, até que o interessado 

venha a ser aproveitado . em· cargo 
análogo. Cuidemos humanamente dês
se funcionário. Homem que serve 10 
anos numa função não pode, pela ex
tinção do cargo por motivos indepen
dentes de sua vontade, ser pôsto na 
rua, sem perceber qualquer provento 
e sem, sequer, merecer ·consideração 
do poder público, que lhe pagou por
que serviu bem, até que cargo análogo 
lhe seja designado para nele servir. 

O SR. NlEREU RAMOS, PRESI
DENTE _ Encaminhando a ·votação, 
quero esclarecer meu voto. 

A ConstituiçãQ de 1934 já assegura
va aos funcionários com mais de 10 
anos de serviço o direito de não serem 
demitidos senão mediante sentença 
judiciária ou processo administrativo. 
Assegurava, portanto, a tai.s funcio
nários os mesmos direitos constantes 
do projeto que discutimos. O projeto 
Iavorece ·os funcionários com menos 
de 10 anos de serviço; mas, realmente, 
retira aos funcionários de mais de 10 
anos de serviço as garantias que já. 
tinham. 

o que o Sr. Deputado Acúrcio Tôr
res pleiteia é que se faça distinção en
tre o funcionário com menos de 10 
,gnos e o de_ mais de 10 anos de servi- . 
ço. A êste se asseguraria o direito de 
ficar em disponibilidade remunerada. 

tA mim m.e pal'ece medida justa, vis
to como já serviu lO anos. ' 

Aceita a emenda, será preciso dar 
ao teX'to redação mais adequada; por
que, realmente, nos têrmos em que 
está, não se torna possível encaixá-la 
no dispositivo a s-er votado. 

O SR. MARIO MAHAGÃO- Eu ia 
concordar, ·em parte, com o Sr. Depu
tado Acúrcio Tôrres, para propor que 
o funcionário com mais de 10 anos de 
serviço, na hipótese de extinguir-se o 
cargo, ficasse; enquanto não aprovei
tado, com dois terços dos vencimentos. 
Porque, durante êsse tempo, êle não 
está obriga.ctoa serviço, e pode dedi
car-se a outra atividade. 

Mas também há a solução a que 
alude o Sr. Deputllido Clodomir Car
doeo; a de que o funcionário ganhe, 
durante o período em que não é a.pro
yeitado, proporcionalmente· ao tempo 
de serviço. 

O SR. ACURCIO TORRES .:..... Não 
· fôsse o açodamento, a pressa e, tal
vez, um pouco de receio da palavra do 
Sr. Mario Masagão, fulminando tôdas 
as emendas que venho apresentando, 
- não digo pelo simples gôsto de ful
minar, porque Deus me livre de em
prestar a S. Ex." êsse intuito - até 
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.minha emenda teria sido noutro sen
tido, ou seja: ficar em disponibilidade 
l'Pmunera-da o funcionário que tivesse 
mais de · dois anos, por concurso, e 
mais de 10 anos, sem concurso. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr . Pre
sidente, voto favoràvelmente à emen
do do Sr. Deputado Acúrcio Tôrres, e 
YOU . dizer porque. Pelo nosso direito 
"igente, o funciooário que contar mais 
de 10 anos de serviço e cujo cargo fôr 
suprimido terá direito ao vencimento 
integral. Isso existe já em nosso di-
1·eito. No Estatuto dos Funcionários 
Públfcos .se declara a estabilidade do 
funcionário que, tendo concurSe, conte 
mais de dois anos de serviço, e da
quele que, não tendo concurso; conte 
1:iJais de W anos. 

F.ntendo que, em face do nosso di
reito vigente, suprimido o cargo, o 
funcionário com mais de lO anos d·e 
serviço tem direito aos vencimenots. 
Assim, a emenda do Sr. Deputado· 
Acurcio Bôrres sagra o que já exist·e 
em nosso direito comum. Na mesma 
ainda acrescentaria o caso dos fun
cionários que, tendo prestado concur
so, contassem com mais de dois anos 
de serviço, conforme a orientação da 
Carta ê!e 3'4. 

Estou, assim, inteiramente de .acôr
do com a emenda Acúrcio Tôrres, de
pendendo da redação que lhe der. 

Continuando minha exposição, di
rei que o Estatuto fala no estágio 
probatório de dois anos - coisa di- ' 
ferente da estabilida<ie. Dentro dêsse 

' estágio, o funcionário não tem direi- . 
to à aposentadoria, no caso de tuber
culose, por exemplo; de modo qu-e o 
estágio probatório implica cer t a li- • 
mitação aos direitos do fu...TJcionário. 
Depois do estágio probatório, são, des
de logo, estáveis os que tenham con
curso; os que não o tenham, em ge
ral, depois de dez . 

•Por isso, repito, depois de dez anos, 
o funcionário, suprimido o cargo, tem 
direio aos vencimentos. Não há tri
bunal que ·decida o contrário disso. 

Pelas considerações expostas, Se
nhor Presidente, estou, assim, de acôr
do com a emenda do Sr. Acúrcio 
Tôrres . 

O SR. ARTUR BERNARDES
Sr. Presidente, estamos diante de pro

'bl~ma muito mais sério do que nos 
par ece. A situação financeira do Bra
sil é de gravidade que não examina

.mos ainda. E' muito provável que o 
Go>•êrno tenha de enveredar pelo ca-

minho de córtes nas despesas, córtes 
profundos, inclusive no pessoal; pois 
que, nos últimos .anos, outra coisa não 
fizemos senão nomear e criar tôda a ' 
sorte de encargos para os cofres pú
blicos. 

Assim, se dermos 'vantagens a fun
cionários com dois anos de ex-ercício 
-e o Govêrno tiver necessida<ie de re
correr àquela medida, não o poderá 
fazer, em face do dispositivo que se 
propõe. 

Em segundo lugar, nosso prezado 
colega, Sr. Acúrcio Tôrres, invoca o 
princípio de humanidade em · favor 
ctf>ste ou daquele funcionário. Não ·há 
dúvida alguma. í:sse princípio deve 
assistir a todos os necessitados. - Es
tamos dominados do mesmo senti
mento em relação a êles. S. Exce
lência, porém, precisa não se esque-

. cer de que há 80% de brasileiros que 
reclamam pão e vestuário e não os 
têm; e são êsses brasileiros que sus
ter.tam o Estado, principalmente o 
pessoal. 

.Assim, não podemos pensar em aU
mentar despesas de espécie alguma, 
nem mesmo çom o pessoal, sem con
siderar a situação d-e nossos compa
t':'iotas que, no interior, morrem de 
fome, em tal quantidade que só não 
nos alarma porque não é feita au
tópsia, para se verificar . a "causa.. 
mortis". 

· O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Acúrcio 
Tôrr-es, por S . Ex.a mesmo modififi
ca.da em sua redação, está a-ssim con
cebida: 

·«o funcionário que tiver, pelo 
m-enos, dois anos de exercício· . .. 
em cargo análogo". 

Os Srs. que a aprovam queiram 
conservar- se sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Ao ·art. 5.0 foi oferecida, ainda pelo 
Sr. Acúrcio Tôrres; a segUinte emen
da: 

" ... e o que lhe houver ocupa
do o lugar ... " 

O SR. 1\GURICIO TORRES (Pela 
ordem) - Aprovada a -emenda -que 
garante o funcionário com mais de 
dez anos, não h á razão para ser 
submetida essa outra. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Fica retirada a em-enda. 
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Os Senhores que aprovam o artigo 
5." . queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Ao art. 6.0 não há emenda. Os 

Ser:hores que o aprovam queiram con
servar-se sentados. (Pausa). 

Apràvado . 
Em votação o parágrafo único do 

mesmo a.rtigo. (Pa~tsa) . 

Aprovado . 
Emenda aditiva, do Sr. Deputado 

Aliomar Baleeiro: 
"Acrescente-se mais um pará

grafo: 

Na ação proposta contra a Fa
zenda Pública, e fundada em le
são praticada pelo funcionário, 
êste será sempre citado como li
tisconsorte". 

(Reprodução do § 1.0 do art. 171., 
óa Constituição de 1934) . 

O SR . MARIO MASAGAO -Se
nhor P.residente, o dispositivo lem
brado pelo douto colega, professor 
Aliomar Baleeiro, já consta da legis
lação brasileira quer na Constituicão 
de 34 e na Carta de 1937. quer no Es
tatuto dos Funcionários Públicos. Há 
Ilê !e, entretanto, um inconveniente, 
além de estar em contradição com o 
que acaba.Jnos de votar. 

Adotaçlo o uso de ação regressiva 
da Estado contra o funcionário ·causa
dor do dano, voltamos ao sistema do· 
Código Civil, art. 15 da parte geral. 
Mas, · para haver ação regressiva, não 
é possíve·l que o funcionário seja cita
do e condenado conjuntamente com o 
Estado. 

A Comissão prefe<riu o sisltema do 
Código Civil, pelo seguinte: a Cons
tituição de 1934 e a Carta outorgada 
em 1937, mandavam que o funcionário 
fô.•se citado conjuntamente com a Fa
zenda Pública e com ela considerado 
.solidário. Mas o dispositivo, ao invés 
de beneficiar a Fazenda, · prejudi-

. cou-.a, porque, condenado o funcio
nário,· como devedor solidário, só era, 
conforme a regra da solidariedade 
passiva, obrigado a pagar à Fazenda 
a sua cota. 
~ Realmente, conforme o direito co
m um, o. devedor solidário que paga a 
totalidade da divida só pode exigir 
do eoobrigado a respectiva cota. Para 
remediar o inconveniente, que se fêz 
sentir na prática, a Comissão prefe-

riu voltar ao sistema sábio do Có
digo Civil, - a Fazenda, condenada, 
tem ação regressiva contra o funcio
nário, e .assim poderá haver dêle a 
totalidade do que despendeu. 

Torna-se· ainda necessária a dispo
sição, porque muita vez ·a Fazenda é 
condenada independentemente· . da 
noção de culpa, ou seja, em virtude . 
do princípio do risco; mas o funcio
nário não deve ser condenado· se não
tive~ havido culpa sua, porque a res
pon,.nbilidade do funcionário se rege 
pcrr princípio diferente, como respon
sabilidade individual. 

Visando a conciliação de todos 
ê~<ses princípios, foi que o Código Ci
' 'il, sábiamente, resolveu o caso pe-lo 
·~istema da ação regressiva. Para vol
tar a êsse sistema, a subcomissão 
propôs o texto ·em ,debate, o qu.a1 
teria de ser modificado, mesmo na 
parte votada, se adotássemos a 
emenda Aliomar Baleeiro. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
Senhor Presidente, estou con·vencido, 
diante dos argumentos do ilustre co
lega, e retiro min:ha emenda·. . 

O SR . . NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Emenda aditiva do Sr. 
Deputado Caíres de Brito: 

"Assegura-se ao -funcionário pú
blico o direito de sindicalização". 

.Q Sr. ·Deputado Agamemnon Ma
galhães requereu o adiamento da dis
cussão para quando se tratar do Ca
pítulo "da Ordem Econômica e So- · 
c.ial." 

Os Senhores que aprovam o adia
mento queiram conservar-se senta
dos. (Pawa) . 

Aprovado. 
Existem ainda várias emendas e 

po.r votar o art . 7.o. 

Como o art~go e as emendas sôbre 
vencimentos e out ras vão determinar, 
certamente, discussão prolongada, e 
dado o adiantado da hora, vou levan
tar a sessão, marcando o reinício · dos 
nossos t rabalhos para . amanhã, às 
14.30· horas. Discutiremos, então, o 
Capítulo "IDos Funcionários Públi
C0s", a parte referente à Justiça 
Eleitoral, adiada em sessão anterior, 
e os Capítulos "Da Segu.rança da Pá..: 
tria e do Regime" e "Da Família". 

Está levantada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 18 h. e 
48 m. 



32.a Reuriião, em 2 de Mai.o de 1946 

Reuniu-se, hoje, âs 14,30 horas a 
Comissão da Constituição, com a pre
sença dos Srs. Constituintes: 

Nereu Ramos, Presidente, Prado 
K!elly, Ataliba Nogueira, Gustavo 
Oapanema, -Agamemnon Magal!hães, 
Mário Masagão, Silvestre Péricles, 
Eduardo Duvivier, Cirilo Júnior, Ed
gard Arruda, Milton Oampos, Raul 
Pila, Ivo d'Aquino, Atílio _ Vi.vaqua, 
G!'aco Oa:rdoso, FlLáNlo Guimarães, 
Soares Filho, Spusa Costa, Oaires . 
de Brito, Flôres da Cunha, Baeta Ne. 
ves, .Hermes Lima, Guaroci Silvei;ra, 
Adroaldo Costa, Magalhães Barata, 

- Clodomir Gardoso, Arruda Oâmara, 
VaM:emar Pedirosa, Costa Neto, Be-
nedito Valadares, Aliomar Baleeiro, 
Ferreira d.e Sousa, Café Filho e Acúr
cio -Tôrres. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está aberta a sessão. 

Em discussão as afas publicadas no 
Diánio da Assembléia de hoje. 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro encemada a discussão. (Pau
sa). 

Está encerrada. 
.. -

Os Senhores que as aprovam, quei
ram ·Conservar-se sentados. (Pausa) . 

Foram aprovadas .. 

Vl!t,mos prosseguir em nossos tra
balhos. 

O SR. PRADO K.ELLY (Pela or
de!m) - &. Presfclente, noto, pela 
leitura rápida do "Diário da Assem
bléia", que em .discursos a mim atri
bu~dos constam . imperfeições fre-
qüentes e numerosas. · · 

Com a r essalva, evidentemente, do 
bom zêlo, da diligência e da compe
tência dos funcionários da Taqui
grafia, desejaria ficasse consignado 
em ata, que l1ão revi, até 'f presente 

data, e não terei tempo para fazê-lo 
até ultimação de nossa tarefa, reser
vando-me para. corrigi-lo oportuna
mente, · quando se proceder à sua pu
blicação definitiva. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'IIE - A .propósito da declara
ção do Sr. Deputado Prado Kelly, 
devo ·comunicar à Casa que está no 
pensamento da Presidência faz& pu
blicar, qportunamente, o trabalho 
completo da Comissão. Proporcionar
se-á, -então, o ensejo para que os srs. 
REWres·entantes, membros desta Co
missão, revejam seus trwbalhos, a fim 
de que, a publicação definitiva, es
coimada ·de imperfeições, cor~·espon
da ao pensamento externado pelos 
mesmos Srs. Representantes. 

Vamos proceder à· votação do arti
go 7. 0 , do Capitulo "Dos funcionários 
públicos". 

O SR. SOUSA COSTA- Sr. Pre
sidente, desejo apenas solicitar .que a 
matéria compreendida no art. 7.0 te
nha sua discussão ·wdiada para quan
do se tratar da parte financeira, vis
to que no Capítulo da Discriminação 
de Rendas cogita de igual matêria. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Deputado Sousa 
Costa requer .o adiamento da. votação 
do art. 7. o para quando se apreciar 
o Capitulo da Discriminação de Ren
das, onde o mesmo assunto também 
é tratado. 

Os Senhores que a,provam o pedido 
'Cle adiamento, queiram conservar-se 
sentados . (Pausa) . 

Aprovado . 
Pelo Senador Ivo d' Aquino, foi 

mpresentada ao dispositivo uma. 
emenda que fica também adiada. 

Há algumas emen'Clas aditivas, sen
do a primeira delas do Sr. Deputado 
Silvestre Péricles: · 
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Onde convier: 
Art. . .. O vencimento, remu

neração ou salário do servidor 
público militar civil ou .asseme
lhado 'respeitada sempre a hie
rarquia funcional, de·veÍá ser fi
x~da rprcworcionalmente, de 
aJCôl'ldo com a responsabilidade 
e relevância do cargo ou função 
ex•ea-cida. 

ParágrMo únicã - A cargo. ou 
função idêntica, militar, civil ou 
assemelha;cto, corresponderã sem
'IJTe igual vencimento, remunera
ção ou salário. 

Art. . . . E' defesa, em qualquer 
caso, a participação :qas multas, 
como nas taxas ou impostos co
braidos com majoração, em vir
tude de lei. 

Art. . .. E' defeso o ,pagamento 
em dinheiro de quaisquer custas 
judiciárias e outros emolumentos 
que se refiram a atos de serven
tuários da justiça, devendo ser 
pagos em selQs". 

o artigX> lido em segundo lugar 
dev.e ficar também com a discussão 
adiada, ~or se conformar com a de
cisão anterior. 

Existe mais uma segunda emenda 
aiditiva, assinada pelo Sr. Silvestre 
Péricles, que diz: 

"Onde convier: 

Art. ·- Todo aumento' de ven
cimento, r~muneração ou salários 
dos militares, funcionáriQs civis 
ou assemelhados, em atividade, 
acarretará alteração análoga para . 
os inativos e pensionistas". 

Está em discussão. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
O preceito constitucional objetiva 

estrubelecer . um regime justo para a 
fixação do vencimento, ~remuneração 
QU salário ao serviKior pú·blico em ge
ral, militar ou civil, e os assemelha
dos, como, por exemplo, os asseme
lhados rda tropa e os paraestatais, os 
autárquicos .e quaisquer outros em 
que o Est!lido tenha ingerência. Não 
sé compreende como possam subsis
tir as disparida·des atualmente exis
tentes, nos vários sistemas adotados 
para o pagamento de estipêndios de 
qualquer natur·eza devidos a servi
dores do Estado, sem obediência aos 

principias da hierarquia e da Impor
tância e respoo.sabilidaJde do :cargo 
ou função exercida. 

Por outro la-do, é manifesto a jus
tiça da norma que impõe a igualdade ' 
de vantagens para funÇões idênticas. 

O Brasil é um só. O aumento de 
estipêndio denota que as condiçõeii 
de· vida do pais estão alteradas na. 
sua economia e finanças. Dai a ne
cessidade de refletir-se nos inativos 
e pensionistas, que, por igual, t~m o 
mesmo direito à vida, proporcwnal 
à oscilação dessas condições. 

·Era o que tinha a dizar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo mais quem 
,peça a :palavra, está encer(l'ada a dis
cussão. 

O SR. MARIO MASAGAO - .(P.a
ra .encam~'Mar a votação) ~ Sr. 
Presidente, a regra que a emen-da do 
nosso eminente colega, Sr: Silvestre 
Péricles enuncia, . cos'tuma ser apli .. 
ca.da mas a fixação de vencimentos 
não 'obedece apenas aos critérios a 
que ela alude. Há outrQs elementos, 
que devem ser levados em considera
ção c!lida vez que o Estado cuida. da 
fixação de vencimentos. Além disso, 
a regra não deve ser deslocada da. 
legislaÇão ordinária para a Consti
tuição. Assim penso que a emenda 
não deve ser a;provada. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Também sou de opinião 
qúe o assunto deve ser regulado :pela 
legisláção oi1dináJria, plhl'a permitir 
maior estudo da matéria, podendo-se, 
então considerar, .as divergências e 
peculia.ridades entre os diversos Es
tados, na fixação dos vencimentos. 

Está em votação a emend!J,. (Pau, 
sa). 

Foi rejeitruda. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, a rejeição da .emenda não 
sacrifica o !Plinciplô que deve se.r 
Qbedecido pelo Legislativo ordinário: 
dá-se salário igual por trabalho igual 
aos servidores da .União, Estados e 
Municipios, em ca·da uma das res
pectivas circunscrições. 

O SR. SILVESTRE PIERICLES ~ 
Requeiro o adiamento da votação do 
parágrafo da emenda que a,presentei; 
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O· SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -'- O Sr. Silvestre Péricles 
requer o adiamento da votação dêsse 
dispositivo para quando se focalizar o 
assunto na parte relativa à Ordem 
·Soci-al e Econônúca. 

Em votação o requerimento. (Pau
sa). 

AJ;n"ovado. 
Artigo. 

"E' defeso o pagamento em di
nheiro de quaisquer custas judi
ciárias e outros emolumentos que 
se refiram a atos de serventuá.:.. 
!l'ios da justiça, devendo ser pa
gos em selos". 

O SR. PRADO KELLY - (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, tenho a 
impressão de que a matéria 'objeto 
dêste .artigo já foi ·submetida à apre
~iação da Comi'ssão, quando se votou 
o · Oillpítulo "Do Poder Judiciário". 
Nessas condições, levanto a prelimi
mr de não se tomar conhecimento 
do assunto hesta oportunidade. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhores membros 
da Comissão devem estar lembrados 
de que, quando se discutiu o Capítulo 
"Dó Poder Judiciário", foi rejeitada 
emenda semelhante, de autoria do 
Sr. Aliomar Baleeiro. 

O SR. SILVESTRE PERICLES 
Sr. Pre.si:dente, desejo apenas dizer 
a1gumas palavras, com tordo o Tespei
to à opiniãó do nosso nobre colega 
senhor Praido Kelly. 

A matéria, na parte relativa ao Po
der Judiciário, ainda não se ultimou. 
Tanto que os artigos referentes à 
Justiça Eleitoral ainda não foram 

•Votados. 
Nessas , condições, quero lembrar 

que, em relaÇão às custas judiciárias 
e a quaisquer outros emolumentos 
decorrentes de :atos rpraticados ·por 
serventuários de justiça, cabe justifL 
car o ·pag.amento em selos, declaran
do apenas que, dêsse modo seria be
neficiado o Esta:do por uma aneca
dação mais justa e, paralelamente, 
defendidos aquêles que necessitam da 
Justiça, os quais passariam a des
pender realmente o que a lei fixa co
mo custas judiciais e outros emolu
mentos devi!dos a serventuários de 
justiÇa. Combatendo-se a exploração 
e a · venalida.de, ·elinúnar-se-ia, de 

vez e para sempre, o escâ9dalo dos 

cartórioo rendosíssimos, que só exis
tem para gôzo de alguns afortunados, 
sem qualquer vantagem para o Es
taido' e .para o povo. O que se visa, em 
última análise, é baratear a Justiça, 
senão também concorrer para tor
ná-la . menos morosa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos à segunda emen
da do Sr. Sil:vestre Périclés, cOilce
bida nos seguintes têrmos: 

"Onde convier: Art. Todo au
mento de venéimento, remunera
ção ou salário do13 núÍitates, fun
cionários civis ou assemelhados, 
em atividade, acarretará idêntica 
:alteração para os inativos e pen
sionistas". 

Uma vez que recusamos o primeiro 
dispositivo da emenda relativo à fi-

- xação de vencimento, para que a ma
téria fôsse relegada para a . legislação 
otdinária, rpare.ce-me que o mesmo 
devemos fazer em relação. a êsse dis-
positivo. · 

Em votação. (Pausa) . 
· Rejetitada. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos discutir, conforme 
foi deliberado ontem, a SeÇão IV do 
O!llpítulo sôbre o Pod~ Judiciário, 
"Da Justiça Eleitoral". Em discussão 
o Oapítulo. 

O SR. SOARE$ FILHO - Sr. 
Presidente, Srs. membros da Comis- · 
são, ouso àd'irmar que vamos votar 
matéria, a ineu ver, das mais im
portantes da Constituição ·que esta
mos elaborando, .po,rque, seja qual 
fôr a Lei Básica, por mais que ela 
se aip!l'esente garantidora dos direiros 
individuais e estabeleça uma ordem 
econônúca e soc~al ·progressista, ain
da assim ela de muito pouco poderá 
servir aos intuitos dos seus elabora
dores se não conseguirmos eleger 
uma representação legitima e à altu
.ra de defender os interêsses superio
res do povo. 

Tôdas as campanhas :políticas que 
se feriram .no Brasil, durante ·qua
renta anos, ti·veram por base a legi
timidade dos mandatos. Depois de 
tantas lutas e de tantas campanhas, 
conseguimos, em 1932, uma lei ele!- . 
toral elaborada com os intuitos mais 
sérios e honestos, os de garantir a 
repr·esentaÇão :política dos cidadãos 



-160-

brasileiros, com a apuração :real e 
sincera de suas vontades. 

Atingimos a essa situação com o 
chamado Código Eleitoral, cuja es
trutura e linhas !princ~is foram 
tra.nepostos para a Constituição de 

· 1934. Tiv-emos, .ao se a~proximar o 
pleito de 2 de dezembro último, nova 
lei eleitoral, que se afastou dêsse mo
<j.êlo . :S:oje, estamos redigindo a nova 
Constituição da República e o proje
to da Comissã-o, contrariando a lei 
que serviu ao pleito de 2 de dezem
bro restaura os ,princípios salutares 
a.a legislação eleitoral decretada em 
1932-35. 

-Se, porventura, pr·etenáermos · des
preza:r o que se contém no ptojeto 
da C.omissâlo, vamos permitir que, 
em matéria eleitoral e de represen
tação, haja um retrocesso na evolu
ção da vida política do nosso País. 

O SR. RAUL PILA - Retrocesso 
desastroso. 

O SR. SOARES FILHO -:-- Senhor 
Presidente, não houve, até hoje -
nenhum publicista, nenhum homem 
públi.co do Brasil, qUe se interesse 
pelas -coisas do País com verdadeiro 
patriotismo, que não entendesse que 
só a justiça eleitoral, organizada nos 
moldes dos demais ramos do Poder 
Judiciário; poderá, com eficiência e 
realmente, garantir a verdadeira re
presentação e o respeito à vontade 
popular expressa nos comícios elei
torais. 

Não há uma só excessão, neste 
País, nos últimos 16 anos, .as que 
acabo de afirmar. 'Ninguém, cha.
mado a opinar, na imprensa, na tri
buna, nos comícios, nas comissões 
parlamentares desconhecerá a neces
sidade de dar à justiça eleitoral as 
garantias conferidas aos membros do 
Poder Judiciário, sobretudo as que se 
referem às condições de sua investi
dura. 

A Comissão nomeada pelo Govêrno 
Provisório em 1932 para estudar a 
questão eleitoral teve como pri.ncipal 
subsídio, o projeto Assis Brasil, que 
indicava para organização dos tri
bunais eleitorais a forma que. foi 
adotada no Código de 1932, isto é, a 
justiça eleitoral com organizaç,ão au
tônoma. 

A proposiÇão Assis Brasil foi con
vertida em lei,. no Código de 1932, 

Sobreviveu a Comissão do Itama
rati, para organizar o anteprojeto de 
Constituição, e, ali, homens de orien
tações as mais diiferentes, militares 

·e civis, partidários da revolução e 
homens que combatiam a r.evolução. 
antigos e modernos, veLhos e moços, 
políticos e não políticos, todos êles 
•concordaram em incluir no antepro
jeto qUe a composição da justiça elei
toral e a investidura de seus mem
bros deveria ficar entregue, autono
mamente, .aos tribunais de justiça 
ordinária. 

A ConstitUição de 1934 estruturou, 
num de seus capitulas, não .só as 
garantias .da justiça -eleitoral, como, 
e sobretudo, expressou, de maneira 
clara, a forma de sua investidura e 
composição .A reforma de 5 de maio 
de 1935, elaborada pela Comissão da 
qual me honrei de fazer parte, com 
o eminente P:t~esi:dente desta · Comis
são, Sr. Nereu Ramos, mariteve os 
mesmos princípios. E mais, Sr. Pre
sidente, não com(preendo qUe esta · 
Comissão Constitucional possa rele
gar para a Legislação ordinária as 
condiçõe,s de investidura da justiça 
eleitoral, quando -~ta mesma Oo
missão entend·eu de maneira contrá
ria no tocante · a todos os demais ra
mos do Pod·er JudiciáTio. 

Entretanto, todo êsse mecanismo 
· judiciário decide, apenas, os conflitos 
referentes aos interêsses individuais 
Como vamos deixar para a lei ordi
nária justamente as condições de in
v.estidura e com:Posiçãõ daquele ramo 
do Poder Judiciário que tem de deci
dir, soberana e definitivamente, da 
constituição de todos os poderes po
líticos da Re,pública? . 

Abalancei-me a fazer · essas consi
derações parque foi presente, quando 

·foi anunci&da há dias a discussão da 
parte referente à Jutiç.a Eleitoral, ru!L 
ofício do Tribunal Superior de Justi
ça Eleitoral, que de certo modo en
tende de'Verem muitos dos disposi
tivos concernentes a essa justiça fi
car para a legislação ordinária. 

Sr. Presidente, se deixamos para 
a legislação ordinária a condição de ' 
investidura da Justiça Eleitoral, da
remos demonstração de que o. povo 
terá razões par-a des-confiar dos pro
pósitos de uma elaboração constitu
cional que relega um passado re
cente, garantidOr da ve11da.de e],eito-
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ra1, acenando com um futuro incerto 
-e duvidoso. _ 

Eram essas minhas observações, à 
:guisa de justificação de voto, no sen
tido de que seja mantido o Capítulo 
.da Justiça Eleitoral tal como o ela
borou a ilustre subcomissão.· 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Acha-se sôbre a mesa o 
.seguinte substitutivo, apresentado 
:pelo Sr. Senax:l.or Ivo d' Aquino: 

~A JUSTIÇA ELEITORAL 

Art. 1. 0 - São órgãos da Justiça 
'Eleitoral: -

a) um Tribunal Superior com séde 
.na Capital da República; 

b) um Tribunal Regional na Ca;pi
tal de cada Estado e no Distrito Fe
.deral; 

c) J-untas Eleitorais; 
d) Juízos Eleitorais nas comarcas 

-ou têrmos. 
PaTágrafo único - Mediante pro

:POSta do Superior Tribunal, poderá 
'a lei criar Tribunais Regionais nas 
·ila;pitais dos Territórios. 

Art. 2. 0 :._ o Tribunal Superior 
_.serã composto de Juízes em número 
e .pela forma 'que a lei fixar, esco-

. lhidos entre os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, do Tribunal 
·F-ederal de Recursos, do Tribunal de· 
ApelaÇão do Distrito Federal e en
.tre juristas de notável saber e re-
putação ilibada. · 

Parágraf-o único - Um dos Minis
tros escolhLdos será o Presidente e o 
outro o Vice-Presidente do Tribunal 
:Superior, ambos eleitos por êste. 

Art. 3. 0 - Os Tribunais Regionais 
serão compostos de juízes, em núme
ro e vela f·orma que a lei fixar; es
colhidos -entre Desembargla'Ciores do 
Tribu.nal de Apelação e Juízes de Di~ 
.::reito de cada Estll!do e do Distrito Fe
deral, •e entre juristas de notável 
saber e reputação ilib!lida. 

.Parãgrrufo único - Um dos De
·sembarga•dores -escólhi.dos seTá o Pre
sidente e o outro o Vice-Presidente, 
nos TriblUlais Regionais, ambos por 
êstes eleitos. · 

Al't . 4 . o - Os membros dOs Tribu
nais Eleitorais servirão, obrigatOria
mente, por . dois anos, salvo motivo 
justificado; nunca, porém, por mais 

.de dois biênios consecutivos. 

Art. 5.o - Nos casos de impedi
mento, não existindo quorum, será o 
membro do TriblUlal substituído por 
pessoa da mesma categoria, designa
da :pelo Presidente; 

Art. 6. 0 - A lei determina.xá a or-. 
ganizaç~o das Juntas Eleitorais que 
~rão sempre presididas por Juíz de 
Direito, cabendo a nomeação dos 
seus membros aos Presidentes dos 
Tribllllais Regionais, com. a apr<lva
ção dêstes. 

Art. 7. 0 
- As funções de 'juizes 

eleitorais serão desempénha;das com 
jutidição <plena, e na forma da lei, 
!Pelos Juíz-es de Direito. 

Pa;rágrafo único - A lei podeTâ 
atribuir a outros juizes função de 
preparadores; ou outras que não se
jam decisórias. 

Art. 8. 0 - Durante o tempo em 
que servirem, gjoeJarão os membros 
dos. Tribunais e · os juizes eleitorais 
das garantias (dàs letras a e b do ar
rãtigo 2. 0 ) ; e, nessa qualidade, não 
terão -outras incomJpatibilidades se
não as que forem declaradas em lei. 

Art. 9.0 
- A competência dos Tri

bunais e Juízes Eleitorais será fi
xa-da em lei, reS!Peita'Cl.os os seguin
tes princípios flllldamentais quanto 
àquela cQmpetência: 

a) no processo eleitoral; 
b) na divisão eleitoral · da União, 

dos Estados e dos MlUlicípios; 
c) no alistamento eleitoral, apura

ção dos !Pleitos e diplomação dos elei
tos; 

d) no registro e cassaÇão dos regis_ 
tros de [parUdos polítLcos. 

Art. 10 - São irTe.corriveis as de
cisões do Superior Tribunal, salvo as 
qUe pronunciarem a nulidll!de ou in
validade de ato ou lei, em face da 
Constituição Federal. Nesses casos, 
haverá recurso .para o Supremo · Tri-
bunal FederaL · 

ATt. 11 - São definitivas ·as deci
sões dos Tribllllais Regionais, e delas 
somente caberá recurso extraordiná
rio, <para o Sua;~erior Tribunal; nos 
seguintes casos e pela forma que a lei 
determinar: , 

a) expedição de diploma, nas elei
ções federais e estaduais; 

b) decisão tomada contr.a. literal 
disposição da lei; 

c) interpretaÇão diferente da lei 
por dois ou mais Tribunais Regio.,. 
nais. 
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O SR. IVO D'AQUINO- o ·subs
titutivo que apresentei à Grande Co
missão tem tpor base pre.cipua uma 
proposta formulada pelo Egrégio Tri
bunal SUIPerior Eleitoral e assinada 
pelo seu presidente e pelos Srs . jui
zes Júlio de Oliveira Sobrinho; re
lator, Antônio Carlos Lafaiete de 
Andrada, J. A . Nogueira e Sá Filho, 
êste último. vencido em três tópicos 
qUe depois assinalarei. 

Assim, o art. 1. 0 do substitutivo 
nada mais fE!Z do que reproduzir o 
contido no projeto da subcomissão, 
ao especüicar os órgãos da Justiça 

. Eleitoral. 
o art. 2. o determina a composição 

do Tribunal Superior, de . acôrdo com 
a proposta do próp1io Tribunal, ao 
de.claa'ar e:x~pressamente que "os 
membros do Tribunal Superior serão 
escolhidos, pela forma que a lei fi
xar, dentre os Ministros · do Supremo 
'i'ri·bunal, do Tribunal F'ed·eral de 
Recursos, .do Tribunal de AJ)elação 
do Distrito Federal e e11tre juristas 
de notável saber e reputaçãio ili
ba:da". 

Nada mais faz o artigo do que 
atende<r à sugestão do pxóprio Tri
bunal Superior que, no meu enten
der, preceitua bem a 1natéria. 

O -prindpal é que ·a lei estabeleça a 
qualidade dos juizes que comporão o 
Tribunal. Desde que a Constituição 
declare taxativamente que o Tribu
nal será composto de Ministros do 
S1.JiPremo Tribunal, de juizes do Tri
bunal Fede[·al de Recursos, dos Tri
bunais de Apelação e de juristas de 
rnotável saber e reputaÇão ilibada, 
acho que há perfeitamente garantia 
de Ol'ldem .. intelectual e moral na 
sua formação. 

Aliás, todos os Ministros do Su- · 
premo Tribunal, desde a proclamação 
da R€fPúbliea, são escolhidos por êsse 
critério, pois nunca tivemos ou1Jro, 
e creio que a,s nomeações têm saído 
sempre de acôJJdo com a qualificá-

E' o- Poder Executivo quem esco
lhe os membros do Supremo Tribu
nal Federal, que é a cúpola do Po
der Judi~iário do Brasil. 

Note-se, ainda, que o Tribunal se
rá composto de juizes em número e 
pela forma que a lei fixar. Se assim 
~ão que a lei lhes dá. 

dispõe; coiDtpetirá ao Pariamenl;o de
terminar essa composição. 

O parágrafo único dêsse artigo de
termina que o Presidente e o Vice-. 
Presidente do Tribunal são eleitos. 
pelo próprio órgão. 
· O art. 5. 0 reprOduz texto do pr.o-
jeto da subcomissão. , 

Quanto ao art . 4.0 , reproduz texto do. 
projeto da Subcomissão, qu& dizer,.. 
os membros do Trtbunal Eleitoral. 
~Servirão obrigla.tpriamente por doisi 
anos. · 

O art. 3.0 dispõe sôbre matéria tam-
bém COIDIPendiada na p!l'oposta do 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral .. 
Nada foi alterado, a êsse 'l.'eStpelto. 

.AJCresc·entei, •a{Penas a expr-essão 
"salvo motivo justificado", porque 
poderá ha:ver motivo que inibam o. 
juiz nomeado de permanecer duran
t~ êsse là!pso de tempo, motivos êsses 
que serão naturalmente !llpreciados 
de modo que, em se tratando, pore 
exemplo, de doença ou qualquer ou-
tra circunstância, não se irá obri
gar o juiz a servir durante êsse tem
po. Essa a fin·alidade da exPTessão-
a que me referi. · _ 

O art. 6. 0 · também nada mais é .. 
que repr-odução, em parte do mesmo·. 
texto com que a modificação apenas 
d·a reda-Ção par·a ficar de acôrdo com. 
o que atualmente vige em nosso di-· 
reito eleitonl. 

1!:sse .artigo ficou assim redigido: 

"A lei determinará a organi
zação das Juntas eleitorais que · 
serão sempre !Presi-didas por juia. 

· de direito cabendo a nome·ação< 
de seus membros aos- Presiden
tes dos Tribunais Regionais com. 
.a aprovação dêstes". 

Is·so foi acrescentado, mas real
mente a nomeação das Juntas Elei
torais será feita !Pelos Tribunais Re
gionais . Como o órgão coletivo não-
pode fazer nomeações, caberá a êle 
a aprova.Ção da n omeação feita pelo 
Presidente como no regimen atUal. 

O 3ll't . 7. 0 .repro:duz matéria do 
pa·ojeto da Suboomis·são. 

O art. 8. 0 está nas mesmas condi
_ções. 

Quanto ao. art. 9. 0 estabelece a. 
competência dos · tribÚnais e juízes . 
eleito!l"ais, diZe-ndo o seguinte: , 

"A compe,tência -dos Juizes · e· 
Tribunais Eleit ocais será fixada . 
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em · lei, respeitados o,s seguintes 
;princípios fundamentais, quanto 
à sua competência privativa: 

a) oo processo eleitoral; 
b) na divisão eleitoral da. União, 
dos Estados ,e dos Municípios; 

c) no alistamento eleitoral, 
·!l(puração dos rpleitos e diploma
ção dos eleitos; 

d) na fixação da data das elei· 
Ções; ' 

e) no processo e julg·amel'rto 
dos crimes eleitorais; 

f) na proposta de aumento do 
número dos membros dos 'l;'ribu
nais Eleitorais; 

g) no registro e cassação dos 
regist.a:os de partidos políticos". 

Quero, agora, escla.recer à Co
missão o seguinte: e .êsse ponto é 
muito importante. 

Na proposta do Tribunal Superio:r, 
constl!- o seguinte: fixação das data& 
das eleições, proposta de aumento do 
número de membros dos t.a:ibunais 
eleitoJ:ais e necretação da perda de 
mandatos políticos". 

Retirei ês-se's 3 incisos, pelos se
guintes moti'\1os: I. 0 , ·porque açho 
que a fixação da data das eleições 
deve ser feita emJei; 2. 0 , porque o 
processo e julga~mento dos crimes 
eleitorais diwe coiD!Petir ·à 1Justiça 
comum, como atualmente; 3.0 , por
que a decretação da pe!rda de man
dato deve ser feita, não pelo Tribu
nal Superior Eletioral, mas nos ca
sos que .a Constituição estabelecer a 
êsse resrp·eito. Por exemplo, em ma
téria de mandato de deputa!dos e se
n$iotes, já defetndi aqui o princi
pio de que a perda d:êles :;;ó poderá 
ser decretada pelo Poder Legislativo. 
Assim não acolhi a proposta feita 
jpelo '!1ribunal Superior Eleitoral · e 
tenho a meu favor o voto vencido 
do Sr. Sá Filho, que declara: 

"VeillCido, em parte, poir enten
der: 1. 0 , que a futura Constitui
ção !deverá definir a JustiÇa elel
tocal em têrmos genéricos, como 
no projeto Sampaio Dória. 2.0 , 

que, a:dotada a fOirma analítica, 
aqui presente, se <teverá exclu~r 
da competência da mes-ma Justl
ça a fixação da da.ta de eleições 
e decretação da ·perda de manda
to, de natureza legislativa, bem 
como o julgamento de crimes 

eleitocais, 
comum". 

atribuível à Justiça 

Fiquei, assim, -de acôrdo com o vo
to do prO[essor Sá Filho em minha 
pu-oposta. 

Quanto aos artigos 10 e 11, repro
duzem, para maior garantia, o que 
já existe' na lei eleitoral. Declaram 
que são inecoríveis as decisões do 
Tribunal Superior Eleitoral, salvo nos 
casos de pronunciamento de nuUda
de ou invalidade de ato ou lei em 
face da Constituição Federal. 

Essa a matéria do projeto da sub
comirssão. Também declaro que a.s 
decisões dos tribunais regionais são 
definitivas salvo nos casos das le
tras a, b e c, já previstos na lei elei
toral. 

Essa a justificação do projeto da 
subcomissão :,ora subme~do à dis
cussão. 

O SR. PRADO KELL Y - Senhor 
Presidente, peço a atenÇão de Vossa. 
Ex.a para a questão de ordem que 
vou formular. E' a primeira vez que 
se apresenta nesta Comissão um 
substitutitfvo a todo um capítulo. E' 
irrecusável também o elemento sur
presa para que aceito o substitutivo, 
possamos examinar ca;da um de seus 
dispositivos. 
· Também é certo que, a rigor, não 

nos seria lícito oferecer emendas, 
que só poderiam se.r aos artigos do 
proj.eto - e todo o projeto é aba:n
donaido. 

Devemos tÔda deferência aos ilus
tres membros da Oomissáo que e.la~ 
borou o projeto. Nessas condições, 
sem quebra do acatamento que me 
merece o ilustre Sena'dor, Sr. Ivo 
d'Aquino, desejo pJ"opôr uma med!da. 
que a meu ver, conciliaria- as difi
culdooes em causa, ser co.nsiderada 
como emenda substitutiva cada um 
dos dispositivos do substitutivo geral 
arpresentaido;· ,para que, à proporção 
que tivéssemos de votar os a-rtigos 
co!!'reSjpondentes .do proj-eto, pudessem 
ser consideradas " como emendas des
tacadas essas que constituem, no mo
mento, um todo. 

Tal medida, Sr. P.resldente, auxi
liaria a Comissão a pronunciar seu 
voto, com pleno conhecimento de 
caú;sa, e eu mesmo me res-ervaria 
.para o encam!nha,meoto dos diS!posi
tivos. 
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Se, entretanto, V. Ex.a Sr. Pre
sidente, não concordar com o alvitre 
- e bem fio que, pela liberalidade 
com que V. Ex.a preside nossos tra
balhos, outra não será a solução -
peço que me considere inscrito para 
encaminhar a votação. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, o substitutivo que a;presen
to não encerra, como é de ver, qual
quer desconsideração ao projeto da 
subcomissão. Já tivemos aaui caso 
anterior, votado nesta Ct~missão: a 
respeito de um dos caJpítulos, a Co
missão admitiu o substitutivo do se
nhor Deputado Soares Filho. 

De modo que a pmposta do Senhar 
Deputaido Prada Kelly estabele.cBrá 
imediatamente, uma confusãa ·entre 
a substitutivo que ap1·esento e o p~o
jeto da Subcomissão. 

Acho, neste caso, já que meu subs
titutivo toma em consideração a pro
posta do próprio . Superior Tribunal 
Eleitoral e, ao mesmo tempo, acolhe 
dispositivos do projeto da Subcomis-. 
são, que o único meio de se resolver 
o assunto consiste na discussão do 
pedido de prererê!ncia que fiz, a res
p~ito do meu substitutivo. 

O SR. PRADO KELLY- A pre
ferência solicitada por V. Ex."' seria 
desnecessária, pois, em se trata;ndo 
de · substitutivo, teria preferênca re
gimental. 

O SR. IVO D'AQUINO - Peço 
nesse caso, Sr. · Presidente seja vo
tado o substitutivo, que nada mais 
é do que uma espécie de consolidação 
do projeto da Subcomissão e da pro
posta do Superior Tribunal Eleitoral. 
Se não fizermos assim, vamos con
fundir .completamente a matéria. 

O SR. RAUL . PILA - Sr. Presi
dente, tratando-se de matéria de 
grande relevância, pediria a v. Ex." 
o a'<iiamento da discussão, ,para que 
o substitutivo fôsse a imprimir. 

O SR. NEREtr RAMOS, PRESI
DENTE - O 81'. Deputa-do Raul 
Pila requer o adiamento da matéria 
por se tratar de assunto importante 
e por não ter sido publicado o subs
titutivo. 

O Sr. Deputa4o Prrocio Kelly já 
declarou que o substitutivo constl
tuia, d e fato, uma s\ll'presa - para a 

. Comissão. 1 • • 

Nessas condições, e paa-a que a ma
tfuia não represente uma surpresa 
aeho que acert aríamos aceitando a 
proposta do Sr. Deputaào Raul Pila, 

O SR. IVO D'AQUINO - E' per
feitamente justo o pediào. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Sen,hores que aprovam 
o iPSdtdo de adiamento da discussão 
do Capítulo .da Justiça Eleitoral par~ 
a publicação do substitutivo d~ se- · 
nhor Senador Ivo d' Aquino, queiram 
conservar-se sefiltaJdos. (Pausa). 

Aprovado. 
Vamos passar à discussão dos Ca

pítulos àa Família, Educa,ção e Cul
tura. _1 

"Capítttlo Primeiro - Da Fa-
mília. 

Art. 1. A familia, constituída 
pelo casamento monogâmico e . 
indissolúvel, tem -direito a ampa
ro especial dos ,poderes públicos; 

Art. 2. Incumbe à . União, aos 
Estados e a.os · MuniCípios nos 
têrmos das leis respectiva~, so
correr as famílias rde prole nu
merosa; 

&-t. 3. A lei civil determína.rá.· 
os casos de desquite e de anu
Iação do casamento·, hav-endo 
seJ:IliPre recurso e:JJ.-o!ficio, com 
efeito suspensivo. · · ' 

Art. 4. O casamento será civil 
~ gratuita a sua celebração. O 
casamento perante o ministro de 
qualquer confissão reli-giosa, cujo 
irito não contrarie a ordem pú
blica ou os bons costumes e que 
foi previamente . declarada em 
lei, produzirá todavia, os mesmos 
'efeitos que o casa-mento 1 civil, 
uma vez que seja inscrito no -:-e
gistro civil dependendo a inscri
ção de impedimentos (perante a 
autoridrode civil. O registro :>erá 
gratuito. 

Mt. 5. Os fiLhos adulteriüo3 
não serão (!1econhecidos. 

Em discussãJo. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. P1;e~iden~e, vou ser brev-e, po1<1 . 
a matena for amplam€1!1te discutida 
na subcomissão e grande parte de 
seus tra.balhos iPUblica:dos no "Diário 
da Assembléia", e divulgada pela im
prensa. 

O anteprojeto é simples ao configu
rar as matérias relevantes do capitUlo 
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da família, visando a sua defesa e 
·proteção dos filhos. 

Já não estamos mais no tempo de 
mero Estado jurídico em que tal ma- · 
téria séria colocada ·fora da consti
tuição e relegada por simples legis
lação ordinária. 

A Constituição deve conter tôdas as 
matérias necessátrias à estrutura do 
Estado, compreendendo-se não mais 
a organização jurídica, mas o Estado 
estreitado naquele complexo de ins
tituições sociais fundamentais, entre 
as quais a família. 

Assim,- com referência ao art. · 1. 0 , 

aí fi.ca desde logo estabelecido que 
o Brasil não admitirá o divórcio. 
Todos os anos, o legislll!dor ordinário 
era chamado a deliberar sôbre pro
jetos de divórcio. A matéria é sem· 
pre apaixonanté, não por causa da 
r.azão, mas por causa do sentimento·. 
Não· há, absolutamente, ·argumento 
algum que possa subsistir ante· o exa
me da questão, a partir da análisa 
biológica da diferenciação dos sexos. 

Deixo de ·exarar argumento por ar
gumento, porque já foram publicados 
no "Diário da Assembléia", como re
sultado dos trabalhos da subcomissão 

A seguir, o· art. 2. 0 : 

"Incumbe à União, aos Estados 
. e aos municípios, nos têrmos das 
leis respe:c~ivas, socorrer as fa
mílias de prole numerosa". 

Penso que deve estar na mente de 
ca.da um dos Srs. Representantes as 
palavras de Pétain, no dia em que a 
França foi vencida. Nesse mamemo 
terrív-el, declarou que á França tinha 
menos filhos, . então, :do ·que tivera na 
Guerra de 1914, em que fôra vito
riosa. 

Precisamos, no Brasil sobretudo, 
proteger as famílias de prole num~- . 
rosa. · 

No art. 3. 0 , declara-se, mais uma 
vez, o que a Constituição anterior já 
estabelecia: a instituição obrigatória 
de recurso ex-ojjido, no tocante ao 
desquite. 

Sabemos que os desquites são uma 
praga no Brasil. Nossa ·magistratura 
compree~ndendo seu dever, e, prin
cilpalmente, ficalizada pelos tribunais 
supericcres, tem-lhes oposto tôdas· as 
barreiras possíveis. Entretanto, deve
mos e podemos opô-las ainda maio
res na legisla-ção ordinária, para que . 

I 

se não !reproduzam escândalos de 
espécie alguma. 

Precisamos de coibi.r o abuso ou o 
recurso imoral de muitos que, desqui
tados, vãó buscar supostos casamen
tos no Uruguai ou no México. E digo 
supostos, porque, diante da lei, não 
prevalece o casamento desquitado se
ja êle feito, em que país fôr. 

Obj.etaii-se-á que a lei, só por si 
não terá essa virtude, mas o fato é 
que ainda a-creditamos na lei e na. 
mB~gistratm:a do país. E' por isso que 
instituímos$' aqui, -estas :disposições 
proibitivas. 

Erram évidentemente - e o êrro é 
de lógica - os que dizem que a Cons
tituição de 91 não tratava do assunto 
e que tais casamentos passaram !'. 
surgir sOmente depois que a CMta de 
34 tornou o divórcio inconstitucional. 
Esqueçem-se do brocardo "post hoc 
ergo propter hoc". 'Não há relação 
alguma eritre a lei antiga e os jatos 
posteriores, como Wltre a lei nova e 
_os fatos subseqüentes. 

O Império legou-nos oeiitamente, 
grande moralidade pública. O Brasil 
mantinha instruÇão religiosa em suas 
escolas e as práticas · religiosas mais 
generalizadas entre o povo e a famí
lia brasileira eram muito diferentes 
do que hoje em sua generalidade . 

A defesa legal impõe-se. 
Passemos ao aiit. 4: Trata dos efei~ 

tos civis do casamento religioso. Fa
larei ainda sôbre o artigo, para enM 
camLnhar-lhe a vota.ção, se ffu pre
ciso. Devo, no entanto, desde já, fi~ 
xar o objetivo do re.conhecimento doa 
efeitos civis do casamento religioso. 
Cogita-se, principalmente, das popu
lações completamente desamparadas 
e distantes dos agentes do poder 
público. Há regiões do Brasil em que 
não se sabe que existe o poder públi
co e onde, não obstante penetra o 
sacerdote, ·!Principalmente o missio-

. nário. /Ali se efetuam somente casa
mentos religiosos e não há possibili
dade de outro, porque a · léguas e lé .. 
guas de distância é que se situam o 
registro civil, o juiz de paz e outras 
autoridades. 

Reéonheoentos, portanto, validade 
ao .casamento r:eligioso exclusivamen
te em benefício das populações bra
silekas, sem qualquer intuito con
fiSISional, apenas - para prot~eT as 
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i:»:mílias que se constituem segundo 
a única forma possível, que é por in
termédio do ministro da religião. 

A lei ordLnária pode dar o meio 
que facilite o registro no devido lu~ 
gar, mas não d-evemos deixar tudo' 
pall'a a lei ordinária, porque a maté
ria é l!'elevante. Dou de mão, por
tanto, a qualquer argumento de or
dem religiosa, no ~ocante ao divórcio 
e ao esta:belecimento dos efeitos ci
vis ao casamento religioso. 

(Trocam-se vários apartes entre os 
Srs. Hermes Lima, Aliomar Baleeiro 
Arruda Câmara, Guaraci Silveira e. 
principalmente, ó orador) . 

O SR. SOUSA COSTA (Pela or
dem) - Sr. Presidente, lembraria a 
V. Ex." ter a Câmara decidido não 
serem permitidos apartes. Ne&te mo-

. mento, entretanto, são tanto6, que 
não se sabe quem é o orador. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Atencão! Está com a pa
lavra o Sr. Atáliba Nogueira. 

b SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, êstes dispositivos, 
portanto, não se prendem a outros 
interêss·es senão ao dos brasileiros, 
que é o que aqui nos reune. 

Parece-me que a qivergência é 
:a.petnas quanto aos motivos da fun
damentaÇão. Solidto aos ilustl!'es co
leg,as meditem sôbre êste ponto, e 
ponder.em sôbre a necessidade de 
possibilitarmos, de modo prático, o 
registl!'o do casamento religioso. Não 
comprometeremos, de modo algum, a 
distinção dos dois poderes - a Igreja 
e o Estado. Da leitura do texto do 
dispositivo do a.rtigo 4.0 , depreen
de-se que não compromete o poder 
civii, que não se intr·ometerá no re
ligioso, como a Igreja, do mesmo, não 
.se intrometerá na alçada daquele. 
Acredito que a fórmula é mais feliz 
que a da Constituição de 1934, 'que, 
por inpraticáv·e,, não foi além de 
algumas centenas de casos, se· tanto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Observo ao nobre Repre
sentante qUfi está fin~O.o o tempo de 
que dispõe. 

ef SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Passo, Sr. Presidente, à análise de 
outro artigo : · 

"Ós filhos adulterinos não se
!l'ão reconhecidos". 

E' a r€fPetição de artigo do Código 
Civil. 

O SR. HERMES LIMA - Isso que 
ai se dispõe é a maior brutalidade que 
se propôs até hoje. O artigo é tro
glodítico e deshumano; será uma ver
gonha se figurar na Constituição. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O nobre Representante, .que ainda 
ontem dava o seu apõio à proibição 
das publicações imorais e afirmava 
que devíMnos coibir a livre circula
ção Ide li;v-ros e gl'a<vuras imora-is, 
não póde 'de ma,neira alguma, insur
gir-se contra o dispositivo. 

Estamos, Sr. Presidente, a.penas 
repetindo dispositivo do Código Ci
vil, di.&pondo também que , os filhos 
adulterinos não serão reconhecidos. 
Ou nós defendemos a família ou ao 
não protegeremos~ Não é possível 
que casais desquitados tenham os 
filhos reconheidtdos. A 'legislaÇão 
trabalhista, como a de ;proteção a 
família e o código do funcionalismo 
contém dispositivos imocais. Por 
exemplo: a funcionária solteira, com 
filho, tem precedência na promoção, 
em detrimento da fundonáaia sol
teira" de bom procedimento, canse- · 
tâneo com a moral da família bra
sileira. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Não há filhos adulterinos, mas pais 
infames e a,dúlteros. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Se argum·entarrmos · assim, chegare
mos ao absurdo de, porque existem 
criminosos, .devemos se!!' benevolen
tes ante o crime. Não é possível. 

A defesa da familia é problema que 
sobreleva a tais considerações. Não 
nos pod·emos basear no sentimenta-

. lismo. Raciocinemos, ao invés de 
sentirmos. Acima do coração deve 
estar a r·azão, na defesa da família. 
Observ·ando o fato e, po.rque é dolo
roso, não o devemos sobrepôr ,à ra
zão. Por causa de mi1hares de in
fantes; não podemos compn;>meter a 
família brasileira. 
· Peço, portanto, à nobre Comissão 
aprove todo o crupítulo em daba.te. 
Os srs. Representantes componen
tes da subcomissão procederam sim
plesmente como bl'asileia:os. Houve 
divergências é vel1da~de, e estou certo 
de que serão expostas .pelos seus au-
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tores, os Senhores Flávio Guimarães 
e Guaraci Silveira. 

O que aqui está .redigido visou ape
nas defender o Brasil, sem outro 
intuito. 

A segitir o Sr. Ataliba No
gueira passa à Presidéncia, para 
ser publi{l(lldo \Como @arte rLnte
grante do seu discurso, a seguin
t~ sínte..re \das tra.zões :eontra o 
divórcio: 

O dispositivo constitucional, ado
ta-lo, assegura à família brasileira. 
a sua constituição monogâmica in
dissolúvel, !prestando, assim, à na
;ção um serviço inestimável. 

Não é mistér repetir aqui a im
portância tr.anSiCendente da famma 
na vida da nacionalldrud:e. A família. 
gera e educa as geraÇões que a cons
tituem, conserva as ·suas tradições, 
·é, na frase de Cícero, seminarium 
Teipublicae, e na de noSSD velho Rui, 
"a matriz da socied;ade". 

Importa, portanto, assegurar à fa
mllia as condições nOil'mais de uma 
existência digna e preservá-la dos 

·:riSiCos que lhe ameaçam a constitui
-ção e o exercício de suas funções p ·i
nl.ol'diais. 

Neste intuito a constituiÇão .consa
:gra a lei fundamental da família 
iieriv.ada da sua própria finalidade 
natural. Uma instituição conserva
se e desenvolve-se, enquanto é re
-gida pelas normas ditadas pelo obje. · 
tivo que lhe constitui a a.'azão de ser. 

E qual a finalidade natural da fa
·mília? 

I - Transmitir a vida, conservar a 
. .espécie. Esta é a razão de ser da 
diferença .dos sexos, . ·em tô.da es

<eala biológica. · As diferenças ana
tômicas, fisiológicas e psicológicas 
que os distinguem são, pela nature
_2a, orientadas no sentido da trans
missão da vida. Gerall' e educao." os 
filhos; eis a finalidarde primordiat 
da união dos sexos na família. ora.J 
na espécie humana a geraÇão e edu
cação dos filhos exigem a colabo
raço permanente dos sexos. 

Quando paira no· futuro de um lar 
a possibilidade de uma dissolução da 
:sua. unidade, os cônjuges declinam 
naturalmente da responsabilidade da 

procriação. No dia em que desejarem 
· reconstruir outros lares sôbre a ruína 
·<lo iPrimeiro, os filhos, que na fanú-

lia, normalmente constituída, são um 
laço de união e uma prova viva de 
amor, passam a ser "indesejáveis" 
numa familia que amanhã se pode 
desagregar. E êste efeito prodú-lo o 
dheórcio não só nas famílias que, de 
fato, desune, mas em tôda a insti
tuição familiar pela sua simples pos
s-ibilidade consignada mn lei . A ex
periência confirma estas conclusões 
de uma psicologia espontânea. As 
curvas de aumento do divórcio e 
da baixa desenvolvem-se paralela
mente nas estatísticas modernas das 
nações que a;dotaram o divórcio. sem 
ser a causa .única, o divórcio é uma 
das causas dêste fenômeno alarman
te· que ameaÇa de suicídio a várias 
na-ções mod-ernas (ver Leonel França 
S. J., A cT1ise da família, à luz das· 
estatisticas, "Revt.sta Brasileira de 
Estatística", 1940, 36-51). 

Mais perniciosa ainda para a tidu
cação · da prole é a instabilldaJde do 
lar. A formação normal do homem 
exige a colaboração constante do pai 
e da mãe com a variedade comple
mentar e harmoniosa de suas qua
lidades características. O divórcio 
rompe esta colaboração e, arruinando 
um lar, atira as suas pedll'as funda
mentais na construção de novos la
res, nenhum dos quais é o lar da 
prole sa;crifiJcada. A criança ficou 
sem lar, órfã com pais . vivos empe
nhwdos em outros interesses. A ex
periência é aqui de uma eloqüência 
doloros-amente intrutiva. O númer_o 
de menores delinqüentes, · de abando
nados e internados em asilos e or
fanatos é constituído, na sua quase 
totalidade, por filhos de famílias de
sorganizadas. E nenhum outro fator 
contribui tanto para a desarticula
:ção das famí:lias como ;a divórcio 
com a sua tendência incoercível a 
acrescer desmesuradamente.. Ores
cem assim estas ·po.bres crianças sem 
o carinho de um lar, com recal
ques de ódio contra os .pais que pre
feriram., 1110 seu egoísmo, a in "fe
licidaJde'~ própria ao verdadeiro bem 
estar ·e ao futuro dos que chama;ram 
à vida ;para esquecê-los sem piedade. 
Serão os ressentidos de ·amanhã, os 
desajusta<ios à v~da social, os que não 
aprenderam na ;práiPri·a casa a cum
prir os dever.es que condicionam a 
tra:nquilidade, o carinho e a felicida
de de uma família. 
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n - Rropordonar aos cônjuges a 
sua própria f.elicidalde; eis outro ob
aqui, não obstante a. mais superficial 
e eng.ana.dora das aparências, a in
di5solubilidade do víncwo ofe:rece
nos a melhor solução do problsma. 
Nenhuma lei suprime os casos indi-'
viduais de inf,elicidaldes ~ dômésti:cas, 
f:ill'J,os de paixões indisciplinadas. 
Além da monogamia inssolúvel res
tringe-os, a do divórcio multLpll
ca-<JS. 

A sima:Jles possibiltdade do divórcio, 
facultada por lei, diminue o sénso de 
respionsabilidade nos candidatos ao 
matrimônio. Multiplicam-se assim os 
casamentos levianamente cons~ituí
dos e t'casame,ntos cont:r.aíldos hoje 
com leviandade e ·precipitação se
rão amanhã dissolvidos com facili
dade. A lei dá divóreio cria a ma
téria divorciável. Diminui :na esco
lha recíproca dos esposos, a ação su
perior da intelig\ência, da reflexão, 
da consciência dos deveres a assumir 
para abandoná~la aos instintos, ~s 
prime:i:f:\as im<pressões, a irreflexão! 
mãe de e:r;ros, enganos e decepções. 

Uma vez constituída a famiUa, o 
dilvórcio paralisa o esfôrço de ada;p
tação recíproca; indispensável à vida 
em comum. As :primeiras dificulda
des surgem freqüentemente na con
vivência doméstica, acena logo com · 
a solução do menor esfôrço: a sepa
raÇão. O lar · atual torna-se insupor- . 
tável; um . novo lar possível, sobre
doira-o a imaginação com os atrati
vos de todos os encantos, sem mescla 
de sof.rimentos. A vontade já não 
encontra rigor para um trabalho vir
tuoso de vitória das paixões, esmo
rece e cede à tentação de novas 
aventur.as. 
· Consuma-se o divórcio, "reconstroi
se" a vida em nova união. Serão feli
zes os assim recasados ? Não. Não se 
pode construir um edifíico da felicl
dalde própria com as ruínas da feli
cidilde alheia. A infidelidade a um 
primeiro amor, o abandono dos fi
lhos que ficaram s~em o calor do ni
nho ma;t'erno a que .têm dir·eito, os 
remorsos, -os ciúmes, as dôr·es fundas 
que acompanham a tragédia de uma 
;ruptura doméstioo, acompanham o 
triste divorciado e dificilmente lhe 
permitirão realize a felicidade so
nhada num primeiro momento de 
exaltação apaixm1ada. 

m Por aí se vê que, minant. ... 
pela base a estrutur.a da família e 
perturbando o jôgo normal da suas. 
funções, o divórcio é eminentemente 
anti-social. Tudo que interessa a ge
ração e a educação da prole, é para a 
sociedade questão de vida ou de mor
te. Tudo que põe em perigo o sen
so de reBponsabilidade, a fidelidadE!' 
aos compromissos assumidos, o do-

.. mínio de cJli mesmo, a disciplina da. 
vontade, e tende ·a soLtar os freios da 
razão aos iil'l(Pulsos oegos do in.s-
tinto e as exigências de paixões. 
violentas representam um passo adi
ante no caminho resvalídio que levar 
à dissolução e à anarquia social. 

As estatísticas provam a evidência 
que o divórcio é um mal incoerswel 
Uma v~z instalàdo num povo tende 
a a.volumar-se num crescendo a que
se não pode opor nenhuma ba;nreira 
eficiente. As leis tornam.;se cada ~ez 
mais condescendenteS, a ju.riSIPru
dência pa.ssa, na prática, por cima 
das r•estrições legais. 

Na Fra.nc;.a, em 1885, os divórcio& 
eram de 4.118, em 1900, 7.820, em 
1911, 15.261, em 1930, 20.049. Quin
tuplicou em menos de meio século. 

Na Alemanha em 1900, 9.152; em 
1911, 15.780: em 1925, 35.461. 

Nos Estados Unidos em 1890, 33.461;
em 1900, 55.751; em 1916, 114.000; 
em 1926, 18.853; <v'er dooos mais 
completos em Leonel França. S. J. 

E assim nos demais países. Em to.
dos ~ povos e raças, o dtvórcf.o, obe
dece a esta 1ei f a tal. O seu di·ruamis-· 
mo interno é incoibível. A sua fôrça.. 
desagregatdo.ra da família, não co-
nhece limites nem ba-rreiras. Ante a ·. 
licão im.ecusável dos fatos torna-se 
;pátente o engano dos que nele viram 
um remédio para as· infelicioodes . 
conjugais. Não é um remédio, é um• 
agente propagador do mal, é um 
mal mil ·vezes pior do que o mal 
que deveria sanar. Se são dolorosas. 
e aruti-sociais as conseqüências de 
um lar destruído ~ e ninguém negS/ 
- o divórcio tende a multiplicar es
tas desgraças numa ·prog~ressão iln·· 
previsiv;el. A sua cooexão indisso-
l;ú vte-1, . j,evelada p'elas esta tíi&ticas, 
com as piores manifestações- da psi
que humana ou da patologia social' 
- crime, suicídio, locura, prostitui
Ç~€19 ·~ aponta-<~ como um dos agen~· 
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tes mais ativos de dissoluçá<l e de
cadência dos grupos sociais. 

Conservando portanto ao casamen
to o seu caráter monogâmico indis
solúv,ei, a nova constituiçá<l. 

a) defende a nacionalidade um dos 
flagelos sociais mais devastadores. 

b) coruserva a famflia brasileira no 
seu alto p.adrão tradicional; 

c) evita um cc>ntraste doloroso e 
funesto entre a lei constitucional 
da famflia e da consciência (l)eligiosa 
da quasi totalidade dO{l cidadãos; 

d) perpértua l.lll1a< tradição glo
l'losa dos mais alto lr•e[)resentantes 
de nossa cultura , jurídica e política, 
entre os quais se destacam, como es
trelas de primeira grandeza, os 'nomes 

· de Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua e 
Epitácio Pessoa. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI· 
DENTE: Devo esclarecer à omissão 
que já se acham sôpre a Mesa, as . 
seguintes emendas: 

Ao artigo 1.0 : 

"A família é constituída de acôr
do com a lei, e tem direito a am
:pa.r-os especiais dos poderes pú
blicos. - Soares Fvlho. - Baeta 
Neves. - Guaraci Silveira.· -
FM-vio Guimarães. - Hermes 
Limo,. - Aliomar Baleeiro". 

Suprima-~'>e. o artigo 3. 0 

Soares Filho" . 

Terceira emenda do Sr. Caires de 
Brito: 

"Suprima-s.e o art. 3. 0 ';. 

·Emenda ao artigo 4. 0 :. 

"A República só reconhece o 
casamento civil, cuja. cele!braÇão 
5erá g~·a.tuita. - Hérmes Líma". 

·Outra emenda: 
"Suprimam-se o segundo e o· 

tlereeiiro período do ·art. 4.0 -

Caíres de Brito". 
Existe outra emenda, assim redi

gjda: 
"Redija-se assim o . artigo ·5.0 : 

O reconhecimenb.o dos filhoo 
adultérinos será isento · de quais
quer selos ou emolumentos, e a 
hle-rança, que caiba, fica.rá su
jeita a impostos iguais aos que 
recaiam sôbre os filhos legíti
mos": 

Estas as únicas emendas sôbre o 
Ca>pitulo I, 

O SR. FLAVIO GUIMA•RAES -
Sr. PrEsidente, as . div:ergências por 
mim propostas ao artigo 1.0 do Capi
tulo eram, exatamente, sôbre o ad
jetivo "i!lldissolúv.el". Havia di-to à. 
subcomissão que o casamentó indis
solúvel encontrava no Código Civil 
o instituto da anulação do casamento, 
que o podia ditssolver. Logo, o dis~ 
positivo era vazío de ex;pressão. 

Quando di-scutimos o artigo 3. 0 , 

lembrei-me em ca.ráter puramente 
pessoal, de colocar· o divórcio como 
instituto no direito brasilei.ro. 

Não quero, Sr. Presidente reviver 
matéria v-encida, mas .rupenas rea
firtnrur meus pontos pessoais decor
rentes do estudo da Sociologia jurí
dica brasileira. Não · tive em mente. 
nem pode:ria ter, o :intuito de nerturM 
bar a espiritualida:de da. religilTh ca..
tólica. Entendia e entendo, pog:ém,. 
que êste instituto é o arejamen-to, a 
modernização do Brasil. 

Apres.entado e~ 1900 pelo 'grande 
serg1pano Martinho Garcez,- ao Se-

\ na:do, concluímos mela.ncàlicamente 
46 anos após, que continuamos com 
as mesmas idéias cons-ervadoras, com 
a mesma inca.pacidade de racioíní() 
lúcido, com a mesma impossibili
dade de 1€1Var a-vante e adotar tão 
grande remédio de amparo à famí-
lia. , . 

Lamento, apenas, Sr. Pres1dente. 
que meu voto não tenha si'Cio publi
cado no ·Diário da Assembléia. Nosso 
distinto c-olega, . Professor Ataliba 
Noguei·i:a, relator do aEsunto na sub~ 
coriüssã.o, certametri:te ain'Cia não teve 
tempo de enviá-lo à Imprensa Na
cional. .Demonstrei, então, que· os ca
sos de nulidade de casamento di&sol

·viam inteiramente o vinculo conju
ga·l e que havia. também, fundamen
to biológico para a adoção ·do di
vórcio. 

Quero rafirmia- meu ponto de vis
ta, sincero, ao debater o problema 
Acentuei que, -tanto não se pertur
bara a g-rande e ma•gnífioo fé cristã. 
com a adoção do divórcio, que as 
principais nações católicas do mundOo 
como a Polônia, a F1rançe e outros 
·países, o a«eitam. 

Não havia no direito civil como na 
sociologia jurídica, argumento capaz
de impressionar, senão o dos cànones 
católicos, ou s-eja do sac:rem<ento do 

. casamento, como laÇo indissolúvel. 
· Também, quando se discutiu o ar-

• 



• 
-170-

dgo 5. 0 , sintetizei a .matéria em pe
. queno parecer, igualmente não pu
blicado no "Diário da Assembléia". 
Havia .eu dito que a disposição iria 
ser transformada em norma de di
reito público. Demon&tre! que desde 
o Direito Romano, quando o casa
per subseguens matrimoniun - se 
reconheciam os filhos adulterinos. 
Ponderei que não havia controvér
sias entre nossos juri~consultosj 
Acentuei, ainda que nos casamentos 
celebrados à última hora, perante 
testemunhas, se mandava. reconhe-

·cer o filho ~dulterino. 
Será retrogradar bàrba·ramente, 

.transformar-se disposição da lei civll 
- a qual é mo'düicável a cada mo
mento - pelo princípio rígido de di
reitQs público, colocado · na Constitui
Ção âe 46. (Muito bem.) 
' Em relação ao art.. 4. 0 , sugeri o 
revig-oramento do di51positivo da Car
ta de 34. 

Vejam bem os ~tbbres colegas o ab
su~·do do texto: · 

"0 casamento perante o mi~ 
nistro de qualquer confissão re-

ligiosa, cujo rito não contrarie a 
ordem públiC'a ou os bons· cos
tumes e que fôr previamente de
clarado _em lei, produzirá, toda
via, os mesmos efeitos que o ca
samento cfvel, uma vez que seja 
inscrito no registro civil, depen
dendo a inscrição de habilitação 
e . da veJ:ificação de impedimen
tos perante a autoTid'ade civil.· 
O J:egistJ.'o será gratuito". 

' vou recol'.dar a hipótese formula
da: jovens nubentes compareceriam 
perante qualquer ministro religioso, 
que realizaria o casamento. Consu
mado o ato, não se fa'Tia o r·egistro 
civil. Teriamos, então, contri·buido 
para que, . a cada momento se su
cedesE~em lamentáveis casos de mam
oebia. 

E' tão absurdo o ponto de vista 
da subcolTl!i.ssão, tão ortodüxo que os 
.próprios católicos sinceros e mais de
sapaixonados o consideram v·erdadei
ramente alarmante. 
. Ao _terminar, Sr. Presidente, passo 
as maos de V. Ex."' os pareceres ven
ddos e não. publicados. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Devo esclarecer que o 
Presidente da Comissão da Família e 

Educação e Cultura poderia, por au
toridade própria, ter m~ndado publi
car os votos vencidos. O Sr. , Rlepre
senta.nte Flávio Guimarã-es &erá, po
rém, atendido, bastando que entregue 
à Secretaria seus pareceres. · 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, na Ccmstituinte de 34. 
tiV:e opmtunidade de defender o di
vórcio perante os meus pares, com a 
energia e fôrça que minha . idade e 
saúde de então permitia. Mas dou 
graças a DeUs por ter voltado à 
Col'lstituinte da Repúl:>lica, para de 
novo levarntar a minha voz em defe
sa de milha'Tes e milhares de ~ho
rru> brasileiras infelicltadas, obriga~ 
das a manter-se em desacôrdo com 
suas exigêMias fisiológicas ou com 
os !Princípios de religião que 'porven
tura não · tenham, porque na :reali~ 
dade, . devido a essa injustiça, são for
çadas a viver em adultério ou, senão 
de modo inte-iramente contrário aos 
imperativos da natuTeza. · 

Se a proibição do divórcio houvessi': 
impedido os desquites que ~e estã-o 
elevando a c-entenas de milhares da 
ano para ano; se a proibição do di
vórcio não tivesse levado homens e
mulheres a constituir lares ilegais; 
e se dêsses desquites não tivessem sur~ 
gido em nossa pátria milhares de cri
anças ferreteadas ignominiooamente 
com o nome de adulterinas, arrastando 
inocentemente, para o resto da vida., 
infâmia de que não são culpadas, tal
vez, Sr. Presidente, eu me abstivesse 
de tocar no assunto diante da Granda.. 
Comissão. 

O divórcio tem sido encarado sob 
quatro ~'Pectos - r eligioso, jurídico. 
moral e social. 

Abstenho-me de cons~detar o lado 
jurídico. Tenho acompanhado tõ..:. 
das as discussões nesse terreno. Se 
não o considero, .não é por desconhe
cer as razões pró e contra, mas pelo 
sl,mples ·fato de que o debate dessa. 
face do assunto seria presunção de 
nossa .prurte, desde que -as nações 
mrui.s cultas do mundo e que têm 
senso jurídico tão elevado quanto à 
nosso, já adotaram o divórcio, sem 
acreditar que iHso diminuísse de 
qualquer maneira, a consciência ju
rí:di-ca do povo e do país. Entretan
to quero citar do Prof,essor Hélio
Gomes, apenas a seguinte passag.em: 

"- Se a impotência, as defo.r~ 
midades genitais, o sexo dúbio. 
as molésUas g'Taves e tran..."''I!..W-
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:sfveis ,por contágio ou herança, 
•a:nteriores aos casamentos' · e 
ignoradas do outro cônjuge, per
mitem sua anuliação, nos t~r-

'Ínos do Código Civil em vigor, 
por que quando Posteriores e· du
Tante -a vida sexual util dos côn
juges, não devem justificar o di
vórcio?" 

Na realida~d:e, Sr. Presidente, 
quando o cônjuge descobre, antes de 
dois anos, as condições miseráveis do 
outro cônjuge, pode ainda anular seu 
casamento. Mias quando a circuns
tância advem depois de dois anos, 
·está, principalmente a mulher, prêsa 
por tôda a vida ao marido indigno e 
não tem niai.s qualquer iiJOrta onde 
possa bater. 

Também não quero discutir o as
pecto reiligoso. Provei, em · 1934, à 
evidência, que o Evangelho permitia 
o divórcio no easo de .infidelidade 
conjugal. Também me seria ilícito 
f,azê-lo, mostrando que a conce.ssão 
paulina do casamento para o côn
juge que tivesse outro cônjuge in
fiel poderia perfeitameJUte ser levado 
pa.ra o aspecto da infidelidade con
jugal, muito maJis pe.rigo·sa que- a 
doutrinária, para não dizê-la imun
da, quando a outro, na realidade, 
não o é. 

Não quero, pois, Sr. P.J.'esidente, re
viver aqui e.."\Sa questão religiosa. Fá
·lo-ei, se mo pedirem, da tribuna da 
Assembléia. Impressiona-me, porém, 
o aspecto soci!l!l da questão. Repre
sentante natural de uma religião, 
não é · em seu nome que estou f a-. 
!ando, po.rque ela lljpenas a'<imite o 
divórcio num caso. · 

Tenho para mim, Sr. Presidente; 
como legi.!;lador, como cousa· muito 
certa que a Igreja apenas deve legis
. lrur para os reus fiéis e o Congil'esso, 
o Parlamento, legislar para o povo, 
a massa, não se atendo às ques
tões religiosa:s, no sentido soda!. 

Esta;mos contemplando, Sr. Presi
dente, o que acontece com os de.squ1-
tes; são milhares e milhares de pes
soas que sç: separam; milha.res e mi
lhares de lares ilegais que se consti
tuem, e, em seg.uida, milhares de cri
anÇas f.erreteadas com õ estigma 'de 
adulterinas, a.rrastar:udo cot'JSligo, pa.ra 

·sempre, essa mancha infamante de 
que não tiveram culJpa. 

Já .tive ensejo de dizer, que não há 
crianças adulterinas; há pais e mães 
adulterinos e infames. Não me refi
ro, Sr. Presidente, àqueles que, pela 
miserabilidade, ·de·po!s de desquitados 
por necesstdade absoluta, não - podem 
mais constituir seu lar sereno e man
so, como a'Contece. noutros paises. 
Refiil'o-me àquel-es que são causa dos 
desquites, que mancham ·seus lares, 
infamam suas ~ôsas e depois vão 
constituir outros lares. As vezes ca
sados só no civil, vão então casar na 
Igrej.a; ou entáJo, casados só no reli
gioso, vêm d€!pois casar no ci:vil, ati
rando suas mulheres a uma vida de 
prostituição, quando não a uma vi
da de lutas, de miséil'ias e de sofri
mento moral. Qwem tem dinheiro, 
vrui casar no Uruguai e, a des;peito 
de se dizer que ' não é válid9, tal ca
samento não d.ei~a de ser um deriva
tivo que tem sido recebido de braços 
abertos pela sociedade. 

O SR. HERMES LIMA - Nem 
pode deixar de ser. 

O SR. GUARACI - SILVEIRA -
E' em 'nome dessas pobres mullieres 
brasileiras, forçadas ao desquite pelo 
adultério e infâmia de seus ma·ridos, 
ama.rradas a imundos; é . em nome 
delas, que aqui estou defendendo o 
divórcio que já é uma conquista de 
todos os paises dvilizados. 

Terminando, direi que, como ho
mem religioso, ainda que forçado ao 
divórcio .:_ que graças a Deus, não o 
sou - não o quereria, porque desejo 
ir para o céu e para isso farei todos 
Os sacrifícios, inclusive o da própria 
vida. Não desçamos, porém, ao ~h
surdo de queil'er obrigar homens que 
não pensam em ir para o céu a le
var na terra uma vida de inferno, 
quando não têm p.rincÍJpios religiosos 
para :rooi.stir às tentações im;postas 
por uma lei· iniqua. 

E' nesse sentido, senhores, que de. 
fendo o divórcio· para as brasileiras 
que, · não tendo princípios religiosos 
e não podendo ceder aos impulsos da 
própria natureza desejam um casa
mento legal, para não viverem 
amanc.:ebadas, despresBJdas por uma 
sociedade que não é menos corrupta 
que essas meS!llaiS mulheres. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presidente, estava Jonge de p-en
sar que devesse tomar parte neste _ · 
debate. Não quero encarar o assun-
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to sob o prisma por que foi apre
ciado pelo nobre de:putado Sr. Gua
raci Silveira, quer pelo lado jw-Idico, 
quer pelo lado religioso, mas tão .sO
mente pelo lado social, po;rque nesre 
se compreendem os sentidos religioso 
e poiítico que não lhes podem seii" 
et;tranhós. 

Vou dar meu voto ao dlspo.sitivo 
em dlscus~ão, porque sou pela indisso
lubilida.de do C'it&aimento civil (muito 
bem.) 

T enho, pai!a ·mim, a família bra
sileira, é, ainda, bem coostituída e 
que a grande maioria dos homens e 
das mulheres casadas no Brasil são 
felize;s, dentro da relatividade das 
cousas humanas,. poj\sl a felioidade 
completa é inatingível. Sei que aque
les que necessitam do divórcip, pela 
infelicidade que os aloançou no de
correr da vida, são exceÇões, consti
tuem o meno-r número e a lei do-. 

· minante vige para a maioria. 
Sr. Presidente, ·acho muito inte

resante, e até pitoresco - que se far 
le aqUJi em filhos adulte-rinos, em · 
bastardos, quando me lembro de que 
um homem da estatura e bravura de 
N.uno Alvarez Pereira era filho de 
um bisrpo. Até hoje o próprio vati
cano prOICura canonim,r o vulto for
midável do OondestáV'el português, 
e cujo processo ainda ·está sofrendo 
.as oposições do adVOCO;tus diqb.Oli, 
pois exa filho de um bispo. · 

Não vejo pm: que a Constituição 
d€1Va inscrever is.so, que se chamou 
de her·&<ia .. Realmente, sou pela não 
dissolução do oasàimento ciyil, por
que acredito - sou talvez ingênuo· 
(não apoiado) - que aqueles que ~e 
casam, o f,azem po·r a·mor e, nesse 
ponto, sigo o ~i!lsamento do .'Pl"i
meiró iluminador di:> rn:eu espfuoito 
~ Aug,usto Comte, - quando afí,r
mavà que o amor era uno e eterno 
a ponto dêle ·ter-se casado por êrro 
de uma peê'soa e afirmar. em seu tes
tamento: "l'unique tort de ma vie". 

Compreen'do que há situações dólo
rosas e difíceis nos matrimônios . A 
lei ordinária pode, - pei!f•ei•t amente, 
socorrer a êsses estados, ou declaran
do especificamente quando se dará 
êrro de pessoa ou quail1!do exista mo: 
!estia temível e desconhecida ao tempo. 
do matrimônio, que possa determinar 
a dissolução dos vínculos matrimo
niais. 

Mas quero que o ·Brasil, ainda por 
algum tempo - com perdão do meu 
nobre colega Caíres de Brito - possa 
conta.r com a família bei:n organiza
da, onde prevaleçam sentimentos de 
respeito pe1a espécie e, ao mesmo 
telll!po, em que todos sejam mais ou 
menos felires . 

Não quero encarar o aspecto jurí~ 
d.ico. 

Vou votar a emenda que manda 
suprimir o parágrafo relativo aos fi
Jhos adulterinos, porque desejo votar 
.de acôrdo com -a minha consciência e 
ser ainda uma vez humanüa Vo•to 
para que seja mantido · o casam~nto 
indissolúvel, pa.ra que se cons&ve a 
;formação da no&õa esplên~da fami
·lia e, também, pa.ra que, quando os 
·terrupos mudarem, se saiba que as 
modificaÇões sociais que o mundo 
:i.mJpõe não abalfam, nem afogam 
cousas que nasc·em da ;proif,Uilideza 
dos sentimentos. (Muito bem.) 

O SR. HERMES L!MA- Sr. Pre
sidente, fui um dos signatários da 
emenda, mandando retirar do texto 
constitucional a mfl.téria do divórcio. 
Assunto da alça'lia da- lei civil, não o 
'lievemos introduzir na Constituiçã,o 
nem para pro;ibi-lo nem para pw-mi
.ti-lo. Soe.rá pelo nienos prudente evi
tar que .da f.utura Constituição cons
te matéria, ·que logo determinando a 
f.ormação de correntes revisionis
tas; tenha por fatal conseqüência pre
judicar a estabilidade da lei suprema: 
do país. . 

A pooS•ibilidade de ser estável de
corre necess.à.riamentne · do ca,rát e:r 
mesmo do texto const itUJCional. Se 
êsse texto apre5€'Í1.ta.r tal rigi.dês que 
reformas, aspirações e modificações 
não encontrem outro m eio de se in
coi-porarem à lei senão vencendo e 
mudando o p!I"óprio texto constitu
cional, então um clima revisionist a 
.srurgirá e oresc&á. . 

A Constituição estará quotidiana
mente envolvída nos debates de as,. 
suntos, que poderiam, entretanto, ser 
discutidos e amadure.::er na consciên
cia n adonal, sem necessidade de mo
diücá-la . Porque misturar a consU
tuição com o assunto do divórcio? 
Sei. perfeitamente, Sr. Pr~d.dente, 
que, proibindo-se no "texto constitu
cional o divórcio deseja-se, antes de 
tudo, tornar mais ddfícil a possibili
dade de sua adoção no país, porque 
para tanto seria mister uma reforma 
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constitucional. Essa politica, Si. Pre
sidente, se é boa .para os anti-divor
cista~S, é má para a Constituição. 
Ela obriga tQdos •aqueles que recla
mam o divórcio a fortalreerem o cli
ma revisionista. Essa política coloca 
·a co·nstituiçã,o a fav<J~· da coovicÇão 
anti-divorcista de muitos, mas a co
loca contr.a a convicção divoLrcista de 
outros tantos. Divide logo os brasi-
1eiTos em face da Constituição. No 
texto constitucional que proibir o di
vórcio, haverá, dêsse. modo, umà es
pécie de pena que fulmina os divór
cistas. Não, Sr. Presidente; a estabi
lidade da Constituição nada ganhará 
com isso e,. :por êste mo.tivo, é que 
sugeri a retirada do texto da ma té
ria concernente ao divórcio. / 

Não estaLremos elaborando uma 
ConstitU!ição -estável se a sobrecarre
garmos de detalhes, de restriçõ~, de 
proibições, de matéria alheia aos seus 
objetivos permaillentes e fundamen
tais. A maneira mais certa de com
prometer-se a flexihilida;de da Cons
ti·tuiÇão, flexibilidade indispensável 
à sua natureza e à sua missão, é· 
procedermos como infelizmente já o 
fizemos em muitos passos do pro
jeto já votÇ~~do. Essa situaçã,o- a egré
gia Comissão não deveLria agr·avá-la 
incluindo a malt~ria do divórcio no 
~ex.to em debate. 

Em se tratando de constituições es
critas, só .às constituições nexiveis 
poderão as:pirar à estabilidrud:e . . E' 
mister deixar amplas ;possibilidades 
à Gonstituição de ajus:tar-se à;s no
vas corrudiçoos, mantidas ao§ linhas 
mestras do edifício político. 

Pode a realidade braS!i.leira pedir 
que, em certos .·e determinados pon
tos, a CQnstituição seja mais explí
cita, mais "enumerativa, mais analí
tica. Esrta, porém, deve ser a exce
ção, não a regra. Mas, meter na. 
Gonstituição um problema, como o 
do divórcio,. com a finalidade de tor
nar a solução nega·tiva que lhe é da
da no teJÇto, mais difícil· de ser mo
diiicada, eis o que sigrpfica fazer da 
modificação sonegada às ;possibilida
des da. legislação mdinária uma base 
de campanha revisonista, desfavorá
vel, poLrtanto, às exigências da esta
bilida.de constituciooal. Se passar o 
texto como está no projeto, proibin
do o divórCio, reservo-me, Sr. Presi
dente, para, no plenário, debater o 
mérito da questão. 

Não quero-entrar, no momento, a& 
alegação de que são poucos os que 
precisam do divôrfuo e que rema a 
felicida geral na família brasileira. 

Acredito que reine essa felicidade, 
mas oo que são felizes não precisarão 
s·ocorre-se dessa medida, que não é 
compulsória. Ela visa apenas atender 
à"Ciueles aspectos humanos que preci
sam ser a!Jetndidos e que "é injustiça 
no atender, ressalva,das ai$ conveni-
ências so.cl.·ais. · 

Ouso, apenas, Sr. Presidente, cha
mar a atenção . da Comissão para o 
adjetivo monogâmico, agora introdu
zido no texto, e que não estava nem 
na Constituição de 34 nem na de 

' 37. O legislador constituinte brasi
leiro de 46 não terá sofrido de ilusão 
mais tocante que R de ~u;pôr que o 
casamento é mot1ogâmico porque êle 
ol'!d:ena que assim s•ejá, ou que, dei
xará o casamento de ser monog.ã
mico, se êle não ·e1ltabe1ecr na Cons
tituição essa garantia. Parece assim, 
Sr. Presdodente, que a monogamia, 
entre nós, é um estado social amea
ça:do, ou de evoluÇã,o incompleta. 
Enfim, porque não ·estabeleceu tam
bém o texto constitucional que o ca
samento deve ser monogâmico, in
dissolúvel, e,.. por amor? 

,sr, Pre.sidente, :continuando, em 
rápidas pala,vras, a discussão da- ma
téria do Capítulo PLrime_iro, direi a 
V. Ex,a que também VQ•to contra o 
art. 4.0 , porque nele não lia sanção 
alguma para que o registro de oa
sam·ento, f·eito pe;rante o sacerdot~. 
151eja completado na repartição oom
petente. 

Noto, Sr. Presiden1Je, que nesse ar
tigo ai!l1da foi introlduzida uma cláu
sufa) J éuj\o sentido :nãp chego •a 
perecebe'J.", :porque só se _entende como 
uma limitaçoo, uma prev,enÇão des
cab1da no texto. constitucional. E' 
jus:tamente a cláusula que diz: 

"0 casantento perante o mi
nistro de· qualquer confi.ssão re
ligi,osa, ·cujo rito não cgntrailie a 
ordem pública ou os bons cos~ 
tumes e que fôr previamente de
:clal'\ada em lei". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
E' da led. ordinária vigente. 

OSR .. HERMES LIMA - Ora, 
Sr. Pir·e.sidente, vamos dar a-o legilr 
lador ordinário a faculdade de de
clarar: a religião católica é boa, a. 
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protestante seil'v.e mais ou menos, a 
muçulmana não serve de modo al-. 
gum, a normon também é inaceitá
vel. Mas isso está previsto em ou
tros artigoo, · e não seria o caso de 
se declarar tal compe·tência aqui, 
porque nes·te cwpítulo se faLa em 
seita il'eligio.sa. Quando, porém, tra
tarmos da.S ofensas oos bons costu
mes e à ordem pública a matéria 
deverá Sei!' TeguLada. Essa questão 
de of·ensa aos büi1ISI costumes deve ser 
~parada da de religião e ir para a 
.sua esfera prqp-ria. . 

E' preciso não confundir bons coS
tumes com religião, porque se pe-r
oorreJ:mos a · história de todos OiS po
vos, desde os mais atrazados a.té o,s 
majs adiantados, encontraremos ritos 
religiosos com práticas que· seríamos 
aquisição cultural do povo que vive 
llevados a considera.r imorais e que, 
no entretanto, correspondem a uma 
aquisição cultural do povo que vive 
s'Ob aquele regime. 

Sr. Pres~dente, essa pretensão que · 
o legislador se atri-bui de dar caJrta 
de bom procedimento às religiões é 
tão tocante quanto a de fazer de
pender o ca§amento monogâmico do 
fato de ser g·aJrantido ,pelo texto cons
titucional. E' uma pretensão ilusó
ria, mas não tão ilusória assim, PO.T
que visa sempr·e. ocultaT o pensa-
mento d·e pôr ao serviço de ceTtos 
creJCkls a lei ordiná.ria com o con
seqüente aparelhamento policial a 
fim de, a pretexto de bons· costumes, 
muitas veres iiiliPedir práticas reli
giosas e decentes, como as práticas re
ligiosas legais e decentes, como as 
práticas religiosas negras no Brasil, 
segundo a declaração que fêz, ontem, 
a esta Comissão o nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro. S. Ex.a disse que as 
práticas · religiosas negras, no Brasil, 
particularmente na Bahia, são sérias 
e a cada momento se vêm persegui
das pela polícia, sob o pretexto de 
atentarem contra os bons costumes. 

Sr. Presidente, quanto à parte dOs 
filhos adulterfunos, torno a re,petil' 
que o artigo, na Constituição, re
presenta uma desumal!lidade e uma 
crueldaxlie sem nome. Os que falam 
conbra o divórcio, quando o raio lhes 
cai em casa, 1>'\lsp:Lra.m por êle, e em 
muitas f.ammas ca-tólicas dêste país 
podemos verificar uniões extra-le 
gais, casamentOs · no Uruguai e ne 
México, que a prática social, levada 

por imperativos morais, foi obrigada. 
a acet.tar ta1s uniões como decentes 
e boas. E · na verdade o são, porque 
o que faz a decência da união nã(} 
é a decêincia deiS! que se unem e não 
a ie1 e o lugar Onde a união se efe
tua .. 

O que vemos no país é exatamente· 
isso: em numerosas famílias católi
cas há desquites; moças recentemente· 
desquitadas e que são,, pela fatalidade 
das condições de vida, condenadas a 
mentirem a si mesmas, ou a afronta
rem todos os preconceitos para recu
perar a sua vida, que não é justo que 
a lei lhes faça perder, condenado-as 
a um estado de inferioridade social, 
qual o das desquitadas. i . 

Qu!!-nto aos filhos adu:lteil'inos, Sr. 
Presidente, o artigo é de uma desu
manidaxle tremeooa, pq.rque o que se 
quer eXlatam€1Ilte é ·transfetir P·ara a 
Constituição ·o PTeceito do art. 358, 
do Códig-o Civil, onde se proi•be o ·re
conhecimento dos filhos incestuosos. 
üU rudulterinos. Enquanto esta proi
bição fôr ma.téria de lei ordinã.ria, 
será possível abrandá-la, melhoraiD:dü· 
a .. ~ituaÇão dos chamaJdos filhos ex 
damruato coitu. 

O Decil'eto-Iei n. o 4. 737, de 24 de 
setembro de 1942, obedeceu a êsse in
tuito, rquando a,.dotou a 'lição da ju
:ri~prU!dência, que exclu1u da catego
ria de adulterinos os filhos havidos 
.fora do matrimônio pelo cônjuge 
que, depois do desquite, os reconhe
ce. Vamos, entretanto, retrogradar 
de maneira bá.rbara s·e adotarmo~ na 
Constituição êsse dispos-itivo . A 
igualdade entre. os filhos ilegítimos. 
é uma aJspiração tão justa quanto a 
igualdade entre os filhos naturais e 
legítimos, já c<Jnsagrada no art. 126 
da Constituição de 1937 .. 

A aspiraçã.o vai-se tornando ven
cedora nos países católicos. Em Por
t ug.aJ, a oham.ada lei de Proteção dos 
Filhos, no Decreto n.0 2, de 25 de de
zembro de 1910, reduziu a. classe dos 
filhos que não podem ser perfilhados 
sômel!l·te aos incestuosos (art. 20) . 
!E filhas a~dulteTino~ deixaram de 
IP&tenoer à categoil'ia dos espúrios, 
.equ1pa.Tal!ldo-se aos legítimos perfi
lháveis. 

A Itália a,ceitou os votos' da dou
trina, que sempre consider·OU ' "dolo
rosa e iníqua" a condiç~ dos fílhos 
incestuosos e adUltérnos (N. Stolfi. 
Diritto Civilé, V, 1921; pág-. 688, nú-
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mero 1.053) . O livro primeiro dD Có
digo Ci'vil, que entrou· em vigor em 
1 de julho de 1S39, admitiu que <>s 
filhos adulterinos possam ser re
conhecidos pelo genitor que, ao tem
po da concepção, não estivesse ca
sado ou c)ljo casamento se tenha 
disso'lvido ou amulado. Não é, pois, 
::razoáv-el que ~e dê à disposiçã;o do 
art. 358 do nosso Código Civil a 
irigidez d~ um. preceito constitucional 
:vedando-se a.o legislador· ordinário a 
possibilidade de apreciM" a aSJpiraçM 
paa-a que se iguale a con:J.iç~o. da 
prole nascida fora do matnmomo à 
óa J,egítim:a, aba.nd0l1ando-se, ou, 
pelo meno.s, suavizando a injusta 
!Il.orma qué faz· .recair sôbre os filhos 
inocentes as graves conseqüêocias do 
incesto e do adultério . . 

Não sendo po.ssflvel, Sr. Presidente, 
que se oonserve a. fidelidade conjugal 
idejpois de desfeito o desquite, colll:o 
não admitir que o.s filho.s de desqUI
tados possam ser reconJlecido& pelos 
pais? 

Ora, s·e a fidelidade oonjug·al não 
é, portanto, ,preceito ll"equerido, de
pois da decretação do desqmte, -
não ha'Via lei que pudesse impõr isso 
- se a legislação e a jurisprudên
cia insistissem na dureza de sua 
intel'!PretaÇão, estariam, apenais, en
chendo o pais de filhos •adulterinos 
e cOIDcorrendo, de mOdo aa-bitrárlo, 
para torna!l" ilegal e inferiOíl", em re
J~ão à lei, a condição de meninos e 
meninas que não po_çlem ser res.púil
~áveis· pelos atos dos pais. 

São estaJS, !Sr. Pr.esidente, as con
sideraÇões que me cabe fazer, sõbre 
o C-alpítU1o I. 

O SR. PRMX> KELLY - Sr. Pre
sidente, na mais memorável camp~ 
nha presidencial da República, o 
insigne blrasiliel:ro, Major-Brigadeiro 
Eduardo Gomes, traduzindo o pens~ 
mento democrático de tqUJe nas ins
tituições politi.cas s.e deve -atender ao 
5entimennto d·a maioria da. na.ção, 
manifestou-5e ·pela tese dà. indissolu
bilidade do matrimônio . 

Considero-me, ne.s.te molinento de
jpositário dêsse pensamento, e, por 
êsse motivo · da;rei .meu voto ao ar
tigo, com uma modificação que con· 
flirle~o relevante. 
· Não compreendo, 1·ealmente, a 1n

..clusã0, nlli cláusu:Ja, da expressão 
·"'monogâmico", fP&que /Ílão Cil"eio 

que em nenhum espírit<> hoje exista 
1a suspeita de que se •permi.ta, ~o 
Brasil, o casamento poligâmi.co. 

Quanto ao art. 3.0 , considero util, 
pois estabelece preceito que existe, 
não só na lei proc·essual, como, ain
da,, foi formado por uma jurispru
Jdência 'Vig:ilante do·s nossos tnbu
nais. Relativamente, purém, a.o ar
tigo 4. 0 , divi:rjo, em parte, da Co
Imissão: não aceito a cláusula: "e 
que fõr previamente declarado em 
lei". 

Peço a atenÇão dos ilustr·ados cole
gas para o assunto. Sustetamos 
o princípio da liberdade de culto,. 
tanto vale dizer, da liberdade de 
crenÇa .. l!:ste Prindp~o só pode~rá so
frer limitações constitucionais. Não 
pod.emos deixar ao arbítrio do Po
dei!" Legis:lativ<> ordinário, ou da auto
ndade adm!nistTativa, distinguir en· 
·tire as religiões ~xistentes no pais, 
desde que,. na própria clálusula, já 
se e.slta.belece que a me.dida permis
siva só se estende àqueLas confissões 
;reUgioS<as cujos cr-itos não constituem 
atentado à drdem pública e aos bons 
costumes. 

Não há nece.ssida.de de uma. de.fi
a:tição em lei ordinária, pois não pos
so submeter ao arbítrio dêsse legis
lador limitaÇões à liberdade de cl,tl
to que é eX<p'tessamente consagra
da no texto con•stitucional. 

T;am:bém não c.alll;Preendo, 13!r. 
PJresd.dente, o artigo 5. 0 , conceb1do 
nes.tes têlrmos: 

"Os filhoo adulteiinos não se
Irão r·econhecid.os". 

Em primeiro lugar, porque o -as
sunto não é de natureZa. constitucio
nal. Bem sei que se pode objetar 
que, também ·em relação . ao divór
cio, não s·e dev·eria integ·ra-lo numa 
·Constituição. E' certo que t~e in
g·reS'So em nosso direito público na 
Constituinte de 1934, .e este prece
dente é respeitável. Mas, daí a es
tende~mos essa .possibi!Ldade a ou
dinária que · deve ter mai's mobilida
lde qu~ o texto constitucional, vai 
uma g.ran.d·e ·distância. Ademais, a 
cláu.s,uJa, se pretende repetir o que 
consta do Código Civil, é .imperfeita 
e deficiente. Por que motivo vedar 
aos filhos adulterinos o reconheci
mento, por via constitucional~ se _'*" 
pennite aOIS inoestuooo.s, s1tuaçao 
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ntcuO<J' mais grave .em face da reli
gião e da moral pública? 

Nestas oondlçõles também· sou pela 
.supressão do a.r.tigo 5. 0 • 

O SR. CAIRES DE BRITO- "Sr. 
Presidente, não desejava fala.r aqui 
sôbre o -divórcio, mesmo po·rque êle 
não figura c~o reiVindicaÇão no 
(!JI"~a.ma do P,artido çomunista. 
.Sou, entr·etanto, obrigado a fazê-lo, 
..em f,ace d:a honra que meJ:,eci do 
ilustre R!elpiresentil-nte, s:v. Fl&es da 
Outmha, com a citação do meu no· 
me, citação em que me pa:receu ha
!l"er ia afLrmattva d·e que nã;o .somos 
pela fanúlia. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
V. Ex.a está interpretando ma.l jo meu 
iperu;amento. Quis ret•erir-me ao que 
\será o Brasil d~UAui a 50 anos, .ao 
!tempo ·ean que os comunistas pode
l!'ão donúnar o Paí.s. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Ga
Jranto ao nobr·e Repr-esentante que, 
l1JO dia em que d'omina.rmos, a fa
mília terá as melhol"'es condiçÕê:> pa
!l'a se constitui-r em bases .sólidas. 

Qua;nrto à questão do divórcio e d<a 
f.amília, uma propaganda ~enitente 
tem procU11ado aJPOntar-no~ como 
dh5so1ventes da famllia. As fanúlias 
d•e milhar.es 'de membros uo Partido 
Comunista sãio um desmentido à oo
melhante 13.Ssert~va. E ,convém lem
bra;r que não fomoS nós quem, nos 
·tempos Kía r:eação, ct.esrespeitando a 
~hamad~ moral crlstã, ex_puls·ou do 
teT.ritór.Io nacional a es.pôsa de um 
brasileiro, oestan<io a mesma :no q.uin
rto m,ês de gravidez, entregta.ndo-a à 
Gesta:po que, !POr fim ·a trucidou 
num campo de concentraÇão nazista. 

Não colocamos em nos.so program-a 
o divórcio como r.eivindicação ime
·cliata, não sob o fundamento exposto 
-aliás brilhantemente, pelo Sr. Depu
tado Prarlo Kelly, qual o de ~rer o 
-Bl1asil, em sua -grande maioria, cató
lico. Não confundimos divórcio com 
·catolicismo, porque sabemos que de-
zenas de milhacr-.es de católicos são 
!I'SN,Dil'áveis ao divó!'cio. Nã;o ,o 'co
locamos, por entender que o divór
cio V'irá n àtura:Imente como uma 
e<mquista da civilização em nossa 
terr:a. Enquanto não amadur.eoorem 
as condições €1Conômico-s·ocia.is .sua 
instituiçãJo s·erá. semrpre negada. 

A história da humanidrude nos en
:sina que a evolução constante ~ no 

lsieyJ.ti<do da libertação dos cônjuge:so 
tias leis escravagistJas, a ·conta.r desde 
os tempos mais remotos dos casa
mentos polig.âmicos, dlos hal'ens, da. 
•escravidão da mulher. O divótdo. s~ 
rá conseqüência lógica da wolução 
da humanida-de, como vemos em to-
dos os paises, católicos ou orotestan-
11es, e uão apenas na União Socviétl
ca. A:cihlamDIS que os dirigentes dG 
Brasil não se acham em condições 
d'e coUJUlll"eender o divórcio, e esta. 
iprópria .r.eUI!lião é um 'exemplo de tal 
situação e mostra como estávamos 
aaertados· não incluindo o divórcio 
oomo uma .reivind1caÇão imediata., 
em nosso progr.ama. · 

Achamos que o ~ental para. 
ga.rantia da familia bra.silei.ra é a. 
13Jdoçã.o de certas medldas econômi
ca<> que a tiJ:em da miséria em que 
se encontra, na grande . maioria. As 
!m!edid·rus !econômicas estão em pri
m.eN-o lug.aa-. Poderemos ter leis que 
lproibam o divórcio, poderemos ·ter 
il.lliim belíssima moral ;proclamada, 
com êhfase, ·mas, se continuar a fo
me, có:ino vem acontecendo até hoje, 
a pairar sôbre o povo, se continuar 
a exploração do homem pelo homem~ 
como se .verifica :nos gr.ari.des _la,tifún
tlios, nas gramtdies fazendas, e no d.o
milnio das indústriaiS, , onde os que 

-menos podem são os que menos têm 
!direito; s•e nálo tomarmQI.,s medidas 
sérias piara .r-emedia.r a <d.tuação de 
miséria, tudo que se disser de bOm 
para f·amília não passa d:e demag<J
gia. 

Mas, desde que o assunto fÓi .tra
zido à baila, voto no s·entido de que 
se deixe a: dissolubilidadie ou indissa.
•1ubHidade do casamenbo p9.tl"a a. lel 
ordinária, ipoi\S é bem possíJVel que . 
ainda na vigência desta_ Ccmstítuição 
as <eoudiÇões , brasUeira.s. jpossibill
terrí a. adoção do divór-cio. Não. acre,. 
dito, também, <eomo se eXJpr.essou o 
Sr; Deputa:do Flôres da Cunha, que 
o número de casos seja tão pequeno 
que não justifique .lei nesse sentido. 
O própri-o a,nt. 13, .que admite o des
quite e a anulação de casamento, 
surgiu - em conseqüência da. necessi
dllide die íl:eis de aliliParo aoo oo.swts 
infe liZ/as. · 

Meu voto, :r-epito, será par.a que na 
Ccmstituição não figure &litigo que 
JProiba ou ·admita o divórcio, que de
ve ser matéria de lei ordinária, a. fim 
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de . que, à pro~o~rção que formos .evo
luindo <e melhorando a corrJlpl·e·ensão 
sôt~re o assunto, po·ssa o legiStl.aidor _ 
ordinário agir como entender mais 
conveniente. 

O SR. IVO D'AQUINO -"- Senhor 
PJ1esiden1Je, desejo àprooenta~r emen
dia. srubstitutiv,a ao art. 4. 0 cio proje
to, . adotand~:e o texto da OU'l'<~Sti
tuiçã.o d.e: 34. 

o di\!l,Positilvo prOIJlosto . pela .Subeo
miss·ão tem glr8.1Ve defeito d1e sentido 
e ·de fundo. 

o ;primeiro defeito está na ekp.t'~s
~ão - "~ que fõr previament1"' dec1a
rru&o em lei". Essa €Xil>ressão não se 
liga, absolutamente, a nenhum dos 
croceitos ante;rioroes, - nem a C>BJSa
·mento, nem a ministro, nem a con
fissão religiosa, nem a rito. Que se 
vai declarar em lei ? · 

Além dle tudo, é justa a ,obse!l'Vação 
dü · DepuJtado Prrudo melly. A Lei: ia: á 
dleolaxa~r que a religião é ou não 
ooeita..? lirá descriminar a; r.e&peito? 
NáJo é pO&SíVIel. Acho, portla,..nto, que 
o lllextto da Constituição de 34, que 
noo contém a eX)prleS&áJo, é muito 
mais claro e f~Cliz. 

Diz a. _Cons:tituiçãio de 1!134: 

. "Art. 146 - O casamento s.eorá 
éivill e g'ratuita a sua oe1ebra·çãü. 
O casamento IP·e!l'ante mini.stro 
de qualquer co.nfissão religiosa, 
~ujo rito n·ão contirari1e a ordem 
públkla. ou os bons costumes, 
pr{)lduzirá, rboda.via, os mesmos 
lafeitoo qll!e o casamento civil, 
des1d!e que, p.emnte a autorid•ade 
civi.l, na habilitação ~los nubern
tes, na· 'V'erificação do..s impedi~ 
mentos e no prooe'S~;o da <J!POSi
ção, s!ejam obserViadlas as dispo
sições dla lei civil e ,seja ê]e ins
crito no Registro Civil. o regis
tro s&á gratuito e olhl'igatório. 
A lei estabe1ecrá .pena1lidlades P3.
ra a transgressão dos preceitos le
gais atmentJes à -{Je~ebração do 
casamento". 

. O texto que aoaho de i~r ainda 
tem Umla Va.nta,g.em sôbre .O proposto 
pela subcomissão: .estabeLece a ha
bilitaÇá!o do oaslameillto ;pe.rante às 
·autor.idades 'compet1enuoo . O art. 4 
do projeto ;estabelece uma oonfusão 
a resjpeito e ence-rl'!a di.'liPO'Sição que 
não tem sentid~. 

A nabilftação, a meu voc, deVIe pi1e
cedoc oo caJSamento. Entendo que a 
au.tor~oode ci-vil deve, em primeiiro 
l<ug~al!', julgar dos impedimentos do 
casamento. Por isso, estou de acõr,
do cem o disposito na Carta &e 34. 

. Agona o~ airt. 5. 0 : 

"Os filhos adultlerinJOs não se
irão rec'Õill:J:ecidos" ~ 

A legislaç.ão civil, quando f.aJa em 
fill;los adulterinos, como. todos sabem, 
não define o que é a'Ci'Ul!Jério. Assim 
o filho rudiull!Jerilno é o resuJ1Jado 
da ·>apuração d{) adulitél'i'O; · e para 
exist'r 8;du1tério·, é prooi$o que ha.ja 
dcilo e;S{Peoíii:ico, ;nJa; iSUa con{:teitua
ção criminru. 

Nossa jUTis:p;rUJdência. tem ervoluíiio 
no smtido d:e ladmitiir .o reconhwi
m!Emito das fiThos,. radultlerinOis, po·r 
subs.~üente matrimônio. Os tribu
nais' se têm di,vi'Clido a a<espeito. E 
vou provárlo. O 'Thibunal de Sá(] 
Paulo diecidi ui que os filhos d!e des
quitados eiam a.dll!li:Je·ririos. A Côrte 
de Apelaçãio do Rio de Janeiro ·en
tlendeu que nãp eram. Postleriocr:men
te, o SUiprerno TribUil!al Fed•eral d-e
cildiu clie acôrdo com o 'ThibunaiJ. de 
São P.a ua.o. Em seguida o SuptÍcemv 
Tribunal Fedw311 estJabeleceu quie os 
filhos de desquitado\s não são adul
terinos e podier1am SJeir ·legit.ima.diOS 
;por subs:eqüente . matrimôa:lio. 

Ná'O .o;:ou f'avoráv.eiJ. · ao :reconhleei
mento dos filhos adulterinos, a não 
ser nos casos que citei e ·a legiti
mação sobrele'Vla o pró.p:rio reconh•e
cimento. Entlendo, por.ém, que ês~e 
text·o, 'Pelos motivos qu;e e:x<pus, na'O 
de!Ve :figura;t .na ConstituiçáJo, embo
m •aceite o principio civil qu~e- êle ,re
gula. '!lemo que, ficatndo o teoot.o co
mo está na Constituição, amanhã 
não possam ser l,egitJmados 01> filhos 
d!e dlesqui1Jados . . 
Essa é a minha opinião; por isso, 
voto pela supressão do tex.to. 

O S..l=t. SOARES FILHO - Sr. Pll'e
side:nte, a[plesar na eXistência Q.e 
emendas súpressivas ao artigo em dis
cuss·ão, p01à:eríarn01s dar estia POir en
cerr·adla em 'virtude de já ·oo!JaT· a 
mátéria suficientemente ventilada. 
Os que desejarem usar da palavra. 
pOiderão f.azê.Jo no ellica•:qlinhamento 
dia votação. · 

O SR. NEREU RÀll\1:08, PRESI
DENTE - Ohamo a tllllençã;o dos Se-
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ll:l!hor.es Representantes para o se
guinte: alguns pedem a palavra e 
falam rupem·as sô'br.e um antLgo. Seria 
mais co:nveniente que se :resewas&em 
para encaminhar a v.otação do res
pecti'Vo oa.rtigo. Assim evitaríamos a 
imensa confusão que se está gera.n
do a ~propósito de maúéria muito· 
simples _de votar. Todos conhece
mos :perf,eitamente o ·ass·lmto. , 

·Não have-ndo mais quem ;peÇa a 
palavra, encer.ro a Q.iscUlSsão. 

v amos votar artigo ;por artigo. 
Art. 1. 0 : 

"A t.arnília, consti tu.W.a pelo 
casamento monogâmico· e indis
solú.vel, tem rureito a amplllrC' 
oes.pecial dos ~pod>ea'es públicos". 

A êsse artigo foi oferecida uma 
útnioa .emenda, M'sHllad.a pelos Se
nho:res Sowes Filho, Baeta Neves, 
Gua.raci Silveira, Flávio Guimarães 
Hermes Lima e Alioma;r Baleeiro. 

A emenda prOipÕe a S\l!PI'•&ISão, no 
texto, das palavras "monogâmico e 
indissolúvel". Submeterei .a votação, 
suoessitV>aJffi!ente, uma e outl'a palavra, 
a fim de que todos os senhores repre
sentantes possam manüestar seu voto 
oom plena liberdade. . 

Em votação a ~Uipr.essão qa prula
v.r.a "monogâmico". 

O SR.. FERREIRA DE SOUSA -
S1·. Pl"es.itd,ente, · dle5ejo fi~Wer uma 
simpleiS dleclaração. Com ® devida 
vênia dloo ilustres .co:1eg~ da subco
missão, quero declarar que voto pela 
supressão da P:alawa "monogâmico" 
e -o faço sem qualqueT contradição. 
Ni1o e.stive p11ese.n te à 11eunião d:a 
subcomis~ão em que essa paiáVl'la foi 
encartada no texto . ·e ti!Ve wortuni
dade de., fa:1am:ló p&Dticulann:ente ao 
llusúre colega Padr·e Arruela Câmara, 
afirmar que estava em diNergência 
com a sua inclUISão, achando-a des-· 
necestSálria. 

PaÇo esta d€iclwração sem quebra . 
de minha solidariedade oom os cole
gas da subcomissão. 

O SR. NEREU RA:MOS, PRESI
DENli'E - Em votação o artigo 
com ;a reSE•alva da emenda. 

Os Senhores que ruprOIVam o artigo, 
salvo a emenda supressiva- das duas 
IPailJ9.1Vl'aiS "monogâmico e im:diooolú
"'el'~. quei·ro.m ficar sentados. (Pau
sa). 

Aprovado. · 

Em votação o deskque da palavra 
"m-onogâmico". 

D€1v>o deldl:ar.ar que voto favOTàvel
mente à SU'PI!'essão d<eE;sa palavra, por 
ser a mesma desnecessária no texto 
oon&titUJDional. 

Os Senhor.e.s que SJprOIVam a su
pressão da palav.11ru "monogâmico" 
queiram permanecer sentad-os. (Pau
sa) , 

.A;prova,da. 
Pa&,emos à outra ,palavra: "indis

solúvel". 
O , SR. SOARES FILHO ..,_ (Para 

encaminhar a votação) -'- Sr. Pre
sidente, estarei bem atento à solici
tação de V. Ex." e por isso sere~ 
br·eve. Não tomei o tempo da Co
m~osão discutindo as eiil.€ndas que tive 
a homa de apresentar. Quero, porém, 
fazi'lr uma declamção. O Sr. Prado 
Kelly salienliou, ao justüicar, seu ponto 
de vista, que o Sr. Brigrudeiro Eduardo 
Gomes, dm·a-nte· a oa.mpanha memo
rável que empr·eeiJJc1eu ·através do 
Brasiil., sustentou .a indissolubilidade 
do vfncUJlo conjugal, baseado em ·que 
nas democracias dev·emos inclinar -no.s 
ante os .';·entimentos da maioria. ' 

Tendo, justamente, em vista a po
sição em que se colocou o nobre candi
dato d·M ®OSições democráticas no. 
último pleito, é que em.tendo não poder 
nem deiV'er a Ocm..stituição mante1' a 
indissolubHida-de ·do vínculo como 
princ.iipi.o constitucional, ,exatamente 
para permitir que :ii.:a Legi-slação ordi
nária, quaiJJdo u'a; maioria se forme 
favorável à dissolubilidade do vínvulo 
possa torna.r-'Se diesde logo vitoriosa, 
sem os imrpeiCilhos de uma reforma 
constitucional que, po.r sua própria 
natureza é ,d:emorada, 'Pois exi•gká 
cer.tamente.> quorum mais ·elleV'ado que 
o da simples votação das ~eis or-
dinári.a;s. f 

POT outro lrudo, a r.etirruda da ex
!J)Tessão "iiJJdissolúv·el' do texto cons
tituciónal não implica necessária
mente na adoção do divóDcio. Li num 
comentrudor da Constituição de 1891 
que oêlroa de 2/3 dos constituintes 
eram cont-rários ao di!vórc1o. Entre
tam.to, votaram o texto e):Jl que a;pe
nas se reconhecia o casamento cele
brllld<J de a1eô11do com a lei civil. Re
tira;r da Constiltuiçã.o a dJe,clar·aÇão da 
irudwsolubiliidrude do vinculo, isto é, 
permitir que a legislação ol'dinária 
regule ·o assunto, 111ã.o é •estabe[ecer 
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condição favorável ou não ao divór
cio; é, sim,. entender que as maiorias 
do Pll!rl!vmento ordinário poderão de
liber3Jr sôbr·e a -matéria liwemente, 
sem a;s .peias constitucionais. 

Quero, também, Sr. Pr·esidente, 
f•a:ãer outras pO!!lderações. Sustentam 
aquê'les que exig·em a mrunutenção da 
irui~&s.olubflidadle como lp!l"i:ncípio 
constLtUioiona·1, que essa ·ex.ig.êtncia 
atende · a considoeraçóeiS de de1-~3J da 
família brasileira. Entretanto, se 
porventur·a fôsse possível a es·ta Co
missão · ·oo1lcitar a;os d'e!f·ensQireiS da 
inolusão dêsse princí{Pio qu•e enume
ras:em ou e~ellliPli!fi-clllssem os m.a- . 
les que sua adoção pretende iríamos 
cv.erifiiCa.r, àr. 'Pre&den'be, que tais 
males se a~volumaram depois de 1934. 
Se há mrules que es.tão •atentam.do 
oontra a pureza ou a estabilidllide da 
f•amllia bra~.Heir·a, suas IOa.usas. •são 
outras, muito diferentes das apon
ta.d"aos· pelos que aqui •defendem a in
dissc[ubHLdla•de do víiliCullo conjugal. 

O SR. ARRUDA CAMARA- (Para 
encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, defendendo a . indissolubili
dade do vínculo matrimonial e a cons
titucionalidade dêsse princípio, julgo 
estar prestando, nesta hora, o maior 
serviço que devo à Nação Brasileira. 

Não sou do ·número daqUêles que 
julgam em decadência a família de 
nossa Pátria. Não a ·considero de tal 
forma atingida de tão graves ma.les, 
que exij!a r·eméidio tão sério, ou me~ 
:llior, mal muito maior para .curá-la, 
oo.mo seja o divórcio. 

Na .realidade, o divórcio, COillqua.n
to 3.1PODJtado como remé dio parra o 
mal d!e a;1guns, 'vfuria ferrir no cerne 
a mais S'a.grada e respe-itável de nos
sas insti-tutições. 

A familia é a oélula mâJte:r da pá
tria. No conceito do Código de Mali
n€15, é a fonte de c:md.e recebemos a 
vilcl:a, é a prr-imel.ra -escola onde a>pr-en
demOIS a a!!Il13Jr a Pátlria, é o primeiro 
teaJ11Plo onde 3.1PTeruiemos . a ·orall'. Daí 
o dev.er sagrado de rodeá-la de todos 
aqulêles cui.d,ados n01 ati-neiilte à sua 
def·esa, isto é, à S.tla rmid3Jde, à sua 

· estabilidll!de, à sua fecundidade. 

A Í.."'Hiissolubil:Ldade do cas3Jffieruto é 
questão fundamenta.!. j:, por isso 
mesmo que alfeta. .pll'O!fundamente a 
vtda idJa N~ot<Ção, por· isso · mesmo é 
a pedra angulaJI da Nação e da Pá-

tr.a, conside["aJmOS êS&e preceito 
evidentemente constitucional. 

Eis POil' que, neste momento, tragQ 
o a.pê!lo da traddção brasileir">, o a.pê
lo dia maioria católica e :religiosa de 
nossa Páilria; o aJPêlo do povo, cOI!Il 
o qual os Parlidc5 .assumiram com
pll'Omiss-o solene no senrtido de fixar 
na nossa Constituição êss.e princípio, 
que não é nov~d·ll!de; pOil'que já está 
na legislação civil, consagrado ainda., 
como .o foi, na Constituição d" 34. 
AtJé a Oa.:rt-a. .Ue 37 o r&-:peitou e man
tt;ve .. 

Conci'to, pois, os nobroo: col~gas da. 
Comiissão da Ccnstitu' çã.o, em nome 
da esta,bilida.de da pátria brasil~!ra, 
nesta hora de convuMão internacio
nal, em que as instituições se agitam 
e sãio sacudidas .pelos ve1110.avais de , 
todos os setores, a que mantenham 
firme, bem firme, ê·sse .alioeuce só
lido .Õ!a nação brasil eira, que- é basea
da no ca<:ament o iilldissoiúV'e.l. 

Podemos, pois, concluir que não foi 
o fato de ser permitido a.o legislador 
ordinário até 1934 estabelecer o di
vórcio que determinou o crescimento 
dêsse mal. 

Pelo contrário: apesar da Consti
tuição de 34 ter incluído a indissolubi
l'idade do vínculo matrimonial entre 
seus ·preceitos, êsses ma1es cresceram; 
e se cresceram foi porque as causas 
são de outra natureza,, e de outra 
natureza devem ser os remédios. 

De nenhuma forma: Sr. Presidente, 
a proibição do divórcio, na Consti
tuição, atenderá a · qualquer dOIS re-
clamos enunciados neste recinto. • 

As causas são outras; o remédio é 
impróprio, e nós vamoo inutilmente 
incluir na Consti_tuição, inciso que 
contém matéria pooitivamente de le
gislação ordinária. 

Reconheço que diversos males estão 
afligindo a organização da família, no 
Brasil; mas reconheço, também, e 
creio que ninguém deixará de con
cluir comigo - que êsses males estão 
em ascensão, apesar do texto consti
tucional de 34 ter criado a impossibili- -
dade do legislador ordinário tratar do 
assunto. 

Procurem-os, portanto, o remédio 
próptio, deixando que a Constituição 
permita ao legislador ordinário esta
belecer ou não o divórcio, como en
tender a maioria do povo, em sua 
soberania pelo voto de seus repre
senta.ntes. 
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O SR. MAGALHÃES, BARATA -
Sr. Presidente, para honrar compro
misso político do Partido a que perten
ço, voto pela indissolubilidade do ca
samento. Não fôra êsse compromisso, 
manifestar-me-ia no sentido .de fa
zer constar do texto constitucional a 
indissolubilidade do casamento. Por
que, como espendeü o Sr. Deputado 
Soares Filho, devemos deixar ao tem
po, à deliberação do Parlamento a 
manutenção, ou não dessa indissolubi-
lidade. · 

:fl:ste o meu voto, para honrar com
promisso partidário, pois não é de meu 
feitio político assumir atitudes de Ca
labar. Cumpro sempre os meus com
promissos, aconteça o que acontecer. 

O SR. NEREU RAM:QS, PRESI
DENTE - Vamos· votM" o des.taque. 

Os Senhoi-es que o '<!JIJ["Ql\lail"em <ki- • 
x.arão jpiara a legislação onxl.inária a 
ma·béria do divórcio; os Srs. que o 
rej-eita:rem, ma1nterão o te-xto na 
Col!lStituiç.ão•. 

Pa"onrmciando-me, d-eclaro que voto 
· contra a emenda, poTque sou radi-· 

calirne1r1te ccn1'tlrá>rio ao divórcio, . 
tanto por convicções pessoais, como 
pé.r compl'Omissos: pal'tid.ários. Quan
do ;para aqui vim, meus eieitares, em 
sua. quase unanimidade obtiveram 
de mim o com'Promisso de fixrur na 
ca.rta Constituciooal a pxoibição do 
àlivóroio. · 

Os S1mhores que votam contra o 
dlestaque. quekam conse!I'Vat-s•e sen

•taídos. <Pausa) . 

Foi rejeitado. 

O S.R. SILVESTRE PERICLES -
Desejo consignar em ata que votei a 
f.avor do destaque, <porque, tra.ta..."l.do
se de matéria, de dil!'leito civil, nã>O 
deve figurar na Constituição'. 

O SIR. ALIOMA:R BALEEIRO -
PeçO a palavra. Sr. Presidente, votei 
ccm.tra a pecr-manência d'as ps.lavra~ 
"IIilcmQgâmico e indissolúvel", pnrque· 
rou radicalmente contra o desquite 
e f.avarável ao divórcio. E o sou po'l' 
cOirivkção !Pess·oal, c·omo V. Ex.a e, 
t ambém, porque não t:eillho n enhum 
oomprC'Il1.isso, nem partidário .nem 
com eleito.res, de votar co1ntra o ài
várcio. P.elo cootrário, cOíllsult•ado 
pela liga Gatólioa, na Bahi'a, reSiJoo
di, e·:xJproosameillte que vc.tairía a fa
vor do divórcio. Nem me sinto 

obrigado a seguir a orientação, em 
tantos assuntos, certa e luminosa do 
Bll·iga.cteiro :!Uduardo Gomes, porque 
esta cláusu}a · não fi.gura l!as b <ses 
da União Demoorátic-a NJ.Cional, à. 
quá.l perbenço, e a cujos -;:~ri·ncípios 
sou fili.ado . 

O SR. GUARACI SILVEIRA 
Sr. :Preside111te, é esta. a mini> a de4 

ela-ração de VlC·to ;. 
Além de todos os motivos: ex:postos 

em fa:vcr do divóreio, votei contra a 
i.ndissolubilidade do matrimônio por
que ·a eX:pressão ":casamen,to i:ndiss•o
lúcv.el". não correEopo,nde à realidade. 
IndissolúV>el é uma ccmsa que por 
sua natureza. não se dissolv~e e o ca
.!'am:snto, sei!Jaraido :p.o;r adultério já 
está dissolvido no que_ tem de mai_s 
fundam·ootal: · o amor e a fidelidade 
conjugais. 

O SR. GAFE' FILHO - Sr. Pre
sklieillte, votei a flllvor da emw.da 
pelos fund.a•m:entos do nobre De!pu
t;ado 'Sr. Soares Filho. 

O SR. HERMES LIMA - Votei 
de acôrdo com os fundamentos do· 
Senhor Dcwuta:do Alio mar Baleeiro. 
Mw compromisso é justame~n:te o 
OOi11brário de V. Ex.", Sr. Presiden
te; - votar a favor dQI diváircio. 

O SIR. VALDEMAR PEDIRDSA -
Votei cooka o de•staque por ser con
trário ao ddvórcio. 

0 SR. OAiiRES DIEBIRITO - Vo
'bei a favor do divórCio. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vam·CIS pas!S'a;r ao art. 2.0 :, 

"Incumbe à União, MS Esta
dos e aos Municf.pios, nos têr
mos das Leis respect:vas socar
r:er 'as famílias eLe prole nume
~rosa". 

Os SII'\S •. que aprovam que·ira con.,. 
senriar-fi•e sentados. (pausa). 

Foi a'IJrovado. 
Art. 3. 0 : 

"A lei civil determinará os 
casos de desquii:Je e qe 'anulação 
de casamento·, hav:endo serrJlPre 
l'êJCurso ex-officio, com efe~to sus
p ensivo". 

Extstem dU:as emendas ma;ndando 
suprimir o M"tigo, uma do Sr. Soares 
Filho, outra do Sr. Caiii'es de Brito. 



- 181-

Em votaÇã:o a.s eme-ndas. Os Sr.:;, que 
a.s aprovam, queiora.m ccmserva:r-s e 
sentados . (Pausa). 

Foram rej•eitadas. 
Em votação o artigo. Os Srs. r._u.,-, 

· o alpirO;va.m, queiram co;nse-rvar-s-e 
sentadoo. (Pawsa) . 

Foi- a.porovaido. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Pl'lesidiénte, doo1aro ter Vútado 
contra o art. 3.0, !POirque éntendo que 
se trata de matléria de d1reito civil; 
e não de Constituição. · 

O SlR.. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -Vamos passar ao artigo 4.0 

F1oi ·Of•erecida a segui,nte emenda 
sub&ti tu ti v a: 

"Ó ca.samooto r.eJ:igio.so equiva~ 
1e ao casamento civil, desde que 
se -obsel"V'em oo illllPedimenros: le
gais dêste e se-ja, a reque-rimento 
do ceiebr:ante, ou de ' qualqller 
interessado, inscrito, g r a tu i t a
mente, no Registro Ci:vil". 

Esta emenda, que é reprodução do 
art. 75 do projeto Sa.rr,~paio Dória, 
está -assina.da ,por mim e pelo Se
nhor Prado Kelly. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
(Para encaminhar a votação) - Sé
nhor Pr<esidente, não e.stão reunidos 
em conjunto . os membros da sub-co
missão. Boo\So, iffilltr·etantJo, 'dize•r a 
S. Ex."', ein meu nome ·e no do Se
nho[' Deputado Arruda Câmara, ~ue 
e;stamos die ple!Ilo acô11do cnm a. 
emenda sublscorita por V. Ex. a e pelo 
ST. D~utaJdo Pra.do Kelly, que re
produ.Z, com f•elicida-d·e, a ré-dação dO 
ante=projeto Sampaio Dóri!t· 

Va.liho-me entretanto, da oportuni- ' 
daide pa.ra dar uma satisfação Pm 
tôrno da redação do art. 4. o do :l}ro
jeto e chamar a minha responsabi
lidade da pa.rte mais acremente cen
surMlia pQr ·cti!veTs:os e ·eminentas 
membros da Gomi,esão. T-ra.ta-se -d·o 
iPOnto ·em que o artigo se ref·ere à 
possibilidade de declara-r a lei quais 
a.s reli.giões. que teriam · o ca.samGnto 
r·ecoohecido. HouV'e atk ilus.tlre 
Deputado que atribuiu à Sub comis
são o intuito secreto de obter de1!Jois, 
do Poder Legi&lativo o rec·mheci
mento de.s-ta ou· daquela r·eligião . 

Oouoe a mim, Sr. Presidente, lem
brax assa cláusula. Assim p;.·ooedi, 
não jpOrque preten-desse fes trí.ngir a 

poss.!ibilidald•e do reconhecimento d::~ 
casamento religiooo a P.sta ou aquela 
religião; mas porque o texto da- CO'IlS- · 
tituição de 34, nada dizoodo a re.s
peito, deu lugar a que o legi&1wor 
croináirio ao redigir a lei n. 0 3 7!J, 
sôbre o casamento religioso, se visse 
em certa diificu1drude para admiti!' ·o 
=amento oelebrado po.r qualqner 
rito i!'eligioso, inclusive peio.s que não 
tive,ss.em organização ou normas de 
Dil"eito Gancmico a d·isciplLnarem 
suas 'próprias oe.rimônia.s. Por isso, 
a lei n. 0 379, votalda .pela Càrr...a:ra 
com o ~io de jurisbas "minente-s, 
declarou que. só reconhec:s. os ritos 
católicos, protestante, grego-ortodo· 
xo e israeilita. · 

Ora, .essa declaa::aÇão da lei pod~ria 
ser aiTJO[lta.dã, como. inconstituc10nal. 

• Pooe não hruv·er Í!IliConstitudcmali.da.
de porque não s•e eD.:f:r.enta, ne'!ll se 
contraria, diTetamente, o texto· cons
ti.tuciorri.al. ~é! existe inconstitucio
nalidrude, quando a divergênc.ia não 
resiste a qualquer · meio d~ aJProxi
rnação ou de harmonizar :l le! ~ a 
Constituição. Por evitar esta argüi
ção, foi que lembrei se p,v;sibilitasse 
ao legislaJdQ'!" declan·ar quais os ritos. 

Mrus, <também, pe}o que vou escla
recer, o reconhecimooto do cas.am€'Il
to religi:OE'O iiil!PliJca .reconhec't1r que 
&te ca,sammto substitui, perfeita
moote, tll\d:a. a \Solenidrude, tôda a 
f•edção quas·e sa1cramental da ceri
môrüa civiJ.. E' o mom·ento em que 
s·e VEirifica a mrun.if€\Sltação perfeita. 
da vontllide dos nuboote.s. O reo~>
nheteimento d!o crusamento l'·eUgiooo 
atri!bui ao ministr.o do 'culto como 
que .fé. pú'blica pa:ra c-ertificar que 
essa vontade lhe foi ma.nif.esta.da de 
qualquer ~e. · 

Esta a .ra!llão .pCir que a lei ,xxle 
disciplinar os · ritos que lhe parecem 
próprios; êsse motivo por que eu mes
mo propuz a redação tão fortemente 
censurada por ilustres colegas. 

De acoodo com a proposta Sam
!Paio Dória, faç-o arpena.s questão de 
lr·etira:r a:a.s meus colegaiS a reSipon
sabiUdrude integiral do trecho cen
sura.do assim como de mos·trar que 
ê~e :nã.o visava como se disse-, 'obter 
mai·s tar.d~ o reconhe~imento df'.st.a 
ou daquela religião, nem se- rev<>s
tia do absurdo aqui proclamado 
tJéndo, ao contránio, base moraJ e 
jur:íidica 5Õlida . . De qualquer modo, 



~vitaria sempre questões a meu V·eJr, 
. se-m razão, mas sem,p.re q •testões. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Preddel!llte, nos têrmos em que 
está redigido o ante · projeto, ou mes
lmQ o su'bGtitutivo apre\se'I'ltad.o por 
V. Ex."' e pelo ilU>Stre De[>utado se
nhc'l' Pra.do Kelly, há ainda grande 
tpell'igo, para o qual quero chamar a 
.atenção de t-odos os memb'l'os Cl>e~ta 

.Ocmissão. 
A fanilli.a brasileira não nos per

doará o que vai resultar da aprova
ção dJêsse dispositivo deOO.•e- que · o re
gistro não seja obrigatório. 

·ns acôJ:do com o texto da subCo
missão e oom a emenda Nereu Ra
mos - P.r.ado KeJ:ly, o &acerdote ofi
ciante não está obrigado a registrar 
o c.asamooto C'elebrado. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESi
DENTE - Permita um esclareci
mento. o sacerdote não está obri
gado, nem ;podemos obrigá-lo ao re
gistro, ;porque o casamento rel~gioso 
só terá efeito, se fôr r·egistrado. Des.. 
de que a parte não quei·r.a d:ar efeito 
cJ.vil ao casamento. religioso, não po
dle haver a. obrigaçãio do registro. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Agradeço a V. Ex."' o esclarecimento 
mas, nem !P'Or isso, me sinto conven
cid-o. 

Já existem centena.s. e milhares d'e 
casamentos reali:z;a.dos sôm·ente na. 
igreja, que não transmitem aos fi
llhos do casaJ o direito de hea·ança. 
Há oente:nas de casos de- ;p-essoas que 
se casa,m na igr.e.ja e depois aban
donam o cônjuge .para oasar no civil, 
como há oenten.rus. de mulhesres 
a.bandonadas pelos maridos, religiosa
moo·te 1egftimos, mas deiP.ois oon,traí
ram no.vo ma kimônio perante a au
toridade ct,vil. 

Acontec•erá, então, o seguinte: da
eLa a; hi:Pótese da validade do casa
mento, muitas pessoas convolarão 
núpcias. ;na igr.eja catJólica ou na pro
testante, na &o/P'ectativa de que se
jam registrados. Não hav-endo obri
g1at0Jriedade do registro pelo cele
bran<te, o marido . g'Uí::t.rdará no bolso 

· os patpéis do casa,m8i11to ca.tólico, 
pa.ra, mais ta.rde, se lhe convier, r e
gistrar o aw, mas também para se 
não lhe convier, abandonar a es
pôsa e casar com outra, no civil. No 
interregiilo, carno no caso do faleci-
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menta do chefe da fam:í.li:a, nem a 
espôsa. nem os filhos participarão da 
hel!'a.nça. 

Se as· igrejas pretendem o direito 
d!e celebrall' casament-o- com €-feitos 
cd!vis, devem assumi·r, · também, pE
rante o país, ·a Oibriga;torieda.de de 
regis.trárlos sem o que s·erá concessão 
unilatera.J.• que trará gra.ndes prejuí- · 
zos p.a.ra a família brasUeira . 

As mu1hesres -casadas nas igll"ejas e 
que s·ejam' abandonadas · pelos mari
dos, os quais i.rão casar..,c;.e civilmente 
OiiJJd·e· lhes ·convier, com outra pe-<:..Soo, 
não perdoorão a esta C'o•nstituinte o 
cr.imJe que oontra elas pe;rpetrar . 

Par•a evitar êsses inconveniea1tes, 
senhor Presidente, foi que apr~entei 
a emenida, tornando obtigatorio o 
re·gistro. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se
nhc.r Presidente, a,oDedi.b que não 
haja nenhum membro da Comissã.o 
que noão acompanhe com seu voto, 
~:.ufra,gando-á, a ememi'a; do. Guaraci 
Silveira. 

·A Comissão acaba de cOi!lhecer de 
uma emenda de V. Ex;"' e do D~ou-·· 
tado Sr. Prado Kelly, estabelecen
do que 01 oelebrante do cas::t.mento re
ltgiosJo, ou qualquer interesadn, pos
sa, ou melhor, deva, a!I)Ós essa cele
braçiílo, •requerer o respectivo regis
tro ;perante o serventuário. local. 

Diz bsm o Sr. Guaraci Silveira, 
quando afirma que · a ;pró!Pria famí
lia brasil-eira não ficaria a,grad-eci.d-a 
a uma Constituinte que d-eixasse o 
reqUJell"}me'I1to d&~:.e registro au aJ
ve.drio dto celebrante .ou do próprio 
interessado. Devemos estabele.G: na 
001!1-s-ti•tuição a obrigatoriedade de re
g!stro por parte dos ce1ebra.ntes, isto 
é, da, autoirldade eclesiástica que dá 
o ato por bom e valioso. 

Declaro a V. Ex ."', Sr. Presidente, 
que não sufragaria, se presente es
tivesse à Comissão, no momento, o 
dis[positivo que atribue ao oas:m1ento 
religioso a fôrça do oasa1nento civil, 
pelo simples registro, pvrque é da 
nc·ssa tradição que o casamento civil 
precede o re-ligioso e a todos· c.-briga. 
O casamento religioso, pôsto .que os 
nubentes podem procurar a igreja 
de sua preferência - e as igrejas são 
várias - não obriga a ninguém. 

Não doou di:reit(> a nenhum dos 
membroo desta Comissão, padres ou 
não, mas afeitos às ooisas da iguoeja, 
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maioa- sentimento .ca.tólico que aquêle 
Sr. Pr-esidente, c·cm que procur·o 
~S>einpre pautar os a;tos da minha 
vW.a. 

Se aqui estivesse no momento, re
!Pito, te·ria votado contra essa ""menda 
como o fiz em 1934, ~po;rque não pos
so admitir que estejam·os elaboll"ando 
a C~msti·tuição, em assunto tão sé
rio, qual o da família, imbuídos mais 
dos sentimentos religios0;5., dêste ou 
d'2quele, do que em atenção dos pre
oeitos duros, firmes e frios, da lei. 

Nossa ta-adição - insisto, de vez 
que f,alo pal!'a os douto;res da Comis
são da Constituição - é que o casa
mento civil preceda . o religioso. E 
assim deve eer, . nem pCtcüa S•er de 
outri forme. , pois aquele é o que tem 
validade, -enquanto o religios-o -di

·gamos assim corre por conta 
da oonvenção. Os católicos vão e 
casar perante os ministros católicos 
de Deus; os protestantes, perante 
protestantes também ministrõS"' de 
Deus. To:d'os, pOO"ém, se casam pe
rante a auto;rid·aJC!Je civil, a quem a 
lei incumbe de celiebr.all' o casamento. 

Entretla;nto, Sr. Presidente, ·apro
vllJdia a .emeJnda que estabelece o re
·gistro, necessário se faz que estabel~
çamós, também, a obrigatoriedade 
<:l&se registro, pelo c·elebmnte do ato. 
Não o p odemos deixiar à V'OI!ltade do 
oelebrante ou de .quaJlquer intEII"ess-ado. 
Pir·ooi-&aanols, tendo po;r 'P'eJ"feito e 
acabado o casamento religiCJso. tê-lG 
t!!IIllbém como perf•eito e acaoado, 
com o regista'o obll'ig.atório. Abrire
mos oporturudlade à burla, à fa;r'ça. 
quiça .ao crime, se não tivermos mão 
firme ao estabel.eiCermos .a obrigato
riedade do registro, ou , melhor ao 
consilderarmos o casamento bom e 
vaàioso, somente depois d·e registrado. 

O. SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, quero salientar que 
o intuito máximo do Sr. Daputa:do 
Gurail'ci Silveira, secundado pelo Sr. 
De~putado Acúrcio Tô1·o:es •está aten
dido na em enda d-e V. Ex.a, quando 
diz que o cas.amento reEgioso equiva
le ao civil, desde que se- observem os 
impedimentos leg.ais, •e a re'queri
m~mto do Delebll"ante ou de qualquer 
interessado, s·eja insc:rito no registro 
civil. 

A exigência, portanto, está satis
feita, porque todo e quailquer cas~t
mento re-ligioso, pa.ra ter efeito civil, 
carece de S'EII' registrado. / E' o regis-

tro em outir.as palavras, que dará ao 
casamento religioso efeitos jurídicos 
civis. Fora daí, será quebrar o prin~ 
cfpio da distinção entre a Igil'eja <:> 
o Estado. Não é .possível a autorida
de civil fazer IIniPOSições em ' relação 
ao casamell!nto religioso. A única 
coisa que se pode dizer é estabelecer 
o prooeito em virtude do· qual não 
hav-erá €'feito civil n€nhum, sem o 
11egi.$tro do casamento religioso. 

Tal registro será pl"ecedido da ve
rifwação dos _ im\Pedimentos leg.ais. 

Adir-o, portanto, Sr. Pr·esidente, à 
emenda apresent.arla .por V. Ex.a, se 
bem que não esteja absolutamente de 
acô.l"d'O com a .ail}rmação inicial: -
"o casam-ento religioso equivale ao 
casamentno civil". De modo algum; 
.são instituições p.erfeitamente diver
sas, intrinsecamente diferente. E' 
só analisá-las . Aceito a emenda, com 
a re~'alva, .a menos que se suben
tenda que, aqui, s•e quel!' diz.er - no 
tocante aos· efeitos legais, ha.verá a 
~ui'V'allência. 

Quero repetir ao nobre Deputado 
Sr. Acúrcio Tôrres, ausente à dis
cu:s,ão no início do Capitulo, que· não 
estamos tmtaml.o de outro interêsse 
senão o daqueles brasileiros, cujos 
oas.amentos, numa proporção de 
60 %, são eJOC1usi vamente r eligi-osos. 
Vamos -amJpará-las, no tocante aos 
efeitoiS cirvis. 

O SR. O AIRES DE BRJ:TO - Sr. 
RreiS·idente, insisto em f:al.ar, porque 
tenho a pro<pósito urna em~nda su
pa-essiva e quexo def·endê-la. 

O art. fioará assim: 

"0 casamento será ·civil e gra
tuita a sua celebra.ção'. 

Todos os argumel!ltnos aqui trazi
d'()S para justtficarem o casam·ento 
religioso convenc-em--nos do contrá
rio. Se se permite {) casamento re
ligioso, e se é pr·eciso depois legali
zá-lo no civil, não há necessidade .do 
casamento religioso. 

Os textos do art. 4. 0 e do substitu
tivo apresentado sã-O contra os inte
resses dos · cônjuges; submetem-nos a 
situação precári•a e facilitam a biga
mia. Essa a verdade. 

Se a Igreja é sspa.xada do Estado. 
como se admite na própri.a Con.sti .. 
tuiçã.o, não é :possível admitir-se em 
lei o casamento religioso. os· nu-
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bentes, realizado o ato do casamento, 
irão rooeber .sua bênção, se quiserem 
de acôrdo com a religião a que per-
tençam, oom tôd!a a 1iberdooe. O 
que não é pÇ>Ssível é essa dubiedade 
de casamentos . 

Q SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Senhoras. que aprovam 
a emenda substitutiva, queiram con
servar-se sentados. (Pausa). 

Foi re}eitada. 
Existem ainda duas emendias ádi-

tilva.s o ' 

Dev·o, porém, comuni-car à· Co.mis .. 
sã:o esta:rem prejudicad!as a emenda 
do Sr. Caíres de Brito, que mandia 
SlliPrimir os ;;•eglllldo e terceiro pe
ríod'Os do artigo do projeto; a do 
Sr. He:rmes ·Lima - a República 
só rel()onhece o ca.samento civil. cuja 
Clelebra.çiLo será gratuita; e a.' cio Se
l!lhor Iw d'Aquino, substituindo o 
d·iiS/l)ositivo pelo texto da Constitui-
ção de 34. . 

Há ainda a emenda aditiva do 
Senhor Guaraci SilveiÍa, que acres
centa a palavra o,brig;a;tório; outra, 
do Sr. Atflio Vivaqua, acrescentando 
in fine, - "d-e>pois de ap"f:eciado . pelo 
reSIPCIDtivo juiz. a regularidade do 
!Processo". 

Voto contra, a émenda do Senhor 
Guaraci Siweir.a, pelo simples m{)lti
vo de que o cidadão, ~endo católico 
e querendo casar no religioso, não 
pode ser obrig.aido, (\)ela lei civil. a re
gistrar o casamennto feito na Igreja. 

Se .a Igreja está s·apa.rada do Es
ta;do, não pode exilsti:r a obligatorie
da':i'e. 

'I1em de ser oomo está na nossa 
emenda. 
'. 

Q casamento iiel,igioso só equiva- · 
le·rá ao casamCI!lto c.ivil naquelas 
condições.. Aqueles que quiserem 
equiparar o oasarn:ento religioso ao 
civil ~ fa:ZJer um ato só, deverão re
gistrá..Jo, mas não i!J'O'tliem, evidente
mente, .ser obrigados a fazê-lo, desde 
que não lhe queiram dar efeito .civil. 

O SR. HERMES L1MA - Senhor 
Prési:d:en<te, jpeço a V .. Ex." que me 
perooe, mas se o Estado tem inte
re~e na familia., o ['~g~t.ro do ca
samClilto tem de ser obrigatório. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENITiE -~O casamento religioso 
equivale ao, civil, desde qU!e se o'b- · 
s.ervem os iiD!Pedimentos legais . e 

seja, _ a requerimento do c·elebrante 
ou de qualquer interessado inscri
to, gratuitamel!lte, no Registro .Givil. 
E' o que diz a emenda. 

Quer dize!I que o casament<;> ;re
ligioso não equiva;lerá ao caEamento 
civil, uma v·ez que s·e não observem 
os imp-e-dimentos legais e não seja 
inscrito no Registro Ci'\11. 

O SR. HERMES LIMA - Ai e 
que está o perigo. 

O SR. OAmES D!E BEITO -
E-Stamos 2.qui para proteger a famí
lia e neete caso iremos p-ossibilita.r, 

\dentro da Constituição, a div•ersida-
de de ca...o:amentos, a ;poligamia. 

o SR. NIEREU EAlM:OS PRESI
DENTE - vv. EEx." estã.o ·perdep.do 
a serenidade no exame do a·5,'!unto. 

Atua;lmente exis.te 1!10 ·:Brasil Q ca
samento civil. Não há dispositivos 
algum na Constiotuiçã.o votada que 
extinga o casamento civill. S;1bem 
VV. EEx." pol'lém, qU!e os católicos 
no Brasil ca;sam também no religioso 
mas êll~e ~sarnento !religioso _não. 
tem, pela nossa lei, efreito civil. 

· O rSR. CIAIRES DE BRITO _:_ 
Vamos a·dmitir, então, a p<J·ssibilida
de das outras . religiões cel-ebraréra 
oa.samento r•eligi-oso com ef•eito ci
vil. 'ISso será prejUJclicial · à famí
lia brasileira e conduzirá ao cao-s. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em tudo isso lavra ·uma 
confu.s·ão lamentável. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, peço uma explicação 
e talvez, com ela, serenem os âni
mos. 

O SR. ALIOMAR BALEEmO (Pe
la ordem> Sr. Plresldente, te
nho para · mim que o Estado de
ve proteger a boa fé d.e todos 

· auantos vivem s·ob a sua ju
risdição. Estabelece casamento re
ligioso com efeitos civis e não pre
ver as hipóteses e formalidades dêsse 
ato, poderemos levar muita gente ig
norante - que é a maioria da nação 
- a sup-or que está casada com efeitos 
civis. quando isso não acontece. E' 
um ponto prát:co e realístico qu_e deve 
estar na consciência de todos. 

O SR. NlEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Onde V. Ex.a encon_tlrou 
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o il11jpedimento p!lll"a o legislador or· 
dinãrio regular o dispositivo que aeaba 
de s·er vot~j-d:o? 

O SR. ALIOMAR BALEE.IRO -
Fntão vamos deixar de lado êsse 
clliij)osltivo. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sir. President€, torno a pedir a e?t
pl:cação a que me re-feria há. pouco. 

Min..'l.a difi.culdrude é a seguinte: 
a:tuallmEI!l•te >existe de fato o casa
mento religioso e a pessoa casa ·sem 
nenhum mterêsse quando quer. Des
de, porém, qu~ fixamos na Cons
tituição que <J casamento realizado 
na Ig>r,eja, d€1POis pi)derá' ser r·egis
trado no civil, acontecerá o ca.so de 
muitas mulheres serem iludidas por 
seus maridos, porque êstes prometem 
que vão regiStrar o casamento, e 
não o fazem, e fica o casamento sem 
registro. E seremos res.ponsá.veis por 
isso. 

O &.~. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Atenda V. Ex.a ao texto 
que diz: 

"A requerimento diQ celebrante 
ou de qua.lquel!' Íill·teressad<J". 

Qualquer interessado po-de reque
rer êsse. registro. · 

Vamos votar. 

Os Srs. que a.r~rovam a emenda 
do &-. Guaraci Silveira que manda 
incluir ·a palavra "obrigatório" nes
se registro, queiram ficar · sentados. 
CPau,sa). 
. Foi a.prmr.ada. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Prooid1ente, desej-o consignar à 
mffiha declaração de voto. Votei de 
·a,c:Õ!rdo com •a doutrina sustentada 
·pOir P.onúes de Miranda em seu "Di
reito d!e FamHia'', tomo !Primeiro, se
llUnda ediJção de 1938, em que êle 

. parece-me· que foi não haver mais 
· tenta>da lUa .primeira edição de 191.6. 

O resultado da v·otação d;ecidi{}a 
parece,.me que foi não haver mais 
efeitos civis para o casamentno reli
gioso. O dispositivo está anulado e, 
diante da incongruência, V. Ex. a 
deverá ter algum remédio legal ou 
mesmo ·r.egimental para eliminárla. 
Foram atribuídos .efeitos civis ao ca
srum.ento il'eligioso. Não :pode ser anu
lada a votação, já decidida, na for
ma do regimento. 

O S.."t. NEREU RAl\!IOS, PRESI
DENTE -. Nada !POSSO Jazer nesse 
seiUtido, pois tenho de atender ao vo

\ tó que foi expresso. 

Exi<>te· outra •emenda ruditiva, de 
au'lloria ·do Sr. Atílio Vivaqua nesses 
têrmos: 

"df}pois ·de a!PI'eci-ada pelo res
IP'eiCtivo juiz, a r·egu!aridade do 
processo" . 

O SR. ATILIO VIVAQUA (Para 
en.caminnhar a votaç_ão) - O artigo 
4, redigido pela ilustre subcomissão, 
subciiXiin.a a V·erifica.ção do im'Pedi
mento e a inscrição da hahilitação, 
ao .pronunciamento da autoridaue ci
vil. 

A emenda de · V. Ex." e do Sr. 
· Ptrado ~e!lly não eJSiP8Cificou :es.sas 
prov~dências. Daí a emenda aditiva 
que apre>senuei, subordlm.atldo à auto
r~dade civil a Vlerificação dos requi
sitos legais necessários para que o ca
sa-mento r-eligi..oso ;produza os mes
mos efeitos que o civil. 

E' um-a oentenàa aoautelador•a e, 
nes.::.e sentido,. foi que a formulei. 

,O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Slrs. que ;;~Jprovam a 
emenda que ll)OOba de seu: lida e jus
tificada, queiram ficar sentados. 
. Foi aoprovada. 

O SR. ' PRADO KELLY. (Pela or
dén) - Sr. Presidente, é dificil con
ciliar a emenda que foi a.presentad.a 
por V. - Ex. a e por mim com o voto 
prof•erido pera Comissão. Tentei, en
tretanto, fazê-l<J resv-eitando as pala
vras do dis:po;s~tivo proposto que, a 
meu v•er,. não ficaram plrejudicadas 
com a emenda Guaraci Silveira. 

Isso antectpa _o trabalho da Co
missão de :Redação, enquanto -está 
bem viva em tod<JS ús eS!J)íritos a 
1embr8.J1Ça dos debates . 

A fórmula que apresento como re
sultall1te da votação, é ·a seguinte: 

"O casamento reUigioso equiva
le ao casamento civil desde que 
se observem os impedimentos 
legais e seja obrigatoriamente, 
comunioado pello celebrante ao 
juiz do Registro Civil, que o fará 
inscrever gratuita:mente. Em fal
ta de partiópação do celebrante, 
a inso:riçã.o se fará a · requeri
mento de qwalquer interessaldo". 
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O SR. GUARAOI SILVEIRA -
V. Ex.a suprimiu o "obrigatório"? 

O SR. PRADO KELLY - De fato 
- acrescentarei - "seja desde logo 
obrigatoriamente comunicado". 

O SR. GUARACT SILVEIRA -
A lei civil pode obrigar o marido a 
registrar, s01b pena de cadeia. A l~i 
posteriormente, dirá quem está obn
ga!do. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda diz: "o regis
tro ~cerá gratuito e obrigatóri'o". E' 
o que foi vo1Ja.do. 

O SR. AGURCIO TORRES 
Sr. Pre•sidente, o objetivo da emen
da do Sr. D2putado Guaraci Silvei
ra não foi, apenas, dar a obrigako
riedade à autoridade, no registro ci
vil. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - E' o que está •escrito. 

O SR. ACURCIO TORRES 
... mas a obrigatoriedade da imedia
ta comunicação. , 

1 O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos ao art. 5. 0 : 

"Os filhos adulte[·inos não se
rão reconhoecidcs". 

Existe emenda mandando supri
mlir o •artigo, de autoria dos. Srs. Soa
res Filh<o, Baet.a Neves, Aoúrcio Tôr
res, Mílton Oampos, Guaraci Silveira 
Raul Pila, Atílio Vivaqua, Gtraco 
Cardoso, Flávio Guimarães, Costa 
Neto Aliomar Baleei.ro, Hermes Li
ma, 'Cirilo Júnior e Valdemar Pe
dros•a. 

O SR. FERREIRA bE SOUSA -
(Para e_ncaminhar a votação) - S.r. 
PJ'.esidente, estou de inteiro IJ.CÔtrdo 
com a .e/menda su<pressiva, que v.em 
ao encontro daquilo que eu mesmo 
já decidim fazcll'. 

~.ste dispositivo .entrou no a.nte
.projeto por uma questão de última 
hora, .e •eu fiz questão de dec1arar, 
mesmo, a diversos c·ompa-nheiros que 
se fôss·e necessário tomaria a itnicia
tiva de soHcita.r sua supressão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação a emenda. 

Os Senhe:res que a aravam, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa). 

Foi a:Provada. 

O S1R. SOAíRES FILHO - SI. 
PreSidente, ao redigir a emenda, ti
ve em atenção os oomipt::omissos pelo 

' Bra<Sil assumLdo,;; em conferências e 
em congressos internacionais sôbr~e 
assistência social e defesa da cn
ança. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI- . 
DENTE - Eüá proej11dicada a emen
do Sr. Deputado Calires de Brito. 

Dado o adiantado da hora, e;ncer
r'O aqui a :s•essão, convoc~ndo outra 
patr•a hoje, às 21 horas. 

(Levanta-se a · sessão às 18 hO
ras e . 50 minutos) . 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Do Sr. Deodoro Mendonça 

Voto pela im'CiissolubHidade da c.a
srumentD, de acôrdo com a "minha 
eonsciência cristã e ós interêEses da 
s·ocied'ade brasileira. Pre<firo a ·se~ 
glliança da f<amília na ·base do ma
trimônio indissoJ:ú!v~l; a abrir uma 
porta larga a tôdas as transigê;ncias 
morais, eliminando o pudor da nos
sa 'tradição e . o respeito ql+e o pri'n
cipi.o do matrimônio perene impõe 
às uniões formadoras da famíJ.ia. 

Todos os benefícios que o divócio 
possa trazer em favor de desentendi
mentos domésticos, entil'e marido e 
mulher, não valem os males que o 
divórcio viria trazer à sociedade de 
um p•ovo que come~<a; como nós, ·a 
sua estruturação cultural e moral e 
tem a maioria das suas populaÇões 
rústicas deSiproyidas de instlruçã<o pa
ra defender seus próprios interêsses. 

..._ Do Sr . . EdUJardo Duvivier 

Declaro que votei a fl!IVor do ca
ráter indissolúvel do casamento, co
mo condição pa:I'Ia obter arn,paro es
pecial dcs poderes púqlicos, pelos se- · 
guintes motivos: 

1. 0 , porque a indiss.olubilidade do 
vinculo é motivo de resistência dos 
cônjuges a manifestações impulsivas 
de sei!J'aração; 

2. 0 , poique, na época atual, tenho 
como certo que êste é o desejo da 
maioria do povo brasiLeiro; 

3. 0 , po.rque, assim !Pensando, assu
mi comi!Jromisso de votaa: na forma 
exposta. 



33.a Reunião, em 2 de Maio de 1946 

Reuniu-se hoje às :11 horas a ~oo
missão da Constituição, com a pre
sença dos Srs. Constituintes: 

Nereu, Presidente - Prado Kelly 
- Agamemnon Magalhães - Ataliba 
Nogueira - Cl•Jdomir Cardoso - Sil
vestre P.éricles - Arruda Câmarr,t -
Soares Filho - Ferreira de Sousa -
Gustavo Capanema ~Mário M~agão 
- Argemiro Figueiredo- Ivo d'Aqui
no - Eduardo Duvivier - Edg·ard 
Arruda - Valdemar 'Pedrosa - Raul 
Pila. - Q:J..ires de Brito - Costa Ne
to - Baeta Neves - Graco Cardo
so - Guaraci Silveira - Flávio Gui
marães - Adroaldo Costa - Sou
sa Costa- Hermes Lima- Café Fi
lho - Milton Campos - Aliomar 
Baleeiro - Deodoro MenC.onça. 

o SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Está l:tberta a sessão. 

Em discu,-são o capítulo 2.0 "Da 
Educação", r ela,tivamente oos artigos 
6 a 17, inclusive. 

O SR. HERMES. LIMA - Sr. Pre
sidente, pediria a atenção da Comis
são e especialmente do nobre Sena- · 
d'Or Ferreira de Sousa, para as breves 
considena.ções·· que vou fa.zer . ' . 

Sr. Presidente, não ·tenh0 out.ra cb~ 
servação a respeito do art. 6.0 senão 
a de que a educaçã0, hoje, não com
pete supletiva e subsidiàriamente aos 
poderes públicos. Evidentemente, a 
família de hoje não está em condições 
de C::ar aos filhos a educação reque
rida pelas exigênci11s da formação téc
nica contem!}orânea. Reconheço qui" 
a família é a base da educação moral. 
Acho que nã0 há nada que possa su
bstituir a educação da crianç1:t, um 
bom lar, um lar bem formad'O. Mas, 
dizer que a educação .- dever e 
direito natural dos pais ...,.... compete 

. supletiva e õubsidiàriamente aos po
d eres públicos é contrariar a rS\'llida
de, pcrque o que cumpre ao ES:tado 
nãt.> é o subsi::-iário nem 'O supletivo. 
O que lhe cabe, nesse caso, é t ão 
principal, quanto o que çbmpet'.:) à fa-

mflia. Nas condições atuais, o ensino 
e a educação que ·Q Estado fornece é 
um ensino e uma educação que i'l. fa
mília não está apar·elh ada para dar. 

Não aPreEentei, entretanto, qualquer 
modificaçã<O ao artigo, porque acredito 
que, redigido de qualquer forma, não 
há de contn:triar cr' desenvolvimenro 
que a instruÇão pública deverá ter, 
nem a realidade de que a família não 
pode preencher todos os encargos da 
eC.ucação de um ser humano. 

Quanto' .. ao art. 7P mandei uma 
<em,enda suprimindo do parágrnio 
único a letra t porque n ão envolve 
matéria con stitucional . 

Vejam cs senhores membros da c.)
missão que n a letra d chegamos a ct:i
zer: "ensino no idi'Jma pátrio, salvo 
de língua~>• estrangeiras'. E' absur<io 
figur1:tr isto na Constit uição, pois é a 
lei ordinária e não à Constituição , 
que legisla para as esc'o1as alemãs de 
Santa Cata.rina ou para as japonêsas· 
do litoral de Sã0 Paulo. 

Enc'Jntn:tmos, ainda, dispositivo que 
encerr.a dee],aração com o essa: "t·en
dência à gratuicl&de c:o endno": Tra
ta-se de um desejo, de um voto que . 
nã:o tem motivo para figurar no texto 

A letra ''i também encerra preceito 
inaceitável em uma Constituição, pois 
trata de frequêncir:t. · 

Chamo a ata.nçã9 eLa Comissão para 
o fato de que estamos sobrecarregan
do de mais o text0 con~?titucional. 

Precisamos c'Onfiar na s-ahedol·ia. do 
legisliJ.dor e da administração, porque \ 
a Constituiçã•'),comq há pouco decla-
rei ao eminente cci1ega Arruda Câ
mara, vai Eer o que 0 pais tiver capa
cidade para f az.er C:ela . 

Evidentemente, quanto melhor o 
texto mais favorecerá 1:1 aplicação da 
Constituição. Por melhor que seja, 
porém, êle não tem poder criado-~r. 

Se o pais não for capaz de dar vida 
à Constituição ·para aplicá-la no sen
tido de seu progresso e de suas neces
sid&des, a Carta Fundamental perma-
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neoerá um· texto escrito, sem maior 
importância. 

Também mandei suprimir o artigo 
8.0 que diz: 

· "Oompete a União, ao<s· Estados 
e aos Municípios organizar e 
manter sistemas educativos res
peit:tdas as ciretrizes do plano 
nacional de educação". 

E' evidente que cabe à União, a·os 
Estados esse dever . Nãn há nenhuma 
proibição. A necessidade de endno 
primário é, realmente, como a sua 
gratuidade, um postulado que está na 
consciência do próprio país. Como 
pede o Estado deixar de ministr·'U', 
pelo menos, a instrução primária? 

Será possível que, não ha.ven·do esse 
impedimento expresso lia Coru:tituição 
o Estado passe a cobrar a instrução 
primária? 

Quanto por exemplo oo artigo 9.0 

- não me al:ongarei nesta ciscussão 
-também m:mdei uma emenda, por-
que me reservarei para debater o as
sunto no plenário. Restabeleço, pura e 
simplesmente, o texto da Constituição 
de 91, c•:)n\!agrando o ensino leigo. 

Também, quanto ao artigo 13, pará
grad'o único, não sei porque determi
nar que a União, os Estados e os Mu• 
nicípios aplicarão nunca menos de 
20% dos impostos arreca:dados no de
senvolvimento do problema d~ educa
ção. Se eles não aplicarem, qual a 
sanção? E' claro que devemos confiai' 
no espírito das corrente;s polític,a.s da 
Naçãto para que a política educacional 
seja Dealmente a, ma.is · amparaC:a e a 
mais f.avorecid,:t. Compreendo a im
portância do problema educacional, 
mas vejo que não deve figurar no 
texto da Constituiçã0 a exigência re
ferida, sobretudo sem sanção. o pais 
tem de adquirir por assim <i.izer, uma 
g;rande consciência eduCiacional. Dessa 
consciência dependerá o e:sencial. 
Vivo na Capital da República, onde 
também a 'o'bra educacional deixa 
muitíssimo a desejar. Aqui, as estatís
tie;J:s oficiais afirmam que há ceréfl. C::e 
60 a 70 mil cria,nças que não tem es-
colas para, frequentar.· ' . 

N0 Brasil há, positivamente, alguma 
coisa que puxa a instrução e a edu
cação do pov•' para tras, porque, em 
p,ute alguma :: e tem feito tantos dis
cursos e produzido tant'Gs trabàlhos a 
resfeito de educação e sôbre · a neces
sidade da educação, com0 em nosso 
país e, entretanto, s''mos independen
tes há mais de um século e ainda nii.o 

'resolvemo& sequer q problema do 
analfabetism'Q. 

Julg·o que constitue matéri·~ de lei 
ordinária a criação de fundos e~uca-
cio!lais. \ . 

De qualquer forma, chamo a aten
ção para o seguinte: a União, os Es
tados e o Distrito Federal formarão 
fundos de. educação com administr,:t
ção própria destinados ao desenvolvi
mento da educação em todos os as.'
pect<:ls, diz o texto. 

E;' uma facul·dade que se lhes . dá, 
como está re-digit:·o. Espero que o Se
nhor Senador Ferreira de ·Sousa diga 
o que pensa a esse respeito. 

Quanto ao § ' 1.0 do 1:trt. 14, não 
me parece necessário. 

O art. ··15. diz: 
'"O 'provimento do magistéri'.) 

oficial, secundário ou ~iUpen>:>r, 
~erá feito mediante . concurso áe 
provas e títulos. 

§ 1.0 - o dispos-to neste n
tigo não impede o contraoo por 
tempo· certo, de professores ou 
cientistas de nomeada, nacionais, 
ou estrangeiros". 

E~ evidente que não impede. Nada · 
tem uma coisa com a outna. 

Ach<:> que ·devia ser suspen!o. 
Assim também o art. 17, e seu pa

rágrafo único, nestes têrmos: 
"As emprêsas industriais, co

merciais e agric'Olas, em que tra-:- _ 
balham mais de cem pe;;.soas, se
rão obrig.aC:11s a manter ensino 
primárlo gratuito para -os seus 
servidores analfabetos e os seus 
filhos". 

"Parãgra•fo únioo as emprê-
sas industriatSJ serão obrigadas a 
manter escolas profissionais ou 
àprendiZi:tdos, na . forma que a lei 
determinar, respéitados os. direi
tos ·das profi.<lsões". 

Parece-me Sr. Pre;"idente, que ês
ses dispositivos foram mantidos e não 
·sei se darei l() meu voto pela sua ma
nutenção, P'Orque os julgo dispensá
veis - deverão ficar no capitulo da 
Ordem Econômica e Social. . 

Eram essas as coru;1der.ações que 
dese;i1:tVa fazer . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presi~ente, prestei absolut?. 
atenção às consi~erações valiosas 
aduzidas pelo ilustre colega Sr. Her
mes Lima,, e, a respeito da;> mesmas 

tom--:> a. liberdade de, por minh-a vez, 
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acrescentar outras tl3.ntas, em sinal 
de apreç•o à douta Comissão. 

Quanto à competência, atribuída 
pelo art. 8.0

, . à União, aos Estados e 
aos Municípios· devo acrescentar que 
o. dispositivo se···me a.figura wp•r
flll'~. 

O SIR. FElRREIRA DE SOUSA .__:. 
Há urna emenda minrua., sup:çessiva, 
pois o BJSsunto está regulado na com
petência da Uniã'O. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
Agradeço o ·aparte elucidativo ão 
nobre colega, mas pretendo dizer que 
haveria, talvez, conveniência .se, por 
aci3-So, ~essemos competências dife
rent~. em matéria educacional, à 
Uniãt.>, aos· Esta:dos e aos Municípios. 

Digo iss'O, pensando que seria de 
todo proveito, para eficiência do nos
so aparelho educacional que ao Mu
nicípio coubesse precipuamente o e:n
sino ptimário. Aind1a há · p•ouco se 
afirm'Ou que o ensino primário no 
Brasil, era simples alfabetização; em 
tooõ o caso, isso, muito pouco em
bora, seria um grande pass'O no pro
gresso do pais. O ensino primário 
- está na consciência de todos -
é de absoluta deficiência no Brasil. 
Não há necessida;de de recorrer ~ es
tatísticas, nem invocar autoridades 
na matéri'<L, ·pGrque toc'Os conhece
mos essa verdac;ie, sobret~ldo na úl
tima campanha, quando visitamos os 
lugare11 Illiil.is recônditos d'os nosw.s 
respectivos Estados. 

Ora, vem a pelo, mais um'o' 'l<ez, 
lembrar ft tal coisa do exempl-o ame
ricano. Nos Esta'CiGs Unidos, ven- · 
sino primário é -da competência do.s 
Municípius na sua quase totalic1J<tde 
- e a sua eficiência é imensa. Pior 
isso, alguns defeitos da chan1ada 
"r€13-lida:i·e brasileira" talvez ali não 
existam, enquanto superabundam en
tre nós coisas dolorosas, nesJe p·ar-

• ticular. 
Todo~ sabemos que as professoras, 

geralmente, são educadas e formadas 
nas capitais ou n1a.s cidades de · gran
d e densidade demográfica. Criam-se 
nesses meios e adquirem 'os hábitos 
dessats cidades. Quando t.ransporta
c.as para o interior, são ver~!adeiras 
derracinées; não supo·rtam o · n::
biente e pensam em voltar às cida-
des de onde saíram. · 

Ora, se atribuíssemos a nomeação, 
. P\TOVimentü, funcionam.ento, enfim 
todo o mecanismo do ensino p:rimá~ 
rio aos MunicípiQs, ainda que o Es-

tadü àisciplinasse as r(egl'las gm:ai.s 
quanto aos requisitos mínimos de ca
P.,acidade, i{loneidade, etc., bem pos
sível nã-o existis-se esse mal, até 
porque, permanecenõ.o, cóhlO perma
nece o ensino primário sob a juris
diçoo e competência do Estado, o 
maior it:·eal da profesSOl"i;L do Inte
rior é obter transferência para a Ca
pital; transferência, ou nos próprios 
quadros do ensino, ou para qualquer 
outra . carreira do funcionil.lismo do 
Estad-o. E, então, as professoras dos 
arraiais se convertem em dactilógra
fas. amanuenses, escriturárias, men
salist~U>, attachéCs, enfim, nos inú
meros c;3.1·gos supérfluos do mecanis
mo burocrático e excessivo, das gran
des cida.ctes. 

.creio que a competência atribuída 
aos Municípios viria minorar esse 
mal. Os Prefeitos · em contato mais 
íntimo Cüm seu pessoal e recrutan
do essas professoras das própri,:Ls zo
nas agrícolas .e rurais, cortariam 
essa possibilidade das transferências 
que ·'o ensino controlado pelos gover
nos dos Esta~os abre largas ens,'tn
chas em preju!zü· da educação. Claro 
que tal reforma é inseparável de urna 
discriminação .constitucional de re
ceitas mais favoráveis aos Municípios, 
pois ·estes, como é notório, nã'O dis
põem de recursos financeiros. 

Qu,~nto a di.,;posição relativa à fre
quência., estamos todos de acõrdo. O 
próprio mérito da medida é discutí
vel. Sa.Q,emos que há universidades 
que a.ctotam sistemas de· ensinlo, nos 
quais ,se poC.·e abrir mão da frequên
cia obrigatória. Pcrr outro lado, nos 
que ensinamos, temos· consciência de 
que não é . ra. presença do bed~>l en
carregado da chamada que faz a fre
quência a-os a.Iunos. O profess'or é 
que tem de tornar a aula bastante 
·atraente e, sobretudo, morali.2,a,r os 
exa-mes. 

Não é de · todo despiciendo lem
brar Rui Barbosa ,que, em sua re
forma do ensino de .18S1-1882, já dis
pensav·a a frequência obrigatória, ex
ceto naquela.<;• cadeiras , que exig~am 
aulas práticas 'ou de caráter expe
rimental. 

Ainda me sirv·o ~a oportunidade 
Sr. Presidente, para pedir a V. Ex. a 
que adie ou transfira para. o mo
mento em que discutirmos o capi
tulo refarente à Discriminação da 
Receita, os art.igos 10, 11, 13, pará
grafo único, e 14, desta seção. In
cluem matérias financeiras, muitas 

·" 
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das quais já e:tão perfeit.:unente re
guladas naquele capitulo. 

Se v. Ex.a entretant'O, assim não 
entender, reserve-me o direito de 
discutir o mérito de cada um desses 

. artigos, à proporção que forem sen
do pootos em votação, sobretUido o 
artig'O 14, cujas medidas, a meu ver 
:reputo abSolutamente ineficientes pa
m. segurança e expansão C.·o aparê
lho educacional brasileiro, por mais 
simpática que seja a inspiração de 
quem aqui as inscreveu. 

Não é com estas migalhas das· he
l:'ança5 jacentes, representadas em 
poucQs centésimos dos recursos es
t.:t.duais que haveremos de manter e 
desenvolver os fundoS!tde educação e 
os nossos sistemas educacionais. Para 
isso, só há um meio, e es~e ainda é 
o impôsto.· 

Por último, Sr. Presidente, ainda 
me permito enviar uma emenda ino
cente, ao artigo 9.0 suprimindo as 
palavras "constituirá m:l.téria dos 
respectivoo horários" o ensino reli
gioso, e. acrescentar, enfim, coerente
mente com meu ponto de vi:ta ante
rior, a seguinte cláusula, também per
tinente ao ensino religioso: "sem onus 
para os ccxfres públicos". Qs motivos 
são ébvi'Os já cs expus em ses~á;') an
terior e· nã.o há necessidace de fatigar 
a Comissão lembrando-os aqui. 

Em rélação ao primeiro, sou mais 
tolerante que o Sr. Hermes ·Lima, não 
chegando a instituir o ensin"> leigo, 
que c·onsidero mai~. conveniente. Pen
so, entretanto, que deverá haaer certa 
tolerância da própria Comissão, para 
o ensino religioso, nc's .estabelecimen
tos públicos, desde que não se oobre
Q:t.rreguem de despesas os· orçamentos 
e uma vez que não c·onstitua obriga
tóriamente matéria dos horários. 

Se se intercalar o ensino religioso 
na zona das demais disciplinas, for
çar-se-á o aluno que não tem inte
rêsse ne,se ensino a permanecer mais 
uma hor,a. na escola, sem qualquer 
vantagem. O ensino religioS'O poderá . 
ser tolerado - não vejo mal n isso, e 
sim um bem - mas sem a preocupa
ção' de que a Constitu:ção regula
-mente até 0 seu horário. Se a admi
tirmos, evidentemente há de se lhe 
reservar, C.epoü-, o horári•o. (ll!luito 
bem). 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Presidente, não pretendo falar 
quando houver votação de artigo por 
i3.l'tigo. Por esse motivo, quer0 expor 
meu pont'O de vista a respeito di'- ma-

téria de todo o capítulo no trecho. 
que está sendo votado. 

Não houve de minha parte qual
quer oposição ao art. 7.0 e al!neas 
Desejo, entretanto, chamar a atençã'O 
p:ua a letra f onde .se diz: "sendo 
assegurada época especial de exame 
aos que faltarem ~·aulas por força de 
trábalho nec-essãrio à própria manu
tenção". 

Em que pese ao ilustre Deputado 
Qa.ires de Brito nome que declino 
cem bastante respeito, tem'OS em nos
so meio, entre os que aC.'Otam o credo 
comunista, algumas centenas talvez 
de homens de elevada inteligência 
que não tiverani oportunidade de es
tudar e que ~e sentem recalcados, re
calque que leva às sUJas almas justa 
reV'Olta contra o Govêrn'O que não 
lhes deu ensejo de adquirir os conhe
cimentos que desejavam e que seriam 
de grande vantag-em para o Brasil.-

Quero chamar ·a atenção dos Se
nhores .constituintes, porque a maté
ria encerra grande respon.;abilidade, 
principalmente, vamos dizer sem ne
nhuma ofensa, nessa questã'O de ex-
tremismos C:e totalitarismos. · 

Realmente, nas classes pobres há · ., 
verdadeiro anseio de cultura, e e.!'Se 
1anseio não está sendo atendido pelas 
altas autoridades do país. Direi, ci
tando um caso pessoal, que os meus 
filhos, que trabalham, cuj'O pai tam
bém é funcionário público, para pode
rem estudar e trabalhar :;,o mesmo 
tempo precisam matricular-;:-e numa 
escola do Rio de Janeiro que não 
exige freqúência. Entr.etanto, é ver
dade existirem outras escolas em São 
Paulo 'onde eles· Poderiam estudar sem 
lfrequência, mas -o processo ali usado 
não poc-e ser aceito por quem tenha 
amor à pátria e às instituições, pois é 
preciso contribuir financeiramente 
para bedéis e continuas no sentido de 
que as faltas não s-ejam , marcadas. 
Há também professores que alegam 
pl"oteger seus ,alunos não consignando 
suas falt~· . Mas não podemos apro
var que professoo:es que jw·aram 
observar as leis do pais permitam 
seus alunos deixem -de frequentar as 
aulas e· os admitam a exame, sabendo 
que_ faltaram dura:nte o tempo que 
não lhes é permitido pela lei. 

Por i~o. Sr. Presidente, bati-me 
pela inclusão desta medida, - "sendo 
assegura~a época especial de exame 
aos que faltarem às •aulas por forca 
de trabalho necessãrio à própria ma
nutenção". 
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Alega-se que isso é just'O, mas 
que nem ~empre os examinadores es
tão à altura de exigir de tais alunos 
sem frequência o que era necessário 
para que não PiJ.Ssassem ignorantes. 
Mas também não é justo que pela 
parte moral dos professores, impe
çamos alunos que trabalhem e estu
dam de prestar exame quando pre
parad'Os na ma,téria a que estãQ su
jeitos. Também se alega que .em 
matéria que exige frequência em la
boratório, os alunos não podem pres
tar exame sem frequência. Mas a ml
nha respost1J. é a seguinte: se houve1 
nas cidades- do interior dois, três ou 
quatro médicos dispostos a en.sinar 
tais matérias nas santas casas de mi
sericórdias e nos h'O.Spitais e os .alu
nos estiv.erem habilitados a prestRr 
exames, que importa às es·colas ~upe
rim·es o lugar em que ádquriram 
seus conhecimentO-'•? 

o apoio a esse -inciso é uma u01'ta 
que 1ab1imos as inteligências viva.; e 
fortes C:'Ds que trabalham. Nã:o lhes 
podemos negar tal direito. Direi ma)s, 
- uma nação que não sabe aproveitar 
os valores intelectuais- dos que traba
lham, é uma nação suicida, é um"a. 
nação sem lideres, é. uma nação !'em 
guias e sem homens de valor. 

Peço aos distinros colegas <-poio a 
essa disposição - já exi~:tente 1:a 
prática, por uma permissão ilegal -
par!J. que seja matéria constitucional 
e um direito aos que trabalham. 

A respeito d0 .art. 9, devo lembrar 
que em 34, depois de estudarmos com 
patriotismo a &ituaçã'O espiritu'll do 
Brasil, chegamos a aprovar exatamen
te i:'t matéria nos têrmos em que se 
encontra no projeto . Tinh::. eu receia 
Sr. Presidente, de que houvesse 
opressão por parte da maioria para 
com. cs alunos em minoria. Na reali
dade isso se verificou em muitos Juga. 
res, mas poóemo.s· dizer que nestes 
últimos anos, em virtude da solldarit:
dade religioSJJ. dos credos cristãos, no 
meio dos ataques dos iconoclastaS e 
daqueles que pretend·em derrubar tô
das as bases . do cristianismo êsse 
modus vivendi já está se solidificando 
e nenhuma autoridade mais te~ia co
ragem .C..e- humilruar uma criança por 
ser de religião diferente. 

Apoian-úo q art. 9.0 faço votos para 
que, dia após dia, esse entendiment'O 
entre os credos cristãos do Brasil 
sempre se imponha como em outras · 
nações civilizad.as, entre as quais os 
Estados Unidos, Cal.1ia;dá e Inglaterra. 
Nosso país, na questão de respeito as 

liberdades de crença, não pode mais 
ficar numa rabeira dol'Or~a. 

Apoi0 o referido artigo, com meu 
voto de confiança nas autoriC:ades 
religicsas de todos os credos uo Br:.
si~. 

Agora, cham'O a atenção ·para um 
erru <ie impressão. No parágrafo 
únlc0 do art. 17, onde se diz - "res
peitados os direitos das profi~~õcs", 
deve ser como na · realidade está no 
original -, "respeitado o dirti7.o dos 
profesoo·res". para que não seja m 
considerados com0 inC.'Ustriáriu,., co
merciários ou agricultores. 

Também no parágrato único d'O ar
tigo 17, oode se diz "as emprêsa.s in
dustriais", no original lenws ··- "em 
prêsas industriais, comerciai· e · agrí
colas". 

Peço, pois, a atenção para ess-~ erro 
de imprensa, que não deve passar des-
percebido. · · 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. MARIO MASAGAO - Se

nhor Presidente, est'Ou de acôr1o com 
a emenda do S'r. Deputado Hermes 
Lima, que propõe a supres~ão total do· 
artigo. 

Mas na hipótese de não ser apro
vn,C.a essa emenda, chamo e<rpeeial
mente a atençã0 da nobre Comissão 
para a letra f .do art. 7.0 que deve; 
em qualquer hiJ)õtese, ser suprimida. 

Ai se diz que a frequência na:> es
colas ~uperiores é obrigatór'i.a, somen
te para em seguida procLamar que não 
o é, permitindo-se que cs estudantes 
não frequentem as auias, desde que 
façam exame em época especial. · 

Não podemos admitir semelhant~ 
regra, que virá aniquilar 0 ensino ncs 
p'Oucos e:'·tabelecimentos onde ele ain
da se · prccurw fazer com serielade. 

Imagine--se, por exemplo a que fi
caria reduzida a eficiência atual ::'à 
magnífica Faculdade de Medlcintt da 
Universidade de São Paulo, se os seus 
alunos recebessem autonzacão cons
.titucional para não comparecimento 
às aulas, teóricas ,ou práticas! 

O a;.,sunto dia frequência nada tem 
que ver com a matéria· c'DnstH.ucion itl. 
E, se tivesse que ser regulada na 
ICónstituição, não poderia ali recebe:: 
o tratamento que lhe dá a letra f do 
art. 7.0 do projeto. 

Voto por isso pela. sua · ~upressao. 
O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre

sidente, 9uvi atentamente 1't exposição 
do Sr. Deputado Hermes Lima a res
peito ~'O a~unto. Embora nã.o esteja 
de inteiro acôrdo com S. Ex." nã.o 

• 
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posso deixar de lhe dar razão - e sua 
expo..."'.içã0 bem t> merece -- -em' certos, 
pontos que tOCO\.l. 

Realmente, o art. 6.0 do projeto da 
Subcomissão, dizendo "a ·ãu<:ação é 
dever e direit-o naturrl.l dos pais ,com
petindo supletiva -e sub&id;ll.ri:L:.nence, 
a'OS poderes públicos", ;:m primeiro 
lugar, de>-toa da função que tem O!'õ 
poderes públi:cos, no ministra\' o en
sino, sobretudo o prilmírio, e, em se
gunc'O lugar não corresponcte à rea:
lidade. 

A orientaçã0 m'Gderna, <l'.Ianto ao 
ensino primár-io, é a de que a escola 
tem o fim cardeal de formar o cida
dão. o ensino primário, ::olhendQ a 
criança d•o lar e trazendo-a pa-r:a o 
recinto escoJ.ar, tem dois nbjetivos: 
continuar a educação dr;mé8tica que 
à criança recebeu ou deveria ter re
cebido e ministrar-lhe, nfl.o só tnstru
çãQ, como, e ~obretudo, educ1~ção. 

A uma Comissâ>0 tão escl:l.recida co
mo esta, não preciso exl)licar a dife- -
rença entre ec;ucação " ir.stru~ão. 

Assim, o Estado assume o dever e 
mais que o dever, a obrigação, de fiJr
mar o cida.Uão, -desde a infância, e, 
ao mesm0 tempo, acolhendo m·ient.s
ção que h•oje está no co11senso ()U<ke 
unânime de todos os educadores, _tem 
a finalidade de preparar a criança 
para a vida, através da esc0~a.. Dessa 
maneira, o Poder Público, não exer
ce uma função supletiva, mas uma 
função precípua, que é mais do que 
um direito; é sobretudo um dever, e, 
até uma obrigação. · 

Eu me permito, mais do que costu
mo, 1:tlo41gar-me um pouco nestá- ma
tér-ia, para explicar que o c.Jnceito 
moderno de educação é o de cada ~o
ciedade política procuraT afeiçoar a 
mentalidade dos jovens cin'ldãos às 
tradições, à história, a:os .aJ.tos inte
resses da pátria. E precisamos consi
d-erar que no lar, por maio;: que seja 
a vontade do-s pais, por maior c.apa
cicade que possuam, por mais eleva- -
do espírito que os inspire nessa for
mação, raros serão aqueles em con
dições de ministrar o qJ+e moderna
ment-e ·chamam-:J;s de educação inte
gral - intelectual, mona!, física e re
ligiosa. 

O po-der publico, assim, assume uma 
obrigação muito mais lata, no concei
to moderno, do que aquêle que lhe 
era atribuída antigamente. 

A diferença - entre a escola demo
crática - falo no seu sentido técni
co, que vamos considerar dentro da 

con:stitmçã·o - e a escola totn.litária, 
-organizada pelo Estaco nGs paíse-s que 
seguiram esse regime, está principal
mente, na seguinte di&tinçã•o: nos es-

- úldos to-talitários, a escala tem a pre•o
cupação de formar a criança para 
a por a serviço futuro ou mesm-o :me
diat-o, de uma ideologia polítlca; -na 
€SCOla democrática, a pre·ocupaçãto do 
E.:.-tado é fonr~1r o cidadão, não pQ
rém afeiçoandq o espírito da crian
ça a uma. determinada ideologia. 

Na escalá democrática as manifes
tações espontâneas do espírito da cri
ang:t são orientaôas, mas nunca re
primidas nem ·anuladas. Numa se de
forma o espírito da criança, na outra 
esse &pirita é acautelado e acompa-, 
nha-do pelo professor sem lhe detur
par. i:t iniciativa. 

Por essas considerações, Srs. Cons
tituintes, vê-se que o .Estado tem car
deal interêsse em receber e acolher a 
criança, para formar o cidadão, e não 
(Ó o interêsse, no sentido democrá
tico, -mas também o dever e a obri
gação. 

Assim, dizer que t> Estado, supleti
vam!lnte, ministra ou proporciona o 
ensino seria Um. êrro de fato, se t> 
não fôsse doutrinário . Não quero di
zer .com isso que se subtraia a famí
lia o direito á educação da .prole, nem 
outro foi 0 espírito que orientou o 
artigo da Cons-trituiçãto de 37, quan
do declara que 1:1. educaçã0 da prole 
é o primeiro dever dos pais, mas aqui 

- a educação tem sentido mais ampl•~. 
mais lato, mais completo, procuran
do dar o que se chama, modernamen
te, a- educação intregm,l, isto é, inte
lectual, física, moral e ·religiosa. 

O S'r. Deputado Prado Kelly teve 
a gentileza de me permitir que .defen
de&!e uma emenda subscrita por ele e 
que tambem traz a minha assinatura. 
~ a seguinte emenda substitutiva dos 
art. 6- e 7 do projeto da Subcomis
são, pela qual 0 artigo 6.0 ficará as
sim ridigidQ: 

"Art. 6.0 A educação é direito 
de todos e deve ser ministrada 
peD:t familia e pelos poderes pú
blic•JI?·. Parágrafo único. A ins
trução, a ciência e a arte são li
vres á iniciativa individual e 
coletiv-a, respeitada a lei de en
sino". 

Oom tal emenda exprimimos não só 
a realidade do que deve ser a educa
ção, como conciliamos quaisquer dú
Vidas, relativamente ao dever que tem 
a familia de ministrar l:t educação da 
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prole, porque o conceito de educação 
está, a:[ltes áe tudo, definid'O nesse ar
tigo. Ao mesmo tempo, o paragráfo 
único declara a liberda!!e da incia
tiva individual. 

O 8R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Não havendo . mais quem 
peç13. a palavra, encerro a discussão. 

Ao art. 6.0 existe apenas a emenda 
substitutiva, assinada pel0 Sr. Prado 
Kelly e Ivo D'Aquino. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA. 
(Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, entend'o ser neces~ária a 
permanência do art. 6.0 e posso adi
antar que sou pela supressã·o da ma
ioria dos artigos dêste capítulo. Por 
que ? Porque estamos trabaihs.nào, há 
16 ou 17 , anos, por uma tendência · 
totalitária do ensino e, mah; brga
mento, da e!!ucação. 

O Estado, a pouco e pouco, quer 
absorver o direito que as famílias têm 
de educar os seus filhús. Quand.o pos
sível, procuramos para 'OS nossos fi
lhos colégio.s- particulares; ás :vêzes, 
com verdadeiro sacrifício. Entretanto 
nem ali se foge á .ação tentacular do 
Estado que na ·Grganização do ensino, 
atinge até as minúcias, abolindo as 
iniciativas, a liberdi:J.de de ação dos 
particulares. 

A imprensa e 0 próprio episcopauo 
r eclamaram contra o f.ato das alunas 
de estabelecimentos públicos ou parti
culares, serem ob1igadas, pela educa
ção que o Estado ministra, a tomar 
parte em desfiles, seminuas, passand'O 
pelas ruas das p1incipais cidades do 
Bra:sn, ·aos 0 lhos de todos, fixados em 
fotografias e filmes cinematrográficos. 

Diante disto, nós que somos pela 
democracia, que somos pela demo
cracia, que não somos totalitários 
- notem bem - temos de acatar 
o art. 6.0 .do anteprojeto. A demo
cr-a-cia deseja êste idispositivo. Po:r 
que? Porque diz a educação compete, 
em primeiro lugar, à família. · 

Nã'o é só por !!1reito; é, em plimei
ro lugar, o dever di:J. família. 

E' dever dos pais educar os filhos. 
E fo-i a natul'eza que llhes deu êsse 
direito. Tudo demonstra que é natu
Ial que O pai eduque OS filhos. 

Chamo a atenção para o espírito 
que está sendo inoculad'O em nosso 
meio educaciona.l <ie uns 16 anos pua 
cã. nw.trados colegas participam da 
'ConcepÇão de que .a educaÇão per
tence ao Estado principalmente, de 
que o Estado pode contrariar a von
t ade dos pais, quando êpte artigo 

6.0 diz precisamente o contrário. O 
Esta<io não pode substituir-se aos pais 
de familia.s na educação dos · filhos. 
A tendência veio exatamente dos Es
tados ante<iemocráticos·, que procuram 
modelar a infância à sua feição, ao 
passo que os pais pertubani tal me
delação. 

Penso que, Ja agora, est'á devida
mente colocada a questão. S'e desejo 
dar a meu filho tal e!!ucação, não 
pode o E&tado de manei..na nenhuma 
impor que êle seja educado de outra 
forma. O mesmo deve acontecer com 
a instrução. 

Os pais são ·obrigados a ensinar; o 
Estacto p.ode coagí-Ios 1:l. · assim proce
d-er, pois é dever dêles. Precisamos 
ser realistas, ou dizer, acentuando-se 
que não é poo;·ível aos pais dar e!!u
cação a seus filhos. Mas está previs
to no artig.o: "competindo (a educa

. ção) , supletiva e subsidiàriamente, 
ao poder público". Se os p,',!,is não 
podem acudil\ ao dever, então cabe 
ao poder público substitui-los. Mas, 
contínuo afirmando, cóntra o estatis
mo, embora disfarçado, que aos pais 
incumbe <li:l.r educação aos filhos. 
Não posso, absolutamente, concordar 
em . que - como amanhã será possí
vel se se obrigar à modelação da 

..e~ucação das crianças, forçando-as a 
receber educação, instrução só pelos 
modelos do Estado, proibindo o ensi

.n0 particular, e impedindo que os 
pais ensinem como entend1:tm; não é 
P'OSSfvel e&tar com estas novas for
ma.., de estatismo. 

o art. 6.0 previne o problema de 
ma;neita prática. A aplicação será, 
vamos dizer ass.im, diária do princi

.pio. do ,art. 6.0 • 

Nestas condições. não se piOde, de 
maneil·a alguma, !!a'ir guarida à emen
da &ubtitutiva, que passo a analisar. 
Se os pais não derem instrução, se 
não puderem ou ·não quizerem cum
prir o seu dever, haverá escolas pú
blicas. Quem Vi:J.i para o trabalho de
manhã à n'Oite, não pode educar os 
filhos nem instrui-los, mas haverá 
muita g.ente que dará instrução e 
educação aos filhos, descarregando 

-·até o EstaQ:o, porque não serão ne
oessárias t antes esc'Ola& públicas e, 
nesse caso, as particulares floresce
rão. 

Não estamos &empre invocando aqui 
o exemplo dos Estados; Unidos? P'Ois 
ali, não' é só subsidiária a ação do 
Estado, neste como· em outros assun
tos de relêvo? 
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o art. 6.0 segun~o o substitutivo, 
é o seguinte: 

"A educação é direito de todos 
e deve ~er ministrada pela famí
lia e pelos poderes públicos." 

São direitos concorrentes. Não se 
Vê 10. legitima preeminência da famí
lia. Pelas leis do Estado poderemos 
chegar a compreensão absolutamente 
totalitária da aplicação do texto. · 
Não o aceito, porque não atribui à 
família a preeminência da educ.ação. 

Diz o parágrafo único: 
"A instrução, a ciência e a arte 

·são livres à inicüi.tiva individual 
ou coletiva, respllitada.s· as leis do 
ensino." 

ConcorC::ari.:t com · o parágrafo, se 
caísse a parte final - "respeitadas 
as leis d0 ensino." Isto é desnecessá
rio ou serviria para que, _amanhã, a 
iniciativa que se quer dar sejâ coar
ta;ct,o.. Não será a iniciativa li,vre. 
Ora, iniciativa que nãio é livre - per
doem-me - deixa de ser iniciativa·. 

Esta norma da qual participa a 
Constituição de 34, é o inicio do tota
litarismo no Brasil. Penetraram n:t 
Cc.nstituição Q.e 34 vários dispOsiti
vos, que espíritos democráticos menos 
avisados aceitaram àquele momento. 
ICon~·eqüentemente, sou C'Ontra o 

parágra.fo, também, porque depois 
de consagrar a iniciativa livre, acres
centa: - "respeit.:tdas as leis do en
sino". Torna-se desnecessário o pre
ceito. 1!: natural que as leis ce en
sino sejam r erpeita-das; ou então, 
está aqui o dispositivo simplesmente 
para que amanhã, não tenhamos o 
princípio consagrado, porém, mal 
assegumdo, da iniciativa priva<!a._ 

·Com isto, estaremos . amanhã 
aliás, Os outros· parágrafos corrobo
rarão õ projet0 - obrigando a Uniãt>, 
por lei, a tomar uma série de inicia
tivas; e, nós .que estamos fartos de 
centralização, qe unit.:trismo, de pa
dronizações, teremos em todo o Bra
sil o ensino pa.droniza<!o, teremos a 
educação n~-- Brasil reduzida à cen
tralização cio Ministério da Ec:ucação, 
i~-oo é, o ensino do Brasil em tudo 
prêso ao Rio de Janeiro. 

Nos Estados Unidos não há Minis
téri'O da Educ.:tção. No entanto, du
vido que haja país onde tão bem es
tejam organizadas a educação e. a 
instrução. 

O SR. IVO D' AQUINO - Se Vossa 
Ex.a conhecesse o seu Estado natal, 
nã'O se referiria assim ao Ministério 
dt:t Educação; 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA ;__ E' , 
precisamente pelo conhecimento que 
tenho d0 meu Estado natal, porque 
observo que o ensin•o nos mais lin
gínquos rincões de São · Paulo, está 
oependendo da~- autoridades .da capi
tal, a 500 e B{)O quilômetroo de dis
tância, subordina.do -em tud·o à Secre
taria da Educação do-Est1:tdo, até nas 
mínimas coisas. 

O ensino primário e secundário 
ministrado em colégios particulares é 
diiilcutad-o pela legislação federal e 
estadual, através de fiscalizações-, de 
papéis, de imens.:t burocracia. 

O SR. SOARES FILHO - ·V. Ex
celência não entenderá, c-ertamente, 
que a Constituição de 91 criava óbices 
à eriucação dos filh'os pelos páís. Po
sitivamente não qriava. Aqui está um 
pai, como o Sr. Presidente, educado 
no mesmo colégi•o , que seus filhOS'. 
Tiv-e a mesma educação que meus 
filhos . . Nasci e eduquei-me no_ re
gime d,3. Constituição de 91. Meus fi
Jhos no da C'Onstituiçã0 de 34. Todos 
em colégio religioso. 

O SR. NEREU RAMOS, PRES'I
DENTE - ~Tôda minha família, a 
começar pelô meu pai, freqüentou o 
mesmo colégio. · · · 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
V .Exs. estão a par das minúncia., da 
última legislação no Brasil, sôbre 
educação. Estamos cheios de reguL:L
mentos e de minúncias. O ,Estado 
penetra em todos os âmbitos, e nin
guém pode abrir uma escola a não ' 
ser o aJfortunaJd.o comerciante que, 
ne.;se nov0 ramo C:e atividade, ganha 
rios dê din,:neiro. Por que? Porque 
tais são os entraves à livre inici,·l.tiva, 
que até parece pel'deu Q ensino sua 
beleza, os seus intuitos patrióticos, 
pa.ra ser simples balcão de comércio. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre• 
sidtente, para defender o artigo 6.0 do 
PI'ojeto o ilustre Repr-~entante e meu 
prezado amigo, Sr. Ataliba Nogueira, 
.wusa de totalitária a Constituição de 
1934, que estabeleceu, como demons
trarei em seguida, um princípio mo
dêrno. Mas, .sabem 'OS Srs. Conscti
tuintes a qúe fonte S. Ex." recorre 
ou recdrreu a Comissão, para dar 
todo quilate de democracia ao texto ? 
A Carta de 1937, não compreendeu, 
com a devida vênia, 13. significação do 
própriQ princípio que transplantou. 

Começarei por aí. A -Constituição 
de 37 regulou, no Capítul'O da Família· 
- notem bem, não no da Educação 
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- o pátrio poder, na forma que é 
entendido no direit'O contemporâneo. 
Hoje sabemos que o pátrio poder é, 
a um só tempo, direito e dever. Por 
isso, declarou a Cruta de 37: 

"A educação integral da prole é 
o primeiro dever e o "direito na
tural dos pais". 

Este, o princípio. Mas dizia em se- . 
guida: 

"0 Estado nã0 será e,-tranho a 
. êsse dever colaborand'O, de manei
ra princip,3.l ou subsidiária, para 
facilitar a sua execução ou suprir 
as . deficiências e lacunas da edu-
cação -particular". · 

Tal, Srs: Constituintes, a origém 
do artigo 6.0 • 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Puro engano. A origem está . em qual
quer bom compêndio C:e filos'Ofia; a. 
Constituição de 37 não ~oube haurir 
de lá, o princípio, c·omo o fez a sub
comissão. 

O SR. PRADO KELLY- Aparece 
aí a expressão, que, pela primeira vez 
vemos encartada em uma C'onstitui
ção, "direito natural". 

Na mod-erna filosofia do direito -
estou diante de mestr.e conceituado, o 
Sr .. Hermes Lim,., - o direito natural 
só tem um cónceito: é o direito ideal, 
isto é, aquele camp0 para onde ten
dem as aspirações da civilizaçãl) e do 
aperfeiçoamento do homem. . 

O direito natural a que ~e quer re
ferir o nobre R-epresentante, segunC:o 
a explicação cio Sr. Arruda Câm:tra 
é a concepção de São Thomaz de 
Aquino - o direito derivado da na
tureza. 

Este é um aspecto a que me refiro 
de passagem, apenas chamando a 
atenção d.:t Comissão para a fonte d'l 
pureza democrática em que se abebei
rou o Sr. Ataliba Nogueira. 

Vou entrar agora na questão em sl. 
A contar da Constituição alemã. de 

1919, se passou a considerar que ·a 
maté1ia de -educ.:tção devia comtituir 
<lapítulo especial das constitiuções. 
porque aos direitos clássicos c:o indi
vidu'O ou da pessoa humana se devia 
acrescentar o direito à educação . 

Esta é a tese. · 
Ora, Senhores, de&e direita à ~du

caçã0 quem é o titular? O eduo~n(lo 
Nem pode deixar de ser. Mas, para 
a Comissão é o educador. 

"A &ducação é dever e direito 
natural dos pais"; . 

I 

Mas tal regra só tem em vista a 
eC.uca·çã'O dos menores; não prevê, se
quer, a do ,:vdulto. E não podemos es
quecer, num si~tema de educação, a 

· do adult0 . ' . 
Como se v·ê, houve confusão. Pre

tendeu-se transportar do Ca-pítulo da 
Famí~ia onde se enquadrava o pá
tri0 poder na Oc-nstituição de 37, dis
positivo que aquela mesma Constitui
ção não inclu~a no O:tpítulo da Edu
cação, a fim de que neste figurasse 
a. norma filosófica do sistema edu
cacional C:'O direito braõ:Heiro. 

A Carta de 34, dizia, e muito bem: 
"A educação é direito de todos 

e deve ser ministrada pela fa
mili.3. e pelos poderes públicos". 

Qua-ndo obs-ervei que o art. 125, re
gulava, em substância, o pátrio poder 
proc-edia a observaçãio, porque lem
brei que no Código Civil estava dito 
- é direito dos pais a guarda e edu
cação dos filhos como integrante do 
pátrio poc<er. 

E' disso que se cogita e por isso, fi
gura o dispositivo no Título da F1'1.
mília. N0 enta,nto, não é esta uma 
regra basilar para a educação. A edu
cação constitui direito' que toda pes
soa tem, menor 'OU maior, de se ins
truir. E' este o direito que o Estado 
deve asseguna.r. Ma,s, ao as~-egurá-lo 
não pode, nem deve 0 Estado invadir 
a esfera f-amília. Daí a declaraç~o 
de que educar é um dever da famí
lia e C:o Estado, porque o direit'O é 
do educando. A fórmula tem que ser 
esta: . 

A Constituiçã>O de 34, como dizh, 
dispõe em têrmos análogos: 

"A educruçã0 é direito de todos 
' e deve 5er ministract•o pela família 
e pelos poderes públicos, cumprin-· 
do a estes proporcioná-la a bra
sileiros e estr.angeil'0s üomicilia
dos no país, de modo' que pos
sibilite eficientes fatores da vida 
moral e ec'émômica ~·a ·n."Lção, e 
desenvolva no espírito brasileito a 
consciência da solidariedade hu
mana". 

Concluimcs: educação - direito;· o 
ser ministrada - dever da família e 
do Estado. 

Segue-se, então ,3. faculdade. E é o 
que se · prevê no palrágralf'O único, a 
ressalva da iniciativa particular. 

O parágrafo único foi copiado · do 
proj-eto do Instituto dos Advogac·os . 
Qual a sua vantagem? Em primiero 
IUgJar, estabelecer a liberdade da ins• 
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trução, da ciência e da arte. Em se: 
gundo, só admitir \I.IIl temperamento 
ou uma r&·trição, no que tanga ao en
sino, porque não se trata de matéria 
que estejamos guerendo agora resol
ver, mas já por nos solucionada 
qw:mdo atribuímos competência à 
Uniã'O para legislar em ';1Ssun1.os de 
educação. 

·'Acredito qu.e estas explicações te
nham sido perfeitamente claras. Não 
podíamos deixar C.-e incluir a inicia
tiva individual em matéria de ensino, 
pcrque forÇi:~. é reconhecer os· benéfi
~s serviços que tem prestado à · ins
trução e à cultura nacional os C'Olé
gics, os institutos e as faculdades par
ticulares. (Muiro bem) Não creio, 
portanto, tenham subsistido, no .espí
rito de qualquer dos ilustres membros 
da o s-missão, dúvidas sôbre a clareza, 
a limpidez e 0 acerto ckt fórmula que 
apresentamos ao voto· do plenário. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA
Sr. Presidente, seja-me permitido, 
deSC.-e logo, justificar o meu voto. 

Nã'O vejo contradição nem diver
gência entre o texto do projeto e o da 
emenda. Regem matéria diferente. 

Em princípio, inclinar-me-ia a re
tirar da Constituição os dois textós, 
porque, com êles ou sem êles, a Illl'ité
ria está sempre n'OS mesmros cêrmos. 
Todavia, disponho-me a aceitá-los a 
ambos. O primeiro, o do projeto, diz 
respeitô ao problema da familla, esta
belecendo que a educação é direit.o e 
âever do.s. pais. 

O texto da emenda, êsse refere-se 
à edua;J.Ção, contém matéria pertinen
te ao que ora discutimos e;\.e)lccrra a 
meu ver, preceito certo e, portanto, 
aceitável. 

·Projeto e emenda não colidem, pois; 
e ambos são textos merecedores de 
aprovação. · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Submeterei. as emendas à 
votação nos têrmos em que foram 
apresentadas. Nem poderia ser de ou
tra forma ante o Regimento. 

A primeira emenda a coru!-iderar, 
manda substituir o artigo pel'O dis
posit ivo que oferece. Foi apresentada 
nesses têrmos, e não lhe. posso modifl.-

·car o caráter. · 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
. Nesse caso, voto a favor da emenda, 

porque é. eLa. que C.-iz respeito à maté
r ia que .eStamos discutindo, a 'Saber, 
á educação. · 

.O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE -. A emenda está assim ridi-
gida. . . 

"Educação é direito de todos e 
deve ·ser ministrada pela .familla 
e pelos poderes públicos". 

Não exclue, absolutamente, a fa
culdJade e o dever que tem a famí-
lia. · 

Os Srs. que aprovam 'O preceito que 
acaba de ser lido, queiram conse.:var-
se sentadOS·. (Pausa) • · 

Foi aprovada. 
Parágrafo. úr.dco. 

"A instrução a ciência, e a arte 
são livres à inic1:~.tiva iné-ilidua.I e 
coletiva respeitatias as leis do en
sino". 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, requeiro desta(jue da 
última cláusula. 

O S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Na parte de Organiza~ão 
Federal, creio que redigida até pl)r V. 
Ex.a. isso está r.es.;'alvado. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, declaro que 'lotarei 
peb emenda, tal como está, e assim 
procedendo não me dessolidarizo dos 
meus colegas de Comissão, uma vez 
que a matéria ficará regulada no ar
tigo 7.0 • 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Figurané.o nesse lugar, esta~:emos res
tringindo a iniciativa privada; ao pa.s
so que, se silenciarmos, a lei ordinária 
não poderá contrariá-la, de modo al
gum. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Podemos fazer o destaque, 
para atender ao nobre Deputad'O. 

Os S'enh:)res que ,a,provam o dispos:
tivo, salvo as últimas palavras "res
peitadas as leis do ensino", queiram 
ficar sentados. (Pausa) . 

Aprovado. 
Em votação o destaque para ·,s ex

pressões - "respeitadas a& leis do 
ensino". Os Senhores que lesejam 
fiquem ·constando co dispositivo es&as 
expressõe,., queiram conservar-se 
sentados. 

Aprovado. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
S:r. Presidente, requeiro seja sube-

- tido a votos o artig·o 6.0 bas·eando-me 
IlJ3. argumentação d·:>. nobre Deputado, 
Sr. Gustavo Capanema, e, assim, 
aceito a classificação que for dada ao· 
artigo ,em outro capitulo da Consti
tuição. 



O SR. IVO D'AQUINO- 6r. Pre
sidente, acho que terido a Comissão 
v'Otado uma- emenct.a substitutiva. ao 
artigo 6.0 não pode mais voltar atrás. 

Ainda ontém tivemC>~? aqui um caso 
em que a Comissão inteira queria re·
considerar uma votação, e o Sr. De
putado Hermes Lima alegou fundac'O 
em nazões de ordem regimental, .que o 
assunto não mais poderia ser vota
do. 
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Se ontem não pudemos voltar atrás, 
hoje reclamo o mesmo direito. 

O &'R. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - V•ou decidir a questão de 
ordelll. 

Ja foram. encerradas a discussão e 
votação oo Capitulo. da Família, tendo 
sido vott:tdas todas as emenc-as a ele 
relativas. Depois de vota.do esse Ca
pítulo, pa.sSamos; a'O da Educação. 

Por conseguinte, não posso aceitar 
o requerimento do nobre Deputado, 
que contraria delibera.ção tomada por 
esta Cornissá'O, ao votar 2. emenda 
substitutiva. Se o Sr. Deputado Ata
liba Nogueira deseja colocar ·no Ca
pítulo da Familia, o dispositivo, só tem 
um caminho a seguir: apresentá-la 
em :plenário, uma vez que a.qui não 
tem mais oportunidade. 

O SR. GUARACI SILVEIRA -
Sr. Pr~idente, a despeito ca mai'Qr 
boa vontade de estar aqui, esta noite, 
infelizmente tenho de pedir licença 
para ·me retirar, por motivo de saúde. 

Antes de fazê-lo, desejo dar um<~- · 
explicação em torno do que já decla
rei quando t3.<1Ui falei de um err0 de 
publicação. 

Deprois de termos encerrado os tra
balhos da Sexta Subcomissão, chegcu 
às nossas mãos, por intermédio c!-o 
Sr. Deputa<io Celso Machado, um 
pedido para que no art. 17 Parágrafo 
único, onde ~e diz "as emprêsas in
dustriais sá'O obrig,aoas", etc., se 
acrescentasse, também - "indústriais, 
comerciais e agrícolas", isto prevendo 
a organização do S'ENAIC e do SENAR 
instituições paralelas à que já existe, 
o SENAI. 

Tinhamo.s. resolvido, na Subcomis
são, que ainda poderiam ser feitos 
t3.cré.scimos a'O trabalho; Nessas condi
ções, consultei a diversos de seus 
membros, creio que, também, · ao Se-
11hor Senador Ferreira ce Sousa, a 
respeito. Fica a.:osim esclarecido qm. 
a referida correção foi feita c:;m o 
consentiment'O dos demais colegas ·da 
Subcomissão. Entretanto, esta r e i 
pronto a_ retirá-h, atendendo ao Se-

nhor Senador Ferreira de Sousa, se 
a Subcomissão entender que, por falta. 
do assentimento de S . Ex.", assim 
devo proceder. · · · 

Era a explicação que tinha a dar, 
antes de pedir licença ao Sr. Pre
sidente para me retirar. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação o art. 7.0 : 

"/Compete à União: 
a) Fixar o plano nacional de 

eC'Ucaçã"O, com as diretrizes gerais 
do ensino em todos os graus e ra
mos, coordenando-lhe e fiscali
zando-lhe a execução; 

b) legislar sôbre o ensino se
cundári'<> e o superi~r~·. 

•Vou ler as emenct.as oferecidas ao 
artigo: 

"Emenda ao art. 7.0 - Supri-
mam-se o parágrafo único e as 
alineas a, b, c, à, e r·. 

Suprimam-se os incisos a, e b, 
convertendo-se - o Parágrafo úni
com em artigo". 

"Á letra a, do ia.I't. 7.0 fica as
sim redigida: 

"Ensino primári'O obrigatório, 
sendo gratuito o en,sino público 
em qualquer grau · e ramo". 

Essa emenda é a ~etra a do parã
fraf0 único: 

"Redija-se assim o art. na SU.'l. 
alínea b: 

''Gratuidade é:'O ensino secun
dárío". 

A única .emenda existente sôbre o 
art. 7.0 e sôbre as letras a e b é a dos 
Srs. Ferreira de Sousa, Arruda Câ-
mar,a e Flávi'O Guimarães: -

"Suprimam-se os incisos a e b, 
.convertendo-se o parágrafo único 
em artigo". 

A letra a é a seguinte: 

"iQompete à União fixar o pla
no nacional de educação, com as 
diretrizes gerais d'O ensin'O, em 
todos os graus /e ramos, coorde
nando-lhe e fisco,lizando-lhe a 
execução". 

A letra b ·é esta: 
"Legislar sôbre o ensino secun

dário e superior". 
A emenda manda suprimir ·esse dis

positivo. 

O SR. FERREIRA DE' SOUZA -
Sr. Presic:ente, ao formular a eman-
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da, que foi assinada pela maiori.a dos 
membros da Comissã:J-, tive em mira 
evit.:u:. a repetição da mesma regra . 
Quando votamos o art. 13, no tocaut.,1 
à competência da União, estabelece
mos S·er da sua atrlbuiçã•o traçar as 
{!iretrizes . da educ~çã,o. Nesse mo
mento apresentei emenda à Comissão/ 
dizendo: -

"traçar o pl.:mo· nacional de 
educação com as suas diretrizes". 

Não foi po·rém, a minha emenda 
aceita. Vale dizer: a Comissão c~:>nsi
derou que, nas . expre,rsões "traçc.~- as 
Ciretrizes da eâucação" já se com
preendia Q pL:mo nacional de educa
ção, em todos os seus graus e ramos. 

Atendendo a que essa matéria, por 
emenda minha, foi incluida n 0 ar;;. 13 
votamos a letra respectiva, càmetendo 
à União a competência par.:~. legi.s!ar 
sôbre Q ensino secundário e mperior. 

Toda a matéria do art. 7.0 Já está 
contida no art. 13. 

Sr. Presidente, quanto ao parágra
fo, declaro a v. Ex.a que eu e os meun 
dois companheiros de subcomissão. 
aqui presentes, estamos de 3.eôrco 
com a sua ~upressãlo. Quando propu
zemos o parágrafo único do art. 7.0 , 

fizemo-lo, confesw-o, sem grande 
convicção. O meu ilustre colega Se
nhor Ataliba Nogueira combateu-o 
mesmo em pensamento, sempre mos
trando à sua desnecessidade. Lembro 
agora que, evidentemente, o fato de se 
dizer que o plan0 naci'on:;ll de educa
ção não se caracteriza por e&a ou 
aquela exigência não importa '"m des
confiança. Nem se pode pensar que 
o legislador· não vá .tomar em consi
deração todos êsses princípios que · 
aqui ·estão mencionados. Por isso a 
subcomissão, com a opinião dos meu;; 
dois colegas, não sõmente sustenta a 
supressão das letras a e b como apeia 
a emenda no sentido de suprimir o 
parágrafo único, com todas as suas 
letras. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda sugere a supr·.,s-

. ssão do art. 7.0 , letras a e b, porque 
a matéria já ficou regulada na parte 
da "Organização Federal", quandri se 
,J.tribuiu à Uniãoo competência para 
tratar das no.rmas gerais de educa-
ção. . 

Os Senhores que aprovam a emen
da, mandando suprimir os dois dis
posit ivos, quei:nam ficar sentados. 
(Pa-usa . ) 

Aprovado. 
Existe uma emenda, que 'llanda 

suprimir o parâgraio único, que fica-

ria transformado em artigo, manti<:ias 
tôdas as letras . 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Presi-dente, é· õbvio que ·3. bUpres
<ão do artigo não envolve repúdio à:> 
regras enunciadas no parágrafo úni
co, ora em -votação. 

O parágrafo c'Oiltém uma enume
ração incompleta de princípios sôbre 
a educação, 

Não é de desejar que a Constitui
ção, regulando o complexo assunto 
d,J. eC.ucação, se limite a enunciar, 
por ãssim dizer a título exemplicati
vo, alguns preceit'os de ordem peda
gógica. 

Os preceitos emmclados são perefi
tamente aceitáveis, salvo sem dúvida. 
o 'último, o da letra J, que permite, 
no ensino. superior, a freqüência livre. 

A recusa ,do texto se justifica por 
um motivo de técnic.J. C'Onstitucional. 

O S'R. NEREU. RAiMOS', PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Herme1: 
Lima manda suprimir o parágrafo, 
com as suas letras. Existem emer..das. 
que, 0 pinam pela supres.são de apenas 
determinadas letras. , 

Os S~hores· que aprovam 1a emen
da Hermes Lima, queiram ficar sen
tac·cs. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. CAIRES DE BRITO- De

claro que votei contra, IJ"Irque não 
tinha c·erteza se o curso gratuito pri
mário e secundário, seria mantido, 
conforme propuz na minha emenda . 

O. SR. NEREU RAMOS, PRE.3I· 
DENTE - Fic.J. também prejudicada 
a emenda do S'1·. Senador IV'O d'Aqm
no. 

Passemos aJ.) art. 8. a. 
".Compete à União, aos: Estados 

e aos Municípios organizarem e 
manterem sistemas educativos". 

Existe uma emenda do Sr. D~puta
do Hermes Lima. mand.and0 ~upre
mir êsse artigo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
Sr. Presidente. 'O nobre e culto 
Deputa,do, Sr. Hermes Lima, a •l dis
cutir a matéria co capítulo, teve a 
gentileza de oedir a minha atenção, 
em tôrno de seus argumentos . Do'.l, 
agora, a S. Ex.a umJ. ~atisfação. Não 
atendi com a minha reposta, .imedla
tamen·te, porque julgui melhor faze.r 
reparos, à cada um dos seus argu
mentos à medida que se processasse a 
V'Otação. 

Um dêles ' relativo ao art. 8.0 , 

que ,J. S. Ex.a pareceu desnecessário, 
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pela consagração da comyetência 
cumulativa das diversas entidade• de 
itireito público brasileiro. Diz S. 
Ex.a não ~er possível discutir sequer 
a matéria e que o artigo se torna-' 
ria, assim, anódino, ou inútil. 

P,:uece-me que o S'r. Hermes Lima 
se .esqueceu, n•o momento, de uma 
velha d1scussão travada · no Brasil, 
em tôrno c~a competência para l-egis
lar sôbre ensino primário, a6 tem
Po da vigência da Constituição de 
91. Se S. Ex." se tivesse recordado 
de.;sa discussão, teria visto -t•J;!, na
queb éJl!Cca, se negou à Uniãoà a 
possibilidade de, por qualquer forma, 
intervir ou desenvolver o ensino uri
mário, por ser da crunpetência dos 
Estados e dos Municípios. 

O constituinte de 1934, verificando, 
justamente, êsse fato, n ouve por · bem 
consagrar a c·ompetência ·comulativa 
neste particular, por forma . a evit.'II, 
em matéria de educação, ~e estivesse 
a discutir qual 0 poC.er· competente, 
e deixar claro que essa atribuição do 
poder público pode ser tomada p<Jr 
qualquer aas entidades de direito 
público - Uniã•o, Estado ou Muni
cípio. 

E' bem <ie ver que se est,ll.belece 
aqui · a possibilidade de ca<ia uma des
sas entidades legislar à vontaC:oe, mas 
~implesmente de organizar e manter 
sistem:J,s educativo, naturalmente, 
obedecendo às diretrizes do plano de 
educa.ção nacional, que a União tra
çar. 

Por essas razões, tem a subcomis
são por just.ificado seu ponto· de vis
ta e considera haver dado a devida 
sati.~façã0 à crítica inteligente do 
nobre deputa-do Sr. Hermes Lima. 

Era o que tinha a c-izer. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA -

Sr. Presidente, ,:~, Constituição de 
193'1- orientou-se convenientemente 
nessa matéria, quando presscreveu a 
organização dos sistemas educativos 
estaduais . Ela não se referiu, entre- . 
tanto, e .õ1stemas educativ<Js muni
cipais. E ist0 pDr uma razão óbvia; 
el.:t visDu, sem dúvida, evitar que, 
dentro de cada Estado se constufsse 
uma multiplicidade de sistemas edu
cativos. dificilmente ordenáveis e har.,
monizá v eis. 

Proporia, pois, que do texto em 
votaçã-o se excluÍ-'se a referência a 
sistemas educativos municipais . 

Tudo estaria, assim, muito bem. 
Peço, entretanto, Sr Presidente, 

a atenção de V. ·Ex." para outra 
consideração. 

Já foi votada uma disposição que 
atribue à União e aos Esta<ios compe
tência concorrente par,:~, promover a 
diflUão d<J ensin'O. . 

Isto quer dizer, em outros têrmos, 
que á União e aos Estados já foi 
atribuída concorrência para organizar 
os seus sistemas educativos. Concluo, 
pois, que Q artigo. .em votaçã'O pode 
ser suprinn<io, como propõe o Sr. 
Hermes Lima, e que, na redaçã'J final 
do texto constitucional, .seja di'l!C:a 
competência c-:mcorrente à Uniã'O e 
aos ~stados, para a organização dos 
sistemas educativos federais e esta
duais. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, proponho uma fórmula regi
menta.l: uma emencb substitutiva,. 
nestes têrmos: 

"•.compete à União, aos Estados 
e a'O Distrito Federal •organizar e 
manter sistemas educativos, res
peitadas as diretrizes - do plano 
nacional de educação". 

.Votada a emenda, V. Ex. a manda
ria à redação, para combinar c.om . o 
prooeioo do ar.t. 15, já aprovado. 

O SR. MARIO MASSAGAO - S'e 
o princípi•) já está no a.rtig'O 15, po
'deremos suprimir o a~igo B.á. 

O SR. PRADO KELLY. Aceito 
a redação mais adequada do artigo 
15. 

O SR . ATALIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, concordo com a emen
d,:t supr.essiva do Sr. Gustav"J Capa
nema. S'e, porém, nã'O desaparecer o 
artig•o 8.0 , penso que se não deve ar
redar daí a parte referente .aos Muni
cípics, principalmente dos M;unicipios 
rurais, os C:o interior longinquo, que 

·têm · a sua instruçã'O como podem. 
Nã-? é preciso estarem êles vinculados 
,:~,0 .sistema do Estado, que talvez exi
ja gràndes aparelhamentos pedagó
gicos e altas capacidades técnicas. 
Quero libertar a escola primária, en
tregando-a ,w Município. O Municí
pio pobre, não podend'O mantê-la, em 
seu socorl.'o há <ie vir o Estado e até 
mesm0 a União, supletiva e subsidià
riamente. 

Conheço o mal da legislação nos 
últimos tempos e chego à conclusão 
de que, quanto mais pelamos o muni
cípi·'>, tanto menos se ministra instru-
ção. . 

Se a. ob.l·,a tem sido dos Estaç!os, e 
porque os Municípios não possuem 
renda suficiente para fun'Clar esc'Olas 
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e ·o Estado é rico, pode fazê-lo. En
tretanto, se, na -discriminaçoo de ren
das, dermos ,a,os municípios oo re
cursos necessários para que cumpram 
o que for estatuído por nós c'omo atri
buição sua, não v~jo o inconveniente. 

O princípio -até certo ponto, poderá 
trazer dificuldades de ordem político
administrativa. Mas, devemús tl':nC.<er 
para isto; porque os sistemas educa
tivos esta.dual trarão como consequên
cia imediata, a criação ·cte larga buro
cracia, para verificar se os si.;;l;emas 
são executados nos municípios, 0 que 
seria a morte das escolas mur...icil}ais 
ou ,a, sua fraca disseminação. 

Sigo o princípio citado aqui: ensi
nar como puder e onde puder. O Bra
sil precisa de escolas e hão de entra
va à instrução pública ou particular. 

Sintetizando :em primeiro lugar, 
sou pela ementla supressiva d'O Senhor 
Hermes Lima, porque o Sr. Gustavo 
Capanema. já demonstrou que o as
-sunto foi enquadraC:o na pal'te da 
competência da União. Se, potém, a 
emenda nã0 for rejeitada, não con-

. -' sentirei, de minha parte, que dai saia 
a p.3.lavra "município", porque d~ejo 
que ele tenha amplitude de ação nes
tas realizações. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Voto pela supressão do ar
tigo, porqu:e o considero absolutarmm
te desnecessário, depois que votamos 
a parte da competência privativa .. Se 
nálo f'Or supresso, aceitarei a emeuda 
Gapanem.a, no. sentido dle SIUprl.m:lL:~ · 
daquele artigo as palavras "e o muni
cípio", visto como não desejo aesu
mir a responsabílidac:e de atribuir 
aos Municípios .do Brasil a faculd.'l.de 
de organizarem e manterem sistemas 
educativos. Se 'O princípio fosse ado
tado, iríamos trandormar as escola:; 
pr:ml1rías no que eram em priwas 
er.ls : escolas para aprender a ler, so
mal:, subtrair, mutiplicar e dividir . 
Nada mais do que isso. A tendência 
contemporânea não é para a alfabeti
zação pura e simples, mas para me
ll10rar ,1s escolas- . primárias . . Não 
devemos entregar aos Municípios aqui
lo que êles não estão em condi
ções de realizar. 

Os senhcres que aprovam a emenda 
supressivà do Sr. Hermes L!ma, quei
ram penmmecer sentados. (Pausa). 

Foi aprovada . 
Artigo 9.0 : 

"0 ensino religioso nos estabe-
1ecimentos oficbis, constitüirá 
matéria c-cs respectivos horári'Os, 
será de frequência facultativa e 

ministrado de acôrdo com os 
princípios ela confissão religiosa 
do aluno, manifestada per · êle, 
quando capaz, ou pelo.:; pais 'OU 
responsáveis". 

Existe emenda do Sr.. G:tires de 
Brit0, que manda suprimir o artigo; 
e outra , substitutiva, do Sr. Hermes 
Lima que será submet1da depois. 

O SR. CAlRES' DE BRITO .....,. Se
nhor Presid.ente, sugeri, na minha. 
emenda, ·a supr.es.;ão. d0 artigo, por.; 
que, comparando o texto com o C.'e 
n .0 6, da subcomissão, verifica-se 
uma .contr.3.diçã•'}: dá-se à fainilia a 
faculdade de educar o cidadão, en
quanto, em matéria .. de religião, tira
se essa educação da família, para en
tregá-la à escola. 

Nã0 vejo, Sr. · Presidente, em sã 
consciência, v.a,ntagem alguma nem 
para a criança nem para a religião, 
que esse ensino >.eja 1ninistrado na 
escola. ReligEi··} é ~SSU11to de convic
ção intima e per isso entendo que 
não deve figurar nos programas de 
ensino. 

Pressinto na · acoção do texto, gran
de perigo, 'vist'O como vamos contri
buir para a criação do problema re
ligioso, que não existe em nossa _ter
ra, além de inutilizar a. organização 
leiga que conquistamos desde 1891. 

Insisto em afirmar ue tal ensino 
irá criar ambiente pouco agradável 
nas escolas, onde a düerenciação . ·re
ligrosa poderá suwitar problemas en
tre crianças e professores . Mas, aci- . 
ma de tudo, o ensino religioso viria, 
inegàvelmente, perturbar o das .ma
térias ftmdamentais dos cursos. 

O desenvovimenw da ciência e da 
cultura - e falo em pre.oença de vá
rios e proeminentes educadores - C.1-
fi'culta cada vez mais o seu estud'O. 
Quem foi aluno, há poucos ,anos, se:n
te de perto como já é difkil harmo
nizar o número de matériais com as 

·reduzidas horas de estudo. Se acres-
centarmos ao h'orário das e.•colas mais 
o ensino religioso, que pode ser far
tamente ministrado nos catecismos, 
n~.s i!trej,as, nas casas,. nas residên
. ci\1-s, nos lares, estaremos criando ·pro
blàma multo sério para o ensin'O. Se 
se · tratasse apenas de uma religião, 
o prejuízo já -sei:ia enorme. Imagine
se, porém, o transtorno que 0 casio
nará se aplic.lrmos democráticamen
te o princípio a tôdas as religiões•, 
sabendo-se, que no Brasil existem .C.i
versas, uma da maioria e muitas da 
minoria. · 
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Jtilgo de bom alvitre não· deixemos 
pa;sSl'13 êss? ,artig-o, q·,•e rep:resent,a. 
.:;vidente.:n.ente um retroce:-so. Além 
doS enoargos qué temos em matéria 
de ensino, pretende-se criar mais uin 
problema de çonsequências desastr-o
sas, gerando inc'Ompatibilidades entre 
professores, alunos e representantes 
de diversas seitas. F.:J,ço, portanto, um 
apelo, no sentido de ·que deixemo.s de 
lado o sentimento e votemos com o 
cérebro, impugnando o dispo.sitivo de 
tão grave c•}n:;;equências paxa o en
~:ino Iio Brasfl. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Sr. que aprovam a 
emenda do S'r. Caires de ;Brito, man
dando suprimir- '0 .:ut . . 9 na parte re-

-lativa ao ensino religicso, queiram fi
car sentados. (.Pausa.) 

Foi re!jeitada . 
Emenda substitutiva do Sr. Hermes 
Lima: · 
Será leigo· o ensino ministrado 
nos estabelecimentos públicos."' 
Os Srs. que aprovam, queir~m 

c•onserver-se sent::tdos. ((Pausa.) 
Foi reijeitooa. 
Vamcs votar, agora, o artigo, sem 

prejuízo das emendas do Sr. Aliomar 
Baleeiro, uma que manda suprimir as 
palavras - "constituirá matéria dos· 
respectivos horários - e, outra acre-"
centandn, ir). fine, "sem ônus para os 
cofres públicos."' 

O SR. ALIOMAR BELEEIRO -
Sr. Presidente, como V. Ex.a vê sou 
profundamente tolerante. · Entendo 
que ní'ío há nenhum inconveniente 
no ensino religioso para quem c qui
'se!' !;' que o pode ser ministrado no 
colégio como em casa ou na igreja. 
Bom proveito. Julgo, entretanto, _que 
a Constituição deve ser elaborada de 
acôrdo com a técnica legislativa, isto 
é, sem miudeza de ordem regulamen
tar, como essa referência expressa e 
supérflua·, a horários. 

Para que declarar que o ensino 
constituirá . m.l.téria de horári'O, s.e 
está dito que terá freQ.uência facul
bt.iva?Ev'jdentemhnte, se a religião 
vai ser ministrada nos estabelecimen
tos públicos, terá de fazer parte dos 
horários. Isso é assunto de regula
mento interno de cada eSC'Ola, de 
acõrdo com a hora m.:1.is indicada. 
Eu ' a colocaria no comê~,>:} ou 1im de 
cada horário. 

Quanto à última parte, eu me per-
' m:to justificar desde já a emenda. 
Não acredit o que pas.~e . Essa, aliás, 
é a decl.lração prévia que faço relati
vamente às emendas que apresento. 

Ela tem carát-er experimental. Quero 
ver. se se pretende de fato facultar o 
ensino religioso nos estabelecimentos 
públicos, ou criar mais um ônus para 
os cofres públic•cs. Se o .. fim -é o de 
facultar o ensino religioso, nã0 há 
mal algum em que se diga, claramen
te - "sem ônus para o Estado." 

Não sei quantas eEcolas possui o 
Brasil, mas multiplicacvs os mil qui
nhentos e tantos municípi<os que 
po.csuúnos por oito ou dez escolas, o 
número deve ser de muitos milhares. 
E se formos pagar um padre católioo,_ 
um b:ttista, um metoclista, um evan
gelista, um rabino judeu - porque 
há muitos judeus entre nós - e, de 
acôrdo com o Sr. Caires de . Brito, um 
pai .de santo lá da miiiha terra, onde 
iremos parar? Quanto custará · tudo 
isso, _que nã.o é problema atual, já 
que o ensin•? religioso vem sendo mi-

" nistrado sem emb.uaços, nas igrejas 
e templos C.'Os respectivos cultos? 

11:sse o fim de minha .emenda. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA 

Sr. Pre.1'idente, •o nopre Deputado Se
nhor Aliomar Baleeiro, é, de fato de 
uma t·:Plerância exemplar, em tuao 
quanto se· refere a religiões ou a · as- . 
suntos a elas ligados. S. Ex. a tolera 
a religião, tokr.::t a Igreja, admite cer
tas norma-s, mas, de quand'O em 
quando, apresenta uma emendazi
nha que anula por completo a mé
oida . 

Assim, essa questá'O de h-orário. 
Está vi.~rto que quando se pieteia 

a instrução religi'Osa nas escolas, só 
se pode compreendê-la no horário 
escolar. Fora d·o horário poc-e existir 
em casa, em repartição, mas rigoro
samente na escola, nã•o existe. 

Por outro lado, querer que o ensi
no religioso se mini<tre f·ora do ho
rário é querer que se ensine a quem 
não mais está n.i escola. no m'Omen- · 
to -em q_ue os alunos Já· tiverem sai
do. 

Na redar.ão· da em-enda constitu
cional é pi·ecioo que se atenda o ob
jetivo do que se procurar alcançar . 
Se 10 Constituinte brasileiro desde 

· 1934 penta deve~ permitir o ensino 
religioso nas escolas e que isso aten
de .::t uma profunda preocupação de 
<Grde.m mora.! e cívica, êle tem de 
faz-ê-lo de forma qu-e . nenhuma lei 
ordinária possa, por êste ou aquele 
expediente, anular a regra. 

·Pel0 que V. Ex.a quer, teríamos a 
regra inteiramente anulaca. 
. Por isso, a Subcomissão mantem o 
texto, no tcoc.J.nte ao horário esc'Olar. 
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Quando à segunda parte da emen
da, a Subcomis~ão não tem dúvida 
em aceita:r a sugestão· do nobre De
putado Sr.. Aliomar BaLeeiro, para 
que se faça 'O ensino sem ônus para 
,J. União. 

Não se quer aqui sinecuras, mas, 
apenas, que num país · d.emocrático 
se permita o ensino da religião. E 
como Já se disse que 0 Estado forne
ce normalmente as escolas a•o públi
co é justo que o Estado nessas es
coias não negue a possibilidade do 
en.:.ino religioso. Nã0 se pleteia re
munem.çãQ de espécie alguma. O as
sunto estaria melh'or na legislação 
ordinária; entretanto, estou de Íll
teiro acôl"do cem S. Ex.a .-

0 SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sr. Pres:.ctente sou contrário à ·emen
c-a do Sr. 'Deputado Alioma.r Baleei:
ro nJ tocante a se declar.:lr que é 
gratuito 0 ensino religioso .. Não é pre
ciw dizer coisa alguma porque já o 
temos nas escolas públicas desde 1931. 
Entendo, até que a declaração seria 
ofensiva à Igreja. Como o prova a 
história do Brasil deve o nosso país 
tucto ao clero em matéria de educa
ção. Quando surgiu a primeira escola 
no Brasil, o ensino era nela ministra
do, gratuitamente, pela Igreja e 'O foi 
p-"Jr largQs séculos. Não é preciso dizer 
na Constituição, que o clero nada re~ 
ceba. Ele já ensinou de graça e con
tinua a fazê-lo. Não sejamo.:; ingra
tos, r. em ign>oremcs o passado. 

o Sr. Ataliba Nogueira env·ia 
à Mew as s"guintes cOnsiderações 
sintetizando seu ponto de vist~: 

A inclusão do ensino religio.~ o na 
nova Constituição já não · precisa C.e 
justificativa . Introduzid•o por. lei em 
1931 e ratificado pela1 Constituição de 
1933, represer.ta hoje uma c•Jnquista 
·definitivamente incorporada n'l. estru
tura fundamental do no>:so regime 
escolar. A•s difi.cu1dades levantadas 
há quase 15 ano.2, provou a experiên
cia que eram, de tod'O em todo, insub
sistentes. As nossas escolas não se 
transformaram em c·ampos de bata
lha. E a formação das crianças .!6 
teve a ganhar com a harmania mais 
perfeita entre a educação da famUi.'l. 
e a da escola. 

A expeC:iência mostrou ainda quan
to o n'Ovo dispositivo vinha responder 
a uma aspiração profunda do povo 
br.asileiro. Na média geral do país a 
matrícula nas aulas- de religião exce
deu a 90 % da nossa populaçã.o es
colar. 

Em muito"' estabelecimentos elev'Ou
se a 100%. Assistimos, portanto, a um 
verdadeiro plebicisto nacior.al que· se 
renova ca.da ano, há mais de três lus
tros. Não lhe pode ser insensível uma 
C\onstituintc sinceram.ente demowá
tica. 

Juridicamente Já o eruin'O religiooo 
foi plenamente justificado. Ele não é 
uma corisequência da união entre a 
.Igreja e o Estado, nf'!m fere, de moôo 
algum, o principio da neut:ralidade 'do 
Estado. Deriv,:t. esp-:mtâneamente dO$ 
ü•ois princípios seguintes: 

·1.0 ) Direito natura,l e 'inalienável 
dos pais de educar . os seus filhos e 
orientá-I~ de !LCôrd:o com as próprias 
convicções religiosas. 

2.0 ) Dever correlativo do Estado de 
por à disposiçã:o das famílias escolas 
que ministrem uma educação ético
religios.a .c<e acôrdo com as exigências 
espirituais de .was consciências. 

Numa palavrf!,, o ensino rel1g1oso é 
o corolário natural d'o principio de 
respeito à liberdade religiosa de cons
ciência dos cidadãos. Faculta o en
sino religi'.lso aos que o desejam, não 
'O impõe aos que o não querem. o 
laicismo escolar, êste sim, impondo a 
todos indiscriminadamente um ensi
no que não conhece a Deus, uma edu
caçã0 que ignora a f·}rmaçã·o religiosa 
da consciência, constitui \J mais 
flagrante desrespeito as liberdad·es es
pirituais dos cic:adãos. 

E ,3, história mostra que, de fato, o 
laicismo escolar foi inicialmente ado
tado p•c-r Estados que visavam trans
formar a instruçã'O pública· em ins
trumento de luta anti-religiosa. 

A- maioria considerável das nações 
que desejaram sinceramente resolver 
o nroblema escolar de acôrdo cem o 
respeito aos direiws da consciência 
humana, incluíram 'O ensino religio
so nos seus respectivos regimes es
colares. Ba.:ta lembrar, entre outmts, 
a Inglaterra e a Alemanha, a Bélgica 
e a Holanda, a Austria e a Hun
gri.J., a Itália e a Suíça, Espanha e 
Portugal. Host:s ao ensino religioso 
mostraram-se naturalmente os regi
mes totalitários - a Alema-nha nazis
ta e a Rússia c'Omunista - que traru:
formaram •3. educação do povo em 
veículo de p:roJ-paganda· de suas ideo
logias funestas. 

Propomos, portanto, a inclusão c:o 
ensino religioso na Constituição. 

1.0 ) por· um princípio - jurfc'lic•o 
e democrático, de respeito à liberdade 
de consciência dos cidadã~; 
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2.0 ) por um princípio pedagógico 
que preconiza como de alta impor
tância, a - harmonia entre a influên
cia educativa d~ lar e da esoola.; 

a.o) por um princípio social que, 
permitindo a formação da consciência 
religiosa, irá contribuir para a ele
vação do nível moral do noss'O pov•l. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos vot,ar. 

Temos em primeiro lugar, a emen-
da supressiva: constituirá matéria 
dos planos: re.;.pectivos horári•:s. 

Os Senhores que a aprovam, quei
ram conservar-se sentat!'Os. (Pau
sa). 

Foi rejeit8Jda a emenda supressi
va. 

os Senhores que aprovam a emen
da a.ditiva, que m!!-nda acrescentar 
"sem ônus pata ru cofres públicos~·. 
queiram conservar-se sentados. (Pau
sa). 

Floi rejeitada. 
O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre

sidente requeiro verificação da vo
tação. • 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
PeÇ'o que a votação seja feita pelo 
processo nominal. 

O SR. SOUSA COSTA - Senhdr 
Presidente, votei contra a emenda do 
Sr. Deputado 'A1iomar Baleeiro. Vo
tei contra porque, na palavra do 
ilustre prof. Ferreira de Sousa, se 
rOCIOnhece a necessidade, para a vida 
bra:ileira, do ensino religioso nas . 
escolas. 

Não vejo r.azão para se reccnhece
m•Js tal necessidai-e· se exija que el:::. 
seja atendida sem Ônus para os co
fres públicos, quanto t'Odas as demais 
neces!id8Jdes públ:cas são atendidas 
sem tal exigência. 

Esta a razã'O IJ€la qual votei, em 
plena consciência, contra a emen<'!a. 
do Sr. Deputado Aliomar Baleeiro. 

O SR. GUSTAVO CAPANEM.(\.
Sr. Presidente, também votei contra 
a emenda d•') Sr. Deputado Aliomar 
Baleeiro. Ela é impertinente. Mesmo 
que houvesse com a educaçã0 r-eli
gi'OSa, despeS;i para os cofres públi
cos, ser:a ela altamente compensada 
pelos benefício:;. que . essa modalic:ade 
de educação traz à formação da ju-

.ventude. 
Basta citar um exemplol. 
Quem conhece a funçã'O d0 ensint> 

religioso na sistema. educacional da 
I~glaterra, p'Ode avaliar a sua deci
siva importância . Essa importância 

pedagógica justificaria o ônus, que se 
quer evitar e que de resto, não -evi
tará. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -
Sr. Presidente, peço licença para 
aduzir algumas considerações às dos 

Srs. Deputad"Js Sousa Costa e Gus
tavQ Capanema. 

Compete privativamente, e é . da. 
função es:rencial da Câmara dos 
Deputll:!·os, - Das Assembléias L~
gislativas a votação da~ orçamentos, 
respectivamente da União e dos Es
tados. Ora, se à Câmara e às Assem
bléias ass:m cabe dispor dos recursos 
financeil'õfi, não vejo porque lhe va
mos tira.r esta competência, qua.ndo 
se trata de uma parcela· ínfima, insig
nificante·, como pode ser . destinada 8!0 

·custeio do ensino relfgioso. Isso im
porta, apenas, uma injustificável res-
trição à C'Ompetência do Poder Legis
lativo, n,lquilo que é de sua e~encia . 

O SR. PR.ADO KELLY - -senh•or 
Presidente, voto pélo ensino religioso 
nas escolas em virtude do seguinte · 
argumento 'exposto pe}) Brigadieiro 
Eduar{~·o Gomes, na Capital da Bahia: 

"A liberdade de crença, que é 
um dos p'OStulados irrecusá v eis da 
democracia, justifica .a. adoção do 
en::ino religioso voluntárh e, des
cendo ao recesso da alma, com
pleta o quadro mroral, em que a 
escola deve mover-se para a pros
peridade, o incremento e a defesa 
da~ reg.alias d·J espírito". 

O SR. C~ FILHO - Sr. Presi
c'€nte, votei pela emenda Prado Kelly, 
levado peles fundamentos do Senhor 
Deputad'O Ferreira de ·sousa. 

O SR. NEREU RAMOS', PRESI
DENTE- Atenção! l!á um pedido de 
verificação da votaçã0 e outro de V'J
tação ncm!nal. 

O SR. MARIO MASAGÃO ....,.. Se
nhor Presidenta, quanto ao pedido de 
verificaÇão constitui' um direit'O do 
Sr. Deputà1:!o BaleeiM; relativamente 
p'()rém, ao · de votação nominal, pare
ce-me que não procede o requerido. 
Com efeito, a votaçã'O nominal C:everia 
ter sido s-:lic:tada ante.; que tivésse
mos votado por outro processo. Se
gunda votação não P'Qde haver. 

Peço, Sr. Presidente, se consigne 
em ata que votei c•Jntr.:t a emenda do 
Sr. Deputado Aliomar Baleeiro. Faço 
esta declaraç-ã0 para que não fique 
a impressão de ser contrári'O à votação 
nominal para conservar encoberta mi-
nha opinião). · 
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O SR. ADROALDO COSTA 
Sr. Pre.tidente, precisamente o que 
acaba de dizer o ilustre Sr. Deputado 
Mário Masagão, desejava eu afirmar. 

Eml:l'ora não se possa alterar o modo 
da votação, no sentido de que seja 
a~?~::ra norrtinal quero qeclarar que 
também votei contra a emenda Alio
mar Baleeiro. F.açQ esta declaração 
para que conste da ata. 

Aproveito a opottuniC:-ade para di
zer que todos os a,rgumentos aqui 
aduzidos, já os refutei cabalmente, em 
discurso que fiz, a 31 de janeiro de 
1934, na .A..<osembléi.:J. _Nacional Consti
tuinte. 

Os argumentos apl1esent!lidos pelo 
ilustre Deputado Sr. Caires de Brito 
de rixas, dissenções por· motivo do 
ensino religioso, sã0 · a repetição p~r
feita. do que dizia então, o ilustre 
Deputado Guaraci Silveira, que acaba 
de se penitenciar, reconhecendo que 
tudo quanto previr.:~. se não realizou, 
.nos 15 an~- que Q Brasil já tem de 
ensino religiocso, nas escolas, sem 
qualquer briga ou dissenção e, além 
C:isso, sem ônus, para os cofres pú-
blicos. · 

A&im foi em 1934, a Igreja Católica 
Apostólica Romana procurou utilizar
se desta f.:teuldade para cwnprir sua 
missão no recesso das escolas . Quero 
afirmar alto e bom som, que se 
muitas 'seitas não foram eminar re
ligião nas escolas se precisamente.. 
porque, ao c'Ontrário ·dos sacerd'Otes 
católicos, não tinham o mesmo zelo, 
e não se dedicaram, independente
mente de qu:~.lquer pagamento e não 
contribuíram gratuitamente, para a 
formação moral e cívica da nossa ju
ventude; 

Quanto à matéria de horário, quero 
também repetir o que disze, em 1934:. 
Júlio de Castilhos, que não pode ser 
acoimado de clerical, foi quem est:J.
beleceu o ensino religioso, dentro C:'O 
horári'o escolar no Rio . Grande dv 
S'ul. 

Germano Hassclcher, também anti
ciarical, ver!ficand0 o êxodo nas es
colas públicas ãas CÇ>lônias, em deter
minada éjJ"JC.l, proc!lrou sindicar qual 
era a cau:a. Verificou que resultava 
da -proibição do ensino religicso. Os 
colonos retiravam seus filhos da es
cola pública, para que fôssem aos co
légio parôqu:.3.is aprender catecismo 
e fazer a primeira comunhão, com 
toda a p'Qmpa e solenidade: Germano 
Hassolccher referiu a Qcorrência a 
Júlio de Castilhos. Profiigou o· fato 
de se haver introduzido o ensíno re-

ligioso nas escolas e pretenC:·i:l. ata
cá-lo pelas wlunas da "Federação" 
bem como aos padres que estivessem 
ministrando tal ensino. 

Dis.<:e-lhe Júlio de Castilhos que êle 
poderia atacãr, mas que a resposta 
lhe seri:l. dada per êle próprio. E 
quando se tratou de saber como ·se 
<Jevia ensina religião fora ou d.mtro 
do horário escolar, invoco a respeito 
o testemunho do Dr. Manuel Pacheco 
Prates, ilustre catedrátiC'O da Facui
dade de Direito de São Paulo e C:·ire:
tor, outrora da Instrução públic.'l. no 
Rio Grande , do Sul, - opinou Júlio 
de Castilho que esze ensino devia ·ser 
ministrado dentro do horário escolar, 
para que as crianças não pensasst.m 
que a religião era coisa secundária e 
-acessória. Devia dar mesmo. muito 
maior influêndia ,psicológica, sendo 
da.dD dentro do horário escolar. 

Por cmu:eguinte; manifesto-me pelo 
ensino da religião nas escolas públicas 
C:·entro do horário escolar. A religião 
não é coisa que se vista e dispa à 
vontade ela ·deve informar integn'!l.l
mente a personalidade humana. E' 
P'Or isso que o individuo deve ter re
ligião e mostrar que a possui, na e~
cola pública, no parlamento, Ili:l. cá
tedra, em toda parte. Precisamente o 
Brasil está, hoje muito mal porque 
o individuo pensa que, sem religião 
pode realizar a felicidade da pátria 
brasileira. 

O SR. EDGARD ARRUDA- Pedi 
.:~. palavra Sr. Presiqente, para fazer 
consignar que também V'Otei contra 
a emenda C:·o nobre Deputado Sr Alio-

• mar Baleeiro. Assim procedi não S•J 
acompanhando as razões expostas pe
lo Sr. Deputado Adroaldo Costa, 
como também, porque substancil-tl
mente, considero o· ensirio religioso . 
nas escolas como um dos principias 
bási~s fundamentais da e~truturação 

O SR. ARRUDA CAMARA ·- O 
ensin'O religioso nas escolas -é part~ 
integrante da -formação moral e c~
vica <lo cidadão e do povo. Quero as
sim, tornar público e c-:>nsignar em 
ata, que votei contra a emenda do 
Sr. Deputado Alioma;r Baleeir'O. As
sim proceC.•!mdo, não .me deixo levar 
por qualquer interêsse. Desde que 
me ordenei tacerdote, há quase vinte 
anos, ensin:> religtão, gratuitamente, 
nas escolas. Durante quatro anos 
prestei serviços gratuitamente, nQ 
Hospital do Exército da 7.a Região 
Militar. no Recife. Nunca pedi, nun
ca aceitei. por êsses serviços, a menor 
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remuneração. Por ·isso rnesm0 tenho 
autorid.:Lde para dizer que me parece 
.impertinência de ·elegância o ciereci
mento, de quado em quando em 
emenda, <!essa cláusula "sem 'ônus 
'para os cofres púbiicos", como l?e a 
açãio da religião, dos clérigüs, se 
subordinasse. a interesses materiais; 
ou com'O se a nação devesse mendig,u 
chorar essas migalhas, que por qua-l
quer serviço puti'!lsse dar, em deter
minada ocasião, aos níini.ztros de 
igreja ou crença religi-Jsa. 

São, evidentemente; essas cláusulas 
pertinentes a matéri.:t de legislação 
ordináiia, e S. Ex."· o nobre Depu
tadro, Professor de direito, não devia 
insistir na inclusão de tais expressões 
no texto da Constituicão. Estas res
-trições nã•o só diminuem o Poder Le
gislativo, como dãio a impressã.o de 
que vivemos nesta grande Comisóão 
e na ·elab'Oração da Constituição da 
República, com ,a, preocupaçã0 exclu
siva c de fechar as portas d•Js cofres 
públicos. 

Por . estas razões, voto contra a 
emenóa do Sr. Aliomar Baleeiro, sem 
quaiquer interêsse ou qualquer pre
tenção a· remunerações materiais, 
pelos serviços religiosos que tenha 
prestid·o, -que continuo a prestar e 
que prestarei sempre gratuitamente 
nas escolas e centros militares de meu 
país, P()rque as.:im, estarei servindo 
à minha pátria. 

O SR. GRACO CARDOSO 
Votei pelo ensino religiow nas esco
las por coerência com as _minhas cori
vicçõas, C'Üm as minhas crenças e 
c•om ,a prática que estabeleci em Ser
gipe.. quando implantei, nas escolas 
do Estado, o ensino religioso faculta
tivo, há vinte e três anos passados. 

O SR. HERMES LIMA- Sr. Pre
sidente, não possó deixar de estranhar 
que se tenha classificado de impe.rti
nente a atitude de um nobre Repre
sentante, pr•opondo, como er.:t de seu 
direito, cláusula que considera fa,vo
rável ao interês.:e público. Como S'. 
Ex.a 0 utros Representante poderiam 
ter e teriam de certo a mesma ati
tut.,e, como eu pelo menos . Não é p'Os
sfvel considerar-se impertinente a fi
delidade a uma convicção. Não con
si·dero impertinente a bravura com 
qúe ,a igr.eja defende suas reivindica
ções perante a Constituinte. Portan
to, não C'Ompreendo Sll denomine im-

. pertinente a iniciativa de um Repre
sentante que oferece a consideração . 
de sus pares idéia que por êles pode 

ser repelida ou aceita, m~s que deve 
.ser analizada .:tnte a simples conside
ração do fato ~e vir de quem ver, 
porque tem mandato e autoridade 
para apresentá-la . 

Não se p'ode atribil.ir ao Repre~en
tante Sr. Alioma.r Baleeir•:>, .w apre
sentar a cláusula "sem ônus para cs 
cofres públicos", nenhuma intenção 
de ·ser deó:.primoroso para com quem 
quer que seja. 

Sr. Presidente, ao p-edir a palavra, 
·pretendia apen:J.s dizer a. V. Ex.a que 
não concordava, mas, a•o contrário, 
lançava meu Pl':Jtesto, contra a cl.as
·sif:cação de impertinente atxibuida à 
atitude do nobre Representante. 

O SR. ·COSTA NETO - Sr. Pre
sidente, votei contr.a. a emenda do 
Sr. Deputado. Aliomar Baleeiro, por 
enten~-er que, realmente, esse ensino 
já é gratuit(J e c-ontinuará a sê-lo. em
bora assim nã0 conste da Constitui
ção. Esta minha convicção ainda 
mais acentuad.:t se -tornou depois das 
declarações que ouvi neste recinto 
partidas justamente daqueles qu,e 
mais defendem .o preceito. · 

Mas, Sr. Presidente, não considero 
em ah:oluto impertinente a propost~ 
feita pelo Sr. Deputado Aliomar Ba
leeiro. 

Comungando com os mesmos senti
mentos e com .a mesma argumentaçã0 
do Professor Hermes Lima, devo de
clarar que, salvo prova em contrário 
- e será necessário que esteja acima 
de qualquer dúvida - nã•o pot.-erei 
considerar como impertinente a de
fesa de qualquer principio, por .qual:. 
quer de nos.:os cGlegas de Comissão. 

O S'R. ALIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, em primeiro lugar 
cumpro um grato dever de parlll.Illeu
tar. que é o da cortezia: agradeço a'Os. 
eminentes Deputados, Srs. Hermes 
Lima, Costa Neto, C:Ures de Brito e 
tantos outros, a. gentileza e 0 conforto 
que me deram, de sua solidariedade. 

. . 
OS SRS. CAFÉ FILHO, MILTON 

CAMPOS, SILVESTRE PJ!:RICLES, 
VALDEMAR PEDROSA e outr'Os -
E' também nossa . 

'O SR. ALIO MAR. BALEEIRO - A 
toC.'OS, os meus sinceros agradecimen
tos . Em segundo lugar, quero expres
sar a fidelilade que devo a mim mes
mo e às causas por que t enho me ba
tido em toda a minha vida de homem 
públic'o, entre elas a da tolerância e 

.1·espeito a tod:l.S as convicções. Não 
peço nem pedirei licença a ninguém 
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aqui, nem fora daqui, enquanto tiver 
liberdade pam ct.efender os pontoo 
de vi.s:ta que espose e para h.:mra( os 
votos daqueles que para aqui me man
d:u-am. 

Já disse ontem que fui votaC.o de
pois de ter, em resposta à :::un.:.ul
ta da Liga Católica da Bahia, .uecla
rado que me bateria pelo divórcio e 
por outros postulad~s contrários a JS 
defendidos p'or aquela Liga. Sou, 
portanto, coerente comigo mesmo e 
quero crer que honro os eleitores que 
em mim votaram, sabendo que penso 
desta maneira, porque publiquei mi
nha resp'Qsta nos jornais baianos. 

No momento, dou uma explica!,!io 
de caráter pes&Oal. Nã0 peço licença 
a ninguém, repito; para .aprt~E'atar 
qualqUer emenda: Limitam a minha 
liberdade, nesta atitude, apenas os 
bens costume,s, a boa moral e as re
gras parLamentares. Não aceito, tam
bém, de moC:·o algum, censuras senão 
de caráter regimental, pela Mesa, &e 
me afastar do Regimento, nem admito 
insinuações à minha maneira por que 
considere quaLquer pl'Gblema pú blicQ. 

Tenho o direito de pensar 'lUe o en
sino religioso deve ser mini::;tr.ado sem 
ônus para os c'Ofr.es públicos. 

Esta é . a minha convicção pessoal, 
CúllliO antes já 0 fora do maior homem 
que ensinou a maneira de viver num 
país de liberãade e democracia - Rui 
Barbosa. Foi RUi quem, no Brasil, se 
b.:J.teu primeiro · pelo ensino laico e 
pela teparação da Igreja do Estado. 
E eu, que trago Rui Barbosa, não só 
na b-Jca, mas também na cünsciênc;a 
e na fidelidaC::e aos princípios, sou 
hoje o mesmo homem que o ac'omp!a
nhou naquela trajetória luminosa, fiel 
às mesmas idéias. 

O que me surpreende é que numa 
comissão de 37 homens. onde {e en
contram expoent.es do ensino jurídico, 
democratas,_ todos grandes figums, de 
experiência ·política, ex-presidente da 
República, ex-governadores, ex-inter
ventores, ex-Ministros, parlamentares 
com largo tirocínio, se estranhe que 
um col~ga Le bata pana que o ensino 
religiotJso não custe um níquel àque
les que não pensam da mesma f':>rma 
que SS. Exs. Pretendo apenas que 
se não paguem os Mestres dêsse ensi
no com dinheiro receibd0 pelo EstaC:o 
do bolso dos que· pertencem a uma 
minoria não católic.a, ou me.;:mo não 
religiosa, que não cre em na.da, que 
tem o direito de duvidar - 0 direito 
mais legítimo que pode ter o hom~m 
em qualquer país civilizado. 

E' isto que me surpreende profun
damente, que me constrange. Não 
cvndeno a atitude de ·meus colegas de 
Comissão. Reconheço que caãa qual 
pode ter o que lhe pareç.a. mais acl);:
taC:o, exaltar.:do suas tendências e até 
&tribuindo a outros pensamentos que 
não tenham em .abwluto. O que mais 
me surpreende ainda é o clima de 
inwlerância ql/e se está criando dPn
tr0 desta Comissão. A respeito, per
mitam-me e perdoem-me usar um 
têrmo proibido regimentalmente E' a. 
prill).eira vez que vou infringir,· cons .. 
cientemente o Regimento da Ca&-a. 
Eu diria que a Comissão está se tvr
nando "reaci•Jnária" . V. Ex.a Senhor 
Presidente no momento oportuno -
fará o favor de retirar o têrmo da pu.: 
blicação do "Diá'l'i'O da· Assembléia", 
já que a;osim o fez, há ;algum tempo, 
a Mesa. Mas tenho de pronunciá-lo. 

Cre·io oue êstes 37 homens de valor 
e experiência, que aqui se ' reunern:· 
não ignoram que, nos países de mai~ 
alta cultura, constituiu sempre um 
c:'Os problemas de mai'Or gravidade o 
de saber-se o Estado deve, ou não, 
exigir que ,a. totalidade da população 
pague o eruino religioso, que existe 
apenas na consciência de uma parte 
dela. Sôbre ele, bateram-se grandes 
vozes na: Inglaterra na França, e em 
outras nações eLa mais elevada civi
lizaçã'O. 

E' portanto, com êste constrangi
mento que encaro a situaçã0 d•J mo
mento. Observo que a Grande Co
missãop ao elaborar a c~:mstituiçã:o 
do meu país, oferece aos olhos da Na..: 
çã·J este espetá·cul0 de intolerânci,a, 
,apenas porque um Deputado coeren
te consigo mesmo, não tendo apre
sentado emenda contra o ensino re
ligioso, e havenC:·o, pel9 contrário,· 
expressado que esse ensmo não falia 
mal, podendo fazer mesm\J ,o bem, 
pedm que se tuprimisse uma fra
se porque se chocara com a té<'nica 
constitucional, com0 essa do_, horá
rios, e exigiu que se respeitasse ,a. con.
ciência dos que, não seguindo a reli
giã'O da maioria, tem o direito de 'is
por de seu dinheiro e de impedir que 
se d&·~ine ao ensino de credo que 
c-::ntrar1a sua própria · conciência. 

Agrade du desagrac .. e, contente ou 
descontente minha atitude continua
rei a desempenhar assim rn'eu manda
to, pela necessidade de ser fiel a mim 
mesmo, sem pedir licença, nem acei-
tar carões. . 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr. Pre
sidente, quero também declarar meu 
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voto. Pronunci-ei-me pelá admissão do 
ensino religioso nas· esoolas, o que, 
aliás, em Santa Cat:uina já é uma 
tradição: ant-es mesmo de éxistir o 
preceito constitucional, lá já se havia 
incluído em lei 0rciinária. · 

Ent.endo que so pode haver liber
c:ade religi'Osa, desde que seja propi
ciado ensino religioso. Só assim po
derá hav-er escolha. onde não . ~e dá, 
ou não se propida .:üguma coisa, não 
há o direito de recusar. Por isso. V'O
tei a favor da inclusão do ensino re
ligioso. 

Queira referir-me, ainda, a0 decla
rar meu voto, a -emenda proposta pe-
1'0 Sr. · Deputado Aliomar Baleeiro. 
E assim procedo para explic.ar porque 
não a adotei apesar do respeito que 
me merece a' independência e a ~nte
ligência do nobre colega - atributos 
que todos lhe reconhecemos·. 

Meu . argument1o é _e seguint-e: o 
texto constitucional, como ·está redi
giC:o, dá liberdade aos Estados par.a ~ 
considerarem o assunto. Devemos t-er 
em mente oue o Brasil é uma Feâe
raçã!O, onde Õ ensino primário, compe
te aos Estados. Portanto, não deve
mo.s cercear no text'O constitucional 
aquilo que depois, cada Estado P'Od~
rá apreciai· conforme sl1as necessida
des, seus interêsses, suas posúbilida
des. 

Acredito que o ensino religioso con
til1uará a ser ·gratuito, como tem sidt> 
até hoje. Nem conheço Estado algum 
em que a.quele.s. que o ministram te
nham recebido remuneração, nem 
acr.edito que a quekam receber, por
que - parece-me - desta forma d1- · 
minuiriam a missão espiritual que os 
cond:uz às casas de ensin'O para es&a 
colaboração de oQrdem espiritual. 

Foi baseado nestas considerações, 
que votei contra o .a.r'tigo e me pro~ 
nunciarei contra a emendá. 

O SR. CAIRES DE BRITO -Se
nhor Preddente, declaro, em primeko 
lugar que votei pelo ensin,') laico, por
que já antevia o problema religioso 
como se esboçou nesta Comissão. E' 
m era amostra do que &erá, de hoje 
por diante, no BrasiL Foi pouco .o que 
aconteceu depois de 34; depois de 34 
houve 37; e ess·e tempo foi pouco. · 

Na Flaculdade r~e Medicina onde 
estudei não havia ensino religioso. Se 
ID min~trasse, hoje, surgiria o pro
blema . E a sessão C:e hoj.e, desta Co
missão ilustra o que serão as . se
guintes. 

Votei pela emenda do nobre Depu
tado Alio mar Baleeiro porque sou· pela 

c-completa independência entre a igre
j.:t e o Estad'o. 

O SR, MILTON DE CAMPOS -
Senhor Presidente, em assunto desta 
r.elevância,, que interersou tão pro
fundamente a Grande Comissão, peço 
vênia a V. Ex. a para deixar declarado 
meu ponto de vista. ·votei a favor do 
ensin'0 religi·oso nas escolas, porque a 
meu ver, êsse ensino enobrece · 11. cúl
tura, e com0 está no texto, sendo ape
nas f,acultativo, não comprime cons
ciências. 

V·otei a favor de uma das emenda.s 
Aliomar Bale-eiro, e C'Ontra a outra. A 
favor, da que manc::t suprimir a ex
pressão "matéria dos respectivis ho
rarios", porque, não me parece essen
cial que o assunto figure na Constitui
ção. Pela mesma razão, votei o-Jntra 
a que determina a gratuidade dêsse 
ensin'Q, tambem de lei ordinária. 

O SR. RAUL' PILA - Sr. Presi
dente, quero fazer brevíssima declara
ção de voto: votei a favoc do ensino 
religioso e vot.ei a tambem a favor da 
emenda. do nobre Deputado Ali•omar 
Baleeiro que estipulava fôsse gratuito 
êsse ensino. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI
REDO· - Desejo apenas pedir se con
signe que votei pelo err;ino religioso, 
acompanhando as razões expostas pe
stas pelo nobre Deputado Sr. Pr.ac!'O 
Kelly. ' . 

O SR. BAETA NEVES -Sr. Pre
sidente, sou pelo ensino religioso, mas 
não concordo c•om o sua remuner.ação. 

O SR. VALDEMAR PEDROSA -
Sr. Presidente, votei p.el0 ensino reli
gioso nas escolas, e tarbém 'pela sua 
gratuidade. 

O SR. DEODORO DE :MENDON-
. ÇA - S'r. Presidente, quero declarar 
a V. Ex.a que votei a favor do ensino · 
religi'oso, e contra as emendas. sôl:>re a 
gratuidad-e e o horário, por entender 
que .a matéria deve constar apenas da 
legislação ordinária. 

O SR. SILVESTRE PERCLES 
Sr. Presidente, peço licença apenas 
para uma decLaração: votei pelo cnsi
n::> 1eligioso porque é necessário para 
ti no~o país e o noss0 povo, funC.·a
mentalmente crente . Mas votei tam
bém por que fosse gratuito . Lembro 
apenas o Santo do Brasil - Anchieta 

O SR. NEREU RAMOS, PRES'I
DENE - Os Senhores quê aprovam 
a emenda que mancta acresr:entar: 
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"sem ônus para 0 s cofreJ público;;''. 
q-:leiram conservar-se sentc:tdo•. <Pau
sa). 

V'Otaram c-:>ntra 14, e .::~. favor tam·· 
bém 14. 

Decido contra a emenda; de acôrdo 
com a orientação que sempre tive em 
meu govêmo. Permito aos Est.a.dos 
que remunerem esse ensino. Se o en
sino é necessário, deve ficar oo Es
tado a faculdade de solucionar o caso 
como melhor lhe pareça. 

F-oi rej'ei h:tda por c01nsegu1nte, a 
emenda. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
<Para u.ma ·explicação) - Sr. Presi .. 
dente, lamento sinceramente que uma 
palavra empregada da maneira mai3 
clara, somente p:Ya negar anoio a 
uma emenda, uma palavra que outro 
intuito não teve senão qualificar a 
emen<!-a de inc'Ompatív.el com os 'in
tuitos de um texto já aprovado, isto 
é, o texto referente ao ensino reli- · 
gioso, lamento sinceramente que essa 
p3,lavra tenha contra ra minha inten
ção e contra' cs· própri'Os termos de 
meu pen.!:amento, sido voltad.a contra 
a pessqa ou a atitude do nobre Depu
tado Sr. Aliomar Baleeiro. 

iDeixo aqui ;bem clana.mente ex
pressa a minha consiuera.Çã'O pessO:'l.-1 
para com esse .eminente colega e o 
meu respeito para com o seu pensa
mento e ~s suas opiniões. 

Outra interpretação nã0 deve ,!'er 
dada ás minhas palavras nas quais 
não se inclui, sem dúvida, ne::Ihuma 
intolerância e nenhum ·desapreço. 

O S'R. SOUSA COSTA- Sr. Pre
sidente os artigos que se ::;eguem nú
meros 10, 11, 13 e seu parágrafo 
único, 14, seu parágrafo e alíneas 
constituem matéria financeir.1.. Re-
queiro a V. Excia. consulte a Comis
são se concorda em adiar o assunto 
para o capítulo relativo à disciplina- . 
ção de rendas. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- Os Srs. que aprovam a su
gestã:o do Sr. Deput:J,do Sousa Costa 
q~eliram conserv.ax·-se sentados. 
<Pausa). 

Foi apr::wada. 

Em virtude d0 adiantado da hera, 
vou levantar .a sessão, convocando 
outra par.3, amanhã, às 14 horas . 

<Levanta-se a sessão à O, hora 
e 20 minutos) . 

DECLARAÇÃO DE VO~J DO-SR. DEODORO 
MENDONÇA 

Não basta que o ensino primárh> 
seja. gratuito. Este soment-e ensma ~:. 
ler e escrever, não dá profl~sã'O a 
ninguém, nem habilita qualquer pes
soa ·a. um trab::lll:io de ofício resultando 
essa falsa educação que predomina no 
Brasil, onde, as vezes os que não sa
bem ler aprendem um ofício e em 
geral o cidadã·), com o curso primário, 
não possui capacidade p;ara uma pi·o
dução especializada na grandé lei da 
ãivLão do trabalho. O ~nsino primá
rio a-penas abre os olhos ao homem 
para aprender as li.ções dJ. arte da 
ciência e das letras, não é sufieiimte 
para a pess·~a. enfrentar as· lutas eco
nômicas e as responsabilidade sociais· 
d:l famma:; dar-lhe gratuidade, facili~ 
tar Q seu aprendizado c-eixando taxas 
e impostos aos graus posteriores gra
vando os estudt>s secundários, supe
riores e profissionais, é ilógico e mal, 
pois V8:i criar obstáculo à ge::J.te hu
milde que pretende alcançar maiores 
conhecimentos, cortando capacidades e 
vocaç.ões, reduzindo a cultura a um 
mínim'O, em detrimento da nos~a. ci
vilização oob tcdos os aspectos resul
tantes. 

E' preciso dizer que somos um d.os 
P.OVos mais atraZJados na .ma educa

-ção; queremos insta.lar umJ. democra
cia adiantada, desejam'Qs liberdades e 
direitos e trancamos ·os graus poste
riores ao ensino primário, com impos
tos e taX!as que nada adiant.:~.m a:;s 
cofres públicos ·e tódos os dias servem 
de desânimo às gerações nova.s no an
seio de aperfeiçoamento que é . .o su
premo anseios da vida do homem na 
soci-edade. 

Nossa emenda vis.J. a gratuida1e do 
ensino público primário, secundário, 

. superior e profissonal de todos o.s 
graus e ramos; que os nossos gevernos, 
-qnião, Esta~'O e municípios propor
ciOnem as classes humildes menos 
favorecidos de fortuna às 'mesmas· 
oportunidades de cultura -que outros 
possam ter, abrindo permissões ili
mitadas a todos o.s br.J.Sileiros, sem 
distinção de é'or, de sexo, de fortuna, 
de relião p'ara estudar e formar sua 
capacidade-e elevar nossa Pátria. a um 
destino compatível com a cultura do 
nosso século. 

Não compreendo. Sr . PrcsiC:ente, 
ess.3, tendência à gratuidade constante 
da letra "b", ou é oneroso, ou gra
túito o ensino, não me. parece haver 
lugar na Constituição para assinalar 
tendências. · 
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34." Reuni.ão, em 3 de Maio de 1946 

Reuniu-se hoje às 14 horas e 30 
minutos, a Comissão da Constituição, 
com a presença dos Srs. Constituin
tes Nereu Ramos - Presidente . Pra
do Kelly, Cirilo Júnior, Ataliba No
gueira, Atílio Vivaqua, Soares Filho, 
Artur BetnHdes, Aill"oaldo Costa, 
Mario Masa.gão, Silvestre Piéricles, 
,Arruda Câmara, Argemiro Figueire
·do,. Eduardo Duvivi-er, Valdemar Pe
drosa, Raul Pila, Caíres de Brito, Cos
ta Neto, Graco Cardoso, Flávio Gui
marães, Ivo d' Aquino, Sousa Costa. 
FJ.ores da Cunl).a, Agamemnon M·a
galhães, Gustavo Capanema, Deodo
ro ·Mendonça, Hermes Lima, Aliomar 
B:tleeiro, Magalhães Barata, Baeta 
Nieves, Benedito Vala-dares, Thrreira 
de Sousa, Clodomir Cardoso; Café 
Fllho. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENII'E - Está aberta a sessão ; 
. Em dis~~s~ão as du?os atas publica
aas •. _no Dzano da Assembléia de hoje. 

:t'.ao· havendo quem sôbre elas peca 
a palavra dou por encerrada ·a 
discussão. (Pausa). Encerrada. 

Os ~enhores que as aprovam quei,.. 
rli:m ficar sentados. (Pausa). 

Aprovadas. · 
Comunico à Grande Comissão que 

a.. Assembléia deferiu, ontem, o reque
rrmento que lhe apresentei redigido 
n:>s ~eguinte têrmqs: 

"Não estaruio ainda firmada de
finitivamente o critério da conta
gem e~ata do prazo concedido à 
·Comissão da COJ;J.Stituição para 
elai?oração do seu tmbalhci, re
queiro se submeta ao plenário a 
:proposta de que a referida conta
g~m se proceda com exclusão d0s 
dias em que não houver oú não 
ha~Ja, sessão na AssembÍéia". 

Temos, assim, mais alguns· dias 
para conclusão dos nossos trabalhos. 

Y!Lmos prosseguir no Capítulo "Fla .. 
IDJ.~a. Educação e Cultura". 

Vamos deliberar sôbre o art. 12: · 
"E' garantida a liberdade de 

cátedra". · 
I 

Não havendo quem peça a palavra, 
vai-se proceder à votação.' 

Os Senhores que àprovam o dispo
sitivo queiram ficar sentados . (Pau-
sa). · 

Aprovado, · 
Agora, o art. 15, assim redigido: 

"0 provimento do magistério 
oficial secundário ou superior, 
será feito mediante concurso de 
provas e títulos". 

Não havendo quem peça a palavra, 
pc.ssa-se à votação. · 

Os Senhores que aprovam o art. 15, 
salvo . os parágrafos, queiram ficar 
sentados. <Pausa) . 

Aprovado . 
O § 1.0 do referido artigo 15 tem a 

seguin~ redação: 
"0 disposto neste artigo não 

impede o contrato, por tempo 
certo, de professores o:u cientistas 
de nomeado, .nacionais ·ou estran-
geiros". · 

Há emenda do Sr. Mario Masagão, 
m;mdando supi'i:míl' o dis)lositivo. 

O SR. MARIO MASAGAO -A 
emen.da supressiva não visa impedir 

de nomeada, nacionais ou estran
eEpeciais. 

IÇlaro está que, se o disp·ositivo 
E-X1g·e concurso para "provimento" de 
cadeiras, não impede. que possa haver 
"contrato", meio pelo qual não se faz 
provimento, pois corumbstancia uma 
locação de serviços, do direito civil. 
O concurso fica mantido, para o pro
vimento. Mas, eilXJ.uanto não se fizer 
o concurso, a . cadeira vaga terá de ser 
regida por substituto, ou prod'essor 
contratado. Além · disso, muitas vezes 
são convidados especialistas estrangei
ros para cursos· de extensão ou de 
aperfeiçoamento,. havendo. então con .. 
trato, mas não provimento. o pará
grafo em questão é uma inutilidade 

. que. deve desSJParecer do texto. 
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O SR. NEREU P..AMiOS, PRESI
DENTE - Vamos votar a emenda su
pressiva do parágrafo 1.0 do artigo 15. 

Os Senhores que a aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa) . 

iF'oi aprovada. 
§ 2.0 "Os professores dos Ins

titutos oficiais, providos mediante 
concurso, são vitalícios e inamo
víveis; só podendo ser demitido 
mediante sentença judicial passa
da em julgado". 

O SR. MARIO MASAGAO - Se
nhor Presidente, êsse dispositivo está 
prejudicado, porque já foi votado no 
ca.pftulo referente aos ftmcionários . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - , Perfeitamente. Está real
mente prejudicado o . dispositivo . 

Art. 16. "0 exercício do ma
gistério não é incompatível com 
o de outra qualquer função pú
blica,. inclusive legislativa". 

Há emenda do Sr . Aliomar Baleei
ro, nestes têrmos: 

"Havendo compatibilidade de 
horários". 

O SR. MARIO MASAGAO - Sr. 
Presidente, esse dispositivo também 
está prejudicado pela votação do tex
to idêntico no Capítulo . que trata do 
funcionário público. Ali se declara 
que o magistério é compatível com 
outra função, desde que não haja im
pedimento de horário. Além disso, 
quando votamos a parte referente ao 
Poder Legüllativo, ficou ex:presso q,Je 
a função legislativa é incompatível 
com o exercício de qualquer out.ra. 

O SR. NEREU RAIMÇ>S, PRESI
DENri'E - V. Ex." tem razão. O .dis
positivo está prejudicado pelas vota
ções realizadas no Capítulo do Poder 
Ll'gislativo e do Funcionalismo Públi
co. 

. Art. 17. "As emprêsas indus
triais, comerciais e agrícolas em 
que trabalham mais de cem pes
soas, serão· obrigadas a manter 
ensino · primário gratuito para 
seus servidores analfa;'betos e os 
seus fi'lhos" . 

Há uma emenda subscrita pelos Se
nhores Mario 'Masagão e Eduardo Dtl
Vi'lier, mandando acrescentar: "Se 
ja não houver no local ensino oficial" . 

O SR: MARIO MASAGAO- Sr. 
Presidente, o texto em exame manda 
que as emprêsas industriais ou agrí
colas proporcionem ensino primário 
gratuito aos seus empregados, quando 

êsses forem em número superior a 
cen1. 

Acontece, porém, relativamente às 
propriedades agrícolas, que muitas vê
zes já o Estado mantém · escolas den
tro delas, e, nesse caso parece-me 
que o proprietário não deve concor
rer com o Estado. Daí a emenda que 
tive a honra de apresentar prevendo 
a hipótese. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENT•E - Em votação o artigo, sôbre 
a · emenda. <Pausa). 

Aprovado . 
Em votação a emenda aditiva: "se 

já não houver no. local ensino oficial. 
(Pausa). 

Aprovada . 
Parágrafo uruco. As emprêsas 

industriais serão obrigadas a man
ter escolas profissionais oil apre
ruzados, na forma que a lei de
terminar, respeitados os direitos 
dos professores'. 

Os .Srs. que a.provam o Parágrafo 
único queiram conservar-se sentados. 

' (Pausa) . 
Aprovado. 
·Há duas emendas aditivas. A pri-

mei,ra é do Sr. Senador Ivo d'Aquino: 
. "Acrescente-se onde convier: 
Os monumentos históricos, artís:.. 
ticos e natural, assim como as 
passagens em locais dotados de 
particular beleza natural, ficam 
sob a proteção e cuidados especiais 
da União, dos Estados e dos Mu
nicípios. Os atentados contra êles 
cometidos serão equiparados aos 
.perpetrados contra o Patrimônio 
Nacional". 

Esta. emenda é reproduzida do ar
tigo do projeto do Instituto dos Advo
gRcios. Em discussão. (Pausa) . En
cerrada. 

Em votação . (Patr:sa) 
Aprovada . 
Existe outra emenda aditiva, dÔ Sr. 

.Mario Masagão: 
"Onde convier: E' obrigatória a 

freqüência no ensino superior". 
.O SR. GUSTAVO CAPANEMA -

Sr . Presidente, não há o que dizer 
contra a emenda, que encerra pre
cfito rigoroso de pedagogia superior; 
todavia, ficou assentado que a Cons
tituição não mencionaria nenhum 
princípio por que a legislação do en
sino se deve reger, e por êsse motivo · 
é que, segundo proposta do Sr. Depu
tado Hermes Lima, foi eliminado 
o parágrafo único do art. 7.0 • 



- 211 

Nlesltas conruçõeJS, presuma que a 
matéria está prejudicada pela queda 
do parágrafo único, em que era, de 
certo modo, prevista na letra /. 

O SR. mrnEU RAMOS, PRESI
DENTE - Realmente, a matéria fi
cou prejudicada . pela apravação da 
emenda do Sr. Deputado Hermes 
Lima. 

O SR. AT:AILIBA NOGUEIRA -
sr.. 'Presidente, da minha parte, não 
obstante V. Ex.a já ter decidido, de
sejo esclarecer que a matéria deve 
ser de legislação ordinária, porque 
dentre . outros motivos, na legislação 
ordinária, poderemos estudar sistemas 
aii1:da não adotados entre nós. 

Se não me engano, · a emenda do 
Sr. Hermes Lima se refere a mais de 
um catedrático da matéria, à possi
bilidade de os alunos escolherem o 
lente. 

Encontrei, na Universidade do Chile, 
que traça regras para as quatro Fa
culdllldes do pais, êste preceito, de 
forma . que as universidades chilenas 
têm três ou quatro professores para 
moda cadeira. Os alunos ao se matri
cul::.rem, escolhem o professor que 
r.:esejam ocupe a cadeira, podendo esta 
opção ser mantida até o fim do pri
meiro mês de aula. De forma que 
o professor que se esforça, o bom mes
tre, o que, afinal de contas, conquista 
a simpatia dos alunos, êste tem gran-
de numero de discípulos. . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- Ultimado o capítulo- Da 
Fam.ilia, Educação e Cultura, entra em 
votação a Seção rv do Capitulo -
Do' Poder Judiciário, que trata da Jus-
tiça Eleitoral. · 

Como sa'bem· os Si's. ij,epresentan
te·s, na sessão de ontem foi apres·enta
do pelo Sr. IVo d'Aquino um· substitu-
tivo, devidamente publicado e divul
gaào entre todos, de maneira que jul
go desnecessário relê-lo. 

.\ êsse substitutivo foram apresen
tada.<; diversas sub-emendas. · 

Dos Srs. Costa Neto e Graco Car-
doso: · 

·"Ao art . 2.0 o Tribunal Supe
rior será composto de cinco Juizes, 
nomeados pelo Presidente da Re
pública e escolhidos: 

a) dois, dentre os Ministros do . 
Supremo Tribunal Federal ; 
d ) dois, dentr.e ·os Desembargado
J.7es do Tribunal de Apelação do 
Distrito Federal; 

c) um, entre juristas de notável 
saber e reputação ilibada" . 

I 

Do Sr.· Cirilo Júnior : 
Emenda aditiva ao art. 9.0 do subs-

1 

titutivo Ivo d' Aquino. 
"Acrescente-se a seguinte alí

nea, onde convier: na fix!l.ção da 
data das eleições, quand9 não de-· 
terminada em lei". 

Ainda aditiva ao art. 9.0 , do mesmo 
Sr. Deputado: 

"·Acrescente-se a palavra- pri
mitiva- depois da palavra "Com
petência no começo do artigo•'. 

Há outras emendas . 
Dos mesmos Srs. Representantes : 

"Emenda aditiva ao art. 9.0 do 
substitutivo Ivo d'Aquino. 

Acres·cente-s.e a seguine alínea, 
onde convier: 
- htJJbeas-corpus e mandado de 
segurança, em matéria eleitoral". 

IDos Srs. Prado: Kelly e Soares Fi-
lho. 

Sub-emenda ao art. 1.0 • 

Acr·escente-se êste parágrafo: 
"Ao Tribunal Superior presidi

rá o Vice-'Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; e aos Tribunais 
Regionais os Vice-!Presidentes dos 
Tribunais de A'pela;ção, e, onde 
houver mais de um vice-presiden
te, o primeiro dêles". 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Presidente, antecipei-me apresentando 
subemenda ·porque V. Ex. a já tinha: 
dado conhecimento à .Comissão de 
outras emendas .que haviam sido ofe
recidas por ilustrados membros dêste 
órgão. 

Devo dizer, entretanto, que esta 
apresentação de minha parte está 
condicionada à votação do substituti
vo, porque considero muito bem re
digida a Seção 4... - Do Poder Ju
dwiário - referente à Justiça Elei
toral, e lhe darei preferentemente 
ineu voto. 

Na hipótese de ser vencido, apre
sentarei à Com,issão outros criterios 
pr.ra substituir os dispositivos da 
en:enda Ivo d'Aquino. 

O SR. MILTON CAIMPOS -:- Sr. 
Presidente, também sou dos que en
tendem que a Constituição deve ser, 
tanto quanto possível, sintética , e 
as razões dêste ponto de vista, por 
n··.t.ito sabidas, dispensam qua lquer 
dtsenvolvimento. 

Casos há, porém, que reclamam dis
posições mais · minuciosas, . pois não 
podemos esquecer-nos de que esta
mos elaborando uma Carta Magna 
para o Brasil, que tem suas peculia
ridades, onde a experiência da vida 
r epublicana ensina que é muitas vê
zes salutar. não se deixarem ao , ar- . 
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b1trio da. legislação ordinária certas 
medirlas que, embora não constitucio.
naü por sua natureza devem todavia 
ficar sobranceiras às flutuaçoos e aos 
caprichos das madorias pol!ticas. 

Um dêsses casos é a organização 
da Justiça Eleitoral, que a Subcomis
o!>ãG, pela unanimidade d.e seus mem
bros, regulou com certa minúcia no 
projeto. 

O que pretendemos foi fixar, em 
caráter permanente e mais estável na 
Lei Magna, o sistema eleitoral que, 
sob a Constituição de 34 nos dera as 
melhores garantias de eleições li
vres e honestas. Quisemos, pois, pró
longar, através da Constituição, um 
dos raros momentos feliZes da demo
CI·acia brasHeira. 

B.em sabemos que entre nós as elei
ções, ainda quando livres e honesta-s, 
sofrem as perturbações das maquinas 
elfitorais dos govêrnos desviados de 
sua missão. Aí, . porém, as questões 
são mais complexas e as soluções hão 
de ficar dependendo nã.o só das me
didas· legais como, sobretudo, do 
ll-Perfeiçoamento dos nossos costume& 
políticos. 

O que a Subcomissão fêz portan
'to, foi agir sem9re, em seu trabalho, 
com o propósito de servir ao ideal de
mocrático com base em experiências 
políticas já _vividas. 

Admito e reco:hheço que não foi 
outro o intuito do eminente autor do 
~ubstitutivo. ~ste, porém; não se li
mitou a inspirar -se nos princípios da 
Constituição sintética, mas altera o 
projeto em pontos relevantíssimos, re
:mltando daí diminuir-se a influên
cia judiciária e aumentar-se o arbítrio 
do govêrno na organização da Justiça 
:EleitoraL· Para demonstrá- lo, bast'am 
duas considerações: a primeira é 
quanto à composição do Tribunal Su
perior. O projeto esta:belece --a-pro_ 
porç§.o entre Mi:p.istros, Desembarga
dores e jl.lll'istas, sendo um quarto pa
ra cada grupo. O substitutivo men
ciona êsses mesmos grupos, mas deixa 
à lei fixar .a contribuição numérica 
para organização do Tribuna,!. A se-

, gunda é relat.iva à nomeação dos 
membros dos Tribunais· Eleitorais. o 
proJeto ·manda sej·am eleitos pelas 
respectivas corporações judi>Ciárias, 
exceto apenas quando aos advogados 
ou juristas . O substitutivo silencia 
quanto a êsse ponto, ou melh-or, dei
xa à le~ a forma de nomeação, -o 
que vale dizer, que a nomeação se 
ifará, em última análise, pelo Presi
dente da República. · 

Combinadas as duas inov.a.ções, te
xemos aoentuada a in·fluência das 

maiorias' políticas na composição dos 
Tribunais Eleitorais, 

Ora, ess·a influência preponderan
te das maiorias. polític.as foi pr.ecisa-

_, mente o que se. procurou evitar na. 
organização da Justiça Eleitoral até 
.aqui vigente, e êsse também o pon
to de vista em que l;e colocou a Co
missão organizarlora do ante·.,.proje
to. 

Assim sendo, Sr. Presidente, devo 
declarar à Casa - não por amor ao 
trabalho em que colabm·ei, mas p-or. 
me convencer d·e que o projeto atende 
melhol' aos ideais democráticos e ao 

·.objetivo que t.odos temos em vista e 
que é a segurança das eleições no. 
Brasil - que dou minha preferência 
ao :projeto, pois estoU. certo de que, 
conquanto minucioso, talvez minucio
so em exoesso, é o que ·encerra o me
lhor processo de que di&pômos para 
,atingirmos os objetivos visados. 

O proJet{), aliás, reproduz, pràtica
mentz, a Constituição de 34 a respei
to do assunto; daí a minha alusão à 
experiência dos dispositivos do pro 
jeto, que encerrám nórmas já expe-. 
rimentadas e com incontestável exito. 

Como várias propostas for·am feitas 
em emenda substitutiva, deixo de fa
zer, por enquanto, a crítica de cada 
um dos artigos do trabalho em a.preço. 
Devo, porém, acentuar que, além des
sa matéria · de composição dos tribu
nais e da nomeação de seus membros, 
ain~·ocorre um inconveniente no 
substitutivo, qual o de estar, em certC> 
ponto, em contradição com o que já se 
deliberou na Comissão quanto ao re
curso de habeas-corpus e ao mand·ado 
<1e segurança, medidas garantidoras 
dos direitos individuais que, segundo 
o substitutivo, devem encerrar-se nas 
decisões do Tribunal Superior, ao pas
so que, pelo projeto já aprovado nes
sa parte, devem ser matéria de com
petência do Supremo Tri-bunal Fe
derãl. 

Parece-me que; também nesse ponto, 
o substitutivo não merece 31Provação, 
mesmo porque, de outro modo, não. 
haveria a coerência necessária entre 
o já deliherado e o que ainda se vai 
deliberar. · 

Essas as considerações preliminares 
qu_e desejaria fazer ao substitutivo 
proposto, pel!) ilustre Represen tante 
Sr. Ivo d'Aquino. 

O SR. ARGIElMIRO DE FIGUEI
REDO - Sr. Presidente, depois das 
brilhantes ponderações que acabam de 
ser feitas pelo eminente RepreEentante 
Sr. Milton Campos, poucas palavras 
terei a aduzir a sua argumentação in
cisiva. 
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Creio que todos estamos devidamen
te compenetrados da gr-ave missão que 
nos cabe neste momento. Por maior 
que seja nossa dedicação aos partidos 
a que pertencemos, por maior que seja 
o es·pírito da nossa ãisciplina polítii::a 
estou certo de que teremos patriotismo 
sufide:nte e ba.stante €spírito público 
para colocarmos, acima dos interêsses 
partidários, os deveres superiores que 
nos devem inspirar na elaboração da 
Constituição da República. 
- Não vejo matéria mais grave, Sr . . 
Presidente, mal!éria. que mereça maio
res cuidados dos senhores Constituin
tes do que a ref·~õrente aos direitos po
líticos dos cidadãos. E' o direito fun
damental. Seu conteúdo, a extensão 
do seu exercício, suas limitações e res
trições, a matéria pertinente a elegi
bilidade e à inelegibilidade, os requi
Sitas necessários ao exercício do di
reito de voto - tudo isso, Sr. Presi
dente, por melhor qu.e fique estabele
cidQ em nossa .Constituição, como vai 
ficando até aqui, não terá, possibili
dade eficaz de realização prática, se 
não tivermos uma Justiça Eleitoral 
perfeitamente constituída e capaz de 
a.plicar o direito preestabelecido, com 
isenção de ânimo e sem espírito polí
tico~partidário. 

O substitutivo apresentado p-elo 
eminente Senador Sr. Ivo d'Aquino, 
à primeira. vista, parece . perfeito. En
cerra êle, porém, pontos reprováveis 
e graves, para os quais quero cha
mar ·a atenção da douta Comissão 
aqui r-eunida. São pontos· que não 
interessam aos partidos, mas ao 
Brasil, à nossa -;:ultura política, a 
êsse espírito superior . a que aludi, 
para que ela·boremos uma carta cons
titucional que assegure, de fato, as 
garantias nec-essárias às liberdaees e 
aos direitos oolíticos de todos os bra
sileiros, sem- distinção de côres par
tidárias. Há omissõe-s e falhas no 
subs.titutivo do eminente Senador, . 
que precisam de corretivo. 

À organiz.ação da Justica Eleitoral 
é o ponto cardeal, para ·o qual to
dos devemos atentar neste momento. 
Sem uma boa organização dessa jus
tiça, de na.da valerão os direitos e 
garantias que tenhamos dado, na 
Con.stituição, aos · cidadãos para o 
exercfcio de suas atividad€6 políticas. 

Passo a enumerar, Sr. Presi.dente, 
ligeiramente, as falhas e omissões 
graves que encontrei no trabalho em 
exame. 

O ' art. 1. 0 e respectivas alíneas do 
substitutivo, estão perfeitos e em nada 
diferem do projeto da Subcomissão. 

/ 

Passando ao art. 2.0 , verifica.m05 
que assim está êle redigido: 

"0 Tribunal Superior será com_ 
posto de juízes em número e 
rpela forma que a lei fixar, escO
lhidos entre os Ministros ' do Su
premo Tribunal Federal, do Tri
bunal Federal de Recursos, do 
Tribunal de A'Pelação do Dist.ritq 
Flederal e entre juristas de no:.. 
tável sabsr e reputação ilibada". 

Notamos, Sr. Presidente, com pe
zar, que êsse a.rt. 2.0 remete a 1ei 
ordinária matéria qlie devemos con
siderar, neste instante, rigorosamen
te constitucional. 

O Tr·i-bunal Superior seria cunsti
tuído, em face do substituti-vo, que 
analiso pela forma que a lei ordi
nária · jixa>S'se. Bem .disse o eminente 
Deputado Sr. Milton Campos que 
não podemos deixar assunto · dessa 
gravidade para lei ordinária. Sabe
mos o que são lliS paixoos polfticas; 
os ínterêsses partidários e a influên
cia das maiorias parlamentares. Ma
·téria como essa, Sr. Presidente, da 
qual depen\ie a segurança dos direi
tos políticos de todos os brasileiros, 
sem d'stinção de partidos, não pode 
ficar à mercê de um podeT que está 
sempre sujeito ao vendaval das pai
xões polític·as. 

Tem-se chamado aqui, muitas vê
zes, a atenção para o fato de que a 
constituição de um país deve ter ca
ráter sintético, encerrando apenas as 
linhas cardeais de sua. organização 
social, política e econômica. No caso 
que ora estou discutindo, porém, es
sas minúci•as são necessárias, . por
que, como assinalei, dizem respeito à 
con&tituição do poder de julgar, do 
qual vai depender a segurança de 

' tôd:as as garantias e direitos políti
cos, assegurados nà Carta Constitu-
cional. · 

E' comum dizer-se, repito, que al
guns constituintes querem introduzir . 
nas normas constitucionais princípios 
mais detalhados . . Chama-se a .aten
ção para .a questão de técnica cons
titucional e, tôda vez que essas mi
núcias, aparecem, são os constituin
tes acusa·dos de estarem sendo do
minados por preconceitos originados 
de· receio infundados de hipertrofia 
do Poder Executivo. · 

.Ora, Sr. Presidente, pergunto ao 
eminente Senador Ivo d'Aquino e 
aos d·emais Constituirut.es que, por .. 
ventura, lhe apoiem a opinião: se há 
receios, de quem mais poderíamos 
senti-los, do Poder Executivo, qtre, 
como sabemos, tem sempre t€ndên-
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cia a hipertrofiar-se·, ou do Poder 
.Jurticiário, sereno com sua mrssao 
devidamente delineada, fora das pai
xões do âmbito político? 

E'· natural, pois, que, se receios nos 
devam inspirar na elaboração O.e um 
dispositivo da Constituição, precisa·
mos atentar mais para o Poder 
Executivo do que para o Poder Judi
ciário. Com o primeiro, pela natureza 
de suas funções, cumpre usar das 

_ maiores cautelas, estabelecendo clara
mente as atribuições que lhe compe
tem. 

Se a questão é de receio, Sr. Presi- . 
dente - querQ concluir o meu racio
cínio - não portemos vacilar entre o 
!SUbstitutivo do ilustre Senador Ivo 
d'Aquino e o projeto da subcomissão; · 
um deixando para o Poder Executivo, 
pois que deixa para a lei ordinária, a 
constituição do Superior Tribunal 
Eleitoral, e o outro .determinando que 
êsse Tribunal deva ser composto pela 
forma, aliás bem redigida, dQ art . 19 
e respectivos parágrafos do projeto; o 
primeiro dando ao Poder Executivo o 
arbítrio de nomear"os juízes eleitorais, 
e o outro exigindo que êsses juizes 
·sejam escolhidos pelo Poder Judiciá.
rio. 

Entre essas duas propostas, nenhum 
homem de bom senso ·poderia deixar 
de preferir a segunda, que atribue ao 
Poder Judiciário a organização da Jus
tiça Eleitoral. Se deixarmos para 
o Poder Executivo tão grave atribui
ção, fiquemos certos de que não sere
mos sõmente nós, hoje da oposição, 
que poderemos ser afetados pela hi
pertrofia que a ConstitUição vai asse
gurar ao Executivo. Poderão ser, mais 
tarde, os nobres colegas que hoje for
mam ao lado da situação dominante. 
porque todos sabemos que as situações 
políticas são instáveis. O que nos deve · 
inspirar neste momento Sr. Presiden
te, ·é, sobretudo, o ideal de redigirmos 
uma Constituição que concilie, real
mente a autoridade com a liberdade. 
Precisamos constituir uma Justiça 
Eleitoral que inspire confiança a 
todos os cidadãos, sem distinção, já o 
disse, de côres parti•dárias, porque, sem 
a possibilidade dêsse ideal ser atingi
do continuaremos com a nossa ordem 
jurídica, social e :política à mercê das 
mais graves contmgências humanas . . 

Devemos fazer obra estável. Deve
mos organizar uma Justiça Eleitoral 
que seja bem o atestado de nossa cul
tura política e produza bem a nossa 
preocupação de elaborar urna Consti
tuição para o Brasil e não para par
tidos politicos. Era o que tinha a di
zer. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Passemos à votação . 

Ao texto do projeto foi oferecido um . 
substitutivo, que, por ser substitutivo, 
tem preferência regimental. Vou, pois, 
:mbmeter à votação, como de praxe, 
o substitutivo, artigo por artigo. Se 
algum dêles for recusado, teremos de 
votar depois, evidentemente, o texto 
do projeto da subcomissão porque o 
confronto é entre êsse texto e o citado 
tardiàmente levantado a .questão. 

Quando da votação dos artigos do 
substitutivo, também submeterei a vo
tos as emendas aos mesmos apresenta
das. (Pausa) . 

Não havendo impugnação, pa~sa-se 
à votação do substitutivo, que diz o 
seguinte: 

"São órgãos da Ju~>tiça Eleito
ral: 

a) um Tribunal com sede na 
Capital da República'. 

Os Senhores que aprovam êsse dis
positivo, queiram ficar sentados . . <Pau
sa). 

Aprovado. 
b) um Tribunal Regional na 

Capital de cada EstadQ e no Dis
trito Federal' . 

O SR. IMU'L PILA - Sr. Pre
sidente, parece-me que seria pre
ferível se procedesse à votação do 
substituto em blóco, para que se pu
desse estabelecer a preferência da 
Comissão pelo substitutivo ou pelo 
projeto. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE ~ Não tenho dúvida alguma 
em aceitar o alvitre do ilustre Repre
senane, Sr. Raul Pila, por isso que, 
.expondo o modo porque iria enca
minhar os trabalhos, aliás consagrado 
pela praxe, admiti que da Comissão 
surgisse outras sugestões, o que não 
se verificou. 

O SR. RAUL PILA - De fato, 
tenho que me penitenciar por haver 
tardiàmente levantado a questão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Acolhendo a sugestão .do 
nobre Representante pelo Rio Grande 
do Sul, Sr. Raul Pila, consulto a 
Comissão sôbre se quer votar, primei
ramente, o substitutivo ou o projeto. É 
certo que', em obediência à praxe aqui 
seguida, o substitutivo tem preferên
cia, mas não vejo qualquer inconve
ni·ente na adoção da nova forma su
g·erida por S. Ex." A Comissão, por
tanto, decidrrá se quer votar em pri- · 
m€iro lugar o substitutivo ou o pro
jeto. 
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O confronto rápido é entre o subs
titutivo e o projeto da Sub-Comissão. 
Em qualquer hipótese, não ficam pre
judicadas as emendas e sub-emendas. 

O SR . PRADO KElLLY- Sr; Pre
sidente, bem disse V. Ex.a que a com~ 
paração deve ser feita, inicialmente, 
entre o projeto e o substitutivo. E é 
essa mesma a oportunidade que se nos 
depara para atentarmos na questão 
de sistema. 
· Realmente, neste ponto, diversifi
cam o texto do projeto e o do substi
tivo. 

Devo lembrar a V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, que um autor de nomeada, 
Leináres Quitana, em obra que se pode 
con&id!erar das mais notáveis sôbre 
matéria · eleitoral - "Los Partidos 
Políticos Instrumento de Gobierno" 
- salienta que há três sistemas em 
relação à Justiça Eleitoral: o pri
meiro entrega tão importante atribui
ção ao Poder Executivo, ou a organis
mo dependente do mesmo; o seglmdo 
acrescenta às funções do Po-der Judi
ciário essa missão, de certo modo de 
caráter político; o terceiro atribue a 
missão aos tribunais el-eitorais, com as 
mesmas garantias de independência 
dos demais magistrados judiciários. 
São êsses os três sistemas. 

Noto que o substitutivo se inclina 
para o primeiro, enquanto o projeto 
pende para o segundo sistema. 

Temos pela fr-ente uma questão 
precípua a considerar. o segundo 
sistema aplicou-se, entre outros paí
ses, no Brasil. O .projeto Assis Bra
sil e, posteriormf?nte, o projeto da 
Comissão Revisora, que se converte
ram na lei de 1932, estabeleceram que 
a Justiça Eleitoral se integrava no 
Poder Judiciário, com re-quisitos es
peciais para o desempenho de suas 
funções, mas procurou desintegrar, 
quanto possível, da órbitra do PoiCler 
Legislativo, através das nomeações, a 
ínve·stidura dos juizes. Assim, se es
tabeleceu o sorteio entre os juizes da 
Cõrte Suprema para o preenchimen
to dos .lugares no Superior Tribunal 
Eleitoral, e também o sorteio entre 
os desembargadores dos Tribunais de 
.&pelação, para a composição dos qua- -
dros dos membros dos Tribunais Re
gionais. 

tJ!:sse sistema, que mereceu encô
mios em todo o país, a ponto de di
zer-se que a obra principal da revo
lução de 193·(} tenha sido o Código 
Eleitoral, foi, até certo ponto, manti
do na própria lei elaborada, o ano 
passado, pelo atual deputado Sr. 
Agamemnon Magalhães, mas é re
pelido pela emenda substitutiv-a. O 

projeto in.l)lihou-se, não pela forma 
de sorteio, mas pela forma de eleição 
dentro do Supremo Tribunal. o subs
titutivo inclinou-se para a escolha 
pelo Presidente da República, num 
quadro restrito de autoritlades judi
ciárias e de pessoas de notável saber. 

O SR. IVO D'AQUINO - P-er
mita-me V. Ex.a um esclarecimen
to. Ao Poder Legislativo .ordinário. 
O substitutivo não fala em Poder 
Executivo. 

O SR. PRADO KELLY _;, Diz o 
art. 2.0 : 

"O Supremo Tribunal Eleito
ral _ será composto de J-uizes em 
número e pela forma que a lei 
fixar, escolhidos entre os Minis
tros do Supremo Tribunal Fe
deral, do Tribunal Federal de Re
curso, do Tribunal de Apelação do 
Distrito Federal e _ entre _juízes de 
notável saber e reputação iliba
da'. 

A diferença é a seguinte: _ enqun
to, no projeto, a matéria desde logo. 
constava da Constituição, aqui se 
atribui essa faculdade ao Póder Le
gislativo ordinário, o. qual poderá de
terminar que o Presidente -da Repú
blica faça as nomeações. E' a dife
rença fundamental que desde logo se 

· aprsenta. A garantia -que resi.lHaria 
da f-ixidez da norma constitucional 
desaparece. Fica o Poder Legislati
vo ordinál'io, sujeito, naturalmente, 
às vacilações das paixões e dos inte
rêsses políticos, como uma grande ar
ma, que pod-erá afetar profundamen
te o direito dos indivíduos e dos seus 
representantes. . 

A Constituição de 1934 -manteve o 
princípio do sorteio e da discrimina
ção constitucional sôbre o modo de 
investidura dêsses juizes . o projeto 
propende para o sistema de eleição, 
mas pelas côrtes judiciárias comuns . 
O substitutivo faz táboa raza de to
dos êsses precedentes, para retirar 
da competência -do legislador -constil
tu!nte e outorgar ao legislador ordi
nário o -exame de tão grave questão . 

Ora, basta o risco de que êsses juí~ 
zes, na sua investidura, fiquem su
jeitos ao arbítrio do Presid·ente da 
República, para não aceitarmos o 
substitutivo. l!:sse risco contrariaria 
todos os sist-emas conhecidos de ju-s
tiça eleitoral do mundo. Farei a de
monstração. O sistema. recomendado 
pelo Instituto· de Investigação Jurí
dico-Política da UniveTSidade do Li
toral, em 1942, chegou à conclu-são de 
que os atos jurisdicionais e de con-
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trôle sôbre partidos políticos, hão de 
confiar-se, na ordem na<:ional, a um 
tribunal especial, composto de três 
magistrados, sem interferência do Pre
sidente da República. O sistema ado
tado na Constituição da - Checoslo
vaquia é também o. de um tribunal 
especial. O do Uruguai é o de um 
Tribunal eleito pela Assembléia Ge
ral Legislativa, também sem possibi
lidade de interferência do Poder 
E'A:ecutivo. · A própria Constituição de 
Nicaragua, de 1939, estabelece, no ar
tigo 325, que, para atender a todos 
os assuntos de matéria eleitoral ha
verá um organismo e_sp.ecial, compos
to de um ·conselho nacional de elei
tores, reside-nte na ·capital da Re
pública, de cons.elhos dependentes em 
cada cidade, de diretórios eleitorais, 
um para ca<la cidl!lde". Vem depois 
a organização desses órgãos, pela qual 
se observa .uma nítida limitação ao 
arbítrio do ,Poder Exooutivo. A Cons
tituição de Cuba, d.e 1940, no seu ar
tigo 184, cria o Tribunal Superior 
Eleitoral, formado de três magistra
dos do Tribunal Supremo de Justiça 
e dois do TFibunal de Relação de Ha
vana, nomel!ldos por um período de 
quatro anos, pelos respectivos tribu
nais. 
' li: essa a lição de todos os países que 
têm fugido ao velho e abandonado 
princípio dQ reconh~imento político 
dos poderes para chegar a institui!!: 
um órgão da justiça especial, retirado 
da magistratura e evitando, sempre 
que possível, a submissão dêsses ma
gistrados às ind'luências do President~ 
da República, a ·contar da il;l.vesti
dura·. 

Quando fui relator de uma comis
são dq partido a que pertenço, a 
U. D. N., incumbido- de dar parecer 
sôbre o projeto de lei eleitoral de 
1945, sali_entei que tudo quanto per
mitisse ao Presidente da República 
interferir na composição dêsse órgão, 
importava na renovação do . sorites 
clá.ssiCD de Nabuco: O Poder Mode
rador escolhe os ministros; os minis
tros mandam jlroooder às eleições e 
as dirigem; as elcições fazem a maio
ria das Câmaras. Ap1ü:ando o prin
cípio, se o Presiden te da República 
encontra facilidades de livre escolha 
dêsses magistrados, compõe o Tribu
nal que vai processar as eleições des
de seus àtos pr-eparaf.órios até o re
conhecime-nt<;> dos poder es, então, s-erá 
dono - é a expressão e:r-..a ta - da 
representação _nacional, 

Creio, portanto, Srs. Constituintes, 
que a ma-téria se vincula, estreita-

mente, -ao conceito que devemos 'dar 
de regime democrático; 

E por que? - - indago do ~mimmte 
Senador Ivo d' Aquino, a quem, por 
muitas razões, me habituei a admi
rar; por que motivo abandona S. Ex." 
a tradição democrática brasileira, a 
contar de 1932, o ante-projeto Assis 
Brasil, o projeto da Comissão Revi
sora, a Constituição de 1934, para ino
var em matéria em relação à qual 
os justos melindres da oposição, nesta 
Casa, se agravam, com a suspeita de 
que possa· haver, remo-tamente, um 
interêsse político, quando de interês
ses políticos não devemos· cogitar no 
momento em que traçamos as nor~ 
mas institucionais da República? 

Compreenderia, Sr. Presidente, que 
se atacasse o texto da Subcomissão, 
caso apresentasse graves defeitos, · 
conceberia se abandonasse um tra
dição, embora r~ente, cãS'o tivesse ví
cios dignos de reprovação, mas, se 
nada há contra êste sistema, se nada 
se pode apresentar contra o nosso 
jus constituti, - em nome de que in
terêsse se procura inovar na matéria, 
1·etirando do poder constituinte a atri
bUJição de desde já fixar os quadros 
dos ól'gãos .da Justiça Eleitora!, para 
conferir essa competência ao Poder 
Legislativo? ' -

Sr. Presidente: creio que alertei, 
como me cumpria, o espírito dos dig
nos componentes da Comissão. Vo
tarei contra o sub5titutivo preferin
do-lhe o projeto. Se, ent!retanto, fôr 
vencido, já estão sôbre a mesa algu
mas emendas, que formulei. e na 
discussão das quais volverei aos pontos 
de detalhe do · substitutivo apresenta
do pelo ilustrado Senador por Santa 
Catarina. . 

Peço a S. Ex. a que considere a gra
·vidade do assunto, a significação do 
seu voto e do voto de todos os mem
bros da Comissão. 

Nenhum motivo há para abandonar
mos- princípios e regras que merece
ram a aprovação unânime da opinião 
brasileira. Até agora, não .houve cen
sura ao process-o de composição dos 
tribunais eleitorais. Não a vi na Cons 
tituinte de 19-3~; não a vi no Poder 
Legislativo ordinário de 193·5-; não a 
vi quando cs partidos polític.os foram 
chamados a opinar sôbre o projeto do 
Sr. Agamemnon Magalhães - · então 
l\:Iinistro da Justiça - no ano passado. 
As críticas aparecem, agora, pela pri
meira vez, sem corresponde-r a qual
quer impulso da opinião pública bra
~k~a. . · 

Acredito, Sr. Presidente, que Vossa 
Excelência e os demais membros da 
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Comissão ponderar'ã.o na relevância do 
assunto, objeto do nosso voto. 

O Sr. IVO D'AQUINO - Sr. 
Presidente, não pretendia falar neste 
momento a respeito do mérito da ques
tão, porque me gl).ardava para fazê-lo 
oportunamente quando fôsrem di.scutL 
das as emendas oferecidas ao subs· 
titutivo que apresentei. 

Foi levantada, aqui, l!JIIla questão 
de ordem pelo nobre Deputado Sr. 
Haul Pila; ·E o ilm;.tre Deputado Se
nhor Prado Ke1ly, falando- a respeito, 
tocou, também, no mérito do assunto. 
E' por isso que me manifesto. 

Em primeiro lugar, devo d-eixar bem 
claro que o substitutivo que apresen
tei, é calcado em proposta do próprio 
Trilmnal Superior. 

como me objetaram que eu havia 
- vamos dizer assim - inventa
do nova forma de organização da Jus
tiça Eleitoral, quuo aqui d-eixar· acen
tuado que o autor da ínvenção não 
sou eu. Esta é proposta feita pelo 
próprio Tribunal Superior Eleitoral, 
ó1·gão -do Poder Judiciário, como tal 
inchúdo agora em nosso Projeto. 

Não s-erei eu, absolutamente, Senhor 
Presidente, quem duvide do senti
mento democrático •ou da elevação 
das intenções dos nobres juízes, qu.e 
todos assinaram a proposta e um dêles 
apenas com r-estrições, a respeito de 
certos tópicos. 

Em segundo lugar, em lealdade, 
devo frizar o seguinte: quando redigi 
o substitutivo, de Primeira mão, a re
dação não era esta, senão outra, em 
que mais minuciosamente tracava a 
organização, assim do Tribunaf Supe
rior como dos Tribunais Regionais. 
Cedi, entretanto, à proposta do Su
p-erior Tribunal Eleitoral. 
· Ainda quero salientar o seguinte: 

os nobres e ilustres Deputados que fa
laram antes de mim estão, po,r assim 
dizer, prejulgando a questão; porque, 
a respeito de dois artigos do--rríeu 
substitutivo, há duas emendas lidas 
pelo Presidente da Comissão, e eu 
mesmo, talvez, depois de considerá
las, as adote, de preferência ao meu 
próprio substitutivo. E assim me ma
nifesto para demonstrar que não trou
xe, absolutamente, ao elaborar o subs
titutivo, ânimo preconcebido nem 
·qualquer intuito de cercear, de ante
mão, quaisquer liberdades que, na ma
téria, dev>t•m ser assE-gu.racla.s, já não 
digo a todos os cidadãos senão à pró
pria Nação. 

Ainda uma observação: me-smo que 
abandone o-s artigos do meu substitu-

tivo a respeito da organização dos tri
bunais, quero chamar a atenção da 
Comissão :para o fato d·e não haver 
eu outorgado ao Poder Exe<)utivo a 
faculdaJde ou a incumbência de. no
mear os juízes dos Tribun:üs . O que o 
projeto diz é que a lei ordinária es
tabelecerá o modo de formação dêsses 
Tribunais. 

MaJs des-ejo dar, de·!ld.ejá, minha opi
nião a respeito de considerações feitas 
aqui. Acho que do fato de o l."oder 
Exe<)utivo faz-er nomeações para a ma
gistratura não decorre absolutamente 
qualquer diminuição acs . m-embros ou 
ao próprio poder nomeado, nem mes
mo cerceamento de liberdade. Os mem
bros do Supremo Tribunal e dos Tribu
nais de Ap-e-lação são nome3.>dDs pelo 
Poder Exe<)utivo. O que garante a in
dependência da jlli:>tiça não é a forma. 
da sua investidura; são as suas garan
tias de vitaliciedade, inamovibilidade 
e irredutibilidade de vencimentos, e 
não a facuLdade de o poder nomeanw 
ser o Executiv>D. . 

Ainda pe1direi a atenção dos Senho
res membros da Comissão para a cir
cunstância de meu subEtitutivo dife
rir - se .assim querem - fundamen
talmente, do projeto da Sub-Comis
são, apenas nos dois artigos da com
posiçã>O dos Tribunais. 

Ora, Sr. Presidente, nesta Comis
são já tivemos ocasião de votar sübs
titutivo apresentado pelo ilustre Depu
tado Sr. Soares Filho, em outra ma
téria. Nem isso desprestigiou a Sub
comis.gã,o nem, de maneira alguma, 
fi<earam cercea.da·s as opiniões na apre
ciação do assunto. 

Assim, penso que, r.egimenta.Imente, 
desde que se apresente um substitu
tivo é d·e ~.e inicia-r a votação por êle. 
Depois, solicito. ainda a atenção da 

' Comissão para, o seguinte: Eôbre êsses 
artigos existem várias emendas, as 
quais podem ser consideradas e tal
vez satisfazer, s~mãD no todo ao me
nos em parte, a maioria das opiniões 
da Comissão. 

Eram, Srs. Repr·esentantes, as ex
plicações que pretendia dar, sobretu
do para que me não · atirem a pecha 
de · espírito preconcehido no elahorar 
substitutivo, que tanto poderia ser por 
mim feito como por qualquer outro 
membro da Comissão, pol'lque nele não 
se atendeu mais do que, inicialmente, 
a sugestão do próprio Tribunal Su
p.erior ~J.eitoral. 

O SR. NEREU RAl\(ljOS, PR~SI
DENTE - Vamos de<)idir se deve ser 
votado o substitutivo Ivo d'Aquino, 
com ressalva das emendas, ou se o 
projeto da Subcomissão. 
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Os Senhor·es que entendem deve 
ser votado o substitutivo ficarão sen
tados e os que entendem deve ser 
votado o projeto levantar-.se-ão. 
(Pa'U>3'a.) · 

Aprovada a votação do substitutivo. 
Vamos votar o art. 1.0 : 

"Art. 1.0 - São órgãos da Jus
tiça Eleitoral: 

a) um Tribunal Sup~rior, com 
sede na Capital da República; 

b) um Tribunal Regional .na 
Capital de cada Estado e no Dis
trito Federal; 

c) Juntas Eleiwrais; 
d) Juízos Eleitorais nas comar

cas ou têrmo's". 
A -êsse artigo não foram apresenta·

das subemendas. 
Em votação (Pausa): 
Aprovado. 

":Parágrafo único Mediante 
prop·osta do Superior Tribunal, 
poderá a lei criar Tribunais Re- . 
gionais nas Capitais dos Territó
rios". 

Em votação (Pausa) . 
Aprovado . . 

"i?arágrafo ún!.co - Mediànte 
proposta do Superior Tribunal, 

pod•erá a lei criar Tribunais Re
gionais nas Capitais dos Territó
rios". 

Em votação (Pausa) • 
Aprovado. 
A êste dispositivo foi oferecida 

emenda pelos Srs·. Prado Kelly e Soa
res Filho, . nos se-guint-es têrmos: 

"Ao Tribunal Superior presi
dirá o Vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal e aos Tribunais 
Regionais os Vice,..presidentes dos 
II'ribunais de .1\:pelação, e , onde 
houver mais de um Vice-presiden
te, o primeiro dêles'~ . 

Creio que não infringirei o Regi
mento adiando a votação dêste dispo
sitivo, para ser consid.erado juntamen
te com o parágrafo único do art. 2.0 , ~ 
que diz: 

"0 Tribunal Superior será com
posto de juizes em número e pela 
forma que a lei fi.xar, escolhido;; 
·entre os Ministros do Supremo 
Tribunal F€deral, do Tribunal Fe
deral de Recursos, do Tribuna'! de 
Apelação do Distrito F€deral e 
entre juristas de notáv·el saber e 
reputação ilibada" . 

O SR. COSTA NETO - Sr. Pre
si'Clente, quando tive oportunidade de 
ler o projeto da Sub-Comissão rela-

tivo à justiça em geral. e, especial
mente, à justiça eleitoral, entendi 
desde logo que a seção referente à 
justiça, que constitue nêste momento 
objeto de debate, era bastante longa. 

Infelizmente as nossas sessões su
cessivas não nos dão o tempo sufi
ciente, muitas vêzes, para r~g~r 
emendas e muitos menos para red1g1r 
substitutivo. Por êsse · motivo, não 
tendo o tempo necessário para elabo
rar um substitutivo, limitei-me a ofe
recer três emendas, duas das quais re
ferentes à redação de alguns disposi
tivos, e a terceira à parte substan
cial. 

Assumi, desde logo, entretanto, com
promisso de aderir a qualquer s~bsti
tutivo que, sem se afastar das linhas 
mestras da seção, pudesse modelar-se 
em bases menos analiticas do que as 
do ante:..projeto. · 

Eis por que, Sr. Presidente, ao ter
oportunidade de ler o substitutivo do 
Sr. Ivo d'Aquino, me pareceu que ;po
dia estudá-lo e aceitar alguns de seus 
dispositivos, principalmente. quando 
calcados em nrojeto do próprio Supe
rior Tribunãl Eleitoral.. Não sim
patizei, todavia, desde logo, com os 
preceitos do art. 2.0 deixando para 
a lei ordinária diversas atribuições 
que entendia eu,' devíamos estabelecer 
desde já na Constituição. 

Foi por isso, Sr. Presidente, que 
ofer·eci a emenda óra em mãos de 
V. Ex. a. e redigida da seguinte forma: 

"0 Tribunal Superior será com
. posto de 5 juizes, nomeados pelo 
Presidente da República e esco
lhidos: 2, dentre os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal; 2, den
tre os desembargadores do Tri
bunal de Apelação do Distrito 
Federal e 1, dentre os juristas de 
notável saber e reputação ilibada''· 

Não se discutiu nem se impugnou 
neste recinto a questão do número de 
ju~es, número que me par·ece sufi
cient>e, uma v·ez qUe os serviços elei
torais não são permanentes . Discutiu
se, porém, o fato de não se considerar 
democrática a nomeação dêsses juízes 
pelo Presidente da· República. 

Realmente, a Constituição de 34 es
tabelecia o sorteio, e o ante-projeto 
determina.va a eleição~ Examinando 
bem, todavia, o assunto, e ponuerando 
demoradamente, a respeito, não só do 
·dispositivo da Constituição de 1934, 
como do ante-projeto, não vejo razão 
alguma para afastar da pessoa. do 
Presidente da República atribuição 
que; no meu e·ntender, não pode dei
xar de ser conferida ao mesmo, tanto 
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mais quanto a nomeação não fica ao 
seu livre alvedrio, e está limitado a 
uma corporação sôbre a qual não 
pode recair suspeita de parcialidade. 

Combate-se essa atribuição do Pre
sidente da República, sob o funda
mento, que me parece falso, e contra 
o qual aqui tenho me levantado, 
freqüentemente, de que deve existir 
desconfiança prec9ru.tituída contra os 
homens públicos, consignando-a em 
nossos diplomas legislativos. 

O SR. RAUL PILA - A descon
fiança não é contra os homens pú
blicos, mas contra o poder, que tende 
sempre a extralimitar-se. 

O SR. COSTA NETO- Aceitando 
o aparte do nobre colega, Sr. Raul 
Pila, devo dizer que a experiênci9. 
constitucional do Brasil tem demons
trado ,sem exceção alguma, que :aque
les que ascen'<iem à curul presidencial 
se revelam verdadeiros magistrados, e 
durante o exercici<J dessa magistra
tura, tôdas as vêz·es que têm de exer

. cer o direito de seleção dos compo
nentes dos tribunais, colocam de lado 
seu sentimento político, para que a 
preferência seja acertada. E' justa..: 
mente por isso que temos tido ·uma 
justiça respeitada e imparcial. 

O SR. HERMES LIMA - Estaria 
de acõrd<J com V. Ex c ia. , se dissesse 
- na miioria dos casos - porque tem 
havido nomeações de juizes das mais 
infelizes. 

O SR. COSTA NETO - As nomea
ções feitas diretamente pelo Presiden
te da República para a mais alta Côr
te de Justiça jamais provocaram as 
restrições a que V. Ex." se refere. Ao 
contrário, temos verificado, precisa
mente que os Presidentes da Repú
blica procuram escolher os membros 
do Supremo Tribunal Federal entre 
homens Slfastados das lides políticas, 
e que satisfazem in-tegralmente os 

· preceitos exigidos para essa investi
dura. 

. 'O SR, FLORES DA CUNHA- Por
que, então, aquele dispositivo já apro
vado no sentido de que essas nomea· 
ções dependam do veredictum do Se
nado ll'ederal? 

O SR. COSTA NETO - Justa
mente pelo fato de já haverem os 
Ministros do Sm.iremo Tribunal Fe
deral sido nomeâdos com aprovação 
do Senado é que essa aprovação se 
considera dispensável, no caso em 
aprêço. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se 
o Presidente da República acertasse 
sempre na escolha, não haveria ne
cessidade de fazer depender a nomea
ção do referendum lio Senado. 

O SR. COSTA NETO - Julgo in
dispensável que entre as atribuições 
do Presidente da República também 
esteja essa, pois é êle quem conhece 
melhor a situação do pais. O sorteio; 
muitas vezes, pode dar em resultado 
seja escolhido para membro do Supe
rior Tribunal Eleitoral um juiz que 
não queira ocupar o lugar, ou que, 
dadas condições personalíssimas ou es
pecialíssimas, não possa exercer aque
las funções. 

Devemos supor que o Presidente da -
República exerça sempre essa atri
buição com ânimo suficientemente ele
vado, para não comprometer o pró~ 
prio' nome é a própria Justiça que vai 
compor. 

O SR. RAUL PILA - E' V. Ex.a 
me&mo quem u diz: "devemos supor" . 
Por que não termos a certeza? ... 

O SR. COSTA NETO - Dou. ao 
têrmo suposição o mesmo significado 
que, em direito, damos à presunção 
legal, que é um excelente meio de 
prova. 

São êsses, Sr. Presidente, os motivos 
pelos quais entendo que devemos dar 
ao Presidente da República essa atri
.buição, e o faço plenamente convicto 
de que, em lugar de ser prejudicada, 
a . justiça eleitoral se beneficiará ::om 
essa providência. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presi'<iente, desejo opinar em per
feita consonância com o brilhante voto 
dado perante a Comissão pelo ilustre 
Representante Sr. Prado Kelly. 

Qul!lndo se tratou do capitulo refe'
rente ao Poder Executivo, tive ocasião 
de declarar que, investigando sôbre o 
modo de refrear no Executivo a ten
dência natural para o exce::so ou para 
o abuso - meios êsses que não en
contrei no regime presidencial - disse 
que, talvez, a Côrte Eleitoral, com
posta com absoluta isenção política e 
sem a intervenção direta do Executi
vo, pudesse ser um dês::es freios para 
o abuso do poder. 

Vejo, porém, agora, que se qu-er dar 
uma composição ao Superior Tribunal 
Eleitoral bem diferente daquela que 
fôra para desejar. . 

Há países - e a maioria dos juris
peritos qile pertencem à Comissão 
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conhecem o fato- l;J.á países em que o 
~.vanço democrático se faz tão sensi
velmente, que, nêles, a :r:nagistratura 
se investe, ou, melhor investe os seus 
membros por si mesma. 

Só dêsse modo se consegue absoluta 
e integral independência dQ Judiciá
rio. 

O SR. RAUL PILA - Devo lem
brar que no Rio Grande já se estabe
leceu êsse principio. 

O SR. FLOR-ES DA CUNH..I\ -
Deixar -se ao Presidente da República 
a livre escolha dos nomes que deve
rão compor o Superior Tribunal b"'lei
toral ainda quando sejam os de ilus
tres ma.gistrado.s, é concorrer para a u
mentar o poder de que já dispõe, pela 
própria função, o Presidente aa Repú
blica. 

O SR. RAUL PILA - E no menos 
recomendável dos âmbitos, que é êsse, 
estritamente político - o eleitoral. 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Estou dispensa;do de mais dizer ante 
as considerações criteriosas e brilhan
tes do ilustre Deputado Sr. . Pmdo 
Kelly. 

Os membros do Superior Tribunal 
de Justiça Eleitoral, no meu modo de 
entender, deveriam ser sorteados den_ 
tre os dos respectivos tribunais. 

O SR. PRAIDO KELL Y - E' . o que 
proponho na minha sub-emenda. 

O SR. FTI:..ORES DA CUNHA -
Então, poderíamos confiar em que as 
decisões dêsse Tribunal seriam isen
tas de partidarismo, de facciosismo, e 
ofereceriam r-eais garantias, podendo 
ser por todos acreditadas . ' 

Sr. Presi-dente, f•aço minhas as de
clarações, ipsis verbis, feitas pelo no
bre Deputado Sr. Prado Kelly. (Mui
to bem). 

O SR. NEREU RAMOS, PREJ.SI
DENITE - Passemos à votação. Exis, 
t.e requerimento de preferêncioa., assi
nado pelo Sr. Mario Ma..<;agão, sôbre a 
emenda do Sr. PMdo Kelly, que é a 
seguinte: 

"O Superior Tribunal Eleitoral 
compor-se-á do Presid·ente e de 

· juíZJes efetivos e substitutos, es:. 
· colh~dos do modo seguinte: 

a) um têrço, sorteado dentre os 
iJIIIi:nistros do Supremo Tribunal 
:F1ederal. 

b) outro têrço·, sorteado dentre 
os juizes do Tribunal Fedem,! de 

Reclirsos, com sede no Distrito · 
F1ede:ral; 

c) o têrço restante, nomeado 
Pelo Presidente da República, den
tre seis cidadãos de notável sa
ber jurfdico e .reputação ilibMia, 
indicados pe-lo Supremo Tribuinal 
Federal e que não sejam incom
patíveis por lei". 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente, o resulbado da primeira vota
ção poderia determinar especial pes
simismo em relação ao result!lldo da
quela que se vai .proceder, em bre
ve, quanto ao requerimento de pre
ferência que formulou o ilustre Re
presentante por São Paulo, Sr.. Pro
f.essor Mario Masagão. 

Parece, de fato, que a Comissiio se 
encaminhou para um sentido que eu 
declaro, com perfeita sinceridade, não 
esperava. Tenho visto nesta Comis
são deixar-se de considerar qu:alquer 
critério· político ,na discussão e na 
aprovação das ·emendas. Muitas vêzes, 
tenho, até votado sugestão apresen
t!llda pelos membros da maioria ... 

O SR. Iv;O D'AQUINO - E nós 
também, quanto à minoria. 

O SR. PRADO KELLY -'- ... con
tra idéias defendida;s por meus corre
ligionários. Assim, do mesmo modo, 
tem proceilido a maioria, como Jl.Caba 
de declarar o Sr. Senador Ivo d'AquL 
no, e isto só faz honra à Comissão. 

O SR. MARIO MA;SAGAO- Te-dos 
nós assim temos procedido. 

O SR. PRADO KELLY- l'.ias, em 
várias questões que aparecem, como 
a do mand-ato presidencial, e, agora. 
a da composição -dos órgãos da Jus
tiça Eleitoral, vejo que se sobrepõe o 
pensamento politico a um pensamento 
isento de paixão, que devia presidir 
aos nossos tra:balhos. Nêsses casos, 
não há discrepância, há coesão e dis
ciplina, e essa coesão eu c-onsidero 
mau sintoma, quando parte da cór
rente · majoritaria. Essa> podia fazer 
valer suas idéias pela fôrça do nú
mero· embora, mas nem sempre o s-eu 
triunfo, r·esulta do encaminhamento 
dos debates. 

Se pudesse apelar para os homens 
públicos que , têm assento nesta Co
mi~são, a fim de que bem refletissem 
nos inconveni-a·ntes que, para o futu
ro do Bmsil, para a tranoquiUdade pú: 
blica, possam r·esultar dêsse seu vo
to; se me fôsse dado solicitar que s·lil 
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recolhessem ao intimo de seu espíri
to, para decidir onde está o verdadei
ro, impessoal interesse do povo bra
sileiro eu, ai, Sr. Presidente, teria ' 
ainda uma última oportunidade para 
acreditar que as palavras aqui profe
rídas não cáem em · terreno sáfaro. 

Sr. Pr-esidente, são du·as as emen
das. Uma !llprimora o texto da Cons
tituição Q.e 1934. Que diz êle? 

A não ser o disposto na letra b, 
pelo qual se substituem os juízes da 
Côrte de Apelação pelos do ·Tribunal 
de Recursos que acabamos de ins
tituir, é a repetição lit.eral do que 
consta do § 2.0 , do art. 82, da Cons
tituição-de 19(14, 

Devo fa:rer notar que nem a dita
dura resol'Veu violar -essa norma, como 
se v.erifica da L€i Eleitoral, decreta..: 
da em 28 de maio de 1945·. 

Por esta lei, não havia um só ca
so em que pudesse prevalecer o arbí
trio do Presidente da República. Ago
ra, porém, o que se quer com a 
emenda do Sr. Costa Neto - rasgan
do o véu das intenções que encobriam 
a emenda do Sr ; Ivo d' Aquino -
e que o Presidente da República esCQ· 
lha, numa ·côrte de 11 ministros, dois 
de sua confiança e a preferência. A 
confiança e a-preferência do Presiden
te da República - e não estou ata
cando quem quer que seja - podem 
esconder alguma- intenção que só o 
tempo poderia revelar. 

O SR. cOSTA NETO - Isto ja
mais . Não se pode levantar qualquer 
suspeita cont ra homens credenciad os, 
como são os Ministros do Supremo 
Tr1bunal Federal. 

O SR. PRADO KE'IJLY - São, na 
Alta Côrte de Justiça, quase trinta 
Ministros. E, quanto aos juizes do:; 
Tribunais de Recursos, nada impede 
de"ixem de figurar na composição do 
SUIPremo Tribunal EleitoraL 

O SR. HERMES LIMA - O juiz 
do Supremo Tribuna l não é mulher 
de César . . . 

O SR. PRADO KELiL Y - Em as
sunto dessa .magnitude, espero que se 
manten ha a r egra do nosso direito e, 
t ambém, a orientação tr aç!llda pela 
Const ituição de 34, contra a qual não 
há um só argument o sólido. (Muito 
be-m) . 

Não há um só argument o cont ra o 
m étodo adotado na Constit uição de 
1934 . Depois de minhas pa lavras, ob
servou o· Sr . Senador Ivo d 'tAquino 

I 

que foi o Tribunal Superior quem fez 
a proposta. 

Poucos prezarão mais que eu os jui
zes do Tribunal. ·ReconheÇo sua com
petência, súa integridade; sei mesmo 
que, no comum dos feitos, naquilo que 
diz respeito à jurisdição processual 
ol'ldinária, êles se -distinguiram, e mui
to, sôbre nós outros, que estamos ela
borando uma Constituição. Mas, nós 
é que temos o mandado do povo nest-a 
matéria. :l!:les receberam a investidura 
com nomeação judiciciária, e nós o 
mandato para remodelar a democra
cia. Havemos de ser sensíveis aos ar
gum-entos d·e natureza polít ica, que 
êles são obrigados a observar. O ar
gumento de autoridade seria ótimo, se 
estivessemos diante de um caso con
creto de reconhecimento de poderes, 
em que teríamos de acatar a decisão 
daquêle órgão, mas .abdicrurmvs do 
mandato que recebemos para aceit ar 
as sugestões daquêle tribunal, .pare
ceria renúncia de poderes, a que eu, 
por exemplo, não me· inclino . 

De forma que aí fica êste meu ver
dadeiro apêlo. Lamentarei profunda 
mente que outras vozes, que não ex
clusivamente a da razão e a da ins
piração do bem. público possam orien
t ar, em sentido diferente - a meu 
vêr - o voto desta Comissão. 

O SR. HERMES LllMA - Desejo 
aduzir algumas palavras às que acaba 
de pronunciar o ilustre Dep llltado Se
nhor Pra·do Kelly, que tão bem de
monstrou a importância vit al do as
sunto que estamos a d-ebateJ:. 

Realmente, na vida política brasilei
ra, nada ultrapassa em importância 
à matéria das eleições, a segur.ança. 
com que devemos. legislar para im
pedir os antigos vícios, que t anto per
t urbaram a vida politica n acional. 

Sr . Presidente, ve-j-a V . Ex."' e veja 
a nobre Comissão: t emos incluído na 
Constit uição matéria, pode dizer-se, 
até regulamentar. Incluímos, ainda. 
ontem, a matéria r ef·erente ao ensino 
religioso, determinando deva constar 
do h orário escolar. Matéria regula
m entar dessa natureza, temos incluído 
em m uitos outros artigos. P ois bem, 
quando se trata de regular a compo
sição e estruturação da justiça elei
toral, ,que hoje constitui um dos es
teios da vida pública brasileira, o que 
se deseja é que o número e a forma 
da n omeação sejam deixados à lei or.:. 
dinária. Adotamos, assim, na Comis
são, dois cr itér ios distintos par a ma
térias diferentes. Para a matéria _que 
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não tem importância vital para a vid!l. 
politica do país, adotamos o critério, 
mu: tas e muitas vêzes, de inclui-la, n o 
texto constitucional; para matéria 
que entende com o desenvolvimento 
pacífico da v.ida política nacional de
seja-se, agora, fazer com que fique ao 
critério do legislador · ordinário. 

O substitutivo do Sr. Costa Neto 
corrige a falha, quanto ao número, 
porem, mantém a gravidade da no
meação pelo ·Presidente da República. 

Sr. Presidente, como acaba de assi
nalar, em luminosas as palavras, o Se
nhor Prado Kelly, quem tem autorida
de política para dizer como deve com
por-se a justiça ~leitora! não é o Tri
bunal Superior Eleitoral, mas os re
presentantes do povo, nesta Assem
bléia Constituinte. E' de estr.anhar que 
o -Tribunal tenha feito sugestão modi
ficativa do que .estava pacificamente 
consagrado na vida 'política brasileira 
e contra o que não se havia até aqui 
articulado qualquer censur~. o fat~ 
de termos solicitado informações ao 
T.ribunal Superior Eleitoral, não quer 
d1zer que adotemos suas sugestões. A 
solicitação serviu, exatamente, ·para 
demonstrar que mesmo um tribunal 
composto . de juízes dignos e compe
te?tes, como é o atual, mesmo um 
tn~unal dessa categoria, pode cometer 
? erro que cometeu na sua sugestão, 
erro na base do qual se quer modifi
car experiência pacífica, como se en
~n~esse~os que a vida política bra
~lle~ra nw se deve fundar na experi
encla que se tem demonstrado valiosa 
para a pacificação e desenvolviment~ 
regular de sua vida. 

Fa.lou-se ~ respeito de sorteio. Não 
q~ena refenr-me a êsse ponto, · mas, 
amda hoje, de manhã, em minha casa, 
receb1 carta na qual o missiv.ista cen
surava a forma de nomeação dos juí
zes pelo Presidente da República. A 
meu ver censurava injustamente, veja 
bem a nobre Comissão, digo a meu 
ver. Mas a verdade é que o funda
mento da sua censura era o de que 
os juízes sugeriam a forma da no 
meação pelo Presidente da Repúblic; 
.porq~e . esperavam lá ser conservados 
mdef1mdamente por êle. Bastava que 
se leya;n.tasse essa suspeição, para que 
o cnteno da escolha por sorteio ou 
e~eição pelo Tribunal colocasse a jus
tlça ac1ma de suspeitas dessa natu
r-eza. 

O SR. COSTA N·EI'O- Sabe como 
s~ chama isso? Hipertrofia de descon
flança contra nossos homens públicos. 

O SR. Prado K:ELL Y - E sabe 
como se chama aquilo? Hipertrofia do 
Executivo. 

O SR. HERMES LTh((A - Portanto 
Sr. ~residente, o que me parece d~ 
grav1dade imensa é que a Comissão es
teja inclinada a não seguir, na ma
téria de Justiça Eleitoral, o critério 
que tem· observado em outras de mui
to menor importância; quer dizer 
sem fixar no texto constitucional -~ 
composição, a forma da escolha dos 
membros da Justiça Eleitoral, não 
n~meados pelo Presidente da Repú
blica, mas por sorteio ou por eleição 
do próprio Tribunal. 

. . Sr . Presidente: o Brasil foi, tradi
clOnalmente, um país que sofr.eu do 
mal das péssimas eleições. · Desde o 
Império ·se reclama, entre nós contra 
as más eleições. P:ois, de certa parte 
a esta data, encontramos meio de cor
rigir êsse mal. Então, porque vamos 
m_odificar, agora, critério contra o qual 
nao surgiu, até hoje, qualquer cen
sura? 

Não compreendo que sejamos surdos 
e_ cegos à voz da experiência. Como 
nao desejamos manter um processo 
que se tem provado benéfico à vida 
política nacional ? · 

A suges-tão do Superior Tribunal 
Eleitoral é infeliz, lamentável e não 
honra a capacida-de crítica dos semi 
membros. Visa, Sr. Presidente modi
ficar um regime provavelmente bom 
através de prélios eleitoraís renhid~ 
e contra o qual, até hoje, não se .le-
vantou a menor censura. ./ 

Coisa gravíssima f-ará a Comissão se 
entender de alterar o sistema que até 
agora permaneoeu com tão excelentes 

· resultados. 
O SR. EDUARDO DUVIVIER __:: 

~r:. Presidente, o amor às nossas 
l~eu:s, a prafundesa das · nossas con
Vlcçoes faz c?m q~e, às vezes, julgue
mos mal da smcendade das convicções 
alheias. 

Respeito e admiro os nobres Depu
tados que defendem o ponto de vista 
a~v~rs~ w substitutivo em discussão: 
r~1Vmd1co, P?rém, para aquêles que 
sao favoráve1s a,o substitutivo a mes
ma sinoeridade e a mesma 'elevação 
de propósitos. 
N~nhum de nós, Sr. Preside~ te -

~. E!x.a bem o sabe ~ adotou o subs
tltU~lVO por . interêsse outro que não 
!l!quele q~e Julgamos ser o do Brasil. 

Por m1m, declaro achar, d~ muito 
preferível o critério do s·ubstitutivo . a~ 
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do projeto, e isto porque não posso 
acreditar que. a sorte decida melhor 
do que o critério do Presidente da 
República ,e, também, porque não me 
parece de bom conselho as indicações 
dos Tribunais, as quais estabelecem, 
comumente, dissenções no seu próprio 
scio. . 

Alegou-se, aqui, que o Superior Tri
bunal Eleitoral errou na sua sugestão 
que motivou o substitutivo. Pergunto, 
então: porque não errariam, êsse Tri
bunal e o próprio Supremo Tribunal 
Federal, na indicação dos membros 
para os outros tribunais? 

O sorteio é cego,' e estamos neste 
dilema: ou os membros dos tribunais 
são iguais, merecedores·, todos, do mes
mo acatamento, titulares do mesmo 
valor, não havendo inconveniente al .... 
gum na escolha feita pelo Presidente 
da República, ou não têm o mesmo 
valor, e, então, prefiro que o critério 
clo Presidente da República resolva, 
em lugar da sorte cega. 

iPor outro la-do seria um perigo es
tabelecermos a oligarquia judiciária, 
com a constituição dos órgãos judiciá
rios peio próp1io Judiciário. 

Trata-se de questão que já foi lar
gamente aventada e discutida nos Es
ta-dos Unidos da América, e a doutri.:. 
na ·tem-se inclinado no sentido de 
condenar essa modalidade de consti
tuição do Poder Judiciário . . 

iPor esta-s r!LZÕes, Sr. Presidente, 
pedi a palavra; sobretudo para rei
vindicar, para nós, que temos prefe
rência doutrinária pelo ·substitutivo, o 
mesmo respeito que tributamos aos 
adversários do nosso ponto de vista, 
a mesma elevação de propósitos, a 
mesma sinceridade no desejo de bem 
servir ao País. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente: V. Ex.a. vai me per
mitir que declare estar profundamen
te surpreendido com a atitude possi
bilitadora do substitutivo. 

Desde os primeiros momentos de ' 
participação nos trabalhos desta Co
missão, tenho sentido e proclamo em 
to<io lugar haver, aqui, a preocupa-

- ção única e exclusiva de votação de 
um texto capaz de se impôr à con
fiança dos brasileiros e de consagrar 
o regime democrático que juramos 
instaurar e defender. 

- O substitutivo traz-me esta desilu
são: há, evidentemente, alguém que 
desconfia da pura ·democracia, que 
cede diante das suas imposições abso-

lutas, e que faz pouco caso da con
fiança que uma lei deve despertar na 
opinião pública. 

Quando a vida política do mundo 
concebeu a separação de atividades e 
colocou em compartimentos diferentes 
a .função de julgar e a de legislar, 
fê-lo, evidentemente, .por entendê-las 
não concordantes, ou pelo menos, fun
ções que demandam qualidades diver
sas. 

O juiz que é magnifico, aquêle que, 
em face do direita: assentado, positi
vo, o sabe perf•eitamente aplicar, es
tender, ampliar, mesmo no julga
mento dos casos particulares nem 
sempre tem - e não é obrigado a ter 
- o sentido político, o sentido social 
que se resel:"1a ao legislador, ao ho
mem que vai deliberar sôbre a norma. 

O Superior Tribunal de Justiça EleL 
toral é o que podemos ohamar tipi
camente de órgão judiciário, mas sem
pre órgão especial. O fato de suprir 
as omissões da lei não lhe, modifica o 
caráter, não o desloca do campo dos 
órgãos judiciários para a classe dos 
órgãos legislativos ou mesmo dos ór
gãos executivos. 

Vimos aqui a grande maioria da 
Comissão votar pela inclusão, entre 
os órgãos do Poder Jüdiciário, da Jus
tiça do Trabalho, contra meu voto. O 
argumento mais forte - e eu era con
trário à catalogação que aqui se fêz, 
confesso - o argumento mais forte 
que se apresentou para justificar a 
necessidade de uma Justiça do Tra
balho à parte, foi o do eminente 
Deputado Agamemnon Magalhães, no 
sentido de que tinha funções norma
tivas, vale dizer: a existência de fun· 
ções normativas num órgão judiciário 
qualquer não tem a fôrça precisa, nem 
lógica; nem jurídica; para tirá-lo da 
classe dos órgãos judiciários e trans
ferí-lo ao grupo dos órgãos de capaci
dade legislativa ou simplesmente exe
cutiva. 

Nós mesmos .aqui votamos o prin
cipio que é geral, universal, de que o 
juiz nunca deixa de votar baseado na 
omissão da Lei. Quer dizer: o juiz 
tem sempre a possibilidade de suprir 
a ~ei em suas omissões. .Pode haver 
critério diferente. 

Agora quero dizer, Sr. Presideúte, 
que as leis não se impõem à obediên
cia geral só e só pela fonte de que 
promanam e que não constituem nor
mas aceitas pela coletividade, sendo 
cumpridas por tôdos porque têm sem
pre a fôrça que faz respeitar seus 
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dispositivos. A lei precisa também do 
assentimento geral quanto às suas 
normas, sobretudo as leis que jogam 
com a sorte do povo, como compo
nente da ·organização política. . 

Ora, Sr. Presidente, conhecemos 
um Tribunal Eleitoral estruturado 
pela Constituição de 3'4, corresponden
do plenamente às suas atribuições e 
possibilitando eleições livres, eleições 
perfeitas, eleições que, em Estados 
como o meu, em 34 e 35, se concluiram 
pela vitória do Partido da oposição. 
Todos os elogios à revolução de 30, à 
Constituição de 34 e a todos os sis
temas que substituiram o vigente até 
30 - todos os elogios incidiram prin
cipalmente sôbre a cri_ação da Justiça 

. Eleitoral, pol'que só ela, da.das não só 
a sua independência, mas também a 
sua composição, impedia os vícios po
líticos que afeiar.am o regime domi
nante até novembro de 3ú. 

Se, pois, t 'emos a norma da Consti
tuição de 34, geralmente aceita, ge
ralmente consicLerada como única 
sU&cetível de garantir a liberdade elei
toral, a verdade da manifestação do 
voto, a segurança do eleitor no decla
rar as suas preferências, por que 
mudá-la?. 

Quero crer, Sr. Presidente, e creio 
me&mo, que o intúito dos nobres pro
pugnadores do substitutivo sejam os 
mais lícitos, os mai•s moralizados, os 
mais perfeitos - proclamo-o. Mas, 
Sr. Presidente, vamos ser lógicos: o 
povo não a.creditará. O povo, conhe
cendo um projeto que permitia a for
mação de uma justiça eleitoral muito 
mais impessoal, absolutamente desli
gada dos homens do poder, sem a me
nor possibilidade de intervenção pela 
preferênd.a da esco1ha, e vendo atuaL 
mente modificação em sentid-o con
trário - de pr.etenderem ·os legisla
dor·es entregar a juízes escolhidos pela 
confiança essas funçõ·es anteriormen
te deixadas a juízes indicados pela 
sorte ou pela eleição de seus pa.res -
o póvo, Sr. Presidente, nunca a.credi
tará, repito. e jamais proclamará a 
sincerida.de ou os bons fundamentos 
de quem propõe o substitutivo. 

!Precisamos, Sr. Presidente, ter isso 
em mira. Na hora que o mundo 
llltravessa, quando a idéia democrática 
at.Jaba d-e se chocar tremendamente 
nos campos de batalha de quase tô
dos os continentes, quando o mundo 
&e nos apresenta pesado, prenuncian
do grandes conturbações, precisamós 
considerar que as leis nã? têm sua le-

gitimkiade decorrente única e exclu
sivamente das autoridades que as vo
tam e que sôbre elas deliberam, mas 
que as leis haurem muito de sua fôr
ça na adesão que o po:vo venha pres
tar a elas. Só a convicção do jurisdi
cionado. de que a regra legal corres
ponde perfeitamente à sua vontaqe, 
traz cunho de· moralidade, de justiça, 
só essa convicçãó pode garantir a se-
gurança, a efici€ncia das leis e até 
mesmo sua. estabilidade como no par
ticular das leis constitucionais. 

Não tenho dúvida em a.creditar aue 
os nobres signa·tários e apoiadorés -do 
projeto, que Já estão reunindo fôrças 
partidárias;, traindo assim eLe certa 
forma a própria .idéia do substituti
vo, porque já partem de preocupações 
partidárias - não tenho dúvida, re
pito, em a.creditar que os nobres a'u.., 
tores e propugnadores; se meditarell} 
melhor nêsse argumento, se atenta
rem mais claramente no perigo de 
suas disposições, voltarão atrás. Não 
é possível que um Prestdente da Repú
blica, nem sempre técnico em maté

·ria de diteito, nem 'sempre conhecedor 
das figuras maiores de juíz.es, que não 
tem razões para até escolher dentre 
os juízes dos diversos Tribunais do 
país, não é possível, repit'o, que êsse 
Presidente possa escolher melhor do 
que o farão os pares; ou possa mesmo 
apontar melhor julgador que a sorte 
determinar. 

Talvez s.eja pessimismo exagera-do, 
mas não admito, préviamente, a in
fabilidade dos homens do govêrno. 
Julgo-os falíves, capazes de paixões, 
f:Lguras muitas vêz·es partidárias, tal
vez bem intencionadas, mas, no modo 
de agir, dominaidos por interêsse ou
tros que· não somente os nacionais. 

Quando falo dessa forma, Sr. Pre
sidente, não :personifico~ Não me 
preocuva quem .está na presidência 
da República. Se eu pensasse que to
dos os Presidentes da República são 
homens capaz.es de .e-scolhas perfeitas, 
que nunca terão a possibilidade de 
indicar juízes não inteiramente à 
altura de suas funções, não teria aqui 
votado pela nec-e-ssidade de aprova
ção, pelo Senado, das nomeações para 
membros do Supremo Tribunal Fe
deral, nem de qualquer outro Triou
nal. 

Se o Supremo Tribunal Federal é 
composto realmente de home·ns 'de 
notável saber e reputação ilibada e 
se êsse notável saber e essa reputação 
ilibada são reconhecidO·S no ato de 
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no:m,eação pelo P1·esidente da Repú
blica ~ ..çom a aprovação pelo Sena
do ~ não. há mister que entre êles se 
ache a mão do Presidente da Repú
blica f·azendo .escolhas pessoais, pois 
todos os zpinistros são dignos e ca
pazes. O critério da eleição o.u da 
sorte é o mais impessoal possível, pÇJis 
ba-seia:..se justamente nesse prftsupos
to de notável saber e reputação ili
bada, a todos. reconhecida. · Admitir
mos, p!}rém, que o Presidente da 
República, que já os escolheu, pro
clamou -o grande saber e a no·tável 
reputa,ção, vá ainda, entre os pró
prios Ministros, apontar os de sua 
preferéncia pa;ra a Justiça -Eleitoral, 
de duas uma: ou atribuímos ao Pre
sidente da República o julgamento 
dêsses Ministros ~ e essa escolha im
portará num julgamento de superiori
dade ou maior saber· e mais digni
dade ~ ou atribuímos à escolha do 
Pr€i;idente da República simples e 
pura preocupação de ordem política 
de compor o Tribunal Superior Elei
toral com pessoas de sua confiança. 

Não há fugir a essa conclusão nem 
contrariar tal dilema. . 

NEm &e diga que não pode haver 
critério politico partidário porque o 
ministro não é político, nem ·que a 
praxe consiste em consultar-se pre- · 
viamente o candidato para saber se 
aceita ou não, porque, no caso em 
questão, se trata de munus público. 
o ministro ou o de-sembargador não 
pode recusar sua escolha para o Tri
bunal Superior Eleitoral, pois é ato 
de função que a lei comete a quem 
dela está investido. 

Até os particulares - sabemos -
não podem recusar o exercício de fun
ções de natureza eleitoraL Dizer-se 
qu.e os ministros ou desembargadores 
são consultados, é o menos. Importá 
saber que qualquer da& duas formas -
eleição pelos pares ou sorte - é abso
lutamente impessoal e não traduz pre
ferência de quem quer que seja. O 
argumento de que os juízes não po
dem exercer atividade político-parti
óária, vem em socôrro de minha .argu
mentação, pois, se assim é, tornam-se 
os mais indicados para eleger ·os com
ponentes da Justiça Eleitoral, uma 
vez que não .tsrão interêsse na esco
lha. E' argumento que considero ver
dad-eiramente irrespondível. 

Estabelecer que o. Pre.sidente da Re
pública intervenha nos tribu•nais já 
constituídos para manifestar prefe
rências - e. que ordem de p:referên-

cias, senhores, ate- com remuneração 
especial! -,- é, sem dúvid-a, diminuir a 
função da magistratura que se deve 
conferir à Justiça Elei,toral. 

Sr. Presidente, por estas razões, 
quero crer que a maioria desta egré
gia Comissão não transformará as
sunto de tal ordem em questão parti
dária nem transfei'irá matéria que tão 
de perto diz respeito à liberdade do 
povo brasileiro, à verdade da manifes
tação eleitoral, para o simples campo 
da obediência partidária. 

Devemos estar aqui com preocupa
ção muito maior. Não somos parti
dos no sentido da representação ideo
lógica, mas no. s·enti<lo da composição 
da própria Comissão. Não devemos ser 
partidos no mom-ento em que vamos 
votar normas estáveis, que visam ga
rantir a liberdade e a democracia na 
organização do povo brasileiro . 

O SR. RAUL PILA - Sr. Presi
d-ente, a Comissão chegou a uma pe
rigosa encruzilhada. E' verdade que 
ja nos encontramos em outras, mas 
esta é a mais perigosa, não só no 

,que tange à matéria, a própria ori
gem da democracia, mas também, e 
princi-palmente, porque revela uma 
orientação · que é um retrocesso -em 
nossa vida política. Será grave êrro, 
pleno de funestas conseqüêneias, cuja 
responsabi'lidade recairá inteiramente 
sôbre a maio:ria. e 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, quando ontem foi anunciada 
a discussão da organização da Justiça 
do Trabalho, tive oportunidade de pro
ferir algumas palavras, que necessito 
repetir agora; entretanto, para bem 
alicerçar .as conclusões a que quero 
atingir, dela,s farei rápido resumo. 

!Mostrei, em prime-iro lugar, que tô
das as campanhas politicas do Brasil 
se nortearam pela condenação tenaz, 
constante e veemente ao falseamento 
do voto .e, pois, da rep1·esentação po:. 
lítica. Mostrei, mais, que a revolução 
de 30 conseguiu colocar o problema, 
com os aplausos unânimes da nação e 
de todos os 'Comentaristas do Direito 
Público, na. América, sem discrepân
cia de um só, em uma posição .que 
muito honrava a educação política do 
povo brasileiro. - · 

Assim verificamos que, nos comi
cios, no Parlamento, na cátedra, por 
tôda parte, só encômios recebeu a 
orientação t raçada, quer pelo Go
vêrno, quando nomeou a Comissão 
para tratar do assunto, quer pelo 
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Parlaz:nento Constituinte ordinário, 
quando elaborou os dispositivos da 
legislação eleitoraL 

Mostrei mais ainda, Sr. Presiden
te, que o subsLdio trazido à Comis
são norneaçia pelo Govêrno Provisó
rio foi o projeto Assis Brasil, no qual 
a composição e a investidura dos 
membros dos Tribunais de Justiça 
Eleitoral r esultavam d·o respeito à 
autonomia do Poder Judiciário . 

Aceitos pela Comissão êsses prin
clpios, integraram o Decreto-lei de 
1932, sob cuj_a ori·entação se feriu o 
pleito para a Constituinte de 1933. 
conco-mitantemente, salientei que a 
Comissão encarregada de organizar 
o ante-projeto constitucional, - a 
chamada Comissão do Itamaratí, -
composta de homens que tomaram 
parte na revolução de 193{), de ju
ristas e não juristas, de políticos e 
não políticos, e até de militares -
se orientou no sentido de manter a 
organização dos tribunais eleitorais 
dentro do mesmo principio, isto é, 
que os seus membros fôssem indica
dos - por sorteio ou eleição - pelo 
Supremo Tribunal Federal e pelas 
Côrtes de Apelação. 

Foi sob êsse sistema que se feri
ram as eleições "federais, estaduais e 
municipais de ent~o. 
• Contra a prática dêsse regime ne
nhuma voz se leva~tou. ·E o Con
g.resso ordinário, em 35, corrigindo 
algumas falhas do Código de 32, não 
se abalançou a introduzi! qualquer 
modificação quanto à composição e 
investidura dos tribunais eleitorais. 
Pelo contrário: entendeu que se de
via respeitar a experiência. A Co
missão e o. Parlamento não quise
ram fugir aos ensinamentos dessa 
experiência e mantiveram, integral
mente, os pontos referentes à inves
tidura dos membros dos tribunais 
eleitorais . 

Participei da Comissão Especial que 
reo.rganizou o Código Eleitoral, em 
1935, e levei aquêle órgão à expe
riência das eleições no meu Estado. 
E crente de que só temos o direi
to, em matéria dessa n atureza, de 
orientar-nos sob a inspiração do pa-. 
triotismo, por aquilo que as expe
riências realizadas tenham determi
nado, sustentei, ali ,as modificações 
que corrigiram a legislação de 1932. 
A experiência das eleições de 193·2 a 
19317, é hGje desprezada sumàriamen
te nesta Comissão! Há, entretanto, 
dois pontos ainda não focalizados e 

para os quais chamo a atenção dos 
dignos companheiros. 

Estamos legislando para um povo 
que tem seúsibilidade política e 
apreende as coisas de interêsse pú
blico com faciUdade mui.to maior do 
que supomos. ·perguntará êsse povo, 
êsse cor>po eleitoral: por que modi
ficaram a investidura dos membros 
do Tribunal Eleitoral, quando ne
nhuma reclamação surgiu à forma 
anteri-or da organização dêsse órgão? 

Mais ainda: fomos levados à re.., 
volução de . 3!J. precisamente porque 
o Presid•ente da República entendeu 
de intervir na sua próp1ia sucessão. 
Atenda a Comissão Constitucional: 
que ócGrrerá às vésperas de uma re
novação de mandato presidencial, · 
aberta a sucessão em que esteja in
teressado o Presi<iente da República, 
cabendo, soberana ·e definitivamente, 
ao Tribunal Superior apurar as elei
ções e proc1amar os eleitos? Que 
juízo formará o corpo eleitoral do 
Brasil, ao verificar que o Presidente 
da República, interessado na sucessão, 
é quem nomeia os juízes que deverão 

· apurar e proclamar os resultados do 
pleito? 

A psicologia social é ciência à qual 
não podemos ser estranhos. 

Levaremos· fatalmente ao seio do 
corpo eleitoral do país motivos de 
dúvida e de inquietação. E, · assim, 
Sr. Presidente, êsse argumento, ao 
lado daqueles todos que aqui sur
giram leva-me a concluir que não 
podemos, nem <levemos, afastar-nos 
d:i experiência- de tantos anos, para 
imprimir à nossa orientaçã-o rumo 
diferente, com desprêzo dessa expe
riência, realiza.ndo aquilo que é con
denado por todos os que estudam 
as questões referente à justiça elei
toral. 

O S!R . C AIRES DE BRITO -
Poucas palavras proferirei. Essa é 
uma questão que se pode chamar 
fechada. Pelos debates desta sessão, 
verifico que ela está sendo pos·ta em 
têrmos políticos. Não vou, portanto, 
insistir em argumentos, mesmo por
que os houve aqui, numerosos, contra 
o substitutivo e muito poucos a seu 
favor . 

Evidentemente, razões, palpáveis a 
favor não existem. Vou votar contra 
o substitutivo e a favor do texto do 
projeto, dando preferência à eleição, 
por>que não posso, nem de longe, va
cilar entre uma eleição e uma livre 
escolha . Acho que essa última chega 
às raias do absurdo. 
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Se numa eleição entre pares como 
assegura o projeto, é possível en
ganos, quantos enganos não poderão 
ocorrer numa escolha pessoal do pre
sidente da República, nem sempre 
desligado dos interêtses par-tidários, 
fraco, como todo ser humano, às injun
ções e às circunstâncias da vf.da? 

Não é possível falar-se em método 
democrático, qual seja o de escolher 
por eleição para o Superior Tribunal 
Eleitoral, abdicando do direito funda
mental do cidadão, no regime demo
crático, isto é, o de exercer essa mes
ma escolha por eleição. 'Portanto, acho 
que não são necessárias, no momento, 
mais palavras, porque argumentação a 
iavor do substitutivo não pode existir" 
e as razões contra o mesmo, favorá
veis, portanto, às eleições, são convin
centes e insuperáveis. Somente mo1 . 
tivos de caráter politico podem fazer 
calar as razões da lógica e da clarez~. 

O S'R. MARIO MASAGAO ~Foi 
com viva emoção cjue acompanhei o 
desenvolvimento dos debates relati
vos à matéria que vai ser proxtma- · 
ment-e '(otada por esta egrégia Co
missão . 

Impr.essioria profundamente que se 
pretenda, em assunto vital para a or
ganização política do Brasil, e que 
representa o coração do organismo 
democráttco, - o da composição da 
sua justiça eleitoral - modif icar o 
sist-ema em boa bota instituído neste 
país, sistema que moralizou o re
gime r epresentativo, e que trouxe a 
verdade ao processo eleitoral. E mo
dificar sem qualquer motivo, sem que 
se lhe possa apontar um defeito, sem 
que se inquine de ,qualquer vício. 

E' inexplicável que se pretenda al
terar êsse sistema, para evitar de 
um lado, a · escolha dos membros do 
Tribunal Eleitoral pelos próprios. ma
gistr.ados que o hão de compor, é de 
outro lado o sistema de sorteio, que, 
por isso mesmo que é cego, é im
parcial. E isso para se criar o único 
sistema que pode ·prejudicar a pu
reza da constituição do Tribunal, 
qual seja o. da escolha por um ci
dadão que, colocado· embora no ápice 
do Poder Executivo, nem por iso 
deixa de estar ligado,·-de forma ca
racterística e irremovível, à facção 
política que o colocou no poder. E' 
o único sistema suscetível de lançar 
sôbre a composição do Tribunal a 
mancha de que êle devia estar isen
to: a possibilidade da escolha com 
critério diferente daquele que cor
respondesse à imparcialidade com
pleta. 

Por êsse motivo, lanço um apêlo à 
nobre Comissão, pedindo que não ado
te êsse sist-ema indefensável. Não o 
fundamenta qua-lquer motivo de con
denação do sistema atual, que sempre . 
provou bem. 

O SR. EDGA'RD ARRUDA - Se
nhor President-e, dos membros desta 
douta e culta Comissão, t-enho sido, 
sem dúvida, aquêle que menos há fa,
lado, que menos tem se aproximado 
dêste microfone para transmitir o seu 
pensament-o, as suas idéias aos no
bres colegas. Ma;s, por isso mesmo 
que assim venho proce1iendo, em obe
diência aos ditames de uma conscien-
cia que se habituou a manüestar-se 
mais por atos do que por palavra,s, 
não podia, no instante que estamos 
vivendo, deixar de associar-me ao de- _ 
bate, sem trair os altos compromissos 
que a,ssumi pa.ra com o eleitorado que 
me el-egeu para a Assembléia Consti
tuinte. 

Estamos elaborando uma Constitui
ção par a o Brasil . Estamos reorgani
zando, politicament-e, nossa querida 
Pátria, e vamos fazê-lo dentro dos 
princípios democráticos, já aceitos no 
primeiro título do projeto de Consti
tuição. 

Ora, se o Brasil se vai estruturar 
pelos sãos princípios da democracia. 
representativa, para que atinjamos tão 
altos e patrióticos propósitos, não po
demos deixar de dar à expressão dos 
votos dos nossos conterrâneos tõdas 
as garantias a que têm direito. 

Disse muito bem o nobre e h,onra'cto 
representante de São Paulo, Sr: Prof. 
Masagão, que se a democracia tem 
coração, êste estava, agora, em jõgo, e 
nós o poderemos atingir, ferindo-o 
mortalmente. 

Na verdade Sr. Presidente e meus 
nobres coleg·as, se há um órgão a que 
devemos dar tõdas as garantias, por
que dele depende a exata, a real fun
ção da democracia, êsse órgão é a. 
Justiça Eleitoml. 

Não preciso dizer, porque bem o 
sa'beis, di·stintos colegas, que foi so
bretudo para darmos .uma boa repre
sentação ao nosso pais, para erradicar-:
mos os vícios, erros e crimes, mesmo, 
da chamada "'República velha', que 
fizemos a Revolução de 1930 . Dessa 
Revolução surgiu, como todos sabem, 
como ·obra benemérita, honrosa para 
todos que nela tomarem pa.rt-e, a cha
mada legislação eleitoral, sôbre cujos 
ditames se estruturou .a respecti'va jus
tiça e à sombra da qual fizemos as 
primeiras eleições livres, os primeiros 
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com1c10s, que, na realidade, deram os 
verdadeiros representantes à Pátri'<l. 
estremecida. 

Ora, a . ca1ia ·passo, neste recinto, ou
ço invocarem-se as tradições consti
tucionais, inclusive por V.· Ex.a Senhor 
Presidente, que dirige, com a impar-. 
cialidade que o tem caracterizado, os 
debate-s desta Comissão . V. Ex.a mes
mo invoca a cada passo as tradições 
constitucionais, através de princípios 
já aceitos pelo pacto fundamental d_e ~ 
1891 e pela Constituição de 1934. 

Pois -bem, Sr. 'Presidente: se, elabo
rando uma nO'Va carta política para 
o povo brasileiro, devemos orientar
nos pelas tradições constitucionais, 
porque representam a segurança, o 
penhor de bons princípios jurídicos e 
sadios preceitos, não há motivo para 
que os abandonemos, para que dêles 
nos afastemos. 

Ora, já se disse, aqui, Sr. Pres!
dente e meus prezados e honrados 
colegas, que: os principias constitucio
nais à sombra dos quais se organizou 
a Justiça Eleitoral, de 1934 a 1937, · 
produziram os melhores e mais fe
cundos resultados: eleições limpas, 
verdadeiras, substancialmente demo
cráticas e que se realizaram sob a 
égide daquêles princípios, eleições 
contra as quais ninguem, nesta co:. 
missão, já · ousou levantar qualquer 
arguição. 

!Por que, pois, vamo~ renunciar a 
essas tradições constitucionais, para 
inO'Varmos, a:dotando outros preceitos, 
que poderão ser bons, poderão da1· 
excelentes resulta:dos, mas, sem dú
vida, não se equiparam àquelas ou
tras normas de ordem constituciona.l. 
que já produziram efeitos e já estão 
sancionadas ·pela- experiência? 

Sr. !Presidente: sou daquêles que 
pensam· que todos nó11, que nos reuni
mos nesta Casa, estamos com o cora
ção erguidos para as alturas das idéias 
e dos princípios. A nenhum de nós 
move, bem, sei, o pensamento mes
quinho de atender aos interêsses pes
soais ou partidários . 

Não sou dos que jUlgam que, no de- · 
bate da questão que nos empolga a 
atenção, ha•ja colegas que se deixam 
arrastar por idéias políticas. Não, 
Sr. !Presidente; não penso assiin! 
Estou em que todos queremos, na ver
dade, acertar; queremos, na verdade, 
encontrar novos rumos para dar ao 
país uma justiça eleitoral capaz .de 
satisfazer os anseios do povo brasi
leiro. Acho que todos, em verdade. 
desejamos acertar e, como estou per
suadi-do dessa verdade, peço, rogo, su.., 

plico, mesmo, se possível fôr, aos meus 
nobrés e distintos colegas, que ao -me
nos comparem os dois sistemas, os 
dois processos de composição da Jus
tiça Eleitoral e, sobretudo, do Supe
rior Tribunal; processos que se entre
chocam, neste momento, dadas as pre
ferências que em relação a cada um 
dêles se têm manifestado. 

Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, e . 
aos nobres colegas, que cotejem o sis
tema de el,eição ou sorteio dos mem
.bros do Superior Tribunal Eleitoral 
e dos membros dos Tribunais Regio
nais com o outro processo que se está 
inculcando, consistente na escolha dos 
mesmos membros pelo critério, pela 
vontade do Presidente da República, 
c.omo detentor da suprema magistra
tura do País. 

Devemos afastar-nos.- já o disse .e 
repito - de qualquer· pre_ocupação 
pessoal, de qualquer sentimento par
ti-dário. Também não de'Vemos, de 
,m.aneira algum;a, le'Vatitar suspeitas 
uns aos outros. Não suspeito das 
boas intenções d.os meus ilustres co
legas e, por isso, peço a todos que 
confrontem os dois sistemas em cho
que, e escolham. 

A lei, Sr. Presidente, e meus dignos 
colc;!gas, deve ser clara e concisa ta.nto 
q-uanto possível abrangendo o exato 
pensamento do legislador, e evitando 
que, amanhã, na sua interpreta.ção e 
execução, de margem ao a-rbítno. O 
arbítrio, na lei, é sempre condenável, 
porque todos sabemos o de que sw 
capazes as decisões que se inspiram 
em leis arbitrárias. 

Portanto, se podemos ter um Su
perior Tribunal Eleitoraul cuja com
posição se faça . fora do regime do 
arbítrio dêste oü daquele Presidente 
da República - porque não está em 
causa a pessoa de-nenhum deles, mas 
a.p-enas o sistema - que se preten<ie 
adotar - não sei porque êsse retro-. 
cesso :fJ.a marcha da nossa organiza
ção constitucional, preferindo-se mé
todo que, na verdade, nunca poaerá 
produzi.I os frutos que dêle devia es-
p-erar. · , 

Sr. Presidente, meus eminentes . ~P
Iegas : a hora é solene e requer lp.e
ditação de todos nós: exige que câda 
um, do âmago do coração, do ínti.,. 
mo da alma, de que .. saem as gran
des inspirações patrióticas, veja que 
estamos Gonstruindo uma Constitui
ção para o futw·o, uma Constituição 
que aspire àquela relativa eternida
de das coisas humanas, úma Cons
tituição que não é para modificar-se 
dentro de ·dez, vinte ou trinta anos, 
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mas que to·dos queremos se prolon
gue por decênios, por séculos, se pos
sível, como, ainda hoje vige, na 
França, aquele célebre código napo
lêonico. 

Sr. Pr·esidente, s·e tal deve s·er o 
nosso desiderato, precisamos, consci
ênc:a, escolher os :melhores princípios 
e normas constitucionaís, que, fugin
do ao arbítrio, possam garantir ao 
Brasil a liberdade d-e opinião de voto, 
a livre manifestação de tôdas as cor
rentes políticas. 

Se assim é, Sr. Presidente, se é 
essa a aspiração de todos nós, cum
pre-nos ~ambém, para que essa as
piração se ccmcr€'tiz-e, que organizemos 
um tribunal a qua-lquer aspecto isen
to de dúvida, isento de suspeição, tri
bunal que possa apurar lisamente· vo
tos expressos pelo povo brasileiro. 

Eis, Sr. Presidente', por que ouso 
fazer êste apêlo a todos os dignos 
colegas, no sentido de que dêem ao 
Brasil uma verdadeira justiça eleito
ral, con~erindo-lhe as gar:mtias con-· 
substanciadas nas emendas que esta
mos votando. 

O SR. AILIOMAR BALEEIRO -
Sr. Presidente, Senhores da Grande 
Comissão, confesso que vacilei muito 
tempo sôbre se .deveria abusar mais 
uma vez da paciência da Casa., jun
tando minha vóz a tantas que, hoje, 
com brHho~ com entusiasmo. com o 
coração nas expressões, se· têm diri
gido aos · Senhores Representantes pa
ra que dediquem um minuto de me-· 
ditação antes do passo gravíssimo que 
se vai· dar aqui. Vacilei diante da 
quase .certeza da inutilidade de meu 
esfôrço. Não é qú-e a causa não me- · 
reça esfôrço. Venci minha v.acilação, 
porque tive ante os olhos duas clr
cunstâncias: pr imeiro, julgo .os outros 
por mim. Venho para aqui, de cora
ção desarmado. No preparo da Cons
tituição, tenho procurado sempre- co
laborar com o pensamento no Brasil, 
com a consciência de que ineu. d·ever 
é construir alguma coisa que dure . 
Tenho a c·erteza de haver errado vá
rias V·B-ZeS, mas sempre O fiz de boa· 
fé e de boa intenção. Por outro lado. 
vejo também que aqui se re·unem ho
mens dos mais ilustres do país, pelo 
seu saber, pela sua cultura e, sobre
tudo, pela sua vasta experiência po
lítica e administrativa. Seria difícil 

.. reunir em nosso pais cidadãos qu-e ti
vessem maior tirocínio da vida públi
ca do que os aqui se congregam para 
elaboração de nossa Carta Magna. 

Não posso orer pois, que não esteja. 
no ânimo d-e todos o mesmo desejo 
de faze·r uma Constituição acima dos 
interêsses de partidos e acima deis ín
terêsses do momento. Não ·posso crer 
tamoém que homens exp.erimentados
não compreendam a inutilidade de 
qualquer sonho de per manência no 
poder, atravês de medidas odiosas, de 
medidas perigosas, como a meu ver. 
as que se acham contidas no substi
tutivo. 

!Se é verdade que viemos de uma 
campanha das mais importantes, das 
maís emocionantes da nossa história 
polít ica, não é menos verda-de que, no 
dia imediato -ao das eleições, todos 
confia:ram na Justtça Eleitoral; e, 
quando essa Justiça publicou o seu 
·julgamento, tôdas as correntes parti
dárias concorda1·am em restituir ao 
pais a calma -e a confiança de que es
tava divorciado há mai.B de oito anos. 
Parece que, a despeito do que se mur
mura por aí, de possíveis movimentos, 
que provocaram certa exibição · de 
fôrça, o país está pacificado. 

Creio que a nação brasileira, neste 
momento, olha com confiança, a obra 
da Assembléia Constituinte. Iríamos 
decepcionar 40 milhões de brasileiros 
se inscrevêssemos no projeto. uma dis
posição pela qual todos os que aqui 
estamos - pelo menos os da mino
ria - déssemos a impressão de que se 
quer fortal-ecer a situaçí\o política pre_ 
sente. Esta verdade, tal como se nos 
apresenta, deve ser dita com tôda a. 
sinceridade. Além de constituir crime 
g:rave contra o Brasil, se-ria uma per
feita inutilidade, porque jamais ,per
duram as Constitu1ções assim deli
neadas. 

Meu dever é, pois, neste momento, 
unir a minha voz a de todos aqueles 
que, com proficiência,. com dedicaçã'o, 
com o maior carinho, têm se dirigi. 
do à maioria, fazendo-lhe um apêle 
para que medite no passo grave que 
vai dar. Parece que ainda é possível 
voltar atrás e ouvir a voz da razão, 
do bom senso, da serenidade, pondo o 
patriotismo na iniciativa que vai ser 
tomada agora. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Se
nhor Presidente, ou · muito me -engano 
ou os Srs, Representantes já têm 
como quest ão fechada votar o substi
tutitvo do Sr. s-enador Ivo d 'IA.quino. 

Não quero reconhecer uma intenção, 
que s-eria pejorativa, no que terão 
consertado os Senhores da maioria no 
tocante a êsse debate. Todos os Re
presentant es, Senadores e Deputados, · 
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me merecem o maior respeito. Mas 
não posso esquecer também o que Cí
cero dizia dos senadores romanos: são 
individualmente, pessoas distintíssi
mas e honráveis, mas, o Senado ... 
mala bestial 

Tenho para mim que se está fazen
do uma questão fechada, uma ques
tão parUdária, uma que5tão medular
mente política - votar o substitutivo 
de cuja apresentação se incumbiu o 
ilustre e digno Representante Sr. •Ivo 
d'Aquino. 

O SR. IV.O D'·AQUINO - Tanto 
não é questão fechada que ao substi
tuti<vo · foram apresentadas várias 
emendas . 

O SR . .F1LORES DA CUNHA - O 
que desejava, antes de dar meu voto, 
era ouvir a opinião, a respeito do que 
se vai votar, do honrado Sr. De
putado Agamemnon Maga~hães, ex
ministro da Justiça da .penúltima di
tadura, e que, na lei que convocou as 
eleições para Presidente da República 
e para a Assembléia Constituinte, 
procedeu democráticamen-te no com .. 
por o Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral, ou, como se chamava nJ. 
Velha República; a Côrte Eleitoral. 

'Por que querer mutilar, deformar 
a lei de 34 e a de 45, estabelecendo 
esta modificação no modo de consti
tuir o Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral? 

Por que? Pelo pensamento, pela tá
tica política, pela tática partidiária. 

Mas, Senhores da maioria - con-
. sintam que assim fale - não deixeis 
esquecer que as coisas dêste mundo 
são efêmeras, são transitórias e que 
amanhã sereis ou não mais a maio
ria. Falo por experiência própria, qua
se que in anima nobil, porque fui 
maiori·a abrazadora e, hoje, quasi sou 
unoria (Risos) . 

Lembrai-vos disto: devemos fazer 
lei escoimada de partidarismo; lei 
que sirva a todos ; lei que alevante o 
espírtto cívico dos brasileiros, a fim 
de que nela possam os brasileiros, de 
futuro, encontrar o contra- pêso para 
os excessos do Poder Executivo - já 
entre nós por demais hiper·trofiado e 
desenvolvido - e as eJeições do fu
turo sejam recebidas e acatadas por 
todos como a genuina representação 
da vonta:de popular. 

Ora, senhores, quando eu era ain
da amigo e companheiro do penúl
timo ditador, ouvi dêle, em palestras 
intimas e até em discursos solenes, 
que tinha para si,- como a obra mais 
excepcional e mais extraordinária da 

revoluçãp de 3(}, a conquista do voto 
secreto e a promulgação da lei elei
toral. Possivelmente, ainda hoje deve 
pensar da mesma forma, porque foi 
consagrado e eleito em dms grandes 
Estados da Fe.deração, mesmo depois 
de apeado ou escorregado dó poder. 

O SR. PRAIDO KEII.JLY - Na úl
tima Constituinte, o Sr. General 
Cristóvão Barcelos que aqui, por 
muitos títulos, era o r epresent:mte do 
pensamento das classes armadas, e 
também dos revolucionários de 3~, 
declarou que a obra maior da revolu
ção - senão única - era o Código 
Eleitora-l. Veja V. Ex.a como o· sen
timento militar, ai, confraternizava 
com o civil . 

O SR. FlLORES DA OUN(HA -
Sr. Pr·esiderite, V. Ex. a que foi emi
nente companheiro de 30, sabe que 
eu - modéstia à parte - fui uma 
espécie de pars magna naqueles acon
tecimentos. Não sei até, se não fôssem 
os esfôrços dos brilhantes Srs. Os
valdo Aranha e João Neves da Fon"' 
toura, e os hurnilíssimos da minha 
parte (não apoiados) se teria dado 

-iní•cio ao mov~mento. 
Era eu, porém, ainda interventor 

no Rio. Gram!e do Sul, quando li em 
um livro da senhora de um procer 
revolucionário êste pensamento: "Tô
das às revoluções são nefastas nas 
suas cons-eqüências". 

Hoje, mais que m.inca:, estou em 
condições de reforçar êsse conceito. 
Se tudo se pode alcançar pela .evo
lução, poupem-se ao povo as revo
luções que, nas suas conseqüências, 
são tão nefastas, por isto que, quase 
sempre, terminam em tiranias abo
mináveis e execráveis. 

Sr .. Presidente, mantenho êsse pen
samento alto, patriótico, . de que se 
componha o Tribunal à maneira su
gerida pelo projeto da subcpmisnão, 
de uma parte, e, de outra, desejo ou
vir o ponto de vista do ilustre co
lega Sr. Agamemnon Magalhães, 
Ministro da Justiça da p-enúltimà d~
tadura . . 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, eleições·em vez de re
voluções.. Es-tamos cançados de movi
mentos 1,ubversivos, com o ideal de 
consertar o pais. 

Temos r esponsabi-lidades, pela par
ticipação que tomamos nesses movi
mentos. Estamos, portanto, mais de 
que muitos outros brasileiros no de
ver de nos elevar acima de nós mes
mos, nes·ta hora em que acenamGs 
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com esperanças novas à nação bra
sileira. 

Em 1934, ti'Vemos o Código Eleftoral, 
cujos result:lidos foram tão benéficos 
que o def·eHo brasileiro não permitiu 
eontinuasse êle a vigorar. 

·Em 1945, modificamos êsse sistema 
para ·outro menos mau, e, agora, pro
jetlllmos voltar ao que dantes se · pra
tica v a. Não é possível porém, que · in
voluamos, que contramarchemos, que 
decepcionemos a nação, ao fazer lei 
como a que aqui estamos e declinar 
sôbre os Tribunais Elei:torais. 

Queixamo-nos, Sr. Presidente - e 
é freqüente essa queixa - de que não 
temos opinião pública . Mas por que 
não a temos? Porque não temos voto 
livre e honesto. A opinião não acre
dita no voto, porque êste tem sido 
constantemente mistificado em nosso 
país. 

Para melhorá-lo, temo-nos lançado 
nesses movimentos sucessivos; ainda 
agora mal saimos de uma grande 
campanha pela melhoria da vida po
lítica brasileira e est:=J;mos, entretanto, 
na iminência de vo1tar atrás naquilo 
que executamos de bom para o país. 

Não nos esqueçamos de que não es
tamos elaborando lei para um partido, 
mas para todos os partidos. E' justo, 
portanto, não só que nos pronuncie
mos francamente sôbre os vícios e 
defeitos da lei em apreço, como ainda 
que pugnemos por lei de justo equi ~ 
líbrio, capaz de satisfazer a tôdas as 
correntes e a todos os partidos, isto é, 
lei justa para todos. 

Sinto ter d>t: discordar do nosso emi 
nente colega e amigo, Senador "Ivo 
d'Aquino, nesta questão: meu patrio
tismo, minha responsabilidade não me 
permitem apoia-lo; e, estou certo de 
que, se a .Comissão refletir duas vêzes 
sôbre o assunto, ela própria chegará 
a um acôroo conosco. 

Não queremos impor coisa alguma, 
Sr. Presidente. Somos minoria ~não 
o ignoramos; mas nem porisso nos 
correm deveres menores com a Pátria. 
VV. Excias, que constituem a maioria, 
têm responsabilidades maiores que às 
nossas; .por isso que, se a decisão aqui 
for contrária às em-endas do ilustre 
colega Sr. Prado Kelly- como muito 
bem acentuou o digno Representan
te, Sr. Raul Pila - a culpa recairá 
tôda sôbre a maioria. 

Sr. ·Presi:dente, da isenção com que 
falo cre·io que não preeiso dar pro
vas; minha idade avançada, o fato d·e 
já haver ocupado tôdas as posições na 
Vi<ia política do país e a condição de 
estar consagrando os últimos dias que 

me restam a essa atividade, na ilu
são de ser ta.Uvez, ú til ao Brasil, é 
que me fazem p.erseverar nessa lida, 
em que permanecerei até final, en
quanto me restar algum· alento de 
vida e de energia. 

Não é possívd; Sr. Presidente, vo
temos essa lei; iremos decepcionar 
profundamente a nação, -iremos mis
tificá-la, pois outra coisa não sairá 
do projeto, se o substitutivo fôr apro
vado; será -.:. répito ;__:__ uma mistifi
cação a mais, e não nos assiste o di
réi<to de fazê-lo, por nossos respon
sabilidll!des, por nosso amor ao Brasil 
e pelo futuro da nação, que vamos 
comprometer. 

Precisamos ter eleições livres, elei
ções realmente livres; não .só livres e 
honestas no papel e na palavra, mas 
livres e honestas .de fato, que não as 
temos tido senão na vigência do Có-
digo de 33 e 34 . · 

Dirijo apêlo à maioria, para que 
reflita duas vêzes antes de tomar uma 
decisão definitiva. 

Temos da.do tôdas as provas de que 
queremos colaborÇtr com a maioria na 
preparação de dias melhores para o 
Brasil; mas, evidentemente, se não nos 
a.judar, se nos decepcionar, não sei se 
poderemos .colaborar com ela daqui 
por diante. 

Espero, pois, do patriotismo de todos 
os membros da Comissão uma reflexão 
maior sôbre o ponto, porque êle pode 
vir a ser um divisor de águas, nesta 
hora em que a nação precisa de todos 
os seus filhos, para ajudar a · recons
truir a Pátria. (Muito bem; muito 
bem, Palmas). 

O SR. OAFÉ FlltHO - Sr. Presi
dente, politico de província - e de 
pequena provínc_la - dei- meus pri
meiros passos na vida pública quan
do da campanha política chefiada por 
Nilo Peçanha, que tinha · como ban
deira a reg.eneração dos costumes po
líticos do Brasil . Essa. regeneração 
partia justamente de uma base de 
combate à de·turpação da verdade elei
torll!l. 

iLembro-me de que, ao receber o 
grande esta:dista no Rio Grande do 
Norte, sua palavra ressoava como cla
rim de guerra impJ.acáv.el aos processos 
de reconhecime-nto dos eleitos ao Poder 
Legislativo, poder quase sempre com
posto de forma diferente da expressão· 
das urnas. . 

Mais tarde, visitou, meu Estado na
ta-l uma caravana política chefiada 
pelo inolvidâvel republicano Assis Bra_ 
sil - caravana a que se incorporára 
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v. Ex.", Sr. Presidente - e eu ouvi 
de Assis Brasil, e de V. Ex.", palavras, 
CJU-ê ainda hoje gu~u·do, de reprovação 
aos costumes políticos então vigente, 
os quais não respeitavam a verdade 
e!Bitoral. a 

Caminhamos juntos - eu e V. Ex. 
- liJté a revolução de 30, que se fez 
por êsse motivo, pelo desrespeito à 
vontade das umas. Vitorioso o mo
vimento de 30, realizámos a reforma 
eleitoral. O Código Eleitoral par~e 
que era tudo o que tinha a fazer a 
revolução vitoriosa. E só êsse Código 
Eleitoral só a organização da Justiça 
EleitoraÍ - dizíamos tod~ nós, os 
vencedores - justificaria a revolução. 

Estamos· em 1946 - e parece que 
o próprio goV'êrno quer criar um am
biente revolucionário . · 

Eleito o Sr. General Eurico Gaspar 
Dutra como expressão da vontade ~o 
Partido Social Democrático, num plei
to que as fôrças vencedoras e as fôr~as 
vencidas proclamaram como de mawr 
lisura - S. Ex.", investido na Pre
sidência da República, fecha por s-au 
Partido, dentro da Comissão que ela
bora a Carta Cons-titucional, esta ques
tão exigindo de seu.S oorreligionários se 
constitu;t a Justiça Eleitoral por no
meação de S. Ex". 

Estamos às vésperas dos p1eitos que 
reintegrarão os Estados na ordem 
constitucional. Os Tribunais, que S. 
Ex." nomearia, seriam aquêles que te
riam de re-conhBc.er as Assembléia-s 
Estaduais e os Governadores. 

Ora, temos presente o que, Sr. Pre
sidente? Qual a matéria que· vamos 
votar? A constituicão .do Tribunal 
Eleitoral. Como pr:Ctendem fazê-lo? 
Por nomeação do .Poder Executivo. 
Com isto· d.esa.pareceria, na.queles que 
não apoiam o Govêrno, a confiança 
no resultado das eleições .. Caminhan
do para navo pleito, não podemos ali
mentar a confiança que tivemos no 
pleito de 2 de dezembro, porque não 
sabemos como o Sr. Presid-ente da 
República constituirá · o Tribunal 
Ele,itoral, votado o substituti-vo que 
confere a S. Ex." atribuições para fa
zê-lo. 

Está-se, por conseguinte - repito -
criando ambiente revolucionário. A 
deturpação e-leitoral fêz a r evolução 
de 30. E as medidas policiais de cer
ceamento da liberdade, como outras 
que sentimos, que objetivo terão, com
pletadas com esta d·e se exigir da Co
missão Constitucional um voto par
tidário? índice de dias incertoo para 
o Brasil, quem sabe ... 

Eleito o Sr. General · Eurico Gaspar 
Dutra o maior Partido político - a 

- União' Democrática - abriu a êsse 
Presidente ... 

O SR. PiRADO KELLY - Fri&e 
V. Ex.a, antes disso, uma circunstân
cia: a altura de pensamento e de sen
tido patriótico com que o Brigadeira 
Edtiar~o Gomes renunciou ao direita 
de contestar o pleito . pre.siden<:ial. 

O .SR. CAFÉ FILHO - Diz Vossa 
~J«flêhda muito bem. 

... a União Democrática Nacional, 
partido de milhõe~ de brasil~t:os, .a?ri:u 
ao Presidffilte eleüo um credito Ilimi
tado de confiança. Agora não sei se 
a União Democrática Na<:ional, desta 
noite por diante, poderá manter tal 
crédito, quando o Partido com a res
ponsabilidade do Gov~rno, fec~a. a 
questão que estamos v1vendo, exigm
do de seus correligionários uma Jus
tiça Eleitmal de nomeação do candida-
t<O vitorioso·! · 

O SR. PRADO K.EIJL Y - Não te
nha V. Ex." dúvida: meu Partido de
finil'á. sua posição, e espero que o faça 
com tôda a brevidade. 

o SrR .CAFÉ ·FILHO - Confio, 
Senhor Presidente, que o voto desta 
noite seja um voto decisivo na sit.uaç~ 
que vive o Brasil. Efetivamente, naa 
é possível manter um crédito de con
fiança ao Govêrno quando, nos basti
dores se manobra para conservar 
uma ~áquina política à custa doi> di
reitos dos adversários. 
. A União Democrática Nacional tem 
sôbre si uma grande responsabilidade 
no momento: a de não poder maig 
transigir! 

Tem-se dito que o Sr. Presidente 
da República recomendou aos Inter
ventores, aos seus delegados, a distri
buição de cargos, de postos na adlni
nistração, a elementos da União p~
mocrática Nacional, à custa do credi
to aberto pelo referido partido a Sua 
Ex." De hoje em diante, porém, tem 
de se praticar a divisão de àguas -
Govêrno e Oposição - porque o Go
vêrno não qUer a colaboração das fôr
ças em mino~ia. O ~ovêrno está r_e
nunciando a esse apmo à colaboraçao, . 
dada de boa vóntade e patrióticamen
te. Já declarou o ilustre sub-líder, e 
vice -presidente desta Comissão, que 

-espere a Nação: seu Partido, que tem 
a responsabilidade de grande parte da 
boa vontade bra.sileiTa, definirá sua 
posição. Espero que o faç~ ccim a 
energia que o momento exige. 
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Atentem os responsáveis pelos des
tinos do Brasil: o Partido que está 
governàndo, o Partido que venceu as 
eleições pode sozinho· conduzir o Bra
sil? Tem elementos suficientes para 
enfrentar a situação do após-guerra, 
a tremenda crise política e econônú
ca que o Brasil atravessa? ·se os tem 
pode, como quer, votar o substitutivo 
orgánizando a Justiça Eleitoral com 
seus cor:eligionários, juiz.es ou não; 
mas, se nao os tem, e .se acima do in
terêsse partidário de'Ve estar o inte
rêsse do Brasil, meditem tantos res
ponsáveis pelo futuro da Pátria no 
passo que vão dar, com o qual .preten
dem organizar a Justiça Eleitoral 
como máquina política a serviço de um 
Partido vitorioso nas urnas de 2 de 
dezembro transa to . Agindo dêsse modo 
atentem bem nas graves responsabili
dades que lhes cairá sôbre os ombros. 
(Muito bem). 

O SR. Nl!:REU RAMOS, PRESI.:. 
DENT E- Vamos proceder à votação 
do requerimento de preferência de 
autoria do Sr . Mario Masagão, para 

. a emenda ·Prado Kelly, que organizou 
a Justiça Eleitoral mediante sorteio. 

Os Senhores que aprovam o reque
rlmento queiram ficar sentados. (Pau
sa.) 

Rejeitado. 

O S~_. 'P~ADO KEU~Y- Requei
r.o verü1eaçao de votaçao, tão só para 

/. 

o efeito de se ·consignar em ata o re
sultado. 

O SR. NIEREU RAMOS, PRESI-
DENTE - Vai-se proceder à chamada. 

· Feita a chamada, verifica-se te
rem votado contra o requerimen
to os Srs. Agamemnon Magalhães, 
Ataliba Nogueira, Iv·o d'Aquino, 
Clodomir Ca!'doso, Eduardo Du
vivier, Adroaldo Costa, Cirilo 
Júnior, SilVestre Bériéles, Costa 
Neto, Magalhães Barata, Gnstavo 
üapanema, Sousa Costa, Atílio Vi
'Vaqua, Benedito Valadares, Valde
mar Pedrosa, Graco Cardoso, 
Acúreio Tôrres, Flávio Guimarães, 
Nereu Ramos, .Baeta Neves, Arru
da Câmara (21) ; e a favor, os 
Srs. Mário Masagão, Aliomar Bf.
leeiro, Ferreira de . Sousa, Milton -
Campos, Argemiro Figueiredo, Ed
gard Arruda, Hermes Lima, .Flo
res da Cunha, Prado Kelly, Soares 
Filho, Caíres de Brito, Artur Ber
nardes, Raul Pila e Café Filho 
(14).. . 

Confirma-Êe pois, a rejeição do re
querimento por 21 votos contra 14. 

Faltando apenas 10 minutos para se 
col"'apletarem as 4 horas da sessão, vou 
encerrar os trabalhoS, marcando OU'
tra sessão para amanhã, às 9 e meia 
horas. 

•Levanta-se a sessão às 18 horai · 
e 20 minutos. 



35." Reunião, em 4 de M~i.o de 1946 

Reuniu-se hoje às lO horas a co
missão C:a Constituição, com a pre
sença 'dos Srs. Coill!tituintes: 

Nereu Ramos Presidente. 
Prado Kelly. ~ 
Agamemnon Magalhães. 
Ataliba Nogueira. 
Clodomir Cardoso. 
Arruda Câma11::t. 
Edgard Arruda. 
Artur Bernardes. 
Mário Masagão. 
Argemiro Figueired'O. 
Raul Pila. 
Eduardo Duv1v1er. 
Soares Filho. 
Hermes Lima. 
Caíres Biito. 
Flôres da Cunha. 
Ivo d'Aquino. 
Silvestre Périclcs. 
Souza Caê.ta. 
Alioma.r Baleeiro. 
c,::tfé Filho. 
Benedito Valadar,es. 
Milton Campos. 
Hermes Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Atilio Vivaqua. 
Adroaldo Costa. 
Costa Neto. . 
Flávio Gu'marães. 
Graco Cardoso. 
Cirilo Júnior. 
Magalhães Barata. 
Acúrcio Tôrres. 
Baeta Nev<es. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE: Achando-se presente o Sr. 
Vice-Presidente da Assembléia Cons
tituinte, convido S. Ex.a a sentar-:ie 
ao lado do Presidente. 

(O sr. Otávio MangabBira ocupa 
lugar à direita do Sr. Nereu Ramos.) 

Estão em discussão as atas publica
das n 0 Diário da As.s-embléia de hoje. 
(Pausa.) ' 

(*) Publicada sem revisão de mem
br<Js da Comissão. 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. :R-epresentantes que apro
vam 1::ts aludidas atas queiram ficar 
sentados. (Pausa) . 

Aprovadas. 
Vamo.;:. prosseguir na votação do ca

pítulo relativo à Justiça Eleitoral. 
De acôrdo ·com a orientação ontem 

imprimida .::tos .nossos trabalhos, de
vemos exammar, desc!e logo, as emen
das assinadas pelos Srs. Oc,sta Neto 
e Graco Cardoso. 

SR. COSTA NETO - 5'r. Pred
dente, o fato de têrmos sido, o nobre 
Deputado Sr. draco Cardoso e eu, os 
autores da ~menda que V. Ex.a, nes
te momento, V1::ti pôr em votação, co
locou-nos n 0 dever de acompanhar, 
com a máxima atenção, os debates 
ontem aqui travados, e Q.e procurar 
tirar, das _opiniões expostas, as con
c1usões que pude:·sem serv1r na ori
entação do voto que deveriamos dar 
neste recinto e também da atitude que 
deveriamos posteriormente tomar em 
plenário. Porque, Sr. Presidente, as 
c'ecisões que tomamos neste. recintu, 
apesar de serem decisões definitivas, 
r-ão fazem. com0 não Iazem as ~en
tenças definitivas, cois,::t julgaca. 
Existe, da parte de quem é vencido 
sem &er convencido, um recurso natu
ral para o plenário; e assim, pode
mos alimentar, muitas vêzes, a espe
rança de ver nosso ponto de vista .sus
tentado pela maioria dos colegas no 
referido plenário. · 

Acompanhando, com tôda a atenção, 
que me mereciam, os discursos pro
feridos pelos eminentes constituintes, . 
e descontando dêles as paixões p;3.rti
dárias , .. 

O SR. ARTUR BERNARDES -
.. Não apoiado: de minha parte não 
houve qualquer paixão partidária. 

O S'R. COSTA .NETO - ... que 
de geito nenhum podem prevalecer 
neste recinto, pude aprende·r alguma 



-235-

cois:J.; e devo ccmfessar 1a. V. Ex." que, 
sem mo-dificar a ·opinião doutrinária, 
que tive 'Oportunidade de defender, 
tomei -a deli.beração de aC.otar uma 
solução que talvez corresponda ao· 
pensamento da maioria ·da CaS)it. 

A ela fui levado, Sr. Pre:;:id·ente, 
por um a.pêlo feito pelo nobre Rlepre
sentante Sr. Art,ur Bernardes, quan
do S. Ex." declarou que a votação que 
se ia fazer neste recinto talvez viesse 
a cor..stituir um divisor de ágUjil,S. 

O SR . ARTUR BERNARDES -
Podia ser. 

O SR. COSTA NETO - Não s•ei, 
Sr. Presid·ente, se pelo fato de ter 
sido, por muito tempo, advogado em 
divisões de terras e conhecer a signi
ficação que tem, para os interessaC.'Ds, 
um divisor de águas nã0 sei se pela 
confiança e respeito 'que nas infunde 
a todos nós o valor de uma persona
lidade como 1a do Dr. Artur Bernar
des. (Muito bem) ... 

O SR. ARTUR BERNARJDES -
Obrigado a V. Ex. a. · 

O S'R. COSTA NETO- ... enten
di não dever considerar como irremo
víveis as minhas opiniões doutriná
rias e assim evitar choques que ti
vess·em como resultado uma atuação 
de permanente antagonismo entl'e os 
partidos aqui representados. 

Então, Sr. Pre:;üdente, lEimbrei-me 
do seguinte: que poC.-eríamos serenar 
no.;sos debates e invocar, mesmo, 
aquêles versos de tCamões nos "Lu
ziadas", quand.o declara que depois 
da tempestade vem a esperança de 
pôrto e salvamento .. 

O SR. FLóRES DA CUNHA 
"Depois de procelosa tempestade, 
··································· · .. Traz a manhã serena claridade, 

Esperança de põrto e salvamento". 
·o SR. COSTA NETO V. Ex." es

queceu-~e da "noturna sombra" . .. 
(riso), e esqueceu-se propositamente, 
porque devemos esbater da memória, 
as sombras do recinto, para olharmos 
sbrnente a espem.nça C.•e põrto e sal
vamento. 

Lembrei-me Sr. Presidente, que 
P'odíamos adotar uma .solução inSUó
peita para os nossos nobres ·colegas, 
que se opõem à minha emenda e . que, 
talvez · inadivertidamente, dirigiram, 
ontem, as sua.s invectivr1s contra o 
ilustre Sr. Senador Ivo d'Aquino. E 
essa fórmula não l!: erá, sbmente, ba
seada n0 substitutivo do S'r. Senad'Or 

I 

~ 

Ivo d'Aquino mas igualment~ em 
opinião que é, sem dúvida alguma, in
suspeita àqueles que, mais apaixona
damente. investiram contra nós neste 
recinto: a opinião do ex-Ministro da 
Justiça Sr. Sampaio Dória, manifesta
da por forma positiva no projeto que 
elaborou e cujo artigo pertinente lt 
esta matéria passo a ler: 

"Para. a Justiça Eleitoral, para 
a .C.o Trabalho e para outrcs as
suntos que, peLa. necessidade de 
conhecimentos especializados, não 
p•ossam ser atendidos pela J~
tiça comm, serão criados órgãos 
especiais pelo Congresso, com as 
mesmas . garantias tanto para 
seus Juíz~.. como para 0s direitos 
individua.is". 

Aqui está, Sr . Presidente, um ia.Ji• 
tigo inspirado por uma opinião insus
peita, comprobatória de que, sem sa
crifício da dignidade nossa, era possí
vel chegar-se ao fim da Constituil}áo, 
sem criar o Tribunal da JustiÇa Elei
toral, com os seus órgãos, e sem deter
minar o número dos seus juizes e for
ma da sua investidura. 

Pois bem. O projeto do nobre Se
nador Ivo d'Aquino vai muito além, 
cria a Justiça Eleitc:raJ, determina· 
quais os seus componentes e apenas 
deixa para o legismd'Or · ordinário li
mitar· o número dêsses componentes 
e a respectiv1a investidura. 

Sr. Presidente, uma. vez que temos 
de sair do terr,eno jurídico, e uma 
vez que temos de sair, também, do 
terreno polftico, para c•olocar .essa 
questão no campo de um bom enten
dimento entre adversários, nós nos 
acobertamos das acusações injustas 
que ontem foram feito.s aqui, invo-_ 
cando uma cpinião, concretiza;óa em 
forma legal e insu::·peitíssima., qual a 
do .ex-Ministro Sr : Sampaio Dória. E 
é, Senhor Presidente, procurando co
locar-me em consonância com .essa 
opinião, mas reconhecendo que o subs
titutivo do Sr. Ivo d' Aquino vai muito 
1:tlém, como já disse. porque estabele
ce diversos preceitos que no projeto 
Dória nã•o estão contidos é que con
~ultaria a v. · Ex.", Pl'esidente, e à 
Casa, se me dão a necessária autori
zação para retirar o meu substitutivo. 
FormulG êste requerimento, cGm a de
claração, que desejo deixar expressa, 
de que defenderei oportunamente as 
mesmas ·opiniões .ontem aqui sustenta
das. Porque entendo que para man
termos o shstema adotado no próprio 
~avitulo, Poder Judiciário, não pode· 

• 
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mos retirar a nomeação dos juizes 
do Supericr Tribunal Eleitora•l, da 
atribuição do Sr. Presidente da ~
pública, limitando-se a escOilha dos 
ministros do Supremo Tribunal e de 
outros tribunais. Aceitando as suges-. 
tões que venham a ser propÇJStas rpe>los 
que tiveram estudado o assunto mais 
demorilldamente e, talvez, com mais 
felicidade do que eu; ·e atendendo ao 
apêlo do nosso respeitável colega, Se
nhor Artur Bernardes ... 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Muito obrigado a V. Ex.a. 

O SR. COSTA NETO- ... apre
sento êsse requerimento, a firo de -que 
V. :Ex."', Sr. Presidente, e a -Casa se 
pronunciem a respeito, e, caso me 
seja permitidot retirarei o meu subs
tituti'Vo. ll'.sse pedido é apoia•do I(J'!lo 
nobre deputado Sr. Graco Cardoso, 
que também assinou a emenda. 
UV.Cuito bern.) 

O Sr. NEREU RAl\.iOS, PRESI
DENTE- O direito de retirar emen
das tem sido· assegurado aqui a todos 
os signatários das mesmas, indepe;n
dente de deliberli!Çã.o da Oasa. 

Assim, co.ncedo retirada do subs
titutivo, pedida pelo ilustre represen
tante de São Paulo. 

Vai ser votado, consP.guintemente, o 
art. 2.0 do SUIStitutivo, nos seguin-· 
te!) têrmos: 

"O Tribunal Superior será com
posto de Juízes, em número e 
pela f.orma que a lei ifixar, esco
lhidos ·entre os Ministros do· Su
premo TrLbunal Federal, do Tri
bunilll Federal de R ecursos, do 
Tribunrul de Apelação do Distrito 
Federal e entre juristas de .notá
vel sa;ber e reputação Hibada". 

Devo anunciar ain.da que existe sô
bre a mesa uni pedido de destaque 
para a expressão do "Tribunal Fede
ral de Recursos", assinaJdo pelo nobre 
Senador Ivo d'AquTno. 

O SR. PRADO K.ElLL Y (Pela or
dem. - Sr. Presidente, é realmente 
uma questão de ordem que.- devo .sus
citar. 

A emenda que tive a honra de apre
sentar, sendo substitutiva, deve pre
ceüer à votação do artigo. 

Foi votado, ontem, requerimento de 
preferência da emenda Costa Neto, 
que prejudicou a por mim apresen
tada. P.etirada ag.ora a emenda Cos
ta Neto, a minha emenda substitúti
VI:t deve ser, preferencialmente, sub
metida à aPl"eciaçãio da .Oomis:::ão. 

, O SR. N:t.l)REU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenda dos Srs. Prado 
Kelly e Soares Filhb é esta: 

"Substitua-se pelo 'seguinte: 
O Superior Tribúnal Eleitoral 

compor-se-á do Presidente e de 
Juízes efetivos e substitutos, es
colhidos do modo :seguinte: a) um 
têrço sorteado dentre os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal; 
b) outro têrço sorteado dentre os 
juízes do Tribunal de Recursos 
com sede no Distrito Federal; c) 
o têrço restante nomeado pelo Se-

nhQI' F\residente da República, 
te:oentre seis. cidadãos de notável 
saber jurídico e r-eputação ilibada 
indica.d'Os pelo Supremo Tribunal 
Federal e que· não sejam incom-
patíveis' por lei". . 

O SR. IVO D'AQUINO- Sr; Pre
sidente, quase não necessitada eu fa
Lar, neste momento, se não cumprisse 
o dever de pronunciar algumas pa
lavras que refreei na sessão de ontem, 
porque não desejava .;tu.e um debate; 
por mim estritamente colocado no 
terreno doutrinário, dele se· escapasse 
aproximando-nos, assim, de conside
rações pessoais. 

Ouvi, com a atenção devida, a pto
pCXõta d'O Sr. Prg,C:.o Keliy, que, para 
todos nós, é um espelho de cortezia 
parlamentar (apoiado) .• • 

O S'R. PRADO KELL Y Agra-
decido a V. Ex.". 

O SR. IVO D'AQUINO ... a 
cujo ta.lento, ·a cuja elevação, a cuja. 
competêncil:t, todos nós - e eu em 
mais de um momento - temos ren
dido justa homenagem. (Muito bem). 

Desejo, apenas, deixar explicado 
qua o. substitutivo, de minha autoria, 
diSlJÕe, no art. 2.0 : · 

\ ' 

'.'O Tribunal Superior será com
posto de juízes em número •e pela 
forma que a lei fixar, escolhidos 
entre ML'listros d0 Supremo Tri
bunal, membros dos Tribunais 
Federais de Recursos e co Trl
l';unal de Ape~a.ção C\·ci Distrito 
Peder.al, e entre juristas de notá
v•el saber". 

Por este artig.o se verifica, Sr, Pre
sidente, que a composição d•o Tribu
nal poder-se-á fazer, mais tarde, por 
lei, isto é, pelo Parlamento, por elei
ção, por sorteio, por lista ou por qual
quer outra forma. 

O substitutivo por mim proposte 
não ft€cha a questão, nem, coLn:> já 
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acentuei, deixa 1:to Poder Executivo a 
libej·dade de compô-lo .a seu talente. 

<? que o artig'O estabelece é quo~ o 
Tnbunal será constituid0 pela forma 
que a Iei fixar. E lei é o ato vo~ad:> 
.pelo Parlamento . 

A emenda do Sr. Deputado Pra>Co 
Kelly propõe; desde logo, determinada 
form:J. de composição desse Tnbunal 
e nessa forma ~e manifesta uma pre-
ferência doutrinária. ' . 

A proposta do substitutivo não a 
determina e trás, por isso a meu 

vêr, uma vantagem: é que, hmanhã, 
a experiência poderá faza;r valer, 
através ·da lei, esta ou aquela forma 
que mais condiga com os interêsses 

_ nacionais. Por isso, justifico o artigo 
elaborado, que, repito, nada mais é 
senão .cópia. _Palavra por palavra, do 
que fo1 sugend0 pelo Egrégio Superior 
Triblmal d~e Justiça. Formulei, ape
nas, requenmento de destaque da ex
pressão "Tribunal Federal de Recur
S?S", parã que a,_ Comissão po..."'S'a apre
cJa.r maiS demoradamente se cOiUvém 
desde logo, incluir êste Tribunal ain~ 
d.:t não criado, 'Ou manter o sistema 
até .agora adotado. 

Eram estas as .explicações que cese-
java dar 'à Comist:ão. · 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. Pre
sidente, ouvi, com o acatamen to que 
me mel'ecem, as palavras dcs ilustres 
membros da ,Comissão Srs. Benedito 
d:J. Oosta Neto e Ivo d' Aquino. 

Quanto a 0 primeiro, folgó em ver 
por S. Ex. a r egistrado que o voto· que 
estamos proferindo não é definitivo. 
Delegação d'O Plenário a Comissão · 
envida e<:forços para ápr.esenta.r uma 
fórmula que possa fa-cilitar o debate 
do assunto, mas não tem nem pode 

.:: ter .o privilégio .da inft:tlibilidade. 
Realmente, as idéias que aqui de

fen0emos ontem, ncs as retomaremos 
c'om sinceridade e coerência, na dis
cussão do Prodeto em Plenário. S. 
Ex.a, neste ponto, está com a boa dou
trina·. 

O nobre co~ega também afMtou di
ficuldades escusadas com 1:1. retirada 
de sua emenda; porque, a nosso ver, 
seria um princípio fatal às instituições 
democráticas, que dev·emos organizar 
confiar ao Presidente da República: 
como pretendia a emenda, a fta.culda-

. de C.e escolher, entre os membros do 
Supremo Tribunal ·e do.> Tribunais · 
Eleitorais, aqueles que mer·ecessem a 
preferência governamenta,l. 

Para combater essa tese, vali-me do 
·célebre sorites de Nabuco; porque, de 

fato, se o Presidente da Repúblicta. 
pode escolher os órgãos que vão apu
rar e dirigir todo o processo eleitoral 
sub;tituindo-se ao próprio Congr.esso 
no reconhecimento dos poderes, esta
rá fal'lendo, por esse meio a maioria 
parlametar. ' 

Devo, ainda, em abono desta opi
nião, Sr. Presidente, r·eccrdar concei-

. tos de um dos jornais ma.is autoriza
C'OS do mund'O - La Prensa, de Bue
nos Aires - que, em editorial de 4 de 
setembro de 1943, emitiu ~te parecer: 

"Tanto para o reconhecimento 
dos paxtidos como para a fisca
lização de sua obra, há que con
seguir garantias efetivas, destinr'l.
uas a evitar a intromissão politica 
dos funcionários. Sem dúvida, o 
melhor sistema seria o de entre
gar ambM; as matérias a verdadei
ros tribU!li:J.is, sejam os da Jus
tiça, já existentes .sejam outros 
de magistrados qÚe não depen
uam .c~o Poder Executivo." 

Em outm ponto, o discurso do Se
nhor Deputado Costa Neto coincide 
com o que proferiu o en:ünente Se
nador Ivo d' Aquino, que, como 'S. 
Ex.", tem recebido d'os membros da 
oposição na Comi&::ão provas reiteraa
das de aprêço pessoal. 

S. Ex.a considera que não é ma
téria constitucional precípUia. o· disci
plinar-se a forma de investidura dos 
juizes que vão pertencer às Côrtes 
de Justiça Eleitoral. Neste ponto, di
virjo fundamentalmente de SS. EEx.8

' 

Não me convence o argumento · do 
Sr. Deputado Costa Neto, que invoca 
f..ispositivo do Projeto Sampai'O Dória, 
porque S. Ex." mesmo não seguiu, em 
outros assuntos, êsse dispositivo. Re
fel'e-se 'O mesmo, conjuntamente à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do T!,a.
balho, e a Comissão disciplinou os 
órgãos da Jw:tiça do Trabalho não 
a-ceitando, neste passo, o alvitre, por 
muitos títu~os autorizado, do Sr. Sam
paio Dória, não tendo, portanto. ago
rt3., motivo para voltar a um texto que 
ela própria retirava. 

O SR. COSTA NETO-- V. Ex· 
celência não compreendeu meu pen
samento. Não declarei que a-ceitava o 
Pl"'jeto Sampaio Dória. 

O SR. PRADO KELL Y - Sr. De
putado: estou apenas examinando a 
matéri1a., e o faço com perfeita msus
peição. 

O SR. COSTA NETO-- Permita 
V. Ex.a mais um esclal"ecimento : 
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Dntem, quando justifiquei minha 
•emenda ao substitutivo, declarei, exa
tamente, que não ~e devia deixar à 
legislação ordinária a enumeração dos 
érgãos da Justiça e a forma de. inves
tidura nos cargos; precisamente nês-,;e 
ponto, sou contra o Projeto Sampaio 
Dória. 
. O SR. PRADO KELLY - Congr~~
tulo-me, pori!anto, com o apoio que à 
minha tese está dan:i>O o Deputado 
Costa Neto, de que a matéria deverá 
encartar-se na Constituição. 

De fato, Sr. Presidente, creio que 
tôdas as razões conspin~m para êste 
resultado. 

Desda a velha definição de Ccssato, 
sabemos perfeitamente o qUe se deve 
enquadrar na técnica constitucional 
- os princípios reguladores dos poderes 
da República, as norma.s ~ue dizem 
respeito ao Direito e às garantias dos 
individue-s. Mas, entre os princípios 
que regulam os poderes da República, 
está, necessàriamente, o de definir a 
composição, -'Organização e competên
cia do.s: órgãos do Poder Judiciário; 
ccmo fizemcs, -e até exaustiva-mente. 

1Criámos, por exemplo, Srs. Consti
tuintes, os Tribunais Federais de Re
curoos; não nos esquecemos de dizer 
como se lhes proveriam os cargos; não 
olvidámos nenhuma regra necessária 
à djef:jnição de <Sua competência. 

No caso da, Justiça Eleitoral, enqua-
dramo--la no Poder Judiciári'O da 
União. 

Não poderíamos deixar ;C.e ter os 
mesmcs cuidados. não nos era lícito 
escus,J.r as mescroas cautelas e com a 
agravante de que, já na Constituiçã•o 
de 1934, a matêria &e regulava no texto 
constitucional: 

A Justiça do Trabalho, por aquêle 
diploma, derivava de um singelo arti.
go encartado na Ordem Econômica e 
Social. Passamos a regular 'O assun
to no Poder Judiciário; mas, contra
ditOriamente ao que se regulava na 
Constituição de 1934, que era a Jus
tiça Eleitoral, transportávamo-nos da 
nossa competência precípua para a do 
Legislativo ordinário. 

Não desejo, Sr. Presidente, insistir 
nesta tese. Acredito que o assunto 
possa s-er, com vantagem, r-etomado em 
Plenário, mesmo porque noto que al
guns do.;-. ilustres membrcs da !Il(aio
rh parlamentar comungam comigo 
nesta verdadeira demonstração de boa 
técnica na Constituição que estamos 
elabo-rando. Será, então, a oportuni
dade par,a. examinarmos . mais detida
mente .o assunto. 

Entretanto, não quiz deixar de rea
firmar, neste momento, .~ boa e exata 
dcutrina a nosso ver, e justificar os 
motivos 'pelos quais ofereci a emenda 
que vai ser submetida a votos. Esta 
emenda, Sr. ;presidente consagra o 
princípio do sorteio entré os membros 
do Supremo Tribunal. Fed.eral e dos 
Tribunais de Apelação · dos Estados 
que devam compon 1'i!.S Côrtes de Jus
tiça Eleitoral. 

Aceitei êste critério por ser 'O da 
tradição, e, nisto, dei . exempl0 da 
orientação conservantista que vimos 
mantendo no debate. Aceitaria a fór
mula. do Projeto, de eleição doo mem
bros da JU~S:tiça pelas respectivas 
Côrtes; porém, com ll. faculdade que 
tenh0 de oferecer sub-emenda, não 
pod.eria repetir o texto ·do Projeto, 
porque êste ficaria prejudicado. As-· 
sim, apresentei ao exame da Comissão 
dispositivo exatamente idêntico ao 
que figurara na Constituição de 1934, 
sob os aplausos da opiniã;o pública. 

O SR. ÁRTUR BERNARDES 
Sr. Presidente, o nocso ilustre cole
ga, Sr. Costa Neto, aludiu a paixões 
desencadeadas, talvez ontem, na nos
sa reuniã'O . Desejo, antes de falar 
sôbre o encaminhamento da emenda, 
f,a.zer um pequeno reparo a essa parte 
do discurso de s. Ex.". Devo dizer 
que não tenho notado paixões nas: 
c~iscussões havidas nesta Comissão; 
paixões proprfamente partidárias, po
líticas, nã0 as sinto aqui. Tem havi
d-o, sim, discu~ões acaloradas, - e 
se .elas podem ser denominadi~ pai
xões, serão, então, Sr. Presidente, 
paixões pelo bem público. Todos de
fendemos nossos pontos ·de v~.ta C'Om 
oert0 calor, o -que não visa senão · 
persuasão, convicção do auditório. Se 
isso é paixã'O, ela deve. ser considera
da uma virtude política, digna prin
cipalmente de louvores, neste momen
to em que estamos reuniC.o.S: para de
liberar sô])re o futurÇ> da Nação. 

O Sr. Gosta Neto recordou uma 
frase minha, proferida ontem, quan
d'O falei na possibilidade de um divi
sor de águas. A frase em questão não 
contém sequer uma ameaça, quando 
muito poderá conter uma ponderação, 
pois, de fato, nós, representantes da 
oposição, - que C:emos tréguas às 
divergênci-as que nos separ,avam para 
nos colocarmos neste trabalh!o aci
ma de todas e quaisquer paixõ'e5,, -
seríamos os primeiros a sair · daqui i-=
cepcionacios, se víssemos o .Brasil co
locad'O em segundo plano. Estamos 
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tnJ..balhando para êle; entretanto, on
tem tivemo-s, aqui a sensação de que 
nesse particular, nessa parte referen
te aos Tribunais E1eitorais, · não se 
cuidava própriamEnte do Brasil .em 
primeiro lugar, mas de uma corrente 
partidária, dominante. . 

Se es!iJ..mos fazendo uma lei para 
tod'os, dev,emos ter, ao .elaborá-la, 
preocupação de satisfazer, não só to
dos os. partidos, como que, no fundo, 
seja justa. · 

O substitutivo do nosso ilustre CIO
lega, senador Ivo d'Aquino, propõe, 
no artigo 2.0 , que deixemos à lei or
dinária o estabelecimento do proces
~'0 de composição dos Tribunais Elei
torais. ·Não se parece seja este o 
alvitre mais 1Wonselhável; primeixo 
porque, - como bem disse · o nosso 
.colega Prado Kelly, - a Constitui
ção de 1934 já consagrlWa o sorteio 
pfi\ra (ocmpo.:~ção de6ses tribunais. 

Adotado esse critério, nã0 provou 
mal. Em nome. d·e que f•alha, de que 
defei-to e de que princípio se vem, 
agora, propor ,a substituição C:aquela 
disposição, que o tempo mostrou ser 
bôa ? Só essa circunstância daria 
margem .a suposições outras que tal
vez não fo~<Sem justa.s, pa-ra com o 
ilustre autm- do substi.tutivo. Não ve
jo por que variar. Penso que devemos 
insistir na fórmula do sorteio. Do 
sorteio ninguém se queixa; 1'i.O passo 
que da boa escolha haverá a1guém 
que tenha sempre ressentimento a 
fOlmular. 

Se e;;:tamo.s definindo as linhas 
mestras para orientar a vida política 
nacional, não sei por que deiX!3.TIDOS 
à lei ordinária o estabeiecimento de 
um ·princfpi:o como esse, que quere
mos continue na Constitulç.áo: - o 
sorteio. PenSo que é agora momento 
propicio para 11ií.o deixarmo~ à lei or
dinária, porque a experiência mostrou 
que ela é versatil. Tivemo~. em 1933, 
o Código Eleitoml que sa~kfez intei
;ramente e que, log0 depois. já não 
serviu para 1:~.tender à 'Opinião nacio
nal. 

Precisamos abrir tôdas as válvu
las para que essa opinião fi& manifes
te . É necessário que o povo se ma
nifeste, confiando na;s• eleições, n 0 vo
to, e seus c-irigentes. Se pc~ém c•onti
nuarmos a tergiversar na feituna de 
lei dessa importância, (;Videntemente 
perderemos o crédi~o per<t'nte a Na-

. ç.ão. 
A mim, portanto. cumpre f!J,Zer a 

declaração de que voto por que con
tinue na Constituição que estamos 
elaba.rando o mesmo princípio da de 

1934 e que se não deixe par:11. a :ei 
ordinária aquil'O que pode ser hoje 
estabelecido, de vez que devemos dei
xar a cada dia s•eus cuida.dos. 

O :S'R. NEREU .RAMOS, PRESI
DENTE - Vamos procecer à votação 
da emenda aprEsentada pelos senho
res Prado Kelly e Soar~s Filho que 
mancb que a escolha dos membros do 
Superior Tribmml s·e faça per sorteio. 

Os Senhores repr:esent.antes que a 
aprovam queiram conservar-se l:enta
do:,. (Pausa). 

Foi rejeitada. 
O SR. MARIO MASAGAO- Se

nhor Presidente, rejeitada a emenda 
substituiva subscrita pelos eminentes 
colegas Senhores Prad'O K-elly e Soa
res Filho e devendo ser submetido à 
aprovação o artigo 2.0 do sul:x~titutivo 
do ilustre Senador Ivo d'Aquino, en
Yi'O à Mesa sub-·emenc-a aditiva a. ês
se artigo, para que seja considerada 
em momento oportuno. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A emenc'l!a apjrese:ntada 

pelo senhor deputado Mário Masagão 
é a seguinte: 

"Acr-escente-se: A lei regulará o 
prccesso de e.rcolha dos magistra
d>os para composição do Superior 
Tribunal Eleitoral e Tribunais 
Regionais, medi•ante sorteio ou por 
·eleição de seus par.es". 

T.ratando-se de emenda aditiv;a, se
rá posta em votação oportunamente. 

Os Senhores Representantes que 
aprovam o .dt!.p'OSitivo do a;rtigo 2.0 do 
substitutivo do Senhor Ivo d'Aquino, 
s•em prejuízo da emenda aditiva apre
sentada pelo Senhor Mário Masagão 
e t,3.lllbém sem prejuízo do destaque 
oferecido pelt> Senhor Ivo d'Aquino, 
queiram conserva.r-se sentados. (Pau
sa) . 

Foi aprovado. 
O destaque oferecido pelo Senhor 

Ivo d'Aquino diz respeito à elimina
ção da ·seguinte .expres-são, constante 
do· texto: - "do Tribunal Feôeral de 
Recursos", que nem sequ&. está orga
nizado. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre.
sidente, aprov•ado o artig-o 2.0 do subs
titutivo apresent:~.do pelo Sr. Ivo 
d'Aquino, não vejo razão para supri
mir· a expressão "do Tribunal Fe
deral de Recursos" . 

Não est amo.>' elaborando uma Cons
tituição para os dias imediatos que 
vamos viver: nosso trabalh'O tem pre
tenções pa;ra o futuro. E nesse ponto 
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não preciso recordar à ilustrada Co
missão o apólogoo de Rui Barl:Jiosa sô
bre o carvalho e a couve. 

No regime anterior, só um Tribu
nal de Apelaçã0 era chamado a C.ar 
membro.õJ ao Tribunal Superior da 
Justiça Eleitoral. Tend•o este sede na 
Capital da Repúblicà - e já se estabe
leceu que nele figurariam Ministros 
da Côrte Suprema - era forçoso, para 
completar o quadro de sua composi 
ção, que se tivesse de recorrer ao Tri
bunal de Apelação do Distrito Fede
ral. Mas no momento em que criamos 
Tribunais Federais de Recursos, hi-e
rarquicamente superiores aos tribu
nais C:e apelação -e tendo un1 deles se
de na Gapi~:tl db pais, não sei como se 
possa deixar d-e pedir-lhes membros 
para compôr •o Tribunal Superior, in
do fazê-lo à instância que hiexarqui
camente é inferior no ~ -istema por nós 
adotado ~:tra o Poder Judiciário da 
República. · 

Por êsse motivo, Sr. Presidente, in
clui na minha emenda - e foi a 
única invocação sôbre o .texto de 1934 
- ro Tribunal F-ederal de Recursos. 

Se se receia, com a apr-ovação do 
te·xto, tal com0 originàriamente o re- . 
digira o Senador Ivo d'Aquino, uma .. -
dificuLdade momentânea, uma. difi
culdade para as próximas -e}eições, 
aquelas de que resultarão os órgãos 
estaduais, e, segundo o que V'otamos, 
um de:~ membros do Senado por Es
tado, - se é essa •a dúvida, regulemos 
o assunto numa disposição transitó
ria. 

Terminando, e para tornar mais 
claro meu pensamento, quero · diz.e-r 
que sou faV'orável à cláusula C.o Tri
bunal Eleitoral de Recursos e peço a 
V. Ex. a se d-igne deferir um pedido de 
destaque qurmto à parte do- Tribunal 
de Apelação d 0 bistrito F1ederal. 
(Muito bem.) 

O SR. ATíLIO VIVAQUA - Sr. 
Pres1dente, quero esclarecer o pensa
mento da subcomissão incluindo o 
Tribun•aL Federal de Recursos n•o nú
mero daque1es dentre cujos membros 
deveTíam ser recrutaC.•os os juízes do 
Tribunal Superior de Justiça. 

Além da razão -ae 0 rganizar-se êsse 
Tribunal com elementos- da mais alta 
hierarqUia judiciária, há uma outra: 
- é que •a participa,ção das• juizes dos 
tribunais eleitorais desfalca sempre 
êsses tribunais de membros, de sorte 
que, se fizessemos o recrutamento de 
juizes -eleitorais dentro do Tribunal 
de Recursos evitaríamos o inconveni
ente. 

Por outro lado o . Tribunal de Ape
lação do Distrito Federal não tem 
meramente funções locais: é também 
tribunal C:e •apelação das. causas dos 
Territóriros. Trata-se da mais ralta 
instância local da Capital da ~pú
blica, aquela que contribui decisiva-
mente para a jurisprudência do país. 

Com êsse.s esc~a.recimentos do pen
samento da subcomissão de que fiz 
parte, creió que deveríamos manter o 
substitutivo do Senador ívo d'Aqui
no, no sentido de que ros membros do 
Superior Tribunal Eleitoral fôssem 
escolhidos também dentre os do Tri
bunal Feé:era.I de Recursors•. (Muito 
bem.) 

SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, !}Uero dar uma explicação a 
respeito do destaque requerido. Eu o 
fiz, porque notei· que -havia certa di
vergênc~a entre membros da Comis
são, .a respeito da inclusão de mem
bros do Tribunal de Recursos na com
posição do Tribunal Superior Eleito
ral. 

Meu requerimento de destaque é 
justamen-te .para abrir o debate e elu
cidar o assunto. 

Não" estou, de forma alguma, f·a
zendo ques·tã.o ·pessoal 1a respeito, nem 
havm·ia motivo para isso. 

O caso é o seguinte: a rGomissão 
votou pelo estabelecimento de três 
Tribi.mais Fe0erais de Recursos. Hou
ve grande corrente pela adoção de mn, 
e outra, também muito gr;ande, por 
dois tribunais. Assim se, em plená
rio, vence~·-e a corrente que deseja 
dois TribU11!:tis F1ederais de Recursos, 
um dêles ficaria em São Paulo e o 
outro -em Recife. 

E' bem de ver, daí, a dificuldade 
de se tirar dêsses órgãos os juízes 
para o Tribunal Superior Eleitoral. 

Tendo -em vista essa circunstância, 
pedi C..e.s·taque para ser discutid_o o 
assunto, prois em plenário rainda pode 
ser modificado e teremos então de 
alterar o texto. De fato, se ficarmos 
com dois tribunais, ser-emos forçados 
a tirar membros de um ou do outro 
tribunal, frora do Distrito Fedem!. 

b SR. NEREU RAMOS, PRES'I
DENTE - Não entende V. Ex." que 
seria preferível l'etirar 0 s dois pedi
dos de destaque. deixan0o-~··e o as
slito p,:l.ra. depois? (Muito bem) . 

O SR. IVO D'ÂQUINO ·- Perfei-
tamente. . 

O SR. COSTA NETO - Apenas 
duas palavras, Sr. PTesidente. 
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Não sou infenso à composição pe
los juízes dos tribunais de recursos, 
ma.s devemos IJ!O.SI recordar de que 
êsses tribunais são constituídos de 
seis juízes, de modo que se lhes re
tirarmos dois, ficarão apen'cts quatro. 
A substituição nos t'ribunai& de ape
lação é muito fácil de se f1azer, por
quê os seus membros podl€m ser tira
dos da própria magistradura; mas lOs 
tribunais federais de recursos não
têm magistratura, de maneira que a· 
subS~tituiçã0 não é possível por essa 

- forma. 
Sugeriria, assim, que no Distrito 

Federal e nos Estados, onde existis
sem Tribunais de Recursos, concorres
sem êstes para composição do Tribunal 
Eleitoral, com um dos juízeSJ sendo 
o outr0 do Tribunal de ApelaÇão. 

Num colégio de seis, a retirada de 
um d'OS membros pode não ser muito 
sensível; a de dois, porém, será sen
si bilís.sima . 

O SR. PRADO KELLY - Só se 
admitiria essa cláusula dos Tribunais' 
Federais de Recursos, na hipótese de 
um dêles ter séde no Distrito Fede
ral. Quanto aos Estados, não; não 
há ra~ão para incluí-los, porque o 
sistema adotado na lei é o de que 
os Tribunais RegioTIJais• da Justiça 
Eleitoral serã'O compostos por De
sembargadores do Tribunal de Ape~ 
lação. 

O S'R. COSTA NETO - A expli
cação de V. Ex." satisfaz aperias 
uma parte, que não é essencial. O 
ponto €5Sencial é aquêle que, diz res
peito à constituição do- Superior Tri-
bunal Eleitoral. • 

Assim, Sr. Prestdente, . lemb11aria 
urr..a de duai' soluções: ou completar 
a composiçã'O também com um dos 
membros do Tribunal de Apelação, 
afasta-ndo-se. portanto, .apenas, um 
de seus membros do Tribunal de Re
cursos, ou, então, que o Tribunal de 
Recursos do Distrito Federal venha a 
ter sete membros, em lug1ar de seis, 
para poder fiornecer um de seu.~· com
ponentes ao Tribunal Superior Elei
toral. 

SR. IVO D'AQUINO - Sr. Pre
sidente, peço permissão para retirar 
a minha emeneca. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Foram retirada-s as emen
qa.s dos Srs. Senador Ivo d 'Aquino 
e Deputado Prado Kelly. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente, a,s dúvida-s, os receios que o 

nobre Deputado Sr. Costa Neto apre., . 
senta, no sentido de que o Tribunal 
de Recursos ficaria desfalcado de dois 
de seus membros, com prejuízo da 
distlfouição da justiça comum, não 
têm cabimento. Quem !tCOmpanha a 
vida no Tribunal Supef.lor sabe que 
seus juízes não se afastam absoluta
mente de suas funções, a não ser, ex
cepcionalmente, nos quinze ou vinte 
dias da época de apuração de eleição 
e do julgamento de recursos eleitorais. 
Fora disso, permanecem, não só no 
Supremo· Tribunal, como na Côrte de 
Apelação, e, também, permanecerão 
:nos Tribunais de Recursos. 

Além disso, S. Ex. a fêz referência 
a número, quando o dispositivo que 
votamos não entra nêsses detalhes. 
A sugestão do nobre representante 
poderá ser a-tendida na le-i · ordinária, 
porquant'O apenas se declarüu que os 
tribunais serão compostos de juízes 
em número .e pela forma que a lei 
fixar. ' 

Aproveito o ensejo, Sr. Pre-sidente, · · 
a fim de não tomar a palavra poste

. riormente, para justificar em dois 
pensamentos a sub-emenda que aca
bei de mandar à Mesa. 
Temü.~ discutido aqui que a garan

tia da Justiça. Eleitoral está, precisa
mente, na sua composição por m'il.gis
trados de carreira, magistrados vita
lícios. 

O dispositivo. como se acha redigi
do, permitiria ·à lei ordinária formar 

· o Tribunal Superior e 'OS Tribunais 
Regionais cóm maioria de juristas. 

Por isso, Sr. Presidente_, .numa sub
emenda declaro que deve ser garan
tida !L maioria de magistrados na 
composição dêstes Tribunais. 

O SR. AT.ALIBA NOGUEIRA -~ 
Sr. Presidente, lamento que <i nobre 
Senador Ivo d'Aquino houvesse reti
rado o destaque requerido, porquan
to votaria pela exclusão ão Tribunal 
Federal de Recursos. -

Pretendo, no plenário, sustentar a 
existência de apenas dois Tribunais 
Federais de Recursos, e nenhum dêles 
com sede no Distrito Federal. 
- De modo algum poderia concordar, 
nesta fase, com a inclusão do Triou
nal Federal de Re-;ursos entre JaQUê
les que fo:r;neceriam elementos para a 
composição do Superior Tribunal 
Ele-itoral. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - VOu submeter à Casa as 
dua.-s emendas aditivas, na ordem em 
que foram apresentat!1as. 
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Primeira emenda, do Sr. Deputado 
Mário Massagão: 

Parágrafo 1.0 - A lei regulará 
o processo de escolha. dos magis-

. trados, p.àra composição do Tri
bunal S'Upe·rior Eieit'oral e dos 
Tribunais Regionais, mediante 

· sorteio ou por eleição de seus 
pares". 

O SR. IVO D' AQUINO - Sr. Pre
sidente, declaro que votei contra a 
emenda do ilustre Deputado Sr. Má
rio Masagão, por incorrer, a meu ver, 
no mesmo defeito - é minha opinião 
pessoal - da · proposição do nobre 
Deputado Prado Kelly, isto é, prees
tabelece o sistema da organização do 
Tribunal Superior, quando o substitu
tivo propõe que a escôlha caberá à 
lei ordinária, de acôrdo com os inte
rêsses nacionais. 

Por isso, vo.tarei contra a emenda 
apresentad,a pelo Sr. Deputado Má
rio Masagão .. 

O SR. MILTON CAMPOS , -
Sr. Presidente, em poucas palavras 
dese1o expôr os motivos pelos quais 
dou meu voto à emenda do nobre 
Deputado Sr . Mário Masagão, · que 
tem a virtude de fixar, d&de logo, 
processos garantidores da composição 
da Justiç,a Eleitoral, e que, como 
mostrarei, vem ao encontro das 
manifestações do pensamento da 
mai'Dria. 

Na sua primeira parte pe1·mite a 
emenda. a adoção do sistema do Pro
jeto, que é o da eleição pelas corpo
rações 'de onde saem os membros do 
Tribunal Superior. ~,;te· ponto de 
vista d0 Projeto parece que foi 
reçusado pela maioria da Casa. 

Entr·eta.nto, pelo que se ouviu aqui, 
a razão pela quaJ. se entendia não 
haver inconveniente na nomeação, 
pelo Presidente de República, c:en
tre os membros dos tribunais, era a 
de que a nomeação parã êsses tri
bunais se cercava. de tais cautelas 
que, qUaisquer que fôssem- as prefe
rências do Presidente da República 
para o Tri·bunal Eleitoral, essa pre
ferência recairia sempre num juiz 
dtgno e insuspeitâivel. 

Ora, Sr. Presidente, atendo-nos a 
_&$5e fundamento nas ma.nif•estações 
da maioria da Casa, devemos con
cluir, igualmente, que o sortei'O atin
ge o m e.omo objetivo, porque, sendo a 
sorte cega, qualquer que seja o juiz 
do Supremo Tribunal acas0 sorteac'O 
para compôr o Superior Tribunal, 

encontrarem'Os sempre um magistra-
do digno. · 

De modo que as fórmulas se equi-
- valem. Apenas a .insistência na no
m~açãó pelo Presidente da República 
significa o propósito de subtr.air do 
próprio ambiente judiciário a escôiliil 
de um Tribunal cuja influênci·a na 
vida pública do Brasil não precisa 
ser encarecida. 

O SR. IVO D'AQUINO Não 
há insistência em se adotar ou nãk> 
o critério da nomeação. ·O critérj"o 
está aberto: tanto se ·1admite a elei
ção como o sortei0 ou a org-anização 
de 'lista, conforme a iei ordinária 
<!1epois ,.regular. .1l:ste o princípio 
adotado, ao passo que a proposta do 
Sr. Deputado Mário Masagão en
cerra definitivamente o assunto. 

O 5'R. MILTON CAMPOS 
A proposta · ate.nde ao argumento 
trazido ao debate pelos nobres mem
bros da maioria, que aqui o lançaram 
par.a, em conseqüência dêle, propug
narem a aceitação d'O sistema de 
nomeação do Presidente da Repú
blica como s·olução especüica do 
caso. 

Mas o 1a.r,gumento tanto concm à 
nomeação pelo Presidente da Repú
blica, como ao sorteio . Sendo assim, 
quer me par.ec e que, se es.tamos fa
zendo uma constituição democrática, 
e uma vez que se equivalem sorteio 
e nomeação, deveríamos optar pela 
primeira fórmula, que é limitadora 
do ·'al.1bftri0 e, por conseguinte, . mais 
condizente c'Om .os intuitos democrá.~ 
ticos d'O pacto que estamos elabo
rando. 

Vot'o, portanto, em f.avor da emen
da do ilustre Representante Senhor' 
Mário Masagão. -

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- Sr. Presidente. ao que me I:\arece, 
está havenc!o por parte dos Sr<S~. Re
presentantes ligeir.o equivoco quanto 
a apreciação e discussão da emenda 
apresentada ,pelo Sr. Mário Masa
gão. A emenda não ·estabelece crité
rio único para a composiçã0 dos 
membros do Superi'or Tribun,al Elei
toral; o que· ela fixa é o critério com
patível com o espírito democrático do 
pais. mas sem cercear ao Parlamento 
o dir.eito de escôlher, entre os doi.9 
critéri'Os propostos, o ·'que mais conve
nha a'Ds interêsses da nossa. organi
zação política. 

Deixa ao (l.rbitrio do Legislativo or
dinário a faculdade dê escôlher qual 
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a melhor dentre as duas modalidades 
sugeridas pela emenda do Sr . Mário 
Masagão: o sorteio ou a eleição pe
los seus pares. De modo que não se 
estabelece, absolutamente, critério 
único para a composição do Superior 
Tribunal Eleitoral. 

Em face da declaração reiterana 
dos e1ementos responsáveis da maio
ria política desta Casa, no sentido de 
tranquilizar a minoria, de que não é 
seu pensamento adri:litir a ingerência 
C:.o Poder Executivo na composição do 
Superiar ·Tribunal Eleitoral, a emenda 
atende êsse oojetivo e nos deixa ab-

. snlutamente sossegados. 
A ·maioria dando o seu apôio a esta 

emenda, fic.aremos certos de que, des
de ontem, estamos discutindo quase 
qUe por motivo de suspeita e, conse
qüentemente, sendo injustos perante 
a opinião da maioria. 

A emenda, p·ortanto, vis•a, exata
mente, ,:J.fastar êsse perigo da inge
rência do Poder Executivo na compo
sição C'Q Tribunal. Nós, membros d·eS
ta Çomissão, dentre os quais se en
contram juristas, homens experimen
tados, professôres de Direito, não 
podem'O:o, compr.eender como se possa 
permitir a intervenção de um poder 
politico, qual o Executivo, na compo
sição -de um tribunal que vai julgar 
suas proprL:ls causas - as causas de 
seus interêsses partidários. 

Nestas condições se a maioria é 
r.ealmente ;;-incera, com·o crei0 em·face 
das declarações que temos· ouvido 
doesde ontem, de que não é ;:eu pen
samento · preestabelecer a ingerênci:l 
dq Poder. Ex-ecutivo na nomeação dos 
membros do Superior Tribunal' Elei
toral, a. emenda Masagão, que não 
restringe, mas especifica os dois -cri
térios ú-nicos compatíveis com o espí
rito democrátic·o, atende, ·plenamente, 
os desej o,s da maioria e da minoria . 
NâJo é pos.~ivel r,:wiccinar em contrá
rio. 

O SR. IVO D'AQUINO- Estou de 
acôrd!o com a premissa que V. Ex. a 
formulou, mas não com a conclusãJo. 

O SR. ARGEMIRO FIGUEIREDO 
- EstaJ>eleciác este ponto de · vista, 

,penso que todos nós temos obrigação 
dP. apoiar :.J, emenda ·brilhantemente 
sugerida pelo eminente colega Senhor 
Mário Masagáo. E' o que tinha · a di
zer. 
- O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre

sidente, no momento em que ,a maio
ria da Comissão resolve deferir ao 
Poder Leg~-Iativo ordinário esta deli-

I 

cada matéria, justo será que, em 
pontos restritos, tenhamos o cuidado 
de estabelecer normas acautelatórias 
dos interesses políticos. 

Pelo art. 2.0 , o Tribunal Superior 
compor-se-á de magistra~os· e juris
tas de notável saber e reputação ili
bada. A composição e organização 
dêsse órgão são deferidos à legislatura 
ordinária, só. no tocante aos magis
trados, mas não aos juristas de no
tável saher e reputaçw ilibada, que 
dependerão, como é óbvio, da escolha 
do Presidente da República. 

E a escolha podem ptroclessar-oo 
mediante listas organizadas pelos Tri
ounais, ou como deciC:,ir o Legislativo 
ordil1ário. Em relação lliOS magistr,a
dos, e tão somente -a eles, se oferece 
uma limitação ao arbítrio do Legisla
tivo ordinário, mas, ainda assim, uma 
limitação muito plástica, dando-lhe 
ensejo de escolller entre dois pr'OCes
sos, ac,auteladores ambos dos interês
ses qu,a temos em mira. 

Essa a questão. 
Devemos ter essas cautelas quanto 

aos magistrados? Evidentemente, 
sim; nós mEISmO~ vot,amos. .aqui o 
princípio da independência e harmo
nia d'OS . poderes. Tra~:J.-se c-a órgão 
do Poder Judiciário e temos ainda 
de fazer uma distinção: quanto aos 
órgãos permane.ntes . do Poder Judi
ciários, aqueles que têm a vitalicieda
de, exaur'e-se a intervenção d-o Che
fe do E~ecutivo, no momento em que 
faz a nomeaçã•o. Aqui, porém, pelo 
próprio substitutivo, se estabelece, no 
artigo 4.0 , que os membros. dos• tri
l>ooais :eleitQ'I'ais .servirão IObrdgató.
riamente por dois anos, salvo motivo 
justificado, nu11ca, porém, plor mais 
de dois biênios consecutivos. 

De forma que é uma inv-estidura 
temporária, mais um motivo para que 
esta investidura não fique ao livre 
alve<!r1o do Chefe do Poder Executivo. 

Como vê V. Ex.", Sr. Presidente. 
.p'or esses dois crit-érios dão-se os úni
cos que podem acautelar ·o outro prin
cípio constitucional, já .aceito e vota
do - independência e harmonia dos . 
poderes . Por -esses moti-vos, vo.to fa
voràvelmente à ·emenda do ilustre e 
culto Deputado por São Paulo, Se
nhor Mário Masagão, com a ressalva, 

. que .é óbvia, ce que tornaremos ao 
assunto no Plenário da Constituinte. 

O SR. SOARES FILHO- Senhor 
Presidente, nesta Comissão já foi 
emu'stivaiTI}ente demonstral.do q~ 
desde 1930, quando as questões refe
rentes à apuração das. eleições e o 
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reconhecimento de poderes pass,ar.am 
do âmbito político para o da justiça. 
nem a lei ordinária ou constitucional, 
nem . mesm'O qualquer projeto de lei 
ordinária ou de Constituição deixou 
de atribuir ao sorteio a o<TganizaÇão 
C'OS tribunais eleitorais em todos os 
casos. 

Refletindo ao ~:'Lir ontem desta ses-
sãio, V'e!I'ifiq~ei que ipodemps ílev-a.r 

muito mais longe esta assertiva. Po
demos dizer que, no Brasil, a regra 
nos dois regimes, .no Império e na Re
pública, em tôda a legislação, portan
to, anterior a 30, foi não permitir 
ao Executivo a m:'Lis r1emota p•ossibi
lidade de intervir na composiçã;o dOIS• 
órgãos apuradores das eleições. 

Para não demorar as considerações 
gue estou fazendo e não fatigar de
mais esta Comissão, deixo de exa
minar a legislação eleitoral do Im
pério, mas desejo fazê-lo no tocante 
à da República, quando ainda a parte 
referente ao rec=hecimento dos po
deres e<Ta de natureza política e atri
buída às Câmaras legislativas. 

V. Ex."' v-ai vér, porém, que, mesmo 
nesse período triste da República, a . 
legislação brasileira jamais deixou que · 
o Executivo intervie.sse e·m qualquer 
dos órgãos de apuração de eleições, 

Demonstrarei. 
A princípio, tivemos juntas apura

doras, compostas dos presidentes das 
mesas eleitorais, eLeitos estes pelo 
próprio corP'o eleitoral. Reuniam-se 
nas sedes ~as comarcas, para apurar 
as eleições. Essa lei não deixava, pois, 
no ato apuratório da eleição, qualquer 
ingerência ao Poder Executivo. 

!Surgiu, depoiJ:,, a constit~ição de 
juntas apuradoras por juízes vitalí
cios de comarcas ou seus suplentes. A 
lei, portanto, designava os titulares, 
sem que o· Executivo pudesse nomeá-· 
los ou sequer discriminá-los. 

Saímos de::sa situação de jtmt:'Ls de 
magistrados ou respectivo'& suplentes 
para _a organização de juntas ,do ~Jwz, 
d'O Promotor Püblico e do PresiC.ente 
da Câmara Municipal. 

Sei bem que, muitas vezes, foi essa 
legislação, na prática, burlada. o le
gislador, entretanto, nunca, em époc·a 
alguma, permitiu que, na apuração 
das eleições, na verificação dos resul
tados dos pleitos, os poderes executi
vos, estadual ou federal, pudessem ter 
quàlquer ingerência na constituição 
dos órgãos respectiv'os. 

Ora, Sr. Presidente, é a primeira 
vez que, diante de um corpo legislati-

vo quaJquer - e esta Comissão é 
delegação do plenário - surge a idéia, 
a possibilidade de permitir-se ao Exe• 
cutivo a ingerência na formação de 
órgãos que têm de decidir sôbre pleitos 
eleitor;:'Lis. 

Isto significa que o pensamento· de 
afastar o Executivo da intervenção 
nos · atos eleitorais madrugou na cons
ciência do legislador brasileiro. Não 
há, poiJ'tanto, qualquer argumento fa
yorável à possibilidade dessa ingerên-
cb. 

O SR. A!OURCIO TORRES - Só 
haveria um: o pLeito, realizado a 2 
de ~ezembr.o, no tocante ao próprio 
pr-ocessamento das eleições. ao ali<:·ta
mento e à apuração, subordinado tudo 
a urna justiça cujo órgão supremo, o 
Presidente do Superior Tribunal Elei
toral, por sua vez, nomeava, todos os 
tribunais regionais ·e era, a seu turno, 
de nomeação do Presidente da Repú
blica. 

O SR. SOARES FILHO- V. Ex.a 
argumenta com um abUso ou usurpa
ção, o que permitiu a nomeação do 
Presidente' d'o Supremo Tribunal Fe
deral pelo Chefe do Executivo. Iss.o 
decorreu, co-mo disse, ~e um abuso ou 
de uma usurpação do natur,al direito 
dos membros do Poder Judiciário es
colherem o seu Presidente. 

V. Ex.a. nã'O pode discutir com o que 
representa, simplesmente; usurpação, 
para iludir a unanimidade, o pensa~ 
mento -orientador do legislador .brasi-
1eh'o em todos 9!~ regimes. 

O SR. ACURCIO· TORRES - Não 
c1sse se havia ou não usurpação; nãó 
disse se era bom ou mau. Quis, ape
nas, acentuar que na vigência de uma · 
lei tal, dando a'O Presidente da Repú
blica a atribuição, ou o nome que se 
lhe dê, da nomeaçã-o do Presidente do 
Superior Trilinal Ele-itoral e as de
mais nomeações feitas por ·-essa auto
ridade, a eleição, re:'Lliz.ada-wb a égide 
dessa lei, deu os melhores resultados 
no Brasil. Não estou c·iscutindo a le
gitimidade . dessa nomeação, mas os 
resultados da eleição procedida sob a 
l-egislação em apreço. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
Mas é preciso notar que não estR,va 
mais no govêrno o Presidente da Re
púlica. 

O SR. ACúRCIO TôRRES- Não 
estou discutind'o a legitimidade dessa 
nomeaçã-o e, sim, os resultad-os dessa 
eleição procedida sob a legisla,ção em 
apreço. 
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O SR. SOARES FILHO - V. Ex. a. 
quer se referir ao preparo de um novo 
golpe c:e estado, que teve, nesr;a. pro- · 
vidência, uma ele suas preliminares, 
golpe de estado que, para f•elicidade 
do Brasil, as forças armadas impedi
ram se perpetrasse. 

Sr. Presidente, tenho ouvido argu• 
mentos favoráveis à, emenda. que foi 
r.etirada dos debates; entretanto, não 
ouvi um só que viesse em apôio da 
mudança de critério na elaboração da 
legislação eleitoral ~o país. 

O SR. A<CURCIO TORRJES 
Devo declarar a V . .., Ex. a que meu 
a!Jia.rte não impórta em prejulgamento 
da matéria consubstanciada na .emen
da do meu nobre e brilhante cole
ga Sr. Costa Neto. Quanto a essa eu 
me manifestarei em plenário e, ain
da m;a.is, quando se examinar a le
gislação ordinária atinente à maté~ 
ria. Trago apenas um fato ao conhe
cimento da Comissão. 

O SR. SOARES FILHO - Mesmo 
porque tenho esperança de que o no
bre Deput,a.do, com a sua tradição na 
vida pública do pa1s., será levado, cer
tamente, a concordar com os pontos 
de vista que sustento na Comissão. 

Ouvi, repito, argumentos favoráveis 
a êste e aquele critério; ouvi argu
mentos apresenta~os peio nobre Re
presentante Sr. Costa ·Neto, em fa
vor .de sua. emenda, ora retirada dos 
debates. Não ouvi, entretanto, sequer 
um argumento que .custentasse a ra- . 
zão da mudanÇa de ~ritério na ela
boração da legislação do país·. 

Se estivessemos a instituir, nesta 
data e nesta. hora, a justiça · eleitoral 
do país, poderia admitir se apoiasse 
este ou aquele critério. 'I1emos, entre
tanto, uma justiça eleitoral que data 
de 1932 e contra o seu siS:tema ne- . 
nhnma reclamação surgiu. 

O SR. ACUROIO TORRES 
Aoeit,a. qUJe i)oiSSe a •en):e!llda Closta 
Neto, a mudança seria em parte, por
que, nomeado pelo Pr·esiC.ente da Re
pública - isto eu quis acentuar - ou 
pelo Chef.e do Executivo F-ederal, lá 
já existe o Presidente da just iça elei
tora l do Brasil. 

O SR . FERREIRA DE SOUSA
Atualmente não; o Presidente do Su
premo Tribunal F1ederal já é eleito 
pelo seus pares. 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre
sió.ente, ,a. em·enda do Sr. Mário Ma
sagão exclui ap.enas a possibilidade 
da C'omposição dos tribunais eleitorais 
por nomeação do Presidente da Repú-

blica. Recusá:.la será a~tir, pelo 
menos, a possibilidade de que o ple
nário, por votação e iniciativa de sua 
maioria, venha a estabelecer esse cri
tério . 

Nãv acredito que ,a. nobre Comissão 
queira deixar inquieta, até a votação 
definitjva da Constituição, a ·opinião 
pública do Brasil. Por isso .>"e impõe 
a aprovação da emenda Mário Ma
sagão. 

O SR. FERREIRA DE S'OUSA -
Sr. Presidente, de toda. a longa dis
cussão que o assunto d•espe·rtou nes
ta Comissão, uma coisa ficou mais 
ou menos certa; que os. Srs. Repre
S•entantes consideram existir, basilar
mente, três sistemas ou critérios para 
a investidura nos postos de Juízes dos 
Tribunais eleitorais, isto é, ou o sor
teio entre magistraC.·os, ou ,a, eleição 
entre s·eus pare.~·, ou a nomeação pelo 
Presidente da República. 

Ora, Sr. Presidente, em face des
ses três crit€ri•os a emenda do Se
nhor Mário Masagão propõe que a lei 
ordinária só possa •es-colher entre os 
dois primeiros: eieição ou sorteio. 
Vale dizer: deixa de lado o terceiro 
critério, da nomeação do Presidente 
da República, qualquer que seja a 
forma; dependente, ou não, de pro
posta G'os Tribunais ou de quem quer 
que s·eja. 

A emenda do Sr. Mário Masagão, 
neste caso, é a mais lógica possível, 
estando de acôrdo com <Jos votos desta 
Comissão em diversos outros assun-
tos. _ 

Não tenho eu, é v·erdade, sido aqui 
o corifeu ou o def·ensor apaixonado 
do princípio da independência e har
monia dos pod·eres; devo ser até 
acusac'JO de contra êle pecar, dad'o o 
fato de ser parlaníentarist,a. confesso. 
Mas a questão é que a Comissão fi
xou, repetindo até a redação das 
Constituições de 34 e 91, o princípio da 
independência e harmonia dos pode
res. 

Pretendo mostrar, em püucas pa
lavras, à Comissão que qualquer forma 
de nome-ação · dos juízes do Tribunal 
E1eitoral pelq PreEidente da República 
importa em atenta::to frontal ao prin
cípio da indepenC.ência e harmonia 
da.s Poderes . .Sabem<os que a função 
de juiz do Superior Tribunal Eleito
ral não tem c,a.ráter permanente ; não 
é função de natureza judiciária cons
tante do mesmo indivíduo. Quando 
a lei estabelece poderem as autorida
des ou os tribunais retirar, do se-io 
dvs mesmDs tribunais, juízes para 
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comporem outros tribunais, impõe
lhes uma obrigação, cria-lhes o que 
em .boa técnica jurídica se chama 
munus, o dever de aceitar, o dever do 
exercer a função. Vale dizer: o Mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, 
o juiz do Tribunal de Recursros ou 
0 desembargador do Tribunal de Ape
lação não têm a liberdade de recusar
se a fazer parte dos trabalhos. Logo: 
é um dever ligado, não propriamente 
à função de ,iulgar, de que foi investi
do, mas um dGver óe ordem pública, a 
que nã.o se · P'Ode excusar, em vista 
do dispositivo expr·esso da lei. 

Ora, Sr. Presidente, se estabelecer
mos que compete ao Presidente d,llo 
República indicar, declarar ou nomear 
os membros dOF tribunais federais ou 
estaduais· oara os tribunais eleitorais, 
teremos, então, estabelecido, lO que? 
Teremos dete1·minado ser impoosível 
ao P:resident•e da República cria.r, por 
ato seu, um munus a ser obedecido 

_ pelos juízes dos me>mos tribunais. 
Isso é uma quebra intégral d'O prin
cípio da independência dos poderes . 
Por quaiquer fCl'rm'a, o ato de escolha 
do Presidente da República, criando 
para o desembargador, para o ministro · 
do Supremo Tribunal Federal ou pa
ra o juiz do Tribunal de Recursos a 
obrig:ação óe aceitar a investidura, é 
um atevtado à própria independência 
da magistratur,J., é uma interv·enção 
do Presidente da República nas flm
ções e na sit,uação IJ€•>'SQal do magis
trado. 

O SR. ATALffiA NOGUEIRA 
Data venia, quem cria é a lei, e não o 
Presidente da República. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Se a lei, Sr. Pr.esidente, cr1asse ou 
determinasse a competência, a funçw 
de todos os juízes, teríamos a sua 
igualdade abs'Oluta; mas se .atribuís
semos ao Pre~idente da República a 
função C.<e escolher entre os juí:res os 
que vão desempenhar ,a função, ou se-. 
rão obrigados a exercê-la, teríamos 
- pe·rmita-me a Comissão que repita 
- um atentado frontal ao dogma da 
independência dros poderes, um aten
tado integral à tão exigida. ,autonomia 
da magistratura. . 

E para êsse argumento, de ordem DU
ramente técnica, peço a atenção da 
Comi&,·ão. 

A emenda do Sr. l\Iário Masagão 
respeita à substância <ia. ·emenda <:o 
Sr. Ivo d'Aquino, repelida, e que é 
a única forma de e;;;:olha, que atenta 
oontra tudo que temos votado em· 

matéria de independência e harmonia. 
de Poderes. 

o- SR. ATALillA NOGUEIRA -
Sr. Presidente, ensaiamos, na fase há 
pouco lembrada por um dos oradores 
do negregando sistema eleitoral do 
Brasil, a apuração das eleições em 
tôda a sua fatura pelo der político, 
que é o L<'-gislativo, nisto seguindo ;a, 
Constituição · da América do No:rte. 

Agora, o que vejo da parte dos Cons
tituintes, que se têm manifestado com 
êsse calor, ·é !azHmos com que todo 
esse serviço. confiado a um IJ'oder que 
já faliu no Brasi,, seja confiado a um 
outro - o Judicic.rio. Chamo a .a-ten
ção da Assemoleia para a nec~sidade 
de harmonizarmos os poderes no to
cante a essa o.uEstão das eleições. 

O SR. RAUL PILA - Só agora 
surge ·essa n~ces~icade de harmoni
zarmos os poderes. Antes, era repelida. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Sim princípio que-não partiu de Vos
sa Excelência; e que é tão mal apli
cado agora na França, em que t1,1.do 
está na;; mãos de um só poder. Só 
existe, .alí. o Poder Legislativo. 

Vamo.:;,_ ·entil.o, para a har.monia d'os 
poderes, e ·es&a idéia é aquela que 
consubstancia o caminho certo, no 
que se relaciona com as eleições no 

· Brasil. (Muito bem) . 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Em votação " a emenda do 
S'r. Mário M:3.S!lgão. (Pau.sa) . 

Rejeitada. 
Há outra emenda aditiva, d'o Se

nhor Soares Filho: 
\ 

"Garantida a maioria de ma-
. gistraC:•os em sua composição". 
Em votação. (Pausa) . 
Aprovada. 
Parágrafo único. 

"Um dos Ministros escolhidos 
será o Presider1Le e outro o Vice
presidente do Tribunal Superior, 
ambos eleitos por êste". 

Como as Senhoras· deve·m estar lem
brados foi d·eixada para êste momen
to a discussão da· emenda diJ.s Senho
res Má.no Masagão e S'O,ares Filho. 

Penso pod·eTia,mo.s d-eixar a discus
si'í'o ü.essa · emenda, ass\m como. a C.o 

·parágrafo único, que já li, para ser 
feita conjuntamenLe com o parágra- , 
f c úr1ico do art. 3.". 

Em virtude do adiantado da hora, 
declaro encerrada a sessão, convocan
do outra para as 14,30 horas. 

Levanta-se à Jt~o às 12 horas 
e 30 minutos. · · 
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Reumli.u>-E/e, htldie, à~ 14,30 h'Ol'e.l'> !ll 
Ool!n.issão Ida CjomB;tiltu!i.Ção, com oa iP11e>
sEír1Çãi •tllois .Sin3 . Cbln~S<ti!tuintels• : 

N!Stt'/E!ll RlMI!JOS:, P!rlési.OJen1ie, Pm.tlkll 
Kelly, AgJaJIU€1Illffilll()[), Ma.g,a;lhãies A tlar 
lill:J!a Nogtuleilra, Mlagalhã!eis · B:aa·alta, 
ACIWrlciro Tôl'118S, AdJrooldüt Closltia, Gru&
!balvlo Cil.IPiaiiJlema, Altil:ito Vilvaoua Má
!!iilo Mla\SI'agã.Q, !E'~d Ar.riU!tfu, Eld!u
ru'idlo Diuv.i!vlle111, Mílitmn Oam:pos, Ratü 
PHa;, SoM/W F.illi.loi, tCb.St® Nero, VhJI
dietmalfl PedJNJSJa, Glm.\010 C.aa1d'OsJo, ClaÍ.'-

. 111elS de BrliJOO, FláJV!ilo Gu.imta!l'!á,es, Bale
ta Nrqv~s. SloUISiaJ 0019tJa, Ra>!:lm!S\9' Li
ma, Lvto lcf'J\,quil11/6i, Clrufé Filho, F\elr
II'Ieil'la' 'de Sorusa, A:miUJàia Oâmat!'fa;, Ar
twr Bean~dies, AT!g;eanLro FigU!ei:rlek.lo. 

O SR. NERJEU RAMOS, PRESI-
DEN'I1E - E.;;lt!á we!l"tJa a.. ~S~essão. 
(Pausa). 

Hla:vre'nldio lo Si'. ArtlaJJi,bta. Nlo\!l!lli3'ira 
retirado sua emenda ao art. 3.0 va
mJoo VIOlbali' 'êsibe diEI!J(l[li'tilvo, ao qru!a1 
nãJo f{)!i. flltPt.à9Eltl!bardla ~em:bJuma ooorn 
e,JlU~inJdJa. 

Em V!Oftlaçãio lO rao:it. 3. 0 (Pausa) . 
. .Alpumnatdio. · 

Qs :pJarr;ágxatjos Ú!IJ.dJ()os dloo aa:<tLs·. 2 . o 
e · 3. 6 ·fiooll'am pama. Si€«' •a~Pa"~':ICi:aJd~s 
concomitantemente com as emendas 
dos Srs. Prado Kelly e Soares Filho, 
que mandam que, em vez de eleitos 
pelos próprios tribunais, sejam, obri
gàtóriamente, presidente, o vice-prei
sidente do Supremo Tribunal, e, nos 
Tribunais Regionais, os vice-presiden
tes dos Tribunais de Apelação. 

O SIUbliltiltU!tiwo JdJeilXIa a 1esoo 1hla! d'O 
PresliJdJern.tle, à .ebeição [ieloo rprrqpa:li.KJs 
membir'os dos 1:n:i·b1l'Il!ais ;elei\tomis. , 

O SR. ACURCIO TORRES 
Sleinlh!OII" - Pirle~>id~eDlúe, 1!11 a>ee1t.açãl0 ago
rta 'dia em:e•n!d!a Pil1rud'o Kielly quJeibrMia 

( •) p,u;bllioald'a oom r,w.ilsãJo .cl!e 
membros dta Ooorui'SISã'O. 

I 

a nol'trna estabelecida .pelo SIUbstiltu
ti'Vo, íPJOil'q'l.Le tOTitl!a dbrigl&.tórioa a e-s
.OO•lhia dO(.:l pa'lt'..sid/en 1Jes tl:o Supe!I"ior> 
'Ilrii•blu.nal Elieit.or.a.I, Ido vice-[Jil"•es:i/d.en
te 1do Sup!l"'3ttno Ta:lbuii:Ulll: FeldJellllll e 
a, \dlO\SI ta'i·buhat® r.egionaás, nos vWe
!P'l'lesild.erutes dkls Jt:;ribwn;afiis <ll:;- ~ 
çãlo .oru nos. juizes que afli: elre1l'CJeS!õem 
·a pi~le!Sddêm!cila. . 

Qtu=rr o tleigi.sJad,b.r !01l'ldilliá1io ICJ!p!be 
/P81o ISii:srtJema 'Cio sm'tJeio, da eleiçãiOJ ou 
.diai npmreJaçãib, quJa.lC]!Ulea' ldê'E'Sles tnês 
slislberrnas imporwiila. em s,ea• co1oca'Cio 
iPiaaia siO!r!tJe:io, ipllll!1a 1eliei!çãio, o.u em _ s.em 
l1/0imerudo, ,01 v:i.ce.,ÍJ<rl"...&ld!cmltie, q >UJEir do 
SlilPIIemo Trib'UIIliillaJl Fleden:1al, que:r lct,os 
trdlblumfu de a.rpdaJçáK>. 

Sem a ate·eitalçãpi •d\a •eme<nld;a Praldo 
Kelly, €61Sa elSoolhiai froail'lilaJ Jivrre en~ 
t.ne oo merrn;bl"os dê~es t1·.iJtJ.ums..lS que, 
jlumJQOS aios jrmriSJtia\S Jtm ~loS> diemadfl 
membrlos J€SJI!tlibe]!elc.iidlos em ~ed, eLege
rdiann a dir.eção ti!OCI rleSIP'S·c-ttirv~ trilbu
J1Jarus •eFeiJt,Qil'!liis - lpll':elSàld!Eil1.t.e re v:ilc,e.l 
l!l!t18SildJenltie, cac:glds q.ue tlle'V1elli•a.m :re~ 
c1a.im SJ€JIDIPI1e no vilcie-.pTies;iJdlem.tle <llo SIU
!Pl1emo Tr.tburn.al FlB'd.eírta.l, :pail'a IPI!lefrt-

- .d!en:11e dlo 'I1ni:bU!IliaJ. Su!Pie;rli.oll", e nGs IVi
CJe!iPir/ooildenmes •cios tri b ~1!1ill\is de a!P!e~ 
laç'ruo, iPJall'Ja, JPl"esàldielllltle dos tribunais 
:regiJolnaàB. 

O SR. PRADO KELLY - Senhor 
Prlasi'cli€1Illte, 1:lSIJ1Ihlo 1a1 in:nrpll'!es~lãiO ldle qll!e 
a rmi!ruhfa· emem.•$1 1esltJá, p~1ej.UIC1JiJclaídta, 
em fa~e 00 crilté:r!iK> ooO:tadl() pçla Vl()-

1Jaçãio •dio!S aJ.'/tigoo 2. 0 e 3 . o. 

Rle&e:rV10HITLe, P!O!r ilssro, a faclllldJrudie 
dle a:JerrJio'Vax oa e.merndia •em pl€nár:il(), 

O SR. NER.EU RAMOS, PRESl
DENTE - Efe~.i.vam:enltie, ra • .emenld.a 
fàJCI<JIU . (pJI1ejud!ioruda. pelli. vOitação 'dos 
arrt.s. 2. 0 e 3 . o do sru:l:Ji;ti'tlut.i!Vo. 

. Em votação os parágrafos · únicos 
dias ,rurt;~s 2. 0 e 3. 0 • (Pausa) . 

Apil'ovaldios. 
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"Os membros dbs Trtbuna1i.s 
E]eirllorails ~:~emviirãKJ>, obrdg1a'tôrila.
m;€!Ilte, .p;or 'dois amos, oolvo moti
VIO JUISitífiCaJcfu; ll:l/UIIlKla, poll"ém, 
pw ffil9.1i6 die d()is biêni:oo c onse
aut:i!'vi!JIS". 

A ê;lteo ~i'ti<VO 1nãJo floi od'€4"€cida 
ememld<ru rlll]guma. (Pausa). 

.Ajprovlaldio. 

Em 'ViOita.ção o rurt. 5. 0 que ·àJiz: 

'"INDI.<l casaiS dle irrlip.edi.InR.mJt..o, 
n~o exisrtilnldb quorum, ser·á o 
memhro U!o Tribunllll substituíldo 
iPIOO: ·!PeiS'S!Oa da! roesiill!lJ C!litegoria; 
dle!s.:igm:a.diaJ ;peJo Prá'>i!die:rute'. 

'Ilrumbéan 1a &rtle !di.SJ)o.s'iititvo não foi 
oif,emooiJdla :emle:nld.a.. (Pausa) • 

.Alprov'aldO. 

Em V100aç~o Q lll:l1t. 6. 0 rqu:e oote!r
mina: 

"A M dletlel'Illinrurá a oi-gam.wa. 
çã;o d:rus J:urnoa~s Ele:Ltoo1ai's que ae
II'âlo Seril(Ime 'p11esildtdlas por Juiz 
Ida Di!r.eiltJ(); Q'abando lar nome~ação 
doo sauls membi!Os al015 Pne.siden
tes dos 'I1ribunais Rlegú.oo:ais, com 
a !!liP'l10V'ação odêstffi". 

Não há emenda. (Pausa). 

Apno'VfaJdo. 

Em votação o amt. 7. o: 

"As f'lliil.çQe\9 de juíz;es eleitQmis 
serálo rdJesémperrnh:aid!a~& dom jUTi&
Jdlição pliem;a, ~li na !forma da ~e1, 
I!Jielos J!uiZes •d:e Di:reilbo". 

Nãlo há lemenldla. ,(Pausa) . 

Alpr1c1vadlo. 

Em VlO!tJaçfu> o IIJ'aaiá.gu:ad'o único : 

"A 1be<i. Wdlerâ arlmibu:ir a out:Jr'oS 
jufrzles !rutn(Çãlo de prtEWaJl'alàiores, 
ou i0u.1Jrasr que não sejam del:!i'só· 
IXÍlaJS". 

(Pausa). 

.Aip!iOVIaid!O • 

Ein 'V!Oiba.çãio o. a11t. 8. 0 

"Durante o tempo em que ser
Vill1em, g1021arã.o >Qs membr~ ldoo 
Tl".ÍÍI:lllinlads e o.s jullies re'lieiltOrad11 
das g.arru.noti:as ('d!IIS le1lra:s a e b 
dlo ai!'tigo 2. 0 ) ; e, IDiBSIEia. qua.Uda
de, nâlo terãlo oUrtnas io'rroCJim(palti-

bilidaldes ~ã.o a:s que fOl'leom de• 
cli!Uraidlas '!ml lei" • 

(Pausa). 

.AaJr'IOWlidiO. 

Em votação o ail'lt. 9. 0 : 

"A ciOilll.pet'êincilru Idos Tri bunaáls 
e J~ell! 1E1!e!i'llo111alil& s.e<rá fixakllru 
ean liei, :nesp,e.iitaldos os' sregtulimJtlvo,s 
pri.lrucíipiOis :DUltlld~ameJilta.i\s quanto 
àqU!el!al lc.'O!lnpertên~ii.a: 

a) !l1P tiJT!OOes&:> eletttmaà; 
b) lllJa; rd:iiVisão releitora.l dia 

Unfão, dos EstlaidoiS' e 'Clioa M'I.Ul!icí
pilos; 

c) nKl lllQ[i;ltJaan.en'to eleitma.l, 
rrupuriaçãid ldos p1eitos re d!iiP1oonrac. 
çãpr d,Os eJ.rei;l)os; 

à) no aregistro e ca.ssa"ção db.s 
Q1egistr'Ol'> die iPMtid:Os politicos" . 

Há uma emenda •!lldirtiv:a d:o Sr. Ci
l'tlo Jún:ilar, -'cire'tle!J'minla.Illdo: 

"Aor!eooenue-se, ond!eo aOIIJIVieT< a 
!Palliam'.a. "!Pl'i'VIllltarv'lll" drew:iB dia 
pall!atvJ1a; colllllriertlfmlc&a, no OOirrllê
Çio idlo 1aa'rtl.i@o". 

N3 outrats ern;emdas sãJo adiitiva:s. ao 
~ e siUats .rulirueas, dle mJod.o qUIB 
es.trus pddlem ser vOOaldJaJs, sem prte'juí
Z:() das emendllW. 

Em 'vlotaçãla o a.rit. 9. 0 te s.uars ail..í-
111/eas. (Pausa). 

~OVIaldo. 

Em 'V'ootação a 'emle!llida do Sr. Ci::
J.lilo Jürrli101r. (Pausa) . 

A.Pi!l!lVIaidla. 

AIS ·cruiln'a:s ronrendats o±leneci:diaJS ao 
3J111ligp 9. 0 são· as seguJinltes: 

.1.8 - Dó S.c. Cirilo Júnnior, que 
ma'llldia. ruc:ne.ooeiillúaT oa; seguri.Il!l'llt;ei wlí
nlsa: 

"Na fixaçã.o da dlalta das eLei
Ções, qoua!Illndo não 'determtrmda 
em ]ei/'. -~ 

2." - Dos Srs. Costa Neto e Graco 
Da11.1dlooo, n'Ols segUJiln!tes têlril1!00: 

·" Aooetsce<rute..._~ onrde CO!IWileT: 

"lUJJbeas-corp,WSJ 16 mMlldirudio de 
s~ç:a, em ma:té!rfual e1eitolrlaJ." 
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3. a - Do Sr. Siliv'estuie Pé;riic1es 
qUJe diiz: 

"Processar e julgar os crimes ~ 
elei!torails, e os oOIIDuns que lhes 
fQrJe.mJ ooneocos". 

Existle ai!lllda .emenld,a dos, Sm. Plria" 
dlo Klelly e Soa;oes Fi.l'ho, 3.1Ssim Iledi
gi>da: 

"Acl!'le~lcmlftem-se as &egui!llrutes 
lailin!eias,: • 

1 ----; na fd:x!açâio d>as d:a•tJas daiS 
eleições, quam!do não de.tJelrmiit1Ja
das nesta Constituição e nas 

· ColruSiti1:mições •dios Esta'd'os; 
2 - no co:ruhieJCimento e 'decisão 

illllsJ ar~güi.çqe~ d.!e i!llle~egibildldaldie; 

3 - :no· pm•C\eiS&o e julgia,me!lllto: 
dos diali!too, .eliei\tp:rlai>s e d:oo ao
mllll:lis. qiUJe lhie.s f'Oil'iem conexos; 
de h(J)beas-oorpus •e maillldaJdo de 
Slelg!Ul'ança, iffill casos pe•IitliUJel.!l.tleS 
:a m'artélr:iiru lele-iltiora1". 

Na pa1r,te !reLaJti'V1á ·a habeas-carpus, 
maOClldlaido die .steg1.11l'alllJÇ:9.1 e ma<téria 
eleitolr.al, a •emenida dos srs•. Pra:cto 
K•eJly e Sic1ail'es Filho ooi:n!Cide com a 
dos . Sll's. C!msrta Niooo .e G!ia}co C'al'ldiO
so. 

Na ;plante r.elati Via à !iX1~ão da tia,.. 
ta. das eleiçõles, a) €rriJi€01ldla dos SemihO
l1es t>ra'do Kelly ,e So,a,r1es. Fiiliho di" 
fere da 'do S:r. .Cfurtlo Júm.o:r, tiJIYl'q,ue. 
onde esta úlltiltnla d~: "quanidio não 
deteil11lltnruda em liei", aq)l.rela, man'Clla 
dizer,: "q'Uia!!lldio• nãio d,e!t~mimJaid<a 
nlesta OO!tlll:ltiltuiÇão ,e IIlial!> Ooi)lS·tittlui~ 
çõe>s •dloo Elsltardoo". 

O S·r . P.rlaido Kielly il1eq UJeJ." [pl'lefe
IIêincila · ;paa"a SIUiaJ emenlda, qtUe cogita 
dio 1aiSISIUJillt;o das ouimas em•endias, e<om 
as diferenças assinaladas. 

0$ Sns. que 'lllpl'orvam o reqU!8~ri~ 
mento à'e ;pQ'Ief,emê'Íllcia qucir.lllffi CKJIIll
servar-se sentados. (Pausa) . 

A\PU'IOIVIaido. 

Em votaÇ:ão a emenda. (Pausa). 
A,pro/vla1d'a~ 

O SR. NEREU RAMOS, P~SI
DENTE - Arit. 10: 

"São :íii'Te'oorrtrírv,eis as dlecdsões 
•d!o S!upell'lOil" 'I1rtLbU!n.a], salvo as 
que IPJJOI11UillJC<ianean ,a; nulida,clJe oU 
inlvaUdirude d>e ,ruto ou d:e lei, em 
face dia: Corwtiltuição Fledier,a,l. 
Noe~loo clws•os, hiaverá reaur.so pa~ 
rra o SUIPTiellnO Tril:ruinal Fedem]." 

A êSite disrpooitivo fooam olfl€ll'leci'das 
i:litt1ts ~eme011ctas: uma, dio Sr. AiJa,liba. 
Niogu<eillia, que ao ll'le,ti:J.·ou; outra, assli.
niruda. ,pieloo Srs. Pl'laldio Kelly e So
arias Fiilll!o, rnes1Je 1Jêrmoo: 

Sãlo iTI'ecOOllÚ!VIeis .as d€1::ilsõe~ do 
Scurp!eriol" Tri:bunail E]eiltoral, ~J;. 
vo as que ,pl'<mUin/Ctalrleilll a i!tlr
VIaJ:idiade de a;1Jd <JIU Ide l:ei em 
d'a.ae da OO!rustilruiçãlo F.e'dma.l e 
laS que neg;aliem haii:Je4S-corpus 
e mam\diaJcl'o dle sefgUr"anÇ!a. Nel'lltles 
casos, hiarv>el!1á :rec•tJ!I\s!o paJJlll o Su
IPJJem:o Trlbl.llnal Fle'd>eroaL". 

Essa emenda, como se vê manda 
acrescentar, depois de "Constituição 
Federal", a expressão: "e as que ne·
garem habeas corpus e mandados de 
segurança''. 

Em Vlataçãlo o all'lt. 10. oo.Wo a 
emeln!da. Apr'oVIaldio. 

Elm vortlaçãl,o a em€1Ilidla llid!ilti!V'a, que 
é uma conseqüência da competên
ci'a. qUie ~emoo à própria Jm;tiça. El>ei
tooal .. 

AaJr,oiVlalda . 

Al!:t. 11. 

"São diflf:imti1tiryla.s a.s decisões 
dois 'I1r:ibuna;'b RJegi0111ais e de1as 
oomE;l!lJúe oabell1á r~eouroo eoctra:OII'-

'din'ário paer.a .o S1J!P1e!l'i:CI!' T.ribu
TIJal, rn:os seg\uintes casoo e pela 
fua'ma qUie •a le1 d>etel!.'!lllliiiJJall': 

a) e:l@edi!ção die d!i;plomru, IIliaS 
ieleilçõe~ :fleid>erai'S e es1Ja;durus·; 

b) diedsão toma/da. con:tra li'be, 
il'.aJi di~posição de Lei; 

c) irr:ufie!l'(pl1e!tação dif·wenlle da 
.lle:i: 1POO dois· ou mais 'I1ribunais 

Regionais. 

O Sr. Ivo d' Aquino pediu que se 
elimine do· art. 11 a palavra "extra
ordinário". 

Em votação o requerimento. Apro
vado. 

Está, portanto, prejudicada a emen
da substitutiva dos Srs. Prado Kelly 
e Soares Filho. · 

Há uma emenda aditiva do Senhor 
Eduardo Duvivier, nos seguintes têr
mos: 

"0 número de Juízes dos Tribu
nais da Justiça Eleitoral, uma vez 
fi:li:ado em lei, não poderá ser re-
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duzido, mas poderá ser P.levado 
até nove, precedendo proposta do 
Superior Tribunal". 

Em vooaJÇão <a leme'll!da a;dtiiilvla. 

A pJ'(ll\lad>a. 

'Ile:rmma<la a viJit;ação d9 Ca.piltuJ.o 
"Da Jus1Ji.ça E~e.íltoml", V1almos pas
sar à discussão do seguinte: "Scgu
TaJ!lJÇ'a. da Pátria <: dio Regime" . 

O SiR. ATILIO VIVAQUQA - S'e• 
n!h'OT Piresidlelnte, ffirtá ultimado o ,aa,... 
pít.u1o 11ef.e!l'ente a.o f>oldieu: JIUJdliJoi{l,riü. 
Com as a.l1Jer1açó.es iln·tDoldurzi'Cllai$ no 
&ilsillema do projle.to, ocoroem à sub
comiSI.São :rulg.umaiS mald'ificações. As- · ' 
sum!to q'llle d!~olli pM'Mlc:u11ill" tn,..; 
t ·"''ês-se foi o reLwtiM:J a·o 'Ilriobum.al 
Mla:riÍiti.mo màJtéria. sôb:re a qual re
cebemos 'S!Ug.esttões doo meu:nbms do 
melll!llo TribU'l118il. Fled<eria, a~im, q\Ue 
:nos fôs~e piemJ!i'lli:do ~ê-1aiS oJPO'l"tU
l11ame<rube a1o ~C.'cttllhecdqnlenlto d!a Co• 
mis.siílo. 

. Esltia, . a Jl!l'o<pOOta que f.aço. 

O SR. NEREU RAMOS - PRESI
DENTE - O Sr. !Semadm Artfli.o Vi-

vaqua IJil'OIPÕe ql.lle à Su1:1co:rnissãó en
carreW<l!dW do CajpitJu1o do. [projeto -
"Do Poder Judiciário", seja dada a 
facl\lJJdlaJde dle, enJqUJamJto não ultirrn.a.r 
os seus trabalhos, conhecer de tôdas 
as su.glestóes que lhe fo:rem wpliefien.

. trud:as. 
Não aw.edi'tlo ha.j!ID in.cov·end.oetllte em 

que qUJalquer d!os Srs. Rep~ll11tas-
1Jels otf·e:rleça, sug1emôas are o dia em , 
qu.e ter.IIlÍJillaJ."'oo os t.na.l>alihos. 

COI!llo nem.'hum dos Slenhomes ste 
matr1Íf-e.sttia. collltrlàa'iamell1rtle à pl"'PO@o 
ta, COI11Sidieil."'-'a •aJOO~ta. 

P>aes>eu:noo, iJJjdrttatruto, à ~o, 
em gJobo, do QalpíJtUilo - "Da Segu
;!'arrJÇaJ dia PáUr.ia .e do Rleg,ime", COI!Il• 
posto de 12 artigos. Verifico, porém, 
qiUje não se =hru IP!'fS'elil:(ie ·o · RJeLator 
dêste Capítulo; outrossim não se en
contra [];a, ~a o Re•lamor do Capí~ 
tluJl.IO tne1attiivlo à "U.ii<:<Cil".imiDaÇã_o die! 
Rendas". . 

Assim, levanto a sessão e designo 
O!U\tra prura, a ,próximla segunlda.-1eil'a, 
às 9. 30 hor·as . 

(Levanta-se a sessão às 15 ho
ras e 45 minutos) . 



37." Reunl.ão, em 6 O.e Maio de 1946 

R.eru)nJiJu-ee., h:ojé, àiS 9,30 hor·as a 
· Oom:ils;sãio da, Con'&tiltuição, com a 
prt€5€1!1Ç'<l do~ Srs. C.onstiltUJilnt.e:s: 

Nereú Ramos, Pinesidente, Pr'ado 
KeJ.ly, Aga..memnoi!l Mrugla.lhã!es, A'l.'
tur Bernardes, Milton Campo<;, Ed
g'll!l" AT~a. Silves.trle Pérd.c~es, .Air- · 
:ruJd:a Oâmla['G, . Mia.g.a.l:hãies Ba..N11ta, 
Rlall11 Piila, Ca.fé Filho, M.éxio Masa
gão, Glffico C.aT(Loso, Ivo d'AquiirliO, 
Caíres de Brito, Flores da Cunha, 
Argemà~16 Figue<ilr.ed:o, Valti•eim~.T Pe
drosa, Adroaldo Costa,. Ferreira de 
Sous.a, AliQlllo91!' Baleei:ro, Obsta N~,_ 
Atílio Vivaqua, Acúrcio Tôrres, Edu
M"do DutviJvjjw;, Gru.oa.ra..ci SilVIeill"a. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'IlE - Está :ablertia ·a; se.ssão. 

Antes de começa-r a dllicussão do 
C!l[)fltwo "Da SegU!t'laru;a. da Páltr!Ja. e 
do Regime", diesej·o chattnar a a'iien-· 
çãJo doi;; Srs. Rlepr.eseaJ!tantnets. p<arra o 
SleglUJÍIIl/tie: 

No Diário da AS\setmbléia, dle 4 do 
cor~eJn te, pá{l'lim>a. 1. 4 77, pB'imeira co-
1uni!ll, há um furo qu>e é p.!'eciso s& 
ememldlald<o. :FUi SIP!t',e\lien.1Ja.do aqui, 
q/Uillnldo se ~lll!tou do ca.sa-mennto reli
gioso, .um.a emeJnda do Sr. Sienad~r 
Atilio Vilvaqua, qUIBi mrun:dava; acl'IOO
deaiita.:ri oo respooti'vo disiPOSiltilvo as 
expressões: "depois de apreciadr. pe
lo 1'€\SiPOObi.'VO juiz ' a l'Egularidaide do 
pO.:OC'eiSIS.'O". 

Oomo !Cte'VIem estlwr lemib<rados ess·a 
ernemrdla iflot cr:·ej•ei'iiadla . NO! 1en tanto, 
por lequ1vcco, satu ICemo tendo .stdo 
a.:proVlad•a. V01u .m·a.rucfu.J", 1pois, faí1Jer . 
a ll"~eclti.v·a T.etiifkação, em face <do 
quiet coosta do O['dgillllal. 

~n \diist:UI:sfuo o Oa[)ítu}o "Da Se
gunrunça tia PMri·a e do Regi.moe"'. 

Não, ihiaveirlldo quem peça. a pa.la>"r.a, 
para discUflsão em globo, doolaro e-n
cel'1!13Jda. a discoosãu. (Pausa) . 

Ell1lcenrada. 

Vamos proceder agora à votação 
a1ntigo IPof •artigo. 

Em (!J['imei.ro llugar, ,a •epigr.afe -
"D.a Segu<ra.n.ça da Pátria e tio Regi-
me''. · 

Há .um,a emeiltdia Ido Sr. Deputado 
Plrirud.o KelJy, mandall1'd·o swosti·~utr a 
de~1,onú.nação Ido título "Da S<eg1111allli
Çã da iP'á.tria e do R~egime" ;po.r "Da 
S'egur~ança N:acicmal''. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr. Pll."estdle!Illte, foi coloca•cLa a ex;p.res
são "d·a ·segUll'ança 'dia Pá.t'i-ia e do 
Regime", parn escl!arec·er o VeT,dadei
ro ~entido Ido Oap~tu1o, Segura111.ça 
nacional é têrmo que pode ser restrin
gid'o, •até c·erto !Ponto, ao JPillSO que 
subidivid'iltlla a ·eXUJJ!'Iesãio: s.egur·a.m;a 
da pátrn.t co'Il{'.;e.rne à segUT·ança. ex
tema e Sjegurança '111> regitme, diz r.es
IP'eito :à Seg.Jlll'ança mtenn.a. AsJ>im, 
ihouvle êsse diesdobnamento jpai!'a qrue 
liqule be;m e-specüi.aado que a segu
~rança não é a!l)enas- ~a Nação, como 
pessoa, ICOOl:O !POVO, lna~l é 18. seg<U
;roanÇa •do iPOVO e da te.rra ·em que <vi
vemos, 'O noiS'So ·•tlerritóriü, o B11asil. 

Pcmtanto - segJUn'•amiça Ida jpáltria, 
que é ltlêirin1o qll!e c.ompre·ende ,tJanJto o 
povo como o rte·rcr:itóri'O· e, .alté, tem 
ISi~niiidação 'h.i~rática, qua!Sie 'S·a.gll'ar 
dia , 

J?or iso .-dtesd<~brei. a. !Pfimitiv.a ex
iiJressão d'a lc!lll'tia. de 1934 palra "se-

. guralnça lcl'a Pátlria e ido Rlegim!e.", 
vi&to c·OIITio a !Pialavr.a - ·r.egime -
por outlro la.do, na m:atélria inter.nla, 
compil'eoen!de ·a Re;pú'b.lica, a, Fedena.
ção, em suma, o sistema democráti
co que .adolba:mo'Sl. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. ?[~
sid:.etnte, no sistema doa Constituição 
là!e 1891 não ihavia capítulo especi.Jal 
para ,a matéria !!.1eferente às Fôrças 
Armada-s. Um. d~!POsitivo fica.v.a in
clui/do na vavte da Organi0a.çã'() Fe-
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derad, out.r·o naS> DisposiÇões Ger.ais 
e a ma,téria do estiildo <Jte sítio leil'.a 
ll'e~wa, ltaml:lám, 1r1as Dispos;içõe's 
Gerais. 

Na itle 34 se CJ'io.u :urrn capítulo -
Da segmam,ça nac,iona1 - maJS ê's1Je · 
dizia respeito, tão sàmente, 3 orga
niz;a,ção dats• fôrças armadas, ·BJOS di
;rei.t'Os Idos mi.ljj!Ja.res, lnO t<JcanJi;e -a pa
lbenJtes -e !POStos, àiei.xando-se a parte 
'<lo es.taldo Ide sítio !Para Disposições 
p.ar·ais. 

Na própria Carta dB 37 hOU'V'B um 
ca!Pitu;lo rupen·as ,pana Segru.ro.'Il!Ça Na
cional e outro para def·esa do Esta
do. No IJQ'•Ojeto se f.Uilld.em ie~s:as ma
térias. A •meu ve11, há um incol!lve
nienrt;e de si'sltema. 

Em ouitll'la -e:mentdia ilJ«'®Girei, em 
'be'm!po cwortuno, qU'e a !Parte relelti
v:a ao le,s.tJa.do .ct.e sítio figurr·e 1!1aS "Dis
tposi'çóe>s Ge~ra:i5". De'V.e\mos •afasta-r 
do espírito tudo quanto seja rema
.neooeilllte '<ios. mJétodoo ·totalitários da 
defesa do Esbado. ·Jiá, -ante·riormen
te, qoomldo se discutia -a c•OiiilpetWn
da tlo Poder Legis:Laitivo, distinguiu
se, ,perfeitamente ·entiDe a hipótese 
da declaração de guerra externa e da 
declaração de estado de sítio. Foi 
.l'efPe•lida a 'll!llleoo:a do Sr. Si1v~e 
Péricles, que mandava acrescentar 
a {P'alavra interna na decl>ara,ção doe 
guer;ra, na pa.I'Ite carne®ondlente às 
.atribwçõe.s do Presidente (da R€1Pú
bl~ca. 

Nestas. condições peço o voto da 
Comissãio.. para. que fiquemos llliO sis
ttema da Constituição de 1934., qUJe 
não é modificado, aliá.s, neste tpolntto, 
pela Crur.tJa 'Clle 37, a fim Ole lllão coo
ftmdirmos êsses Dtitutos ld!e <de!fe~ta 
externa oom .a .defesa :cto ~regilm!e. Es
ta se faz quas·e que por tôdla a OOitliS
tituição, sobretudo !Pelo princÍ/Pio '<i.a 
J~a.liidad.e, IPIM'Sen;tte em todos os dis· 
po.s-itirvoo. Orlarmos oapítUilo especial 
tre ,cfef,esa do 'Estado seria., a. meu 
v-er, u!m ênro, !Porque .df3!ría.mos a. im
Jl'I'.e'SSão d!e que seg;uíamos as .Jieis fa.s
cisba.s, a. célebre liei d:e "ldife.sa dello 
SJtaJto". 

Se . ficarmos tão 'SÓ na segur.aawa 
nacional, damos· a. ordenação neces
sári·a a ês.se :dispositivo canstitUJCio
nal, s,em os ll'esíduos e tpráticas q.ue, 
realmente, devemos apagar da memó
r.ita. 

Nlesse sem:tido é .a emenda qu,e o!fe<
;reoi. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
IJEJNT:E - Vamos !Prooedel!" à vota
ção da eme-nda substttutiva. do Sr. 
d~utarlo Plraldo Kielly, que é a. ISie

guinte: 

"Substitua-.s-e a eangmfe IP€'lo 
seguinte: "Da segurança Nacio
nal". 

Em vottação. (Pausa) . 
A\PrO'V,ada. 

A,r:t. 1l. 0, que diz: 

"As !ôr.ças a-rma·d81S, cOilhStitui~ 
,das tessencia.1mente pelo Exérci
to, Marinha e ~ercnáutica, são 
i'n~stitudções II1acionais ;perma.rren
tes, orgamJzada.s na .base da dis
citPlina ·e fda hie<rar;quia., E!Ob a. 
autoridade suprema do Presidente 
da República. 

Destilllam-'Se a defel!l'd8Q'I a. Pá.
·tria e a gM:·antir •os padi&:es 
coniS·titUJcionats, a .~dem .e a lei". 

Exis!Jem 'e:mhmdas, ·a.lif!lUiiilas rupre
senMda:s. na úlltima s.essão, outras 
of,ereci dru;~ a.gar,a. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, houve equivoco da mesa, 
tal'Vlez !POr minha cu]jpa, ponqUJe es
tirve dom as ,emeiil:da:s tpara ordanaa·, 
e não apresentei a V. Ex." a que ·sr:. 
relaciona com a substituição da epi
g<l"a!f·e, emenda i'dêntica. à que eu: iha
via f•Oiriiiltrlado e ·a qual 1estava :fiir
madla !Iíe.lO Sr. Oa.iJr.es de Bri.to. 

P.eço a V. Ex.", as:>Íllli, coru;idere a 
emenda _ ,&ailr·es de Brito aprov·a>da, 
ccxnj.urntamente com ,a minha. 

O SR. NEREU RAMOS, . PRESI
DENTE - A ·emencia do Slt. Deam
ta~do cai.res d.e Brito é !!lO mesmo 
~ien.ttdao -dia ldo S.r. Prado ~elly. 
.OoorLreu o seg.uinte : a em€'!1tdla. apil1e
sffi'lltalct:a !Pelo Sr. Caiites de Emito vol
rtcxu àJs mãos ldle S. Ex.", ·a seu prQpirio 
pedido, para ll'Bvisá-la e, rness·e espa
ço de temjpO, o Sr: P.rado KeUy .a{Pre
sentoUJ uma -outr-a, há pouco afPiro
[VaidJa. 

Eis a !l',azão por que não foram, 
cO!!lc·omiltialllltemen.te, ISUIJJmetidias à 
Comissão, a:s duas em:endaJSl. Em fa
Cle, porém, das · poln/d1erações do· Se
nhOl" Pirald:o Ke11y, corusidero a emen
d!a Caíres .doe B!rito conjUilltame!!llte 
a,prova1da com a de S. Ex.". 

Ao a!l't. 1. o fOII1am >a[JU'Ie&entaoos 
três . emenldas. 
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A !Primeira, 'do Sr. Silvestre Péri
cles, diz: 

"Exclua-se o .adivéfl1bio "-essenJCial
mernte", i]J'Or desneoeSISáT.i·o". 

Rlooa a. segumlda, do Sr. Prado KeJ.
iliy; 

"Siu:bslt~tua-se o · .art. 1. o p:elo 
s·eg:u.ilnlte: 

A:s fôrÇas_ a<l'Illadas são tns•ti
twições n.a:cionai.s fiJOell't!Il'llJilientes 
le dientlro da lei, obelcl.ie[lõtes aos 
seUIS &UIPeriOO"oo hi eráir.q.ui.coo. 
De<sl?illlam.-se a garantir a PáJ'bria, 
o:s ;po.del'leS constitUJCionais, .a or
den:JJ e a 1iei". 

A terceira, dos Srs . Edgard Arrud.t 
e Magalhães J;iarata, está vasada nes-
tes têrmos: · 

"Redija-se .al5'Sim: 
As Fôrças Aa"tmaldas, .constitui

das pelo Exército; Marinha e Ae
;ronráUJtica, ISáo i.:nstituiçõ:es na
lciornais [pell"ma[JJem,tesl e, nos li
!!IÍitJes dia 1iei, ess·encia1mente oble
die'Il.tes aos. seruJS• stJ~P·eriooes hi>e
rátrq Uli.cos. DesitinanHse a dle!flem.
dJer s. Pá,tria 1e >g.ar.a.n.tir os !pode
ore'& consti.tuJcionais, a ord·em e a 
liei". 

EJlliltJe ain d!a .a IS'e,guin.te •ememida 
a>d~tiva do Sr. Ataliba _Nogueira: 

"A.cil:lese€J:J.~e, dle<pois da i[)a-
1a'Wia "base~·. do (pll'ielparo ;pare a 
gU€<1U"a". 

O SR. PRADO KELLY - Sr. 
Presidente, tend.o conhecimento, pe
la Jleiitura feitta !Por V. Ex . "' Ida 
ememlda doo Srs . . J!lct:gard Arruda e . 
MagalhãJes Bara.ta, qruJe a mesma ~o
ilnJcilcLe oom :a que lf·mm.ulei,, reque1ro 
a ll"etirad>a da mi!liha. 

O SR . N.EREU RAMOS, PRESI
DElNTE - Defko o iP'edi'do. 

A €1Inell'l\dJa .dos Slrs. Edg-a.rd .A.rlrlll
da e Magalhã>es· Ba'l"ata é sul:JstituJti
va e .tem dle ster votaidla IPl'efereru:ial
mEmte. Ela ~não ~IJrejudica a Ido Sr. 
Si..1ve-str.e Pêriilles, qrue manda ~XICluir 
o ad)v'érbio "essendaJJinente". Qua:nr
to là ido 811". Atal~ba NQgueira está 
prejuldicada. 

A ementdla do SI!". Si.lvestl'e Péil1Ícles 
rnlandia s'l.lii)lirrni.r o ad'Vél'bio . "e~>en
cial!!nente", quan1do o •a;r•tigo deteT
mina: 

"8.6 fôrça-s armadas cOJ:J.Stituí
da.s 1esse.tJ.Cia1rnie!Ilte ,pelo Ex!érci
to, Marilniha e Aerooáutica" ... 

i 

O SlR. SILVESTRE P:mRICLES 
Podemos ai;pr·o>va.r o 1artigo sem pre
juwo ida emerJ.ida. 

O S!R. NIEREU . RAMOS, PRESI
DENTE - Delvo o)js)e:nvar, entlretam.
to, que no vexto- dlo pr>ójetó o "essen
cialme!l'll1le" ~e trlefere à oonstitui'Ção 
das lflllr:ç,as .a;:rm..aldaiS, quan-do na 
eme~llc:La o l>enltido é dif•ea:ente: 

"as forças armadas, consti
tuíldas ,pelo Exército, M-arirtha e 
Ae.rD'Ilá.Uiti.ca, .esse.nciallman1Je obe
dientes aos seus superiores hierár
quicos ... 

Retiraldo IPehi emenda o advé1,bio 
""·es·sem)CiJalim;e[JJte" do lugar omlde se 
,encontJnwa no .tex.to do Pr:oje-to, a 
su,;pirlessão pr01pos.ta fica osem Qbj eto. 

O SR . SILVES'I'R.ffi: PERICLES -
~- Presidente, !IJ'€'IlSO que, com a ex
clULSão do >aJd!Véll".bio "e'S'se:n.ciailimenbe" 
o artigo se jlllSitif.iJCa tpJe'Il.ament:e [pOr 
llltml. .razão ·Legal' . 

As · tnlslti•tuições rua.cio.nais perma
n>erntJelsl .:._ iExél1Cito, Marinha e Ae
ronáutica - devem ser organizadas 
à base da disciplina e da hierar
quia, que. são como .a. JPirójp(I.1La alimla 
"dias ol·a&ses .armad:a\S. Daí não_ 'VIeQ' 

ra.zã·o em se excl'll~ a 13.<Uto.ri.dadle su
prema · tdo IE'il'esidEmtJe da RE(pllblioa, 
que é, !POr ldiefind..çã.o, j,tJl<>bamenbe o 
chef~ das nossa forças armadas, 
tal oo'mo ooo.rre nos E9tado.s Unidos. 

Assim, entendo que a redação fi
c·ruria ti>eai·ei.ta. Tem de ser deiiltro .da 
lei, e :não lco.ntlrla >ela - esS<Emeia1meiilo
te obedie;ntJe aaos seULS SolJiPeol"i-Dl'es hie
rá!rqUii.cos - dent11o da lei. A(;· tfÔil"ças 
all:im/adaís não são ia<Utôma.~toJS, mas 
obetdmem •a l>ei . iPor mais d1e uma 
dcasiãio ibemos VJerificaido, €'fi ;ruoSISa 
W.S.tória, qil.l,e as claooes •ai1madas !eS
tão IS·e'IIJ/plr.e ,ao lado >do povo e dentro 
Ida 1ei. 

E' Uilllla 1~epe.ti:ção do tex.to de 91, 
porém, estamos em 1946. Os t~mpos, 
mudaram. O artigo é técnico: reu_ne 
o que .tem de fuilldamentail 19am as 
fôrça.s Mm:a>d'as, - •Oil"ganização !Il.a 
ba.se -da dliSCÍJ)lina e da hieiDaa:quia 
s·ob a -aultorM:ad!e S:tllpeTior do Presi
'd!e'Il. te Ida Rlei;púiblilca. 

Quanto ao IIIII3.is é, rea>i.to, r.e.pJ'Qdu
ção do texto de 1934, que tomamos 
como pa.IlaKligrrna. 

O S!R. EDGARJD ARRUDA - se
j!1hor Pres-i'<i·e~nte, oom outros mem
.bll"os d-a 9. a su!bco.missão, à qual se 
~om.€'teu -a elabOO"ação do ca.p~tlulo .em 
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debate, firmei o !Toj.e.to e.m estudo. 
Erutiretanto, .exame llJOiS<beriLor e mais 
9.\Pil"'!flurtéJJado 1d!o as•suntO, S'Obretuido 
n~ ~rrte a·ef:erernrte ao a.r-t . 1 . o,· €!lll 
votação, levou-me à convicção da n O<> 
cessidade de alt erar -lhe a r edaçãt-, 
Dai a emenda substitut iva que apre
sentei à Comissão, e na qual primeira
mente se suprime .a a'd;vffi'bio "·esse'Il
cia.1mente'', mah adiante 'aJCil':escen 
tallido-se a eXJp!lessíW "nos· tlêlmüos da 
J.ei". 

Darei 'as o.azões. 
V . Ex.a sabe, sr. :Aresidenw, da 

or:ig·em hi·stóricas· do mCJIVianan;!io ar
ma,<i.Q que <te•ve como ,r,esul!tado a IPTO
clamação da R€(!Jrúbli.Cia.. Tdd-os co
ooeoemo:s a céle.br·e questálo mili·tar, 
o c·a.so dla ·tPri•sã;o de um Qifidal do 
EJ!Iércilto ;po.r .um Mim.ts.tro ci:vil, con
correndo •a.ffuial 1pa·ra a inl!P~·aJJJta.ção 
do ·novo r-egiJmle no B11asil. 

Para que ficasse absolutamente 
claro, é evidente, que as fôrças arma
·da:s são instituiçoe.s ;peJIIllaneiilltes, 
qwe não IPOdlem ~S·er <tis'sollvi·d!a.s, :e só 
,são obeldíentes aos se:us ISlJlPerior.es 
hierârquicos, nos têrmos da lei. o 
iPRclo coJ:l!Srtttwcional de 91 ~~e, a 
;n~ito, o qwe .é Id-o conhecimento 
de toidios nós. Por êle, as fÕ!rça•s ar
mada;.<>; f.ru•am loo'l11Si•dler.adias i:rus.ti'tui
ções ,permaneltl!tes da Repúbloa, pa:r1a 
que, €llll .caso •a,J,g.u.m, !PUdôSSem ser 
di.ssol'Vidlas; e ·também se I!Jir·esm·eoreu 
que eram obedientes a seus supe
•riores .hi'eiiárqU!Lco•s, nos têrmc\5· ld'a 
lei, visando não se repetisse o inci
dent e CO\liLO o que d:eUJ lugar à r.evo~ 
lução, e conseqüente proclamação da 
República. Essa a história politica e 
constitucional do país. 

A Oa.T•ta de 34, manibendo essa. ik'"I!L
dição poJ.itica e constitucional eruve
medOIU i!)elo mesmo c•a.minho. AIS•sinll 
~ern.do, nlcLo me [paii''OCeu conVIenien.te· 
!!Iterarmos em sua essência os têrmos 
do preceito constitucional de 1891-1934, 
ao elaborarmos um novo pacto a vigo
rar no país. 

Penso que as fôrças armadas de
V'em _obedi'ência a s;e.us ~u{perio:r:es hi
.erárqudcoo ll1la o,r.dtem. estabelecida [pe
le hi·eit"amquia miliúall'; mas es:sa obe
diência há de ter um limite - o da 
p:ràpll'i'a lei. Fora da lei .tõclJas as a.u
tcll'.kl!atlles ou Sll!Petior.es hiemrquLcos 
jamais podlerã·o fa21e-r~se il"espeiJtadas 
e -o.bEidecidas [!Jor seruG. suboridinadtos . 

O SR. AGAMEMNON MAGA
IHAES - Péla emenda de V. Ex. a 

~Uiarn é o chefe SlJ!pr.emo das fôrças_ 
.amntadas? · 

O SR. EDGAR:D ARlRUDA - E' 
o P.xesid€nte da Repúblioa. 

O SR. AGAMEMNON MAGA
;LH.AES - Mas V. Ex~" eXJC;Jtu.i, · ·~ 
V . Ex." é prr~esiden~ialista. 

O SR. EDGARlD ARRUDA - A 
JPI!'ó:p:r:ia cpmti.tutçoo quanido tra:ta. 
·da. ÓO!IliP€·tênci-a do P.o.deQ" ExeoutiiV'O 
j·á od:eclara que ao Rre5i'de!rute oo Rie• 
!PúbliJca c.abe- o oomaiilido SU(premo das 
(fô1•ç<lis •axmaldas. :tll&tie CJai!)ítulo 'd:a 
10onstttuliçãx> jlá foi POli" nós exa.'mi
nado, lcUs•c.utido .e aprovado. 

·se assim é, .não V'ejo rr,azã,Q piam 
.r.e{l)etimnos UJma coisa já dita, isto é, 
1q.UJe o chefe SU(premo dias FÔIJÇa.s Ar
madlas é o P.r•esfdentte dia Repú,blioo. 

Pa1t1ecte-m:e . e!Srcu;sa:do. se, emtt:a"etan
to, a nobre Oom.i.Ssão e'l'l!temldieQ" de 
oulbra m!llnetra, nã.o ser;ei eu, evixien
,temente, que se 'Oporá. 

O -SR. !PIRADO 'KElLLY - Sr. Pr,e
sid!emte, {pe.ço a ratenção die V. Ex."' 
e da Comissão palt1a a emeii!da Olfe
it"~cida p·eJo ilutsrtre membro tla Stub
Oomissãl7, o Sr. Rey>rese:ntanüe Ed,-_ 
,gta.T"id ArrUJda. VÍ!sa r•estituir às Fôr-
IYS..S .A!IítnlaJdas o .!lUgar que :Ines Ol!IDe 
1c:te idill1eção lllia ·OO'lgan.i21ação oOinsti
tucional da República e que tam
bém lll!es oabe pocr titulo histórico. 

P.e.!Ja Co;n.s;tH;uiçálo de 11891 assim §e 
definia a missão das Fôrças Armadàs: 

"Alrt. 14 - As fÕ!r.ças de t;er.ra 
e mar são msti.tuições ~n~acionais 
.per.manentes, destinatdas à defe
iS"a dia [Jiároria no .exteri<ilr e à \ll1a
nut~nçoo das. leis no interior. 

A lflfu!ça armaldia é €1S.S.enJCia1-
'mente obediente, dentro· dos li
mites Ida lei., aos· seus su(P'eil"i·rnres 
hi.erá~Dqudc.os, •e .oJ:ícrigada a soo
'l:lemlllar ·as i.nstitu:ições c<:lnJSft.\tu
cion:ais'~. 

. A J:IlleSillla .regra, com vMiatn.te de 
ir-ed:aç~o, col!lsta da Oc!IlStituiçã.a de 
34; 

"Art. 162 -- .&s fôrças almUlr 
dias são instirtu:ições n.adonai's 
rpe~rananem1le<s, e, 'dentlrto de ::rei, 
es!S>enciaJlmiente o.beldientes aoo 
IS€iUS Sll1!P'eriores hierárquic-os. 
IDeiStiruam!-sle 1a def.en<lle:r ta Pá
ma e lgairaaJ.fu 00 pOidiea"o€'8 C"Oll&
ti•tllJCiotn.ais, · a ordem e a lei". 

&Sie di&,pOISititvo, Sr. Presi•d·erute,_ 
ateiilldia ' ã. intel'IV'em:çã.o roo.lmiente na-



-255-

ci<mal das Fôrç!l6 Alrmllld.as na Pro
elamação da República, e sua origem 
remonta à célebre carta P,o Ma
r.ecma.l Deodíoro Ida Fonseoa. ao B'a
rão de Ootegi.:pe, em I!Jorno da ques
.tão militaT, como, aJ.i.ás, salienta co
(IIlenta.àm" ms·~eito ~ Ba.rbalho' 
,lllllembirlo dla. IPrimekla. Ocmsti tui.nte 
Re,publican.a. 

A Carta de 37 consigna, .porque 
cel!ltra.liz:wa tíYdas .as. funções do Es
l!lakio llliO .Pfr:esidle!n!tle ida Riapúbli.oa, 
em se.u .a.:r:t. 73: 

\ "0 Plriesitlenlbe idJa República, 
autonildalde S.Ujpl"ema. · do Esta.do, 
OO<X!"d!ena a ati.vidad'e dos órgãos 
ll1ef!là1esen ta ti vos, de gl'a.u superi
or, ldir.ige a politic'Va interna e 

ext-exllla promQVle ou orieilltia a 
pp~ T~·1atliv1a ldle interêp:se 
fila.Cional, e &lJlPeil'inte:nde a .alci

ministlração Ido país". 

E' cópia mak;. -ou mel!lios fiel die 
di..."fPPBitirvo amálogo da COII1Stituição 
ditatorial da Polônia. 

A Cai'Íla ldie 37, po:rqUJe ,a.>sim pres
onevia, mcldJ.fl.oou a regTa ·tradicion~l 
em nosoo <l.Weiro público, submoeteríido 
lOS Olfícilafs do Exército, dia Ma<rinha 
je, pooteüiomnente, nesta idl.at!;:;le re 
:aoresceTia.m tlllmbélm os. da AerQID.áu
tica. Não se trata da autoridade 
SU/Pl"·eima 1dlentro da lei ,mas dia auto
ri.d!ade d!o Chefe do Pod:er Ex·eoutivo. 

Daí o dispos.to no texto .da Ga~rta 
kiie 1 O ifie nOV'ellllbro de 3'7 : 

"Alit. 161 - As fôrças ·arma
das .são :i.rulti~óes nacicmaiB 
pelml'3.!Nmtes, orgfal!lizadas sôln'e 
·a .bare Ida d.lre'i!Jilin;a hierá.Tquica. 
e dia fi.el obediência à. :autoridade 
do P.resiid€1!1te d:a RepÜblioa". 

llllf:elizmemte, 10 l!J!r.oj e to mll.is ose 
lalplróxima. des/tlll. íred~ão do que da 
lr€.da.ção tlas Comtitudçóes de 1891 
le 1934. 

Segundo o JPTO.}et<>, o texto é o se
guin,te: 

".A<rt. 1. o - A.s fôrças arma
Idas, cQID.Stitu!d!as esseoncialmente 

. ;pelo Exército, Marinha . e Ae
ll'{)I!J.átwtica, ,são instLtuiçõoo na.cio
·nais peil'malll!entes, organizadas 
llfd. base JCla diseijplina. e da hie
rarqui:a, sob 'a autorida!dle sqpr.e
ma do Preside.nte da R'ePllblica". 

A expressão que .!!oi l*!tá. - "sob a 
autOil"iidoaiQe suprema oo P!l'esidiettllte 

da R€jpúbl.i.oa", fdie ·duas, uma: ou é 
r;Leslnooe~ér.ia, ou i.mprqpria. Se com 
isso se quer dizer que o Pl'esid<enlte 
dia. R epúbll>e'a •tem o su:pr€U'Illo co
p:nando 'das fôrças armadas durante 
a g,uarr.a., e rta.l era o que vinha tam
bém nas Constituições de 91 e 34 
será desnecessário, porque, ao votar
mos as atribudções do P:residente d>a 
IRJe!Públioa, dei:x,á.m,o-lo <:onsignado. 
Se, enta·etanrto, ~:~e quer ld:izeT que se 
substitui a CláUISU!l-a "denl:iro da lei" 
pela c1áUISu1a fdia subordinta.ção hie
i!'árq.U!ica à amoi"i.'d.aid'€ SU{Pr.e.Jna d'O 
;Pode1r ExleCnltivo, e.n:tão se !filtia o dis
iPOSitivo à. Carta de 37. Não me in
pomo;cfur.ia de deixar. a eXI]ll"~ão: 
""sob a autoridade suprema do Presl
dfectle ·da RE!Púhlica", embora ex:ple
tiv:a, se &e elllCantasse que oa. obecflên.. 
!:lia é "kil€1llotJro •da .lei", <> q,Uie, no en
tanto, não consta do texto. Seria a 
tr:ansformação de um ~regime de le
gali<i'<lkFê poor oubr-o 'do livre-arbitri<>. 
Há UIIl1la. dimdnuição no texto qUI!I.nto 
ao IPil/Pel relevante das fôrças anm.a
das, e não será com o meu voto qu12 
<e..<Sa diminuição se fa.rá. 

O SR. SILVESTRE PERICLES
Sr. Pr.esi:cfente, a eXfPr.essão: "orga
nizadas na base da disciplina e da 
hieu-raxquia, sob a autoridade SIJlPil'e
ma do Pr.esiidoote da RJepública" já 
presSUIPÕe' oo limites da lei. .. 

O SR. ACURCIO · TORRES 
~tú<to bem. 

O SR. SILVESTRE PERlOLES 
... [porque a .cJ:ireiJpllin.a e hiera.nquia 
s:âlo eXJpl'essões cool!hecms na ltlr<>
pa dle tal maneira que mão pod'em ser 
CO'IlSiJdera>d.a:B- !iLegais . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA
lAutotidafdJe st'(Wema do Presidente 
da República" não exclui · até a lei? 

O SR. ACURCIO TORRES -
O orador diz bem, porque o ·que es
•tab-e:bec'e a disrcilp1!ina e a hie.r!!L.'"quia 
é a lei.·; não há discLplina nem hie
irlLI"qU!ia :fOTa Ida lei_. 

O SR. SILVESI'RE PERICLES -
Exatamente: não há disciJplina nem 
hier&rquia fora dia lei. Embora seja 
~r.eldliDdãlnlcli•a, 111ão dil..<4Condo de que 
cse laCil"EOCE!Ilitíe: "icknbro dos limites 
dta iei". 

O SR. ACUROIO TORRES -
V. Ex. a ~dia em ve~ d!e at:reSO€I!ltl;a-r 
.ao a.rtigo, iln!tareallar: "organizaldras 
na base da disci.pliilla. e da. hiera.r-
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qui,a, dentro dos lllriit~s da lei~ sob 
a .autor.i!daide spu.rema rdo PresiJCl!en
'iie ·da IRe;públioa". 

O SR. íBRADO KELL Y - Essa 
"au.torida>dJe supr·ema" é que não •es- · 
tá bem. 

O SR. S'ILVESTRIE PERIGLES -
jElU conoorda.ria OOiffi .a inte!l1Caliação. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
A dhsciplina •e hierarq:wia supõ€1!Il 

a lei. Em orus·o co'l1ltrário, a Consti
tuição não pocteria ;perJdu:r.ar. As ~ns
•titmções tm.iltba.res d<esa.prureoenam 
completamel!lte. 

A1é4m ldtsso, a a.wt:;ori:dlade swprema 
das !fôrÇa;; arm•aJd'as, nla 'Paz .e na 
gU!erra, é o P'I"esid•ente da Repúbl[oa. 

O SR. NEREU RÀ.MiOS, PRESii
DENTE - Vamos oà votação. 

A .emel!lda é a seg.uin/te: 

"As !fôrça15· armrudas corustitui
oda'S pie lo Exlérci to, Ma~rionoha e ~~ 
~onâutioca, s·ão insti-tuições naciO
nais \Pe.rmanenotes e, nclS· limites 
da le~. •elSBenciallmente o-'l::ledie:n
tes ao serus suii:>e·r.iores hi·erárqu~
cos". 

O ar.tigo .do ~ojeto lcta subcomis
são diz: "' 

"AI> fôr~as 1armaodoo, constituí
das teSSe!IlPta.Imente pelo EXtélr'Cd
to M'31lin1•ha e Aeroná.wtica, são 
iln~tituições IIliacicmais I]Yerma.noen
tes organiza!da;s na base da dis
ciu>llnna e da il:üera111CJ!ulia, sob _a 
a wtorida.de ISUiPrema do IPresl
d/ente da Rejpública". 

Voto contra a emenda para manter 
o artigo ressalvando as duas emendas 
supressivas de expres~ões nele contid.as 
pelas seguintes razoes : quando dJ.S
cutimos a competência do Presidente • 
(a República, dissemos que lhe compe,
tia privativamente "~ercer a chefia 
suprema das fôrças armadas militarei? 
da União, administrando-as por inter
médio dos órgão:s do a1to comando'', 

A re!f·er'ência ao P.resitdientJe doa Re
pública no artigo em votaçãO poderia 
s·er sU)prie5sa na . reodu.ção final, coano 
eXi!}lffi.i'Va, porque é ma.téria já 'Vot~
dla, çomo aliáls, ~·âl'i·entou o ;p!rópl"lo 
autor da eme!ll!da, o ST. Eàga-rd Ar
p:ud'a . Náo JPOOSo, :Pois, ·aceitar .as 
oonsildler,wções Ido Sr. Pirado K lelly, 
que são ,aJ.iâs, coo1n"oálrias à própria 
flllndam€'Ilta'ção .Ido lautolr da enren
da. . 

Aceito o iPTojeto, não me i.ns'tl!r'gin,
d!o conltra o acréscimo "nos Jtêmli.os 
da lei" porque, na minha opinião 
isso é COUS•a ·evitdiente. Não COID'Pif8-
endo hierarquia e dioSCiplina nas fôr- . 
!{aS armádtas s•el!lão à!eiJJtro da ~ei. 
', [NeSitas contlliçõe!S, voto CO!lltra. a 
JemeltlldJa dos s~enhor·es Edgard Ax
lr·ulda e Magalhães Barata. 

O SR. MA:GALHAES BARATA ·
Sr. Presidente, desejo justificar o 
motivo \POr qU!e subSicrevi a emen'<ia 
Pio S!r. · Etlgrutid! :A11rt~dl'1. Servi ~ 
Exércilto ·ativo de J.904 a 1945. A his
tória política dêsse período levou
me à convicção de um freio nos go
vê=os em d'WVlor dos militares. 

O b01l1llba.Tid!eio xiJa oapi·tal: bairunoa 
em· 1913, se não me •engano, foi p:ra
ticalcto d'mla da lei e os militares que 
lá se .:wmvam c1.lJll11Ilãi,l'am as oro~ens 
recebidas: a odieposição de certo g;o
vêrnrudor no Amazonas ltam:OOm foi 
praticado contra a lei, e as autorida
à!es ldle mar e· temra que lá se mcon
'I;Taiv1am 'tlão .ac\har.am meios dJe lrle~ 
!Cusw lcun:npr.lmelllt'Os à$ or'deru; do 
\Govlêrno ceno1;r"a;1. Quanto ao gol'Pe 
de 10 de nJOVemh:ro, foi le'VIado a efei
to oantr.a a il!ei, mruJ.to embora e;UJ o 
itivte~'e a;poia.clo. Ali®, os rooponwá
veis por êJ.e o justifi'oar.am. Há mui
.ta oousa C'Gm que con'Clor'd:o IPo:r: obe
diência !Partidária. Acompanhando a 
;r,evolU!çã,o td!e 1no até 37 ao 1àldo d·o 
;presidente V•al!'g.as, e semproe de wõrM 
do com seus atos, não me julguei 
suficientérpente forte para ir de en
contro ao go.Lpe ode ,10 dJe novembro. 
tAoeiltei-o IPOl. :fôrça das tCircunstâmr
cias. o m esmo .acontJeceu: em 15 tde 
ll10V€1!Ilbro tile 89, ;e. outubro Ide 45, 
quallldo .Ciertos fa'tos oco;rreram. se~. 
conhecimeruto do povo. Quea·o JUIStl
:iliCI!l.n' que ISôlmiente ;pe•Ias ·razões j'ã ·ex
pos.tas é que su'b~cre'V:i a temEin.dla ·do 
Sr. Ekigard Arruda. Em celrtos lfa.tos 
ol::oQirrl·dos n:a his'tória. da Re!Pública; 
qu.a~nldo simples <tenoe.nL'e, cumpri ·as 
d!eteamfnaçõles tdo Go~êrno s·em ~ 
cutir. Não tilnha fôorça nos quartéw 
pa.ra me op01· às" o1·dleoo fora dia leoi. 
Aielho qwe tlwe Jha,veor um flr'eia pa,n-a 
.as ma/lllsl gO'Velrl!lOS, que obrigam oo 
oficiais, tPrincipaJmernte os !Suba.Wer
nns, a c.um\PifiE1e.m on·ldens. qu~ não 
estão ~enqualdlrraid!llS n a l-ei. 

O S!R. GUA'RAC,I SiLVEIRA ~ 
Sou. dte opi.nião que d:eovemos dar aos 
militlM'Ies a fônça moral nec<esOO.ria 
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para qoo IPOE.sam · ;reagir e<ontlra m
dJens que s·ejam cont1Jrál!'ias •ao L'lte
:rêb1Se \!lacionail! e. aoo de<VeJT'es ido o!l'í
cio. 

Há 'dois perigos em relaçã.o· às !l'ô1r~ 
ças ·alrtmalàlas, Um é o rle que· S'ejam 
Cü'lliS'llr>:m,gi,di.J.s IJ.:de]o. go'VIêrmo a ag'ir 
roo:nlt:m ·C•S inter:êwê\S nacionais· e as1 
1eis, c-omo já ouvimos· do ilustr,e co
lega que me antecedeu com a· pala-

~ vtra. O segundo IJJ<elrigo c-on!S'i:ste em 
ellltreg•armos armas :às fôrças amnm
êfas, ~om os recwrsots do ;po'Vo, ipara, 
um dia, vermos essas mesmas fôrças 
voltald:a\S ocntr.a o poJvo, P'ail'a d>21Srti
tu:il1 um ,gCJIVlêinno eleito [p<e•la meLhoir 
lfclr!IT'À idle. qule• lct;iEJpomc~s. . Os dods 
males lderv'em s.er !conr~gildlos. A Com;
titJuLção lciev·e ceroa~r os illlJi.litare& Ide 
tais :pcjàJe.r% anorai1s · qu:e il"'eeru:sanldo 
obediência àiS or·dens· ilegais, .s.ejam 
c-o'nsildle~rlaldo!S hieil"óis •e inão crianilno
ws.. &•tariJa '1JI!'GII1to ·a a.nl'es'elntail" 
emmd!a, s1e IConta.s§te COIIU a" bo1a von
'talde de tê>dia a Coandssão, n·o s>en'tildo 
idle qU>e tfÕISisem IOcmsi>deil"lax:J:os crãmes· 
imipinesclrit.ív·elis 'e não a·tingidos pela 
ani!Stia OIS ateiS IPrlartLcaldos· pe1ats fôr
ças larma,d.las contra goveQinos cons~ 
tituíldos, a tnã.o s·e.r •em cum;primento 
ldie ooórrld!ão:s. "ido 'Sujpil'emo, TribUIIl:al 
tlec1a~ran\da· ilegí'tima ou ilega] a exis
têb.cia •de tal ou qulal gorvêrlno. 

Sem ~essas IPl"CIVtdÊmlcias, Sr. Pirlelsi
'fl!elnt·e, velríam~s· a T·eJJ>etição rcfuquilo 
a qule iflêlz me>rênci1a o tlustTie S'en•a
tlior Ma,galhãies Barata. Dle momen
to .1P'al!1a ·outf:l~o. :aiS Fôrçlas. Armadas 
vMtam.1 suas armas contra o GOIVêr
no ocill'srtitutdo e iasis:timo& a u.ana ;re
volução. Contra a fÔ!liça não · hlá a!l"
g;Uim!en)to. E o .país >pas,&ará, sUJCessi
V·Mill(mte, IPO!r El'ls-as· rnodâficações s·em 
a ilntJe:r:Dett"ê.ncia do sistema •eLeitorral, ' 

. ~em -a IPalr'tiiCipação \dia. JUJStiça Elei
tocal, como: ié_ do nosso •dlesejo. 

Sr. P1.1esidente, ·es·tiv·e >doenlte mas 
oo •a,qui me la.Cha,ss·e :rJJas sleGsÕes· ~1'~ 
s·exlba~f·eira •e sáiba-do· teria. daido tod'o 
meu al])oio, (pW.a impeldliT qulalqwer 
in'terferê!ncia do Executivo na com
pclsi,ção Ida justiça e!eito;ral. 

E': ,garaltltindo a justiça •e1eit0!1'1a] e 
:recc.nbie>oendio às Fôl'çlas Arma'das o 
ili_!1e!i!to :dle< !reagirem l=te oil""de:ns que 
·lllao d'eco~·T'em icie ldit:>cisões do SuJpr€
mo Tri:bunal Fe~diera.l , que poderemos 
sarvail" :e· anante.r a !democracia >em 
nossa pátria, essa democracia que 
tOldo mundo .d<elfEIU•dle c?rn os lábios, 

mas que muitas rvezes não sabe· de
fender com os dispositivos necessá
rios IPMl:l. grarwnii-la. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Não vou idifcutir jpropriam'Eitl!te a 
matJé'ria, q~ jiá :ficou jpe>rlf'eitame:nte 
sslc1arecida ldiEIPOÍlS >das. 'P'alavras aqui 
;protfeil1idas solc•etUI:ib p.elo emin'ente 
.co1eg1a, >E1r. IR~a\cio ·Kelly: . Errt>end'o 
qUle a6 'tX{P!ress•Cies "id'i:sc~pLL."la" ·e "hi
era,rquia" não !!J{l"€1ó''supõem a lei. Há 
iDJÚ!mer.os caS'os em que existem idis
ci;plina e hlem~rquia e não. >eoci.slte 
a 'lei €ln •s>e-u \SfJ!l.:ti>cJIO WCJ11i'CO, como 
>expnefJSão Ida iaUtO!l"i{l'ald'e, imposta 
OOie<rlcit:LviamEitll!e a OOiiOS. OS Cidadãos. 
·!Nlel'lsle; S·enitilél.o, ·o làlimeilt.o oanômn,c-o 
não tem lprô;pritamen'lle leis no setnti
tlo jwríruco. h if?,lrejlas o.rganizadas 
sob normas 10anÕIIlà.cas estão submlerti
dias à ld!isci'Pli11a e à hierM'Iquia, mas 
lnão à Jlei no sen'tido ici'Vil . As insti
tuições partidárias e outras sociedades 
obedecem a regras de hierarquia e dis
ciplina, mas fora da lei, como palavra 
do Estado. Se admitirmos uma situa
ção em que o Presidente da República 
fique. na posição de cúpula, deixaremos 
a le1 em condição inferior. o que 
pretendo é que, acima do Presidente 
d_!t República, exista lei, isto é, que as 
forças armadas obedeçam à lei. Serão 
ü'b1Eidi€trutes ao !P!r:esiden'te Ida Rie[piÚ
blioa, como •emcubor da lei. 

Há ouilria questão: RJequeiro a Vos
sa Excelência, Sr. Presidente, que 
na votação, quer da emenda do Se
nhor Edgard Arruda, quer do ante
projeto da SubComissão, se se che
~r a>!Jé 1á, S>frja >d€stlacalda a >eiXi])res
são "coní:mtuiid.!as eSSe>IliCiÍalment'e pe
lo Exército, Marinha e Aeronáutica". 
a fim de ser ·rejreitlald'a. ' 

A leme:n.tlla do Blr. P.mdo Kl=lly, 
rtll'aidiuzind'o a ne1d.açã.o Ida Ccmlsti'tui~ 
ção ide 34, .é, evid:éntemente, llliUitn 
lmais pedeita. De.ve"s.e laJ.J.;Iiir excl>u~ 
ISivamEm>te •àls Fômça'!l .Armadas. Di
:zteni:io:-\Se "Exéitito ll.VlaTilniha ·e A•e·ro-

,. náUitJrcla", :parec'e que se e~clui qual
quer ou>tr1a ·es.Piécie de ifêll"iÇa cuja or
g.an:ização a cilênicia venlla a pe:rmi
!fJi.r. 

Em 1891, a Cons,tttui:çãc, ld:Lss·e ape
nias "Exército e Marinha". Hoje, W... 
mos mais a Ae.ronálutioa. As desco
lnrtas c4eutí!ficas pcldlell">ão lcriwr ou
tnas mod'alidlades >d'e ifÔ!l'Çras a,rma'd'aS•. 
Por outro lado, parece que na ex
IPrelS>são "Fôl~'ças Arma:das" esrt;ão 
ICO'IlJjplie€i111diidlas também a,s Fôrças 
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Policiais, que, me~ coru:otitl,li.Dtio 
c~se!I'va Ido Exê:ilcito, ~ .campre
·erJ.llldhs na.s F'ôr:ças Arm.adars .. 

A m'éu Ne!I", Sr. Presidente, rt:.a.is 
'E:X\Piressõles X~epre.sentam, oom o tle- · 
·wd!o a13>S:peiJtQ aos .ilu.stns membtt"os 
<da !Sub-Comissão, llllila su'P'erfetaçâo 
.qoomto à .rêJdação -e, Ido pcln:to de 
vlsrta •práitico, a ~pcSO'ibiUcl!Miie ·de dú
V'ildlas •em tômo fd'e qwalquer Oll'ga.
lrÜ2!!l.Ção fuJtUTa. que não seja Ido Exé!l."
cito, da !Mlallinbla e ida A'eron.áuti.ca, 
mas que ;p!ro&iwa ser in.cluf.-d:a na-s 
Fôrças A!l."m.adas. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Sr. Prt~Sidenme, allfun \dos argum.en.
too daid:os pelo-~· Ferrdra. de· So-ul;a, 
no sentido da. S'l.l{PLe-sio das eX!l)l"€1S
sões "cclri.S'titufdas esencia1m'e~nte pe
lo Exiértc:ito.. Ma.r.in.J:ili, e Aeronau't..i
oa", Lembro êsúe outro: é de wdmitir 
que :as conve:n.iêin<eias dia defesa ma
cional venham a a•canS'e1hrur a untfi
crução d-as. fôrQas armil.tdlas. 

O SR. RAUL Pii.LA - Sr. Pr·e6i
dlen.te, havia pedlld,o Ja pala·wa para 
sulrtentar a ta;,e do nclblre Send•o1r 
Fenrei.r Ide So.usa. 

Não me pfl;!roe qJW "hierarquia" e 
"ld'iSV'.i..,tilina" iJmpldqu'em fa-talmente 

. obeddooia à lei, :porque pre.ssuiPÕem a 
lei, miaS 1~ intel"IliS., lei ii'as c~ass.es 
rurm:ald115 . !ElstaJS, pOO'ém, não devem 
obedi.êru:ia apeil'as à lei Ln!l;ema; ti'e
vem o·bl!l~e.r a "ltâdoa.s ns leis do pais, · 
àls. 1eils III.aCiO!Ilals • 

Pon :isso, acho necesáai.o a ink:J.u
são tdlas (palaJVr.a.s _ "obed1êll!Ilcia à lei". 

O SR. FLORES DA CUNHA -
Sr. Presidente, é apenas para decla
rar qtVe 'Vou vodtair a r.flav·or da emen
da do Deputado Sr. Edgaro Arruid.a. 

Como bem idedxou patentea<il:> o 
Sn. ReiiJr-esentantte Flra!do Kelly, o tdis
pooi·tilvo da Constituição de 37, que 
declarou ser o Presidente da Repú
hliioa o S'UJP!l'iemo O~fe Idas Fôrças 
Anmadrui, DJaJda maiS fêz Ido qU'e, oom 
o vigor que nela se -e51ta.belece, co
jpla~r s·etl"Vilmetnte o ld:i.spositivo td.a 
Ccm.stituição polaca, que se originou 
1j/e 'váJri.as crises poll'lticas e militares 
OICol'!l"tdas nlaque~e (piais, sufOIDaida5 ou 
dc.hlli:na.dlas !Pelo Pr'esil(ilem:tle P i..bsUd1sky 
que precisou vêr-se armado de todos 
llliQ.ueles .lpodell'es (para que a PolôaJ.~a 
1I"eo:r&:,anisasse .a.s suas fõnç.as arma
dia.s, e, ao mesmo ·1Jemipo, cria.5\Sle as 
suas l.n!S1ti'tluições, tôdlas elas ·vasadas 

em moldes tatalltá.ric.s, mais do que 
di ta.to.ri.ais. . 
Nc~ cris-es inte!rna.s ·têm tie-

marustra.do que o Ex!ército e a Mairi
n'h!a., entre nós, . if-oi1am semi])Ile pars 
'171J(J;{J7UL na sufocta.ção •das subve.rsóe'S 
dia and€m pública e, a.o me:;mo tem
tPO, :tiv'el"a.m tlecisiva inte!7V'emção nos 
swrtos r.eivinldicado11es das liebrdlatd.es 
;púlb1ica.:s, ou sejam, aquelas .i:ns~i
ções \que pretemtd'i<am dell'ribar gCIV.er
illCIS !Pac:la, :instituir novos. 

MaS não é LSÓ no B.rB~&il que t..~o 
teria obarrtdo; ean QU5-e tôdas as ll1e
públioas sulamer.i.canas -o fato .se tem 
o!1e!Petitlo. Qua:nldo o iPoresi·dente Ga
briel T.e:nra, do Urugura.i, 'd'eu o goll,;>~ 
1de estado pa11a .perpetUJar-se ·no go
vêmo, ipll"CClamando-ISe lditado~r, aq'lle
lie ;país mergut!lb.ou nas sombcas do 
arbítrio; mas, terra democratizada 
até medula, seus homens de pensa
mento e <&eus grandes po1iticos PEiil
saJ'!am, ao tem)po em que se. vo1taJVa 
à 'legaliuade, leJm declamr qu'e as fôtr
ça.s arm>a.das só d<everiam obeldecr à 
cdnstit'll.ição. Não cO'IllSiegu4'aJrn que 
o p'rirwfpio ifôsse· complettamen.te !Vi
torioso, maJ9 já obti'V'ell"aan muita, fd.<o
clarrunld-o ·em que ccintd'ições> as fôl~
~as la.rmaldaJS pd::l!em d!es•obtedecer. 
jPensaraJrn até - pois que o regime 
w·uguiuo é mais parlamentarista que 
presidencialista, um misto de presiden 
cialismo e parlamentarismo - pensa
ram até, dizia eu, em determinar na. 
Contituição que as fôrças armadas 
obedecessem às ordens e decisões do 
Parlamento. 

·Não é nosso oaso, dies~de qu~ já 
se· adotou o xegime p:-eside~ncia,J.iSta. 

_Quero, porém, declal'1all" que v-ot-o de 
. a.côn1do com a ·emenda do Sr. D~u
rt;ado ,pdo Oea.rá., (pOrque é p:-€citSo, 
de lcerta mamJ~ir.a,, -estabelecer limites 
ao arbrtrio do Rr~.td·e1nte da :Repú
b1d.oo. Ju:Jg.o, pa:- isso, melhc<r decl>a
tl"ar qru.e o Presi'dlente da Rlepúblioo, 
como Já foi 'aipll"OV<ado, é o . SUtPr·emo 
chefe idas !fôrças armndas. 
· O S>R. NER.EU RAMOS, PRESI
DENTE - Plrmita V. Ex."' um es
cla1!1ecimem>to, (paa-a dleslfazer ,pequeno 
equí'Voco. A -emooida dos Srnr. Repre
sentantes JOOg>aiid' die Al'll'l.:i:ia e Maga
Jhá€s- Ba.raúa, não l!llandg, acr~en
lta<r "nos tJêi:'mos da lei". o Sr. De~IJu
-taldo pelo Oeartá pret!enl:ie que a, re
ife:rên.cia là ICihefi.a SUfPrema pelo Pre
::sildiente <dle IR~pública é ldiet:'neoessá
il'ia, parque já foi isso 'V'dtado no Ca-



-~59-

. .!P'iltull(o ido IPctrea- Exe/clu tivo. Fo.i. o 
f.3j!'. ,~atlo Kla1ly qUJem ·cd'er<ooeu: 
~in.e1nJdla ma\IJJdla:ntd!o adrld:es.c enlbi' 
" nos têrmos da lei". 

O ISIR. FLORES DA CUNHA -
O lnob're c.pllega ISr. Edigard A1:\l"'llia 
inif o:vmoUJ-me €·€T au'bor ICl!a em'en.ida 
manl<tanlct:o acr.e~rcentar ·aqueWa. ex~ 

iiJITesiSão. ·F.o.i. o llliOtivo !POr que m'er 
e~ei làJessa moanema. 

O SIR. EDG.MR[) A:RRUDA - JM:i
nh!a emenldla tam,bém ma•ru:!a. acres
oe'nltar. ie6sa eXjp(l'!e~!ão. 

O !SR. FLORES DA CUNiHA -
Sr. Plresidente, vou tmimlrnrur. Voto 
de ·acôt'<io com a s:ugestão Ido nrobre 
co~ega, Sr. D eputado Edlga1·tct AIYu'<l.a 
porque entlellldo que não é ldiemasia 
deda.l'ar qUJe •as fôrça-s ·ai!IIUI3.JdiaSJ es
tão rSJ(}'b comando swp.remo' â .a. P:tesi
d:en.te ldJa Repú;oroa, e \de•V'Em o'b't:tle
cel1 à .OonstitUJição e tis .~eis rdo Paí.s. 

: O S'R. NEREU RAMOS, PRESI
DIEN'TIE - Devo re:oolaJl'lecer ai.o:J,da. 
qUJe a 111ecul:·a da ·eml€'!1/ia \do Sr. Ed
g .aJI'Id Arruldla, rse lfÔ'!" re~'llftard'a, não. 
pl'erju)cjjjca;rá · .a em~IJJdJa do Sr. Pre.Kio 
Kel:lly, qUJe manda aCil"ereentar ao a.r
.tigo 'dio tproj~ a; eXIIJ!l'·essã;o "ldend:lro. 
dos õ!imibes tia I~ei". 

O SR. IVIO D'AQUINO - Sr. Pre
tJii.rcllemlte, .q-u:eii.'IO e:xam/inar. ~wtas ex
IPbeSisões Ido rurtiJg·o que .for:a.m ·lí:l:esta
pa'dlaJS dU!l'ante .a rdisclli'IS'ão. Uma de-las é a seg'Uinte: 

'"co!nEJtitw'ldars ersencia1mlanrbe lPt~
lo Exército, Mar.inha e ·Aeron1iu
~". 

.o S'R. NEREU RAMOS', PRESI
!CIENIDE - 13elr1a colnvleni.Ern·te qure 
V . ·Ex. "- aguarld'asse -a. •ern.c:amiiiliha
menlto k'!ll. rvotação ld.o requN·imento 
de des'taqUJe rd·essa reXlpl'eS~São. E' ape
nlrus queS<tão de m,éltofd.o. 

O ISIR. IVO ÍY AQUI~ O - Fala.n
dlo ag-oll'a, fa-lo-i'a {lie uma ISÓ v-ez, sô
bre tôldrus· e&Sa\SI 'qurestõe~>. 

Não estou lct:e acôiidQ com o que 
.expeoo•eu o .sr. r:Fer[1ei-l'a. dre Soru.sa. 
;EJn.'ben\jo que a ex;pll."€\.:sãa. - · ·"Con.s'ti
tuí!da.s ·pela. .Exército, Mar:inhla. e Ae
romáutioa" - <Itevem coristar do tex
tto c·onstlitu,ci(Jilla l, porque · llle~ se es
lcla.necle que ·as .fô~rças armadas ' não• 
~ão fomnad.a~ fPOr qualquer aJgil'IUJPa
mento, mas por estas que aqui são 

lcJiefinildrus . R'epU/to a matéria imrpor
'fulttJé. O rargU1n1~to Ide ·qu.e, Blrp.inhã, 
fPO\d€1I'ão criar--se outr.c,s tipos ICI1e iôl:
ç\lJsl não ÍliJjpeld.e que &e m.enicionem, 
.ld~e ' jlá, as e:xlistentes. 

O SR. NEREU ·~OS, PREBI
;J;>ENTE - Não se rde.ve· retirar a ;pa'
la.vra. "·ess·encialiiil'ente", IP'ara se i!Jiea'
m!i'til' que ' ·outros tip·oo· iiJ.'t.egrem ae 
.fôrças ·armadM>. 

o SR. IVO D'AQUQINO Não 
me ·pa~rec.e, e seria mesmo muito ld.i
ificil coniC!e'beT QUJ!mas fôcçi:J..s que não 
fôssem Exército, Ma1:inha e Aeronáu
tica. O · mais será somente sub- . 
rdivú;ão. A reXfPl'lesão a.bral.l,g•e tuJ:io 
que se .possa imagmar em matéria. de 
;fôrças amnal(:lrus. T .a.]Niez fôsse mais 
lfeliz ·a expresrsão: "Íô:rÇias Ide rt!erre, 
lll'l'ar re ar" - visto que salv.o "fmças 
subll;er;râneas", não . coiJJCebo outJras. 

Enfim, meu IPEID,!'lllmento ~ ês•te: a 
Constituição deve declarar quais sãe 
1as lf'êiiiç.as ,all'iinadJaiS, lPar1a.; ama.nlhã, 
IIl:ão lse cria~r.em ·oultra5 qure não este
jam rd-erntro '<io 'Pensamento canst.itU!
cia.nar. iP-e.r outro la;d·o, a·qll!i. se de
plai:/a. em que Terpousra , essen~Cialmelllo
te, a existência óas fôrças ai!'IDadas. 
Arucl!e-se· ao ~reu -caráter rd·e peTma
nênlcia e à exist;ênrcia rda, hie·rar.qwa. 
e Ida idiscipollna. 

Propôs-se o acréscimo "nos têrmos 
'da lei". Mas evidentemente, tôda ins
tituição só pode existir e funcionar 
t~os têrmos da lei. Não quero, com isto, 
dizer que seja inteiramente contrário 
·à expressão. Acentuo que não estou 
combatendo a expressão, mas apenas 
explicando meu pensamento. 

Permito-me ainda ligeira ponderação 
a respeito do período em .que se diz: 

"Destinam-se a defender a Pá
tJrila e ga,r.alll.tir. .cs· :POÜ er.es c!JIUSI;i
t UJCi ontais, ·a (J1IIdlem re a . Irei" . 

Se tais .fôrças se destlnam a garan
tir a lei ,evi,dentemeni!Je não· IPddem 
toma~~: a.titulcLes .pon't.lrá.rta.sr à lei-

Acrescenta-se, suficientemente, q_ue 
se destinam a garantir . a lei. Se tem 
essa iin.aliJd.latlle, como [pod.em tomar 
ati!turd;e con1úra a lei? 

No meUJ ,entender, a ·eXpl'e>siSão ét 
desnecessária, embora possa ser in
cluildh,. Será, '~!P€'nas, uma .I'Ieduill{i 
rdâb.1.'Cia . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
SI. Brlesriidenite, com a devida vênia. 
rdre quantos jiá se rexpmessaram sôbre 
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.a oasMlln'to - e o ifiuram J:Y.ril!hante
;memte - !Cn'eio que estamos· ~pe:r<diên
tlo · lj:Jem!Po · ilnutilmente, e qrue d!e.'VIe-· 
moo ipa\Ss.ar, idesd:e 1ogo, à votação. 
~uer incluamos, ou não, na Constitui
ção, otôda •essa matéria, quEir a r edi
jaJmos, lcnmo oonsta 'da Co11S·tituiç:W 
ld!e !H, ·OU td:a Clarta de 34 nu mesmo 
da 'de 137, oUJ Ide qual!J.uer Idas em'eln
das, nosso Exército será o que fôr a 
;Nação 'braSileira. 

se 111os61is lfôr.ça.s arma.Jd'a.s· dão gol
p-es Jd'e iEstado, •di e põem Pr:esi denltes, 
fazem ~rewoluções - às vezes !P·aTa o 
bem, às vezes para o mal, e o têm feito 
mais para o mal do que para o . bem 
- é porque somos um povo cujo 
Exército pode assim proceder. 

Se V. ·Éx."', Sr. Presidente, um 
diia, ao ·vir {Para a Co!lllisão,, àJ~ 9 he
lta.s, l'e'r nos jmnlais que o PII"e&iden-. 
11e T ruman se aliou ao General !Pa't
ton e dissolveu ·o 00!lg'l1esso dos E&
taidbs Unildos, V. Ex. a Ulâ:o acrerdl ta
Irá illJL<:lSia 'n.oltici·a·. Mais fâlcilmelnlte< 
OOI!1C()[idará em que hoUV·E*>IS'e 111evax:lo 
no Ceará_ ou no Rio Grande do 
Norte. o fato não IDConteceria noo 
Es'tladoo Ur:Jlild!OIS, nem lll'a Inglaterra, 
:pmque 'nÜJ..guélm ·awe<dlta.ria lque ·o 

. Genelral MOI!ltlgOIIlliecy 'deu>us.ess:e 01 
~ei Jorg>e VI. A ·estrotifioaçãG da 
cuillt.urra jurídilda e mGr.al dlêss!es !Paí
!S€5 não permithi.a qU'e o Ex:éreito 
tomasse ati-tuldes· como. essa·s•. 

Cooa NaÇ'ão 1t em o Exlémcito que 
. mer.eiCie. Pal!'cld;io laqueia \V'eill1a cha
pa, lere que c!llda s•oci·e<daid!e tem OISI 
cniminosa{JS· .gure merece. 

O SR. MAGALHA:ES BA!RATA 
E' ,pm:que · :r:lie,s.s·es países os políticos 
não lev~am oa !POlicia rpara ld.emibr·o (los 
quartéi\S lda.s ffuçS~S~ ar-madas. Qual!1r
do a r.wam, 'VI3.mos todos no embl!'!u-· 
lho. 

O SR. ALIOMAR BALEEI'R'O -
O ·a~pal'ltle Ide V .. (Ex. a corrrobo,r;o.u a 
tese que d!efeul'(l'o·; ca<la Nação tem o 
Exiérlcito 'lquie mer!fce. Pensa,r ;'qu e; 
êl:'\s·e Exércilto se mooaliZJa quanldü a 
Nação eslüi d:el9!nmralizalda, que êsse 
Exéreito ccmJPiree'IJ.Jdla •O s!entidG da 
lei e da, CGilllS'tituição, qUJando essa 
naÇ.áG !não o tei!TI em S'U'aS •elites g<Or 

vemMnentais é ;perldler te!ll!PO útil. 
Creio mesmo que · tOdo o lcai!)ítulo 

;pcid!eTia de.s<aipal'e·cer. Não é que l!lão 
deiS'eje o IEX!fulcito \como imlstirtuição 

permanente, .. muito embora na· épo
ca em que vivemos: algunls pafures já' 

o ttelllham Jdli.olrolvido, como flêz ·a Di
TIIantar'Ca; ;é que, no momento, ou · a 
~·ação inteira se td.ei'en<lie, · a clas.'llê' 
.jovem 'PI~a em ar:uruas e as oU!tr.as 
c-ontribuem com 'dinheiro e ~pr.o•duçoo 
para vence1r a lUita., ou SJerá inlútil 
/Pê!nSail" ;que ü Exlérici'to tprcll:'ilssi(ma~ 
tenh a ultilida<de !Para la. Def·esa . Na
cional. Se ·aa;•eJ:IfeicoaTm9s o BTa!Si,l, 
rtêillemoe üm ibom EXél!\,"!ito; S•e tn.ão o 
.aJl)le.rf.ei,çoarmos·, IC•Onti[J.UaU"euws cottn 

· 1as re.voJiuçôas: ;qwe tem.10~ tli.IClio. até 
hoje. <MuitJo bem). 

O SR. NER.EU RAMOS, PRESI
,DEN.TiE - Vamos vcJtatr. Os ISea:illor·e.s ·que apro!V'am a emen
,da snibsotitutim dos .Srs. :E1digard Ar
:ruida e M agalhã,es Bar.a:ba, qUieir.am 
conS€1!'1Val'-se S'€[J.tados. < ausa) . 
Vot.a~m ~ favor 14 '<los Sm.' DeJPU

tados, e co,ntn"a, também 14. 
Desemlpa!to cCJ~ntll'a a emenda. 
O SlR. F!JORIES DA CUNHA 

Senhor Presidente, V. Ex.a d!est:m;pa
t ou IOOJlltra ·a emeruda, vak"nldo.,se 'do 
.direi to qUJe nós, a<l.lyogtaJClic.s, ll'eS/!}ei-
tamos.. · 

Lembro-me, porém, de caso que es 
pas'SOU IIlO Rio Go:<ande do sur, com 
.;um. homem ibom, ma.s·, poruoo Vler!Sa
co nestas matérias em que V. Ex.' 
pontifica . Certo postulante dirigiu-lhe 
uma carta, solicitando certa quantia 
e foi levar pessoalmente o pedido . 
Esperou a resposta, que demorava. 
Entendeu, então, de interpelar o desti
natário : 

- "Então, Senhor, deferido? 
E o homem, embora bom, mas de.s

çcooece'nfdo o •Siiignjficado ldla· !Pia.!Ja... 
· wa, retruoou: 

- "Sim; .ld!efretifdo para 111ão dar" 
.<Riso). · 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
;DENTE - A T'e•jeição Ida •emel!lda IIlão 
iPrejUidtcüU a Ido Sr. Praid·o Kelly. 

Os STs . Re:pl!',et.\',em.ta~ntes de1v1em e&'
taif lembrados 'CI:e que na ldi.s!Cussão 
- o •eGIC·ktreci:mento ca'be al!lte a n:a,r
retiya, ld1o ilUJStDe Re{Pre&en·tante Flô
res da OUnha - 01 Sa". i!Jie'Pu'tado Eld
g'ard Arr<nlld:a acentuou e ldiemons'trou 
·gue a cll.efi'a S'1.l,'P!rema do Pre.s>idlente 

c da Re!P'Úib1ica, é ·assunto v<encidiO 1p0r 
,já. IVO'tlardo 1anterimmen1te . IQom s. 
,Ex. a coil.I0011dou, alié.s, o IIlobTe Rie
iPresen<tantle Slr. P'l.ô:es ida C!t.I!nha. 

O ilustre !R.e[>rei'•eltLtanltle db Rio. 
Grande do Sul defendeu a inclu
sãü, n o ltiexto Ida 1ei, ida ex!Pr,es,são: 
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":noo :têrmos ·~a lei". Creio_. que S. 
E,x." nãio m!e ouviu quando declare-i 
que areit:ava êSisc amtivo. VO.tando 
o texto da emen:d•a idiesempu.tei de 
,acÔil"ldo cem o lmeÚ mclio ldie 'V'elr 
mas !não consideranirlldo I!Jll"Ejurdtc-aJd~ 

. a i'IlClUlSão iil&.."':la flrase. Não . houve, 
portanto, prejuízo do aditivo~ ' 

DeiVlO ·eso1_al"o€1Ceir, a.~rud!a, Q;u!e, ;.rn.a 
votação, !tláo lcomlputei o 'Voto 'do s·e- · 

· ;ShOl! l\1:á!rio Ma,sagiío, !PO'l" nã,o se 
achar iPrE~;ente ao ser iniciada ela. 
De ~ôrdo1 com o %egime:nto, não 
podena fla21ê-1o. 

O SR. MNRiiO MASAGÃO - Sle~ 
nhor Presidente, peço a V. Ex." fa
.ça IOOnstar óda ata qus, Síe ·estiv-l!ooe 
trxre~enlte, rvotar:La ·a favo•r da emen
d:a>. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
.DEN'_TIE - V. Ex." será atendido.. 

O Sr. iRepre&erutan'tie Silvestr•e Pé
ricles retirou a sua emenda. · Em 
votaÇã-o as 1ém:e<ndas aditivas. A pt!i
meia'la é do Sr. Ataliba Nog'Ueira: 

_ ".Amescen~e-.s•e, '<Le•pois Jd!a :pia
lavr& "bawe", <> s·egujmúe: '"do 
'Pl'ejparo pana a gue~ra''. 

Rejeimda. 

Fumtdame!tlta.ndo as div•e.riSas em::n
das qUle cl-tvic.u à Mes.a, o S!r. A-talib'!l. 
N ogUJeira fé-las aoompanlha.r da se
gi.nte ju\Sitiificlação: 

"Apesar de todo o .pr.ogmes_so 
~os meios -de fa-zer :a guer;ra,· iPOU
pa!tldo o lhorn!Ür!J o~ .exér<:i too 
atnua não. s·e tommam ldtspemii
.vei.s. E cr€'Sí0er21m :tant01 as swas 
exig'ên1cias, ·como os seu:s rigores,, 
que a robuls•bez (física e a moci-

dad.e se tornaram fatores essen
ciailsl na sua t:onJdmção a bom 
,1:.êirm'O. O !l'lejuve!ll-etSJCinJiennto 

dos quadros sobe, assim, de im
pDil"tfuncia, !não só na Aeranáuti
Qa, à arma que l([err.tan.do. mais 

- ~>a;ngue novo, com•:> também na 
Annada e no . Exército. ll: neste 

úlltimo - \cuja it-s.r·e1:a se to-mou 
mu:irt:o mais á.T'dUJa na última 
gueNa - or./1:; m-ais a;e·entuado 
·se nota o enlvlelhlectmento ldJos 
.qua.d:ro.s ld.e •O!ficiais e s•e S•ente a 
necoo:,•i-da!de d-e prom<>ve~r o s'1:'-u 
rejuvenes-cimento. 
Há outro acontecimento notável 

e alarmante a preocupar as altas 
autoridades militares: é o desin· 

-, 

terêsse observado na nossa juven
tude, contràriamente ao que ocor
ria outrora, pela matrícula na Es
cola Militar. Tôdas as facilidades 
e-- transigências estão sendo- pos-

tas em ;ptrlática l!JarG, que êss-e 
r.oorutame-n!to -enJContre a sa<tis
Jfação lt.J;;-s.ej.al1!a. · o f.er.ômem.o 
II"eqtlletl" medi'tadoo e'S'tudo te séria 
obs~!V'8.1ção. 
, No.ta-se, ultimarrJer.'lt:e, !QUe é 
:melh<>11 r.mm:Jnenalio <e :menos 
-aneroso o _ -esfôrço oorreGiiJOndten
te l!l•o meio ctvil, ~tem QIS terri
v-eis encamgos do mili•bar, cujas 
VlllJl-tag-erus ide outrora ma a rua 
mais se ll"·e'durz;ean. A'ITtig'ame~ 
o o:fimal não <pa,g1a;va. 81 hosu>i
.taliza.çãJo, DS !IIlJ;;IdioamerJ~os, o 
1lr31DISIPOII"te d-e sua m01ntad:a, >a. 

.-ocUii>ação. âo imló'veb nac:Lonal 
í!)elo iiiibel"!êsEia lcilo !Próprio s:er
;viço. Hoje, lca.Qia. vez maiJS ~S<e 

lhe criam ldificuilldlauie·s maiores 
,co:r>\Jam!do tçxiols ot:• privi]égios, 
vanta,gens e regalia.s. · 

O :Ldieal :de 'todo clandkb.to é · 
atingir o á;pioe •da car;reira ou 
~:~eja, ·o generala'to, mll\Jre<rl3. a.s
segura,d!o também ~ela a.ntjgud
;daJde. -Hcldi·e':rn:amente, o 'Ct:ti.tr.!-

rio é outro, embora satisfaça. 
todOs- os a··equisitos ·exigidos pe

. la lei para o ingresso no respec-
tiyo Quadro de Acesso. 

, Qu;a:ntcs ,el;;tã,ci ICiorJJdenad'C\S a. 
-v-e11 €Tllcleri\a.ldla sua =eira !tla 
.gJradua.ção tde Co<ronel ou de Ca
pitão de Mar e Guerra! É, in· 
)(l.!iJSI[';UJtll\llelmel!llte uma situaçã;o 

incompativel com o regime atual. 
Já houve o caso de um Coronel 
do Exército permanecer onze anos 
no pôsto, para ser promovido só à. 
véspera· da transferência para a 
Reserva. 

<Cumpr-e .acentuar que não co
gijtamos·- dos casos e:ooe[plcionais, 
e 1!)r·~tos eni lei, <J:ta, incOiniPa-
tibilidtade com <> atC.ecs'&o, ooja 

por efeito da incapacidade física 
seja por outra qualquer verificada: 
Tratamos somente dos julgados 
capazes e, como tal, mantidos nos 
respectivos quadros. 

Des-d-e 1a Jei de IPrcmoçõee <de 
1&51 que a pro.rn01ção a<> põsto 
de General se faz i!)elo pr:im.cí
;Pio •da "·eStCoTha"; l!l,. -Ide o.fiolais 
l'mperi•nor•es, :POr "me-recim.enoo" 
e "antigu.i'diu&", .e a fd;e- subal-
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temoo, eJrolu.sivamemte por "an
tigw'i:dc:ilie''. 

iE' lf'álcâl ldie comp!IIe€1I!Jdt€•r 1a 
;ProoSldlênci•a 'da lprimein dispo
~. lembrando que, ·então, to-
doo os OO·l'onéils ta ·el:a concorri
am iru:listinltam'eont!e, sem neoes~ 
md.a.de Ide sa tttif are r a qUIB.l.q uar 
:roequisJ,to t:~:>poecial: .basltaVta l:Jj:J.
vea: la.t:img.id'O .o jpÔS1tO. :OutrO.s
sim,, 0 n. o 1, tão ]lo.go attmgiss.e 
a colooaçã.o, em g'radim.do lno 

pôsto imediato, para, mais tan· 
dle, quando se ld!esse a vag13. se>: 
nele efe•t;Lvaodo. E o me!Somo ~ltll
ce'dla l'lelS!tirvammtle ·ã, a.socemção 
ao último grau da hleorta;rquia. 

De sorte que jamais poderia 
ocorrer a situação de o oficial 
atingir o lfim da ca~rreira mili
tar, sem v e!!" r.oo.lizado o seu de
sildienatUIIll. €'Illbara ween<fuidas 
tôldlàs as comldãções. 
· Quem asserirta IP'=aça, visando 
a ·alJCançar o :final <ta cta!l"Teira 
milit!a.r. ao !Pr.eS!bar o s·ew jura
mento e contrair obriogaçõel;: pa-

ra com a Pátria, recebe desta, 
em ocmipeonsa.ção, uns tal!ltm di
reitas e l'tlmtaglénls, !como tp~:er
rog.a:!:livll.IS, que, of/V!ildenli;em€1l111e, 
não 'Jihes pod!em s e•r oaiSSad'os. 
As noV'as disposições que aiOOf.-o 
voanham restringir estas rvanta
ge~ -só ldiev>eriam ser. a,plicada•s 
àquelel>• que n1a class•e ingr•es-. 

sem depois da sua vigência. No 
mflnimo, icerl:a.s dispooições no
VIas e trel•a.ti'VIa.s a detJerminados 
g;taus dia htetrrurquia IS·ó haviam 
'!lle .atin/gir <JS qwe .aJJn.Jclla 'eSti
v~sem por •alcançar, .a B>ituação 
prevista. iRedurz.itr, poo e~eillJj)'lo, 
a idade IP•a.ra a a:eforma, é lei 

que não poderia aplicar-se àque
les que, quando ingressaram no 
serviço, tinham a garantia de só 
interromperem a sua atividade nas 
condições impostas pela lei, então 
vigente. Reduzi-los, ou limit á-1m, 
é atentar contra a justa expecta
tiva de quem decidiu consagrar-se 

inteirameorute ao seo:vivo do 
Elrercàto. 

As novas rexigêm!Ci-a!SI :ct:e re~ 

quifdtoo l)M18. oa. :promoção, ewi
dlentEIIDente, .só ideviam a!;)'licar
se aoo que ing.I'Iessas:sl!m. mais 
tarld!e Ill3. carreitra e nã.o ·a.os 
que nela já eSti.vlelssem, ao tean-

po da inovação. C(ontava com 

outras condições. Todo dispositivo 
novo, para êstes, havia de' condi
cionar-se à . sua anuência. 

Oriatia mais r.ecentnemente a 
exig@mcia do -.:mso tclie Est~:o 
Maio•r ·e aintta outras tconld!ições 
die sel!eção r-igorosa ~ lrup!I'imo
raodia, inclusive o iiiJg'I'esso no 

"Quadro de Acesso", bem como 
extinta a ,graldwação ld'cs núme
r.o·s ."um", dá o .prÍI!loCLpi.a 'rtllm
'bélmo d!etVia solf:rer alteração, :dei
x;a.nd.o ne ser o de ~Simples "es-

colha'', para t ornar-se o de ver-
d!eira "sleleçã;(J'. · 

Aoo i'IJIC.i.pi·enltiEfl; IaOs meonoo 
grad'l;lald.oo oficiais ido Exército, 
:portial!lto com menos se.rv!oços à 
Nação .e ldle mernoo !t'enome e 

popularidade, a promoção é ga
I1anth:l•a, .tmnJa 'Vez ating.idlo o 
n. o 1 1d.o Quruda'o; aos ou1:Iros, 
os "sUUJierioTes", semp:oe fJ,ca 
cerla il'€&erva de g.alrantia. !Com 
a "'anti.guildia'dle", respeitad.la a 
,propor~ão ]Jegal, quall!d!o, lPOl' 
qua.lquw circunstânocia, não >S<e
jlam benef'icia~ioiS jp•e'lio "me~-. 
cimlento"; IPI'ecis.amenote ao:~ 

· !pl"imleiros, àque.lles que., oem re
gr>a, ~ais ISe>rviTam à IN!açã.o, 

que mais rigorosas provas deram 
ct.e id:Oneida.de .e capoa.cid!rud'e, 
que .satiSifizer·am tõdas as con
diçQes, as trl!li.s ,penos~. prur.a. 
a,Jk:lam.çar o lid-ea.l aoaloe1111Jadio 
diEsct.é o ingresso n•a, E;Jcola Mi-

. liitar, inlclusiv'e serviçcs 1d.e guer
ll!a, e .a01~ quais o eos.tul:lo me
t:ilc'Ulds!o Ida Oomis são 'de P!ro

moções apontou como capazes, 
moral .e !Prof.is.sior:h.l:mente, pr·e

cisamente àqueles se não asse
grura n€nhum cfiTeito, n.enhu~ 
ma gao:antila rd•e acesso. 

Nem se 1pclde ionovooar o sUr
pOOto :p.rim.IC~io tfitrmaldo Id-e &el" 
.POO' eooo1ha o acegõTo ao últi
mo IPÕ..<tto, porque o 1d.e g>enel!'ia1 
de ·brig-ada 'I1ão é o último. 

A medicl!a. que o oficial !VIl.t 
·aroendend!o .na •escala hie'ráT
quLcla., oqu!e vl:3.i fioando come
oido, vão se tornaon·do as SlV!lS 
jpr.omoções obj·eto l:lie cogi'ba.çõe&, 
até m!e.smfJ d e t.l:'leoct::upaoç.ão e 
ICiomen.MJrio<s, lt7anto dia i!>aa1be 

dos seus camaradas e subordi
paid:os, como ta.mbém - -eF.tpe>
ci'a1meonte lll<>s últimas l!ll'·aus da 
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e..c:tcn.lia ~:cional! .,...... já 'P'elBi 
f•a<rnllia, já ~pelo ~&eu 'dtrtcúlo de 
relaçõe.s oe !POli' @a ~ .soci·etl:a~. 

O hO!!!lem lqUJe con,qu'i.s•l:la tal 
sdt!Mção, naturralm:l!l-t•e se 'Va~ 
:Ptré.ocUJpa.n)dio ~om e1a, dilig•enr~ 
ci'a111odo 'oada 'v'ez .mais oor!l'le€
pOilldEil' là r leSIPCIThSabmdJaldie criar 
d!a IP•elo ls-eu fucci.nlio, (pe1o oon
oetto •aliCia:n,çaldo •entTe os seu\~ 
e pelo €6tf.mulo a.O> ;p<rêmio :dte 

seus esforços e de seu aprimo
.r.ame'l'rto, •uma IV'EIZ ISatislfleita .a 
~xig~ê:n/ci·;:L jp!rimlá.ri·a; a 1Se1eção 
do v-alor pwra ,que ;poss·a in...wi
ror <oon.fianc;ta là iPfâttr.'i.a e aos 
seUiS oomaTI!dJaidos. O ISabeT ·e· o 

caráter devem constituir os requi
sitos essenciais ao acesso, mesmo 
para que êle não assuma o as
pecto de mera recompensa. 

P.ois é precisamente ne.sta si-
tu•açáO' que o o!f'icial pcld!e ser 

indeterminada e indefinidamente 
·preterido, estap,j'nando-se numa 
condição de constrangimento e 
humilhação, perante não só os 
seus camaradas e subordinados, 
em verdadeiro atentado à disci
plina, como também ante os seus 
conrecidos, a sociedade . e até ã. 
própria família, diminuindo-se e 
lieBPI'IE<stigiaiDido-se ld1Ml!te da. 
r prole, 1110 col1/()ei to !lios filihos e 
dos netos .. : É:, evidentemente, 
·a situa,ção die .IV'exame e de hu-

milhação a que o velho servidor 
da Pátria não deve ser submetido, 
mesmo no interêsse do prestígio 
da autoridade que personifica e 

das InfSititui~ões CUJJI.>. imkegrri
acautela. 

Gomo não é a.oa.bl'unhador 
v·er-<&e .ulrtlrapars= <por seus su
:bct:'I<:Üina~~· <d!a onti~m :e trB.Ill& 
f.ooima.r:-s.e ~m seu conl!andado! 
.Ad.Illàa is>e .iSto oconesse com 
Uania ou olibra &ceç-ão, pelo va
]ol'l e · relE<Vo extraQII'\diná.rio 'do 
ele ito! • · 

Ou, ~llltão .,aviltJM"-<Se ante a 
.sua. u;:fl'IÓPOO 'coll!SICiênda, •a.ssi~ 
pa.nlcfo; amlteci!pa·diamente, o• re
que.rimento . lcl:e itram&f·e•l"ê;n.oia 
pa.rta ·a &e.sell'\'a, como s•e já es
ti/VIe-s;le IPromo'v'i,do . . 

Não se ;pode IOom!pr,eemldler, 
em <r·e1gtime ~enci•a:!nnlente i':lle
"rwcfrlá<tiJCo que, ld~i,;s ode jull.": 
g'aldo .~to à iJI!'Omoção ple!Ja co-

a:nhssão de Promoções, o que 
uueá: d'izeor, !POr vell1dadeiro tri- , 
,bunal '<fu juíres os mais CB{Pa
.zes, ltoldos glelll•eTais, fiqUJa a :pro~ 
,moção ld'€ Oc!r{;ln..e-1 id.Etp.endem:d•o 
.e;JQcll])Si~amtente Ida 'Vc111tade cu 
.do arbíitTio. 
ll: · grande, presentemente, o 

númlero de Coronéis r eJ.ativa
~ente jo<Vens, ino E:Jre.-cito, v'la
ll'~allldo (divert':o.s) Ide me:nos de 
,46 até 50 ano.s, o que quer r.li

,:zJe!r que aligulns ltlêm •di€ id!ada o 
.que . oulbrlos já contam de serlvi
jço!' 
. San.do de g.em~:rai.s mQÇO'S, em 
mia maioiia, o :re.splectivo Qua
JclJro ·aJt'Uial, -a maicr. IP•ar be 1dlos 
.oororuéis jo<V€1Il.S es<bá 'faldiaJd'a a 
.envelhece.r no IPÕIS'Iio·. Des·rueces
'Siá\rio é idtebatter aqui <>S i:twon
!V·e:ndenltl€S idl&1i1e mal, ·ia;remavi-

vel e progres·sivamente mais 
,grav'e . . o auJmelllto IdOs Qua:C:.~os 
.não é <rrJeJdiu-a que. se IJ)'reconize 
iPT•EIS·enltEmlente. A só redução 

, dia :i;d!ruct,e 11mi·te opall'a. a com(pul
sórioa não oolucianarfá a lcl=iSe, 
.pw' &er pequeno o lll;úanell'o dos 
,rutilll@liidos, le, ·rudlemaris, atenta 
oonlhra diirieitos. 

A solução, pois, consistirá em 
lf-acilitall" a tl~ans:f.erêlll!Cj·a voluJn
,táT·ila para a Reeexva, ,com 'V•a:n
t'aogens 'e~ttimu1ante.s e sem c<m
,cLições :des1d:Oirlalll11tes (!nem "Ge
ruera.] de estampilha", n-Em "Ge
tner al ld!e (pij•ama" . . . ). . 
, Ne·s1laS~ oonld,çõe\51, ao oficial 
que conte mais de dois (ou três) 
anos no Quadro de ·acesso, será 
facultado solicitar a sua transfe.: 
tência para a Reserva remune
rada o que se dará com a pro
moção. ao pôsto imediatamente 
superior, com tôdas as · vanta
gens, prerrogativas e regalias já 
previstas em lei. Aiém disto, 
ser-lhe-ão acrescidos aos venci
mentos tantas vezes 5% do res
pectivo sôldo, quantos forem os 
anos de efetivo serviço exceden
tes de 35. Tal número de quotas 
não ultrapassará dez, ou sejam 
5% do sôldo em que fôr transfe
rido para a Reserva. 

O .s.r. DerpUJtaid.o Pl:'ado Ke'lly man
da acu:~eooe.nita.ll'•, li-err>oi,s Ida opala Vl'1a 
"hiel'fM'Xluia", a. /exJporessoo "dentll'o 
deiS> lillnite.s da lei." 
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Os Selllhoees que aprovam a emen
idfa, qUJeoix!a.m óoru;.er!Var-.s-e sentad.os. 
(PG.~USa) • . 

Ap!roVlruda. 
O Sr. Sena.d!oc Ferreilra de Sousra, 

srulg•elre ee td!esltaquean .a>s' .expressõe-s 
"co:n.sititu!•daG. oos!elnicialmem!te p'e]o 
E:lOOrcito, Mlarinha .e AerQ\llá:utioa", 
para serem rejeitadas. 

Os Senhores que aprovam a emen
d'a, q'tl'e:iJram . 'COI!1.S'erV\ar-se s·entald{)SI. 
(Pau/fa) . · 

Rejei ta.da . 
O SR. FERREIRA DE SOUSA -

Sr. Plrlesid!erute, 111equeiro qu-e minha 
,~'ettJlda &-:?Jj-a tOO!IlLSiJdlerruc!J.J.. (Pela. C::M 
rmissãa Ide :ReJà!a.ção cormu sugooltão 
[[)BII'a elalbomção do t!:ie>X!to definitivo. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Sel!lJaJdülr Ferretim 
de Soma ,pEide que sua. emein;d'a seja 
enviada à ComiS\S·ão ld'e Retda,çíW, ;pa
:ra ser o,poTittl!l11amerrrté lcon:J.side!l'acLa. 

O s8igtmldo p.eliodo ;do art. 1. 0 ld1z: 
·"iiJestlí~nam-se 1a ;delfender a 

Ntrlia e ga.r'anti.:r 'o\St iPOidlerr-es 
ccl!lJStitulcionais, a or.dem e a 
]ei". 

Não há ermenc1as. Ch; Sen:J.hores 
que ·&!PJ."OIVam esta s&gunlda iPMte .tto 
artigo [q wei:ra.m loonJS,ervaro1Se se.:l!t13.
dioo. (Patu.sia) • 

Aiprovwdia . 
Art. 2. 0 : 

'
1Tôdas as questões relativas à 

s,eg_l.m'lal!lJÇa. na.d<mt:ü s81l"'ão e~Eitu
dooas •e ,cooa:td~alda.s pelo CC!DSe
lho lli:e Segurian:J.ça NB!ciona1 e pe
los rórig~ d/a;<;• fêJrQaS a;rma;das 
destd.naHias· .a <pl"e.pla.r.aç ão da rm o
bil.WB!ção ·e à defesa Ido país". 

Há :UllTI!a emenda do Sr. De.puitado 
P:r.rudo KeUy a.o 'atrtigo e aol'l pará- · 
grafos 1.0 e 2.0 , e emendas substitu
ti~as a a~gunts dêstes p:J.rá.grafos. A 
tio \Sr · . . Deputado Pra1do Kelly :diz: 

"Tôdas as questõas :t'lelrativas· à 
~/€1gul'an\~a :na;ci-orual s;ea'ão rootu
diaJda.s i!Jelo OO!!lselho de Segura.n
ça. Na;ci-onal, .e pel{)s Óllgãos espe
ciiais cria/dos· tpa.ra, a,ten:J.der à 
€1Il1!E1:rgência dia. mobilizaçã<J". 

O SR. IEIDG\ARJ) ~RU'DJA 
Sr. Presiod'ente, · não obSJtJante o es
darecimen:to rcie- v o Ex. a, lcl!esejo dar 
urma e~'l!>!LCJ!l!Ção. 

A· €!1l1éllJJ(la do Sr. DeiPuta.do P.radlo 
~eLly, IS·al'Vo emgano, é a retpetição 

(d,o· rurlt. 159 da. !Carta. rde. 1934, pelo 
,qulali: 

"itôdll!S las questões r'ela.tivll!S à 
s·egulriançia lnruc1onial see-.ão re31Ju
icfudas ·e looO'I1à!enad!as [?elu Gon.
se-llho Swpeil'ior- rde Segwa.rwa Na.
bioiD.al e rpelos óirgãCG' espelciaJ.s 
crialdos lp\:tr'a .ate'ndieii" àJs :nleie>esi
dlatlie& · tia mo•bilizaçãio ':. 

Comparando êsse com o da emenda 
verifico ter havido apenas a supressão 
da palavra "coordenadas", conservaR
do-se todo o resto do preceito. 

Ora., .. -o ld:iSIIJOI'li'ti,ViO ~I:"O'pOISVO rpela 
Comissão mantém o adjetivo "coon
td!enadas", a.figur.aJIJJdb-.s•e-me (Pol' ts>,so 
um pouco mais alto, mais amplo ne 
conteúdo, pois determina que as 
quesrWoo ~re1ativ:a.s à .se,g'urail1çia na- · 
cional s·etrãio estuldh;das e co·o:!'dena
das, não só pelo Conselho Nacional, 
mas, ainda, pelos órgãos das fôrças 
armadas .,destinados ao preparo da 
~n1obiJ.izíação e · à ldef.e.s:a Ida Páltria. 

Há, pm.tanto, um acréscimo, ld:an~ 
/dJo maior larrr.4)littl/Je àis albribuilções 
•dlêl3s,~s 'ómgãos, que 'também fioam €1!1-
C:ar!rege.l::llols ld:o lesltUidO e da cooJ:'Ide
na.ção ;dias qUJeiS:tões .attinentes à ide
:fesra !nrucional. 

QU'a111to à eXJp;rélss·ão "coordenadas" 
rrnruo · que tllerv<e s~er mam:t~da. Nãe 
bli.Sta. que o 1C'an.selho .es,tuàe la~? ques
tões · l!'erfoer:em. tes là \s e,giUJI"anç.a 'na;cio:. 
nal, mas, igualmente, é mister que as 
valortdle.n,e, rrnui'to ~emlbora lrbo estnuilo 

.ldieS!sas !qU!e~rtoes a OOOrdJenaçárO (pOSSia 

parooer [pre:vista. 'IIolliavJ..a, não há 
mal '&e - ~dig~a, rclar·o• e ,eX!pG.'eSSI:J.ffi•En:J.te, 
que o· Gons'elho esltJu\d:all'á >!l.IS' ques.tõe•s 
tats quais se aJPII'esremem minLstradas 
/Pelos v'ár.ins ·órgãos ·OU membros cóm
;pone'IJ!tes do mesmo Oons,el:ho, ·e, lte
mando. a média, coordenando as opi
niões, delibere, tome decisões defi
n!irti>va·s ·a 're)5jpleito Ido ·a~sunt'o ·em ldis
cUIS·S·ãor. 

Tais eram, Sll". 1PI>e;stdier.1te, as mo
tivos qrue rioiS !Lev.arrlaim, • a nós •dia; 
.nona Slu'b-Oooni:ssã;o, ,a. ·elaborail" a 
,preoei-to reonio. está ;rediigidio. 

O SR.. SILVESII'R\E PERIOLES -
S2·. Presilà!eil/te, o artigo, muito 'berm 
die!flsnrdi.dJo rpeJ;o mobr.-e re·olega, Senhor 
Edgamd. AT!ruda, ·oferece, aintd>a, mais 
uma vta.nta,gean, _,qtu,al seja ·a 'de &tren
dier ao 1diis,pos.to •em II"'ec'ente deore'to, 
que ,p!re!Viê a ex1stêr>J3ia 'dlê~lte\S óu:gã.os 
e&pociais. Por 'êlz~re ldwtre•t(lj, o Rre
sJ.rd!ente da Re.públric'a idispó'e dos ~>e-
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guintes órgãe>s consultivos de e&tuJdo 
e ';pr€'paro Ide sUias d!eclsô--os: 

"Art. 3 . 0 o Pr.esi.denrt;.e da Re
IPúitm.éa rdii.spõe dos seguintes ór
gãlos oc·nsulltivos de estu'do ld~ 
tpre~pruro de su-a.s d>ecisões: 

a) IConiSelho de Segurança Na
·ci.o!llal:; 

b) Estaidio Maior Geral Misto. 
:rl!es.ti.n.ado a iP!'eparar ,as ldlecisões 
ti1e1a!l:.l,'V'a•s. à oogam.iza,ção e •em
~go .em pomdUJilto Idas :fÔI!"Ça.s 
•a.rmaldas, tendo e·m <vista o e·s
ila!belecimmto !do IPl!ano •die g>Ue!l'
ra: 

c) uan Gabinete Milita;r". 
, · O iPJ'oj'eto, •amim, já se antecipa, 
mésrrto, à criação dêSses órgãos que 
a:ca.bo Ide citar. 

·O SR. NIERiEU RAMloS, PRmi
IJ(RNTE - Uma vez que o Sr. De{Pu
taid'O Pirado Kelly c0'111Sideira a emen
da como ·de lrf2!dação, wproVIado o ·ar
tigo, eu a enviare~ à :reapoo'tiva Co
missão. 

Ck Senho11es que ·a!IJil'O'Vam o lall'tigo 
quetram JCO'Il'Se!1Var~se semtados. CPau-

SI€4> • l .oo.~- J. 
-.Apl"ovwdo. 
Vamos ao § 1. 0 : 

"0 CanSelho Sell'á. Jdirlgido !Pelo 
Pl's:oide'II!Úe Ida <RJe!I}ú'bll.ca e {Parti-:
ci;parão d'êle, como membros ef·e
tl.vos, os Ministll'os de Esl;ado e os 
Oh.efes idos Estada~ Maiares do 
Exércilto, Ma.:r.i.nlha e •dia A'eJI'r>
n:áiltilca". 

Há 'l.llma emenda do Sr. Deputado 
Ataliba Nogueira: 

~ootitua~se ·~ lpaJa.vrna ' "Jdíri 
gi~o" por "lJresidido''. . 

Emeooa idlêntica .foi ·a.prese!l1Jta!da 
pekl Sr. M ll{;Ulhãtes Barata. 

O S.~. MAGAI.u."'ÃES BARATA -,
Solicito a V. Ex.a, Sr. Ft:esidente, a 
r.e'ti-r·a.\ila Ida i!DiiD!ha em e.nd'a . 

O SR. PRJESIDENTE - Defiro o 
ped:Ldo. · 

O Sr. Si1íVes'tlÍ'e Péricles ofel!'ece 
uma. ·em,e·nda nestes ltlê-rmos: 

"~uooti'tuan;e a eX!!Jressão fi
nal: 

"e os Chefes dos Estados Maio
Ires tdo Exlé'ncito, Maninha e da 
Aeromáultioa." - IJ.)O'n "e o Oh'ef e 
do Est!Vdo Maior Geral". 

Há al.ndJa. ·uma emenld'a -a!dit.iva do 
Sr .. ~tali.ba NQgueka: · 

"Aorescente~s·e, a/l)Ós "Minis 
1;!-Qs tde Estado" - "o C'hef e do 
Estaldo MlaiCil" d'rus fôrças rurma.
das". 

.Outra emenda, aditiva, tdlo Sr. Ma
galhães Barata: 

"Aorescente-s.e no fmaJ do pa
~a.fo: Nos llma>Etd:imel!lltDIS de 
P!i.'e5i:cl!en>t'e, rê):tte mdicará o .seu 
~!)'~iltwto". 

Vamos proceder à vota.ção do ldis
rpositivo, ·sa1vo ~as emen>da;s. 

Os sm .. iReprese.n•tantes que apro
vam o dispositivo do § 1.0 , salvo all 
emendas, queiram fica-r sentadOii 
(Pausa). 

.A(!lrovado. 
Passemos às ·El!Iienldas. 
A primeira manda substitul.r a IPa.

la.wa "1diri'gtdo" pol." "pre<s:bctido". 
.Os Srs. Rejpireoontanrtes que !llPro

va.m •esta emetruãJa. queiram oons&
var-se senta·doLS. CPau.s-,a). 

A<pro'VadO. 
o sr. Rrrodo R;elly aela.ba de od'e

reJCe•r -emell!da que parece conciliwr 
tddos os tpo.ntos dJe 'Vista. Visa a 
substituição das últimas palawas pe
las &eguinltes : 

"e os chefes de Estado-Maior 
deiS~1oodos em. lei" :. 

S. Ex. a !I}edê :prefer~ia pam a 
sua emenda. 

Os Srs. Rleptr-es•entantes que es-ti
V'el'lem 1cfe acôrldo com a i!JI!'e·fea:êiru:ia. 
queimlrn conservar-se ·sentwdos. <Pa.u-
sa). · 

Aprovada a preferência. 
Os SI"S. Representtantes que con

coold:a.r<~:m com 1a. en:I'Emda de autoria. 
K1o Sr. Prllldo ~e1ly, quei.!r.am ficar 
sentados. <Pausa). 

Alpxovada. 
Vai""'e IPII'Oio•eld:-er à votação Ida 

emenda do Sr. Ma.gla,l!hães Barata, · 
aditiva ld.as seguinltes parawas: 

"Nos iinfPe·dirn!entos· do Pl!."es.i.- . 
dente, êste indkaol'lá o seu su'b&
titUJto'. 

Os · Srs. R~:"eS€'n!t.runtes qua esti
v~rem d-e acôrdo com a emenda adi
tiva, quoei.ra.m collJSlel'IV·SE-se ~entllldos. 
(Pausa) . 

AaJ<;rovalda. 
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Dislpõe o § 2. 0 : 

"A organização e o funciona
men'tlo do Cansellho &erão :regula
.Qos em lei, que :promoven-á. tam
bém o ·d'€-senvolvimEP.Jto eLa ciên
cia, ·da iléclnioa ·e da arte, l!lo que 

. concerne à segurança nacional". 

A ê~te tdl.'lpooitivo foo:am OifeTleci
dlas as se~illrntes ememas: 

Do S:r. \P:rado Kelly: 
"A o-rganização, o funciOilla

mente a competência do Conselho 
S€1!"ão reguladoo Ef!Il lei". 

Do Sr. Magal'hãies Bac:a.ta: 
"Substitua-se - "•em' lei que 

!pl"CI!IlOVE<rá - !Poir - "em lei que 
ipT•ev eor:á" . 

O SR. SIL VESTRiE PE:RICLES -
Sr. Presidente, nunca é demais alon
g=~ os olhos para o futuro. Ago-
11a mesmo, nesta úlltima guerra, ·to
doo s-abem.oo qu.e sob a ldiJ,eção do 
Es:tad:o Maioo: 1do .Exército arnlericarno· 
mganizou...se 'l.lJilla gll"ande inslituiçãà 
para o jp!l."osc·eguimento 1doo estudos 
sôbre a !bomba .atômiica. Hoje. •em 
dia.., <&em. a cWn.cia, s•em os técrnicos 
e sem a .arte, aos .,guet:ras não pddem 
ser ganhas. o exéreito, a marinha e 
a a t::rculáultica :tJêan noo'essi,GJ.3id'e de, 
rmildiOS ao pÍ-og.I1es~'O da ciência, !Ptl"9-
morvarem a &Zg'lli!"'8!IlÇa nacional. ·' 

Daí a ·razão do final ld(J acr:tigo que 
peide IS;Eil". com as IP:lola·was "<p:romo

. v.er" ou "a;me'VIêi:·". .Esta.m)Os, irn·d'is
cutliv·e1mente, na 'era. da ener,gia a'tô
miiCa. o eXJéncito ame~rioamo, SUJU"o-· 
v.eiftanlio-<Se do lcü!lhedmeiillto Ide ele
mentos ci-vis, c o n s e g ui Ú r·ealizar 
grande invenção que poderá mesmo 
da.r no·va orip.tação ao munido. E&.sa 
a <razão 'do .d~ositilv'o. 

O SR. "PIADO KlELLY - El:tou de 
a;côr.d:o com o Sr. S'ilvestrre Pé[·ijC.les 
em que, 1pa.ra ·efi'Ciência !Cl!a dffiesa 
nacional, no momento, é . ne~essá.rio 
'\lJill 2.1J)êlo :à ci.êlllci·a, à :OOcrüca ·e à ar
te naciCm.a.i.s. Çcm(:ordo, mais·, ean 
que é ldiS(I>en.s•á'V.el o3i :par.te final do 
dispc.sitivo, que não iai.!>titui .qualquer 
prinojjpio de natureza C.omlsitituCional. 

O ldis,positi'Vo ··diz que "a . lei' premo
veTá tambiém o deiS·enVolvimento da 
ciênda, •da a~te ·e da 'téclrili:a, no q'll!e 
co.noecrme à s·egu:rança". Desloca, 
poll"tanto, IPa.ra o .Poder Legis1a-ti.vo 
oo-:d:Lru2rrio. Vou mailsl ·1CI!lJg.e, Jdla:n.do
lhe p1enitlllde d•e atribuições, em tu-

do relativo à organização, ao funcío
:ruam·ento e à cor.llll!Petlâ'rwia do oon
sellio. Se:rucilo mai51 am!P]a rninlha. 
e·memda·, não :vejo jpor qll.lJe -se incluir 
nesta parte· final. E' quoesião apenas 
.ct:e técnioo, e aJté cc.nstdero rni.nha 
em!e:Illda de caná'ter !l"edacional . 

O SR. SI-L VESTRIE PERIC'LES -
Goncordo com a inclusão d'a iP-alawa 
"cornpei'ê:n.cia"; mas !Penso qUJe ·dleove 
co.n.S·tar. do a,.["tigo <tamlJiélin •BI jpall"te 
final. 

· O SR.. NIER!EU RAMOS, PREffi
DENTE - A emenlcLa d'O Sr. RI"aido 
Ke·lly é substitutiva, trndo, .pmtanto, 
,prilf e:rência. Es11á wssim :reidi-gi'<ia: 

"A o.rganizlliÇão, o f'Uinciona
mel!lto e a comjpetência do Comt
sellho Slerã.o r·eguladbiSJ em lei". 

Deixa., IPOrtiBinto, !Para a lei.gslação 
ordil'Jácr'i.a a pan-te ldio IPriojJe!to .que 
ma.ncLa promQIVler o · lde~S>envolvimeruto 

· da c.Lê~IJ.Cia, etJC. 
•Os !Si!1s. que :ajp(rov.am a emenda 

swblsti'bultiva qweiram filcaa: sentwdos. 
(Paus.a) .. 

AproVIada. 
O Sr. Mílton Ca.nJUJOs retilrou -sua 

em'endJa manldando supll"imir todo ê's
se ~ooitivoO. A ld'O Sr. Magalhãe<> 
Barata .el;tá .prejufcUcaid'<t. 

F o r a m ajpr.ese:rutarda,s diV'eii'SoaS 
emeruda·s 18.0 d'if:(positi'Vo, assim redi
gido: 

"Nas zonas consideradas estra
tégicas para a defesa nacional, 
n ão seTá pe~1rni.ti-do, sem ,prévia 
audiência do Conselho Nacional: 
a) qualquer ato referente ao do
míi!Úo •d'e tenralõ.," ou aoertUI':"a .d'e 
via;s 'de c-ornunilcação; . b) o esta
ll)elecim2nto ou eXJ.p>1Jora.çoo <lle · 
quaisquer indústtria:s, que inte<res
rem à s.egura;nJça d9 Pais". 

Urna é Ki<> ST. P.ra.do Kel·ly: 
. · "Ao art. 3. o, .alíneas e §§: 

sruibstitwa...se [pelo seguinte: 
"iJ'Itias zona,s ido t.erTitélrio na

cional que, mediamte .pror,:msta do 
Ocms'elho rcre Segura1nça, f01rem 
por lei, oomi;oide:r.a,d.as 1cle . inte.rê&
se estratégico, níio se ef,etua.1l"ão;
sern :Prlévia autoTização do mes-
mo Conse-lho: ' 

a) con.oessões de tie'rras ou de 
m eios ld:e trans-porte; 

b) abe.rtura. de vias tle COIIIliU
rucação; 
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c) -esllali:Mecimento oru. - e!XlPlO
ra.çãso de .i.ndlú~;ltir:irus qule interes
sam à dlefoe;:,a ,externa; 

P Mlá;g!r.ad'o único - As autori
zações previstas nas alíneas pre
cedentes poderão, pelo mesmo 
Õ11gão, ser, a qUJalquer t'€11ll1Po, !!"1E7 

vistas e lnwdificaJda.S"_. 
· Suibs'titUJa-~&e: "na<> zo;na,s 

·OOIIl!Siden-a'das es'tr~'bégic~' pa,ra a 
lde:feosa n a!Ciona1" - por "ID.as zo
. nas con•si-d!eriadas ~l"escindíveis 
à defesa nacio:rual". 

Em!en:àJa do Sr. Ata-11ba No,gueiTa, 
. -aSS'ÍIIIl 1r~rugida: 

"Substi<bua-s.e: a pa;la.wa "·es
tratégi<oo.s" .por "de i.n-t&êsse mi
J!i:twr"; •e .na 11Eftma, a : 

aoret,ioffi11t-Sie ; OUJ ide· transmis
ssões". 

Ai.n'Cl:a do ST. Mag.~lhães Ba.ra ta: 

".A.m-ewenue-Sie o final ida le
tra a) - "ou i-nstalações 1CLe mei
OIS ld•e tr.anmnissões" . · 

Ao § 1. 0 !Ô!O autigo 3. 0 - Su/bS
titua-se "la le-i eiSii:>ecificará as zo
nas cOOJJ:·idera'd:vs · e's'bra'tégicas" 
- por : "A lei esi}Jiecificará a:s zo
nas oonsidel!'aldas iJn:J:pr'esc~ncUveis 
à defesa 111acional" . . 

Ao § 2 . o do aiTtigo 3. 0, .aru:•eooe·nte
IS'e, d!e!Pois :da palavna, "·modificadas", 
as ;palawa:s: "ou cassada". 

Co·i.:rucide .co1m a do Sr. Ma.ga-1hães 
Ba-rata, .a ·seguinte, :do Sr. A.tal.i!ba 
Nogueil1a: - A' iP-ala'VTa "mo•d'ifitc.a- · 
dal;," acr.-·esoent·e-se "ou c.ass~ud.as". 

Pelo Sr. A~rur BernM:d'es foi apre
sentad'a a -s-Eguinp3. .eanetn<d:a ao· .arti
go: 

Ao • im'VIés \die "i)Jlrlévia a udi-ê:nr 
cia" ;cUga-~Se ".~prévio assentimen
to". 

A emenJc\ia do Sr. Pmdo K elly é 
substitu cwa. d;e t;o:cto· o all'tigo e tem 
por is:so IJ.)il'MBJrê!Ilcia . 

A emenda do Sr. Prado Kelly não 
prejudica as demais que são referen t es 
a algumas expressões do dispositivo, 
as quais são conservadas na emenda. 

O SR. SILVESTRE PERIOLES -
Sr . •Plresitd.ente, a emen'dJa, .p.arec:~-<me 

;res:t.ritiva; e - a úDtimla .guerra de
moiliStrou que não ;,e · td•ev.e 1im:iltall' 

. coisa a.lgu.ma em matéll'ia bélica. 

Diz: 
"ln,as z001a1;. cons.MIEI!alckus· es

tJra 1Jégi.Jc•as O.o 'D~rri tóri-o N a.cio-
1llal". 

porém. -;pode ha.v,er zonas estr.'atégiocas 
aliém d'o T wll'itório Nadonal, ocmo 
acontec'eu com os Esta-dos Unidos que 
tive!J'aan bases -.até no Bras-il. ISGO é 
ti•o lconheci-men'to d!e ·todos. 

Aqui .o artigo é mais 1a·ma:>lo: "nas 
zcnst: ccmlsidel'allas es·tJraltégicas". , 

Om, se á ConsltitUJição limitar só 
a-o Tmtritói!'io Nacional, nlLo será IPOS-
'sí-v•e t a o Br.asi1, n um.a gUI&ora d:e · 
gram:J.e arrnplit'uJde, que no' futuro [pOS
sa ().a!I'-se, ter bases em outros locais. 
A eXIp€il'iência 'Cl:emOIIlstlrQJU que as ld!e
mais nações, no cOTI!flito, precisa.raan 
ocmE-tderíar zonas de iJilteQ'.êtS.Se militar 
em outros IJ)aisEs. ·como, qualllto ao 
noo-só C•a.so, tre·siU!ringir e\SSas zonas ao 
Tea-ri'tório Naoion~al? 

O LBr.a·sil !POdem tJambéim pr-ecisa1· 
usatr os diQ'eitos de que s-e s-erviram 
a~· 'liemais nações. · 

Q'lbe-ro qule se oo-nsidc!Ie o assunto 
COi!Il oerta arn;pJ.Iitude. As -guer.r.as têm 
enjc.ooeamentos lóglcos; d.·eJVlemo,g. d-ei
:léllir aos tlécnicos militall'es o que fôr 
ne•D~!f.slfurio luara .a ldef\ç:sa n1a.1cional 
B>em a [JE\S tn"iÇão cOIIllStan t':: lj.a emenda 
d'O .no ore Dei!).Uita:do. . · 

P.enJ:o que aí fica bem -ext.u-r-eso o 
meu (p.encam!ento . 

O &R. EiDG:ARD ARRUDA - Se
nhoc .P'l'•esi!C.Iente, çuso disco·rd'a;r da 
inclUJsão, IP~'O[pOS-ta na emenda do no
blrle Dle'Pwta1ct,o P>rado ~elly, <\:l!a ex
Pl'essã.o "Territél~io' Nacional", mas 
o· faço [pCil' mQitirvos :di.·ve•rsos dos que 

· a.c.albs.m de· s•er eXUJ•endildo [pelo nC'bre 
cal-ega 8!!'. Dó[pu'tacl:o Silv.esta'e·. Péri
c1es. 

Realmente,· a lei há de ·ter serrn;pre 
,ação emin~b,tem!õlll.:te t<·rriltorial. O 
Podi~tr I.Je~l:tbatilv-o, lêm 10a.s·o a1gum, 
pcljeria . iditl:J.T nocma~ q1.l!e ultrapas
sassem o 'I'er.ritó:·io Nacictna.l. Como 
d'iss:e, . não pelas cazõles a[p•r.eos•ent.a\::l.as 
pe']o nobr-e Deputa-do snvestr·e P.é•ri
cles, ma.s, :poli .outa·a, me in,s-urjo :co·n
tra a inclusão das palvraJ;, · "'I1e;nr:lJtó
rio N:vcia.nal'. 

AJcho .à.is:P:~ns'áV'el es::::a r -e.f ell':ência 
;p-cr. St:I]Jo-la. já integrada na pré1pria 
forma q-ue a subcomissão dá ao an·
t~go qu•e estamos ·r.e•dtgindo. Não PDc 
deríamos, n:a verd'ad•e, Legislar prura 
ou'bros [pOntos qUJe· não 0'.S dO tel!'ll'i
tório naciwal. Só me<o:no em r.ela· 
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ção ··ao território nalcional ;poderia o 
Legislativo discrimina.r rwnas de .ca
.rlã;trtr ,estraJtlégiico ou ind·Uij:lellSlÍI'Ieis 
à dtef€\Sa nacimwü. 

Quanto a sEH"em as ~ona.s ·est<l'até
gicas· :d.etfilüd·as tpor :proposta do ocm
selho .de S êguramça, ta•mbém m e ,Pllr 
rece excusaid'o. 

Em owtl·o ldt:fl>Ositivo, ou seja, no 
;pa:rã,gr.afo 1. 0 do art. 3. 0 , o :projeto 
est.a'be.lie:ce: "a Jiei especificrurá ' as :w
na.s oQIIJJSidlea•a;cta;s estra:bé.,oilcas". Essa 
€EiJ>ECificrução, por'tJa.nto, !Pela Jei, }á 
eEJtá )Pti'EIVista no projeto· em outJro 
dll.;;positivo. 

O crwbre D~fP'Utado Br. Rl'adQ K:e11y 
adha :qu'e esta .i.lnct:i.teação ou disc:ri
mÍllt<lçáo doe zon!IEI .estratégic.a.s QW.e 
ser feita p& iP'roposta. do Conselho 
de .Segtl!l'a1!1Ça; .ora, dsso nl:e parece 
um 'Ct=[IC>eaanen.to ã. 1açáo do Pod'er 
Legislativo; &te pod.eria, meSIIII.o em 
discordância com a discriminação feita 
pelo Conselho, criar ' outras zonas 
que· julgasse de interêsse para a 
Cied'e::,a .nacional, co.ns1dera111do-a.s es
tretlég">.Ca.s . 
· Em suma, Sr. ·P:residlen'be, o dislpo

sitivo qrue €8tamos votando., ta! 'CO
mo redigido, parece-me atender a 
tôd:as a·s · neoessildades da à'e:Desa lnta
cional, tomarudo->Se, sobretu•do, oem 
OOIIllS~<dJeração ·O diwmwo.lvimen.to . do 
;pensaanento •e:)QI)r·e.,~Q nos demais ;pa
Táf61!'laifos .e alíneas Ido mesmo arttgo. 

:SoUJ COI!ltr a a · •emenlda. 
O ~IR . NlERiEU P..AMOS, PR.ES[

DENT.E - Peço a·Os SemhOTes IMpre
.Ste.nt,an;bes q\lie 'tomem ass•ento pa-ra 
&e rpi!C!Céld..ea- a !Votaçã<J. 

VaJmos 'Vota;r a ·emenda mbstituti
va d!o Sr. Prado Kelly, sem ;prejuízo 
d rus .demais emendas . ' 

Q:, .Semihores que .a.provam a emen
da su.ootituti:va., queiram ficaT sen
ta,dos. (Pausa). 

Re jeitada. 
Vamos votar, .agora, as emendas 

modificativ~s a êsse arti.go. 
A jprimei:ra., de autCI!ia do Senhor 

lY€jpU!tarJro Atali'ba Nogueira, malnda 
sUJb!s·ti·tui1' a. ,palavra "•esrtr·atégioa" 
;pciT "zon~s die i'IllteU'ê·&s>e lmil'ita.r". 

Ou!tra e.meiJJdia., rdo · rSr. Ma.galhãi~s 
Bararta1 manda sul:)fltituiT a pa..laVTJ:a 
"estra.tégi'Ca" por "imprescindíveis à 
d1:tf•esa nacional'. 

o · iSR . MAGALHÃES BARATA -
Sr. Presl.demte, mh>.:ha .emenda qu~ 
f a.-cil!itar .a ex;p~ora•çã.o das tenras nas 

frontrekas para fins :pa:Z.ticula;res 
ag'ricilltura, indústria ou ourtras ati
'Vi'll!a'\:!les lpel·m:iJt~d;a.s !P'ela .a utoridaJde 
militar. ·A :zam.a e·st1ia:tégi!Ca vai do 
Chui ao Oiapoque oe, dentro 00- imen
sa faixa que· C0111torna o ·Brasil, nem 
·têida e1a é im[Xl'efcirJd'írvel à d,e[esa 
riaciona.l. Na região não im;prescliri
díve1 ·à dteifoesa mracioonal - é lógico -
deve-se permitir o exercício de qual-
quer gênetro de ati vidad·e. .. 

Ad'mito a substituição. mais téC!Ili
ca :prQIPOs·ta pelo Sr. Atalfi.ba Ncguei
.ra,. mas. idesejo s e conc!l(da permissão 
P<ara ·e~plOTaJ', ·ne·ssa grande faixa de 
terras, <JS trechos não n ecessáTiOO à 
'diefesa i!}acionaJ. 

O SR. Nill:RiEU !RAMOS, PP..tBSI
DEN'IlE - A6 tdua..s emendas ·são es
tas: •uma, dto .Sir. Atali'ba. Noguei.I:a, 
mamdand<o ·dize.r - •Em Vlez de "·esitim
té.gicas" - "!de i.Jn:te:r'êlsse militar" . 
ÓutJia, l:io Si'. Magal!h&es Barata, 
maru::l1ando dizer - "imprescind'íV>eis 
à d:e·fe~.a mi.cicmal" , · 

O SR. AD!RIOALDO OOSTA 
Sr. P residente, peço prfeTêPJCia para 
a 1eme-nd'a do Sr . Magalhães Bar alta. 

O >SR. PIRADO KELLY - Ser. Pre
sidlente, se não .i:ne engano, 'ouvi e 
Sr. !Mtaga1hã.es Ball'.at!a dizen: qru:e 
a.JCeitawa Ja- ·e~<&são ~ ":i.nterêsse 
mili trur", rconst:.ante 'dia ~mel!llda do Sr ... A'taliba Nogueka. Talvez, se !PU
dessem conciliar as duas .e.mend'as tli
:õendo <:Í•esta ,forma: "mas zonas oon
d:deradas in1l!Jrescmdí'V'€is RIO inte:rês-' 

s e militar" . 

O SR. NEREU RAMJOS, PRESI
DENTE - · O Sr. .t.:~é:•roa1d.o Oosilll. 
mquer [>l'efe;rêuJCia .pa;r.a a emenct:a· do 
Ssr. Magalhã.es Bara'ta. Os senhorree 
qUJe ~0tão de ta.Cônd-o com a :p:r.ef<ell'ên
cia .solici'ta<da, queira-m lPe:runanecer 
S::!Illtaclc13. (Pav..s<t) . 

Ajpl'OVada. 
Os Srs. que a{!)Iovam a emenda tl.e 

Sr. Ma.galiháles BlaTa'ba, queh'am ficá.r _ 
sentados·. CP'a:u.sa) . 

.Aiprov:l!da . 
Prrejud.icad:a a emen•da do s~. Ata

liba Nogueira. 
O !Sr .Rlõ:pressl!llbante A.rt!un.· Bell."

nru~der• >atpre::.en~a a segrnnte ·emen
dla: 

"onde se •diz - sem prévia au-_ 
di'êr.J.cia - u1ga-se s·em préviô 
ws-sem.titmentto" . 
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O .sR. ARTUR 'BERINARDíES -
Sr. Presidente, ,paúle-oe-me que óeve
!l'I101l substitruir Q :rocálbulo - "oalllídi
ênlcia", por êsse que consta de mi
nha ~mendia. - "aSJSenti.m ento', por 
~so que a sún(p.1es audiêl::1c~a do Cem-

. se.liho de Seg111ranÇ!a Nacional JP<lld.e 
não i.m;pe,dir 6 que determrinam as le
tras a e b e ·OS prur.ágtraA'·os l:llêss.e mês
mo a.Tti.)go. O Oonselh!o iPoOde ·secr ou
vido, ;pode .disc·OI.l'ldar, .ma\S essa dis
cocrdância não terá .o •efeito de- um 
V'eltO de uma ,pr.o1btção. O Poder E.lre
cuMvo ,pclde!I''á, apés·ar da disc-ordân
cia do Cons•el!ho, efetiv.a.r Uiiil aw que 
in!'!I'injla a,.s l:etras a e b e os· parrágra
fo.s. do a;rtigo 3. 0 • 

O SR. . EDGARD ARRUDA 
Sr. 'Rresid!ep.Jte; é verdade que no ar
tigo em vota.ção só há :preferência à 
audi.ência. do .Corwelho de Segurrança 
Nacional pa>ra a lpl1ática dos atos q'Uie 
a seguir se inrucam. O mobre Re:pl'e
.sentante Sr. AJr:tur Bernarrdes a.oaba 
de .pr.qpor ·ememlà:a mandando su'b.31ti
'tuir a :palavra "aud'iência" ;por "as
sell1tim~·to". ESibou de .a.côrdo com ;a. 
emenda assim i!Jrojposta, mesmo rpor~ 
que a audiência de que trata o precei
to dev,e :serr enbendida no s•entido de 
permissão ou consentimento. 

Oom efeito mais a·diante, no :pará- · 
gr.af{) 3· .'0 , o IJII'Ojeto reza: 

"As auwrizações referidas nas 
·alienas a e ,b ct~:;te artigo podle
rão, ·em .qualquer ·tetrbpo, ser re
IV"J.&tas 0'11 mod-ificla;d;as pelo Con
selho". 

Ai ·,es>tJá: .a. ".aJt:)diêlncia' d'e que se 
trata de•ve secr •entEaldida no sentid-o 
de "au>toriza,çã.o" a ser dada · !Pelo 
Ooiil.se!ho [)ara _o5 -atos qUJe a s·eguirr 
ISá<J indic·adoo. Nestõ:as condições :pen
so q'Ll!e fPias:a anai-or c[a.reza. da 1ei, 
po:d'eríamos )p·elrfeitamente, aceitar a 
emenda apresentada !P'e~o ilustre co
leg:a S;r . ArtUir Bel·narct:es. 

O . SIR. I:-TEHiEU R:A:MJOS, PRESI
DIENTE - ·Em votação ,a. .emlell1da 
ropr-es•ellibad'a ;pélo Sr. All'tur Bernar 
des. 

Os S:mhores que :a a,pro:vam quei
ram ificrur sentados. (P!:LUSa) . 

AIP'rovalda . 
Vamos ,p1assa:r à. Jie,tr:a a.: . 

"qualque·r ato r~f.e-ren.t!e ,ao do
mfu:Jáo ou ;por;se ide ter-ras -ou aber
tura de vi:a\S de c-omrunicação". j . 

Há U..'na emenlda de autCJITia ct:o Se
rnhor Pra-do ~elliy, que diz o segqiin
t>e: 

"em vez de: - "qualquer ato · 
<r.e;fea·<eiilte 1a.o Kio>mmio {)l.ll poss-e 
de terraS" - diga-se: "concessã'J 
de ten·as e meios de transpor-
te''. · 

s. Ex. a coLoca em uma s;egunda le
trr.a ·b, a iabertua-a ide vi·a.s de comuni
cração. 

Ex:i1:·te uma ·em end'a do Srr. Maga
lhães BaTata ao rurt. 3. ~. que é a. 
seguinte-: 

"Acrescente-se, no rfi.na.l da alí
nea a: ou insta1ação de meios de 
transmissão". 

que coincide com a do Sr. Ataliba 
Nogueira: 

"Acrescente·se: "ou de tran.s
mit·são". 

As únicas·· ·emendas são e~;sa.s: a do 
Sr. Pr·a.do Kelly, que manda. desldo
brar o dispooitivo, c.om modificação 
d!e rre'Clação e .a do s:r. Mag-alhães 
Barr1ata, qwe c-oiricidJe c-om a do Se-
nhvr Ataliba Nogueira. r 

O SR.. PRADO KELLY - S'enhor 
Pl"esidente, começo por salientacr que 
a!;• dei!ll...ais emenldas lid.J.'S não •en'tram 
€m conflito CQffi a de redação por 
mim prq;J·os,ta, tanto que pedma a 
V. Ex. a que a votação :dJa mi!IJ!ha f.ór
nnda mã<J venha prejuàiça,r -as die
m-ai.s s.ugestlões oarpres•ent-ad,as. Dev-o 
eX)Plicàr por que a redigi rw·s ·têmnos 
mn que se -a.oha: "conoessões de terr
:ral3 ou de meios de t:r-ansporte". E' 
mnha m,tençã.o, d:e f~to, subiStituir 
a allín-ea a como 1eetá redigida no 
rp·rojeto, ,porque, por ela, terá de. i·r 
,ao Gcru;elho de Segwraiilça Nacioillal 
·todo e qualq'Ll;er ato ref.ea"ente ao do-: 
minio ott iPOsse de te~r·ras, ta.nw v-a~e 
dizeT, ato\9 inter vivos, 1atoo de rtra'lllS-

. missão causa mortis, mso Ida ~rqplrie
. de, tais como locações, arrendamen
tos ou ~ervidões. O dispositivo é aan
:plíssimo. A constituição de 34 tinha 
KJlri:IT() 'Oibjetivo: •est'aJoelecia., iilO ar
tJglo 166, que dentro tde uma fâixa 
de' 100 kilômetros ao lo'l).go da fron
teira, dáuGu1a que a.gü/1' a' está . substi
ltuíiclia JPela . irlid:aJgaçã<J do interêsse 
nnili.tar, nenhuma ool11Cessão de ter
tras -ou 1de vias de oomrunioaçã.o, e 
,a;bertm·ili destas, se ;verr~ficar~\s.e sem 
.auldiência do Conselho de -Seg'Ll.lran-
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ça Nacional. E' o princípio que es
ta-beleço. Tra.ua-se da conJCêssãó de 
ter.ras, ta~nto vale diZEl'l" tenras iperten
cen1Jes ·.a.a.s ;podeires I])Ú,blioos, a ··enti
dades jurídicas de direito público. 

E'. &se o ·.fim. Ago-ra, .estatu:ix que, 
nas tea-r.as ld·e ·dCliiDinio pall"ti.cula;r., tto
.doiS •cs a-too d!e· uiiliZJa;ç'oo fiquem de
\Petl!dle!n.tes Ido Conselho de Seguram.
ça, irnGJOrotarrá num fim an.ti-e·stl'até· 
gico e tam'J:)ém contráirio à d•efesa 
n.a>Cional, IPilr i SI<ro dificultará tôda!S 
as tlra!Ilsações , até o uso dessas ter
ms, impedindo .assim ·o flor-escimento 
a ·e semelhante zona quando o · in te~ 
rêl36e ,princiiPal da nossa delf-esa ·deve 
iClOtn.E;iJ;~ti.:r na fixação do homem na·s 
t erns limittrofes . 

Noo vejo, sr .· .Presidenlte, por que · 
mot.ivo a. 1exvreS!Soo dra.c·o•niana do 
artigo, _que também, s·ob oe•rto po-nJto 
dre visrta, rerpugna .ao meu sentimen
to demcarático. · 

Niessas wnldições, ~BsciLai!eço qwe a 
ai:únea a, ~orno a red~gi, retoinaJ a ori
en;t;a,çã.o U:a Constituição de 34, e o 
ou'tra cllámsula - "abertura de •vias 
d e comur.llcaçã.o" ·já cooota d-a alí
ne'a b, qwe -a estabelece dt~tintamen
<te, qua;nd<o diz: "Conce-ssões de t•e~r
ras ou de meios de trarupDrte". 

. E4ss,a elq)il"essão, "meios de trans-
rpotlt'€5" .fica conldicionada à conc-es-
1300, qUJan.do o Els't!lido C(}OOe/der a 
quem quer ·que iej.a o direi•to de e15,_ 
tabetwe.l' vias félr-reas, etc. . · 

Distinguidos, assim, os dois assun
tos, elimino o perigo que representa
ri•a . ru al:ínea a, p eLa sua demasiada 
e latissima extensão. 

O SiR. EDGAR.D ARRUDA - S'e
níhor ~esidel!lte, ouvi, com a. máxi
ma a t enção, .ai:• razõES do Sr. Prado 
K·eHy, j'!Xstifican.do -a ·emendta que 
a.pres.el!ltou, e •àievo confessa-r a V. 
Ex . a, Senhor Presid•ente, e à douta 
Oomi-s.são que a a.mplitulde do diSipo
sitivo que Sua Excelência emendou . 
foi d,a:da prcp.osiltá;damenrte 1Pe1a Sub
comissão. 'El' v.erl.ia;de lque, como 

acentuou o nobre Deputado, a expres
são · "concessão de terras" já vinha 
indicada na Constituição de 34, e tam
bém, é verdade, como ainda S . Ex.a 

. frisou, que essa "concessão" a que 
alude a Carta de 34 só envolvia as 
terras do património da União e dos 
Estados - terras do domínio patrimo- · 
nial e não,. também, .as do domínio 
particular. 

Foi justamente por iss'o qu-e oos, 
Jdru ,Su'l:Jcarn.i5>ã.o, redigimos dis.positi
·vo c1anld:o o eJ.al8tério, a allliPiitulde 
que n-ela ISI8 encontra. Ex{plko: des
<J,e ·,que a zona Be.ja consider!lida im
.,p:rescjnidl!ve<l<, 1!16. f o;rma da · emem.Jdla 
já .aceita, •ao se~r'Viço militJa,r, p~n.so 
,que nenhuma ,mUJtaÇão, quanto ao 
domínio, ou poSSJe, ou gôzo da· pro
pde·ct;a;dJe·, em quallquer 'cla6 flormas 
a•cllmiti<dlas pc.]a · lei CiiVil, .poderá ser 
feita sem a aud!i:êmci•a do Oonseliho 
de .Segurança Niacional. Ou a zona 
é .iJmlp: eJ>cinl:i!ÍIV·el .ao serviço mili ta:r 
ou não é. Se é, claro que as transfe
rências ou unificação do domínio, ou 
J?Osse, não se deverão fazer sem a 
prévia atKliência do Conselho de Se
gurança Nacional. 

Imagine V. Ex.", Sr. PTesidenJte, 
o &eguintie: .a União ou o Esta-do re
solve f·aze;r uma co'lroe~·oo clie terr as 
a d e;t;ermi:rmrda fPI2ssoa; . Essas verres 
·estão sitWlld.Ja& ·em zona . imprescin
dível ao serviço mili<t;ar, •OUJ à deflesa 
n atCiiom..a,l. Poi:s bem: OiPOO'tUJw:1ade, 
no m(}men:to •exato em que Ee faz 
con'c.2soão .é qUJe o Co·nselho·· t::.eà'á ollr 
'V~d'O a res.IJ'_eito. Dai em 'diante; mes
mo que 1â. zona C!onttinue a s·er d~ . 
inJter'êSs·e viltal par:a !a d'efesa n!liCio- · 
nal tais terras po,derão d!esl"OC;al!.'-se 
de um .pa:ra ouitro. patr·imônio, ,polden
do ,ch1eg<ar me•s.mo ao domínio .dé uma 
<e·ITI!Prês.a rel3itma;ngeiTa, sem, que, 'd!e 
~ualquer mtaneira, !Sieja -ouvido o 
Consel!ho refe·rild!o. 

Demais o IIJre'Ceito só se refere às 
terras COIIJ!Pl'BIJldiidas lllas Z'ona,s de
'nla'Cicnal. Nã;o abnam.ge tõda.s as ter
ras. A emenda apresentada pelo Se
nlhor .Sena'd'Or Magarl!hães BaT'ruta é 
restritiv:a., segUilld!o me .paireoe, .par
qUJe. substitui o JPil'ineíJpio de wm.as es- · 
1!I1at.égjoals•, _pe1o de zonas dec.l~a.ra'dias 
i.Jnlpr'es.ci.n!dliv€ils à defesa. nacional. 

Pm tais razões, .pens·o que as ltira.nlS
f.erâ11.oia;s Ido dom~n.io ou IP'OsS'e, por 
qualquer. das for'lllfa.s que a lei civil 
adlmi te !para o· ws-o .e. gôzo 1dia propri·e
da.de ou ,clJa r&~e~tiva ,posse, nã.o de
verão . se·r feitas, · >'!•em .a pl'élvi.a a udi
êocia do OonselhQ de· ,Segurança Na
ciornl. 

Noo basta que ·a audtêrmcia s·e fa
ça no momento 'da concessão origi
nária, que atribui. a '!JI!.'O!Pri•edrude d'as 
terl"as a fllet eil'minrad•a ipel;'-soa; nas 
mu'tiaçõe<S ulteriores do dQmín.i.o ou 
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<ta pc..ss·e, o Oonselho deverá s·er ou
vido. Se n!io fõ"r BASBÍ!m,. não haverá 
!nazão dJrura allldiênda na p'limitiva 
"c()[lcessão',. 

O SIR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - o Sr. Deputado Silvestre 
Péllioles ma.n.d;oll! à Mesa emenda que 
c;()lnJCilia o lli~Cl'silti.vo coin as diveT-
sa s · emendas :aip\!'€'Sen ta.das : · 

"QÚJa.lquer ato referente a. con
c-e~&sõ·es Ide terras, ou abertura de 
viaiS' >d:e ccmuniPaçã.o e m:eios de 
tran~'Ssão". · 

O SIR. ATILIO WVAQUA - Sr. 
Pr·~·sildente, são ldie it:Jo>do c-onvineeltl
tes as poru:lierações do Sr. Deumta.d'o 
IIL'Idgard.! Arruda. Nã·o fta.rnarei maiis 
~o IMSU!Ilto, IP!l'illillipa:;Lmelllte p<Jil"'qU€! 
estamos no finaJi ida se·ssão. 

EntJretanto, o díspositivo, como ·Se 
e'Ilf'...o'ritra ·r·ed1gi<l!o, veiO' conl:ítitucio
'l1Jaliza.r a !função ld'(). ConseLho 1dao Se
gurança Nacional. Neste cas.o, a au~ 
ld.'iêin,ciia 1dê.s.se Ól1gÍÍio s·erá obrig'a:tória · 
Ean todos os oasos da a1mea a. 

Rlea.lmente, a ·.a.m.plitulie ICl.o texto 
dew.e se-r l'imiitalda, ·O que podie· IO>el' 
feito \POr ·e·tnen'd!a qUJe 'talvez concilie 
todos os IPCilltos .ct.e 'Visita. 
De~aria que a lei regu;l'asse as di

V•en"\:'as htpó-teses Ida allinea. a, Ide m.o
do que a red'e!lê!ncia não abrangesse 
aque~e.s aJtos da !Vida civH qoo, em 
lllbsoluto, afetam a se·gu:rança nacio
nal, e !distin.gu'Lndo-os Idos que \POr>
v.enltUíl"a, 'J>OS'Sam afetá-la. 

Como está. 111.·0 d'iSIIJosittiNo, todos os 
a.tos referentes à IPrapri-edrude parti
~mliar, ld•eilltro ld&ISa zona, ;ficarão 
S€1Il1jP•ré ;subord'i.nados ·:w c.ontrôle su
premo e constttt.roiona1 Ido (}QIIl·selJho 
dle Segurança iNaci"Onal; entretanto, 
s·e, msdian.te eanenida, dermos à lei 
a facu1dlad-e 1die .esrpecifiear êsses ca
sos, esua.belece:r.e.mos lirnita.ções pel'-
fei.tamente condlialtórias. , 

Não tlive teJI!jpo ide r-edigir a emen
da, porque ·a sugetEitão me ooorr,eUJ no 
cUT·w do del>ate. Mas é êste o meu 
.!Pensamen·to. 

O .SR. - NEREU RAMJOS, PRESI
DENTE . - O Sr. D€\Puta.do Pra'do 
Ke-lly ld.eo~a.ra .a.oei.tar •a •emenl\ia. ·do 
sr. Deputado Silv,estre Périél<es, re-

. 'di.gi·ct.a noo· seguintes .: tê.rm.os: 

"QuaJiquer ato referente a con
ce'S:São de lteT"ljliS, ou a:b.ertuTa de 

t 

vias de comunicaÇão e meio d.e 
transmissão". 

A .redação co=ilia as Jtl'OO emendas 
af er·ecildas . 

Tra:tarudo-se de emenda subBtituti
va., lt.em pref•erêrn:ia . 

Os ~enhore-s _que a aprovam, quei
ram conservar-se s·entados. (Paiu.sa) . 

A,provad•a. 

Ficam, !por cons·eguint.e, ;prejUJdica
das as •d•emais emenJd:as. 

Let:a b: 

"0 •estabe1€1cimel!l;to óu e~lo
ração de quaisquer indufltrias 
que 'intte:ressem à sEgUTança ·ido 
Pafs". 

Há uma emend·a. do Sr. DEv·Uitado • 
Pr•wdo Ke1ly: 

"O e.strubelecimento ou eX1!)kl
ração de indústrias que interes
sem ãr defesa externa". 

Não é, rprÕjpriaaneiilte, emenda, de 
vez :que s·e trata a\PEtna•s de oredaçio. 

Em IV'olbação a Jletra b. Os Senho
r.es que .a a,pro"V"aan, quekam con-ser
var~se Bentrudoo. (PaWSICJ,.) • 

AJpr-ovald!a. 

Hiá uma ·emenda aditiva do se
nhoT IDejputrudo .Al'tur · Bernard'es: 

"Acrescente-se: c - construir 
pontes e ·estrru'drus doe feno inlter
n.aci'oiilais"_. 

Elm -rotação. Os Senlh.Qr.e5 que a 
.aprOV:f:lJil, queiram conseTvar-11e sen
taldos. . (Pa.usa;) • 

Ap!ravaJda. 
"§ 1 . 0 - A lei .especificará at> 

zonas considereda,s estratégicas, 
reguilar.á a sua .utilização ·e ;pro
vLden!Cia<rá \Para que nas indús
trias nelas situa.das pre'CiOIIDÍnem 
os ca,pi tais e tra.ba.J.hadores ibra
sileiros". 

E'sll:Já tsrôbre a Mesa emenda subs
ititutwa 1c!Jo Sr . Depwta\cl,.o Ma,galfrlães 
Brura.ta, n-este 'tênnos: 

"à lei e::wecif'iiCariá •as zonas 
consi•demadas im(presclndiíveis à 
defesa [lacional". · 

Em v~ ae "consideradas estratégi
cas", para conformar o texto com o 
que já foi aprovado. 
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:ijm .: 'vQ~tação o rurtigo salvo a 
~enld'a. (Pausa) . 

Aprovado. 
Em ;v.otação a 'fmeruda. (Pausa). 

Ac_urova:da. 

~ 2° - As autorizações refe
ridas nas alíneas a e b dêste ar
;rentes nas alíneas a -e b idêste ar
tigo, poderá!o, em qualquer tem
~po, ser !revhsita's e modificadas pe
J:o Ocmseliho". 

- Hlá duas emendas ·dos Srs. Maga
!lhíLes Barata ·e Ataliha Nogueira, 
ma-TIIdJancl<o acreJSK}e•ntar a ~palarv"Ta 
"cassadas". Dir~se-á: "revii)ltas, lmo
tl!i.ficad'as ou, cassadas". 

Os. Senhor-es que aa:xrovam. o · ·§ 2. 0 , 

salivo a em-enda, qu-eiram conservar
se sentados. (Pausa) . 

Aa>rovs.d.o. , 
Os Senhores que a.pro>"am a emen

da, queiram OO!IllServall"-~Je sen<tadoo. 
(P!a.'!l$0 . 

A.p;rovMta. 
Aa>rovada .como lfoi, a emenda do 

ez.. 1!Dejpulta.d.o Artlll' Uemar-des, o 
•§ 2 . 0 fará ~ref.eTência, -também, à U:e
tra c. 

Detvirdo -ao at<:lioa·nltadJo da hora, en
.IC&ro a sessão, oonvooanldo o·utra 
!Paíl'a amanhã, às 9 horas. 

Lev.an'tarse a sessão às 12 ho
ras e 40 winu'tos . 



38.1 Reunião, em 7 de M aio de 1946 

.ReU!Diiu....se, hoje, às 9,30 ho.ra s, a 
Com:issão d a · Const irtuição, com a 
presença. dos Srs. Constituintes : 

Nereu :Ramo!SI, Pr.esidencte, Maga
lhães Barata, Gustavo Capanema, 
At ilio Vdvaqua, Má.:rio Masagão, SiJi. 
Testre Péricles, - Eduardo Duvivier, 
Agamemnon Magalhães, Artur B er
n avd!es, Soar-es FHho, Valdemar P e
ld!r-ooa., C'aires .de (Brito, ~es da 
Cunha, Guaraci Sil<veira, Edgal'ldí Ar
ruda, Milton Campos, Graco Cardo
so, Prado Kelly, Costa Neto, Alio
mar Baleeiro, F erreira de Sousa, Flá
vio Guimarães, Adroaldo Costa, Baeta 
Neves, SolliSa Costa, Ben edito Vala
d ares, Ar.rud.a Câmara ArgEtmi·ro Fi
gueired.o, Clodomir Ca.l'doso, Café Fi
lho. 

O S..~: NEREU :RAMOS, PRESI
DENTE.- Estiá aibel'lta a sessão. Sub
meto à ·discuSBãJO as · atas .. pUJoli.cadas 
no Diário rJiL Assem!Jlé'Va de !hoje. 

Não havendo quem peça a ;palaNil'a 
diou-.as :por aprCJIV1a.da. (Pa.rusa) . 

.A/prQvaldas. 

· · Vou submeter à votação o art. 4.0 

do Cajpítulo "Da fl,egurança da Pá
··tri.a. e do Regime", que diz: 

" Cabe ao Presidente · da Re
pública a direção política da 
guerra e a escolha dos Coman-· 
dantes-chef.es das fôr ças em ope
ra,.ções" . 

A {liste artigo foram oferecidas 
d uas emenlda:s: 

A ·p:rimeia:a., do 81'. Prado K~lly : 

"I n.cumoe ao Pres~dente d a 
Repúbaica a ·direÇão política da 
guerra. AG ·otperações milita?:es 
serão da campelténciá •e re:~pon
srubilidade ·dos coC>marudanies...che
fes que êle d e&ig•nar para as fôr
ças em cam:panha" ,, 

f 

A segunda, do Sr. Magtlhães Ba.
r at!J,, ma>ndarudo acresceThtar !lJPÓS a 
palavt a -"operações" o seguinte: "nos 
diferentes teatros da guer r-a" e "oos 
dtferentes ltea.tr~ de operações". 

Há, ainda, outra do Sr. Atal'Lba 
Nogueira. n "() mesm o se-nltido. Diz: 

"Sulllstitl.lla""\Soe, "Kl!as fÕT'Ças em 
ope.rações" por "idos 1dli:foer entes 
1leatros· rde qperaçõe-s". 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO ~ 
Sr. Ptresidente; sei qu e es ta rdispoSi
ção, atri-buind-o a:.o P restdeThte da R e
pública a direção política da guer
r a não .é do projeto; é antiga ; já . 
havia ~ido IOOnsi.gnada em CQnstirtui
Ções '<tnteriores. Mas com{) nem sem
pre rus coisas antigas são as mais 
oe.rtas, eu me .per,mito enunciar, doe~$~ 
de- jrá, meu vocto contrário a êste dis-
positiv·o. · 

Aldho que, na (prática, ela polder á 
d<all' marrgem -ao President e Ida Re
pública d;e atnbuir a si ;próprio :poder 
que não roi do espf:rito da GDl11Srtitui
çãJO, e su:por que está n o seu ar.bitrio 
a .direção da gue-rra sem a palavra do 
Congl'esso. NacionaL 

A direÇãG ,polit ica ·da g11erra, deve 
ser ato de colabora.ção estreita en
tre o Presiden te e ü S re[lresenta~r..ttoo 
da Na.rção. . · 

As-sim foi 1113.-s gr andes !POtências 
democráticas que participar am da 
última guerra e, tem os o exenJ.iPlo da 
guoe·m·a .Cisplatina, ,quand<O o Parbar 
m e<n<to 'brasileiro esteiVe long-e de ~;er 
uma l.JlcUma rerpreserutação de oJpii!'li
ões .públicas, mas apenas um e~il>ôço, 
- qualquer coisa, menos r epresentar 
ção da ó(!)iniã.o .pú!:>Uca como Assem
bnéia Legis]ativa. Aquêle Pa r lam en
to tinha ponto de vista <difererute do 
Imperador e sabemos que a persis-
1Juncia .daquela gue.r<ra, in!fel~, por 

• 
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·toldos os tíltulos, foi ato ~pess•oal do 
governante, que naquele tempo era, · 
na realidade, o Poder ~ecutivo. O 
Parlamento foi hoo-til, negou meios 
para essa ,gueiTa e o resul.tado foi o 
pior possivel. 

Não quero, .porém, arrastar a opi
niã,o de quem quer que seja, mas 
aa>enas definir mel.ll,voto. 

O SR. PRADO KELLY .- Senlh.or 
Presidente considero a emenda. que 
apresentei como de simples redação. 
Nestas coDJdi.ções, peço seja encami
nha,dla à Tespectiva Comissão. 

O SR. NEREU AAMiOS, PRESI
DENTE - Senado, realmente, de re
dação a emenda do Sr. Prado Kelly, 
acedo à sua pe.rm.issã.o. 

Em votação o art. 4. 0 , salvo as 
emendas dos Srs. ~a.gaLhães Bara,ta 
·e Atalibà N()g'll'eim. (Pausa) . 
~rO!Vado. 

O SR. MAGALEiÃEs BARATA 
C!om a nova organização da guerra 
temoo: um grande chef·e - o Chefe 
do Es·trudo Maior Geral das Fô;rças 
em qperações. Cada frente àe O[Je
ra,ção pl'eeisa teT seu oQmandan<te em 
ahefe. Como vimos na úlltima guell"
ra, houve com8!Illdantes em chefe em 
VIários lleatras de operações: no Ori
ente, no Ocidente, na Africa, no Pa.
cüico; enfim ,em tôda parte existia 
um grande chefe de Estado Maior 
para VIários Comanidos, chefes ·em z<J.. 
nas de qperações diferentes. 

E' meu pe.rusamento atender a essa · 
circwnstâm.cia. 

O SR. SILVESTRE PERIOLES -
Sr. Presidente, no pr·oj:eto já s·e aclha 
a el!iPI"€'Ssão "•Comandantes Chefes" 
no plll!l"al. Parece-m.e, assim qU!e essa 
outra emenda é, também, de ;reda
ção. 

O SR. MILTON DE CAMPOS -
Senhor Presidente, acredito q1,1e se 
possa sUJprimir o dispositivo do ar
tigo 40, ,porque já está d!etermina,cto 
no projeto que o Presidente da Re
pública é o Comrundan<te SU!pl"emo 
das Fôrças de Terra, Mar e Aa."; ,por 
conseguil!l.te é na tl.llra] que a êle cai
bam as designa,ções . ai estip~'ad~. 

O SR: NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O artigo já foi aprovado. 
Aípenas as ' emend-as é que estão sen
do a,preci!lldas. 

O SR. MILTON DE CAMPOS -
Julg'uei que ainda não o -tiVI€SSe sido. 
Perdoe-10.e V. Ex.". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEJN'I1E .:_ o Sr. Ma-galhães Barata. 
pede a retira.da de sua emenda. IDs.tá. 
retira,d:a . 

A do S.r. Ataliba Nogueira está n>a.S 
mesmas · OODJdições da do Sr. Maga
lhães Barata, já l!"etirada. Subm€1t<J..a. 
entretanto a votação. (Pausa) • 
' Rejeitad•a. . 

Pass•emos ao artigo 5. 0 que estatui~ 

"Todos os nrasiléros são Qbri
gaJdos ao serrviço miílitar e a ou
trO'? enca~g·os necessários à de-
fesa da Pátria, nos ltêrmos e sob. 
as penas da 1ei". 

O SR. SOARES FILHO - Sr. Pre-
siide:nte, o ait. 5.0 do projetQ d-a· Sub
comissão COilltém as mesmas ex:Pres
f.óes que o artig_o correspondente da 
COlliltituição d;e 1934. Entretanto, . es
ta última não criava um pa.rág!ra.fo 
como se estabelece no parágrafo pri
meiro do projeto, pois a. matéria nele 
inserta l€5ta va (pl'le'Vi.Sita no próprio· 
a.ntigo da Corusti-tuição de 1934. Ha
VIend!o, ,portanto, perfeita, identidade 
no.s .temas .e pens&nentos entre as. 
redações .da Consti.tuição de 1934 e a 
da Comissão, deixou o assunto como· 
lembrança pa-ra ser redigido posteri
ormente, f,az;endo consignar desde jâ 
que r-eputo como mais razoá,vel a. dis
JPOOição oorref~Pondente, da C~tl-
tuição de 19~4. , 

Fwibo-me a a~presenlta.r emendias~ 
porque jé. é de fPraxe que as de red8.
ção d.-wem seT en~C:a~minhadas à res-· 
peotiva Comissão, mamando, porém, 
a atençãio ,para o diSfPositivo da Cons
tituição de 1934, a :propõsito dêsse. 
artig}o, .que é idêntico •ao do. proj-ero 
ora. em deba,te . 

O .SR. NERJEU RAJ.VJ:OS, PRESI
DENTE - Em vote.çã.o. 

Há uma em-enda. do Sr. Magalhães 
Barata, mandando suQ.stituir a, ex- . 
pressão - "e a outros encargos" -
por "ou a outros encargos". 

OS. Srs. qllle ·aJPrOVjll.m. o dispositivo, 
salvo a . emenda, quedra,m fioa.r sen-
tados. (Pausa). ' 
~OVSidlo. 
Os Srs . que apr<Wam a .e!lllJEmda, 

queiram perman€Cer sentadO!?. (Pau
sa). 
~oVIada. 
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Vamos adiante .. 

" .§ ' 1. 0 - A1; mulheres fic·am 
isentas ICl!o seJ'IViço rrúlitar, mas 
sujeitas aos referidos encargos". 

. Existe · .em-endia do Sr. MagalhãJes 
Barata, nos seguintes têrm<JI.'i.: 

"Subs.tituarse - "mas sujeitas 
MS r·ef•eridos encargos" - PQr -
"mas · suj•eitas aos encargos com
,pativ·eis com as surus condições". 

Há emenda idêntica do Sr. Atalli~ 
ba NogUJeira, assim 'I'edigid'<l.: 

"Substitu!lri>e - "referidos e.n
cargoo" - por "enoarg.os COIIliP!lr- · 
tfv·eis oom a sUta condição'. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Sr.. Presi'cliem.te, oonstder.o as dua-s 
emendas oomo de redâção, porque o 
parágrafo é muito daro e noo deve
mos reS'lrringir o que a lei ardinária 
deva estli,beleoar a I"espe1to das se-
Jllhoras. · 

O objetivo do dispositivo é isentar 
a;s mU!llieres do serviço mHitar prà
priamente dito, d·O oh,a.mado serviço 
.dias armas., mas sujei1íá-laSJ a uns 
1Ja,nto.s .encargos. As moças, hoje, 

·concorrem com os r3.1paz:e~> aos cargos 
públicos e é justo tenham também 
oartificado de que servii"am ao Exér
cito. E' uma questoo de equidade, 
para que não· tenh·am o J)rivU:égi.o de 
plei•tear lugar~ públicos sem cer;ti
fwado militar, quando os homens, 
;para isso, prelc:i:sam do certifiJCOOo 
de reservista. 

DeVlemos tieixar aerna a.rnplitude 
para. qUJe a lei ordinária diga quais 
êsses encar!l'OS que esta.rão natural
melllte de acâ<rd:o com as condi.ções 
f•emininas. E' cla!ro que isso está 
COIIIIPreendido, eshá implícito no pró-
prdo parágr.alf·o. 

Alcllo, !POrtanto, dies.neoesSJárLas as 
emendas, saLvo se as c-onsiderarmos 
dle redação. 

O SR. · NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Os Srs. que aprovam o 
di!1POsitivo, salvo as :emendas, quei
rMU ~Cons·ervar-se sentados. (Pausa). 
· .AJ>r OIV'ado • · 

, Os Srs. que aprovam !l\SI duas 
emendas, que são no · mesmo senti
do, qUJetram .fica-r sentados. (PaJusa). 

Rejeitadas . 

Pass-o ao § 2. 0 : 

"0 s-erviço .mili•tar dos eclesi
ásticos SJerá ,prestatio ~ob a for
ma dle assistiência espiritual e 
hoa!J[balar às fôrças armadas" • 

Há emend~ do Sr. De.putado Sil
ves·tr~ Péric1es nos seguintes têrm<>s: 

"0 serviço militar dos ecilesi
á.sti.cos se:rlá p:nesta,do irlPS ser
viços dia-s fôrças armooas ou sob 
a f·orma de assis1Jênncia -espiri
tual às .mesmas". 

.Ao mesmo . pa:riá.grafo existe a 
emenlda do St. Deputado Gua.rad 
Silwira a-ssim C0111.0ebid.a: 

"Ac.resoen1le-se ao § 2. 0 do ar
rtig·o 5. 0 - "e dos · que alegam 
·quJes.tões de oonsciênda, no ser
'\"iço .ct,e ,p.adi.ol!!•gem e .outros, a 
c'l'itério das autoridades". 

O SR. ALIO MAR BALEEIRO -
Sr. · Pl'esLcLe:ntJe, qUJero cum,plir,' com 
jpra21er, um deve:r dJe coleguismo e 
silm.'P'3!tia para com o nobre Deputado 
Guaraci Silveira, eX!P<mdo os. moti
vos que o levaram a 3.1presentar à 
douta Oorrússão a 1emenda que V. EX." 
acabou de ler. 

O Reverendo Guaraci Silveira en
carou a situação daque~es indivíduos 
que em tell1lPO de guel'l'la, por suas 
convilcções religiosas, filosóficas e de 
qua1quer outra nittu:reza,( até mesmo 
·tem(perrumentais, recusem o serviÇJ() 
rrúl:Ltar, po·rque lhes il.'€fPUgllla oobre
tl.lldo ,o de<Vier <dJe matar, mas não 
querem fugk, de modo algum, .ao de- · 
VJe:r .de morrer. Poc iss.o fêz, S. Ex.", 
referência e;oqpre&sa ao &·e'!ViÇJ() de ;par
diolagem que, srubemos, é ·doo mais 
perigosos, um daqueles em que os in
divíduos que o p:rest'<l.m mais s.e ar
ri:<ocam a moil.'rer. Não vejo como ~ 

,possa recusar a .aJgu>ém o des-ejo de 
mostrar sua capacidade de sacriff
cio .numa. hora de perigto para .a pá,. 
tria e, ao mesmo tern:po, não tV.ejo 
como se .possa ifocusar ·O direi·to de .al
gu;ém não quener matar, s·e assim 
pensa em virtude de suas convicções. 

. ~&In, não tenho nenhum vexa
me em ,defender a emendia do nobne 
Pastor Guaraci Sillveira, mui-to em
bora a nós juristas, possa .diar a im
pressão de que é um tanto irregular 
deooe:r •a essas mirn.úcias numa carta 
canstitucion&l. Ainda assim, não po-
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deríamos ll"eéUflar si:Jr1:p!lltie. à emen
da, po~ jpO:ranenbres c.omo êss·e pulu
lam em to'do.s· os ,textos. de Ocmsti
tui.ções que temos votado até agora. 

O SR. C'.AJRES DE .BRITO - Sr. 
Presi'd!ente, .f.aço minhas ·as palavras 
do Sr. Depurtado Aliozna.r Baleeiro. 

- O SR. SILViESTRIE PERIICLES -
Sr. RresLdente, quero just}f!ca.r a 
emenda por mim apresentada, no 
.senttdo dJe que o serviço militar dOS 
edliesiâlEil:.iioos' ·.será 'PI!1es<bado no s~r
viço das fôr-ças armadas e na .assis
tência e~ritual idas mesmas. 

Embora .haja a redundância de ser-· 
viço militar ·e serviço das fôrças ar
mwdiit:s, isso poooo i,mporla, pm:que 
poderá ser modificado na redação 
substituifl'lld()-IS·e por "•tra'balího mili
tar" ou coisa SlellneJ.ihJaiUte. 

O que desejo •aoent'U!a.r é o seguil!l
te: como consta do parágrafo que os 
eclesiásticos só podem prestar serviço 
so'b a iforma de asswtência espiritual 
e hospitalar, aJiPIPlii·o êsses servdços, 
porque o Exército está dividido em 
cOiffitbatentes ~ não combatentes, ou, 
melhor - em armas e serviços. 

Nálo queremos, nem ,diwemos im
pôr ao.s •ec1esi!Wticos o ide'V;er de ser
virem. às .armas, jll!Stamente ,para que · 

' não matem; mas se êles se deU.·ica
rem aos o>Ut!XJIS< ser'Viços, como <de 
saúde, justl.ç·a, aJmoxarifaido, abaste
cimell!to, intendência, remunici-amen
to, etc. terão mais aillli>lituJdle de oo
laJbor.a.ção. 

:ll:ooe o sentido de mi·nha -emenda. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A .em~md<a. do Sr. Silv•es-tre 
Pértcles é substitutiva, e, nessas con
dições, tem de ser votada em pri
metro lugar. 

Os Srs. que a aprOIVam, queiram 
ficar sentados. (Ra:usa) . 

.AlProJVadla . 
O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre

sidente, l!Jeço a ·V. Ex." faÇ!a consig
nar que votei co:nbr:a. a eme11id'll., . p a.r 
pref erir o <iispoodtiwo do pr<Jjeto, que 
r eproduz o texto a nálogo da consti
tuiç~o de J.934 . 

. O SR. FERREIRA DE SOUSA -
SJ,'. Presidente, peço a V. Ex.3 faça 
constar da ata .que a«<J<Illli>aruho o v·o• 
to do Sr. Prado Kelly contra a · 
emeruda pe}o mesmo motiV'o p or êl<e 
€1ll~ia:do. -

O sR. NERAEU ·RlAMOS, PRES!!
D!IDNrl'E - A d'eCila.racálo de vossa. 
Th.~e1ência oiJIIlS·tal'lá. dâ ata. V amos 
proceder. à votaçã,o da emenda adi
tiva do Sr. Gua;r.aci SlJJveira ao ~ 2.0 

do .rurt;i,go, 5. 0 , nos seguin1Jes têrmos: 
"AlcT·escente-ls<e:. . . e dOIS que 

aJJegu'em questã-o de coru;:ciênicia 
em se'r.viço de tpa;diolag1em ou ou
tros a critério das -autoridadies". 

O SR. BII:.V,ES'ffiE :PERJ:CLES -
Sr. Rr<esià!ente, o . no.bl'e D~urtaJCI.o 
Sr. Guar.a.ci SilNeil"a :ao retirar-se do· 
recinto, por necessidade premente, 
confiou-me ~a j:ootificação de sua 
emeiJlda. 

Diz S. Ex.": "A emenda a restpei
peito da qual já corusuJ.tei oo mem
bros ida 9. "· .Su'b-Oomi.s;.ão, foi' aJPre
sentaida, m•a:s eu nã.o sei se podlerei 
estar aqui para deferudlê-la, em vista 
·de meu estado de saúde. 

E' a seguinte: 

".Alc·veooente-se: . .. e dos .que 
a]eguem moltivo dle oolllSICiênlcla 
em s•el"viço de padi.olagem ou ou
tros a critério .das autoridades". 

A <emen,dia VÜl•a evitar que- 1percam 
o dire:i.to de cidaJdãio aque}es que, !POr 
motivo de éonroiência, não querem 
mata.r, ma<s estãio dispomos Q. mO'Til'er 
pe~a !plátria, nos lugares de maior pe
rigo. São poUICoo os que, J!)a.ra não 
m a-tar, estão prontos: a morrer ;ruos 
1 ugwes citaJdos, mas 0\S direi 14Js sa
grados de tais home!Ils precisam ser 
glai!'allltidos. 

isbo -eooreveu, como justificação, o 
lllio,Jlroe DepuitJrudo puaTaci .SHvcira. 

Pessoalirnente, &ei que -existe uma 
seita )Pl'ottli;rt:Jante SU/slt:Jentarudo &\te 
ponto de vista: nunca podeFão matar; 
só IPQderão mON'er. Ser;virão, [>Ol'!tan
to, IniÜJito bem à tr01pa. Em n osso 
m eio, entretant o, isso ser~a. perig!oso, 
por:que o ciJda;dã,o que quisesse isen
ta.r~se d o do1or:oso .;;eí!'Viço mil:i:tar po
d eria di:;}e,r que tinh.a tpara isso mo
tivo de consciência e se ·eximir d'o 
d€1V'er que ca•be ,a todo mdivídu!O: 

O SR. ~EREU R&M:IOO, PRESI
DEJNTE - Em votação a .emen:cl!a. do 
Sr . GUJa-rruci Silv·etra. (Pausa) . 

!R e jei üalda. : 

O SR. O AIRES DE BR'ITo ..,.. Se
nho~ Presidle.rute, vot ei a favor da 
emenda, Jl(Jrqu-e já. foi votada aqui 
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semelhante exC€Ção relativa .aos eélle
siá.sticos. 

O SR. NER!EU RIAMlOS, PRESI~ 

DElNIT - Passemos ao § 3. 0 do ar-
tigo 5. <>, .a.ssim redigitl.o: • 

•lNeÍlhmn ibra~lileiro polderá 
exercer .função pública· ou asse
melhada, s~ prova.r o CUJilllPri
mento das obrigações estabeJeci
'd'as neste artigo". 

Existem · ~ ~eguint~ emendas: 

Do Sr. Sil ve&tr·e Péricles :_ 

"AcFeooente--se no fi'!la:l! - ou· 
·a .soo i~enção legal". 

Do Sr. Maga1hã>es Barata: 

"Substitua-se o § 3. 0 ;por: 

"N\enhum brasileiro poderá 
exercer- função pública ou· assa
melhada a partir de 22 lll!los sem 
prov-ar o cutnJIIllimem.to .d:as obri
g!a.ções es=tabe1ecildas n'e.ste arti
go ou iS€:Ilyão legal, e, a prurtir 
de 18 anos, . sem .pr<J!VIrur o seu 
·aliM;amento .rrrilitar". 

o SR. MiAGALHAES BARATA -
Sr. Presidente, ~[)re~Sentei a emen'doa 
a fim ·ule aowbar-se d-e 'Vez com á Si~ 
.tuaçoo em ,que se :v.em de'baltendo as 
pes.soas ,die 18 .a 21 auos, as quais não 
IPOdean •e:x:ercer carg.o público algum, 
m-e:sa:no de concua-so, porque .só lhes é 
dado êsse d!ireito, quando co~eguida 
a oar.tei.roa. de reservista. Ora, só aos 
21 amos, pois aoabamos com as linihas 
de tir.o, po·de o ,brasHeLro obter .o cer
·tifroalcio de· r·eserrvista, depois de· pres
tar o serviço mili t.ar. A.slsdm ,sendo 

, aJpresentei a emem.rla, ;porque, aos 18 
am.os, uma vez alis!Ja,do, obtem o 'cl
dwdão o certificado militar Ide .a.'lista
mento, qwe o ha.bilitará pa!I"a o J;xer
cicio de oa.rgo público. Qua.ndo fôr 
convocado, deixará, então; o trabalho, 
sem 1Pil'ejui2lo, par~a~ . f.azer o serviçoo 
militar. 

Devemos levar ainda .em consdde
raÇã:o que não há mais o oertl.fi:caJdo 
de reservis•ta de 3. a &tegoria, só 
existin!do .o de .1 • ...-, quallldo· prestado 
o serviço militar, que hoje tem ca-
ráter QJbtiga,tóri-o. · 

Esta. a rnzão dle ,s.e:r de miiJJlUl 
emenda: garantir a situação dos 
b:rn.sille<k'os entre 18 .e 21 a.n·os, (porque 
muitos a~ mesmo aos 15 e 16 aiDKJIS, 
jâ eru;.tentam a familia. 

O SR. NEREU RIAMOS, PREST
D!EN'I1E - A emem.da do Sr. Magla
lhã>es ·Bar311la .é sUJbsfitutiva: il)Or con
.s•egillnte tem :PI"e:f·~ênlcia na, vota-
ção. 

Os Srs. que aprovam, queiram, 
co~ewar-Se sentados. (Pausa) . 

Ati>rO!Vad·a. 
Fica .prejudiCja>cl:a .a emenda d<> sr. 

Silvestre PéricLes. · 
Emenda do Slr. Má-Tio :Masai!'á'o 

que não ficou prejuruoa.da !Pela a,p:ro- · 
V'ação da •do Sll'. Magalhães Barata, 
manda su:primir .as palla,vras "ou ~
semelhados". 

O SR. MARIO MASAGAO - Sr. 
Rf.esidente, .a expres.são - "fu:nÇão~ 
as.s•emellhada"· peortenoe à técnic·a roi- · 
litar. Ao 1fue.r - 'ifU!llÇ.ão pública",
o rtexto d:a €llll'eruda vitoriosa, do sr .. 
Maga)lhães- Baratla, ~ef-&e-se a fwn
çãJo pú'blioa _civil, ;porque a funçãlo 
militar . é exercida independente
mente da oa'lilerneta, uma vez que 
nela juSbamente é que o candidato a 
-VJai aJdquirLr. 

'Não há propriamente, wn . crité
ol'io fixo de função '.lG~&emellhada. à,. 
fUill.Ção poolic'a civil, e devemos evi
úall' que o :texto .se ,preste a dificul
da;des. Já. tive Q.POrtunidade de pre
se:ruciar uiina discussão, em que ~ 
[>rocurwva saber se os empregados da 
Siantía Casa de Misericórdila dev-em 
sell" ao.ru>i~m'lioo asJ:)emel!halclioo '8.06 
fUãliCi·onários ,púbLicos, em ·vixtude de 
rree'ber .aquela auxilio do Estado • . o 
conceito é mutto amplo, e pode cau
s·ar embaraços, {P'elo que proponho 
que s•e elimine d:o texto a ex.pressã;o 
"e .a.ssemelihadas". 

O ,SR. NER'EU RAMOS, PRESt
DENII'E - ()s Srs. Repre1S'€1itam.tes 
que ajprovrum a emendia do Sr. M'é.
aio M/as.a,gão, queia"am ficar sen1la
tlos. . (Pauia) . 

A;provadoa. 

O SR. s.IL VESTRJE PERIICLES 
Sr; Presi'dente, no meu enJbender, a 
palruwa "asseme1.illllldb." quer fed'er
r-ilr-se às Mlit'al'qui'as, qUJe e:x~ercem 
atr:Lbuições d.el:egwdias pelo'61 padlel'$ 
!Públicos. . 

Nestas condições, :prO[>onho &e di
ga - "d:unÇ.ão pú'blioa <>u autárqnl
o.a.": 

O SR. MARIO MASAGAO - De
vo salienw que há uma ·lei esta.be
'looendo que oo ;funcionários Ue ee:r-

• 
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ta.i instituições aurtárquica-s não sã<> 
consiJderal!:lios funcionários públ!i.cci>. 

. O S'R. N'EREU RAM!OS PRES1-
DENT.E - O Sr. R€fPreseonbamte Sil
vestre Péricles .óf·er.eoe 1.UilJa. emend-a, 
no .sentido de que se acr-escente, a;põs· 
a eX'Pl'es.são - "função pública" -
"ou de autatrquia". 

Os $rs. Repl'€Sentant$ que ~o
va.m a ·e<menda, queiram ficar &en
tados. (Pausa) . 

,Aprova:da. 

O SR. FERJREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, peço a V. Ex." faÇa 
oo:nstar da ata de nossos traballhos 
que a Subcmni.ssã.o, a!d.Dtou, ao re
ferir~se às auta.rquias, a exp.res.s'ão -
"entiJdaJdel.> allitJárquioas". A Comis
são de Redação poderá C'OlliS~dera'i' 
o assUílto. 

O SIR. N'ER.EU RAMOS, PRJESii
DENTE - Há uma emenda aJd:iti
va do Sir. Prado Kelly: 

"A:crescem te-se: 
§ - E' adanittd•a a im.mituição 

de Tiros de Guerra". 

O SR. ARTUR BERNARDES -
Sr. Presidente, qpinaria por que, em 
vez ·dla emeTlda do Sir. P.r:ado Kelly 
se >votasse mnra sub-!emen>da, di:z~en
do que são oriadas as liiJJhas de tirD; 
Mi1it1am razões muito .grandes para 
:i.I:ISo. A cf·afta das ,linhas àe tiro está 
ocasionando o exôdo dos callllPos. 
Os moços .de 2.1 ·anoo desertam dJas 
faze!Illdas !!Jiara o serr-viço milita.r e 
nfuo ma.is il'egressalln. A vida rude 
é, nos tempos >atuais, a da lUJta com 
a terra. Os cCliii/V'OCadós paTa o ser
viço mil1tar, ·em miil!d(') dos oam1pos 
e conhecendo vida mais suave nas 
ddaldeiS, aibso1utMnente nãJo .retor
na,m aoo ·_wruba1hos ag.rico~as do qUI€ 
res.ulta permanecerem nas fazendas 
apenas velhos e cJrianças. 

O SR. NEREU · RAMPS, PRESI- · 
DENTE - ·v .• Ex," se satW.aria com 
estt;a redação: "A lei criará li.nihas 
de tiro"? 

.o SR. GUSTAVO CAPANEMA -
Não é •a lei que Cll'ia: a Lei regulará 
:a. crLa.ção. . . 

O SR, ARTUR BERNARDES -
~ ~roduÇão está gxand>emente pre
Jtlldioada. A~ém dêste fa,tm- ai'Ilkkl. 
ÃOis outros, da máxima iJDJport;ânda, 
concorrem para a des·erção dQ\S caAm-

pos: os s&!V'iços públtcos que 11.tri
.buem vencimenrtos mais aÍtos do que 
os que ·po'dem ~ar os agri.cul'tores; 
.e a fome. Os salári-os atiia~ lllão per- . 
a::nitJe.m a. nenhum homem de enxada · 
viver nos cam,pos; de sorte que na 
iminênci-a .de 1á mDmer à mfu.gu,a 
êles .• vem ra,tTaíd<Js pela sedução d~ 
um salário maior, procUIII'ar cidades 
.ou clafPitlais .ondie encontram sem~ 
~;os públiéos. · 

NestJe têrmos, a em·enida· me !Pa
Jl'·eoe inteirame•nte .acons,el!háve~. 

O SR. NEREU R.AJ.I.[OS, PRES[-
. DENTE - O SR. Deputado Prado· 
Kel1y ~aba de -modificar •a redação 
de sua emenda,· ficando a:ssim ·ex-
IP!'~sa: · 

"A lei cria.rá li..rubias de tiro". 

Evi•l1el!l·tem>ente, na r,e>ctaÇão ftnal, 
!Polder-s·e-á oOII15!dera~r outra fO'l'IIIla, 
desde que expresse o pensamento da 
crioa.ção das linhas de :tiro, quando 
neiC!essári.as, quer noo oeritros urba
nos, quer nas ZO'Ibal~ rurais. 

o SR. FERBIEIRA DE SOUSA 
~. Ptresild.ente, V'o'taxei dle laiOOrtdo 
com a emeri.da Praldo K:e~, mas hii 
uma f.oll1Illa talvez mais técnica, que 
[proponho à OolllliJlsão de Redação, 
dla>do qu-e o prOfPósito é o mesmo. 

Subscrevo as pondérações feitas 
{Pelos S:rs. Prado Kelly ·e Artur Ber
nil.rdes, no S'€1Ilti.do de que o esta
belecimento do serviço militar não 
~rejá rlgiJdatp.enJbe f~a,do nas capi
>tlais ,e ;etdade.s. Isto tem prejudioo.
do fundamen-te •a vida rural · e tam
bém, de oer.to modo, nossas prÕIPrtas 
finanças: a vida d:o ciMIIJPO, pelo des
loc.amento ldre rp'Oipula.ções; e as fi
nança.& pela dbrigaÇão em que ficaAm 
.as fôrças wriili3JI:tas a · des,pesas q11e, ao 
momento, não podem ~er fà.cil:mente 
su~r>ortadas. 

Neste serutido a{Pres.emJto a VO'SSa 
Exloelência, Sr. Pnesidente, uma fór
mula, par.a que ia Comissão de Re
tla.çãio a considere: 

"0 serviço militar será orga
n~a~do de mO'do .a evitar o des
locaAmento das populações do inr: 
teribir". 

Não falo em· tiros de guerra, por
que <é quastãJo mui·to técnica e não 
constitUJCi:onal. Disporia, genêricra~ 
mEmte, e a 1-ei o.rdlimrária criaria. ês.se 
organism<>. 

. t 
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Sr. Pre-sidente, não estou apr:esen~ 
tando emenda de roo.ação, mas uma 
~les sugestão. 

O SR. NER!EU ;RAMOS, PRE$1-
DENII'E - OIS S:rs. Repres'entantes 
-que aprO'Vladil a eillle'Il!d:a do Senhor 
Ptra'<io Kelly, quéii.ram ficáJr • tllenta
dos. (Pausa). 

.Aprovooa. 
O 'sr. Senadlar Fer.rei.ra de SouiS"a. 

'8/l)resentou Ui!Ila sugestã"O no se;nti
do do di~ositivo s·er ,encaminhado à 
Comissão de Rlelda.ção. 

O Sr. DepurtaJdo Arruda .c:1marn 
aa>resenta a seguinte emepda, para 
~orustituir um pa.rágrafo: 

"E' comideTrudo serviço militJar 
o :JiresnaJdo na.s polícias milita_,
reiS". 

O SR. ARRUDA GAMARA - sr. 
Presi.d!entJe, .o :.clbje'tiv.o •da eme'll'dia 
é tom•ar claro, neste a.rrtllgo ou no 
refereiilte às PollíJcias MHi,tares, que 

o serviço prestado nestas corpora
Ções dá .dir-eito ·à quitação com o 
-semriço piilltar, ou seja à Clalderneta 
<ie :reseTV'ista, c.o.mo vinha aconteoen
-do .a,bé agora .. Ocorre, iPOrém, que a 
Lei -do Servic;,o ,Mili·tar tomou ~prig.a,.. 
rbória a qttri t'ação ido swviç,o militar 
no próprio Emrcito· de mo'do qUJe 
moÇos patJ.ici.oo, oom seis, oito, dez, 

. ·qWm.ze ou .. vitnte .anoo de- serviço nu
ma JPOUciial militar, não tlêm, ,P!oo
aqueJia lei, ·rm-eito à caderneta de 
<re!Serrv:ista, .o q1re0 constitui flagrante 
iinjUJStiç.a, morme:nte .agora, que os 
..Coman1d:os dias Pollícias Mili-tares es
tão ·eiilt.regues a oficiais do 'ExiéT
. /ci'to, e, oficiais de curso. AJdem:ais, 
nas· Polícias Militares estão insti
tuidos cursos segundo o.s quJa.is die
.vem ·ser feitas .as ,pr:omoções, e mui
tos soldados vêm tirar o curso aqUi 
il<a Capi1Jal, sdb instrúção .e direção 
de ofi.JCiais do Exército. · O moç.o pre
(l)ar a!cto rios q'ltllldl"0!$1 1dlas Policias Mi
litJa.res atuais têm, ,Portanto, instru
.ção rlgmosamente· mil:i.tar, que lhe 
dá ,pne,pa.ro técnico tailivez maior do 
<!Ue ruqueLe qUJe obtteim '<> oon!V'ooado 
.ou conscrito nos qurudros do Extér
·cito, durante .o cur.to periodo 'em 
que é o.bligtrudo :a prestatr o serviço 
milita.r. 

O SR. NEREU RlAMiOS, PRESJ:
DENTE- .V. Ex ... não ach'-3. que se 
<devia. deiXIa.r ess.a em~da- pa.ra sei 

ldiscu.tlt:LdJa ju~Sitamente com o artigO 
ll? 

O SR.. ,ARJRULDA C AMARA. - Não 
ihá dúvida: O que desejo é que seja. 
tornado bem claro o meu objetivo. 
, Oonc.orldo JCOIIn o .adiamento \:1&. 
idis.clJl,?sao. · 

· O SR., NiER1EU RAM!OS, PRESII
;DENTE - Nteste c'asO, ·a IB·men&l. 
seu:lá .disc'l.l!tid.a com '<> .art. 111 <Lq 
projeto. 

O SR. EDGARD ARRUDA- Sr. 
Pr·esi-deillbe, já foi ·2!Provad!a a sWbi·a 
e ,prudlente •emBiilda dx> Sr. Prado 

· Kelly ruo rur.t. 5. o. A êle o Sr. Se-na~ 
doa: FerJ'lei.ra de Sou.s:a apresentou al-
1Vitre qula.nto à tl"€dação final. Eu 
tailll'bérrn tenho sug·estã;o a propósito 
fdJa re'claiçã.o da me.sma ,emenda, e a 
em.vi·o · a · V. Ex . a.. Re>dij'a-se o p:ri!Ill
oi(pio da seguinte man-etr'a.: 

"No int!erior do país, o servi
çlo mLl:iltar s•erá prestado na f"Or
ma -cta lei, de mooo a: evitaT, tan

.to quanto possível, o afasta
mento d:as pQPu.l:aç&es dos cen
tf:lros de suas a.tivid.ades". 

O SR. NEREU RÁMJOS, PRESI~ 
D.'ElNrrE - O Sr. Deputado E)jgar 
Ar.rUida mamlda. Ui!Il.a :sugestão re·1ar 
tivamente '3.0 .art. 5. 0 • Slerá oonsilde
ratd!a :pe1:a Comissão de Re!daÇão . 

Passemos ao art. 6.0 : 

"0 .estaàJo ·de gu1er.ra, merna 
'OU interna, hniPlica.rá a suspen· 
são daJ;I g'lu"~antias constitucionais 
g'l.l!e· ,p~:m !Prejudicar, d,i.retlll 

. ou i'Ilidli.:rieta.mBiilte, a se,gwranÇla . 
da Bátria ou do Regime". , 

Fora m au:xresentaJdM as .seguintes 
em€'rufus: 

!XJs srs. Pirado K:e·1ly e Caíres dte 
Brito: 

SUi'Prim!lilln-se •as ex;pressões ex
renna e int'er'Tip-, e, in, fine, ou d<J 
Regimz.e'~. 

O SR. SILVESTRES PERICLES -
Sr. Rre.tidemte, em fVil'ltude do dit;
positivo iilO .art. 6. 0 , .em de.bate, por 
c·o:mtar d:e uma in!Cilusã;o IliOS t;raiba
. lhos da Nona Subcomissão, volto no
cvamente, -e agora com mais co:p.vic
ção, à necessidade de consig'Illa!l"--se a. 
g'uer.ra, interna, o.u in:su;rreiçãJo tar
mada :tm.s previSões constitucionais. 
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A l'Urta 0011gxen.ta é um fato, é 
uma realidaldie, e, portruntJo, deve ser 

.conhecida e proclamada pelos ór
gãos go!V-emame.nrtlais do país ~m 
que infelizmente se desencandeou ou 
venha a desancandear-se. 

Não se 1001!1.()e'be que deflagrada a. 
guerra civil, com os perigos dela d€'
corll.'"enile~, se insi'Sta. em dizer que o 
teaDJPo é de paz e que ~&s J.eis e tri
:bunai6 sejam os .da épooa pacifica. 

Afigurars-e-me um eufemismo ina
ceitável ou uma hipocrisia jurídica .. 

Quem tem assistido, de perto, ao 
desenrolar do drama terrível, nunca 
mais se esquece dJe que se torna a.lr. 
S'UII'Ida a. paz :im:exisbente, porque o 
troar dos .ca!llhõe\S', os pll'"é<dios dies~ 
tn1'idos, O'S in~n1dios, os moi"too, os. 
f•eri.ct:os e os extraviados constituem 
a :proVJa mais coruvi·nc€!nte de que o 
dornínlio da fôrÇa 100mo última rati\:>, 
suplantou o s·Mtimenlto de concÓI1Clia 
e as idéias die pacifismo. 

Nessa ocasião ·as famílias, atemo
rizadas, abandonam os lares, e a 
autori:dade roi'Vil, im{potente diante da 
brutali'dade, já nã.o pode :ma~ de
sempenhar regularmente as suas 
.atribuições. 

Como rproceid&, então?. 
O remédio legal é o da justiça mili

tar especial nas zonas de operações. 
E' a gJrande fôrça moil'"al, junto a'O 

oomando ntilitrur, auxiliando-o e con
correndo paa-a :Criar um certo clima 
1die oonftarnça irllo seio 'dias pou:>u:Da
ções inerme-s. 

O eminente Dr. Prado Kjeolly, com 
a proficiêru:ia que todos lhe ireconhe
.ce:m'Oil, jlá sustentou aqui o .reu aca
tado ponto dJe !Vista, que, a meu .vêr, 
em substância, não 6e afasta intei
ramente do meu. 

O seu a11gumento tprinci{pa} foi o 
de que a matéria !Vencida está no 
dd~ositiV'o da comrpe1Jêl'l!cia, por par
te do Supil'"emo T.rLbunal Fad.eraJ,, nios 
C11imes pplítioos. 

Ma.<>, em verda'de, as idéias ~oi!.'" 
mim •eX~PCstas nãlo invalidam essa 
competência. O q\le .cm;se e mante
nho é que a Justiça Militar pode co
nhecer •e julgar, facu'lltativ-amente -
observem bem os · nobres membros 
óa Comissão - . facultativamente, 
com a •eXJproessão "poderá .e.stentler
se", em tem:Po . de paz, de li toa OOill• 

:tra a ordem inúerna do pais, ou óeli
tJoo :Politicos em sentido restrito. 

N-este momento, ;porém, niio se ~
ta mais do ~teantPo de paz, mas do. 
telll!Po de guei!Ta interna, ou insur
reição armada. 

Lem'bro, desde j:ã, para o diE\PO
to no art. 6. 0 , o que \S'e contJém no 
art. 85 da Constituição de 1934, ba
se 'd!oo nossos trabalhos atuais: ali 
se <preov'ê, cLaramente, "a ju.risdiçã.o 
iios juizes militares e a atpl!ic-ação de 
penas da legislação militar, em tem
po doe gue:rra, ou wa zona de operar 
çõe& durrz_nte gra'!)e• comoção tn~es-
t i na. "I · 

As a-aizes doote artigo da Consti
tuição de 19,34 - ivou oreyelá-Jo à. 
egrégia Comissão - não estão JJonge 
1d•a ruqperiência política dêstes úl'ti
mos anos da nossa vida .repUJblica.na. 

Achava-me na frente de batalha 
do Exército ·do Leste, em 193·2, quan
do acudi a um chamado· -do General 
Góes Monteiro. · 

Tratavl!Ne · idie um assUirlto reser
vado, remetido .pelo preclaro Dr .. Me
lo Franco, então Ministro do Exte-· 
:rio r . 

Si!.'". Plr·esidlente, queria lfazer uma 
.consulta a V. Ex." e aos notbres 

-.membros Ida Co:rnissão, quanto ao 
prooseguimen to do que wu relatar. 
Trata-se de caso que vim a con.'lecer
em razãJo da função que exe.reia, de 
Oheofe da Justiça Militar das ;fôrças 
em op&ações. E' assunto sigiloso, 
'\'ertfica.d!o .ean 1932, e que vim a sa
ber ratione officiti. Não sou muito 
amigo dessas coisas de segrêdo de Es- .. 
tado, embora ache que, em se tratando. 
de guerra, revolução, pudicícia e ou
tros crus os eLe naturez;a sigilosa, deve 
existir a ~reserva. Por ê.sse · motilvo, 
desejaa-ia - se iôsse cabível e com a.. 
permissãJo Ide V . Ex. a - faz;er a nar
rativa do fato, que, ao tem,po em 
que -ocorreu, era sigiloso, mas para 
is.So CLesejoaria, se necessálrio, trans
formássemos em secreta, · por algun. 
instantes, a presente 1reuniã.o. 

o SR. FLORJEJS DA CUNHA -
V. Ex." me 'Perml te um apaTile? Te
nho conhecimento d:O fato a que ee 
vai xé:f.elrir, ;pel:as inf ormaçóel! dle 
V. Ex." e, mesano, >por -anteoede<ntes. 
Acho que não há necessidade de 8€&
são secreta. Embora tenha sido oeo:r
rtência grave, e seja !Procedente· :o e.. 
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cn\pUlo de V. Ex." -·os f·atos já se 
passaram há longa, data. 

O B& SILVESTRE PERIC'LES -
Agradeço o aparte de V. Ex.". Dese
jaria, entretanto, ·sr. Presidente, que 
V . . Ex."' consultasse primeira,mente a 
Oom:i:;são s-e há ou ·não prejuízo na 
revelação que pretençl:o fa2ler, . como 
disse, relativ·a a fato sigilooo, no mo-
mento em que se deu. · · · 

O SR. N~U RlAMOS, PRES[
DENTE - Os Senhores acabam de 
ouvir a declaraÇão do Sr. SiJiv,estre 
Réricles.- Diz l;l. Ex." .que, por oca
sião d'a Te"l"ohrção de 1932, ." em razão 
de função que -e:JreTcia, teve conheci
ment-o de um fato de caráteT sigiloso. 
Embora s-e trate de ocor.rêJJ,cia já 
passatda, está em dúvid-a se deve ou 
não revelá-lo, não . querendo fazê-lo 
s.em prévia consUJlta à comissão. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, dia . necessida-de ou nã;o da · 
sessão secreta e da gravidade das ·re
velações, penso, só 1p0de ser juiz o 
próprio Representante Silvestre Pé
:rk1es, . pois não temoo conheciinento 
cl!o que se trata. São justas e, pro
vàvelmente, procedentes ·as ob.serva
çõel! do Sr. Flõres da CUnha, mas 
~e há qualquer escrú,pulo par :parte 
do Sr. Silvestre Péricles, será, então, 

. o caso de se tornar secreta a ;presen-
te reWliião prura que se .ouça a reve-
1-açã.o que S. Ex."' des-eja fazel!". 

O SR. s:LLVEST.R.iE PE:RICLES -'
Minha •OIPini-ão é justamente esta. 
I?rímeiramente, desejo dirigir-me em 
particulrur· à Comissão, ·rupresentandv 
o que pretendo dizer; resolvido que. 
ceva ser dada à publicidade a refe
rida oOCOrrência, a di!vulgaremos. 

O SR. NiERIEU RAMJOS, PRESI
DENTE - Os Senhores aca'bruram de 
ouvir o [pedido feito -pelo SI!". Silves
tre 'Piéricles. Deseja êle que a sessão 
se transforme em secreta prura,. após 
o conhecimento do fato, a Comissão 
deliberar se deve ou não dlh1o à pu~ 
blicidade " 

O,s Senhores que 
gestãD, .queiram 
(Pawa). · 

.Afprovada. 

a.provam esta su
ficar sentados. 

Vamos transformar a sessão em 
.le&'!áo sooreta, · 

(Retitram-:>e da sWZa todos os
jUJIIJC~01Uiri.Ds, j~liBtas e de
mais pessoas ·presente$, perma
n:ece:ruto a Comvssão em reunião 
-seC11eta dunam.iJe dez minutos). 

O SR. NiEREU :EM.MOS, PRESI-' 
DENTE - Volta a ser !Pública. a 
sessão. 

O SR. EDGARD .ARRlUDA ~ Se-
nhor Pre>sidente, ouvi com a máxima. 
atenção os brilhantes e eruditos ar
gumentos .expendid'os pelo nobre co
lega, De.puta.do Silvestre Péricles, em. 
tõt:no .do ,di:sipooitivo que estamos rvo
tando, ou seja o aTt. 6. 0 do ;projeto· 
a>prese.ntado pela. Nona. Subcomissão. 

Mas, na exposição dêsses argumen
tos, entrevi ·certa co.nfusão entre a 
matéria dQ referido artigo e o ~ue 
dispõe o ·art. 8. 0 , a respeito da com
petência da Justiça Militar em tem
po de gue-rra. 'São dispositivos dls
ltintos, .preceituando sõbl'e assuntos. 
também diversos. 

o art. 6. 0 limita-se a enunciar: 

"O estado de guerra, extern& 
ou interna, implicará a susp.en-· 
s~o das _garantias constitucio
na.is que possàm prejudicar, di
:reta ou !indiretamente, a segu
rança da Pátria ou do r.egime. •r 

Por outro lado, o a.rt. 3. 0 estabele-
ce: 

"Declarado o estado de guerra,. 
externa ou :l.nterna, ficarão su
jeitos à legislação e · aos juizes e 
triblinaís militares os crimes co
metidos contra a · segurança da 
Pátria ou de ·Regime, bem como 
os que o forem nas zonas de ope
rações militares." 

São_ pois, comd- vêem os nobres e 
eminentes colegas, dotl.s dispositivos 
tratando _de assuntos .diversos. No 
artigo 6.0 , o de que se cogitou foi 
somente da suspensão das garant1a::l 
constitucionais em tempo de guerra 
externa ou intema. Quanto, porém, 
à competência da justiça militar, a 
respeito dos crimes cometidos €In. 
tempo de guerra, o preceito do proje
to ·é o do artigo 8.0 , que acabei de· 
ler. · 

Distinguindo, portanto, os assuntos, 
eu me perril.ito no momento apenas 
aduzir as razões por qu~ a Comíss§.(). 
manteve o disposto no artigo 6. 0 • 
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Quero que V. Ex. 8 , Sr. Presid·en
te, e demais eminentes colegas fi

<J.Uem certos de que não inovamos a 
tradição constitucional brasileira, -
ao contrário: apanhamos o que já 
constava da Constituição de 1934 e 
transladamos para ·º proJeto, como 
JJasso .a demonstrar. 

A Carta de 1934 determinava, ·no 
art. 164 - para o qual chamo a 
atenção de V. Ex." - que o "esta
do de guerra . implicará a suspensão 
das garanJtias constitucionais que 

JJO.<:sàm prejudicar, direta ou indire-
tamente, a segurança naci<i.nal". 

Ficou claro, evidente e estabeleci
do de forma iniludível que o .estado 
de guerra implicaria a suspensão <ias 
garantias constitucionais, no tocan
te àquelas garantias que direta ou 
. indiretamente pude.ssem prejudicar 

a defesa nacional. 
Qual, porém, o conceito de "estllr 

do de guerra? ' 
"Estado de guerra", por acaso, se

rá sômente ·aquêle que decorrer de 
guerra externa, de guerra internacio
nal, de conflito com outra potência, 
(:Om uina pessoa jurídica de diTeito 
internacional? 

Essa a questão a resolver. 
Um dos mais notáveis éomentado

res, pela sua erudição ·e cultura da 
Constituição de 1934, - Pontes de 
iMliranda, examinando o preceito, 
diz · que a palavra guerra, empregada 
r.o artigo 164; compreende não só a 
guerra externa, como, ainda, a in
t~rna. Diz maios., que no preceito do 
art. 175, § 12, mandando que a .icl 
crdinária regule o estado de sítio em 
tempo de guerra, também !li guerra 
deve ser compreendida como externa 
e interna. 

A Constituição de 1934, pois, ao se 
. referir à ~·guerra", já abrangia, no 

seu conteúdo, a gu·erra interna. 
Assim, quando nós, da Nona subco
missão, dizemos, no art. 6. 0 que o 
"estado de guerra, externa ou inter
na/' implica a suspensão · das garan
tias constitucionais, não fazemos mals 
do que explicitar o conteúdo da nor- . 
ma constitucional de 19_34. 

Quero apenas fazer sentir à Gran
de Comissão que .não inovamos na 
técnica do direito constitucion<Ll 
brasileiro. · 

Agora, Sr. Presidente, outra .pon
àeração. Como 'bem di.sse o nobre 

{[)e puta/do ISr. <l\áhs. Monl!ei.ro, não 
podemos desconhecer as realidades, a. 
objetividade dos fatos, a tangibilida
de dos acontecimentos que se verifi-· 
cam de maneira absolutamente· in
contestável. Dizer-se que não há 
guerra interna,. que não há guerra 
civil, será querer negar suprimir a 
realidade do que tem acontecido por 
várias vezes, não só em países e-stran· 

· geiros, como em nossa própria Pá-
tria. · 

Temos tido várias guerras civis no 
a·ecurso da evolução social e polítl· 
ca do Brasil. Não preciso referi-las, 
porque V. Ex.", "Sr. Presidente, e os 
meus colegas têm delas inteLro co
nhecimento. Mas de tôàas, ao menos 
haja vista a revolução constitucio· 
nalista de São Paulo, em 1932, que 
assumiu as proporções de guerra ci
vil, ·. e o surto revolucionário de 93 
contra o Sr. Prudent·e de Morais. 

Agora ainda uma outra reflexão. 
o ·eminente Sr. Deputado ,Flores da 
Cunha. declarou que lhe soava mal, 
que atingia, por assim dizer, a pudi
cíc.ia. dos ouvidos, a expressão "gue:::
.ra civil". Ela, porém, já está consa· 
grada na Constituição que elabora
mos: Quando discutimos e votamos 
o primeiro capitulo da Constituição, 
aquêl-e que diz com a organização 
federal, V. Ex." deve estar lembra
do, Senhor Presidente, de que apr·e
ciamos os casos de . intervenção fede-
l'al. · 

Pois bern; um dêsses casos, previs
to no art. 8. 0 , é o que autoriza a 
intervenção federal para pôr têrmo 
à guerra ci-vil. Sendo assim, a ex
pressão já está consagrada até no 
projeto de Constituição em preparo. 

Ora, se assim é, se não podemos 
negar a realidade das guerras civis . 
ou seja, das guerras internas; se a 
expressão já penetrou no projeto de 

· Constituição que estamos redigindo, 
não vejo por que não se queira, tor
nar clara a possibilidade de untli. 
guerra interna ou civil, no art. G. 0 , · 

ora em votação. · 
A guerra interna, como V. Ex." e 

nossos eminentes colegas sabem, po
de afetar de maneira grave, pelo seu 
perigo e extensão, a estabilidade de 
suas in.sti tuições; pode afetar, à.e 
maneira gravíssima, repito, a ordem 
·e a · tranqüilidade social. Disso tam
bém há exemplos no Brasil. 



Dai porque, atendendo a tais consi~ 
derações, a motiYos de ordem coru~ 
titucional, aos exemplos da história 
politica do Brasil, a subcomis-são re
digiu o art. 6. 0 tal como se encontra 
prevendo a possibilidade. não só da 
guerra externa, como dá interna, e, 
num e noutro caso, prevendo a con
v~niência da suspensão das garan
tias con.stitucionais. 

E!is o que desejava di~er para escla• 
recunento da grande Comissão, a fim 
de que se possa pronúnciar a respei· 
to do principio que estamos votando, 
com perfeito conhecimento do aSSUl'
to 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
sidente, lamento divergir do ilustre 
deputado Sr. _Edgar Arruda e da Co
missão que elaborou o anteprojeto. 
Creia 8. Ex. 8 e . acreditem os ·emt

· ~entes colegas que só o faço por 
força d~ sólidas convicções democrá
tica.s. A matéria não poderá ser exa· 
minada, a meu ver, do prisma· .pe1.o 
qual a examinou o ilustre represen
tante · do Ceará, e pelos motivos que 
.vou expor: 
Sabemos que, no direito americano 
não há própriamente estado de z( 
tio. Há a suspensão do habeas-cor
pus. No direito argentino, tambéw 
o que existe é o -estado de sítio, que 
prevê a hipótese figurada por s. 
Ex. 8 • 

Na CcitlstituiÇão de 91, não havia 
uma palavra sôbre a suspensão das 
garantias corutitl!cionais no caso de 
guerra externa, porque isto compre
endia uma das hipóteses previstas ,no 
dispositivo pertinente ao sítio. 
_ Quer V. E. 8 ·equiparar a comoção 
mtestina interna aos casos ·de guerra 
externa. Não posso compreender ,'s
to . Seria estabelecer, para as revolu· 
ç?es e movimentos de natureza poli· 
tlca, a peitla d·e morte. O princípio 
repugna ao nosso sentimentó demo
crático, repugna até o sentimento 
cristão. A Constituição proíbe a pe
na de morte, só a admitindo nos cri
mes praticado_s durante a guerra ex
terna. 

O S'R. EDGAR ARRUDA - Né.o · 
e.stamos discutindo ainda a aprova
ção da lei militar aos crimes pratica
dos em tempo de guerra. o art. ô. o 
permite apenas a suspem;ão das ·ga
l'antias constituciciilais. ·E nem po...-

isso havia a necessidade de aplicar
se a pena de morte. 

O SR. PRADO KELLY- Se redl
.girmos o artigo nos seguintes têrmos: 
"o estado de guerra externa imp<t
cará na suspensão das garanti::ts 
constitucionais", .etc, podemos estar 
praticando, a meu ver uma dema
sia, porque, para isto, é' que se deci"fl· 
ta o e.stado de sítio. Ademais, o estado 
de guerra, por si só não importa na 
suspemão das garantias em .todo .o 
país. . 

Imaginemos os casos que ocorre
ram recentemente e em 1917: do 
Brasil declarar guerra a uma poten- · 
cia européa. O govêmo. verificará 
onde se torna necessário declaTar o 
estado de ~-i tio. O mesmo .aconte()eu 
nos Estados Unidos, •empenhados nu
ma g<rande guerra. Agora, só pela. 
existência da declaração de guerra, 
s~spender, em todo o país, as garan
tias constitucionais, parece-me ab-: 
surdo. 
· foderemos chegar a êsse ponto _,se· 
for adotada a outra emenda que li

mita o art. 60 uo máximo, ao esta
do de guerra externa. 

Estado de guerra interna é como
ção intestina e o remédio constitu
cional contra ela é o estado de sítio. 
Não posso chegar à· ampliação p-:-e .. 
tendida pelo Sr . Edgar Arruda. ~ua. 
Ex."' figurou uma hipótese: aqueta 
em que as revoluções se transformam 
em vE-rdadeiTas guerras. São casos 
tm que, pelo direito internacional, se 
l'econpece o estado de beligerância.. 

Noo Estados Unidos, há o prece
dente da guerra de secessão. E' sabi
do que, durante essa gu.erra, foi ap11-
cada a lei marcial. 

Se chegarmos à situação em que 
sofra o govêrno do Brasll pela sua 
fraqueza diante -de um surto armadÓ, 
a humilhação de ver potências ami
gas Teconhecerem o ·estado de belige
rância, tanto v.:tle dizer a igualdade 
jurídica das :fôrças combatentes; se 
chegarmos a esta situação, aí sim, 
defrontaremos um estado de guerra 
interna, mas não é hipótese seme-. 
lhante a ·da comoção intestina. 
Num caso como êste, a própria orga.
niz~ção jurídica do estado terá sofri· 
õo profundo abalo, porque outra or
ganizaçãõ jurídica se lhe antepõe 
nas fôrças revoludooãrias. 
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Aceitar, porém, o critério da Cons
tituição de 37 ou a interpretação, re
almente falsa, do Sr. Pontes de Mi
randa, interpretação a que nada so
corre, nem o exome dos precedente.:; 
de 34 ,..... e posso falar porque· foi 
membro da Constituinte e tenho o 
testemunbo do Sr. Nereu Ramos ·.,..... 
:para se poder da~· ampliaÇão a um 

·instituto qu'e as tradições republi::P.
r.as exigem que seja restrito, como o 
da ·suspensão das garantias constitu
ciooais, vai uma grande distância. 

Neste caso, Sr. Presidente, ·seda · 
pela supressão do dispositivo, porque 
considero que até o estado de guer
ra externo êncontra remédio na de
cretação do estado de sitio, para <:l.
tender às circunstâncias pei:uliares 
de determinada situação, dentro do 
território nacional. 

'Se, 'POil'ém, a · Comi~são entender 
que vale a pena repetir a cláusula 
de 34, já agora· cxpurgáda das inter
pretações que dE'pois lhe deram os 
comentadores, votarei pela emenda 
que manda suprimir a expressão -
"ou interna". 

Não desejo criar dificuldades a V. 
Ex". , Sr. Presidente, levantando 
uma questão de ordem, mas esta te
ria todo o cabimento. 

Já deliberamos, quando se tratou 
·da competência do Presidente da 
República para dei:larar a guerra, 
suprimir a expressão - "guerra in
terna" . JO:s·e ponto não pode mais szr 
objeto de deliberação. Se V. Ex.", 

. el!ltretànto, não deseja resolver a 
questão de ordem. para, pura e sim
plesmente, submeter o . artigo do 
projeto com a supressão áas palavras 
- ·"ou interna" porque e:,ta é ma
téria já decidida pela Comissão, en
tão votemos a c;nenda supressiva da 
cláusula. 

O SR. ADROALDO COSTA 
_Senhor Presidente eu queria .. relem
brar à douta Comissão precisamen~e 
o que acaba de ser ilustrado pela p'l
lavra sempre urilhante do ilustro 
Deputado Sr. Prado Kelly. 
· . Não posso concordar com a opinião 
de Ponte.s de Miranda, porque jams.is 
houve no legislador de 34 a intenção 
de equiparar a guerra interna e ~X·~ 
terna, ou. melhor, jamais se quis ill.
zer, com a palavra "guerra",. que o 
legislaa.or se referisse tanto à lutJ. 
:interna como à. externa. 

Também não é verdade qi1e no· 
B!rasil tenhamos usado da expres
sãao- "g.uerra jnterna" e o que aca
bou de expor o ilustre Representan
.te Senhor Edgard Arruda comprova .. 
justamente, não ser exata a asserti
va. Quando S. Ex." se quis referir à 
luta aTmada, ·em S. P~ulo, no a:no. 
de 32, disse ·- ";revolução" e nác• 
'.'guerra". Quando citou o movimeu· 
to federalista do Rio Grande do Sul, 
em 93, falou em ''revolução" e nâ.o
em "guerra". 

Tai!lto temos nccessidacie de pre::i
sar o sentido p:a expressão "guerra" 
(!Ue acresc·entamos o adjetivo quali
ficativo "civil". E qmmdo votamos 
as atribuições do Poder Exei:iltivo, 
dissemos, . pura e. simplesmente, qae 
era atribuição do Executivo dei:larar 

· a guerra. Ninguém s-e lembrou d~ 
aludir a guerra interna ou externa. 
Diga-se, então, "comoção intestina" 

, a que já aludia a Constituição de 91: 
Para ela, existe o recurso do estado 
de sítio, em que são suspensas as ga.· 
rantias constitucionais por t empo de
terminado, em um ou mais pontos t!o 
território naciol!lo.l, permanooendo <.s 
tribunais de justiÇa no livre exercido 
de suas atribuições. 

Não vejo, pois, Sr . Presidente, razão 
para se adJetivar a palavra "guerra" 
com "interna" óu "externa". Deve-fie· 
conservar, pura e SÍI!lp!esmente 
"guerra". 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - Foi levantada uma . ques
tão de ordem, que sou obrigado a re-
solver. · 

Não consid-ero incabível. apasar da 
votação anterior, o debate e votação 
da matéria. Quando eliminámos a ex
pressão "guerra interna", não quise
mo.s evitar que a Constituição previsse 
a comoção intestina, que, no meu con
ceito, compreende ao guerra interna. 
Se considerássemos vencida a matéria. 
não poderíamos tratar dessa comoção .. 
Não encontro diferença entre como
ção interna e gtierra civil, senão que 
esta é o mais elevado grau daquela. 
Dentro da comoção interna, sempre foi 
enquadrada a guerra civil, na vigên- · 
cia da Constituição de 9l.. · 

A meu ver, portanto, não se trata de· 
matéria vencida. 

Embora seja pela supressão da pa
lavra "interna", aceito a supressão de · 
amba:s, pois a hipótese da comoção in
testina, de acôrdo com a tradição do 
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nosso direito cons-titucional, será con
.iiderada quando se :.preciar o estado 
·de si~o. · 

O SR. OLODOMIR CARDOSO _ J 

Numa das disposições já aprovadas, 
iôbre intervenção federal, e.'>tá a ex
pressão - "guerra; civil". · 

O SR. NEREU R.AJ.\IIOS, PRESI
DENTE -.O Sr. Prado Kelly retira· a 
emenda que mandava suprimir o ar
tigo. 

Vamos submeter a votação o ar
tigo 6. 0 , salvo as emendas, uma das 
quais é do St. Cail'es de Brito. 

O SR. PRADO KELLY- Sr. Pre
iiidente, peço 31 V. Ex," seja vot&':lit 
em partes a emenda em aprêço. 

O SR. NEREu RAMOS, PRESI
DEN'TE - "Sup1imam-se às expres
sões - ·"externa" e "hlterna" e, "in
fine" - "ou do regime" .. 

Há uma sugestão. do -Sr. Prado Kel- . 
ly que, é de fato uma emenda nos ;:;e
guintes têrmos: 

·,,A Comissão, aniecipanúo-se à 
redação definitiva do projeto, acei
ta a inclus'ão, no aTt. 23 do ante
projeto, sob o titulo - "Do Poder 
Judiciário", da seguinte ciáusula 
aditiva: "ou na zona de opera
ções, durante grave comoção in
testina". 

Dou . conhecimento à Casa · de mais 
uma·emenda apreséntada pelo Sr. Clo
domir CaTdoso, n os seguintes tê:rmos: 

"Substituam-se as palavras "im
plicará suspensão'.' por e~tas; dar 
lugar à suspensão". 

O SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Presidente, quero pedir a atençã.o 
da; egrégia Comissão para a emenda 
do Sr. Pr&do Kelly, no sentido de 
obter a supressãó integral do artigo. 
Se S. Ex." a retirou, eu a faço minha. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O S1·. Prado Kellv ccmu
nilca que, tendo o Sr. Feri: eira de 
Sousa pedido a s·. Ex." para manter 
a emendai que suprime p· dispositivo, 
êle j\ mantém. 

O . SR. FERREIRA DE SOUSA -
Sr. Pr.esidente, desejo dar os funda
ment05 pelos quals, a meu ver, a ma
. téria não dev.eria ser tratada nes-
te lugar. -

O Sr. Praxb Kelly lembrou aqui, 
muito oportunamente, o dispcsto na 
Constituição de ·1891, segundo o Qual' 

a guerra - que, no sentido técnico 
e perfeito, só é a guerra externa - · 
não importaria automàticamente na. 
suspensão das garantias constitucio
na~. Competina ao Poder Púb':iro, 
tal fõsse o andamento das operações 
militares, declarar as zonas em que 
essas garantias se oor.sideram SllS
pensas. 

Tenho que essa é a providência 
mais sábia e· perfeit&, e, evidentemen~ 
te, a mai.s democrática . . Estabt)lí·,·ur 
que o fato da. declaração de guerra 
a:carreta ou ~rás consigo mesma a 
suspensão das garantias, é estabele
cer mais do que o necessário. Só -no 
momento da declaráçã.J de guena, 
no instante em que .as operações se 
desenvolv.~m ou em que os fatos po
liticos se lan·:;Mn .~em certa· graviãa
G:e, é que o Poder Públicc pode deter
minar precisamente quais as zonas 
do país em que as garantias constitn .. 
cionais devem ficar suspensas. 

O SR. SOARES FILHO - Mesmo 
porque há declarações de guerra !'\im
bólicas . Muitos países da Amérü:a do 
Sul declararam a guerra, por solida
riedade continental, sem a conceitua
ção tipica do "estar em guerra" pró
priamente dita. 

O SR. FERREffiA DE SOUZA -
A providência da Constituição de 1891 
não desarmava, por forma alguma, o 
país de sua defesa, porque, se era pos
sível ao legislador suspender as garan
tias constitucionais . em determinada 
zona do país, também o era em tôdo 
o paíS . Vale dizer que só o legi<;lador 
do momento pode determinar onde as 
garantiaS constitucionais se devem 
considerar suspensas. 

A regra estabP)ecida no ante-p:o
j-eto, de que o só fato da declaraçio 
de guerra trás consigo· mesma, co· 

. mo conseqüência fataL. absoluta, a 
suspensão das gu.rantia.S colli'titu&cr 
nais, é, evidentemente; uma ct·emasia, 
um excesso, que 05 acontecimentos do 
momento podem mostrar inteira
mente desnecessário à defesa do país. 

!Por outro lado, desejo d.eclarar p:,r . 
que vóto no sentido de que se elimi~ 
ne a e:xpressãq "&xteJ;ila ou interna;', 
da 'parte do pr:Jjeto referente à gue1·-

. ra. · 
Ao falar aqui em guerr8., todos alu

diram· à guerra civil. Entretanto, 
Senhor Preside"lte, é prACiso notar
mos que a expressão ".guerra" te:n, 
r.o direito int~rnacionai, · sentido 
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muit-o exato. O denominar-se "guer- _ 
ra civil" é mai3 uma forma de ex· 
pressão do qun técnica jurídica. 
Guerra é um ínetituto internacionr.l, 
regulado em tratados ínternacionais, 
previsto em convenções e dele tra
tam diversos internacionalistas. Guer
ra é o choque armado entre duas po
tência;; soberan::>s. Se, por extensão 
ou fôrça de compreensão, denomina· 
mos 6 U:erra civil o choque ínterno, 
técnic<L e jurídl-1amente não . é guer
ra, mas simple~ comoção intestína, 
insurreição annatla, desordem, revo
lução ou o que quer que seja, m~ 
não guerra. 

Não estamos aqui no estrito terre
no das conversas ;pessoai.s,. da ilin
guagem comum . Estamos elaborando 
uma Copstituição que deve ser, tanto 
quanto possível, nerfeita na técnica, 
de mudo a atender as nor:ões já as
sentadas no campo do Direito. E se 
há noção assenra.da é justamente a 
de que a guerra t uma instituição re
gulada pelo Dlreito Internacional. 
abrangendo apenas os conflito~ ar
mados entre potências soberanas. 

Por estas razões, Sr. Presidente, 
ínsisto em que t.. Constituição recu~e 
o artigo, e, se o não recusar, que con
sagre só a expressão "guerra", porque 
só ela mesma atinge o conflito exter-

,no. 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENT·E - Vamc., proc<.der à . vota
&ão. 

o sr. Deputaao Prado Kelly apre
sentou uma em<>nda mandando s•.l.
primir todo o dispositivo. · 

Os Senhores q11e aprovam a emen-
da queiram penflanecer ~>entados. 

(Pausa). 
Fica supresso o artigo. 
O SR. SILVESTRE PERICLES 

Sr. Presideiilte, peço verificação d~ 
votação. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DEN'rE - .IQ S':'. Deputa.do Silves:re 
Périclcs requer verificação de vo~a
_Ção·: Os Srs. que aprovam a supr<·s
são íntegra! do .aJ.-tigo 6. 0 queiram fi
car -sentados. (Pausa) . 

. Vo~<>.ram cont,ro, a supre~são 12 Re
preseiltantes e a favor, 14. Está 
aprovada a supressão. 

Fica prejudicada a emenda do Se
nhor Caires de Brito. 

Está prejudicada a emenda do Sr. 
Clodo~uiJ.· Cardo·o. 

o Sr. Deputado Prado Kelly ap,·e-
sentou, conforme já é do conheci-. 
menta. da Comi.sEã.o, a seguinte pro
posta: 

·"A Comiss~o. antecipando-sé à 
. redação de:initiva do projete, 

aceita a indusão, no art. 23 do 
ante-projeto, sob o titulo. do "Po
der Judiciárü/', , da seguinte cláu
sUla aditiva. "ou nas zonas ó.e 
operações, dul'ante grave como
ção intestína. (Reprodução do 
disposto no art. 85, in fine, da . 
Constituição de 1934) ". 

O SR. SILVESTRE PlllRICLES ·
Aceito a sugestã.!. com a ressalva. du 
art. 8. 0 que reg .. la a matéria. 

O SR. PRADO KELLY - Reti:o 
a minha proposta .. 

O SR. NERElJ RAMOS, PRESI., 
DENTL!: - Ness.- caso, passemos a
diante. 

Art. 7. 0 : 

"Serâ dechtrado o estado de ~;í- · 
tio · por tempo det.erminado, ·Ti() 

todo ou em parte de território 
nacional, nm; casos de ameaça 
ou emergênc!.a de agressão ex~ 
terna, e de coinoçãc intestína, 
tendente a pertubar a paz ou 
pôr em perig( as · instituições, a 
segurança do País ou dos cida
dãos. 

Parágrafo uruco, Durante o . 
estado de ~Itic, só se permitem 
e:>tas medidJ.s de exceçõ·es: 

a) destêr:-o .para outros pon
tos do terrhório nacional,· ou d~· 
terrriinação de permanência em 
certa localida:~e; · 

b) detenç§.o em edifício ou. 'o
cal não dest i11a.do a réus de Ci'l · 

. mes comuns; 
c) c·enSlli';\ de cortespondên·:Ji::t 

de qualquer ne,tureza e das pu-· 
b.li.cações em geral; 

d) suspen .. ;ão da liberdade :le 
reunião e de tribuna; 

e) busca e apreeruão em do-
micílio." · 

.Stig1ro 0 adlamento da votação 
c·êste dispositivo pa.l'a quando se dis
<.mtir • Capítulo Das DisposiÇões Ge~ 
rais. 

O SR. PRADO KELLY ..- Sr. 
Presi1ente, dou inteiro !i.poio à !lU-
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gestã·.> d·e· V. E..:c a, decorrente, ali~s . 
do voto proferi:l.> por esta Comissáú 
na sessão de o!ltcm, quando substl~ 
tuiu a epígrafe - "Da Seguran';a 
da Pátria e do Rc,gime" - pela ex
pressão: "Da Segurança Nacional . 
P retendemos discutir apenas os ' dis
J;:ositivos. perti!w!ltes às· fôrças a.r· 
madas. 

Era êsse o critério da Constituição 
de 1934, como já. havia sido o 1a 
Cooo61tuição de ::.891: regular o esta
tuto do estado de sítio nas Disposi
ções Gerais". 

Considero, po:rt;;nto, o alvitre ·:ie 
V. Ex. a uma decorrência .do n::Jsso 
voto, cujas intenções se evidencir.ram 
quanao modi!icamos a epígrafe .to 
Título. 

O S'R. MILTON CAMPOS - A 
propósito, devo t11mbém recordar a 
V. Ex.,... e à Com•s:;:ão que, quando se 
debateu aqui o Capítulo .relativo à 
"Declan-ação de ::>i.Teitos", foi, pcn
proposta minha, suprimida a refe
rência à defesa tlo regime, consi1-e 
ra.ndo-se que, · estipulados os direitos 
t ga.-antias e d.;;erminado que tai.;; 
direitos e garantias não . pudessem 
ser afrontados por nenhuma inicia
tiva vil movimento assegurada es':;l.
va a própria democracia ou assegu
rado se encontrava o próprio regime. 

Nestas condicõe;; pare<'.e-me real
mentê- mais pr<>~J~c e objetivo man·· 
ter-se na defesa do sistema democrá
tico a segurança nas garantias e não 
usa~-se palavra que poderia tornar
se nnprecisa e oferecer r.nsejo a e
quívocos danosos para a vida demo
cráti•Ja.. 

O SR. EDGARD ARRUDA - Sr. 
Presidente, a subcomissão incluiu o 
estado de sitio no projeto por eh. 

elaboJ:ado por entender que essa me
dida constitucicnal ou êsse inStituto 
vigen~e no BrJ..>ll desdE o pacto cte 
1891 é um dos meios <>oberanos da 
defesa da pátria e do regime. Verda
de é q~e .. a epígrafe que atribuímos 
ao Capltúlo por nós elaborado -
"Da Se~urança d-:t Pátria e do Regi-

_me" foi substituído, passando-se a 
dzer - "Da i:3~tlUI"ança Nacional .. 
· Ainda assim, m~·smo sob a no·,a 

epígrafe, entende com os nobres 
membrol! da subcomissão a que per
tenço, nao ser impertinente incluirmos 
o estado de· sítio nesse Capitulo. 

I 

No entanto, não menos verdade é 
que, conforme pondera o nobre De
putado Prado Kelly, o estado de si
tio, na Constitu!c.:ic de í891, era re
gulado no Cap1~l!lo "Das Disposições 
Geral ". ' 

Dado o precedente constitucicnal, 
pelo menos pur :;:Jim, ;:cr.vrria "!I:. 
que se. transpusesse ã. matéria para 
o Cap1t.Jlo "Da' :Cisposições Gerais ', 
a set: aiscutido po~teriormente. 

O SR. NEI:EU RAMOS PRESI
DENTE - Os Senhores que' aprovam 
o adiamento da votação do art. 7,o 
para t,;uando n <:e>gitar do Capit·.l~ 
"Da.s Dlsposiçóe,; Gerais" queiram 

ficar sentados. (Pausa) • 
Foi aprovado . 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA 
Permita-me, S~ Presidente. decla
rar o meu ponto cif' vista. Se o tLu
lo, em que se inclui esta matéria é 
a "Da Segurança Nacional" nesta 
lúpótese a êle pertence todo o' assun
to que à. segurH.ç!.< nacional interê.;
se, e, portanto, a matéri& do estaào 
de guerre e a do Pstaao de sitio. A 
segurança nacional envolve tanto a 
c'efes.;. tia pátri~ <" c;mo a ·guarda dalS 
instituições. Se preferi.1'los tratar 

dês.ses assuntos noutro título, a ma- . 
téria restante passará a exigir não 
e den~milnação '.')a Seguranç~ N? .... 
cionaJ.:! mas esta, "Das Fôrças Ar
mad!l.S'· . 

O SR. EDG1•.11.D AR!(UDA - V. 
Ex." tem tôda a tazão. 

O SR. PRADO KELLY - Obsc..::-
vem VV. Ex. "s n precedente de 19.U. 

O SR. NERl lJ RA..\[11S PRESI
DENTE - Atendam os ilustrados 
Representantes r. esta o_onderação: 
temos adiado, freqüentemente, a vo
tação de disp.J~itnos, oara proceae
l a jUJtitamente <·u;n out• or sem pí ~ 
juizo - e ·o fato tem sido' ressaltado 
constantemente pela presidência -
da colocação do dispositivo no Capi
tulo a que deva pertencer pelo con
senso da Comissão. O simples adia
mento não obriga a Comissão a colo
car o texto, na redação final, nêste 
ou naquele Capítulo. Aprovado o 
dispositivo, será oportunamente colo
cado de acôrdo com as sugestões da 
Comissão de Redação ou com as que 
por ur.tura, &••:·J;;m n ri"ta grandt 
\'oml~· ,.R, o. 
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Dev' acresc<)t;: ·.: que. tf'ria: outro 
:motivo ainda não mencionado: é que 
-está t:ncarregil.uo da redação rl<>S 
"Disn-.>sicões G ='ais" _,., nosso h.ri
lhante éolega Deputado Cirilo Juni
or, que não se acha presente e seria 
desejáVft)l não fôsse O assunto de es
tado . de sítio discutido em sua au-

.sência. Temos conhecimento de que 
nêsse Ca-pitulo, também se inclui o 
estado de sítio. 

O SR. EDGARD ARRUDA :-· Já 
,concordei com o ad~amento. 

O SR. NEREU RAMOS, J?RESI
.DENTE - Estou dando a explicação 
em virtude da advertência do Sr. 
deputado, Gustavo Capanema. 

O SR. SILVESTRE Pl!:RIC:LES -
.Sr. Ptesidel!lte, desejo apenas fazer 
ligeira observação. 

Estou de a.côrdo com V. Ex." em 
que · se discutam ·oportunamente as 
medidas relativas ao estado de sítio, 
mas, pelas emendas que tem .surgi
do, a começar pela epígrafe, peseja
.ria que se consignasse bem . o seguin
.te: o Capítulo da "SeguranÇa Nacio
nal" foi completamente deturpado, 
_pois o mesmo se refere também à 
matéria pátria,; ao passo que "se
gurança tia Pátria e do ·Regime" 

-.concern<'! à Pátria e às instituições 
democráticas. E' o preceito da nos

-sa Constituição. De maneira que 
mesmo no artigo primeiro, ao qual 
se tem dad{) nomes tão interessan
-tes, diz: defender a Pátria garantir 
os Poderes constituídos, a ordem e 
a lei. 

O artigo primeiro, como -artigo 
·base; refere-se à Segurança da Pá
tria e do Regime, tanto que diz : as 
fôrÇas armadas ·se destinam a defen
der a Pátri.a e garantir os pQderes 

-constituídos a ordem e a lei. Essa é 
a ·base do sistema ·na minha, opinião 
e, oom a devida venia, o mais é falta 

-de método . -
Estou de &côrdo coni. o adiamento 

da discussão. Não há mal nenhum 
' . 

nisso. 
O SR. NEREU RAMOS, PRESI

'DENTE - vamos por partes . A vo
-tação se fará artigo -~or artigo. 

O SR . S ILVESTRE ~RICLES ~ 
(P6.la ordem) iSr. Presidente, con
~;ulto a v. Ex. a se nãà há inconveni
-ente de ser dado a publicidade a lei-

tura que fiz durante a parte .secreta 
da sessão. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENlTE - Não há inconvooiente. O 
pedido de V. Ex." sera satisf-eito. 

O SR. SILVESTRE PERICLES -
Nessas condiçiões, Sr. Presidente, 
envio a V. ·Ex." para· figurar na. ata; 
o seguimento, por ·escrito, das con
siderações que · fiz ria parte s-ecreta 
da reunião, e assim, concebido: 

Era uma notã diplomátic& de 
uma grande potência .amiga. caso 
delicadíssimo de crime ocorrido 
na zopa de operações contra ci
dadão dessa nação amiga. Li tô
da a documentação, com o cui
dado que o seu co;ntexto recla
mava e pude verificar a inquie
tação' que invadia .a alnia patrio
tica daquele chanceler. 

Lembro-me, -bem desta frase 
•final .ao Gen . Góes Monteiro: 

"Que Deus ilumine o espírito do 
meu prezado amig.o. " 

Preparei a . resposta, levando 
simultaneamente, ao Gen.. Góes 
Monteirb a minuta, ·que aprovou, 
do Decreto n. o 21. 886, de 29 ·de 
s•etembro de 1932. 

l!:ste Decreto, .antes de subir ao 
eminente . Presidente Getúlio 
Vargas, · por intermédio do hon
rado General ESpú·ito Salllto· 
Cardoso,1 então !Ministro da 
Gut>rra, passou pela apreciação 
do jurisconsulto Dr. A~tolfo de 
Rezende. 

Foi assim, na simplicidade des
ta exposição, em que não posso 
nem devo focalizar minúcias, 
pelo caráter reservado, que s-e 
resolveu um assunto melindroso, 
c:apaz de .arrastar o país para 
complicações intern&eion1ais. 

Entregou-se, pois, à . Justiça Mi
litar especial a competência pa
!'a julgar os delitos perpetrados 
nas zonas envolvidas pela guer
ra civil ·ou insurreição armada. 
· A solução dada pelo nosso Go

vêrno, que int erpretou plena
mente os sent imen tos de civili
zação -e cultura jurídica, mani-' 
festando a realidade e proclaman
do a verdade, l'latlsfez a naÇão 
amiga. 

Nesta cooformidade, não sei 
por' .onde fugir à evidência das 
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co'Isas tangfveis, que efetivamen
te têm realidade. 

A paz é a antítese da guerra, 
que, por sua vez, pode irromper 
no mundo· internacional como 
conflito externo, ou como in
surreição armada no próprio 
país. 

E a Constituição deve prevê
las e regulá-las ·sábiamente. 
dentro da ·experiência, para que 
·amanhã ;não periclitem as liber
dades pátrias, ou as instituições 
republicanas e o regime demo
crático, ·com possíveis complica
ções internacionais. 

Autorizl!lda peLo Congresso, 
como na hipótese da guerra ex
t-erna; não ll.á por onde receiar 
a hipe:rtrof~a do Executivo em 
matéria de tal relêvo, visto co
mo o Presidente da República se 
limitará a, executar a autorização 
que lhe fôr dada pelo Legislati-
vo. E retomando o· fio da liga
ção das minhas palavras com 
as do nobre Deputado Prado 
Kelly, ~eço licença para ler o 
que se ·encontra no Direito Pe· 
nal Militar Brasile iro, de Esme
raidino Bandeira, à página nú-
mero 49: · 

"42 - Outro dos car~ctétes 
da J·ei penal milita.r, que de
ve ser posto em relêvo pelos 
seUs efeitos de ord·em inter
nacional e judiciária, é o ca
ra ter político, 

Provém êsse carater da na
tureza eminentemente políti
ca das corporações a que ela 
se refere, o Exército e a Ar
mada. Uma e outra dessas 
corporações têm por fim a 
defesa interior e exterior do. 
país, como um organismo 
politicamente organizado. 

De modo que os crimes mi
litares, tocando a segurança 
do Estado, que, como muito 
bem adverte .P. Vico, é o que 
exatamente constitui o fim 
da milícia revestem e devem 
revestir o caratér de crimes 

Dond·e se conclui ·que, té
cnica,mente, são plolíticas 
tanto os crimes contra a 
!Pátria, como os aontrá'l'ios 
.ao Regime ou às institui
ções · militares . 

I 

Ficarão, pois, da competência 
do Supremo Tribunal Federal, os 
c1limes políticos, conforme a, ma
téria vencida, sem prejuízo da 
legislação militar em tempo de 
guerra ou de insurreição armada, 
com a devida autorização do 
Congre&.o Nacional. 

Penso que poderá prescre·ver-se 
no texto Constitucional, para 
evitar dúvida futura, que só após 
o irrompimento da tnsurrerÇão ., 
armada é que o Congresso deve 

. conceder a sua autorizàção. 
Sr . Presidente. 
Se há propriedade numa com

paração as fôrças armadas, com 
os seus respectivos serviços, .re
presentam os ·braços e o espíri
to imortal da nacionalidade. 

Neste ,ponto das disposições 
constitucionais, lancemos para 
bem longe de. nós a simples pos
sibilidade de amarrar ou , muti
lar aquêles membros - inst-ru
mento da .nossa d'efesa coletiva 

- ou de enfraquecer ou ator
mentar aquêle espírito - pelr
pétuo na idealidade do nosso po
vo. 

Quando a Pátri;t está em pe
rigo, as suas últimas resistências 
galvanizam-se na corag.em e na 

. esperança do soldado, do tntba
lllador e do intelectual, unidos 
no destino comum. 

E' a lição da história, eloqüen
te e fecunda, enquanto a huma· 
ni<ia.de trilhar os caminhos da 
civilização, para a conquista e a 
segur.ança·, cada vez maior, do.\' 
direitos supremos do homem -
a ·vida, a liberdade e a honra. 

O SR. NEREU RAMOS, 'PRES!
DIDNTE -:- 'Submeto à discussão o 
adiamento da yotação do art. 7. o 

!Em votação. (Pausa.) 
Aprovado. 

"As patentes, com vantagens, 
do de guerra, externa ou interna, 
ficarão sujeitos à. legislação €! 
a()l)l juízes e tribunais militare.;: 
os crimes cometidos contra a se
gurança da Pátria ou do R-egime, 
bem como ·OS que o forem nas 
zonas de operaÇões militares." 

O Sr. _ Deputado Arruda Câmara 
havia ponderado, e o argumento de 
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S. Ex. a é reforÇado agora, pelo Se·· 
nhor Prado Kelly, deve ser a votaçã::
do art. 8. 0 , pela conexão que tem 
com o art. 7. 0 , também .adiado. 

Quanto ao art. 9. 0 que diz o se
_guinte: 

"Uma lei especial regulará o 
estado de guerra e o de sitio". 

Também é conexo com o anterior 
e pelo mesmo motivo deveria ter 
sua votaçãp adiada. 

Os Senhores que· estão de. acôrdo 
'com êste adiamento queiram .ficar 
sentados. (Pawsa). 
\ Aprovado. 

Ar·t 10 - "As patentes e os 
postos são assegw·ados em tôda 
a plenitude aos oficiais da ativa 
da .•reserva e aos reformados · do 
Exército, da Marinha e da Aero-· 
náutica'. 

A êste artigo foram apresentadas 
vári~ emendas. 

A primeira de autoria · do Sr. Ma
galhães Barata diz o seguinte: 

- . "Substitua-se todo o artiga 
por: - As patentes com vanta
gens e regalias e prerrogativas 
nelas· asseguradas serão garan
tidas em tôda a plenitude aos 
oficiais da ativa, da reserva on 
reformados, na forma do &.ta
-tuto dos militares. 

Parágrafo 1. 0 Suprima-se êste 
parágrafo, cujos deveres e ga
rantias estão previstos ;nos arts. 
1. o e 10 respectivamente. 

Parágrafo 2. 0 Passaa'á a ser ':l 
primeiro. 

Parágrafo 3. 0 Passará a ser o 
segundo. 

A segUnda é da lavra do Sr. Atali-
ba Nogueira, assim concebida: 

Emenda ao art. 10: 

Substitua-sé pelo s·eguinte: 

·"As patentes com as vanta-
gens e prerrogativas nelas asse
guradas, serão mantidas em tô· 
da a plenitude aos ofi.ciais da 
ativa, <ia r-eserva· ou reformados, 
na forma do Estatuto dos Mili
tares". 

Essa emenda coincide com a pri
meira parte da emenda do Sr. Ma
galhães Barata, 

A terceira é de autoria do Sr. Prs.
do Kelly, que ' diz: 

"Substitua-lie a palavra "asse
guradas" por "garantias". 

São as únicas. eme~ndas que se refe · 
rem ao artigo propriamente dito, há 
outras· relativas aos parágr'l.!os. 

Vou submeter à votação as emen· 
das dos Srs. Ataliba Nogueira· • 
Magalhães Barata por serem substi
tutivas, sem prejuízo da do sr. Pra
do Kelly. 

O SR. PRADO KELLY - Sr Pre
si<iente; creio que houve equívoco d·j 
Senador Magalhães Barata, quanto 
à emenda que apresentolJ., na parte 
final. · 

Diz S. Ex.a: 
"As _patentes, como vantagens 

r.egalias e prerrogativas nela& 
asseguradas, serão mantidas em 
tôda a plenitude, aos oficiais d'l. 
ativa, <ia reserva ou reforma
dos." 

Até ai, -o princípio é garantidor dos 
direitos dos militares. Mas Sua Ex· 
celência acresce;nta: 

" ... Iia forma do Estatuto do~ 
Militares". 

A isenção dessa cláusula final qua
se qué invalida o direito. Não deve 
ser o que estaria na intençãQ de Sua 
Excelência, mas é o que resulta de 
sua emenda. 

A meu ver é indispensável que a 
c-onstituição estabeleça essas garan
tia~: essas vantagens e êsses direitos, 
sP.ri{ restrição de qualquer n-atureza. 
(Muito bem) . 

Nesse sentido, peÇo a V. Ex.a, Se
nhor Presidente, submeta a emenda 
à_ votação com o destaque da parte 
final. 

Sugiro, também, - e isso e uma 
questão de redação - seja substituída. 
a palavra "mantidas'', por "garanti
elas", com aquiencência do Sr. Sena
dor Magalhães Barata. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Estou, Sr. P resideiilte, de pleno acôr
do com a proposta <io Sr. Deputado 
Prado Kelly. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - O Sr. Senador Magalhães 
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.t:sarata retira a· parte final de sua 
emenda que ficará assim redigida: 

"As patentes, com 'vantagens, 
l'e-galias e prerrogativas nelas as
seguradas, serão g,arantida.s em 
tõda a plenitude, aos oficiais da 
ativa, da reserva ou reforma
dos?'. 

Os Srs. que a aprovam queiram fi
car sentados. (Pausa) . 

Aprovada. 

Prejudicada a emenda do Sr. Pra!. 
do Kelly. _ 

Pe,ssamos _ao § 1. 0 do art. 10: 

"0 deveres e garantias gerais 
dos militares do Exército: da 
Marinha e da Aeronáutica são 
estabelecidos 'no Estatuto dos Mi
litares. 

A emenda do Sr. Senador Maga
.lhã:es Barata, que manda suprimir o 
parágrafo. · Outra, do Sr. Silvestre 
Péricles, assim redigida: 

"Além dos deveres, -gara111tias 
e direitos previstos nesta Consti
tuição, ·os militares do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica te
rão outrOs, estrubelecidos no Es
tatuto -do."- Militares". 

O SR. MAGALHÃES BARATA -
Sr. Pr:es~dente, pedi a supressão do 
parágrafo, porque os deveres estão 
pre,,istos na segunda parte do artigo 
1." - "Destinam-se a defender a 

.. Pátr-ia e garantir os poderes consti
tucionais, a ordem e a lei". 

É:sse é o dever dos militares . 
Quanto às garantias, constam do 

art. 10. 0 , que acabamos de votar. 

- O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE- A emenda do·sr. senado!' 
Magalhães Barata tem preferência 
na votação, por ser supressiva. 

Os Srs . que aprovam a supressão 
do parágrafo, queiram ficar senta
dos . 
<PaU~Sa). 

.ô.provado. 

§ 2. o - "Os tftulos, postos e 
uniformes das fôrças armadas 
são privativos dos militares de 
carreira, em atividade, da re
serva ou reformados". 

Emenda do Sr. Magalhães Barata, 
mas puramente de redação, porque 

manda transformar o § 2. 0 em 1.~, 
que foi suprimido. 

Emenda do Sr. Deputado Prado 
Kelly: 

. "Os títulos, postos e unifor'mtls 
militares são privativos do mili
tar em atividade, da reserva ou 
reformado, ressalvadas as con
cessões honorificas efetuadas em 
ato anterior a esta Const.ituição" . 

Emenda do Sr. Arruda Câmara: 

"Ac-rescente-se ao art. 10, pa-
rágrafo 2. 0 : · 

Ressalvadas as concessões ho
noríficas efetuadas em ato ante
rior a esta Constituição". 

O SR. PRADO KELLY - Se111hor 
Presidente, o § 3. 0 do art. 165 da 
Constituição de 34, estabelecia que os 
títulos, postos e Ul1iformes militares 
eram privativos, "ressalvadas as con
oes~ões honoríficas efetua-das em a:to 
ant.6rior a esta Constituição". 

E' a cláusula final que pedi fOsse 
mantida, e se explicam as razões. 

Há. civis distinguidos com o ge
neralato honorário do Exército, -tais 
com o nosso eminente colega, Sr. 
Flores da Cunha e o Sr. Osvaldo Ara
nha . A mesma regalia foi concedida a 
Rui Barbosa, pelo Govêrno Provisó
rio da República. 

Não se justifica que a Constituin
te v'enha a cassar tais regalias . 

O SR. NEREU RAMOS PRESI
DENTE - A emenda do Sr. Prado 
Kelly a~orve a do Sr. Arruda . Câ.
ma.·ra, de maneira que, aprovada, fi
cará a outra prejudicada. 

A emenda do sr. · :Prado Kielly, 
sendo substitutiva, vai ser votada em 
pl'imeir0 lugar. · 

Os Senhores que a aprovam· quei
t·r.m conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
V~mos -ao § 3. 0 : 

"As promoções nas fôrças ar
madas, em todos os graus da hie
rarquia, obedecerão ao critério 
do merecimento e da, antiguida
f.\e, salvo a escolha dos Co
mandantes-Chefes e os comissio
namentos em -tempo de guerra: 

Há .várias emendas. 
Do Sr. Magalhães Barata: 

"As promoções nas Fôrças Ar
madas, em todos os graus d.a hie-



i'atquia militar, sa!vo até capi
tão, que serão exclusivamente 
por antiguidade, obedecerão, 
além dêsse critério, também ao 
de merecimento para os oficiais 
superiores e generajs respectiva

. mente, reguladas em lei e se in-
cluídos como_ aptos nos respecti
vos quadros de .ace.sso. A todo 
oficial que conte mais de três 
anos no quadro de ;tcesso, é fa
cultado, mediante pedido e a 
juízo do Govêmo, ser transfe_rido 
para a Resoerva ~o pôsto lme
diato, com tôdas as vantagens, 
prerrogativas e regalias corres
pondentes. 

§ 3. o - Os · comissionamentos 
em tempo de guerra são atrlbui

. Ções dos respectivos Comandan
tes-Chefes". 

Do Sr. Deputado Edgar Arruda: 

"Redija-se assim o § 3. 0 do ar
tigo 10: 

Salvo a es.colha Idos Coman
dantes-Chefes e comissiona.men

tos em tempo de guerra, as pro
moções aos postos hierárquicos, 
na-s fôrças armadas, far-se-ão 
assim: 

a) - por antiguidade selecio-
nada, até o ·pôsto ~·e capitão; 

b) - dois têrÇos ·por mereci
mento e um têrço por antiguida
de selecionada do pôsto de ma
jor ou capitão de corveta aos 
de oficiais generais, inclusive" . 

Do Sr. Ataliba Nogueira: 

"Emenda ao art. 10, § 3· 0 ' 

Substitua-se pelo seguinte: 

As promoções nas Fôrças Ar
madas, em todos· os graus de hie
rarquia -até capitão que serão 
exclusivamente por antiguidade, 
obedecerão, a lém <l&se critério, 
também ao de "merecimento" e 
"escolha", na razão de 1/ 3 para 
os oficiais superiores e de 1/2 
para os generais incluídos como 
aptos nos respectivos quadros de 
acesso. Haverá a gr aduação no 
pôsto imediato dos oficiais que, 
incluídos nesses quadros, atinjam 
c número um de escala hierár
quica." 

Dó Sr, Silvestre Péricles: 
Ao art. 10, § 3.0 : 

Substitua-se pelo se-guinte: 
"§ 3. 0 Ressalvado o principio 

de antiguidade do aspirante e 
guarda-marinha . até capitão e 
capitão- tenente, as_- promoções 
nas fôrças armadas,- em todos os 
graus da hierarquia, obedecerão 
ao critério do merecimento e da 
antiguidalie, salvo, em tempo de 
guerra ou insurreição armada, os 
-comissionamentos e as promo
ções por serviços distintos.1 ' 

0& Senhores tomuam, ~ntão. co
nl~cimento das emendas que aca· 
bam de ser apresentadas. 

O SR. MAGALHAES BARATA -
Sr. Pre~idente, há 20 anos, nos di
versos postos da hierarqui:l miiitar, 
exi:;;tiam oficiais, pr incipalmente os 
dos postos superiores, que não ti
nham -qualquer curso. Eram ofidais 
que v):nham sendo promovidos por 
ar.tiguidade, de alferes a mâjor. sem 
cuno algum da.s escolas militares, 
E, por isso, estrubel-eceu-s·e o princí
pio da antig:uida.de, mediante sele

ção, a fim de terem acesso na ·carrei
ra, aliás muito justo, aquêles que es
ta1ram habilita-dos cem os cursos e, 
portanto, revelavam maiores conhe
cimentos. 

Coronéis houve que, por não pos
suírem &ses cursos, não tin-ham di
reito à promoção po1· antigui.iade, por 
f&lta de merecimento profissional. 

Hoje, tantos os majores, curonéis e 
tenentes--coronéi~, de cursos normais 
e esp·eciais, destacam-se pela grande 
dedicação às coisas profissionais. 

-Criou-se um _,quadro de acesso, ela
borado pela Comissão de Promoções 
para selecionar aquêles que estej-am' 
aptos, a fim de constarem da list!l._ 
de promo-çõe~ por merecimento, dà 
qual o Sr. Presidente da República 
escolherá um. 

Os corooéis -estão também neste 
caso. Vão .para o quadro d-e acesso, 
mas por êi)te ou aquele motivo, não 
se lhes assegura a promoção a ge
neral ao atingir o número um . Fi-· 
caro, como se costuma dizrr, mar· 
cando passo. E' justo que lhes seja 
garantida a promoção quando chega
rem ao número um, porque, muita; 
vezes, e~tão sob 1ndices e não vão 
para diante. 
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A emenda. dá direito aos coronéis 
de serem promovidos a. gen~ral ao 
atingirem o número um. 

O SR. F'LO'RES DA CUNHA 
Vo.to pela emenda de ·s. Ex.a, não 
só por êste motivo, como ainda, por
que está sendo adotada, de vários 
anos a esta parte, a -promoção a ge
neral de -divisão dos g€nerais de bri
gada que atingirem ·o número um. 
Por isso, o mesmo critério Q.eve .ser 
adotado para os coronéis. 

O SR. MAGALHÃES BARATA 
l!:ste fc-i o meu objetivo. 

O SR. FLORES DA CUNHA 
O Sr. General Dutra, quando _l\!lL.-·lis
ti:'o da Guerra, vinha obedecendo, sis
temàticamente, a êsse crité::-io. Não , 
queria saber se tinha ou nã·> mereci
mento. 

O SR. MAGALHÃES BARATA ~ 
Quanto à segunda parte quero sali
entar que o -major .e o coronel entram 
no quadro de acesso e, se as ooisas 
não lhes correm 'bem, jamais figuram 
na· lista tríplice de merecimento. 
Não tendo· êsse direito, êles se apor·· 
recem e pedem reforma, porque não 
querem perder todo o tempo que es7 
tiv~ram no Exército, sem uma vanta · 
gem. 

Minha • emenda assegura ao oficial 
que conte mais de três anos no qua
dro· de aces.so o direito de pe,dir re
forma e, a juízo do govêrno, 'esta lhé 
pod·e ser concedida para a rese!'va e 
no pôsto imediato, cem tôdas as van
tagens decorrentes. 

O SR. NEREU RAMOS PR-ESI
DENTE - O Sr. Deputado ·Agamem
non Magalhães requereu pr<;>ferência 
para a emenda Silvestre Péricles, que 
já foi lida. 

As outras emendas não cogitam da 
prcmot;ão. -em tempo de guena. por
que obrigam que a promoção. até ca
pitão seja feita, sempre, por antigui-
dade. · · 

A emenda do Sr. Magall'tães Ba · 
rata corvsta de duas partes. A pri
meira refere-se a promoções e a se
gunda assegura a promoção a todo 
oficial que tenha mais de t1·ês anos 
no quadro de acesso. · 

O SR. PRADO KEL::J Y - Sr. Pre
sidente, são três as emendas a res
peito e em ponto substancial ela.s 

coincidem. =s-e ponov '"' .. ' ~ ser o ae 
que a~ promoções, a partir do pôsto 
de capitão ou capitão tenente, em to
dos os graus -de hierarquia, isro .é,_ in-
clusive. do generalato, obedeceram ao 
critério do me-recimento e da antigui
dade. 

A meu ver, seria útil adot8,ssem o 
sistema pôsto em prática na Repúbli
ca Argentina - da antiguidade sele
cionada até os postos de. oficiais 3U
periores. 

Para êste.s ú ltimos postos haveria 
uma classificação feita no exército 
pelos comandantes de regiões, sob a 
presidência do - Chef-e do Estado 
Maior. 

Há, entretanto, agora, um~, Comis.
·são -de Promoção, em favor de cuja 
competência, pl1ra êste ca.so especial, 
se inclinou a .SubComissão e se in
c!Lna a maioria do:t membros dêste 
órgão. 

Por êste motivo, sr. Pr.osidente, 
desde que se inibe, no tocant'l ao pro
vimento -dos postos superior-es do 
exército, estou d-e acôrdo com o pedido 
de prefe-rência formulado. 

O SR. NEREU RAJ."\1:08 PRESI
DENTE - Os Srs. Repr·Ú·entafi.te..~ 
que a;provam o pedido de pr!"ferência 
formulado pelo Sr. Agamemnon Ma
galhães, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 

Qs. Srs. Representantes qne apro
vam a emenda do Sr. Silvestre Péri
cles, que acaba de ser lida. queiram 
ficar sentados. <Pausa) ,. 

Aprovada. 

.. A primeira part:e. da emenda do se
nhor Magalhães Barata ficou preju
dicada. 

O SR. · MAGALHAES BARATA -
Minha eme~1da foi mais ampliada. .. 

O SR. NEREU RAMOS, PRESI
DENTE - A segunda parte 'está em 
votação. 

Os Srs. Representantes que a apro .. 
vam queiram ficar sentados. <Pausa) . 

Ap'rovada. 

Fjca prejudicada a emenda do Se· 
nhor Edgard Arruda. 

Prejudicada, igualmente·, a emend\l 
do Sr. Ata-liba Nogueira. 
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!Paragr!!Jfo 4. 0 , sôbre o qual há uma 
emenda: 

"O oficial das Fôrças Armadas 
só perderá o seu pôsto e patente 
por condenação passada em jul
g·ado a pena restritiva da liberda
de !POr tempo superior a dois 
anos, ou quando, por tribunal mi
litar compet·ente, fôr, nos casos 
defLnidos em lei, declarado in
digno <do oficialàto ou com êle 
incompatível". 

A emenda é do Sr. Prado Ke1ly: 

"Acrescente-se à palavra "com" 
petente" as !leguinbes: "e de ca
ráter permanente", na conformi·· 
dade do texto do art. 165 pará
grafo 1. 0 da Con~;tituição de 1934. 

Em votação o art. 4.0 salvo a emen
da que é aditiva. 

Os Srs. Repr-esentantes que . esti
verem 'de acôrdo, queiram ficar sen
tados. (Pausa) . 

Aprovada. 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Representantes que estiv.e

rem de acôrdo, queiram fkar sen
tados. (Pausa) . 

Aprovada. 

O Sr. C:lodomir Oardoso eillviou 
ao Pre<sidente para que cunst€ da 
~ta, uma declaração que é a se
guinte: 

Era minha. intenção pedir, por 
uma emenda, a supreEsão dcrar
tigo 10 do substitutivo apresen
tado ao capítulo da justiça elei
toral. 

Havendo, porém, chegado à 
reunião um pouco tarde, quando 
se acabava de aprovar o artigo, 
reduzo a escrito, para que seJam 
oportunamente tomadas ém con 

ta, as considerações que preten
dia expender. 

Diz o disposit ivo citado: 

"Art. 10 - São irrecorríveis 
as decisões do Tribunal Supe-

rior E~eitoral, salvo as que pro
nunciarem a nulidade ou inva
lida-de de ato ou lei, em face da 
Constituição Federal. Nesses 
casos, haverá recurso para o 
Supremo Tribunal Federal". 
Penso que a Constituição não 

deve estabelecer êsse recurso nem . 
declarar que as decisões do Tri-

bunal Superior são irrecorríveis. 
O recurso, éomo se vê, corres

ponde ao recurso extraordinário 
uma da$ modalidades dêste, a · 
que, segundo disposição já apro
vada, ·do projeto, terá ca.bimen
to contra as decisões da justi
ça local, quando pronunciarem 
a nulidade de ato, · ou lei, em 
face da Constituição. 
Não há por~m analogia pat·a 

o efeito de se lhes tornar comum 
'D recuiVo extraordinário entre 
as duas ordens de decisões: as 
dos Tribunais de Apelação e as 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

As primeiras versam sôbre di
reitos individuais; as últimas, 
porque assim digamos, sôbre di
reitos · da nação. (Marshall) . 
· Noutros têrmos, os tribun·ais 
eleitoreis deci'<iem questões es
sencial, pura ou exélusivamente 
políticas, questões que, antes da 
cr_iação dêles, por uma doutrina 
já pacífica, eEcapavam à com
petência dos trib~nais. 

Criada a justiça eleitoral, tor-
. naram-se elas, é certo, questões 

judiciais, mas neste sentido: d 
de que essa justiça as pode jul
gar, essa justiça, e 'não outra. 

Nem questões tais, com essa 
criação, perderam o carãter de 
políticas, puramente políticas, 
nem deixou de ser inéonveni•en
te qUE)_ as questões . dessa natu
reza sejam submetidas à justi
ça, isto é, à justiça destinada 
a julgar as questões que enten
dem com o.s direitos individuais. 

Não desviemos o supremo 
Trib;mal das suas funções, as 

funçoes que lhe conferem tão 
gran'<ie papel no nosso regime. 

Certo, não ·é possível desco
nhec·er · o aspecto político que 
tem êsse papel. Por êste aspec
to, apresenta-.se-nos, por· txem

plo, o Supremo Tribunal, como 
em geral o Poder Judiciário, 

.quando julga da constitucionali
dade de uma lei. 

Mas uma coisa é isto e outra 
envolvê-lo nas questões essen
cialmente políti-cas. 

Quando o Poder Judiciário de
c~ara dent~o de sua competên
cia ordmána, que uma lei é in
comtitucional, e deixa, por isso, 
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de aplicá-la na e@écie, o seu 
ato tem um aspecto político; 

· mas exclusivamente política não 
é a questão, por isso mesmo que 
·versando, por um laJdo, sôbre 
a matéria constitucional, tem 
por outro lado, como . objeto, 
uma controvérsia sôbre relação 
jurídica, lesada, · oú desconhe
cida. 

Ora, .na es!fera da competên
cia do Tribunal Superior Elei
tm;al,não entrará o julgamento 
de relações dessa ordem . 

As· questões que lhe são sub-
metidas dirão respeito à consti
tuição dos poderes políticos, ou 

como se vê, do substitutivo, à 
di-visão eleitoral da União, dos 
Estados e dos +VIunicípios, ao re
gistro dos partidos e à cassação 
dêle, ao alistamento e ao pro
cesso eleitoral, à apuração das 
eleições ·e aos diplomas dos elei· 

· tos. 

certamente, haverá sempre 
em causa um direito, mas não . 
um direito individual, no sen
tido que tem esta expressão na 
terminologia jurídica. Os direi
tos defendüios pelos interessa
dos na decisão serão menos dê
les do que da c'oletividade, do 
povo, da ~nação. 

Para que um ato seja havido 
como essencialmente político, 
não é de mistér que não haja 
limites legais ·a que, na prática 
dêle se deva c!rcimscrever a au
toridade. 

Ninguém sustentará, por 
exemplo, que a verificação de 
poderes, .o reconhecimento do 
mandato políti-co, o julgamento 
de uma dualidade de govêrno, 
sejam atos que se possam rea
lizar arbitr<àriamente. No en
tanto, figuram todos entre os 
atos enumerados, pelos consti
tucionalistas norte-americano);., 
como essencialmente políticos. 

Quando se diz, no direito nor
te-americano, que -o julgamento 
de um caso fica ià d;iscreção 
dêste ou daquêle poder, o têrmo 
discl'eção é empregado como si
nônimo .. de critério. CC. Maxi
miliano), significa-se, assim, 
com isso. que o caso será deci
dido definitivamente de acôrdo 

i 

com o critério do poder indi
cado, ou que o critério exercido 
por êi~se poder, torna concJu

siva a decisão, excluindo, por
tamto, a competência do Poder 
Judiciário. 

Nada impo•rta que, no caso 
puramente politico, esteja em 
jôgo a própria Constituição, is
to é, que o ato apreciado seja 
argüido de inconstitucional. A 
re·gra de que ao Poder Judiciá
rio cabe conhecer das questões 
constituciotl'lais .abre-se essenci
almente políticos. 

"Não é Tepublicano, diz C. 
Maximiliano, citando e comen
tando o direito dos Estados Uni
dos, atribuir a última p·alaVl·a 
sôbre . as .expressões da vontade 
popular, traduzidas no voto ou 
em atos de mandatários das tm·
bas, sem caráter individual, sô
bre questões políticas na sua es
sência e nos s·eus fins , a uma 
corporação de indivíduos uão 
eleitos, e, ainda mais, vitalícios, 
e, porta~nto, absolutamente in
dependentes da opinião :públi 
ca". 

A luz dêsse conceito, se a1gu
ma cousa fôsse aqui condená
vel, seria · a competência defe
rida à Justiça eleitoral, não a 
cil'cunstância de se não querer 
estendê-la ao· Supremo 'l'ribu
nal Federal. 

O projeto dá-lhe, a êsse ór
gão, não . há dúvida, êompetên
cia essencialmelll te política, co
mo seja a intervenção federal, 
no que. aliás, se limita a repe
tir a Constituição de 1934. 

Mas o caso é excepcioi::ml, e o 
que se torna necessário é exa7 
tamente que essa ·competência, 
cuja extensão é impossível na 
própria matéria da intervenção, 
se não · venha a estender por dis
posição constitucional. 

Mas, se assim é, certo é tam
bém que 111ão deve a Constitui
·ção conter nenhuma disposição 
qtie declare irrecorríveis as· deci
sões do Tribunal Superior Elei
toral.. 
· Não há neces~?idade disso, e 

isso pode vir a tornar-se incon
veniente, porque a competência 
do Tribunal Superior está sujei- · 
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ta a desdobrar-se por lei ordi
nária. 

Esta possibilidade nã..o é ra
zão para que se instituà o re
curso, rxurso que, tendo um ca
.ráter geral, acabaria por . levar 
ao Supremo ribunal as mais 

políticas das questões. Devemos 
111os entretanto, abster de res
tringir aqui, 6.1( modo especial, 
a .competên<:ia do Potler Judici
ário. 
~astará qUe haja, no projeto, 

um preceito geral como o que 
foi estabelecido no art. · 68 d·e 
Constituição de 1934, que decla
rou vedado ao ·Poder Juriciário 
conhecer de questões exclusiiva-
mente p·olíticãs.. . 

ltsse pr,eceito, stm, está se tor
nando necessário, com a restri
ção que deve .wfrer por virtu
de da competência deferida à 

justiça eleitoral. 
Há uma razão que nos acon

selha a esta,belecê-la: está nu
ma disposição do capitulo ati
nente aos direitos e garantias, 
disposição nova no nosso direito 
positivo, segundo a qual não se
rá lícito subtrair à B..preciação 
judiciária nenhuma violacão de 
direito. -

Veio ela, em substituição · de 
outra, expressa nestes têrmo.s: 
"Nenhum àssu.11to relativo a di
reito poderá ser subtraído ao co-. 
nhecimento do Poder Judici
ário". · Esta era inconveniente, 
por isso que o Tribunal não co
nhece S"enão das questões que 
lhe compete julgar. A sua Lu
conveniência advinha., sobretu!
do, do fato de não aparecer' rto 
projeto a citada disposição do 
art. 68 da Constituição de 1934. 

Não são, porém; menos vitan
dos os têrmos gerais da disposi
ção aprovada. 

A restriçto à competência do 
Poder Judiciário poderá S"er es
tabelecida assim nas dispo~ições 
gerais relativas a êsse poder: 

Art. ll: vedado ao Podér · Ju
diciário conhecer de questões 
exclusivamente políticas, ob
servadas . as exceções abertas 
nesta Constituição, bem como 
as que a lei estabele·eer, quan
to à .matéria eleitoral. 

A lei, ao regular a competên
cia da justiça eleitoral, não de
verá esta beleéer exceções es
tranhas a matéri!j, indicada no 

artigc . Também isto deve ficar· 
claro na Constituição. · 

A justiça eleitoral, devem, ser, 
por exemplo, alheios os crimes 

polfticoB; regra a que se paderá 
abrir. uma exceção · pal'a os que 
forem coetidos em maté1·ia elei

toral". O Supremo Tribunal di
rimirá os conflitos de jurisdição. 

Todo o direito de reunião há 
de fica-r sob o amparo da justi-. 
Ç3. comum, até pcrque não é pose 
sível distinguir entre reunião e 
reunião, quanto - aos seus fins o' 

Como impetlir que, num comí
cio convoca;do para fim eleito
ral, ou para fim político, se tra-
te de matéria outra, estranha 

ao objetivo indicado no pedido à 
justiça? 

Quanto à disposição do capi
tulo atinente à declaràção de 
direitos, e com a qual se preten
de firmar que o Poder Judiciá
rio, silj:edto embora, às restri
ções constitucionais, é o juiz da 
sua competência. poderá ~er ex-
pressa nestes, têrmos: · 

Art. A lei ·será muda quanto 
à incompetência do Poder Judi
ciário par.a o julgamento ele 
·questões que lhe· devam escapar 
ao conhecimento. - Cloà.omir 
Cardoso. 

Dado o adiantado da hora declaro 
' encerrada a sessão e convoco os Se

nhores RepresEa1tantes para outra 
reunião, às 14;30 hor.as. 

(Levantarse a seS'8ão, às 12 ho
ras e 40 minutos) . 
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