
_ ..... . - . 

., . 
. :·-·,.· . 

C6mara dos Deputados 

Secretaria -Geral da Presidência 

/" 

Consti.tuição. do Brasil de 1967 
. . ... ;-· 

\--- -

Anais 

: . . ; ... 

t.'·;. 
· .... 

. ' .... ' 

Volume III 

.i 

€
-·~ t:~ 

' /' 
·' 

/ 

~..,~-~~ 

.-

~ 

~ 
~-
t 
I 

~ 

'I 
J 
•' I 
li 

I 
•.-

' J 
l 



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Presidente : 
1.0 Vice-Presidente: 
1.0 Secretário: 

DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO 
DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
DEPUTADO HENRIQUE LA ROCQUE 
DEPUTADO AROLDO CARVALHO 
DEPUTADO ARY ALCÂNTARA 

3.0 Secretário: 
4.0 Secretário: 

Diretor-Geral da Câmara dos Deputados: 
Dr. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA 

Supervisão-Geral: 
Dr. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA 

Secretário-Geral da Presidência 

Elaboração: 
JOSÉ LYRA BARROSO DE ORTEGAL 

Chefe da Seção de Autógrafos 
IVONE MARTA BRASIL DE ARAúJO 
FLÁVIO BASTOS RAMOS 
LUIZ ANTôNIO DA SILVA PôRTO 
CARLOS BRASIL DE ARAúJO 

Fornecimento de Dados: 
Diretoria de Eegistro Taquigráfico de Debates da Câmara 

dos Deputados 
Seção de Histórico de Debates 
Diretoria de Taquigrafia do Senado Federal 
Diretoria de Informação Legisla ti v a do Senado Federal 

Brasil. Congresso. Câmara dos Deputados. Secretaria-Geral da 
Presidência, ed. 

Constituição do Brasil de 1967 (anais) 
Brasília} 1969. · 
4 v. 

CDU 328 (81) (093. 2) o 



l_ 
'''··· 

+" 
- -· ,---·-· 

<li/ 

SUMARIO 

-QUADRO COMPARATIVO 

T1TULO I- Da Oroanização Nacional 

Capítulo VI - Do Poder Legislativo 
Arts. 28 a 71 ào Projeto de Constituição 

Capítuio VII -Do Poder Executivo 

2 

Arts. 72 a 104 do Projeto àe Constituição . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 267 

Capítulo VIII - Do Poder Judiciário 
Arts. 105 a 137 ào Projeto àe Constituição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 

- EMENDAS E PARECERES 

Capítulo V I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . 89 
Sub-Relator: Senador VasconceloS' Tôrres 

Capítulo VII ............................................ · · 
Sub-Relator: Deputado Accioly Filho 

Capítulo VIII .............................................. . 
Sub-Relator: Deputado Adaucto Cardoso 

- DEBATES NA COMISSAO MISTA 

Capitulo VI 

Capitulo VII 

Capitulo VIII 

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

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

- DEBATES EM PLENARIO 

Capitulos VI - VII - VUI 

309 

859 

239/240 

461/462 

771/772 

815/816 



1 ... 

bl --····- ·-· 

·, 
~ 

----r.--,:1 
& 

íNDICE DA MATÉRIA 

-Debates em Plenário-

Aposentadoria 

- Benja.min Farah- 817- 854-
867- sas. 

- Rômulo Marinho - 841. 

Câmara Orgdnica 

- Plínio Salgado - 855. 

Comentários 

- Celso Passos - 875. 
- Edmundo Levi ·- 940. 
- Herbert Levy --- 941. 
- Nelson Carneiro - 882. 
- Oswaldo Lima Filho - 907. 
- Unírio Machado - 869. 

Comentários Sôbre o Parecer do 
Relator Geral ao Título I 

-Nelson Carneiro- 842. 

Declaração de Voto 

- Arnaldo Cerdeira - 939. 
- Clodomir Mület - 942. 
- Herbert Le·vy - 937. 
-Nicolau Tuma- 933. 
- Tabosa de Almeida - 932. 

Decretos-leis 

- Brito Velho - 830. 

Divórcio 

- Benjamin Farah - 873. 
Efetivação aos cinco anos 
- Rômulo Marinho - 852. 

Eleiç6es 

- Nelson Carn.eiro -- 842. 

Eleições no Distrito Federal 

- Aureo Melo- 820. 

Encaminhamento de Votação de 
Emenda 

- Geraldo Freire - 928 - 929. 
- Martins Rodrigues - 931. 
- Nelson Carneiro·- 927. 

Encaminhamento de Votação de 
Requerimento de Preferência 
pa.ra Emenda 

- Geraldo Freire - 924. 
- Martins Rodrigues - 920. 
- Nelson carneiro - 925. 

Faixa da Fronteira 

- Lyrio Bertolli - 818. 

Funcionários Públicos 

- Benjamin Farah - 873 - 897. 

Parecer sôbre Emenda 

-Antônio Carlos- 922- 931-
939. 

Parlamentarismo 

- Britto Velho - 830. 

Poder Judiciário 

- Eurico Rezende - 892. 

Poder Legislativo 

-Nelson Carneiro- 842. 

Questão de Ordem 

- Paulo Sarazate - 905. 

Representação no Congresso 
Nacional 

- Aureo Melo - 820. 



,;_i.;i,l 

I_ 

[,:: 
F----

1 

I 

tNDICE DOS ORADORES 

-Debates na Comissão Mista-

-Capítulo VI -

Antônio Carlos 

- Esclarece questão de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
·- Comunica que há preferência para a emenda n.o 363 . . . . . . . . 248 
- Relata a emenda n.o 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
- Esclarece o Parecer sôbre a emenda n.0 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
- Considerações sôbre os itens da emenda n.o 363 . . . . . . . . . . . . . 253 
- Solicita adiamento da votação para a emenda n.o 363/2 . . . . . . 254 
- Solicita adiamento da votação para a emenda n.~ 363/3 . . . . . . 255 
-Parecer sôbre a emeuda n.o 363/4 . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 255 
-Parecer sôbre a emenda n.0 363/5 . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . 257 
- Parecer sôbre a emenda n.0 363/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
- Parecer sôbre a en-.enda n.0 363/7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
- Parecer sôbre a emenda n.0 363/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Eurico .Rezende 

- Dá inicio à votação das emendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
- Defere solicitação do Sr. Paulo Sarazate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
-Anuncia o resultado da votação da emenda n.0 363 . . . . . . . . . . 253 
- Defere pedido de adiamento da votação para a emenda 

n.0 363/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 

Josaphat Marinho 

- Voto à emenda n.0 363/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
- Considerações sôbre a emenda n.0 363/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Paulo Sarazate 

- Questão de ordem sôbre a emenda n.o 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 
- Questão de ordem sôbre a votação da emenda n.0 363 . . . . . . . 248 
- Encaminha_a votação do parecer sôbre a emenda n.0 363 . . . . . 250 
- Solicita votação nominal para a emenda n.0 363 . . . . . . . . . . . . . 252 
- Encaminha a votação do parecer sôbre a emenda n.0 363/2 e 

solicita adiamento de votação .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 253 
-Solicita adiamento da votação da emenda n.0 363/3 . . . . . . . . . 255 
-Encaminha a votação do parecer sôbre a emenda n.0 363/4 . . . 256 
- Solicita verificação de votação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 
-Encaminha a votação da emenda n.0 363/5, solicitando re-

tirada de destaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
- Encaminha a votação da emenda n.0 363/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 



-X-

Pedro Aleixo 

- Anuncia a votação das emendas relativas ao Poder Legislativo 
-Defere requerimento de adiamento da votação para a emen-

da n.0 363/3 ............................................... . 
- Submete à votação parecer sôbre a emenda n.0 363/4 ....... . 

~ ' . 
- Procede à chamada nominal para a votação da emenda 

n.0 363/4 ................................................... . 
- Anuncia o resultado da votação da emenda n.O 363/4 ........ . 
- Defere retirada de destaque para a emenda n.O 363/5 ........ . 
- Procede à votação da emenda n.0 363/6 ..................... . 
- Anuncia o resultado da votação da emenda n.o 363/6 ........ . 
-Põe em votação o parecer sôbre a emenda n.0 363/7 e anuncia 

o resulta do da votação .................................... . 
-Procede à votação do parecer sôbre a emenda n.o 363/8 e anun-

cia o resultado da votação ................................. . 
- Encerra os trabalhos e convoca sessão para prosseguimento 

da discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vasconcelos Tôrres 

-Parecer sôbre o Capítulo VI- Do Poder Legislativo 

247 

255 
256 

257 
257 
262 
265 
265 

265 

265 

265 

241 



I 
L;\ 
~~-----· 
! 

íNDICE DOS ORADORES 

-Debates na Comissão Mista-

- Capítulo VII -

Accioly Filho 

-Parecer sôbre as emendas ao Capítulo VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 
-Esclarecimentos sôbre a emenda n.0 463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 
- Questão de ordem sôbre a emenda supressiva a.o art. 74, § 2.o 529 
-. Parecer sôbre a emenda n.0 624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 
- Encaminha a votação do parecer do Sr. Rela to r . . . . . . . . . . . . . 530 
- Parecer sôbre a emenda n.0 624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
-Esclarece parecer sôbre a emenda n.O 624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
- Anistia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 
- Esclarece questão de ordem sôbre a emenda 515 . . . . . . . . . . . . 538 
- Parecer sôbre as emendas relativas a aposentadoria . . . . . . . . 538 
-Esclarece parecer sôbre a emenda n.0 2 . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . 542 
- Comenta o resultado da votação da emenda n.0 2 . . . . . . • • . . . 552 
- Esclarece questão de ordem sôbre a emenda n.0 255 . . . . . . . . . 553 
- Esclarece questão de ordem sôbre as emendas 681/8 e 816 . . . . 555 
- Parecer sôbre a emenda n.0 1/82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 
-Esclarece questão de ordem sôbre a emenda n.0 285 . . . . . . . . . 558 
- Parecer sôbre a emenda n.0 479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 
-Parecer Sôbre as emendas números 114 e 441 . . . . . . . . . . . . . . 559 
- Esclarece a Presidência ~ôbre as emendas números 114 e 441 562 
- Esclarece parecer sôbre a emenda n.O 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
-Parecer sôbre a emenda n.0 230/40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 
~ Parecer sôbre a emenda n.o 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 
- Parecer sôbre a emenda n.0 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 
-Parecer sôbre a emenda n.0 130/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
- Parecer sôbre a emenda n.0 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 
-Parecer sôbre a emenda n.o 461 .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
-Parecer sôbre a emenda n.0 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
- Parecer sôbre a emenda n.0 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 
-Parecer sôbre a emenda n.0 797/11 . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . . 588 
- Parecer sôbre a emenda n.O 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 
- Parecer sôbre a emenda n.0 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 
-Parecer sôbre a emenda n.0 287 . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . 591 
- Esclarece questão· de ordem sôbre a emenda n.0 369/7 . . . . . . . . 591 
-Parecer sôbre a emenda n.0 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 

Aãolpho Oz.tveira 

- Encaminha a votação do parecer do Sr. Sub-Relator ao Ca-
pítulo VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 

- Encaminha a votação do parecer do Sr. Relator ao Capitu-
lo VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 

-.- Encaminha a votação da emenda n.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 
- Encaminha a votação da emenda n.0 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 
'- Questão de ordem sôbre a votação de emendas . . . . . . . . . . . . . . 574 
-Encaminha a votação da en1enda n.0 797/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 



-XII-

Antônio Carlos 

- Parecer sôbre o Capítulo VII .................. , ... · .... · · .. 
- Parecer sôbre a emenda n.0 624 ........................... . 
- Pronuncia-se sôbre a emenda n.0 624 ...................... . 
-Parecer sôbre várias emendas ao Capítulo VII ............. . 
- Parecer sôbre emendas r~lativas a aposentadoria .......... . 
- Parecer sôbre a emendr.. n.0 114 ........................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 230/40 ..........•.............. 
- Parecer sôbre a emenda n.0 460 . ~ .......................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 116 ........................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 130/30 ........................ . 
- Pronuncia-se sôbre destaque para a emenda n.0 787/1.02 ... . 
- Parecer sôbre a emenda n.O 461 ........................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 359 ........................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.o 517 ........................... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 201 ........................... . 
- Parecer sõbre a emenda n.0 836 ........................... . 

Arruda Câm,ara 

- Comenta questão de ordem sôbre a emenda n.0 255 ......... . 
- Defende a emendá n.0 114 .............••....•.............. 
- Encaminha a votação da emenda n.0 116 ................... . 
- Encaminha a votação da emenda n.0 517 .................. . 

Aurélio Vianna 

- Encaminha a votação do parecer do Sr. Sub-Relator ao 
, Capitulo VII ............................................... . 

..;_ Questão de Ordem sôbre a emenda n.O 624 .................. . 
-·Encaminha a votação da emenda n.o 2 .......•..............• 
- Encaminha a votação da emenda n.0 130/36 ................. . 
- Defende a emenda n.0 441 ................................... . 
- Encaminha a votação da emenda n.0 460 ................... . 

Benjamtn Farah 

-Encaminha a votação da emenda n.o 2 ...................... 
Chagas Rodrigues 

- Questão de ordem sôbre a emenda n.0 626/10 ............... . 
- Encaminha a votação do parecer do Sr. Sub-Relator ao ca-

pítulo VII .................................. : .... · · · ... · · .. · 
- Encaminha a votação da emenda n.o 2 ......•........ ; ..... . 
- Questão de ordem sôbre a emenda n.o 255 .................. . 
--:- Encaminha a votação da emenda n.o 460 .................... . 
- Encaminha a votação da emenda n.o 461 ................... . 

Djalma J!arfnho 

- Encaminha a votação do Parecer do Sr. Sub-Rela tor ao ca-
pitulo VII ................................................. . 

Eurico Rezend.e 

- Anuncia ~ votação de em.endas ao Capítulo VII, com pare-
cer favoravel :.· ............ ·,_· .............................. . 

- Esclarece questao de ordem sobre a emend~ n.o 515 ........ . 

506 
529 
b31 
537 
540 
559 
564 
565 
576 
578 
580 
582 
583 
585 
590 
597 

554 
559 
576 
587 

521 
530 
548 
556 
560 
568 

542 

510 

525 
547 
553 
572 
580 

518 

537 
537 



I._. 

~ 
1 

,;..r.: 

. 
..• ~ .. ------

---t--
: ,:_~1 

·;.,., 

-XIII-

- Anuncia a votação de emendas ao Capítulo VII, com parece-
res divergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

- Solicita esclarecimentos do Sr. Sub-Relator sôbre a emenda 
n.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

- Anuncia a votação da emenda n.o 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 
- Encaminha a votação da emenda n.O 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 
- Encaminha a votação da emenda n.0 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 
- Proclama o resultado da votação da emenda n.0 116 . . . . . . . . . 577 
-· Proclama o resultado da votação da emenda n.0 130/30 . . . . . . 578 
- Proclama o resultado da votação da emenda n.o 203 . . . . . . 579 
- Anuncia a votação da emenda n.0 787/1.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
- Anuncia a votação da emenda n.o 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
- Anuncia a votação da emenda n.o 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 
- Anuncia a votação da emenda n.0 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
- Encaminha a votação da emenda n.o 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 

Geraldo Freire 

- Encaminha a votação da emenda n.0 460 571 

H eribalclo Vieira 

- Encaminha a votação da emenda n.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 
- Encaminha a votação da emenda n.0 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 
-Encaminha a votação da emenda n.0 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 
- Solicita votação nominal para a emenda n.0 517 . . . . . . . . . . . . . . 588 

Josa.phat Marinho 

- Encamina a votação do parecer do Sr. Sub-Relator . . . . . . . . 511 
-Encaminha a votação do parecer do Sr. Relator . . . . . . . . . . . 529 
- Comenta questão de ordem sôbre as emendas números 681 e 816 555 
- Encaminha a votação da emenda n.0 460 ............ :· .-:. . . . . 565 
- Declaração de voto sôbre a emenda n.0 130/30 . . . . . . . . . . . . . . 578 
- .Encaminha a votação da emenda n.0 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

José Barbosa 

- Encaminha a votação da emenda n.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 
-Questão de ordem sôbre as emendas números 681/8 e 816 . . . 555 
-Questão de ordem sôbre a emenda n.0 130/30 . . . . . . . . . . . . . . . 578 

José Guiomard 

-Questão de ordem sôbre a emenda n.0 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
- Retira destaque para a emenda n.0 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 
-Solicita esclarecimento sôbre a emenda n.0 460 . . . . . . . . . . . . . . 573 
- Declaração de voto sôbre a emenda n.0 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 

Martins Rodrigues 

-Encaminha a votação do parecer do Sr. Sub-Relator 519 

Necy Nova.es 

-Encaminha a votação da emenda n.0 517 585 



-XIV-

Paulo Sarazate 

-Questão de ordem sôbre a emenda n.0 285 .................. . 
- Encaminha a votação da emenda n.0 369 .................. . 
-Questão de ordem sôbre a emenda n.0 369/7 ............... . 

P ecLro Aleixo 

-Abre os trabalhos para a discussão do Capítulo VII ......... . 
-Anuncia a votação do parecer do sr. Sub-Relator sôbre a 

emenda n.0 463 ............................................ . 
-Esclarecimentos ao Sr. Wilson Gonçalves sôbre a emenda nú-

mero 626 ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- Esclarece questão de ordem sôbre a emenda 626/10 ......... . 
·-Anuncia a votação do parecer do Sr. Sub-Relator sôbre o 

Capítulo VII .............................................. · . 
- Anuncia o resultado da votação do parecer do Sr. Sub-Relator 

sôbre o Capítulo VII ....... : ............................... . 
-- Anuncia a votação da emenda n.O 521/16 ................... . 
- Esclarece questão de ordem do Sr. Accioly Filho sôbre emenda 
· supressiva ao art. 74, § 2.o ......... · .....................••.. 
-Anuncia a votação do parecer do Sr. Relator sôbre o Capítulo 

VII ........................................................ . 
-Anuncia a votação de requerimento de destaque para emenda 

relativa a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Re-
. pública .................... ; ............................... . 

-Anuncia o resultado da votação da emenda n.0 624 ........ . 
- Anuncia a votação da emenda relativa ao art. 45, item VII .. 
-Anuncia a votação do parecer do Sr. Relator sôbre as emen-

das ao art. 45, item VII ................................... . 
- Anuncia a votação da emenda n.0 2 ......................... . 
- Esclarece questão de ordem sôbre a emenda n.o 255 ... " .. . 
o:- Esclarece questão de ordem sôbre as emendas n.08 681/8 e 816 
- Soluciona questão de ordem sôbre as emendas n.oa 681/8 e 816 
- Anuncia a votação da emenda n.o 130/36 ................. . 
-Anuncia a votação da emenda n.o 479 .................... . 
- Solicita esclarecimentos do Sr. Sub-Relator sôbre as emendas 

n.011 114 e ·441 ............................... ~ .............. . 
-· Esclarece o parecer do Sr. Sub-Relator sôbre as emendas 

n.011 114 e 441 ....•........................................... 
-Anuncia a votação das emendas números 114 e 441 ......... . 
- Anuncia a votação da emenda n.o 230/40 .................. . 
- Esclarece quest.ão de ordem sôbre a votação de emendas .. . 
- Anuncia a votação da emenda n.o 797/11 ................... . 
-Anuncia a votação da emenda n.o 261 ...................... . 
- Anuncia a votação de requerimento· de destaque para a emen-

da n.0 201 ................................................. . 
- Anuncia a votação da emenda n.o 836 e enuncia o resultado 

comunicando que terminou a apreciação das emendas relati~ 
vas ao Capítulo VII ....................................... . 

Raymundo Padtlha 

- Encaminha a votação da emenda n.o 460 
• I e • e •••• • ••••• e •• e • 

Tabosa de Almeida 

- Comenta q"':!estão de o:rden1 sôbre as emendas n.oa 681/8 e 816 .. 
- Consideraçoes sôbre as ernendas n.011 114 e 441 ............. . 
- Comen~a o parecer ~ôbre as en1endas n.08 114 e 441 ......... . 
- Enca1n1nha a votaçao da em.enda n.o 460 ...................•. 

557 
583 
591 

504 

506 

510 
511 

527 

527 
528 

52g 

530 

530 
531 
531 

536 
552 
555 
555 
556 
557 
558 

561 

562 
563 
564 
575 
590 
590 

.590 

598 

567 

556 
561 
563 
572 



•.•. ú 

-XV-

Ulysses Guimarães 

-Encaminha a votação do parecer do Sr. Sub-Relator . . . . . . . . . 524 
-Anistia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 
- Questão de ordem sôbre emendas relativas a aposentadoria 539 

Vasconcelos 'Tôrres 

- Considerações sôbre as emendas apresentadas ao art. 45, 
item VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

- Anistia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 

Wilson Gonçalves 

-·considerações sôbre a emenda n.o 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 
- Solicita esclarecimentos sôbre a emenda n.o 441 . . . . . . . . . . . . . 562 
-Esclarece voto sôbre a emenda n.o 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 



\ 

!NDICE DOS ORADORES 

- Debates na Comissão Mista -

- Capitulo VIU -

Accioly Filho 

- Solicita seja posta em discussão matéria relativa ao Capítulo 
Do Poder Executivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 

- Parecer sôbre matéria relativa a Fôro. especial, Segurança Na-
cional e recursos ordinários para o Supremo Tribunal Federal 788 

Adaucto Cardoso 

-Parecer sôbre a emenda n.o 849/4 ......................... . 
-Parecer sôbre a emenda n.0 849/5 ......................... . 
-Parecer sôbre a emenda n.o 448 ........................... . 
- Retifica parecer sôbre a emenda n.o 448 ................... . 
-Parecer sôbre a emenda n.o 429 ........................... . 
-Parecer sôbre a emenda n.o 653 ............................ . 
- Expõe ponto de vista sôbre a emenda n.o 653 ............... . 
- Parecer sôbre a emenda n.0 815/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
-Parecer sôbre a emenda n.o 815/2 ......................... . 
- Solicita adiamento de votação da emenda n.0 830 ........... . 
-Parecer sôbre a emenda n.o 832/1 ........................... . 
- Solicita seja substituído pelo Sr. Geraldo Freire ............ . 

Antônto Carlos 

- Indaga da Presidência se já foi votada emenda relativa ao Su-

777 
777 
'178 
'179 
'180 
'181 
'786 
'799 
800 
801 
802 

813/814 

premo Tribunal Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
- Parecer sôbre a emenda n.o 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 
- Esclarece parecer sôbre a emenda n.0 653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 
- Justifica ponto de vista sôbre emendas relativas a Fôro Especial 792 
- Parecer sôbre a emenda n.0 832/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 

Antônio Feliciano 

- Encaminha a votação da emenda n.0 653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 

Arruda camara 

- Apresenta sugestão sôbre votação de emendas . . . . . . . . . . . . . . 811 

Aurélio Vianna 

- Encaminha a votação da emenda n.0 429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
- Encaminha a votação da emenda n.0 653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 
- Expõe ponto de vista sôbre Fôro especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 
-Encaminha a votação da emenda n.0 832/1 . . . . . . . . . . . . . . . . 803 



I\" ii: 
1

·.1" 1 

1 •• '' 
i('' 

-XVIII-

Eurico Rezende 

- Solicita verificação de votação para a emenda n.0 849/5 ... . 
- Encaminha a votação da emenda n.0 653 ................. . 
-Encaminha a votação da emenda n.0 832/1 ............... . 
- Considerações sôbre sugestão para votação de emendas .... . 

Josaphat Marinho 

- Desiste de dois destaques .................................. . 
- Questão de ordem sôbre votação de emendas ............... . 

Martins Rodrigues 

- Questão de ordem sôbre a emenda n.0 718 .................. . 

Nicolau Tuma 

-Encaminha a votação da emenda n.0 653 

Pedro Aleixo 

- Inicia os debates sôbre o Título I, Capítulo VIII ........... . 
-Põe em votação a emenda n.0 849/5 e anuncia o resultado ... . 
- Esclarecimentos · sôbre emenda relativa ao Supremo Tribunal 

Federal ......................... o •••••••••• o •••••••• o •••••• 

-Põe em votação a emenda n.O 448 e anuncia o resultado ..... 
-Põe em votação a emenda n.0 429 e anuncia o resultado . o •• 

-Põe em votação a emenda n.0 653 e anuncia o resultado ..... . 
-Defere solicitação no sentido de que seja posta em discussão 

matétia concernente ao ·Capítulo Do Poder Executivo . o •••••• 

- Explana votação de emendas que versem sôbre · o mesmo 
assunto o ••• o o ••••• o ••••••••••••••••• o •••••••••• o •••••••••••• 

- Soluciona questão de ordem sôbre votação de emendas que 
versem sôbre o mesmo assunto · ................ o •••••••••••• 

-Põe em votação emenda relativa a Segurança Nacional e anun-
cia o resultado ............................................. . 

-Põe em votaçãar a emenda n.0 815/1 e anuncia o resultado .. o 

-Põe em votação a emenda n.0 815/2 e anuncia o resultado .. . 
- Responde questão. de ordem sôbre a emenda n.o 718 ......... . 
-Anuncia o encaminhamento da votação da emenda n.o 832/1 
-Adia a votação das emendas relativas ao Capítulo Do Poder 

Judiciário . . . . . . . . . o· ••••••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • --:-. • • • • • 

- Explana .sugestão para votação de emendas ................ . 
- Encerra a sessão .................................... o ••••••• 

Tabosa de Almeida 

-Questão de ordem sôbre a emenda n.o ·832/1 

Ulysses Guimarães 

- Questão de ordem sôbre a emenda n.o 448 
- Expõe ponto de vista sôbre Fôro especial 

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

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

778 
784 
803 
812 

777 
796 

801 

782 

777 
778 

778 
780 
781 
787 

788 

796 

797 

798 
799 
801 
801 
803 

810 
812 

813/814 

807 

779 
7.90 



íNDICE ONOMASTICO 

-A

Aarão Steinbruch - 496. 
Accioly Filho - 267, 309, 463, 464, 

465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 490, 497' 504, 511, 528, 529, 530, 
531, 534, 538, 552, 554, 556, 558, 561, 
562, 565, 575, 577, 581, 582, 584, 588, 
590, 591, 592, 593, 596J 788. 

Adauto Cardoso - 599, 659, 773, 777, 
780, 786, 799, 800, 801, 802, 804, 808, 
809, 813. 

Adolpho de Oliveira - 482, 483, 506, 
507, 517, 518, 519, 528, 531, 544, 570, 
574, 588. 

Aguinaldo Costa - 470. 
Alceu Carvalho - 823, 894. 
Alde Sampaio - 861. 
Antônio Carlos - 69, 248, 249, 252, 

254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 
267, 309, 505, 506, 511, 529, 532, 540, 
557, 559, 564, 576, 580, 585, 591, 599, 
659, 780, 787, 792, 802, 824, 906, 922, 

931, 938. 
Antônio Feliciano- 785. 
Argilano Dário - 824. 
,Arnaldo Cerdeira - 939. 
Arruda Câmara- 484, 486, 497, 541, 

554, 559, 562, 576, 587, 810, 889, 890, 
891. 

Arthur Virgilio - 911. 
Aureo Melo ~ 830. 
Aurelio Viana - 471, 486, 493, 495, 

531, 530, 534, 548, 555, 560, 568, 781, 
782, 791, 793, 803. 

-B-

Benjamin Farah - 478, 485, 494, 
540, 542, 817' 854, 867' 868, 873, 881, 
897. 

Breno da Silveira- 493. 
Brito Velho - 464, 477, 487, 488, 490, 

503, 830. 

--c-
Catete Pinheiro - 414, 920, 929. 
Celso Passos -- 468, 875. 

Chagas Rodrigues - 510, 511, 525, 
547' 572, 581, 798, 800. 

Cunha Bueno - 474, 475. 

-D-. 

Dias Menezes - 470. 

-E

Edmundo Levy - 470, 940. 
Elias Carmo - 497. 
Euclides Wicar Pessoa - 501. 
Eurico de Oliveira- 478. 
Eurico Rezende - 248, 250, 252, 253, 

471, 472, 480, 481, 500, 50l 517, 537; 
53~ 540, 545, 550, 551, 552 566, 578, 
579, 580, 587' 588, 597' 777 784, 800, 
801, 803, 807, 811, 824, 825, 886, 887, 
892, 89·8, 899. 

Ewaldo Pinto - 501. 

-F-

Flôres Soares - 492. 

-O-

Geraldo Freire - 571, 884, 909, 912, 
924, 928, 929. 

Germinal Feijó - 915. 
Guido Mondim - 479, 480, 495, 497, 

888. 
Getulio Moura - 500. 
Guilherme Machado - 484, 489, 496. 

--H-

Herbert Levy - 936, 938. 
Heribaldo Vieira - 477, 482, 546, 

553, 586, 595. 

-J-

Jairo Brum - 848. 
João Herculino - 837. 
João AJves - 497. 
Jorge Cury - 833. 



-XX-

Josaphat Marinho - 253, 262, 466, 
469, 481, 511, 517, 519, 529, 533, 534, 
555, 565, 568, 578, 580, 582, 777, 796, 
800. 

José Barbosa- 501, 545, 555, 578. 
José Bonifácio - 503. 
José Guiomard - 476, 495, 537, 578, 

823, 858, 859. 

-L-

Lino Braun - 885. 
Lino de Matos - 474. 
Lyrio Bertoli - 818. 

-M-

Martins Rodrigues - 468, 4761 519, 
797, 801, 845, 920, 931. 

Mendes de Morais - 477. 
Moura Andrade - 906, 907. 

-N-

Nelson Carneiro - 463, 468, 469, 473, 
475, 491, 492, 494, 495, 497' 500, 502, 
822, 825, 828, 832, 842, 882, 925, 927. 

Necy Novaes - 496, 585. 
Nicolau Tuma- 782, 902, 903. 

-O-

Oscar Correia - 463, 464, 465, 466, 
468, 472, 476, 479, 484, 490, 832, 837. 

Oscar Passos - 627. 
Osni Régis- 496. 
Oswaldo Lima Filho - 871, 873, 907. 

-P-

Paulo Sarasate - 247, 248, 249, 250, 
256, 259, 265, 491, 511, 513, 514, 515, 
557, 583, 591, 592, 905, 941. 

Pedro Aleixo - 257, 265, 504, 510, 
511, 525, 527,·530, 531, 536, 551, 552, 
561, 562, 563, 564, 569, 570, 574, 575, 
576, 589, 590, 593, 594, 595, 777, 778, 
779, 780, 781, 782, 787' 790, 796, 797' 
798, 799, 800, 802, 803, 810, 811, 812, 
813. 

Pedro Vidigal - 883. 
Pinheiro Brisola - 821. 
Plinio Salgado - 855. 

-R-

Raimundo Padilha- 267, 269, 570. 
Rômulo Marinho - 841, 852. 
Ruy Palmeira- 494. 
R.uy Santos - 474, 487. 

-T-

Tabosa de Almeida - 264, 559, 561, 
563, 572, 807, 809, 933. 

Tourinho Dantas - 479. 

-U-

Uniria Machado - 869. 
Ulisses Guimarães - 524, 528, 539, 

779, 790, 795, 806. 

-V-

Vasconcelos Torres - 69, 249, 473, 
480, 488, 489, 491, 493, 532, 535, 901. 

-W-

Wilson Gonçalves - 492~ 510, 562, 
574, 805, 808, 809. 

-Y-

Yukishigue Tamura - 839 



li~-·· 
~--·--·· 

~ .. ·· 
~~~ '"-{,, 

QUADRO COMPARATIVO 

TíTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL 

CAPíTULO VI 

DO PODER LEGISLATIVO 

Artigos 28 a 71 

DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

Sub-Relator: SENADOR VASCONCELOS TôRRES 

Relator Geral: SENADOR ANTôNIO CARLOS 



,t' ,, 

o I 
I 
\ 

t 
,ti: ' 
I ;·•• 

-2-

CONSTITUIÇÃO DE 1967 CONSTITUIÇÃO DE 1946 

CAPíTULO VI CAPÍTULO II 
Do Poder Legislativo Do Poder Legislativo 

SEÇÃO I 
Seção I - Disposições Gerais Disposições Preliminares 

-------------------------------1·--------
Art. 29. o Poder Legislativo é Art. 37 - O Poder Legislativo 

exercido pelo Congresso Nacional, é exercido pelo Congresso Nacional, 
que se compõe da Câmara dos Depu- que se compõe da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal. tados e do Senado Federal. 

Art. 30. A eleição para depu
tados e senadores far-se-á simultâ
neamente em todo o País. 

Parágrafo único. São condições 
de elegibilidade para o Gongresso 
Nacional: 

I - ser brasileiro na to; 
II - estar no exercício dos 

direitos políticos; 
III -ser maior de vinte e um 

anos para a Câmara dos 
Deputados e de trinta e 
cinco para o Senado. 

Art. 31. O Congresso Nacional 
reunir-se-á, anualmente, na Capital 
da União, de 1.0 de março a 30 de 
junho e de 1.0 de agôsto a 30 de 
novembro. 

§ 1.0 A convocação extraordi
nária do Congresso Nacional cabe a 
um têrço dos membros de qualquer 
de suas Câmaras ou ao Presidente 
da República. 

Art. 38 - A eleição para depu
tados e senadores far-se-á simultâ
neamente em todo o País. 

Art. 38 - Parágrafo un1co 
São condições de elegibilidade para 
o Congresso Nacional: 

I - ser brasileiro (art. 129, 
ns. I e II); 

II - estar no exercício dos 
direitos políticos; 

III- ser maior de 21 anos para 
a Câmara dos Deputados 
e de 35 para o Senado 
Federal. 

Art. 39- O Congresso Nacio
nal reunir-se-á na Capital da Repú
blica, a 15 de março de cada ano, 
e funcionará até 15 de dezembro. 

Art. 39 - Parágrafo un1co 
O Congresso Nacional só poderá ser 
convocado extraordinàriamente pelo 
Presidente da Repúblicà ou por ini
cia ti v a do têrço de uma das Câ
maras. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

CAPíTULO VI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais _____ __::_____:: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 9/64 
Art. 1.0 - Os arts. 38 (caput) , 

39 (caput), 81, 82 e 83, da Consti
tuição Federal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 38 - A eleição para depu
tados, senadores, Presidente e 
Vice-Presidente da República 
far-se-á, simultâneamente, em 
todo o País. " 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 9/64 
Art. 1.o - Os arts. 38 (caput), 

39 (caput), 81, 82 e 83, da Consti
tuição Federal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 39 - O Congresso 
Nacional reunir-se-á, na Ca
pital da República, a 1.0 de 
março de cada ano, e fun-
cionará até 1.0 de dezembro." 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/65 
Art. 1.0 - O art. 39 da Cons

tituição passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 39 - o Congresso 
Nacional reunir-se-á, anu
almente, na Capital da Re
pública, de 1.o de março a 
30 de junho e de 1.0 de agôs
to a 1.0 de dezembro." 

Art. 28 - O Poder Legislativo 
é exercido pelo Congresso Nacional, 
que se compõe da Câmara dos Depu
tados e do Senado da República. 

Art. 29 -A eleição para depu
tados e senadores far-se-á simultâ
neamente em todo o País. 

Parágrafo único - São condi
ções de elegibilidade para o Con
gresso Nacional: 

I - ser brasileiro na to; 
II - estar no exercício dos 

direi tos políticos; 
III - ser maior de vinte e cinco 

anos, para a Câmara dos 
Deputados, e de trinta e 
cinco, para o Senado. 

Art. 30 - O Congresso Naeio
nal reunir-se-á, anualmente, na 
Capital da República, de 1.0 de 
março a 30 de junho e de 1.o de 
agôsto a 30 de novembro. 

§ 1.0 -A convocação extraor
dinária do Congresso Nacional cabe 
a um têrço dos membros de qual
quer de suas Câmaras, ou ao Presi
dente da República. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 CONSTITUIÇÃO DE 1946 

§ 2.0 - A Câmara dos Deputa- Art. 41 -A Câmara dos Depu-
dos e o Senado, sob a direção da tdaos e o Senado Federal, sob a 
Mesa dêste, reunir-se-ão em sessão direção da Mesa dêste, reunir-se-:ão 
conjunta para: em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão le- I - inaugurar a sessão legis-
gislativa; lativa; 

II - elaborar o regimento II - elaborar o regimento cc-
comum; mum; 

------~I=I~I-----receber~o---c-o_rn_p_r_o_m-~is_s_o __ , _______ I~I~I---=_r_e_c_e~b_e_r __ o ___ c_o_rn_p_r_o_rn~i-ss-o~ 
do Presidente e do Vice- do Presidente e do Vice-
Presidente da República; Presidente da República; 

IV - deliberar sôbre veto; 

V- atender aos demais 
casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 3.0 - Cada uma das Câmaras 
reunir-se-á em sessões prepara tó
rias, a partir de 1.0 de fevereiro, no 
primeiro ano da legislatura, para a 
posse de seus membros e eleição das 
respectivas Mesas. 

Art. 32- A cada uma das Câ
maras compete dispor, em regimento 
interno, sôbre sua organização, po
lícia, criação e provimento de cargos. 

IV - deliberar sôbre o veto. 

Art. 40 - A cada uma das Câ
maras compete dispor, em regimento 
interno, sôbre sua organj.zação, po
lícia, criação e provimento de cargos. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 9/64 
Art. 4.0 - O art. 41 da Constitui

ção passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 41 -A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal, sob a 
direção da Mesa dêste, reunir
se-ão em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legis
lativa; 

II - elaborar o regimento co
mum; 

III - homologar a eleição do 
Presidente da República 
ou elegê-lo, assim como 
o Vice-Presidente, na 
conformidade dos ca
sos estabelecidos nesta 
Constituição; 

IV - receber o compromisso 
do Presidente e do Vice
Presidente da República; 

V - deliberar sôbre o veto." 
EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/615 

Art. 2 .O - São acrescidos ao 
art. 41 da Constituição os seguintes 
incisos: 

"VI - a tender a matéria rele
vante ou urgente, a juízo 
da Mesa de qualquer das 
Casas do Congresso Na
cional; 

VII - apreciar, por solicitação 
do Presidente da Repú
blica, projetas de lei de 
sua iniciativa." ------

PROJETO 

§ 2.0 -A Câmara dos Depu
tados e o Senado, sob a direção da 
Mesa dêste, reunir-se-ão em sessão 
conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legis
lativa; 

II - elaborar o regimento co
mum; 

III - receber o compromisso 
do Presidente e do Vice
Presidente da República; 

IV - deliberar sôbre o veto; 

V - a tender aos demais ca
sos previstos nesta Cons
tituição. 

--·----·-----------------------------------~~----~--~------~----~-Art. 31- A cada uma das Câ-
n'laras compete dispor, em regimento 
interno, sôbre sua organização, po
lícia, criação e provimento de cargos. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Parágrafo único. Na constitu!
ção das comissões, assegurar-se-a, 
tanto quanto possível, a representa
ção proporcional dos partidos nac.io
nais que participem da respectiva 
Câmara. 

Art. 33 - Salvo disposição cons
titucional em contrário, as delibera
ções de cada Câmara serão tomadas 
por maioria de votos, presente a 
maioria de seus membros. 

Art. 34 --- Os deputados e sena
dores são inviolá veis no exercício do 
mandato, por suas opiniões, palavras 
e votos. 

§ 1.o Desde a expedição do di
ploma até a inauguração da legisla
tura seguinte, os membros do Con
gresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo flagrante de crime 
inafiançável, nem processados crimi
nalmente, ·sem prévia licença de sua 
Câmara. 

§ 2.o- Se no prazo de noventa 
dias, a contar do recebimento, ares
pectiva Câmara não deliberar sôbre 
o pedido de licença, será êste in
cluído automàticamente em Ordem 
do Dia e nesta permanecerá durante 
quinze sessões ordinárias consecuti
vas, tendo-se como concedida a li
cença se, nesse prazo, não ocorrer 
deliberação. 

§ 3.0 - No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos serão 
remetidos, dentro de quarenta e oito 
horas, à Câmara respectiva, para 
que, por voto secreto, resolva sôbre 
a prisão e autorize, ou não, a for
mação da culpa. 

§ 4.o- A incorporação às fôrças 
armadas, de deputados e senadores, 
ainda que militares, mesmo em tem
po de guerra, depende de licença da 
sua Câmara, concedida por voto se
creto. 

§ s.o- As prerrogativas proces
suais dos senadores e deputados, 
arrolados como testemunhas, não 
subsistirão se deixarem êles de aten
der, sem justa· causa, no prazo de 
trinta dias, ao convite judicial. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 40- Parágrafo único- Na 
constituição das comissões, assegu
rar-se-á, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos par
tidos nacionais que participam da 
respectiva Câmara. 

Art. 42 Em cada uma das 
Câmaras, salvo disposição constitu
cional em contrário, as deliberações 
serão tomadas por maioria de votos, 
presente a maioria dos seus mem
bros. 

Art. 44 - Os deputados e sena
dores são invioláveis no exercício 
do mandato, por suas opiniões, pa
lavras e votos. 

Art. 45 - Desde a expedição do 
diploma até a inauguração da legis
latura seguinte, os membros do Con
gresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, nem processados cri
minalmente, sem prévia licença de 
sua Câmara. 

§ 1.0 -No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos serão 
remetidos, dentro de quarenta e oito 
horas, à Câmara respectiva, para 
que resolva sôbre a prisão e autorize 
ou não a formação da culpa. 

. § 2.0 - A Câmara interessada 
deliberará sempre pelo voto da maio
ria dos seus membros. 

Art. 46- Os deputados e sena
dores, quer civis, quer militares, não 
poderão ser incorporados às Fôrças 
Armadas senão em tempo de guerra 
e mediante licença de sua Câmara, 
ficando então sujeitos à legislação 
militar. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 9/6'4 

Art. 5.o- É incluído, no art. 45 
da Constituição, o seguinte parágra
fo: 

"Art. 45 - ................... . 
§ 3.o- Em se tratando de crime 
comum, se a licença para o pro
cesso criminal não estiver resol
vida em cento e vinte dias, con
tados da apresenta~ão do pedido, 
êste será incluído er.a ordem do 
dia, para ser discutido e votado, 
independentemente de parecer." 

PROJETO 

Parágrafo único- Na constitui
ção das Comissões, assegurar-se-á, 
tanto quanto possível, a representa
ção proporcional dos partidos nacio
nais que participem da respectiva 
Câmara. 

Art. 32 - Salvo disposição cons
titucional em contrário, as delibe
rações de cada Câmara serão toma
das por maioria de votos, presente 
a maioria de seus membros. 

Art. 33 - Os deputados e sena
dores, desde a expedição dos diplo
mas, até à inauguração da legisla
tura seguinte, são invioláveis no 
exercício do mandato, por suas opi
niões, palavras e votos e, salvo dis
posição constitucional, ou em fla
grante de crime inafiançável, não 
poderão ser presos nem processados 
sem licença de sua Câmara. 

§ 2.o- Se a respectiva Câmara 
não se manifestar sôbre o pedido 
dentro em sessenta dias, a licença 
para o processo será considerada 
automàticamente concedida. 

§ 1.o -No caso de flagrante de 
crime inafiançável os autos serão 
remetidos, dentro de quarenta e oito 
horas, à Câmara respectiva para que 
delibere em igual prazo sôbre a pri
são. 

§ 3.o - A incorporação às Fôr
ças Armadas de deputados e sena
dores, ainda que militares, mesmo em 
tempo de guerra, depende de licença 
da sua Câmara. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 35 - o subsídio, dividido 
em partes fixa e variável, e a ajuda 
de custo dos deputados e senadores 
serão iguais e estabelecidos no fim 
de cada legislatura para a subse
qüente. 

Art. 36 - Os deputados e sena
dores não poderão: 

I - desde a expedição do di-
ploma: 

a) firmar ou manter contrato 
com pessoa de direito público, autar
quia, emprêsa pública, sociedade de 
economia mista ou emprêsa conces
sionária de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláu
sulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, 
função ou emprêgo remunerado nas 
entidades referidas na letra anterior; 

II - desde a posse: 
a) ser proprietários ou direto

res de emprêsa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público ou nela 
exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo, função ou 
emprêgo, de que seja demissível aã 
nutum, nas entidades referidas na 
alínea a do n.o I; 

c) exercer outro cargo eletivo, 
seja federal, estadual ou municipal; 

à) patrocinar causa em que 
seja interessada qualquer das enti
dades a que se refere a alínea a do 
n.0 I. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 47 - Os deputados e sena
dores vencerão anualmente subsídio 
igual e terão igual ajuda de custo. 

§ 1,0 - o subsídio será dividido 
em duas partes: uma fixa, que se 
pagará no decurso do ano, e outra 
variável, correspondente ao compa
recimento. 

§ 2.o - A ajuda de custo e o 
subsídio serão fixados no fim de cada 
legislatura. 

Art. 48 - Os deputados e senado
res não poderão: 

I - desde a expedição do diplo-
ma: 
a) celebrar contrato com 

pessoa jurídica de direi
to público, entidade au
tárquica ou sociedade de 
economia mista, salvo 
quando o contrato obe
decer a normas unifor
mes; 

Art. 48 - I - b) Aceitar nem · 
exercer comissão ou emprêgo remu
nerado de pessoa jurídica de direito 
púplico, entidade autárquica, socie
dade de economia mista ou emprêsa 
concessionária de serviço público; 

Art. 48 - II - Desde a posse: 
a) ser proprietário ou diretor de em
prêsa que goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nela exercer fun
ção remunerada; 

. Art. 48 - II - b) Ocupar 
cargo público do qual possa ser de
mitido ad nu tum; 

Art. 48 - II - c) Exercer outro 
mandato legislativo, seja federal, 
estadual ou municipal; 

Art. 48 - II - d) patrocinar 
causa contra pessoa jurídica de di
reito público. 
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PROJETO 

Art. 34 - O subsídio, dividido 
em partes fixa e variável, e a ajuda 
de custo dos depu ta dos e senadores 
serão iguais e fixados no fim de cada 
legislatura para a subseqüente. 

Art. 35 - Os deputados e senado
res não poderão: 

I - desde a expedição do diplo
ma: 
a) firmar ou manter con

trato com pessoa de di
reito público, autarquia, 
emprêsa pública, socie
dade de economia mista 
ou emprêsa concessio
nária de serviço público, 
salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas 
uniformes; 

b) aceitar ou exercer car
go, função ou emprêgo 
remunerados nas enti
dades referidas na letra 
anterior; 

II - desde a posse: 
a) ser proprietário ou di

retor de emprêsa que 
goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa 
jurídica de direito pú
blico ou nela exercer 
função remunerada; ____ " ___ _ 

b) ocupar cargo, função ou 
emprêgo de que seja 
demissível ad nutum 
nas entidades referidas 
na alínea a do n.o I; 

------------------~------c-=>:---êiercer-outro-cãrgoe1e
tivo, seja federal, esta
dual ou municipal; 

------------------ -------d=)--patl"cicinar causa em 
que seja interessada 
qualquer das entidades 
a que se refere a alínea 
a do n.0 I. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 37 - Perde o manda to o 
deputado ou senador: 

I - que infringir qualquer ~as 
proibições estabelecidas no artigo 
anterior; 

II - cujo procedimento fôr de
clarado incompatível com o decôro 
parlamentar; 

III - que deixar de comparecer 
a mais de metade das sessões ordi
nárias da Câmara a que pertencer, 
em cada período de sessão legisla
tiva, salvo doença comprovada, li
cença ou missão autorizada pela 
respectiva Casa ou outro motivo re
levante previsto no Regimento In
terno; 

IV- que perder os direitos polí
ticos. 

§ 1.0 - Nos casos dos itens I e 
II, a perda do mandato será decla
rada, em votação secreta, por dois 
terços da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal, mediante provo
cação de qualquer de seus membros, 
da respectiva Mesa, ou de partido 
político. 

§ 2.o - No caso do item III, a 
perda do mandato poderá verificar
se por provocação de qualquer dos 
membros da Câmara, de partido po
lítico ou do primeiro suplente do 
partido, e será declarada pela Mesa 
da Câmara a que pertencer o repre
sentante, assegurada a êste plena 
defesa. 

§ 3.0 Se ocorrer o caso do item 
IV, a perda será automática e de
clarada pela respectiva Mesa. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 48 - § 1. 0 - A infração 
do disposto neste artigo, ou a ~alta, 
sem licença, às sessões, por ~ais de 
seis meses consecutivos, Importa 
perda do mandato, declarada pela 
Câmara a que pertença o depl!tado 
ou senador, mediante provocaçao de 
qualquer dos seus membros ou r~
presentação documentada de parti
do político ou do Procurador-Geral 
da República. 

Art. 48 - § 2.o - Perderá, igual
mente, o mandato o deputado ou se
nador cujo procedimento seja repu
tado, pelo voto de dois terços dos 
membros de sua Câmara, incompa
tível com o decôro parlamentar. 

Art. 48 - § 1.0- A infração do 
disposto neste artigo, ou a ialta, sem 
licença, às sessões, por mais de seis 
meses · consecutivos, importa perda 
do mandato, declarada pela Câmara 
a que pertença o deputado ou sena
dor, mediante provocação de qual
quer dos seus membros ou represen
tação documentada de partido polí
tico ou do Procurador-Geral da Re
pública. 

Art. 48 - § 1.0 - A infração do 
disposto neste artigo, ou a falta, sem 
licença, às sessões, por mais de seis 
meses consecutivos, importa perda 
do mandato, declarada pela Câmara 
a que pertença o deputado ou sena
dor, mediante provocação de qual
quer dos seus membros ou represen
tação documentada de partido po
lítico ou do Procurador-Geral da 
República. 

Art. 48- § 2.o- Perderá igual
mente o mandato o deputado ou se
nador cujo procedimento seja repu
tado, pelo voto de dois terços dos 
membros de sua Câmara, incompa
tível com o decôro parlamentar. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

Art. 36- Perde o mandato o depu
tado ou senador: 

I - que infringir qualquer 
das proibições estabele
lecidas no artigo ante
rior; 

II- cujo procedimento fôr 
declarado incompatível 
com o decôro parlamen
tar; 

III - que deixar de compare
cer a mais de um têrço 
das sessões ordinárias 
da Câmara a que per
tencer, em cada período 
de sessão legislativa, 
salvo motivo de doença 
comprovada, licença ou 
missão autorizada pela 
respectiva Casa; 

IV - que perder ou tiver os 
seus direitos políticos 
suspensos. 

§ 1.o - No caso dos itens I e II, 
a perda do mandato será declarada 
pela maioria absoluta da Câmara 
dos Deputados ou do Senado, por 
provocação de qualquer de seus 
membros, da respectiva Mesa, e de 
partido político. 

§ 2.o - No caso dos itens III e 
IV, a perda será automática, decla
rada pela respectiva Mesa. 



CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 38 - Não perde o mandato 
o deputado ou se~ador investido na 
funcão de Ministro de Estado, In ter
ventar Federal, Secretário de Estado 
ou Prefeito de Capital. 

12 

§ 1.0 - No caso previsto neste 
artigo, no de licença por mais de 
quatro meses ou de vaga, será con
vocado o respectivo suplente; se não 
houver suplente, o fato será comu
nicado ao Tribunal Superior Eleito
ral, se faltarem mais de nove meses 
para o término do mandato. O con
gressista licenciado nos têrmos dêste 
parágrafo não poderá reassumir o 
exercício do mandato antes de ter
minado o prazo da licença. 

§ 2.o- Com licença de sua Câ
mara, poderá o deputado ou senador 
desempenhar missões temporárias 
de caráter diplomático ou cultural. 

Art. 39 - A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal, em con
junto ou separadamente, criarão 
comissões de inquérito sôbre fato de
terminado e por prazo certo, me
diante requerimento de um têrço de 
seus membros. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 51 - O deputado ou sena
dor investido na função de Ministro 
de Estado, Interventor Federal ou 
Secretário de Estado não perde o 
mandato. 

Art. 52 -No caso do artigo an
tecedente e no de licenca conforme 
estabelecer o regimento~ interno, ou 
de vaga de deputado ou senador, 
será convocado o respectivo suplente. 

Parágrafo único- Não havendo 
suplente para preencher a vaga, o 
Presidente da Câmara interessada 
comunicará o fato ao Tribunal Su
perior Eleitoral para providenciar a 
eleição, salvo se faltarem menos de 
nove meses para o têrmo do período. 

O deputado ou senador eleito 
para a vaga exercerá o mandato pelo 
tempo restante. 

Art. 49 -É permitido ao Depu
tado ou Senador, com prévia licença 
da sua Câmara, desempenhar missão 
diplomática de caráter transitório, 
ou participar, no estrangeiro, de 
Congressos, conferências e missões 
culturais. 

Art. 53 -A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal criarão 
comissões de inquérito sôbre fato 
determinado, sempre que o requerer 
um têrço dos seus membros. 

~ . 
I 

I, 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 3/61 

Art. 4.o - É permitido, ainda. 
ao deputado ou senador, com prévia 
licença de sua Câmara, exercer c 
cargo de Prefeito do Distrito Federal. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 3/66 

Art. 4.o - § 2.o - É permitido 
ao Senador e ao Depu ta do Federal ou 
Estadual, com prévia licença de sua 

1. Câmara, exercer o cargo de Prefeito 
de Capital de Estado. 

)• 
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ATO COMPLEMENTAR N.o 14/66 

Art. 2.o - Ressalvados os afas
tamentos para ocupar funções no 
Poder Executivo, somente será feita 
a convocação. do suplente no Con
gresso Nacional, Assembléia Legisla
tiva e Câmara de Vereadores em 
caso de licença não inferior a um 
ano. 

Parágrafo único - Excetuados os 
casos de afastamento para ocupar 
funções no Poder Executivo, de ne
nhum modo poderá ser interrompida 
a licença da qual tenha decorrido a 
convocação de suplentes. 

Art. 3.o - Em qualquer dos 
casos mencionados nos artigos 1.o e 
2.0 dêste Ato, o quorum será deter
minado em função dos lugares efe
tivamente preenchidos. 

PROJETO 

Art. 37 - Não perde o manda to 
o deputado ou senador investido na 
função de Ministro de Estado, Inter
ventor Federal, Secretário de Estado 
ou Prefeito de Capital. 

§ 1.0 - No caso previsto neste 
artigo, no de licença por mais de 
quatro meses ou de vaga, será con
vocado o respectivo suplente; se não 
houver suplente, o fato será comu
nicado ao Tribunal Superior Elei
toral, quando faltar mais de nove 
meses para o término do mandato. O 
Congressista licenciado, nos têrmos 
dêste parágrafo, não poderá reassu
mir o exercício do mandato antes 
de terminado o prazo da licença. 

§ 2.o - Com licença de sua 
Câmara, poderá o depu ta do ou se
nador desempenhar missões tempo
rárias de caráter diplomático ou 
cultural. 

Art. 38 ___; A Câmara dos Depu
tados e o Senado, em conjunto ou 
separadamente, poderão criar comis
sões de inquérito sôbre o fato deter
minado e por prazo certo, mediante 
requerimento de um têrço de seus 
membros. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 40 - Os Ministros de Es
tado são obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal ou qualquer de 
suas Comissões, quando uma ou 
outra Câmara os convocar para, 
pessoalmente, prestar informações 
acêrca de assunto previamente de
terminado. 

§ 1.0 - A falta de compareci
mento, sem justificação, importa em 
crime de responsabilidade. 

§ 2.o - Os Ministros de Estado, 
a seu pedido, poderão comparecer 
perante as Comissões ou o Plenário 
de qualquer das Casas do Congresso 
Nacional e discutir projetas relacio
nados com o Ministério sob sua di
reção. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 53- Parágrafo único- Na 
organização destas comissões se ob
servará o critério estabelecido no 
parágrafo único do art. 40. 

Art. 54 - Os Ministros de Es
tado são obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal ou qualquer das suas 
comissões, quando uma ou outra 
Câmara os convocar para, pessoal
mente, prestar informações acêrca 
de assunto previamente determi
nado. 

Art. 54- Parágrafo único -A 
falta de comparecimento, sem jus
tificação, importa crime de respon
sabilidade. 

Art. 55 - A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal, assim 
como as suas comissões, designarão 
dia e hora para ouvir o Ministro de 
Estado que lhes queira prestar es
clarecimentos ou solicitar providên
cias legislativas. 



-15-

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 17/65 

Art. 3.o - O art. 54 da Consti
tuição, acrescido de um parágrafo, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 54 - Os Ministros de Es
tado são obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Depu
tados, o Senado Federal ou qual
quer das suas comissões, quando 
uma ou outra Câmara os con
vocar para, pessoalmente, pres
tar informações acêrca de as
sunto previamente determinado. 

§ 1.0 - A falta de compareci
mento, sem justificação, importa 
crime de responsabilidade. 
§ 2.0 -Os Ministros de Estado, 
a seu pedido, poderão compare
cer perante as comissões ou o 
plenário de qualquer das Casas 
do Congresso Nacional e discutir 
proj e tos relacionados com o Mi ... 
nistério de sua direção." 

PROJETO 

Parágrafo único - Não poderão 
ser criadas novas comissões de in
quérito, salvo deliberação em con
trário da maioria de qualquer das 
Casas do Congresso, quando estive
rem funcionando pelo menos oito 
comissões dessa natureza. 

Art. 39 - Os Ministros de Es
tado são obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Deputados e 
o Senado da República ou qualquer 
de suas Comissões, quando uma ou 
outra Câmara os convocar para, 
pessoalmente. prestar informações 
acêrca de assunto previamente de
terminado. 

§ 1.0 - A falta de compareci
mento, sem justificação, importa em 
crime de responsabilidade. 

§ 2.o - Os Ministros de Estado, 
a seu pedido, poderão comparecer 
perante as Comissões ou o Plenário 
de qualquer das casas do Congre~so 
Nacional e discutir projetas relaCio
nados com o Ministério sob sua di
reção. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Seção II - Da Câmara dos Deputados 

Art. 41 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos por voto direto e 
secreto, em cada Estado e Território. 

§ 1.0 - Cada legislatura durará 
quatro anos. 

§ 2.0 - o número de deputados 
será fixado em lei, em proporção 
que não exceda de um para cada 
trezentos mil habitantes, até vinte 
e cinco deputados, e, além dêsse li
mite, um para cada milhão de ha
bitantes. 

§ 3.o - A fixação do número de 
deputados a que se refere o pará
grafo anterior não poderá vigorar 
na mesma legislatura ou na seguinte. 

§ 4 . .0 - Será de sete o número 
mínimo de deputados por Estado. 

§ 5.o - Cada Território terá um 
deputado. 

§ 6.o- A representação de depu
tados por Estado não poderá ter o 
seu número reduzido. 

Art. 42- Compete privativamente 
à Câmara dos Deputados: 

I - declarar, por dois terços 
dos seus membros, a pro
cedência de acusação con
tra o Presidente da Repú
blica e os Ministros de 
Estado; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

SEÇÃü II 

Da Câmara os Deputados 

Art. 56 - A Câmara dus Depu
tados compõe-se de representantes 
do povo eleitos segundo sistema de 
representação proporcional, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Territórios. 

Art. 57 - Cada legislatura du
rará quatro anos. 

Art. 58 - O número de depu
tados será fixado por lei, em propor
ção que não exceda um para cada 
cento e cinqüenta mil habitantes, 
até vinte deputados, e, além dêsse 
limite, um para cada duzentos e cin
qüenta mil habitantes. 

§ 1.o - Cada Território terá um 
Deputado, e será de sete Deputados 
o número mínimo por Estado e pelo 
Distrito Federal. 

§ 2.0 - Não poderá ser reduzida 
a representação já fixada. 

Art. 59 - Compete priva ti v a
mente à Câmara dos Deputados: 

I - a declaração, pelo -voto 
da maioria absoluta dos 
seus membros, da proce
dência ou improcedência 
da acusação contra o Pre
sidente da República, nos 
têrmos do art. 88, e contra 
os ministros de Estado, nos 
crimes conexos com os do 
Presidente da República: 

l. 
t _· 
lJj 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 17/65 
Art. 4.o - O art. 58 da Consti

tuição, mantidos os atuais parágra
fos, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 58 - O número de Depu
tados será fixado, por lei, em 
proporção que não exceda de um 
para cada trezentos mil habi
tantes, até vinte e cinco Depu
tados, e, além dêsse limite, um 
para cada quinhentos mil ha
bitantes." 

PROJETO 

SEçÃo II 

Da Câmara dos Deputados 

Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de representantes 
do povo eleitos por voto secreto, em 
cada Estado e Território. 

§ 1.0 - Cada legislatura durará 
quatro anos. 

§ 2.o- O número de deputados 
será fixado em lei para a segunda 
legislatura seguinte, em proporção 
que não exceda de um para cada 
trezentos mil habitantes até vinte e 
cinco deputados e, além dêsse limite, 
um para cada milhão de habitantes. 

§ 3.o - Será de sete o número 
mínimo de deputados por Estado. 

§ 4.o -· Cada Território terá um 
deputado. 

§ 5.o- O número de deputados 
de cada Estado não poderá ser re
duzido. 

Art. 41 - Compete privativamente 
à Câmara dos Deputados: 

I - declarar, pela maioria ab
s·oluta dos seus membros, 
a procedência· ou improce
dência da acusação contra 
o Presidente da República 
e os Ministros de Estado; 
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II - proceder à tomada de 
contas do Presidente da República, 
quando não apresentadas ao Con
gresso Nacional dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legis
lativa. 

Seção III - Do Senado Federal 

Art. 43 - O Senado Federal 
compõe-se de representantes dos 
Estados, eleitos pelo voto direto e 
secreto, segundo o princípio maj ori
tãrio. 

§ 1.o - Cada Estado elegerá 
três senadores, com mandato de oito 
anos, renovando-se a representação, 
de quatro em quatro anos, alterna
damente, por um e por dois terços. 

§ 2.0- Cada Senador será eleito 
com seu suplente. 

Art. 44 - Compete privativamente 
ao Senado Federal: 

I - julgar o Presidente da Re
pública nos crimes de res
ponsabilidade e os Minis
tros de Estado, havendo 
conexão; 

II- processar e julgar os Mi
nistros do Supremo Tribu
nal Federal e o Procura
dor-Geral da República, 
nos crimes de responsabi
lidade. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

II- a iniciativa da tomada de 
contas do Presidente da 
República, mediante de
signação de comissão es
pecial, quando não forem 
apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessen
ta dias após a abertura da 
sessão legisla ti v a. 

SEÇÃO III 
Do Senado Federal 

Art. 60 - O Senado Federal 
compõe-se de representantes dos 
Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário. 

§ 1.o - Cada Estado, e bem 
assim o Distrito Federal, elegerã três 
senadores. 

§ 2.o - o mandato de senador 
será de oito anos. 

§ a.o - A representação de cada 
Estado e a do Distrito Federal re
novar-se-ão de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e por 
dois terços. 

§ 4.0 - Substituirã o senador, ou 
suceder-lhe-á nos têrmos do art. 52, 
o suplente com êle eleito. 

Art. 62- Compete privativamente 
ao Senado Federal: 

I- julgar o Presidente daRe
pública nos crimes de res
ponsabilidade e os Minis
tros de Estado nos crimes 
da mesma natureza cone
xos com os daquele; 

II - processar e julgar os Mi
nistros do Supremo Tribu
nal Federal e o Procura
dor-Geral da República, 
nos crimes de responsabi
lidade. 

1 .. 
1 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

II - proceder à tomada de con
tas do Presidente da Re
pública quando não apre
sentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessen
ta dias após a abertura da 
sessão legislativa. 

SEÇÁO III 

Do Senado da República 

Art. 42 - O Senado compõe-se 
de representantes dos Estados eleitos 
pelo voto direto e secreto, segundo 
o princípio majoritário. 

§ 1.0 - Cada Estado elegerá três 
senadores, com mandato de oito 
anos, renovando-se a representação, 
alternadamente, por um e por dois 
terços. 

§ 2.o - Cada senador terá um 
suplente, com êle eleito. 

Art. 43- Compete privativamente 
ao Senado: 

I - julgar o Presidente da 
República nos crimes de 
responsabilidade e os Mi
nistros de Estado, havendo 
conexão; 

II - processar e julgar os mi
nistros do supremo Tribu
nal Federal e o Procura
dor-Geral da República, 
nos crimes de responsabi-
lidade. 
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Parágrafo único - Nos casos 
previstos neste artigo, funcionará 
como Presidente do Senado o do su
premo Tribunal Federal; sômente 
por· dois terços de votos poderá ser 
proferida a sentença condenató-ria, 
e a pena limitar-se-á à perda do 
cargo com inabilitação, por cinco 
anos, para o exercício de função 
pública, sem prejuizo de ação da 
justiça ordinária. 

Art. 45 - Compete, ainda, privati
vamente, ao Senado: 

I- aprovar, previamente, 
por voto secreto, a es
colha de magistrados, 
quando exigido pela 
Constituição; do Pro-

. curador-Geral da Re
pública, dos Ministros do 
Tribunal de Contas, do 
Prefeito do Distrito Fe
deral, dos Governadores 
dos. Territórios, dos Che
fes de Missão Diplomá
tica de c ará ter perma
nente e, quando deter
minado em lei, a de 
outros servidores; 

II - autorizar empréstimos, 
operações ou acôrdos 
externos, de qualquer 
natureza, aos Estados, 
Distrito Federal e Mu
nicípios; 

III - legislar sôbre o Distrito 
Federal, na forma do 
art. 17, § 1.0 , e, com o 
auxílio do respectivo 
Tribunal de Contas, nêle 
exercer as ·atribuições 
mencionadas no art. 71; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

§ 1.0 - Nos casos dêste artigo, 
funcionará como presidente do Se
nado o do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.o - O Senado Federal só 
proferirá sentença condenatória pelo 
voto de dois terços dos seus mem
bros. 

§ 3.o - Não poderá o Senado 
Federal impor outra pena que não 
seja a da perda do cargo com inabi
litação, até cinco anos, para o exer
cício de qualquer função pública, sem 
prejuízo da ação da justiça ordinária. 

Art. 63 - Também compete pri
vativamente ao Senado Federal : 

I- aprovar, mediante voto 
secreto, a escolha de ma
gistrados, nos casos esta
Qelecidos por esta Consti
tuição, do Procurador
Geral da República, dos 
Ministros do Tribunal de 
Contas, do Prefeito do Dis
trito Federal, dos membros 
do Conselho Nacional de 
Economia e dos chefes de 
missão diplomática de ca
ra ter permanente; 

II- autorizar os empréstimos 
externos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Mu
nicípios. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0- os parágrafos do artigo 
67 da Constituição passam a ter a 
seguinte redação: 

" 
§ 7 .o - Os proj etos de lei sôbre 
o Distrito Federal serão exami
nados em comissão mista da 
Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal e votados separa
damente nas duas casas, obser
vados ·os prazos estabelecidos nos 
§ § 3.o e 4.o dêste artigo." 

PROJETO 

Parágrafo único - Nos casos 
previstos neste artigo, funcionará 
como presidente do Senado o do Su
premo Tribunal Federal; a sentença 
condenatória sõmente por dois ter
ços dos votos será proferida, e a pena 
limitar-se-á à perda do cargo, com 
inabilitação, por cinco anos, para o 
exercício de função pública, sem 
prejuízo de ação da justiça ordinária. 

Art. 44 - Compete, ainda, priva
tivamente, ao Senado: 

I- aprovar, previamente, a 
escolha de magistra
dos, quando exigida pela 
Constituição, do Pro
curador-Geral da Repú
blica, dos Ministros do 
Tribunal de Contas, do 
Prefeito do Distrito Fe
deral, dos Governadores 
dos Territórios, dos Che
fes de Missão Diplomá
tica de c ará ter perma
nente e de outros ser
vidores, conforme pre
visão legal; 

n- autorizar empréstimos 
externos, de qualquer 
espécie, aos Estados, 
Distrito Federal e Mu
nicípios; 

III - legislar sô bre o Distrito 
Federal, na forma do 
art. 16, § 1.0, e, com 
o auxilio do respectivo 
Tribunal de Contas, 
exercer, no Distrito Fe
deral, as atribuições 
mencionadas no art. 69. 
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IV -suspender a execução, 
no todo ou em parte, 
de lei ou decreto, decla
rados inconstitucionais 
por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal 
Federal; 

V -·expedir resoluções. 

Seção IV - Das Atribuições do Poder 
Legislativo 

Art. 46 - Ao Congresso Nacio
nal, com a sanção do Presidente da 
República, cabe dispor, mediante leis, 
sôbre tôdas as matérias de compe
tência da União, especialmente: . 

I - os tributos, a arrecada
ção e distribuição de 
rendas; 

II -o orçamento; a abertura 
e as operações de cré
dito; a dívida pública; 
as emissões de curso 
forçado; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 6'4 - Incumbe ao Senado 
Federal suspender a execução, no 
todo ou em parte, de lei ou decreto 
declarados inconstitucionais por de
cisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal. 

SEÇÃO IV 
Das Atribuições do Poder Legislativo 

Art. 65 - Compete ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente 
da República: 

IX - legislar sôbre bens do 
domínio federal e sô
bre tôdas as matérias 
da competência da 
União, ressalvado o 
disposto no artigo se
guinte. 

Art. 65-

n- votar os tributos próprios 
da União e regular a arre
cadação e a distribuição 
das suas rendas; 

Art. 65- ....................... . 

I - votar o orçamento; 

III - dispor sôbre a dívida 
pública federal e os 
meios de solvê-la; 

"-.;:. 

VI- autorizar abertura e 
operações de crédito e 
emissões de curso for
çado· 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

IV - suspender a execução, 
no todo ou em parte, 
de lei ou decreto, decla
rados inconstitucionais 
por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Fe
deral, sal v o o caso do 
art. 11, § 2.o; 

V- expedir resoluções nos 
casos previstos nesta 
Constituição. 

SEÇÃO IV 
Das Atribuições 

do Poder Legislativo 

Art. 45 - Ao Congresso N acio
nal, com a sanção do Presidente da 
República, cabe dispor, mediante lei, 
sôbre tôdas as matérias da compe
tência da União, especialmente: 

I - os tributos, a arrecada
ção e distribuição de 
rendas; 

-------------·-----1----------------
II - o orçamento; a aber

tura e as operações de 
crédito; a dívida pú
blica; as emissões de 
curso forçado; 
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III - planos e programas na
cionais, regionais e or
çamentos plurianuais; 

IV - a criação e extinção de 
cargos públicos e fixa
ção dos respectivos ven
cimentos; 

V- a fixação das fôrças ar
madas para o tempo de 
paz; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 65 - ...................... . 

IV - criar e extinguir cargos 
públicos e fixar-lhes os 
vencimentos, sempre por 
lei especial; 

Art. 65- ..................... · .. 

V - votar a lei de fixação 
das fôrças armadas para 
o tempo de paz; ---------------------------------- -·----------------~----~~--------

VI- os limites do território 
nacional; o espaço aé
reo; os bens do domínio 
da União; 

VII - a transferência tempo
rária da sede do Go
vêrno da União; 

VIII- a concessão de anistia. 

Art. 47 - É da competência ex
clusiva do Congresso Nacional: 

I - resolver definitivamente 
sôbre os tratados cele
brados pelo Presidente 
da República; 

Art. 65 -

VIn - resolver sôbre os li
mites do território na
cional; 

IX - legislar sôbre bens do 
domínio federal e sô
bre tôdas as matérias 
da competência da 
União, ressalvado o 
disposto no aritgo se
guinte. 

Art. 65- ....................... . 

.................................. 
VII- transferir temporària

mente a sede do Govêr
no Federal; 

Art. 66- É da competência exclu
siva do Congresso Nacional: 

.................................... 
V- conceder anistia; 

Art. 6'6 - É da competência exclu
siva do Congresso Nacional: 

I -resolver definitivamente sô
bre os tratados e conven
ções celebrados com os Es
tados estrangeiros pelo Pre
sidente da República; 
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III - a criação e extinção de 
cargos públicos e fixa
ção dos respectivos ven
cimentos; 

IV - a fixação das Fôrças 
Arttladas para o tempo 
de paz: 

V - os limites do território 
nacional; o espaço aé
reo; os bens do domínio 
da União; 

VI - a transferência tempo
rária da sede do Govêr
no da União; 

VII - a concessão da anistia. 

Art. 46- É da competência exclu
siva do Congresso Nacional: 

I- resolver definitivamente 
sôbre os tratados cele
brados pelo Presidente 
da República; 
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II - autorizar o Presidente 
da República a declarar 
guerra e a fazer a paz; 
a permitir que fôrças 
estrangeiras transitem 
pelo território nacional 
ou nêle permaneçam 
temporàtiamente, nos 
casos previstos em lei 
complementar; 

III - autorizar o Presidente e 
o Vice-Presidente da 
República a se ausen
tarem do País; 

IV - aprovar, ou suspender, a 
intervenção federal ou 
o estado de sítio; 

V - aprovar a incorporação 
ou desmembramento de 
áreas de Estados ou de 
Territórios; 

VI- mudar temporàriamente 
a sua sede; 

VII - fixar, de uma para a 
outra legislatura, a aju
da de custo dos membros 
do Congresso Nacional, 
assim como os subsídios 
dêstes e os do Presidente 
e Vice-Presidente daRe
pública; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 66- ....................... . 

II - autorizar o Presidente da 
República a declarar 
guerra e a fazer a paz; 

III - autorizar o Presidente da 
República a permitir que 
fôrças estrangeiras tran
sitem pelo território na
cional ou, por motivo de 
guerra, nêle permaneçam 
temporàriamen te; 

Art. 66-

II - autorizar o Presidente e o 
Vice-Presidente da Repú
blica a se ausentarem do 
País; 

Art. 66- ....................... . 

.................................. 
IV - aprovar ou suspender a 

intervenção f e de r a 1 
quando decretada pelo 
Presidente da Repúbli
ca; 

Art. 66- ....................... . 

VI- aprovar as resoluções 
das assembléias legisla
tivas estaduais sôbre in
corporação, subdivisão 
ou desmembramento de 
Estados; 

Art. 66- ....................... . 

X - mudar temporàriamente a 
sua sede; 

Art. 66- .................. · ..... . 

IX- fixar a ajuda de custo dos 
membros do Congresso 
Nacional, bem como o 
subsídio dêstes e os do 
Presidente e do Vice
Presidente da República; 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
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II - autorizar o Presidente 
República a declarar 
guerra e a fazer a paz; 
a permitir que fôrças 
estrangeiras transitem 
pelo território nacional 
ou nêle permaneçam, 
temporàriamente; 

III - autorizar o Presidente e 
o Vice-Presidente da 
República a se ausenta
rem do País; 

IV- aprovar, ou suspender, 
a intervenção federal ou 
o estado de sítio; 

V - aprovar a incorporação 
ou desmembramento de 
áreas de Estados ou de 
Territórios; 

--------------------------------------------------------------------
VI- mudar temporàriamente 

a sua sede; 

VU - fixar, de uma legisla
tura para a outra, a 
ajuda de custo dos mem
bros do Congresso Na
cional, assim como os 
subsídios dêstes e os do 
Presidente e do Vice
Presidente da Repúbli
ca; 



CONSTITUIÇÃO DE 1967 

VIII - julgar as contas do Pre
·sidente da República. 

Parágrafo único - o Poder Exe
cutivo enviará ao Congresso Nacio
nal, até quinze dias após sua assi
natura, os tratados celebrados pelo 
Presidente da República. 

Art. 48 - A lei regulará o pro
cesso (Je fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Fede
ral, dos atos do Poder Executivo e da 
administração descentralizada. 

28 

Seção V - Do Processo Legislativo 

Art. 49 - O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares da 

Constituição; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - decretos-leis; 

VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 

Art. 50 - A Constituição poderá 
ser emendada por proposta: 

I - de membros da Câmara 
dos Deputados ou do Se
nado Federal; 

II - do Presidente da Repú
blica; 

lli- de Assembléias Legislati
vas dos Estados. 

§ 1.0 - Não será objeto de de
liberação a proposta de emenda ten
dente a abolir a Federação ou a Re
pública. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 66 - ...................... . 

VIII - julgar as contas do Pre
sidente da República. 

Art. 217 -A Constituição pode
rá ser emendada. 

Art. 217 - ................... . 

................................ 
§ 6.0 - Não serão admitidos 

como obj e to de deliberação proj e tos 
tendentes a abolir a Federação ou a 
República. 
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vrn- julgar as contas do Pre
sidente da República. 

-----------------------------------1 -·--------------------------------~ 
Parágrafo único - Os tratados 

se consideram aprovados se o Con~ 
gresso Nacional não resolver o con
trário, dentro de cento e vinte· dias, 
a contar de seu recebimento. 

SEÇÃO v 
Do Processo Legislativo 

Art. 47 - O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

I -emendas à Constituição· 
II -leis complementares dà 

Constituição; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - decretos-leis. 

---------------------------------------------------------------------
ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 2.0 - A Constituição poderá 
ser emendada por iniciativa: 

I - dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Se
nado Federal; 

II - do Presidente da Repú
blica; 

III - das Assembléias Legisla
tivas dos· Estados. 

Art. 48 - A Constituição poderá 
ser emendada por proposta: 

I - dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Se
nado; 

II - do Presidente da Repú
blica; 

III - das Assembléias Legisla
tivas dos Estados. 

§ 1.0 - Não será objeto de deli
beração a proposta de emenda ten
dente a abolir a Federação ou a 
República. 
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§ 2.o - A Constituição não po
derá ser emendada na vigência de 
estado de sítio. · 

§ 3.0- A proposta, quando apre
sentada à Câmara dos ·Deputados ou 
ao Senado Federal, deverá ter a as
sinatura da quarta parte de seus 
membros. 

. § 4.0 - Será apresentada ao Se
nado Federal a proposta aceita por 
mais de metade das Assembléias Le
gislativas dos Estados, manifestan
do-se cada uma delas pela maioria 
dos seus membros. 

Art. 51- Em qualquer dos casos 
do artigo 50, itens I, II e III, a pro
posta será discutida e votada em 
reunião do Congresso Nacional den
tro de sessenta dias a contar do seu 
recebimel,!to ou apresentação, em 
duas sessoes, e considerada aprovada 
quando obtiver em ambas as vota
ções a maioria absoluta dos votos 
dos membros das duas Casas do Con
gresso. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 217 - ................... . 

§ 1.o - Considerar-se-á propos
ta a emenda se fôr apresentada pela 
quarta parte, no mínimo, dos mem
bros da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal, ou por mais da 
metade das Assembléias Legislativas 
dos Estados no decurso de dois anos, 
manifestando-se cada uma delas 
pela maioria dos seus membros. 

Art. 217 - ................... . 

§ 2.0 - Dar-se-á por aceita a 
emenda que fôr aprovada em duas 
discussões pela maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em duas sessões legislati
vas ordinárias e consecutivas. 

§ 3.0 - Se a emenda obtiver 
numa das Câmaras, em duas discus
sões, o voto de dois terços dos seus 
membros, será logo submetida à 
outra; e, sendo nesta aprovada pelo 
mesmo trâmite e por igual maioria, 
dar-se-á por aceita. 
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ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 2.0 - ...•.... -......••.... 

31 

§ l,o - Considerar-se-á propos
ta a emenda se fôr apresentada pela 
quarta parte, no mínimo, dos mem
bros da Câmara dos Depu ta dos ou 
do Senado Federal, por mensagem 
do Presidente da República, ou por 
mais da metade das Assembléias Le
gislativas dos Estados, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria 
dos seus membros. 

ATO INSTITUCIONAL N.0 2 

Art. 2.0 - ...••.•.•••••••••••• 

................................ 
§ 2.o - Dar-se-á por aceita a 

emenda que fôr aprovada em dois 
turnos, na mesma sessão legislativa, 
por maioria absoluta da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 

PROJETO 

§ 2.o - A proposta, quando 
apresentada ·à Câmara dos Depu
tados ou ao Senado, deverá ter a 
assinatura da quarta parte de seus 
membros. 

§ 3.o- Será apresentada ao Se
nado a proposta aceita por um têrço 
das Assembléias Legislativas. 

Art. 49- A aprovação da emen
da nos casos dos números I e III do 
artigo anterior dar-se-á pela votação 
de dois terços dos membros das duas 
Casas do Congresso Nacional, em 
uma sessão legislativa, ou pela sua 
maioria absoluta, quando em duas 
sessões legislativas ordinárias e con
secutivas. 
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Art. 52 - A emenda à Consti
tuição será promulgada pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com o respectivo nú
mero de ordem. 

Art. 53 -As leis complementa
res da Constituição serão votadas por 
maioria absoluta dos membros das 
duas Casas do Congresso Nacional, 
observados os demais têrmos da vo
tação das leis ordinárias. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art.- 217-

§ 4.o- A emenda será promul
gada pelas mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. Pu
blicada com as assinaturas dos mem
bros das duas mesas, será anexada, 
com o respectivo número de ordem, 
ao texto da Constituição. 

~
l 

' 
. 
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ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 1 

Art. 3.o - O Presidente da Re
pública poderá remeter ao Congresso 
Nacional proj e tos de emenda da 
Constituição. 

Parágrafo único - Os proj e tos 
de emenda constitucional, enviados 
pelo Presidente da República, serão 
apreciados em reunião do Congresso 
Nacional, dentro de trinta (30) dias, 
a contar do seu recebimento, em 
duas sessões, com o intervalo máxi
mo de dez (10) dias, e serão consi
derados aprovados quando obtive
rem, em ambas as votações, a maio
ria absoluta dos membros das duas 
Casas do Congresso. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 2.0 - •••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 2.o - Dar-se-á por aceita a 

emenda que fôr aprovada em dois 
turnos, na mesma sessão legislativa, 
por maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

§ 3.o- Aprovada numa, a emen
da será logo enviada à outra Câ
mara, para sua deliberação. 

PROJETO 

Art. 50 - A proposta do Presi
dente da República (art. 48, n.o II) 
será discutida e votada em reunião 
do Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias, a contar do seu rece
bimento, em duas sessões, e consi
derada aprovada quando obtiver, em 
ambas as votações, a maioria abso
luta dos votos dos membros das duas 
Casas do Congresso. 

Art. 51 - A Emenda à Consti
tuição será promulgada pelas iM:esas 
da Câmara dos Deputados e do Se
nado e com o respectivo número de 
ordem. 

Art. 52 - As leis complementa
res da Constituição serão votadas 
por maioria absoluta dos membros 
das duas Casas do Congresso Nacio
nal, observados os demais têrmos da 
votação das leis ordinárias. 
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Art. 54 - O Presidente da Re
pública poderá enviar ao Congresso 
Nacional projetas de lei sôbre qual
quer matéria, os quais, se assim o 
solicitar, deverão ser apreciados den
tro de quarenta e cinco dias, a con
tar do seu recebimento na Câmara 
dos Deputados, e de igual prazo no 
Senado Federal. 

§ t.o - Esgotados êsses prazos, 
sem deliberação, serão os projetos 
considerados como aprovados. 

§ 2.o - A apreciação das emen
das do Senado Federal pela Câmara 
dos Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias, findo o qual serão tidas 
como aprovadas. 

§ 3.o - Se o Presidente da Re
pública julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação do 
projeto se faça em quarenta dias em 
sessão conjunta do Congresso Nacio
nal, na forma prevista neste artigo. 

§ 4.0 - os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional. 

I 5.0 - O disposto neste artigo 
não é aplicável à tramitação dos 
projetas de codificação, ainda que de 
iniciativa do Presidente da Repú
blica. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 1 

Art. 4.0 - O Presidente da Re
pública poderá enviar ao Congresso 
Nacional proj e tos de lei sôbre qual
quer matéria, os quais deverão ser 
apreciados dentro de trinta (30) 
dias, a contar do seu recebimento 
na Câmara dos Deputados, e de 
igual prazo no Senado Federal; caso 
contrário, serão tidos como aprova
dos. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - ••••••••.•••••.••••• 

"§ 4.o - A apreciação das emen
das do Senado Federal pela Câmara 
dos Deputados se processará no prazo 
de dez (10) dias, decorrido o qual 
serão tidas como aprovadas." 

ATO INSTITUCIONAL N.o 1 

Art. 4.o - ................... . 

e I I • e I I I e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Parágrafo único- O Presidente 
da República, se julgar urgente a 
medida, poderá solicitar que a apre
ciação do projeto se faça em trinta 
(30) dias, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, na forma pre
vista neste artigo. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - ................... . 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

"§ 10 - Os prazos estabelecidos 
neste artigo para a elaboração legis
lativa não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional." 

PROJETO 

Art. 53 - O Presidente da Re
pública poderá enviar ao Congresso 
Nacional projetas de lei sôbre qual
quer matéria, os quais, se assim o 
solicitar, deverão ser apreciados den
tro de quarenta e cinco dias, a con
tar do seu recebimento na Câmara 
dos Depu ta dos, e de igual prazo, no 
Senado; caso contrário, serão tidos 
como aprovados. 

§ 1.0 - A apreciação das emen
das do Senado pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de dez 
dias, findo o qual serão tidas como 
aprovadas. 

§ 2.o - Se o Presidente da Re
pública julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação do 
projeto se faça em quarenta dias, em 
sessão conjunta do Congresso Na
cional, na forma prevista neste ar
tigo. 

§ a.o - os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional. 
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Art. 55 - As leis delegadas se
rão elaboradas pelo Presidente da 
República, comissão do Congresso 
Nacional, ou de qualquer de suas 
Casas. 

Parágrafo único -Não poderão 
ser objeto de delegação os atos da 
competência exclusiva do Congresso 
Nacional, bem assim os da compe
tência privativa da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal e 
a legislação sôbre: 

I - a organização dos juízos 
e tribunais e as garantias 
da magistratura; 

II- a nacionalidade, a cida
dania, os direitos politi
cos, o direito eleitoral, o 
direito civU e o direito pe
nal; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - ................... . 

"§ 5.o - A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal poderão 
delegar podêres a comissões espe
ciais, organizadas com observância 
do disposto no parágrafo único do 
art. 40, para discussão e votação de 
proj e tos de lei. O texto do projeto 
aprovado será publicado e conside
rado como adotado pela Câmara 
respectiva, salvo se, no prazo de 
cinco (5) dias, a maioria dos mem
bros da comissão ou um quinto 
(1/!5) da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal requerer a sua 
apreciação pelo Plenário." 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - •..••••.•••••••••••••••• 

"§ 6.o - Não poderão ser objeto 
da autorização prevista no § 5.0 os 
projetas sôbre: 

I - os da competência exclu
siva do Congresso Nacio
nal, assim como os de 
competência privativa do 
Senado Federal e da Câ
mara dos Deputados;" 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0- ................ ········ 

"§ 6.0 - ....................... . 
II - organização dos juízos 

e tribunais e garantias 
da magistratura;" 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/65 

Art. 6.o - ....................... . 

"§ 6.0 - .....................•.. 
lli- nacionalidade, cidada

nia e direito eleitoral; 

PROJETO 

Art. 54 - As leis delegadas se
rão elaboradas por comissões do 
Congresso Nacional, ou de qualquer 
de suas Casas, ou pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo único- Não poderão 
ser objeto de delegação os atos da 
competência exclusiva do Congresso 
Nacional, assim como os da compe
tência privativa da Câmara dos 
Deputados ou do Senado e a legis
lação sôbre: 

I - a organização dos juízos 
e tribunais e as garantias 
da magistratura; 

II - a nacionalidade, a . cida
dania e o direito eleitoral; 
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III - o sistema monetário e o 
de medidas. 

Art. 56 - No caso de delegação 
a comissão especial, regulada no re
gimento do Congresso Nacional, o 
projeto aprovado será enviado a san
ção, salvo se, no prazo de dez dias da 
sua publicação, a· maioria dos mem
bros da comissão ou um quinto da 
Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal requerer a sua votação pelo 
Plenário. 

Art. 57 - A delegação ao Pre
sidente da República terá a forma 
de resolução do Congresso Nacional, 
que especificará o seu conteúdo e os 
têrmos para o seu exercício. 

Parágrafo único - Se a resolu
ção determinar a apreciação do pro
jeto pelo Congresso Nacional, êste a 
fará em votação única, vedada qual
quer emenda. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6',0 

"§ 6.0 
IV - matéria orçamentária· 
V- minas, riquezas do sub.: 

solo e quedas-d'água; 
VI - estado de sítio." 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 17/65 

Art. 6.0 - ....................... . 

" 
§ 5.0 - A Câmara dos Deputados 

e o Senado Federal poderão delegar 
podêres a comissões especiais, orga
nizadas com observância do disposto 
no parágrafo único do art. 40, para 
discussão e votação de proj e tos de 
lei. O texto do projeto aprovado será 
publicado e considerado como ado
tado pela Câmara respectiva, salvo 
se, no prazo de cinco (5) dias, a 
maioria dos membros da Comissão 
ou um quinto 0/5) da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal 
requerer a sua apreciação pelo Ple
nário." 

PROJETO 

III - o sistema monetário e o 
de medidas. 

Art. 55 - No caso da delegação 
as comissões especiais, regulada no 
regimento do Congresso Nacional, o 
o projeto aprovado será enviado à 
sanção, salvo se, no prazo de cinco 
dias da sua publicação, a maioria dos 
membros da Comissão ou um quinto 
da Câmara dos Deputados ou do Se
nado requerer a sua votação pelo 
Plenário. 

Art. 56 - A delegação ao Pre
sidente da República terá a forma 
de resolução do Congresso Nacional, 
que especificará o seu conteúdo e os 
têrmos para o seu exercício. 

Parágrafo único - Se a resolu
ção determinar a apreciação do pro
jeto pelo Congresso Nacional, êste o 
fará em votação única, vedada qual
quer emenda. 
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Art. 58 - o Presidente da Re
pública, em casos de urgência ou de 
interêsse público relevante, e desde 
que não resulte aumento de despesa, 
poderá expedir decretos com fôrça 
de lei sôbre as seguintes matérias: . 

I - segurança nacional; 
II - finanças públicas. 

Parágrafo único - Publicado o 
texto, que terá vigência imediata, o 
Congresso Nacional o aprovará ou 
rejeitará, dentro de sessenta dias, 
não podendo emendá-lo; se, nesse 
prazo, não houver deliberação, o 
texto será tido como aprovado. 

Art. 59 -· A iniciativa das leis 
cabe a qualquer membro ou comissão 
da Câmara dos Deputados ou do Se
nado Federal, ao Presidente da Re
pública, e aos Tribunais Federais 
com jurisdição em todo o território 
nacional. 

Parágrafo único - A discussão 
e votação dos projetas de iniciativa 
do Presidente da República come
çarão na Câ-mara dos Deputados, 
salvo. o disposto no § 3.o do art. 54. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 67 - A iniciativa das leis, 
ressalvados os casos de competência 
exclusiva, cabe ao Presidente da Re
pública e a qualquer membro ou co
missão da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 

Art. 67 - ................... . 

§ a.o -A discussão dos projetas 
de lei de iniciativa do Presidente da 
República começará na Câmara dos 
Deputados. 
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ATO INSTITUCIONAL N.0 2 

Art. 30 - O Presidente da Re
pública poderá baixar atos comple
mentares do presente, bem como 
decretos-leis sôbre matéria de segu
rança nacional. 

Art. 31 - ................... . 
Parágrafo único - Decretado o 

recesso parlamentar, o Poder Exe
cutivo correspondente fica autori
zado a legislar mediante decretos
leis, em tôdas as matérias. previstas 
na Constituição e na Lei Orgânica. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - •••••••.•••••••••••• 

"§ 3.o -· A discussão dos proje
tas de lei de iniciativa do Presidente 
da República começará na Câmara 
dos Depu ta dos e sua votação deverá 
estar concluída dentro de quarenta 
e cinco (45) dias, a contar do seu 
recebimento. Findo êste prazo, sem 
deliberação, o projeto passará ao 
Senado Federal com a redação ori
ginária, e a revisão, discutida e vo
tada num só turno, deverá ser con
cluída dentro de quarenta e cinco 
(45) dias. Esgotado o prazo, sem de
liberação, considerar-se-á aprovado 
o texto como proveio da Câmara dos 
Deputados." 

PROJETO 

Art. 57 - O ·Presidente da Re
pública, em casos de urgência, e de 
interêsse público relevante, e desde 
que não resulte aumento de despesa, 
poderá expedir decretos com fôrça 
de lei sôbre as seguintes matérias: 

I - segurança nacional; 
II - finanças públicas; 

Parágrafo único - Publicado o 
texto, que terá vigência imediata, o 
Congresso Nacional o aprovará ou 
rejeitará, dentro de sessenta dias, 
não podendo emendá-lo; se, nesse 
prazo, não houver deliberação, o 
texto será tido como aprovado. 

Art. 58 - A iniciativa das leis 
cabe ao Presidente da República, aos 
Tribunais Federais e a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos 
Deputados ou do Senado. 

Parágrafo único - A discussão 
e votação dos projetas da iniciativa 
do Presidente da República come
çará na Câmara dos Deputados. 
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Art. 60 - Ê da competência ex
clusiva do Presidente da República 
a iniciativa das leis que: 

I - disponham sô bre ·ma té
ria financeira; 

II - criem cargos, funções ou 
empregos públicos ou 
aumentem vencimentos 
ou a despesa pública; 

III - fixem ou modifiquem os 
efetivos das fôrças ar
madas; 

IV- disponham sôbre a ad
ministração do Distrito 
Federal e dos Territó
rios. 

Parágrafo único - Não serão 
admitidas emendas que aumentem a 
despesa prevista: 

a) nos projetas oriundos da 
competência exclusiva do Presidente 
da República; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 67 - ................... . 

§ 1.0 - Cabe à Câmara dos 
Deputados e ao Presidente da Re
pública a iniciativa da lei de fixação 
das Fôrças Armadas e a de tôdas as 
leis sôbre matéria financeira. 

§ 2.o- Ressalvada a competên
cia da Câmara dos Deputados, do 
Senado e dos tribunais federais, no 
que concerne aos respectivos servi
ços administrativos, compete exclu
sivamente ao Presidente da Repú
blica a inicia ti v a das leis que criam 
empregos em serviços existentes, au
mentem vencimentos ou modifi
quem, no decurso de cada legisla
tura, a lei de fixação das Fôrças 
Armadas. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/65 

Art. 6.o - ................... . 
"§ 1.0 - Cabe à Câmara dos 

Deputados e ao Presidente da Re
pública a iniciativa dos projetas de 
lei sôbre matéria financeira. 

§ 2.o - Ressalvada a compe
tência da Câmara dos Deputados, 
do Senado e dos Tribunais Federais, 
no que concerne aos respectivos ser
viços administrativos, compete ex
clusivamente ao Presidente da Re
pública a iniciativa das leis que 
criem cargos, funções ou empregos 
públicos, aumentem vencimentos ou 
a despesa pública e disponham sô bre 
a fixação das Fôrças Armadas. Aos 
proj e tos oriundos dessa competência 
exclusiva do Presidente. da República 
não serão admitidas emendas que 
aumentem a despesa prevista." 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 3.0 - Cabe à Câmara dos 
Deputados e ao Presidente da Re
pública a iniciativa dos projetos de 
lei sôbre matéria financeira . 

Art. 4.0 - Ressalvada a compe
tência da Câmara dos Deputados e 
do Senado e dos Tribunais Federais, 
no que concerne aos · respectivos 
serviços administrativos, compete, 
exclusivamente, ao Presidente da 
República a iniciativa das leis que 
criem cargos, funções ou empregos 
públicos, aumentem vencimentos ou 
a despesa pública e disponham sôbre 
a fixação das Fôrças Armadas. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 4.0 - ••.••••••••.•••.•••• 

Parágrafo único - Aos projetas 
oriundos dessa competência exclusi
va do Presidente da República não 
serão admitidas emendas que au
mentem a despesa prevista. 

PROJETO 

Art. 59 - É da competência ex
clusiva do Presidente da República 
a iniciativa das leis que: 

I- disponham sôbre maté
ria financeira; 

II - criem cargos, funções ou 
empregos públicos ou 
aumentem vencimentos 
ou a despesa pública; 

III - fixem ou modifiquem os 
efetivos das Fôrças Ar
madas: 

IV- disponham sôbre a ad
ministração do Distrito 
Federal e dos Territó
rios. 

§ 1.0 - Aos projetas da compe
tência exclusiva do Presidente da 
República não serão admitidas 
emendas que aumentem a despesa 
prevista. 



-44-

CONSTITUIÇÃO DE 1967 

b) naqueles relativos à organi
zaçao dos serviços administra ti vos 
da Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal e dos Tribunais Fe
derais. 

Art. 61 -O projeto de lei apro
vado por uma Câmara será revisto 
pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação. 

§ 1.0 - Se a Câmara revisora o 
aprovar, o projeto será enviado a 
sanção ou a promulgação; se o emen
dar, volverá à Casa iniciadora, para 
que aprecie a emenda; se o rejeitar, 
será arquivado. 

§ 2.o -O projeto de lei que re
ceber parecer contrário, quanto ao. 
mérito, de tôdas as Comissões, será 
tido como rejeitado. 

§ 3.0 - As matérias constantes 
de projetas de lei rejeitados ou não 
sancionados sàmente poderão cons
tituir objeto de nôvo projeto na 
mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria absoluta dos 
membros de qualquer das Câmaras. 

Art. 62 - Nos casos do art. 46, 
a Câmara na qual se concluiu a 
votação enviará o projeto ao Presi
dente da República, que, aquiescen
do, o sancionará. 

CONSTITUIÇÃO DE 194:6 

Vide § 2.o do art. 67 anterior
mente transcrito. 

Art. 68 - O projeto. de lei ado
tado numa das Câmaras será revisto 
pela outra, que, aprovando-o, o en
viará à sanção ou à promulgação 
(arts. 70 e 71). 

Parágrafo único - A revisão 
será discutida e votada num só 
turno. 

Art. 69· - Se o projeto de uma 
câmara fôr emendado na outra, vol
verá à. primeira para que se pro
nuncie acêrca da modificação, apro
vando-a ou não. 

Parágrafo único - Nos têrmos 
da votação final, será o projeto 
enviado à sanção. 

· Art. 72 - Os proj e tos de lei re
jeitados ou não sancionados só se 
poderão renovar na mesma sessão 
legislativa mediante proposta da 
maioria absoluta dos membros de 
qualquer das Câmaras. 

Art. 70 - Nos casos do art. 65, 
a Câmara onde se concluir a vota
ção de um projeto enviá-lo-á ao 
Presidente da República, que, aqui
escendo, o sancionará. 

~
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Vide Ato Institucional n.o 2/65, 
art. 4.0 e Emenda Constitucional 
n.o 17/65, art. 6.o, § 2.o 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17/65 

Art. 6.0 - •••••••••••••••••••• · 

"§ 9.o - o projeto de lei que, 
na Câmara de origem, receber pa

. recer contrário, quanto ao mérito, de 
tôdas as Comissões a que fôr dis
tribuído, será tido como rejeitado." 

PROJ"ETO 

§ 2.o - O disposto no item II 
dêste artigo não se estende aos ser
viços administrativos da Câmara dos 
Deputados, do Senado e dos Tribu
nais Federais, mas aos respectivos 
proj e tos se aplica a restrição do pa
rágrafo anterior. 

Art. 60 - O projeto de lei apro
vado por uma Câmara será revisto 
pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação. 

§ 1.0 - Se a Câmara revisora 
também o aprovar, o projeto será 
enviado à sanção, ou promulgação; 
caso contrário, volverá à primeira 
Câmara, para que aprecie a emenda. 

§ 2.0 - O projeto de lei que re
ceber parecer contrário de tôdas as 
Comissões será tido como rejeitado. 

Art. 61 - Nos casos do art. 45, 
a Câmara onde se concluiu a votação 
enviará o projeto ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o san
cionará. 
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§ 1.0 - Se o Presidente da Re
pública julgar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou con
trário ao interêsse público, vetá-lo-á, 
total ou parcialmente, dentro de dez 
dias úteis, contados daquele em que 
o receber, e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente 
do Senado Federal, os motivos do 
veto. Se a sanção fôr negada quando 
estiver finda a sessão legislativa, o 
Presidente da República publicará o 
veto. O veto parcial deve abranger 
o texto de artigo, parágrafo, inciso, 
item, número ou alínea. 

§ 2.0 - Decorrido o decênio, o 
silêncio do Presidente da República 
importará em sanção. 

§ 3.o - Comunicado o veto ao 
Presidente do Senado Federal, êste 
convocará as duas . Câmaras para, 
em sessao conjunta, dêle conhece
rem, considerando-se aprovado o 
projeto, que obtiver o voto de dois 
terços dos Deputados e Senadores 
presentes, em escrutínio secreto. 
Neste caso, será o projeto enviado, 
para promulgação, ao Presidente da 
República. 

§ 4.o -· Se a lei não fôr pro
mulgada dentro de quarenta e oito 
horas pelo Presidente da República, 
nos casos dos § § 2.o e a.o, o Presi
dente do Senado Federal a promul
gará; e, se êste não o fizer em igual 
prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do 
Senado Federal. 

§ s.o- Nos casos do art. 47, rea
lizada a votação final, a lei será 
promulgada pelo Presidente do Se
nado Federal. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

§ 1.0 - Se o Presidente da Re
pública julgar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou con
trário aos interêsses nacionais, vetá
-lo-á total ou parcialmente, dentro 
de dez dias úteis, contados daquele 
em que o receber, e comunicará, no 
mesmo prazo, ao Presidente do Se
nado Federal, os motivos do veto. Se 
a sanção for negada quando estiver 
finda a sessão legislativa, o Presi
dente da República publicará o veto. 

§ 2.o - Decorrido o decênio, o 
silêncio do Presidente da República 
importará sanção. 

§ 3.0 - Comunicado o veto ao 
Presidente do Senado Federal, êste 
convocará as duas Câmaras, para, 
em sessão conjunta, dêle conhece
rem, considerando-se aprovado o 
projeto que obtiver o voto de dois 
terços dos deputados e senadores 
presentes. Nesse caso, será o projeto 
enviado para a promulgação ao Pre
sidente da República. 

§ 4.0 - Se a lei não fôr promul
gada dentro de 48 horas pelo Pre
sidente da República nos casos dos 
§ § 2.0 e s.o, o Presidente do Senado 
a promulgará; e, se êste não o fizer 
em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presi
dente do Senado. 

Art. 71 - Nos casos do art. 66, 
considerar-se-á com a votação final 
encerrada a elaboração da lei, que 
será promulgada pelo Presidente do 
Senado. 

(Vide art. 66 - Competência 
exclusiva do Congresso Nacional.) 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/65 

Art. 7.o - O § 1.0 do art. 70 da 
Constituição passa a ter a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - Se o Presidente da Re
pública julgar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interêsse público, 
vetá-lo-á, total ou parcialmente, 
dentro de dez dias úteis, con
tados daquele em que o receber, 
e comunicará, no mesmo prazo, 
ao Presidente do Senado Fede
ral, os motivos do veto. Se a 
sanção fôr negada quando es
tiver finda a sessão legislativa, 
o Presidente da República pu
blicará o veto. O veto parcial 
deve abranger o texto de artigo, 
parágrafo, inciso, item, número 
ou alínea." 

PROJETO 

§ 1.0 - Se o Presidente da Re
pública! julgar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou con
trário ao interêsse público, vetá-lo-á, 
total ou parcialmente, dentro de dez 
dias úteis, contados daquele em que 
o receber, e comunicará, no mesmo 
prazo, ao Presidente do Senado os 
motivos do veto. Se a sanção 'fôr 
negada quando estiver finda a sessão 
legislativa, o Presidente da Repú
blica publicará o veto. O veto par
cial deve abranger o texto do artigo, 
parágrafo, inciso, item, número ou 
alínea. 

§ 2.o - Decorrido o decênio, o 
silêncio do Presidente da República 
importará em sanção. 

§ 3.0 - Comunicado o veto ao 
Presidente· do Senado, êste convo
cará as duas Câmaras para, em ses
s·ão conjunta, dêle conhecerem, con
siderando-se aprovado o projeto que 
obtiver o voto de dois terços dos 
deputados e senadores presentes. 
Nesse caso, será o projeto enviado 
para promulgação ao Presidente da 
República. 

§ 4.o- Se a lei não fôr promul
gada dentro de quarenta e oito horas 
pelo Presidente da República, nos 
casos dos § § 2.o e 3.0, o Presidente 
do Senado a promulgará; e, se êste 
não o fizer em igual prazo, fá-lo-á 
o Vice-Presidente do Senado. 

§ 5.0 - Nos casos do art. 46, 
realizada a votação final, a lei será 
promulgada pelo Presidente do Se
nado. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Seção VI- Do Orçamento 

Art. 63 - A despesa pública 
obedecerá à lei orçamentária anual, 
que não conterá dispositivo estranho 
à fixação da despesa e à previsão da 
receita. Não se incluem na proibição: 

I- a autorização para aber
tura de créditos suple
mentares e operações de 
crédito por antecipação 
da receita; 

II - a aplicação do saldo e o 
modo de cobrir o deficit, 
se houver. 

Parágrafo único -As despesas 
de capital obedecerão ainda a orça
mentos plurianuais de investimento, 
na forma prevista em lei comple
mentar. 

CONSTITUIÇÃO • DE 1946 

SEÇÃ:O VI 
(Do Capítulo II - Título I) 

Do Orçamento 

Art. 73 - O orçamento será 
uno, incorporando-se à receita, obri
gatOriamente, tôdas as rendas e su
primentos de fundo, incluindo-se 
discriminadamente na despesa as 
dotações necessárias ao custeio de 
todos os serviços públicos. 

§ 1.0- A lei do orçamento não 
conterá dispositivo estranho a pre
visão da receita e à fixação da des
pesa para os serviços anteriormente 
criados. Não se incluem nessa proi
bição: 

I - a autorização para aber
tura de créditos suple
mentares e operações de 
crédito por antecipação 
da receita; 

II - a aplicação do saldo e o 
modo de cobrir o deficit. 

----------------------------------·1-----------------------~---------· 
Art. 64 - A lei federal disporá 

sôbre o exercício financeiro, a ela
boração e a organização dos orça
mentos públicos. 

§ 1.0 - São vedados, nas leis 
orçamentárias ou na sua execução: 

a) o estôrno de verbas; 
b) a concessão de créditos Ui

mitados; 
c) a abertura de crédito espe

cial ou suplementar sem 
prévia autorização legislati
va, com indicação da receita 
correspondente; 

d) a realização, por qualquer 
dos Podêres, de despesas que 
excedam das verbas votadas 
pelo Legislativo, salvo as au
torizadas em crédito extra
ordinário. 

Vide art. 73. 

Art. 75 - São vedados o estôrno 
de verbas, a concessão de créditos 
Uimitados e a abertura, sem auto
rização legislativa, de crédito espe
cial. 

~~é:~~;c. 
fi . ' 
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PROJETO 

SEÇÃO VI 

Do Orçamento 

Art. 62 - A despesa pública 
obedecerá à lei orçamentária anual, 
que não conterá dispositivo estranho 
à fixação da despesa e à previsão da 
receita. Não se incluem nessa proi
bição: 

I - a autorização para aber
tura de créditos suple
mentares e operações de 
crédito por antecipação 
da receita; 

II - a aplicação do saldo e o 
modo de cobrir o deficit, 
se houver. 

Parágrafo único - As despesas 
de capital obedecerão ainda a orça
mentos plurianuais de investimento, 
na forma prevista em lei comple
mentar. 

Art. 63 - A lei federal disporá 
sôbre o exercício financeiro, a ela
boração e a organização dos orça
mentos públicos. 

§ 1.o - São vedados, nas leis 
orçamentárias ou na sua execução: 

a> o estôrno de verbas; 
b) a concessão de créditos ili

mitados; 
c) a abertura de crédito espe

cial ou suplementar sem prévia au
torização legislativa e sem indicação 
da receita correspondente; 

d) a realização, por qualquer 
dos Podêres, de despesas que exce
dam das verbas votadas pelo Legis
lativo salvo as autorizadas em cré
dito extraordinário. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o -· A abertura de crédito 
extraordinário somente será admiti
da em casos de necessidade impre
vista, como guerra, subversão inter
na ou calamidade pública. 

Art. 65 - O orçamento anual 
dividir-se-á em corrente e de capital 
e compreenderá obrigatOriamente as 
despesas e receitas relativas a todos 
os Podêres, órgãos e fundos, tanto 
da administração direta, quanto da 
indireta, excluídas apenas as entida
dades que não recebam subvenções 
óú transferências à conta do orça
mento. 

§ 1. -A inclusão, no orçamen
to anual, da despesa e receita dos 
órgãos da administração· indireta 
será feita em dotações globais e não 
lhes prejudicará a autonomia na 
gestão dos seus recursos, nos têrmos 
da legislação específica. 

§ 2.o - A previsão da receita 
abrangerá tôdas as ·rendas e supri
mentos de fundos, inclusive o pro
duto de operações de crédito. 

§ 3.0 - Ressalvados os impostos 
únicos e as disposições desta Consti
tuição, e de leis complementares, 
nenhum tributo terá a sua arreca
dação vinculada a determinado 6r
gão, fundo ou despesa. A lei poderá, 
todavia, instituir tributos cuja arre-

. cadação constitua receita do orça
mento de capital, vedada sua apli
cação no custeio de despesas cor
rentes. 

§ 4.o - Nenhum projeto, pro
grama, obra ou despesa, cuja exe
cução se prolongue além de um exer
cício financeiro, poderá ~er verba 
consignada no orçamento anual, 
nem ser iniciado ou contratado, sem 
prévia inclusão no orçamento pluria
nual de investimento, ou sem pré
via lei que o autorize e fixe o mon
tante das v.erbas que anualmente 
constarão do orçamento, durante 
todo o prazo de sua execução. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 75 -Parágrafo único - a 
abertura de crédito extraordinário 
só será admitida por necessidade 
urgente ou imprevista, em caso de 
guerra, comoção intestina ou cala
midade pública. 

Art. 73 - § 2.0 - o orçamento 
da despesa dividir-se-á em duas 
partes: uma fixa que não poderá ser 
alterada senão em virtude de lei 
anterior; outra variável que obede
cerá a rigorosa especialização. 
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PROJETO 

§ 2.o - A abertura de crédito 
extraordinário somente será admi
tida em casos de necessidade im
prevista, como guerra, subversão 
interna ou calamidade pública. 

Art. 64 - O orçamento anual 
dividir-se-á em corrente e de ca
pital, e compreenderá obrigatària
mente as despesas e receitas rela
tivas a todos os Podêres, órgãos e 
fundos, tanto da administração di
reta quanto da indireta, excluídas 
apenas as entidades que não rece
bam subvencões ou transferências à 
conta do orÇamento. 

§ 1.0 - A inclusão no orçamento 
anual da despesa e receita dos ór
gãos da administração indireta será 
feita em dotações globais e não lhes 
prejudicará a autonomia na gestão 
dos seus recursos, nos têrmos da le
gislação específica. 

§ 2.0 - A previsão da receita 
abrangerá tôdas as rendas e supri
mentos de fundos, inclusive o pro
duto de operações de crédito. 

§ 3.0 - Ressalvados os impostos 
e as disposições desta Constituição, 
nenhum tributo terá a sua arrecada
ção vinculada a determinado órgão, 
fundo ou despesa. A lei poderá, to
davia, instituir tributos cuja arre
cadação constitua receita do orça
mento de capital, vedada sua apli
cação no custeio de despesas cor
rentes. 

§ 4.o - Nenhum projeto, pro
grama, obra ou despesa cuja exe
cução se prolongue além de um 
exercício .financeiro poderá ter verba 
consignada no orçamento anual, 
nem ser iniciado ou contratado, sem 
prévia inclusão no orçamento plu
rianual de investimento, ou sem pré
via lei que o autorize e fixe o mon
tante das verbas que anualmente 
constarão do orçamento, durante 
todo o prazo da sua execução. 



CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 5.o - Os créditos especiais e 
extraordinários não poderão ter vi
gência além do exercício financeiro 
em que forem autorizados, salvo se 
o ato de autorização fôr promulgado 
nos últimos quatro meses do exer
cício financeiro, quando poderão vi
ger até o término do exercício sub
seqüente. 

§ 6.o- O orçamento consignará 
dotações plurianuais para a execução 
dos planos de valorização das regiões 
menos desenvolvidas do País. 

Art. 66 - O montante da des
pesa autorizada em cada exercício 
financeiro não poderá ser superior 
ao total das receitas estimadas para 
o mesmo período. 

§ 1.o - O disposto neste artigo 
não se aplica: 

52 

a) nos limites e pelo prazo fi
xados em resolução do Senado Fe
deral, por proposta do Presidente da 
República, em execução de política 
corretiva de recessão econômica; 

b) às despesas que, nos têrmos 
desta Constituição, podem correr à 
conta de créditos extraordinários. 

§ 2.0 - Juntamente com a pro
posta de orçamento anual ou de lei 
que crie ou aumente despesa, o Po
der Executivo submeterá ao Poder 
Legislativo as modificações na legis
lação da receita, necessária para que 
o total da despesa autorizada não 
exceda à prevista. 

§ 3.0 - Se no curso do exercício 
financeiro a execução orçamentária 
demonstrar· a probabilidade de defi
cit superior a dez por cento do total 
da receitá. estimada, o Poder Exe
cutivo deverá propor ao Poder Le
gislativo as medidas necessárias para 
restabelecer o equilíbrio orçamen
tário. 

§ 4.0 - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não 
poderá exceder de cinqüenta por 
cento das respectivas receitas cor
rentes. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 
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PROJETO 

§ 5.0 - Os créditos espec1a1s e 
extraordinários não poderão ter vi
gência além do exercício financeiro 
em que forem autorizados, salvo se 
o ato de autorização fôr promulgado 
nos últimos quatro meses do exer
cício financeiro, quando poderão vi
ger até o término do exercício sub
seqüente. 

Art. 65- O montante da despesa 
autorizada em cada exercício fi
nanceiro não poderá ser superior ao 
total das receitas estimadas para o 
mesmo período. 

§ 1.0 - o disposto neste artigo 
não se aplica: 

a) nos limites e pelo prazo fi
xados em resolução do Se
nado, por proposta do Pre
sidente da República, em 
execução de política corre
tiva de recessão econô
mica; 

b) às despesas que, nos têr
mos desta Constituição, po
dem correr à conta de 
créditos extraordinários. 

§ 2.o- Juntamente com a pro
posta de orçamento anual ou de lei 
que crie ou aumente despesa, o Po
der Executivo submeterá ao órgão 
legislativo as modificações na legis
lação da receita necessárias para que 
o total da despesa autorizada não 
exceda a prevista. 

§ s.o- Se no curso do exercício 
financeiro a execução orçamentária 
demonstrar a probabilidade de de
ficit superior a 10% (dez por cento) 
do total da receita estimada, o Poder 
Executivo deverá propor ao órgão 
legislativo as medidas necessárias 
para restabelecer o equilíbrio orça
mentário. 

§ 4.o - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não 
poderá exceder de cinqüenta por 
cento da respectiva receita tributá
ria. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 67 - É da competência do 
Poder Executivo a iniciativa das leis 
orçamentárias e das que abram cré
ditos, fixem vencimentos e vanta
gens dos servidores públicos, conce
dam subvenção ou auxílio, ou de 
qualquer modo autorizem, criem ou 
aumentem a despesa pública. 

§ 1.0 _ Não serão obj e to de de
liberação emendas de que decorra 
aumento da despesa global ou de 
cada órgão, projeto ou programa, ou 
as que visem a modificar o. seu mon
tante, natureza e objetivo. 

§ 2.o - os proj e tos de lei refe
ridos neste artigo sõmen te sofrerão 
emendas nas comissões do Poder Le
gislativo. Será final o pronuncia
mento das comissões sôbre emendas, 
salvo se um têrço dos membros da 
Câmara respectiva pedir ao seu Pre
sidente a votação em plenário, sem 
discussão, de emenda aprovada ou 
rejeitada nas comissões. 

§ 3.o -Ao Poder Executivo será 
facultado enviar mensagem a qual
quer das Casas do Legislativo, em 
que esteja tramitado o Projeto de 
Orçamento, propondo a sua retifica
ção, desde que não esteja concluída 
a votação do subanexo a ser alte
rado. 

Art. 68 - O projeto de lei orça
mentária anual será enviado pelo 
Presidente· da República à Câmara . 
dos Deputados até cinco meses antes 
do início do exercício financeiro se
guinte; se, dentro do prazo de quatro 
meses, a contar de seu rec~bimento, 
o Poder Legislativo não o devolver 
para sanção, será promulgado como 
lei. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 87 - Compete privativa
mente ao Presidente da República: 

XVI - enviar à Câmara dos 
Deputados, dentro dos 
primeiros 2 meses da 
ses sã' o legislativa, a 
proposta de orçamento; 

Art. 74 - Se o orçamento não 
tiver sido enviado à sanção até 30 
de novembro, prorrogar-se-á para 
o exercício seguinte o que estiver 
em vigor. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 8/64 

Artigo UnlCO 0 art. 87, 
n.o XVI, da Constituição, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 87 - Compete privativa
mente ao Presidente da Repú
blica: 

................................ 
XVI- Enviar à Câmara dos 

Deputados, até 31 de 
julho de cada ano, a 
proposta do orçamento." 

PROJETO 

Art. 66 - É da competência do 
Poder Executivo a iniciativa das leis 
orçamentárias e das que abram cré
dito, fixem vencimentos e vantagens 
dos servidores públicos, concedam 
subvenção ou auxílio, ou de qual
quer modo autorizem, criem ou au
mentem despesa pública. 

§ t.o - Não serão obj e to de de
liberação emendas de que decorrer 
aumento da despesa global ou de 
cada órgão, projeto ou programa, ou 
as que visem a modificar o seu mon
tante, natureza e objetivo. 

§ 2.o - Os projetas de lei refe
ridos neste artigo sàmente sofrerão 
emendas nas comissões de órgão 
legisla ti v o. Será final o pronuncia
mento das comissões sôbre emendas, 
salvo se a maioria do órgão legisla
tivo pedir ao respectivo Presidente a 
votação em plenário, sem discussão, 
de emenda aprovada ou rejeitada 
nas comissões. 

Art. 67 - O projeto de lei orça
mentária anual será enviado pelo 
Presidente da República à Câmara 
dos Deputados até 5 (cinco) meses 
antes do início do exercício finan
ceiro e, se não fôr à sanção até um 
mês antes da mesma data, será pro
mulgado como lei pelo Poder Exe
cutivo. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 1.0- A Câmara dos Deputados 
deverá concluir a votação do pro
jeto de lei orçamentária dentro de 
sessenta dias. Findo êsse prazo, se 
não concluída a votação, o projeto 
será imediatamente remetido ao Se
nado Federal, em sua redação pri
mitiva e com as emendas aprovadas. 

§ 2.o - O Senado Federal se 
pronunciará sôbre o projeto de lei 
orçamentária dentro de trinta dias. 
Findo êsse prazo, não concluída a 
revisão, voltará o projeto à Câmara 
dos Deputados com as emendas 
aprovadas e, se não as houver, irá 
a sanção. 

§ 3.o - Dentro do prazo de 
vinte dias, a Câmara dos Deputados 
deliberará sôbre as emendas ofere
cidas pelo Senado Federal. Findo 
êsse prazo, sem deliberação, as 
emendas serão tidas como aprovadas 
e o projeto enviado a sanção. 

§ 4.0 - Aplicam-se ao projeto 
de lei orçamentária, no que não 
contrarie o disposto nesta Seção, as 
demais regras constitucionais da 
elaboração legislativa. 

Art. 69 - As operações de cré
dito para antecipação da receita au
torizada no orçamento anual não 
poderão exceder a quarta parte da 
receita total estimada para o exer
cício financeiro, e serão obrigatOria
mente liquidadas até trinta dias de
pois do encerramento dêste. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 
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Vide "Do Processo Legislativo" 
- Emenda Constitucional n.o 17/65. 
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PROJETO 

§ 1.0 - A Câmara dos Deputados 
deverá cone! uir a votação do pro
jeto de lei orçamentária dentro de 
60 (sessenta) dias. Findo êsse prazo, 
não concluída a votação, o projeto 
será imediatamente remetido ao Se
nado, em sua redação primitiva e 
com as emendas aprovadas. 

§ 2.0 - O Senado se pronun
ciará sôbre o projeto de lei orçamen
tária dentro de 30 (trinta) dias. 
Findo êsse prazo, não cone! uída a 
revisão, voltará o projeto à Câmara 
dos Deputados com as emendas 
aprovadas e, se não as houver, irá à 
sanção. 

§ 3.0 - Dentro do prazo de 
vinte dias, a Câmara dos Deputados 
deliberará sôbre as emendas ofere
cidas pelo Senado. Essas emendas 
somente poderão ser rejeitadas pelo 
voto da maioria absoluta dos mem
bros da Câmara. 

§ 4.o - Se, findo o prazo a que 
se refere o parágrafo anterior, a 
Câmara dos Deputados não houver 
concluído a deliberação sôbre as 
emendas, estas serão tidas como 
aprovadas, e o projeto irá à sanção. 

§ 5. o - Aplicam -se ao projeto 
de lei orçamentária, no que não 
contrarie o disposto nesta seção, as 
demais regras constitucionais da 
elaboração legislativa. 

Art. 68 - As operações de cré
dito para antecipação da receita 
autorizada no orçamento anual não 
poderão exceder da quarta parte da 
receita total estimada para o exer
cício financeiro, e serão obrigatOria
mente liquidadas até trinta dias de
pois do encerramento dêste. 
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§ 1.0 - A lei que autorizar ope
ração de crédito, a ser liquidada 
em exercício financeiro subseqüente, 
fixará desde logo as dotações a se
rem incluídas no orçamento anual, 
para os respectivos serviços de juros, 
amortização e resgate. 

§ 2.o - Por proposta do Presi
dente da República, o Senado Fede
ral, mediante resolução, poderá: 

a) fixar limites globais para o 
montante da dívida consolidada dos 
Estados e Municípios; 

b) estabelecer e alterar limites 
de prazos, mínimo e máximo, taxas 
de juros e demais condições das obri
gações emitidas pelos Estados e Mu
nicípios; 

c) proibir ou limitar temporà
riamente a emissão e o lançamento 
de obrigações, de qualquer natureza, 
dos Estados e Municípios. 

Art. 70 - o numerário corres
pondente às dotações constantes dos 
subanexos orçamentários da Câ
mara dos Deputados, do Senado Fe
deral e dos Tribunais Federais com 
jurisdição em todo o território na
cional será entregue no início de 
cada trimestre, em cotas correspon
dentes a três duodécimos. 

Parágrafo único - Os créditos 
adicionais autorizados por lei, em 
favor dos órgãos aludidos neste ar
tigo, terão o mesmo processamento, 
devendo a entrega do numerário 
efetivar-se, no máximo, quinze dias 
após a sanção ou promulgação. 

Seção VII - Da Fiscalização 
Financeira e Orçamentdria 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 
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§ 1.o -A lei que autorizar ope
ração de crédito a ser liquidada em 
exercício financeiro subseqüente fi
xará desde logo as dotações a serem 
incluídas no orçamento anual para 
os respectivos serviços de juros, 
amortização e resgate. 

§ 2.o - Por proposta do Presi
dente da República, o Senado, me
diante resolução, poderá: 

a) fixar limites globais para o 
montante da dívida consoli
dada dos Estados e Municí
pios; 

b) estabelecer e alterar limites 
de prazos, mínimo e máximo, 
taxas e juros e demais con
dições das obrigações emiti
das pelos Estados e Municí
pios; 

c) proibir ou limitar temporà
riamente a emissão e o lan
çannento de obrigações, de 
qualquer natureza, dos Es
tados e Municípios. 

SEÇÃO VII 

Da Fiscalização Financeira 
e Orçamentária 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 71 - A fiscalização finan
ceira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congresso Nacional 
através de contrôle externo, e dos 
sistemas de contrôle interno do Po
der Executivo, instituídos por lei. 

§ 1.0 - o contrôle externo do 
Congresso Nacional será exercido 
com o auxílio do" Tribunal de Con
tas e compreenderá a apreciação 
das contas do Presidente da Repú
blica, o desempenho das funções 
de auditoria financeira e orçamen
tária, e o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsá
veis por bens e valôres públicos. 

CONS';fiTUIÇAO DE 1946 

Art. 22 - A administração fi
nanceira, especialmente a execução 
do orçamento, será fiscali:z;ada na 
União, pelo Congresso Nacional, com 
o auxílio do Tribunal de Contas e, 
nos Estados e Municípios, pela forma 
que fôr estabelecida nas Constitui
ções Estaduais. 

Art. 77 - Compete ao Tribunal 
de Contas: 

I - acompanhar e fiscalizar 
diretamente, ou por de
legações criadas em lei, a 
execução do orçamento; 

II - julgar as contas dos res
ponsáveis por dinheiros e 
outros bens públicos, e as 
dos administradores das 
entidades autárquicas; 

III - julgar da legalidade dos 
contratos e das aposenta
dorias, reformas e pen
sões. 

§ 1.0 - Os contratos que, por 
qualquer modo, interessarem à re
ceita ou à despesa só se reputarão 
perfeitos depois de registrados pelo 
Tribunal de Contas. A recusa do re
gistro suspenderá a execução do con
trato até que se pronuncie o Con
gresso Nacional. 

§ 2.0 - Será sujeito a registro 
no Tribunal de Contas, prévio ou 
posterior, conforme a lei o estabele
c~r 9ualquer ato de administração 
publlca de que resulte obrigação de 
pagamento pelo Tesouro Nacional 
por conta dêste. 

§ a.o - Em qualquer caso, a re
cusa do registro por falta de saldo 
no crédito ou por imputação a cré
dito impróprio terá caráter proibi
tivo. Quando a recusa tiver outro 
fundamento, a despesa poderá efe
tuar-se após despacho do Presidente 
da República, registro sob reserva 
do Tribunal de Contas e recurso ex 
ojficio para o Congresso Nacional. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 17/65 

Art. 5.o - É acrescido ao art. 65 
da Constituição o seguinte pará-
grafo: 

"Parágrafo único - A lei regu
lará o processo de fiscalização, 
pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, dos atos 
do Poder Executivo e da admi
nistração descentralizada." 

PROJETO 

Art. 69 - A fiscalização finan
ceira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congresso Nacional 
através de contrôle externo, e dos 
sistemas de contrôle interno do Po
der Executivo, instituídos pela lei. 

§ 1.0 - o contrôle externo do 
Congresso Nacional será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Con
tas e compreenderá a apreciação 
das contas do Presidente da Repú
blica, o desempenho das funções de 
auditoria financeira e orçamentária 
e o julgamento das contas dos ad
ministradores e demais responsáveis 
por bens e valôres públicos. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o - o Tribunal de Contas 
dará parecer prévio, em sessen~a 
dias sôbre as contas que o Presi
dente da República prestar a~ual
mente. Não sendo estas enviadas 
dentro do prazo, o fato será comu
nicado ao congresso Nacional, pa~a 
os fins de direito, devendo o Tri
bunal em qualquer caso, apresentar 
minu~ioso relatório do exercício fi
nanceiro encerrado. 

§ 3.o - A auditoria financeira 
e orçamentária será exercida sôbre 
as contas das unidades administra
tivas dos três Podêres da União, que, 
para êsse fim, de,ver.ão reme~er de
monstrações contabe1s ao Tribunal 
de Contas, a quem caberá realizar as 
inspeções que considerar necessá
rias 

§ 4.o - O julgamento da regu
laridade das contas dos administra
dores e demais responsáveis será 
baseado em levantamentos contá
heis, certificados de auditoria e pro
nunciamentos das autoridades ad
ministrativas, sem prejuízo das ins
peções referidas no parágrafo an
terior. 

§ s.o - As normas de fiscaliza
ção financeira e orçamentária es
tabelecidas nesta seção aplicam-se 
às autarquias. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 77 - .................••. 
§ 4.o - o Tribunal de Contas 

dará parecer prévio, no prazo de 
sessenta dias sôbre as contas que o 
Presidente da República deverá 
prestar anualmente ao Congresso 
Nacional. se elas não forem envia
das no prazo da lei, comunicará o 
fato ao Congresso Nacional para os 
fins de direito, apresentando-lhe, 
num e noutro caso, minucioso rela
tório do exercício financeiro encer
rado. 
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PROJETO 

§ 2.o - O Tribunal de Contas 
dará prévio, em 60 (sessenta) dias, 
sôbre as contas que o Presidente da 
República deverá prestar anual
mente ao Congresso Nacional. Não 
sendo estas enviadas no prazo cons
titucional, o fato será comunicado 
ao Congresso Nacional, para os fins 
de direito, devendo o Tribunal, em 
qualquer caso, apresentar minucioso 
rela tório do exercício financeiro en
cerrado. 

§ 3.o - A auditoria financeira 
e orçamentária será exercida sôbre 
as contas das unidades administra
tivas dos três Podêres da União, re
cebendo o Tribunal de Contas, para 
êsse fim, demonstrações contábeis e 
realizando as inspeções que consi
derar necessárias. 

§ 4.o - o julgamento da regu
laridade das contas dos adminis
tradores e demais responsáveis será 
feito através do exame de levanta
mentos contábeis, certificados de 
auditoria e pronunciamentos das 
autoridades administrativas, sem 
prejuízo das inspeções referidas no 
parágrafo anterior. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 72 - O Poder Executivo 
manterá sistema de contrôle interno, 
visando a: 

I - criar condições indispen
sáveis para eficácia do 
contrôle externo e para 
assegurar regularidade à 
realização da receita e da 
despesa; 

n - acompanhar a execução 
de programas de traba
lho e do orçamento; 

III - avaliar os resultados al
cançados pelos adminis
tradores e verificar a exe
cução dos contratos. 

Art. 73 - O Tribunal de Contas 
tem sede na Capital da União e ju
risdição em todo o território nacio-
nal. , 

§ 1.o -O Tribunal exercerá, no 
que couber, as atribuições previstas 
no art. 110, e terá quadro próprio 
para o seu pessoal. 

§ 2.0 - A lei disporá sôbre a 
organização do Tribunal, podendo 
dividi-lo em Câmaras e criar dele
gações ou órgãos destinados a au
xiliá-lo no exercício das suas fun
ções e na descentralização dos seus 
trabalhoa. 

§ 3.o - os Ministros do Tribu
nal de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado Fe
deral, dentre brasileiros, maiores de 
trinta e cinco anos, de idoneidade 
moral e notórios conhecimentos ju
rídicos, econômicos, financeiros ou 
de administração pública, e terão as 
mesmas garantias, prerrogativas, 
vencimentos e impedimentos dos Mi
nistros do Tribunal Federal de Re
cursos. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 76 - O Tribunal de Con
tas tem a sua sede na Capital da 
República e jurisdição em todo o 
território nacional. 

Art. 76 - ...................• 

§ 2.0 - o Tribunal de Contas 
exercerá, no que lhe diz respeito, as 
atribuições constantes do art. 97, e 
terá quadro próprio para o seu pes
soal. 

Art. 76 - ................... . 

§ 1.0 - Os ministros do Tribu
nal de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado Fe
deral, e terão os mesmos direitos, 
garantias, prerrogativas e vencimen
tos dos juízes do Tribunal Federal 
de Recursos. 
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PROJETO 

Art. 70 - O Poder Executivo 
manterá um sistema de contrôle in
terno visando a: 

I - c:ia~ condições indispen
saveis para eficácia do 
contrôle externo e para 
assegurar regularidade à 
realização da receita e da 
despesa; 

n ~permitir o acompanha
mento da execução de 
programas de trabalho e 
do orçamento; 

III - possibilitar a avaliação 
dos resultados alcançados 
pelos administradores e 
da boa execução dos con
tratos. 

Art. 71 - O Tribunal de Contas 
tem sede na Capital da União e ju
risdição em todo o território nacio
nal. 

§ 1.0- O Tribunal exercerá, no 
que couber, as atribuições previstas 
no art. 108 e terá quadro próprio 
para o seu pessoal. 

§ 2.o - A lei disporá sôbre a 
organização do Tribunal, podendo 
dividi-lo em Câmaras e criar dele
gações ou órgãos destinados a auxi
liá-lo no exercício das suas funções 
e na descentralização dos seus tra
balhos. 

§ 3.o - os Ministros do Tribu
nal de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado, 
dentre brasileiros, maiores de trinta 
e cinco anos, de idoneidade moral e 
notórios conhecimentos jurídicos, 
econômicos, financeiros ou de admi
nistração pública, e terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, vencimen
tos e impedimentos dos juízes do 
Tribunal Federal de Recursos. 
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------------------------~1-------------------------
§ 4.o - No exercício de suas 

a tribuicões de contrôle da adminis
tração ~financeira e orçamentária, o 
Tribunal representará ao Poder Exe
cutivo e ao Congresso Nacional sôbre 
irregularidades e abusos por êle ve
rificados. 

§ 5.o - O Tribunal de Contas, 
de ofício ou mediante provocação do 
Ministério Público ou das Auditorias 
Financeiras e Orçamentárias e de
mais órgãos auxiliares, se verificar 
a ilegalidade de qualquer despesa, 
inclusive as decorrentes de contra
tos, aposentadorias, reformas e pen
sões, deverá: 

a) assinar prazo razoável para 
que o órgão da administração pú
blica adote as providências neces
sárias ao exato cumprimento da lei; 

b) . no caso do não atendimento, 
sustar a execução do ato, exceto em 
relação aos contratos; 

c) na hipótese de contrato, 
solicitar ao Congresso Nacional que 
determine a medida prevista na alí
nea anterior, ou outras que julgar 
necessárias ao resguardo dos obj e ti
vos legais. 

§ 6.o - O Congresso Nacional 
deliberará sôbre a solicitação de que 
cogita a alínea c do parágrafo an
terior, no prazo de trinta dias, findo 
o qual, sem pronunciamento do Po
der Legislativo, será considerada in
subsistente a impugnação. 

§ 7.o - O Presidente da Repú
blica poderá ordenar a execução do 
a to a que se refere a alínea b do § 
5.0, ad reterenàum do Congresso 
Nacional. 

§ 8.0 - O Tribunal de Contas 
j ugará . da legalidade das concessões 
iniciais de aposentadorias, reformas 
e pensões, independendo de sua de
cisão as melhorias posteriores. 
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§ 4.o - No exercício de suas 
atribuições de contrôle da adminis-

1 tração financeira e orçamentária, o 
Tribunal representará ao Poder 
Executivo e ao Congresso Nacional 
sôbre irregularidades e abusos por 
êle verificados. 



EMENDAS E PARECERES 

AO 

TíTULO I 

CAPíTULO VI 

DO PODER LEGISLATIVO 

Artigos 28 a 71 

Sub-Relator: SENADOR VASCONCELOS TORRES 

Relator Geral: SENADOR ANTONIO CARLOS 

AP. - APROVADA 
PJ. - PREJUDICADA 
RJ. - REJEITADA 



EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 28 

N.O 246/1 

Ao art. 28 

Redija-se assim: 

"Art. 28 - O Poder Legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacio
nal, que se compõe da Câmara 
dos Deputados e do Senado Fe
deral." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 465 

Ao art. 28, e à designação da 
Seção III, Cap. VI, do Título I 

70 

Onde se diz "Senado da Repú
blica", diga-se "Senado Federal", e 
use-se esta expressão nos arts. 42 e 
43. 

a) Josaphat Marinho 

ARTIGO 28, ACRESCER ARTIGOS 

N.0 60.9/1 

Ao artigo 28 do Cap. VI do Pro
jeto de Constituição, de iniciativa do 
Poder Executivo, acrescentando-se: 

"e da Câmara Orgânica." 

Onde conv1er: 

"Art. - A Câmara Orgânica 
será constituída pelos represen
tantes diretos das categorias 
econômicas e culturais da Na
ção, eleitos pelos órgãos de clas
se, em número de dois para uma, 
e com as mesmas prerrogativas 
dos membros do Congresso. 
Art.- A Câmara Orgânica fun
cionará como órgão técnico de 
assessoramento das outras casas 
do Congresso e poderá ter ini
cia ti v a de proj e tos de lei que 
serão enviados à Câmara dos 
Deputados, a qual ajuizará da 
sua constitucionalidade e juridi
cidade. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP., EM PARTE, substituindo 
"Federal" por "da República". 

RJ. 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

AP., EM PARTE. 

RJ. 

RJ. 

I ' 

PARECER DA COMISSAO MISTA 

Ap., EM PARTE, substituindo 
"Federal" por "da República". 

AP. 

RJ. 
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Art. - A manutenção <!-a Câ
mara Orgânica correra por 
conta das categorias represen
tadas, na forma estabelecida em 
lei. 
Art. - São consideradas c a tego
rias econômicas as atuais Fede
rações e Confederações das clas
ses patronais e de empregados. 
Art. - São consideradas c a tego
rias culturais as intituições de 
cultura nos diversos ramos cien
tíficos, técnicos, literários e ar
tísticos e as entidades represen
tativas das profissões liberais. 
Art. - Os proj etos oriundos de 
uma categoria deverão ser dis
cutidos com a participação de 
tôdas, visando-se evitar dese
quilíbrios resultantes das impli
cações que a medida legisla ti v a 
proposta possa ter sôbre outros 
setores da vida nacional. 
Art. - Nenhuma lei que se re
lacione com qualquer das cate
gorias econômicas e culturais do 
País poderá ser aprovada sem 
parecer prévio da Câmara Or
gânica. 
Parágrafo único - Os pareceres 
da Câmara Orgânica sôbre pro
jetas oriundos da Câmara dos 
Deputados, do Senado ou do Po
der Executivo, terão caráter opi
nativo. 
Art. - O Poder Executivo de
verá ouvir a Câmara Orgânica 
sôbre matéria de decretos ou 
instruções que afetem interêsses 
das categorias econômicas e cul
turais da Nação. 
Art. - Em cada Estado da 
União haverá uma Câmara Or
gânica Regional, eleita pelas fe
derações de classe, a qual se 
organizará e funcionará de acôr
do com os artigos precedentes, 
nos assuntos relativos à compe
tência das Assembléias Legisla
tivas e do Govêrno do Estado." 

a) Plínio Salgado 

1-
~ 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 
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ARTIGO 29, PARÁGRAFO úNICO, 
INCISO I 

N.0 22 

Adite-se ao art. 29, inciso I, o 
seguinte: 

" ... , ou naturalizado com mais 
de 10 anos de domicílio no País." 

a) Elias N acle 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

NP6M RJ. 
TíTULO I - Da Organização 
Nacional - CAPÍTULO VI -
Do Poder Legislativo - SEÇÃO 
I - Disposições Gerais 
Dê-se ao inciso I do parágrafo 

único do art. 29 a seguinte redação: 
"I - ser brasileiro (art. 138, I 

e ll) ." 

a) Cunha Bueno 

N.O 883/5 RJ o 

TíTULO I - CAPíTULO VI 
SEÇAO I - Disposições Gerais 
Ao inciso I do parágrafo único 

do art. 29, dê-se a seguinte redação: 
"I - ser brasileiro nato, ou na

turalizado há mais de dez 
anos e que tenha filho 
brasileiro." 

a) José Barbosa 

ARTIGO 29, PARAGRAFO úNICO, 
INCISO lli 

1/32 
No art. 29 suprimam-se, no 
n.0 III, as expressões: 
"III - . . . para a Câmara dos 

Deputados e de trinta e 
cinco para o Senado." 

a) Oscar Corrêa 

N.O 131/102 
TíTULO I - CAPíTULO VI -
SEÇAO I - Art. 29, parágrafo 
único, III 

Redija-se assim: 
"ser maior de vinte e um anos 
para a Câmara dos Deputados e 
de trinta e cinco para o Senado." 

a) Nelson Carneiro 

PJ. 

PJ. 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. PJ. 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 
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N.0 146 

-76 

O item III, do art. 29, passa a 
ter a seguinte redação: 

"lli - ser maior de 21 (vinte e 
um) anos, para a Câ
mara dos Deputados, e 
de 30 (trinta) para o Se
nado." 

a) José Richa 

N.0 210 

O inciso IU do artigo 29 terá a 
seguinte redação: 

"Ser maior de vinte e um anos 
para a Câmara dos Deputados 
e trinta anos para o Senado." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.O 246/2 

Ao art. 29, ~II 

Substitua-se pelo seguinte: 

"m - ser maior -de ___ vinte- e -um-
anos, para a Câmara dos 
Deputados, e de trinta 
e cinco anos, para o Se
nado Federal." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 781/33 

Ao art. 29, In 

Onde está "vinte e cinco anos", 
diga-se: "vinte e um anos." 

a) Ulysses Guimarães 

N.0 803/A 

Art. 29, ID 

Redija-se assim: 

"lli - ser maior de d e z o i t o 
anos, para a Câmara dos 
Deputados, e de trtnta 
anos. para o Senado Fe
deral." 

a) Adolpho Oliveira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

AP. 

AP., EM PARTE, no que se refere 
à expressão "vinte e um". 

PJ'. 

RJ. 

L 

I 



PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

AI-. 

AP., EM PARTE, 

PJ. 

Rl. 

I 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. 

AP. 

AP., EM PARTE, no que se refere 
à expressão "vinte um". 

PJ. 

RJ. 
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ARTIGO 30, "CAPUT" 

N.0 602 

Substitua-se o disposto no art. 
30 pelo que se segue: 

"Art. 30- O Congresso Nacional 
reunir-se-á anualmente na Ca
pital da República de 1.0 de 
março de 30 de novembro, po
dendo o Regimento Interno es
tabelecer recesso não superior a 
trinta dias." 

a) Leão Sampaio 

ARTIGO 30, PARAGRAFO 2.0 , 

INCISO III 

N.O 90/C7 

Substitua-se pelo seguinte o in
ciso III do § 2.0 do art. 30: 

"Ill - Eleger o Presidente da 
República e receber-lhe 
o compromisso." 

a) Brito Velho 

ARTIGO 30, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.P 26'0 

Acrescente-se ao art. 30 o se-
guinte parágrafo: 

"Parágaro único - Cada uma 
das Câmaras reunir-se-á em 
sessões preparatórias, a partir 
de 1.0 de fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e eleição das 
respectivas Mesas." 

a) Heribaldo Vieira 

Art. 31 

ARTIGO 31, "CAPUT" 

N.0 · 375 

Dê-se ao · caput do art. 31 a se-
guinte redação: 

"Art. 31 - É da· competência 
exclusiva de cada uma das Câ
maras dispor, em regimento in
terno ou regulamento, sôbre sua 
organização, polícia, criação e 
provimento de cargos e regime 
jurídico de seu pessoal." 

a) Vasconcelos Tôrres 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

AP. 

RJ. 

• 
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RJ. 
RJ. 

RJ .. 
PJ. 

AP. AP. 

RJ. RJ. 

I 

I 
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ARTIGO 32 

N.0 377 

Art. 32 

-80 

Suprimam-se as seguintes expres
sões: 

"salvo disposição constitucional 
em contrário." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 33, "CAPUT" 

N.O 82/17 

17 - Dê-se ao artigo 33 a se-
guinte redação: 

"Art. 33 - Os Deputados e Se
nadores, desde a expedição dos 
diplomas até a inauguração da 
legislatura seguinte, são inviolá
veis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e 
votos, e não poderão ser presos, 
salvo em flagrante de crime ina
fiançável, nem processados cri
minalmente, sem prévia licença 
de sua Câmara." 

a) Britto Velho 

N.O 378 

Art. 33, caput 
Suprimam-se as seguintes ex

pressões: 
"salvo disposição constitucional ou." 
a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 781/82 

Ao art. 33 
Suprima-se: "salvo disposição 

constituelonal", e acrescente-se, 
após: "de sua Câmara", o seguinte: 
"inclusive nos casos do artigo 151". 
a) Ulysses Guimarães 

N.0 781/83 

Ao art. 33 
Onde está: "nem processados", 

escreva-se: "nem processados crimi
nalm.en te". 
a) Ulysses Guimarães 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

PJ. 

PJ 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 

I ' ' 
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ARTIGO 33, "CAPUT" 
e PARAGRAFOS 

N.O 246/3 

Ao art. 33 e parágrafos 
Substituam-se pelos seguintes: 

-82 

"Art. 33 - Desde a expedição do 
diploma até a inauguração da 
legislatura seguinte, os membros 
do Congresso Nacional não po
derão ser presos, salvo flagrante 
de crime inafiançável, nem pro
cessados criminalmente, sem 
prévia licença de sua Câmara. 
§ 1.0 - No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos se
rão remetidos, dentro de qua
renta e oito horas, à Câmara 
respectiva, para que resolva sô
bre a prisão e autorize, ou não, 
a formação da culpa. 
§ 2.o - Em se tratando de cri
me comum, se a licença para o 
processo criminal não estiver re
solvida em cento e vinte dias, 
contados da apresentação do 
pedido, êste será incluído em 
ordem do dia, para ser discutido 
e votado, em caráter preferen
cial, independentemente de pa
recer. 
§ 3.o - A Câmara interessada 
deliberará sempre pelo voto da 
maioria de seus membros." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 811/1 

Dê-se ao art. 33 e seus pará-
grafos a seguinte redação: 

"Art. 33 - Os deputados·. e se
nadores, desde a expedição dos 
diplomas, até a inauguração da 
legislatura seguinte, são invió
láveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e 
votos, não podendo ser presos, 
salvo flagrante de crime ina
fiançá vel, nem processados sem 
licença de sua Câmara. 
§ 1.0- No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos se
rão remetidos, dentro de qua
renta e oito ( 48) horas, à Câ
mara respectiva para que deli
bere em igual prazo sôbre a 
prisão e autorize, ou não, a for
mação da culpa. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP., EM PARTE, passando o 
caput como § 1.0 do Art. 33; o § 1.0 
como § 2.0 ; quanto ao § 2.0 , aprovar 
apenas a elevação do prazo nêle 
estabelecido fixando em "90 d1as", 
mantendo no restante a redação do 
Projeto, cujo § 2.0 do Art. 33 passa a 
§ 3.0. 

PJ. 

I. 

[~ 
I 



PARECER DO RELATOR GERAL 

AP., EM PARTE. 

PJ. 

I I 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

AP., EM PARTE, passando o 
caput como § 1.0 ao Art. 33; o §l.o 
como § 2.0; quanto ao § 2.o, aprovar 
apenas a elevação do prazo nêle es
tabelecido, fixando em "90 dias", 
mantendo no restante a redação do 
projeto, cujo §. 2.0 do Art. 33 passa 
a § 3.0. 

PJ. 
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§ 2.0 - A licença para o pro
cesso entende-se autorizada se a 
respectiva Câmara não concluir 
o seu parecer sôbre o pedido 
dentro de sessenta dias. 
§ 3.o- A incorporação às Fôrças 
Armadas de deputados e sena
dores, ainda que militares, mes
mo em tempo de guerra, depen
de de licença da sua Câmara." 

a) Wilson Martins 

ARTIGO 33, PARAGRAFO 1.0 

N.0 l/33 

Redija-se o § 1.o do art. 33: 
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"§ 1.o- No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos se
rão remetidos, dentro de qua
renta e oito horas, à Câmara 
respectiva., para. que resolva sô
bre a prisão e autorize, ou não, 
a formação da culpa." 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 33, PARAGRAFO 2.o 

N.0 l/34 

Redija-se o § 2.o: 

"§ 2.o - Se a Câmara interes
sada não se manifestar sôbre o 
pedido dentro em sessenta dias, 
considerar-se-é. concedida a li
cença." 

a) Oscar Corrêa 

N.0 476 

Ao art. 33, § 2.o 

Substitua-se a redação do projeto 
pela seguinte: 

"Se a respectiva Câmara não se 
manifestar, dentro de sessenta 
dias, sôbre o pedido, êste será 
incluido em ordem do dia, para 
ser discutido e votado, indepen
dentemente de parecer." 

a) Oscar Passos 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

RJ. 

RJ. 
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AP. AP. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 33, PARÁGRAFO 3.0 

N.O 246/4 

Passe o § 3.0 do art. 33 a cons
tituir artigo, com a seguinte re
dação: 

"Art. - Os deputados e se
nadores, quer civis quer milita
res, não poderão ser incorpora
dos às Fôrças Armadas senão em 
tempo de guerra e mediante 
licença de sua Câmara, ficando 
então sujeitos à legislação mi
litar." 

a)· Martins Rodrigues 

N.0 803/B 

Art. 33, § 3.0 

Redija-se assim: 
"§ 3.o - Os deputados e sena
dores, quer civis, quer militares, 
não poderão ser incorporados 
às Fôrças Armadas senão em 
tempo de guerra e mediante li
cença de sua Câmara." 

a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO, 33, ACRESCER 
PARAGRAFOS 

N.0 380 

Art. 33 

Inclua-se o seguinte: 
"§ - Nos casos de recesso do 
Congresso Nacional,. a compe
tência para decidir sôbre as 
hipóteses previstas nos § § 1.o e 
2.0 será das respectivas Mesas." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 873/12 

Ao art. 33 

Acrescente-se um parágrafo 4.0, 
assim redigido: 

"§ 4.o - As prerrogativas pro
cessuais dos senadores e depu
tados, quando arrolados como 
testemunhas, não subsistirão se 
deixarem êles de atender, sem 
justa causa, no prazo de trinta 
(30) dias, ao convite judicial." 

a) Adaucto Cardoso 

l, 
~ 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

AP. 

AP. 
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PJ. PJ. 

RJ. RJ. 

AP. PJ. 

AP. AP. 

I 
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ARTIGO 34 

N.O 389 
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O artigo 34 passa a ter a se-
guinte redação: 

"Art. 34 - Os deputados e se
nadores vencerão anualmente 
subsídio igual e terão ajuda de 
custo. 
§ 1.0 - O subsídio será dividido 
em duas partes: uma fiXa, a ser 
paga no decurso do ano, e outra 
v a r i á v e 1, correspondente ao 
comparecimento. 
§ 2.o - A .ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional, 
bem como o subsídio dêstes e os 
do Presidente e do Vice-Presi
dente da República, serão fixa
dos no fim de cada legislatura, 
sem prejuízo do disposto no§ 3.0 • 

§ 3.o- Os subsidias e as ajudas 
de custo dos membros do Con
gresso Nacional, do Presidente e 
do Vice-Presidente da República 
serão reajustáveis, uma única 
vez na legislatura, desde que o 
poder aquisitivo da moeda se 
de s valorize em percentagem 
igual ou superior a 40% a partir 
da· data da fixação anterior, nio 
podendo o aumento ser superior 
à parte fixa do subsídio." 

a) Paulo Freire 
ARTIGO 35, INCISO I, ALíNEA "B" 

N.O 781/34 
Ao art. 35, I, "b" 

Redija-se assim a letra b: 
"aceitar ou exercer cargo, fun
ção ou emprêgo remunerado nas 
entidades referidas na letra. an
terior, ou de direção, quando se 
tratar de emprêsa concessio
nária de serviço público." 

a) Ulysses Guimarães 
ARTIGO 35, INCISO I, 

ACRESCER ALíNEA 

PARECER DO SUB-RELATOB. 

RJ. 

PJ. 

N.0 587 AP. 
Acrescente-se ao att. 35, item 

I, Capitulo VI- Do Poder Legisla
tivo, mais a seguinte letra: 

"c) obter empréstimos ou bene
fícios de estabelecimentos 
de crédito oficiais, salvo 
para a aquisição de casa 
própria nos limites máximos 
fixados para todos." 

a) Guilherme Machado 
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RJ. RJ. 

PJ. PJ. 

AP . AP. 
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ARTIGO 36, INCISO III 

N.O 125 

Suprima-se o inciso III do arti
go 36. 

a) Gilberto Azevedo 

N.0 130/7 

CAPíTULO VI - Do Poder Le
gislativo - SEÇÃO II Da Câmara 
dos Deputados. 

Art. 36, III 

Redija-se assim: 

90 

"que não comparecer, no míni
mo, a um têrço das sessões ordi
nárias da Câmara a que perten
cer, em cada período de sessão 
legislativa, salvo motivo de do
ença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela respec
tiva Mesa." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 137 

Substitua-se, no art. 36, item 3.o, 
as expressões: 

"deixar de comparecer a mais de 
um têrço ... " por "comparecer 
a menos de um têrço ... " 

a) Maia Neto 

N.O 246/7 

Redija-se assim o inciso In do 
art. 36: 

"UI - que deixar de compare
cer a mais da metade 
das sessões ordinárias da 
Câmara a que pertencer, 
em cada período da ses
são legislativa, salvo mo
tivo de doença compro
vada, licença ou missão 
autorizada pela Câmara, 
ou outra causa relevante 
prevista no Regimento 
Interno." 

a) Martins Rodrigues 

PARECER DO SUE-RELATOR 

RJ. 

PJ. 

/ 
PJ. 

AP., EM PARTE, quanto à ex
pressão "ou outra causa relevante 
prevista no Regimento Interno." 



PARECER DO RELATOR GERAL 

RJ. 

PJ. 

PJ. 

AP., EM PARTE, 

\ 

I 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

PJ. 

PJ. 

AP., EM PARTE, quanto à ex
pressão "ou outra causa relevante 
prevista no Regimento Interno." 
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N.0 484 
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Ao art. 36, inciso III 
Dê-se a seguinte redação: 

"ID - que comparecer· a menos 
da metade das sessões 
ordinárias da Câmara a 
que pertencer, em cada 
sessão legislativa, salvo 
doença comprovada, li
cença, missão autorizada 
ou outro motivo rele
vante expressamente fi
xado no Regimento da 
respectiva Casa." 

a) Aurélio Vianna 

N.O 781/35 
Ao art .. 36, m 
Onde está. "que deixar de com

parecer a mais de um têrço das ses
sões ordinârias", diga-se: "com com
parecimento inferior a um têrço das 
sessões ordinárias." 
a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 36, INCISO IV 

N.0 1/35 

Suprima-se o n.0 IV do art. 36. 
a) Oscar Corrêa ' 

N.0 86 

No art .. 36, n.o IV, onde se lê: 
"que perder ou tiver os seus di
reitos políticos suspensos", 

leia-se: 

ou 

"que perder, ou tiver suspensos, 
os direitos políticos", 

"que perder os direitos políticos 
ou os que tiver suspensos." 

a) Adalberto Senna . 

ARTIGO 36, ACRESCER INCISO 

N.O 334 
Art. 36 

Acrescentar o seguinte n.o: 
"V - que abandonar a legenda 
partidária, sob que foi eleito, ou 
dela se transferir para outra 
legenda." 

a) Rui Palmeira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

AP. 

RJ. 



-93 

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 
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ARTIGO 36, PARAGRAFO l,o 

N.0 1/36 

No § 1.0 do art. 36, onde se lê: 
"pela maioria absoluta", leia:-se: 

"pelo voto de dois terços ... " 
a) Oscar Corrêa 

N.O 130/8 

Art. 36, IV, § 1.0 

Redija-se assim: 
"§ 1,0 - No caso dos itens I e 
II a perda do manda to será de
clarada, respectivamente, pela 
maioria absoluta ou por dois 
terços da Câmara dos Deputados 
ou do Senado, por provocação de 
qualquer de seus membros e da 
Mesa." 

a) Nelson Carneiro 

N.o 246/8 

Substituam-se os § § 1.0 e 2.o 
pelos seguintes: 

"§ 1.0 - No caso dos itens I e 
II, a perda do manda to será de
clarada pelo voto de dois terços 
dos membros .de sua Câmara, 
por provocação de qualquer dos 
seus membros ou da respectiva 
Mesa.· 
§ 2.o -·No caso do item III, a 
perda será declarada pela Mesa 
da Câmara a que pertencer o 
representante, assegurada a êste 
plena defesa. Se ocorrer o caso 
do item IV, a perda será auto
mática." 

a) Martins Rodrigues 

N.o 369/1 

Ao art. 36, § 1.0 

Redija-se assim: 
"§ 1.0 - No caso dos itens I e 
II, a perda do mandato será de
clarada, respectivamente, pela 
maioria absoluta ou por dois 
terços da Câmara dos Deputados 
ou do Senado, por iniciativa da 
respectiva Mesa, ou de um têrço, 
pelo nienos, dos membros da 
respectiva Casa." 

a) Paulo Sarasate 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

AP., EM PARTE, no tocante ao 
§ 2.o da emenda. 

PJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

RJ. 

RJ. 

AP., EM PARTE. 

PJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

RJ. 

AP., EM PARTE, no tocante ao 
§ 2.o da emenda. 

AP., EM PARTE, no que se re
fere à expressão "dois terços." 
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N.O 667/1 
Ao art. 36, § § 1.o e 3.o 
Acrescente-se, no § 1.0 , depois da 

referência aos itens I e II, uma re
ferência ao item ni. 
a) Aloysio de Carvalho 

N.O 781/36 

Ao art. 36, § 1.o 

Onde está "e de partido polí
tico", diga-se: "ou de partido po
lítico." 
a) Ulysses Guimarães 

N,O 791/7 

Redija-se assim o § 1.0 do ar- . 
tigo 36: 
"Art. 36 ·- Perde o mandato o 
Deputado ou Senador: 
................................. 
§ 1.o - No caso dos itens I e II, 
a perda do mandato será decla
rada pelo voto de 2/3 da Câmara 
dos Deputados ou do Senado, por 
provocação de qualquer de seus 
membros, da respectiva Mesa, e 
de partido político." 

a) Mário Covas 

N.o 803/C 

Art. 36, § 1.0 

Onde se lê: "maioria absoluta", 
leia-se : "dois terços." 
a) Adolpho Oliveira 

N.0 879 
TiTULO I -CAPíTULO VI- Do 
Poder Legislativo 

O Parágrafo 1.o do item IV do ar
tigo 36, Seção · I, passa a ter a se
guinte redação: 

"Art. 36 - Perde o mandato o 
deputado ou senador: 
................................. 
I 1.0 

- No caso dos itens I e II, 
a perda do mandato será decla
rada por dois ·terços da Câmara 
dos Deputados ou do Senado, 
por provocação de qualquer dos 
seus membros, da respectiva 
Mesa e do partido político." 

a) Amaral Netto 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 
RJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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ARTIGO 36, PARáGRAFO 2.0 

N.0 1/37 

Redija-se o § 2.0 do art. 36: 
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"§ 2.0 - No caso do item III a 
perda será declarada pela Mesa 
respectiva, por provocação de 
qualquer dos membros da Câ
mara, de partido político ou do 
primeiro suplente do partido." 

a) Oscar Corrêa 

N.0 397 

Dê-se ao § 2.0 do art. 36 a se-
guinte redação: 

"§ 2.0 ~ Na ocorrência das hi
póteses previstas nos itens III 
e IV, a perda será declarada pela 
respectiva Mesa, sob a forma 
que o Regimento estabelecer, as
segurado sempre, no caso do 
item III, o direito de defesa." 

a) Edmundo Levi 

N.0 428/8 

Ao art. 36, § 2.o 

Redija-se assim: 

"No caso dos itens III e IV, a 
perda será declarada pela res
pectiva Mesa, sendo no primeiro 
caso assegurado o direito de de
fesa ao interessado num prazo 
de trinta dias." 

a) Aurélio Vianna 

N.O 667/2 

Suprima-se do § 2.o a referência 
ao item III. 

a) Aloysio de Carvalho 

ARTIGO 37, "CAPUT" 

N.0 90/CS 

Acrescente-se, no art. 37, depois 
da expressão "Ministro de Es
tado", "e Subsecretário." 

a) Britto Velho 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

PJ. 
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AP .. AP.· 

•· 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 

RJ. RJ. 

PJ. PJ. 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 130/9 

Art. 37 

Cancelem-se as palavras: 

"Interventor Federal." 
a) Nelson Carneiro 

N.0 1'53 

Dê-se ao art. 37 a seguinte re-
dação: 

"Art. 37- Não perde o mandato 
o deputado ou senador investido 
na função de Ministro de Esta
do, Interventor Federal, Secre
tário de Estado, Prefeito de Ca
pital ou Presidente de autar
quia ou sociedade de economia 
mista em que a União seja prin
cipal acionista." 

a) Mário Tamborindeguy 

ARTIGO 38, "CAPUT" 

N.0 1/38 

No art. 38, onde se lê : "poderão 
criar", leia-se: "criarão." 

a) Oscar Corrêa 

N.0 246/9 

Substituam-se o art. 38 e seu 
parágrafo único pelos seguintes: 

"Art. 38- A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal criarão 
comissões de inquérito sôbre fato 
determinado, sempre que o re
querer um têrço dos seus mem
bros. 
Parágrafo único - Na organi
zação dessas comissões se obser
varã o critério estabelecido no 
parãgrafo único do art. 31." 

a) Martins Rodrigues 

N.O 428/9 

Ao art. 38 

Onde se diz: 
c'poderão criar"' 

diga-se: 
"criarão." 

a) Aurélio Vianna 

I 
. I 

·,·,, .'.'i' 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

AP. 

AP., EM PARTE, salvo o parã
grafo único. 

• 

PJ. 

k 
~ 
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RJ. 

RJ. 

AP. 

AP., EM PARTE. 

PJ. 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

RJ. 

AP. 

AP., EM PARTE, salvo o pará
grafo único. 

PJ. 
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ARTIGO 38, PARAGRAFO úNICO 

N.O 130/10 

Art. 38, parágrafo único 

Suprima-se o parágrafo. 

a) Nelson Carneiro 

N.O 781/37 

Ao art. 38, parágrafo único 

Suprimir. 
a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 39, CAPUT 
E PARAGRAFOS 

N.0 90/C9 

Suprima-se o art. 39 com seus 
parágrafos. 

a) Britto Velho 

CAPíTULO VI, SEÇAO I 

N.0 246/5 

Inclua-se o seguinte: 

"Art. - Os deputados e se
nadores são inviolá veis no exer
cício do mandato, por suas opi
niões, palavras e votos." 

N.0 246/6 
: 

Inclua-se o seguinte: 

"Art.. - O voto será secreto 
nas eleições e nos casos estabe
lecidos nos arts. 33, § 3.o, 44, I, 
46, VIII, 61, § 3.0, 153, § 1.0, e 154, 
parágrafo único." 

a) Martins Rodrigues 

ARTIGO 40, "CAPUT" 

N.0 60 

Acrescente-se ao art. 40, entre 
as palavras "secreto" e "em", as se
guintes expressões: 

" . . . e dlreto." 
a) Manoel Villaça 
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N.0 82/2 
CAPÍTULO VI 

-104 

Redija-se, assim, o caput do ar
tigo 40: 
"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo eleitos, segundo 
o princípio da representação 
proporcional, por voto secreto, 
em cada Estado e Território." 

a) Britto Velho 

N.O 90/C21 

Substitua-se, pelo seguinte, o 
caput do art. 40: 
"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de representan-

. tes do povo, eleitos, segundo o 
sistema de representação pro~ 
porcional, por voto secreto, em 
cada Estado e Território." 

a) Britto Velho 

N.0 130/11 
Art .. 40 

Redija-se assim: 
"A Câmara dos Deputados com
põe-se de representantes do povo 
eleitos por voto direto e secreto, 
em cada Estado e Território." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 135 
O art. 40 terá a seguinte re-

dação: 
"Art. 40- A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos, por voto 
direto, em cada Estado, Territó
rio e no Distrito Federal." 

a) Pinheiro Brisolla 

N.O 170 

Dê-se ao art. 40 a redação abai
xo, acrescentando-lhe o parágrafo a 
seguir: 

"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos por voto 
direto e secreto, em cada Estado 
e Território. 
§ - A eleição para deputado 
federal não será vinculada a ne
nhuma outra." 

a) Tufy Nassif 
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PARECER DA COMISSÃO ·MISTA 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

PJ. 

AP., EM PARTE, salvo o pará
grafo. 
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N.O 238/49 

No artigo 40 acrescente-se, após 
a palavra "voto", "direto e" e 
substitua-se "e Território" per 
"pelos Territórios e pelo Distrito 
Federal, segundo o sistema de 
representação proporcional." 

a) Arruda Câmara 

N.0 248/1 
Ao art. 40 

Redija-se assim: 

"Art. 40- A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos segundo 
o sistema de representação pro
porcional, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Terri
tórios." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 373 

Art. 40, caput 

Depois da palavra "voto", in
clua-se o seguinte: "direto e." 
a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 428/10 
Ao art. 40 

Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos por voto 
direto e secreto, segundo o sis
tema de representação propor
cional." 

a) Aurélio Vianna 

N.0 479/4 
Ao art. 40 

Substitua-se a redação pela se-
guinte: 

"A Câmara dos Deputados com
põe-se de representantes do 
povo, eleitos por voto direto e 
secreto, segundo sistema de re
presentação proporcional, em 
cada Estado e Território." 

a) Oscar Passos 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 521/13 

Dê-se ao art. 40 a seguinte re-
dação: 

"A Câmara dos Deputados com
põe-se de representantes do 
povo eleitos pelo voto secreto e 
direto, em cada Estado ou Ter
ritório." 

a) Ruy Santos 

N.O 708/A 

Altera o CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo - SEÇAO II 
Da Câmara dos Deputados. 

Redija-se, assim, o art. 40: 

"Art. 40- A Câ~ara dos Depu
tados compõe-se de represen
tante! do povo eleitos por su
frãgio universal, direto e secre
to, em cada Estado ou Territó
rio." 

a) Getúlio Moura 

N.O 781/38 

Ao art. 40 

Onde está "eleitos por voto se
creto", diga-se: "eleitos por sufrágio 
universal, direto e secreto." 

a) Ulysses Guimarães 

N.0 803/D 

Art. 40 e § § 

Redija-se assim: 

"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de represen
tantes do povo eleitos pelo voto 
direto, secreto e universal, se
gundo o critério proporcional, 
em cada Estado da Federação; 
cada Território e 1 e g e r á um 
deputado, segundo o critério 
majoritário. 
§ 1.0 - Cada legislatura durará 
quatro anos. 

1111 
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§ 2.o- o número de deputados 
será fixado em lei, no primeiro 
semestre do quarto ano de uma 
legislatura, para a seguinte, em 
proporção que não exceda de um 
para cada duzentos mil habi
tantes até vinte e cinco depu
tados e, além dêsse limite, um 
para cada seiscentos mil habi
tantes, assegurado o mínimo de 
sete deputados por Estado. 
§ 3.o - A representação fixada 
para cada Estado nunca será 
reduzida." 

a) Adolpho Oliveira 

N.O 811/2 

Dê-se ao art. 40 a seguinte re-
dação: 

"A Câmara dos Deputados com
põe-se de representantes do 
povo, eleitos por voto direto e 
secreto, segundo o sistema pro
porcional, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Terri
tórios . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 3.o - Será de sete o número 
mínimo de deputados por Estado 
e pelo Distrito Federal." 

a) Wilson Martins 

' li 
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N.O 831/4 RJ'. 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SE
ÇAO II - Da Câmara dos Depu
tados 

Dê-se ao art. 40 a seguinte reda
ção: 

"Art. 40 - A Câmara dos Depu
tados compõe-se de representan
tes do povo eleitos por voto se
creto e direto, em cada Estado, 
Território e no Distrito Federal." 

a) Eurico Rezende 
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EMENDAS AO PROJETO PARECER DA COMISSÃO MISTA 

ARTIGO 40, PARAGRAFO 1.0 

N.o 220 RJ. 

Os § § 1,0 e 2.o do art. 40 terão 
a seguinte redação: 

"§ 1.0 -Cada legislatura durará 
três anos. 
§ 2.o - o número de deputados 
será fixado em lei para a se
gunda legislatura seguinte, em 
proporção que não exceda de 
um para cada trezentos mil elei
tores, até vinte e cinco depu
tados, e, além dêsse limite, um 
para cada milhão de eleitores." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 40, PARAGRAFO 2.o 

NP~ RJ. 
Suprima-se a palavra segunda, 

do § 2.o do art. 40. 
a) Manoel Villaça 

N.O 130/12 RJ. 

Art. 40, § 2.o 

Suprimam-se as .expressões: 

"para a segunda legislatura se
guinte." 

a) Nelson Carneiro 

N.O 132 RJ. 

No artigo 40, § 2.o, substituam
se os vocábulos "vinte e cinco", por 
"vinte" e "milhão de", por ''qui
nhentos mll." 
a) Hamilton Prado 

N.0 248/2 RJ'. 

Ao § 2.o do art. 40 

Substitua-se pelo seguinte: 

"§ 2.o - O núl:'ero de depu
tados ·será fixado eu1 lei para a 
legislatura seguinte, em propor
ção que não exceda de um para 
cada trezentos mil habitantes, 
até vinte e cinco deputados, e, 
além d~.:;se limite, de um para 
cada milhão de habitantes." 

a) Martins Rodrigues 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.0 781/39 

Ao art. 40, § 2.o 

Suprima-se a palavra "segunda." 
a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 40, PARAGRAFO 3.o 

N.0 59 

O § 3.o do art~ 40 passará a ter 
a seguinte redação: 

"O número mínimo de depu
tados por Estado será o equiva
lente a um quinto do número de 
deputados do Estado de maior 
população." 

a) Manoel Villaça 

N.o 8ll/2A 

Dê-se ao art. 40 a seguinte re-
dação: 

114-

''A Câmara dos Deputados com
põe-se de representantes do 
povo, eleitos por voto direto e 
secreto, segundo o sistema pro
porcional, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Terri
tórios . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ s.o - Será de sete o número 
mínimo de deputados por Esta
do e pelo Distrito Federal." 

a) Wilson Martins 

ARTIGO 40, PARAGRAFO 4.o 

N.0 134 

O § 4.0 do art. 40 do projeto terá 
a seguinte redação: 

"§ 4.o - O Distrito Federal ele
gerá. três deputados e cada Ter
ritório terá dois deputados." 

a) Pinheiro Brisolla 

N.O 426/2 

Ao art. 40, § 4.o 

Dê-se a seguinte redação: 
''§ 4.o - Cada Território terá 
dois (2) deputados." 

a) Aurélio Vianna 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.0 473 

Ao art. 40 

Substitua-se a redação do § 4.0 
pela seguinte: 

"§ 4.o - Cada Território terá 
dois deputados." 

a) Oscar Passos 

N.O 521/14 

Dê-se ao § 4.o do art. 40 a se
guinte redação: 

"§ 4.o - Cada Território terá 
três deputados." 

a) Ruy Santos 

N.0 678 

SEÇAO II - DA Câmara dos Depu
tados 

Dê-se a seguinte redação ao § 4.o 
do art. 40: 

"§ 4.0 
- Cada Território terá 

três deputados." 

a) Hegel Morhy 

N.O 845/1 

Leia-se: 

"Art. 40 - .................... 
§ 4.0 

- O Distrito Federal terá 
sete Deputados e três' Senado
res e cada Território terá três 
Deputados. 

a) Aureo Mello 

ARTIGO 40, PARAGRAFO 5.o 

N.0 130/13 

Art. 40, § 5.o 

Redija-se assim: 

"O atual número de deputados 
de cada Estado não poderá ser 
reduzido." 

a) Nelson Carneiro 
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ARTIGO 40, 

ACRESCER PARAGRAFO 

N.0 171 
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O § 4.o do art. 40 passa a ser o 
abaixo redigido, renumerando-se os 
§ § 4.o e seguintes. 

"§ 4.o - Nos Estados a eleição 
far-se-á por distritos eleitorais, 
pela forma que dispuser a lei." 

a) Tufy Nassif 

N.0 596 

Acrescente-se ao art. 40 da Se
ção II, Capítulo VI, o seguinte pa
rágrafo: 

"§ 4.o - Não poderá ser redu
zida a representação já fixada." 

a) Guilherme Machado 

CAPíTULO VI, SEÇAO ll. 
', 

N.O 130/14 

Acrescentem-se: 
"Art. - o voto será secreto 
nas eleições, nos casos estabele
cidos nos arts. 33, § 1.0, 36, ns. I 
e II, 44, n.o 1, 46, ns. IV e VIn, 
e 61, § 3.0 , ou mediante requeri
mento de um têrço dos membros 
de cada uma das Câmaras." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 130/15 

"Art. - Devidamente autoriza
do pela Mesa da Câmara a que 
pertencer, o deputado ou o se
nador poderá ·ter acesso às fon
tes de informação · e trabalho do 
Poder Executivo." 

a) Nelson Carneiro 

N.o 130/16 

"Art. - As Comissões poderão 
determinar o comparecimento de 
qualquer servidor público, civU 
ou militar, para que preste es
clarecimentos sôbre projeto em 
curso." 

a) Nelson Carneiro 
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N.O 130/17 

"Art. -A irradiação dos traba
lhos do Poder Legisla ti v o, atra
vés da Rádio do Congresso Na
cional, será feita sob a respon
sabilidade das Mesas das duas 
Câmaras, e na forma que o Re
gimento Comum determinar." 

a) Nelson Carneiro 

N.O 130/18 

CAPíTULO VI - Do Poder Legisla
tivo - SEÇAO III 

Onde se diz: 

"Seção III- Do Senado daRe
pública", 

diga-se: 

"Seção III - Do Senado Fe
deral." 

a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 42, "CAPUT" 

N.0 781/40 

Ao art. 42 

Onde está "voto direto e secre
to", diga-se: "sufrágio universal, di
reto e secreto." 

a) Ulysses Guimarães 

N.0 811/3 

Dê-se ao art. 42 a seguinte re-
dação: 

"O Senado compõe-se de repre
sentantes dos Estados e do Dis
trito Federal, eleitos pelo voto 
direto e secreto segundo o prin
cípio maj orltário. 
§ 1.o - Cada Estado, e bem as
sim o Distrito Federal, elegerá 
três senadores, com mandato de 
oito anos, renovando-se a repre
sentação, alternadamente, por 
um e por dois terços." 

a) Wilson Martins 
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EMENDAS AO l'ROJETO 

ARTIGO 42, PARAGRAFO 1.0 

N.0 1/39 

Redija-se o art. 42, 

"- Cada Estado elegerá três se
nadores, com mandato de oito 
anos, renovando-se a represen
tação, de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e por 
dois terços." 

a) Oscar Corrêa 

N.O 224 

O parágrafo 1.0 do art. 42 terá 
a seguinte redação: 

"Cada Estado elegerá três sena
dores, com mandato de seis anos, 
renovando-se a representação 
alternadamente, por um e por 
dois terços." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 781/41 

Ao art. 42, § 1.o 

Após "dois terços", continue-se: 
"de quatro em quatro anos." 

· a) Ulysses Guimarães 

N.0 845/2 

Art. 42 - . ·········· ······ ... 
§ 1.0- O Distrito Federal e cada 
Estado elegerão três senadores, 
com manda to de oito anos, re
novando-se a representação, al
ternadamente, por um e por dois 
terços." 

a) Aureo Mello 

ARTIGO 42, 

ACRESCER PARAGRAFO 

N.0 136 

Acrescente-se, ao art. 42 o se
guinte parágrafo: 

"§ 3.0 - O Distrito Federal ele
gerá um senador." 

a) Pinheiro Brisolla 
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ARTIGO 43, INCISO I 

N.O 90/ClO 

- 124 

Redija-se da seguinte forma o 
inciso I do art. 43: 

"I- Julgar o Presidente daRe
pública e os Ministros de Estado 
nos crimes funcionais." 

a) Britto Velho 

ARTIGO 44, INCISO I 

N.0 l/40 
No art. 44, n.o I, acrescentar, 
depois de "previamente": "por 
voto secreto." 

a) Oscar Corrêa 

N.0 781/42 

Ao art. 44 
Onde está, in fine "previsão 

legal", diga-se: "disposição em lei 
complementar." 
a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 44, INCISO n 

N.0 466 

Ao art. 44, II 
Dê-se o seguinte conteúdo: 

"II - autorizar empréstimos, 
operações ou acôrdos externos 
de qualquer natureza, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos 
Municípios." 

a) Josaphat Marinho 

ARTIGO 44, INCISO IV 

N.0 781/43 

Ao art. 44, IV 
Suprima-se "salvo o caso do ar

tigo 11, § 2.0 ". 

a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 44, INCISO V 

N.0 467 

Ao art. 44, V 
Suprima-se a cláusula: "nos 
casos previstos nesta Constitui
ção." 

a) Josaphat Marinho 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 45, INCISO VII 

N.O 130/19 

/( 
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CAPíTULO VI - Do Poder Legisla
tivo - SEÇAO IV 

Art. 45, VII 

Suprima-se. 
a) Nelson Carneiro 

N.O 249/1 

Ao art. 45, inciso vn 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 

N.0 426/1 

Ao art. 45 inciso VII, e art. 46 

Transferir o inciso VII do art. ~5 
para que constitua inciso do art. 46. 
a) Aurélio Vianna 

N.0 478 

Suprima-se o item VII do art. 45. 
a) Oscar Passos 

N.0 625 

Art. 45, VII 

Transfira-se do art. 45 para o 
art. 46 o item VII. 
a) Cattete Pinheiro 

N.O 661/1 

Art. 45, item VII 

Suprima-se do artigo 45 o 
item vn 
a) Aloysio de Carvalho 

N.O 681/12-1.0 

Suprima-se o item VII do art. 45 

a) José Barbosa 

N.0 803/E 

Ao art. 45 

Suprima-se o inciso Vil. 
a) Adolpho Oliveira. 
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N.0 876 
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TíTULO I - CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo 

o item vn do artigo 45 passa a 
figurar como item I do artigo 46, 
modificando-se, em decorrência, a 
numeração dos itens do referido ar
tigo, de acôrdo com a seguinte re
dação e disposição: 

"Art. 46 - ~ da competência 
exclusiva do Congresso: 

I - conceder anistia; 

II - resolver definitivamente 
sôbre os tratados celebra
dos pelo Presidente da 
República;" 

ni - ......................... . 
a) Amaral Netto 

ARTIGO 45, 

ACRESCER INCISO 

N.0 468 

Ao art. 45 

Acrescente-se o seguinte inciso, 
com a numeração que couber: 

"planos e programas e orça
mentos plurianuais." 

a) Josaphat Marinho 

ARTIGO 46, INCISO I 

N.O 90/C12 

Substituir no inciso I do arti
go 46 a expressão "Presidente da 
República", por "Poder Executi
vo." 

a) Britto Velho 

N.0 839/16 

CAPíTULO VI 

Acrescente-se ao n.o I do art. 46, 
após a palavra "tratados": "conven
ções e atos internacionais." 
a) Eurico Rezende · 
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AP., com a ressalva, constante 
do Parecer do Relator, quanto à 
necessidade de, através de emenda 
de redação, a ser apresentada na 
oportunidade devida, harmonizar-se 
o texto com o de outras emendas 
aprovadas (emendas ns. 628 e 861, 
ao art. s.o do Proj etoJ 
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ARTIGO 46, INCISO I 
E PARAGRAFO úNICO 

N.O 378 
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Ao art. 46, I, e parágrafo único 
1 - Transfira-se do art. 46 para 

o art. 44 o n.o I; e 
2 - transforme-se em parágra

fo único do art. 44 o pará
grafo único do art. 46, cor
rigindo-se a e x p r e s s ã o 
"Congresso Nacional" para 
"Senado da República." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 46, INCISO II 

N.o 1/41 

Ao art. 46, n.o II, depois de " .. . 
pelo território nacional ou ... ", 
acrescentar: "por motivo de 
guerra, nêle permaneçam, tem
poràriamente ." 

a) Oscar Corrêa 

N.0 56/2 

Item II, art. 46, 
Seção IV - Das Atribuições do Po
der Legislativo- passa a ter a se
guinte redação: · 

"autorizar o Presidente da Re
pública a declárar guerra e a 
fazer a paz; a permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional, ou por mo
tivo de guerra nêle permane
çam temporàriamente." 

a) Amaral Netto 

N,O 130/20 

Art. 46, n 
Substitua-se, feita a renume-

ração: 
"ll- autorizar .o Presidente da 
República a declarar a guerra e 
a fazer a paz; 
lli - autorizar o Presidente da 
República a permitir que fôrças 
estrangeiras transitem pelo ter
ritório nacional ou, por motivo 
de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamen te." 

a) Nelson Carneiro 

li. 
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N.0 249/2 

Ao art. 46, inciso II 
Redija-se assim: 
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"II - autorizar o Presidente da 
República a declarar guerra e a 
fazer a paz; a permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional, ou, por mo
tivo de guerra, nêle permane
çam temporàriamente." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 426/3 

Ao art. 46, inciso n 
Onde se lê: 
"II- autorizar o Presidente da 
República a declarar guerra e a 
fazer a paz; a permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nêle per
maneçam temporàriamente;" 

Leia-se: 
"II- autorizar o Presidente da 
República a declarar guerra e a 
fazer a paz; permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou, por mo
tivo de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamente;" 

a) Aurélio Vianna 

N.0 479/7 

Ao art. 46 
Acrescente-se: 

1.0 ) ao item n, in fine, a expres
são "no caso de guerra ex
terna"; 

a) Oscar Passos 

N.0 791/8 

Redija-se assim o item II do art. 46: 

"Art. 46 - É da competência ex-
clusiva do Congresso Nacional: 

II - autorizar o Presidente da 
República a declarar a guerra e 
faze1· a paz; a permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional, ou, em caso 
de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamente." 

a) Mário Covas 
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N.0 803/G 

Art. 46, inciso ll 

134-

Logo após " ... território nacional 
ou", acrescentar: 

" . . . por motivo de guerra ... " 

a) Ad,olpho Oliveira 

N.O 811/4 

Dê-se ao a.rt. 46, n, a seguinte 
redação: 

"Autorizar o Presidente da Re
pública a. declarar a guerra. e a 
fazer a paz; a permitir que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou, por mo
tivo de guerra, nêle permane
çam temporàriamente." 

a) Wilson Martins 

ARTIGO 46 INCISO m 
N.0 90/ClS 

Substituir pelo seguinte o inciso 
m do art. 46: 

"III- autorizar o Presidente da 
República a se ausentar do país." 

a) Britto Velho 

ARTIGO 46, INCISO vn 
N.0 90/C14 

Suprimir no inciso VII do arti
go 46, e onde mais se encontre 
no projeto, a expressão: "Vice-
Prestdente." . 

a) Britto Velho 

ARTIGO 46, ACRESCER INCISO 

N.0 130/21 

Art. 48 

Acrescente-se: 

"IX - A concessão da anistia." 

a) Nelson Carneiro 
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N.O 249/3 

Ao art. 46 
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Acrescente-se o seguinte inciso: 
"Conceder anistia." 

a) Martins Rodrigues 

N.O 479/7-2.0 

Acrescente-se o seguinte inciso: 
Inciso IX: "conceder anistia.u 

a) Oscar Passos 

N.0 661/2 

Art. 46 

Inclua-se no art. 46, onde couber: 
"a concessão de anistia." 

a) Aloysio de Carvalho 

N.0 681/12-2.0 

Acrescente-se ao art. 46 o seguinte 
item: 

"Art. 46 - ................... · · · 
IX - A concessão de anistia." 

a) José Barbosa 

N.0 803/F 

Ao art. 46 

Acrescente-se o seguinte inciso 
VIII: 

"Vlli - a concessão da anistia." 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 46, PARAGRAFO 'ONICO 

. N.O 229 

Substitua-se o parágrafo único 
do artigo 46 por êstes dois parágra
fos: 

"§ 1.0 - Os tratados se consi
deram aprovados se o Congresso 
Nacional não resolver o contrá
rio, dentro de cento e vinte dias 
a contar do seu recebbnento. 
§ 2.o - o Poder Executivo en
viará ao Congresso Nacional, até 
quinze dias após suas assinatu
ras, os tratados celebrados pelo 
Presidente da República." 

a) Vasconcelos Tôrres 
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N.O 249/4 

Ao art. 46, parágrafo único 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 
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ARTIGO 46, ACRESCER ARTIGO 

N.O 470 

Na Seção das Atribuições do Po
der Legisla ti v o, depois do art. 46, 
acrescente-se: 

"Art. . . . - A lei regulará o 
processo de fiscalização, pela 
Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, dos atos do Po
der Executivo e da administra
ção descentralizada." 

a) Josaphat Marinho 

Na Seção V 

Onde se lê: 

N.O 193 

"Do Processo Legisla tlvo", 

leia-se: 
"Da Elaboração Legislati"la." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 47, "CAPUT" 

N.0 702 

Ao art. 47 

Suprima-se. 
a) Milton Campos 

N.0 803 

Ao art. 47 

Redija-se assim: 
"Art. 47- o processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
I- emendas à Constituição; 
II - leis complementares da 

Constituição; 
III - leis ordinárias; 
VI - resoluções; 
V - decretos legislativos." 

a) Adolpho Oliveira 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 47, "CAPUT" E INCISOS 

N.O 811/5 

Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 

"Art. 47 - o processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

n - leis complementares da 
Constituição; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas." 

a) Wilson Martins 

ARTIGO 47, INCISO IV 

N.0 1/42 

42) Suprimam-se no art. 47 os 
números IV e V. 

Oscar Côrrea 

ARTIGO 47, INCISO V 

N.0 82/3 

CAPíTULO VI 

Suprima-se o inciso V do arti
go 47. 

a) Britto Velho 

N.o 90/C15 

Suprime o inciso V do art. 47. 

a) Britto Velho 

N.O 131/9 

Art. 47, v 
Suprima-se. 

a) Nelson carneiro 

N.O 801/2 

Suprima-se o inciso V do art. 47 

a) Leão Sampaio 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 47, ACRESCER INCISO 

N.O 219 

Inclua-se no art. 47 o seguinte 
inciso: 

"IV - da metade das Câmaras 
Municipais de um Es
tado." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 48, INCISO II 

N.O 90/C16 

Substituir, no inciso II do arti
go 48, a expressão "Presidente 
da República", por "Poder Exe
cutivo." 

a) Britto Velho 

ARTIGO 48, PARAGRAFO 1~o 

N.O 130/22 

CAPíTULO VI - Do Poder Legisla
tivo - SEÇAO V - Do Processo Le
gislativo 

Art. 48, § 1.0 

Redija-se assim: 

"Não será obj e to de deliberação 
a proposta de emenda destinada 
a abolir a Federação ou a Re
pública, nem a prorrogar o man
dato, ou a permitir a reeleição 
do Presidente e do Vice-Presi
dente da República." 

a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 48, PARAGRAFO s.o 
N.O 1/43 

Redija-se o § 3.o do art. 48: 

"§ 3.o - Será apresentada ao 
Senado a proposta aceita por 
mais de metade das Assembléias 
Legislativas dos Estados, mani
festando-se cada uma delas pela 
maioria dos seus membros." / 

a) Oscar Corrê a 
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N.O 130/26 
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" A Constituição não poderá 
ser emendada na vigência do estado 
de sítio." 
a) Nelson Carneiro 

N.0 426/4 

Ao art. 48 

Acrescentar: 
"§ 4.o - Não será discutida ou 
votada emenda à Constitui
ção durante a vigência do esta
do de sítio." 

a) Aurélio Vianna 

ARTIGO 49 

N.O 513/1 

Redija-se assim o art. 49: 

"Art. 49- D~r-se-á por aceita a 
emenda que fôr aprovada, em 
duas discussões, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros de 
cada uma das casas do Congres
so Nacional, mediando entre uma 
e outra dlscussão, em cada Câ
mara, o prazo minimo de quinze 
dias." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 877 

TíTULO I - CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo 

Suprima-se o art. 50, passando o 
49 a ter a seguinte redação: 

"Art. 49 - Em qualquer caso, a 
proposta será discutida e vota
da em reunião do Congresso Na
cional, dentro de 60 dias a con
tar do seu recebimento ou apre
sentação, em duas sessões, e con
siderada aprovada quando obti
ver em ambas as votações a 
maioria absoluta dos votos dos 
membros das duas Casas do Con
gresso.'' 

a) Amaral Netto 
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ARTIGO 50 

N.0 1/44 

Redija-se o art. 50: 
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"Art. 50 - A propost~ do Presi
dente. da República. (art. 48, n.0 

II) será discutida e votada em 
reunião do Congresso Nacional, 
dentro de noventa. dias, a con
tar de seu recebimento, em duas 
sessões, e considerada aprovada 
se obtiver, em ambas as vota
ções, dois terços dos votos das 
duas casas do congresso.'' 

a) Oscar Corrêa 
N.O 90/017 

Substituir, no art. 50, a expres
são "Presidente da República", 
por "Poder Executivo." 

a) Britto Velho 

N.0 469 

Ao art. 50 

Suprima-se: 
a) Josaphat Marinho 

N.O 513/2 

Ao art. 50 

Suprima-se: 
a) Martins Rodrigues 

N.0 699 

·Ao art. 50 
Suprima-se: 

a) Milton Campos 

N.0 708/B 
Altera o CAPíTULO VI - Do 

Poder Legislativo- SEÇAO V- Do 
Processo Legislativo. 

No art. 50, onde se lê "a maioria 
absoluta", leia-se: "dois terços." 
a) Getúlio Moura 

ARTIGO 53, "CAPUT" 
N.0 l/415 

No art. 53, onde se lê: "dentro 
de trinta dias", leia-se: "dentro 
de sessenta dias." 

a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 



li" I I n 

~----~~~----------~~~--------~·~--~----~----~--~----~------~-

-147 

PARECER DO RELATOB GERAL PARECER DA COMISSAO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. PJ. 

PJ. RJ. 

RJ. PJ. 

PJ. RJ. 

RJ. PJ. 

RJ. RJ'. 



-148 

EMENDAS AO PROJETO 

N.o 90/ClS. 

Substituir, no caput do arti
go 53 a expressão "Presidente da 
República"; por "Poder Exe
cutivo." 

a) Britto Velho 

N.O 681/11 

Redija-se, assim, o art. 53 e seus 
parágrafos: 

"Art. 53 - O Presidente da Re
pública poderá enviar ao Con
gresso Nacional projetos de lei 
sôbre qualquer matéria, os quais, · 
se assim o solicitar, deverão ser 
apreciados dentro de sessenta 
dias úteis, a contar do seu rece
bimento, na Câmara dos Depu
tados, e igual prazo, no Senado; 
caso contrário, serão tidos como 
aprovados. 
§ 1.0- A apreciação das emen
das do Senado pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias úteis. · 
§ 2.o- Se o Presidente da Re
pública julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação 
do projeto se faça em sessenta 
dias úteis, em sessão conjunta 
do Congresso Nacional, na for
ma prevista neste artigo. 
§ 3.o- os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos 
de recesso do Congresso Nacio
nal. 
§ 4.o- os projetas de que trata 
êste artigo, tidos como rejeita
dos, só poderão ser renovados 
pelo Presidente da República na 
sessão legislativa imediata à da 
rejeição/' 

a) José Barbosa 

l{ .0 '781/44 

Ao art. 53 
Onde está "caso contrário se

rão tidos como aprovados", escreva
se: "esgotado. o prazo, os projetos 
figurarão, obrigatOriamente, no ini
cio da ordem do dia, inclusive das 
sessões extraordinárias, sendo nula a 
aprovação dada a. qualquer outra 
proposição." 
a) Ulysses Guimarães 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.0 811/6 

Dê-se ao art. 53 e seus parágra-
fos a seguinte redação: 
"Art. 53 - O Presidente da Re
pública poder.á enviar ao Con
gresso Nacional projeto de lei 
sôbre qualquer matéria, para 
discussão e deliberação em 45 
dias, na Câmara dos Deputados, 
e, em igual prazo, no Senado. 
§ 1.0 - O projeto que não tiver 
sua tramitação concluída no 
prazo marcado será tido como 
aprovado. 
§ 2.0 - A apreciação das emen
das do Senado pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias, findo o qual serão tidas 
como aprovadas. 
§ a.o - O projeto rejeitado não 
poderá ser submetido a nova 
apreciação na mesma sessão le
gislativa. 
§ 4.0 - Se o Presidente da Re
pública julgar urgente a medi
da, poder.á solicitar que a apre~ 
ciaçã.o do projeto se faça em 
quarenta dias, em sessão con
junta do Congresso Nacional, na 
forma prevista neste artigo . 
§ 5.0 - Os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos 
de recesso do Congresso Nacio
nal." 

a) Wilson Martins 

PARECER DO SUB-BELATOR 

PJ. 

N.0 880 RJ. 

TíTULO I - CAPíTULO VI 
SEÇAO V - Do Processo Legislativo 

O artigo 53 passa a ter a seguin-
te redação: 

"Art. 53 - O Presidente da Re
pública poderá enviar ao Con
gresso Nacional projetas de lei 
. sôbre qualquer matéria, os quais, 
se assim o solicitar, deverão ser 
apreciados dentro de sessenta 
dias a contar do seu recebimen
to, na Câmara dos Deputados, e 
de igual prazo, no Senado; caso 
contrário, findos êsses prazos, 
serão obrigat()riamente coloca
dos na Ordem do Dia da sessão 
seguinte para votação em cará
ter de absoluta prioridade sôbre 
qualquer outra proposição. 
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§ 1.o- A apreciação das emen
das do Senado pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias, findo o qual serão vo
tadas em car.áter prioritário. 
§ 2.o - Se o Presidente da Re
pública julgar urgente a medi
da, poderá solicitar que a apre
ciação do projeto se faça em 
quarenta e cinco dias em sessão 
conjunta do Congresso Nacio
nal, na forma prevista neste 
artigo. 
§ 3.o -Os prazos fixados neste 
aa-tigo não correm nos periodos 
de recesso do Congresso Nacio
nal." 

a) Amaral Netto 

ARTIGO 53, PARAGRAFO 1.o 

N.O 781/45 

Ao art. 53 

Suprima-se o § 1.0 

a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 53, PARAGRAFO 2.o 

N.0 90/018 

Substituir, no § 2.o, a expressão 
"Presidente da República", por 
"Poder Executivo". . . 

a) B~lto Velho 

N.0 801/5 

Substitua-se a redação do § 2.o 
do art. 53 pela seguinte: . 

"Se o Presidente da República 
julgar urgente a medida poderá 
solicitar que a apreciação do 
projeto, na forma prevista neste 
artigo, se faça em quarenta dias 
em sessão conjunta do Congresso 
Nacional ou, em dez dias, se ver
sar sôbre segurança nacional." 

a) Leão Sampaio 

N.0 l/46 

No § 2.0 do art. 53, onde se lê: 
"quarenta dias", leia-se: "ses
senta dias". 

a) Oscar Corrêa 
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ARTIGO 53, ACRESCER 
PARAGRAFOS 

N.O 513/3 

Acrescente-se ao art. 53: 

"§ 4.0 - O disposto neste artigo 
não· é aplicável à tramitação dos 
proj e tos de codificação, ainda 
que de iniciativa do Presidente 
da República." 

a) Martins Rodrigues 

N.O 633 

Acrescente-se ao art. 53 do pro-
jeto os seguintes §§ 4.o e 5.o: 

"§ 4.o- Os prazos para aprecia
ção de proj e tos de lei do Presi
dente da República serão conta
dos sucessivamente para cada 
um dos que forem enviados con
juntamente, salvo quando se 
tratar de leis de aplicação inter
dependente, caso em que tais 
prazos serão comuns para a 
apreciação dos projetos interli
gados, mas, nesta hipótese, con
siderar-se-ão aumentados de um 
têrço. 
§ 5.o - o Presidente da Repú
blica não poderá enviar ao Con
gresso novos projetas para a tra
mitação extraordinária prevista 
neste artigo, enquanto não de
corridos os prazos para a apre
ciação dos projetas - remetidos 
anteriormente." · 

a> Cunha Bueno 

N.0 727 

Acrescentem-se ao art. 53 do 
projeto os seguintes §§ 4.o e s.o: 

"§ 4.0 - Os prazos. para apre
ciação de proj etos de lei do Pre
sidente da República serão con
tados sucessivamente para cada 
um dos que forem enviados con
juntamente, salvo quando se tra
tar de leis de aplicação interde
pendente, çaso em que tais pra
zos serão com uns para a aprecia
ção dos projetas interligados, 
mas, nesta hipótese, considerar
-se-ão aumentados de um têrço. 
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§ 5.o - O Presidente da Repú
bli não poderá enviar ao Con
gresso novos proj e tos para a 
tramitação extraordinária pre
vista neste artigo, enquanto não 
decorridos os prazos para a apre
ciação dos proj e tos remetidos 
anteriormente." 

a) Herbert Levy 

ARTIGO 54, "CAPUT" 

N.O l/42 

Suprima-se o art. 54. 

a) Oscar Corrêa 

N.o 90/B 

CAPíTULO VI 

Substituam-se os arts. 54, 55, 56 
e 57 do Projeto de Constituição, 
pelos seguintes artigos, a serem 
devidamente numerados: 
"Art. - Em casos determina
dos por lei complementar, o exa
me, discussão e aprovação de. 
proj e tos de lei podem ser de
feridos a comissões permanen
tes, ou especiais, em que este
jam proporcionalmente repre
sentados os partidos ou blocos 
parlan:ien tares. Em tais casos, 
até o momento de sua aprovação 
definitiva, o projeto de lei pode 
ser submetido à respectiva Câ
mara, para alt ser discutido e 
votado ou sõmente votado com 
simples· justificação de voto, se 
assim o solicitar o Conselho de 
Ministros, um décimo dos mem
bros da Câmara, ou um quinto 
da Comissão competente. 
Parágrafo .único - Excluem-se 
do processo de elaboração 
admitido no artigo as matérias 
de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, as emendas 
da Constituição; os proj e tos de 
lei eleitoral, a criação de tribu
tos, a lei orçamentária e a to
mada de contas. 
Art. -Excepcionalmente, pode 
ser delegada ad' Conselho de Mi
nistros, por tempo limitado, a 
função legislativa, desde que es
teja precisamente definido o 
objeto da lei e determinados se-

RJ. 

RJ. 

I, 
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jam. os ·seus princípios, limites e 
critérios orientadores. Não po
dem ser objeto de delegação a 
criação de tributos, a autoriza
ção de emissões de curso forçado 
e as matérias de competência 
exclusiva do Congresso Nacional. 
§ 1.o - A delegação ser.á dada 
mediante decreto legislativo 
aprovado por maioria absoluta 
de cada Casa do Congresso Na
cional. 
§ 2.o - Poderá o projeto de lei 
ser revogado por maioria simples 
de qualquer das Casas do Con
gresso Nacional." 

a) Britto Velho 

N.O 283/2 

No caput do art. 54 acrescente
-se "permanentes" logo após o vo
cábulo "comissões". 
a) Edllson: Melo Távora 

N.O 513/4 

Ao art. 54 e seu parágrafo único 

Substituam-se pelos seguintes: 
"Art. 54- A Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal poderão 
delegar podêres a comissões es
peciais, organizadas com obser
vância do disposto no parágrafo 
único do art. 31, para a dis
cussão e votação de projetas de 
lei. O texto do projeto aprovado 
será publicado e considerado 
como adotado pela Câmara res
pectiva, salvo se, no prazo de cin
co dias, a maioria dos membros 
da Comissão, ou um quinto da 
Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal requerer a sua 
apreciação pelo Plenário. 
Parágrafo único - Não poderão 
ser objeto de delegação os atas 
da competência exclusiva do 
Congresso. Nacional, assim como 
os da competência privativa da 
Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal e a legislação 
sôbre: 

I - a organização dos juízos 
e tribunais e as garan
tias da magistratura; 
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II - a nacionalidade, a cida
dania e o direito elei
toral; 

III - matéria orçamentária; 
IV - minas, riqueza do sub-

. solo e quedas-d'água; 
V - estado de sítio; 

VI - o sistema monetário e o 
de medidas." 

a) Martins Rodrigues 

N.O 601/3 

Suprima-se a parte final do art. 
54: "ou pelo Presidente da Repú
blica". 
a) Leão Sampaio 

N.o 803/I 

Ao art. 54 

Suprima-se. 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 54, PARAGRAFO 'ONICO 

N.O 130/23 

Art. 54, parágrafo único, I e seguin
tes 

Redljam-se assim: 
"I - a constituição, organiza
ção, competência e funciona
mento do Poder Legislativo; 
II -a organização dos juizes e 
tribunais· e as garantias da ma
gistratura; 
III - a. nacionalidade, a cida
dania e os direitos políticos; 
IV - o sistema- monetário e o de 
medidas; 
V- os direitos e garantias ·1nd1-
v1d uats." 

a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 54, PARAGRAFO 
úNICO,. INCISO II 

N.0 238/1 

No artigo 54, ao item II, tn ttne, 
acrescente-se: "civil e penal'.· 

a) Arruda Câmara 
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se a palavra "códigos", antes de "ci
vil". 
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N.O 398 

Dê-se ao art. 54, parágrafo único, 
item II, a seguinte redação: · 

"II - os direitos e garantias in
dividuais, a nacionali
dade, a cidadania e o di
reito eleitoral;" 

a) Edmundo Levi 

N.O 839/17 

No art. 54, II, substitua-se a pa
lavra "cidadania" por "direitos po
líticos". · 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 54, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 283/1 

Acrescente-se ao art. 54 o se
guinte parágrafo: 

"§ -A lei delegada terá vigên
cia no máximo de dois anos." 

a) Edilson Melo Távora 

ARTIGO 55 

N~0 1/42 

Suprima-se o art. 55 
a) Oscar Corrêa 

N.0 283/3 

Substitua-se, no caput do art. 
55, o vocábulo "especiais" por "per
manentes". 
a) Edllson Melo Távora 

N.0 513/5 

Ao art. 55. 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 

N.0 781/46 

Ao art. 55 
_ Onde est~ "no caso de delega

çao a comissoes especiais", escreva
se: "no caso de a delegação ser ela
borada por comissão especial". 
a) Ulysses Guimarães 

I/ 
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N.0 803/J 

Ao art. 55 
Suprima-se. 

a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 56 "CAPUT" 

N.O 1/42 

Suprima-se o art. 56 

a) Oscar· Corrêa 

N.O 130/24 

. Art. 56 

Redija-se assim: 
"A delegação ao Presidente da 
República terá a forma de reso
lução do Congresso Nacional e 
especificará o conteúdo e os têr
mos em que deve ser exercida. 
Parágrafo· único -- O projeto 
será enviado à apreciação do 
Congresso Nacional, que o apre
ciará em votação única, vedada 
qualquer emenda, até trinta dias 
após seu recebimento." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 513/6 

Ao art. 56 

Suprima-se. 
a) Martins Rodrigues 

N.0 601/4 

Suprimam-se os arts. 56 57 e 
seus respectivos parágrafos. ' 
a) Leão Sampaio 

N.0 781/47 

Ao art. 56 

Suprima-se. 
a) Ulysses Guimarães 

N.0 803/K 

Ao art. 56 

Suprima-se. 
a) Adolpho Oliveira 
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ARTIGO 57, "CAPUT" 

N.O l/42 

Suprima-se o artigo 57 . 

a) Oscar Corrêa 

N.O 82/4 
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Suprimir o artigo 57 e seu pa
rágrafo único. 
a) Britto Velho 

N.O 130/25 

Art. 57 
Suprima-se. 

a) Nelson Carneiro 

N.0 368 

Ao art. 57 

Redija-se assim: 
"Art. 57 - O Presidente da Re
pública, em casos de urgência e 
de interêsse público relevante, 
poder.á expedir decretos-leis sô
bre matérias referentes à segu
rança nacional expressamente 
definidas em lei complementar." 

a) Paulo Sarasate 

N.0 399 

Dê-se ao art. 57 a seguinte redação: 
"Art. 57- O Presidente daRe
pública, durante o recesso do 
Congresso, poderá, em caso de 
urgente . e relevante interêsse 
público, expedir decretos-leis sô
bre matéria financeira, desde 
que não acarretem . aumento de 
despesa ou criação ou aumento 
de tributos. 
Parágrafo único - O decreto, 
que terá vigência imediata, ca
ducará, dentro de quinze dias 
do reinício dos trabalhos parla
mentasres, se o Executivo não · 
submeter ao Congresso projeto 
de lei de ratificação. O Congres
so deverá apreciar o projeto, 
aprovando-o ou rejeitando-o, 
dentro do prazo previsto no art. 
53, parágrafo segundo. Rejeitada 
a ratificação, estará revogado o 
decreto-lei." 

a) Edmundo Levi 
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N.O 513/7 

Ao art. 57 

Suprima-se. 
a) Martins Rodrigues 

N.O 601/4 
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Suprima-se o art. 57 e seus res
pectivos parágrafos. 
a) Leão Sampaio 

N.O 702 

Ao art. 57 

Suprima-se. 
a) Milton Campos 

N.0 748 

Suprimam-se o art. 57 e o seu 
parágrafo único. 
a) Wilson Gonçalves 

N.0 784 

Art. 57 
Substitua-se pelo seguinte: 

"O Presidente' da República, em 
casos de urgência e de interês
se público. relevante, poderã ex
pedir decretos com fôrça de lei, 
nos seguintes casos: 
I- grave e iminente risco da 

segurança dos Podêres · do 
Estado; 

II - ameaça atual à seguran
ça e disciplina mUltares; 

III - matéria cambiária." 
a) ~urico Rezende 

N.0 791/9 

Suprimam-se o art. 57 e o. seu 
parágrafo único. 
a) Mário Covas 

N.0 803/L 

Ao art. 57 

Suprima-se. 
a) Adolpho Oliveira 
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N.O 811/7 

Ao art. 57 

Suprima-se o artigo. 
a) Wilson Martins 

ARTIGO 57, INCISO II 

N.O 291/3 

170"-

No art. 57, cancelar o item II, 
ficando a redação do artigo como 
segue: 

"O Presidente da República, em 
casos de urgência e de interêsse 
público relevante, e desde que 
não resulte aumento de despesa, 
poderá expedir decretos com 
fôrça de lei sôbre assuntos de se
gurança nacional." 

a) José Humberto 

ARTIGO 57, PARAGRAFO úNICO 

N.0 426/5 

Ao art. 57 e seu parágrafo único 
Suprimir. 

a) Aurélio Vianna 

ARTIGO 57, ACRESCER. 
PARAGRAFO 

N.O 521/15 

Acrescente-se ao art. 57 um pa
rágrafo, que será o § 2.o, tornando
se, então, o parágrafo único § 1.0: 

"§ 2.0 - Se o Congresso Nacional 
rejeitar os atos a que se refere 
êste artigo, automàticamente 
nulos serão os seus efeitos a par
tir das respectivas publicações, 
quando houver lesão de direitos 
individuais." 

a) Ruy Santos 

ARTIGO 58, "CAPUT" 

N.0 1/47 

No art. 58, depois de " leis'', 
acrescente-se: "... ressalvados os 
casos de competência exclusiva, ... " 
a) Oscar Correa 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

fi ? 

I 
~~ . 1'"1" 



PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

171-

PARECER DA COMISSAO MISTA 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ .. 

1/ !) 



- 172 

EMENDAS AO PROJETO 

N.o 90/C 19 

Substituir, no caput do artigo 58 
e em seu parágrafo único, a ex
pressão "Presidente da Repúbli
ca", por "Poder Executivo". 

a) Britto Velho 

N.O 130/27 

Art. 58 
Redija-se assim: 

"A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Câmara dos Deputados ou do 
Senado, ao Presidente da Repú
blica e . aos Tribunais Federais." 

a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 59, "CAPUT" 

N.O l/48 

Redija-se o art. 59: 

"Art. 59 - É da ·competência da 
Câmara dos Deputados e do 
Presidente da República a ini
ciativa das leis que disponham 
sôbre matéria financeira, e ex
clusivamente do Presidente da 
República, as que:" (manter os 
números II, III e IV do Projeto) . 

a) Oscar Corrêa 

N.o 90/C 20 

Substituir, no caput do artigo 
59 e em seu § 1.0 , a expressão 
"Presidente da República", por 
"Poder Executivo". 

a) Britto Velho 

N.0 781/48 

Ao art. 59 

Suprima-se: "ou a despesa pú
blica". 

a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO .59, INCISO I 

N.0 426/6 

Ao art. 59, inciso I 
Suprima-se o inciso I. 

a) Aurélio Vianna 
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N.O 513/8 

Ao art. 59, item I 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 

N.O 791/10 
Suprima-se o item I do art. 59. 

a) Mário Covas 

N.O 813 

Redija-se assim o item I do artigo 
59: 

"I -criem ou aumentem ades
pesa pública;" 

a) Cantídio Sampaio 

ARTIGO 59, INCISO II 

N.O 681/10 
Redija-se, assim, o item II do art. 
59: 

"Art. 59 - ................... . 

II - criem cargos, funções ou 
empregos públicos ou au
mentem vencimentos." 

a) José Barbosa 

ARTIGO 59, PARAGRAFO 1.0 

N.0 557· 

Art. 59, § 1.0 

Incluir, depois do vocábulo "au
mentem", a expressão "ou discri
minem". 
a) Filinto Müller 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

N.o 838/7 PJ. 

TíTULO I - CAPiTULO VI 
SEÇAO v- Do Processo Legislativo 
Art. 59, § 1.0 

Incluir, depois do vocábulo "au
mentem", a expressão "ou discri
minem." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 59, PARAGRAFO 2.o 

N.0 l/49 
No § 2.0 do art. 59 suprimam-se 

as expressões finais: 
" . . . mas aos respectivos projetas 
se aplica a restrição do parágra
fo anterior." 

a) Oscar Corrêa 

RJ. 

I 
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N.O 379 

Art. 59, § 2.o 
Suprimam-se as seguintes ex-

pressões, in fine: 
"mas aos respectivos proj e tos se 
aplica a restrição do parágrafo 
anterior". 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.O 426/7 
Ao art. 59, § 2.o 

Suprimir a parte final: 
"mas aos respectivos projetas se 
aplica a restrição do parágrafo 
anterior". 

a) Aurélio Vianna 

N.o 708/D 
No § 2.0 do art. 59, suprima-se a 

expressão: 
" ... mas aos respectivos proje
tas se aplica a restrição do pará
grafo anterior". 

a) Getúlio Moura 

N.O 781/49 
Ao art. 59, § 2.o 

Suprinla-se, in fine: "mas aos 
respectivos proj e tos se aplica a res
trição do par.ágrafo anterior". 
a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 60, PARAGRAFO 1.o 

N.0 217/4 
Dê-se ao § 1.0 do art. 60 a se-

guinte redação: 
"§ 1.0 - Se a Câmara revisora 
o aprovar, o projeto será enviado 
à sanção ou à promulgação; se 
o emendar, volverá à Casa ini
cbidora para que aprecie. a 
emenda; se o rejeitar, será defi
nitivamente arquivado." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 60, PARAGRAF0.2.o 

N.0 21'Í/5 
Ao § 2.0 do art. 60, acrescente-se 
em seguida à palavra " ... con
trário ... ", o seguinte: 
" ... quanto ao mérito ... " 

a) Vasconcelos Tôrres 
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N.0 803/M 

Ao art. 60, § 2.o 

Redija-se assim: 
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"2.o - O projeto de lei ou emen
da que receber parecer contrá
rio de tôdas as comissões será 
tido como rejeitado, salvo se um 
quinto da respectiva Câmara re
querer sua votação pelo Plená
rio." 

a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 60, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.O l/50 

Acrescente-se ao art. 60 um§ 3.o: 

"§ 3.o - Os projetas de lei rejei
tados, ou não sancionados, só se 
poderão renovar na mesma ses
são legislativa, mediante pro
posta da maioria absoluta dos 
membros de qualquer das Câ
maras."· 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 61, PARAGRAFO 1.0 

N.O 217/6 

No § 1.0 do art. 61, onde se lê: 

" 

" dentro de 48 horas " 
a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 61, PARAGRAFO 3.o 

N.0 217/7 

No § 3.0 do art. 61, onde se lê: 

" voto de dois terços dos 
deputados e senadores· presen
tes"; 

leia-se: 
" voto da maioria absoluta 
dos membros de cada Casa 
presentes." 

a) Vasconcelos Tôrres 

! 
!.'·, '\ 
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N,O 126 

Redija-se assim a Seção VI -
Do Orçamento: 

"Art. 62 - O Poder Executivo 
submeterá anualmente ao Legis
lativo a . lei orçamentária, que 
compreenderá tôda a receita e 
despesa da União. 
§ 1.o - A previsão da receita 
abrangerá tôdas as rendas e 
suprimentos · de fundos, inclu
sive operações de crédito. 
§ 2.o - A previsão da despesa 
não ultrapassará o montante da 
receita, e será elaborada em 
duas partes distintas: 
a) despesas correntes; 
b) despesas de investimento. 
§ s.o- A despesa de investimen~ 
to será organizada pelos órgãos 
do planej amento, obedecidos os 
orçamentos plurianuais e ouvi
dos os governos estaduais e a 
representação legislativa no Con
gresso Nacional. 
§ 4.o - A lei federal, respeitan
do o previsto neste artigo, dis
por.á sôbre a elaboração, organi
zação e exercício financeiro dos 
orçamentos públicos. 
Art. 63 -São permitidos na lei 
orçamentária, por proposta do 
Poder Executivo e aprovação do 
Legislativo: . 
a) transferência de dotações; 
b) redução ou aumento da des

pesa ou receita para execução 
de política corretiva de re
recessão econômica, ou neces
sários ao equilíbrio orçamen
tário, quando nêle ficar de
monstrado deficit superior a 
dez por cento; 

c) créditos extraordinários, es
peciais ou suplementares, em 
caso de guerra, calamidade 
pública ou necessidade impre-
vista; . 

d) a instituição de tributos cuja 
arrecadação constitua recei
ta do orçamento de investi
mento; 

e) operações de crédito por an
tecipação da receita. 
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§ 1.0 - As operações de crédito 
por antecipação da receita não 
ultrapassarão a quarta parte da 
receita total, e serão liquidadas 
até trinta dias depois do encer
ramento do exercício financeiro. 
§ 2.o - A lei que autorizar ope
rações de crédito fixará as dota
ções para seu resgate, amorti
zação e juros. 
§ a.o - os créditos extraordiná
rios e especiais não terão vigên
cia além do exercício financeiro 
em que forem autorizados, salvo 
quando promulgados nos últimos 
quatro meses do exercício, vigo
rando então até o término do 
subseqüen te. 
Art. 64 - Salvo o disposto no 
artigo anterior, são vedados nas 
leis orçamentárias: 
a) o estômo de verbas; 
b) a realização de despesas que 

excedam as verbas votadas; 
c) a inclusão de projetos, pro

gramas, obras ou dispêndios, 
cuja execução se prolongue 
além de um exercício finan
ceiro, exceto quando incluí
dos na parte do orçamento 
referente a investimentos. 

Art. 65 - É de competência do 
Poder Executivo a iniciativa das 
leis orçamentárias e das que 
abram créditos, fixem vencimen
tos e vantagens dos servidores 
públicos, · concedam subvenção 
ou auxílio, ou de qualquer modo 
autorizem, criem -ou aumentem 
a despesa pública. 
§ 1.0 - A despesa .de pessoal da 
da União, Estados ou Municipios 
não poderá exceder de cin
qüenta por cento da receita tri
butária. 
§ 2.0 - Sessenta por cento da 
parte do orçamento relativa a 
investimentos serão obrigatO
riamente destinados à agricul
tura e ao transporte rodoviário, 
ferroviário ou fluvial. 
Art. 66 - A inclusão, no orça
mento da União, da receita e 
despesa dos órgãos públicos 
de administração indireta, será 

·feita em dotações globais com 
autonomia da gestão de recursos. 
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§ 1.0 Os órgãos de administração 
indireta submeterão os seus or
çamentos à prévia aprovação do 
Ministério do Planejamento. 
Art. 67 - O projeto de lei orça
mentária será anualmente . en
viado pelo Poder Executivo à Câ
mara dos Deputados, até cinco 
meses antes do início do exercício 
financeiro, e, se não fôr à san
ção até um mês antes da mesma 
data, será promulgado pelo Po
der Executivo. 
§ 1.0- O Congresso estabelecerá 
em lei a tramitação da proposta 
orçamentária. 
§ 2.o - Aplicam-se ao pro] eto 
de lei orçamentária, no que não 
contrariem o disposto nesta 
seção, as demais regras consti
tucionais de elaboração legisla
tiva. 
Art. 68 - Por proposta à\l Poder 
Executivo, o Congresso, medi
~nte resolução, poderá: 
a) fixar limites globais p~ra o 

montante da dívida consoli
dada dos Estados e Municí
pios; 

b) proibir, limitar e estabelecer 
prazos, ·condições e taxas de 
juros de obrigações de qual
quer ·natureza, lançados pelos 
Estados e Municipios." 

a) Lyrio Bertoli 

ARTIGO 62, "CAPUT" 

N.0 1/51 

Redija-se o art. 62: 

184 

"Art. 62- O orçamento ser.á. uno 
e não conterá dispositivos es
tranhos à previsão da receita e 
à fixaçã,.o da despesa. Não se 
incluem nessa proibição: 

I - a autorização para aber
tura de créditos suplemen
tares e operações de cré
dito por antecipação da 
receita; 

II - a aplicação do saldo e o 
modo de cobrir o deficit." 

a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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N.0 363/1 

Ao art. 62 
Suprima-se. 

a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 62, INCISO I 

N.O 360/1 

Dê-se ao item I do art. 62 a se-
guinte redação: 

186 

"a autorização para abertura, 
no segundo semestre, de crédi
tos suplementares e operações de 
créditos por antecipação de re
ceita." 

a) Humberto Lucena 

ARTIGO 63, PARAGRAFO 1.o 

N.0 l/52 

No art. 63, § 1.0 , suprimam-se as 
expressões, depois de "são ve
dados ... ": "nas leis orçamen
tárias e "',.- ;xecução" . 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 63, PARAGRAFO 2.o 

N.0 471 

Ao art. 63, § 2.o 

Onde se diz "subversão interna" 
diga-se: "comoção intestina". ' 
a) Josaphat Marinho 

N.O 634/1 

Art. 63 
Acrescente-se ao § 2.0 a expressão: 

"e para atender aos pagamentos 
devidos pela Fazenda Pública em 
virtude de sentença judicial." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 64, "CAPUT" 

N.0 l/53 

No art. 64 - suprimam-se as 
expressões: "dividir-se-á em 
corrente e de capital, e". 

a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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N.0 360/3 

Suprima-se no art. 64, in fine, 
as seguintes expressões: 

"excluídas apenas as entidades 
que não recebam subvenções ou 
transferências à conta do orça
mento." 

a) Humberto Lucena 

N.0 363/2 

Ao art. 64, "caput" 

Onde se diz: 

"O Orçamento anual dividir
se-á em corrente e de capital 
e compreenderá" etc., 

diga-se: 

"O Orçamento anual compre
dará"· etc. 

a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 64, PARAGRAFO 1.o 

N.0 279/1 

o § 1.0 do· art. 64 passa a ter a 
segu~te redação: 

"§ 1.0 - A inclusão no orçamen
to anual da despesa e receita dos 
órgãos da administração descen
tralizada <autarquias em geral) 
e sociedades de economia mista 
com maioria de capital do Go
vêrno será obrigatória, em dota
ções globais, e não lhes prejudi
cará a autonomia na gestão dos 
seus recursos, nos têrmos da le
gislação especifica." 

a> Edllson Melo Távora 

ARTIGO 64, PARAGRAFO 3.o 

N.O 1/54 

No § 3.0 do art. 64- suprima-se 
a segunda parte: "A lei poder.á" 
etc. 

a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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N.O 363/3 

Ao § 3.0 do art. 64 
Onde se diz: 
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"Ressalvados os impostos únicos 
e as disposições desta Constitui
ção;", 

diga-se: 
"Ressalvados os impostos únicos, 
as disposições desta Constitui
ção e de leis complementares." 

a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 64, PARAGRAFO 4.0 

N.O l/55 

Suprima-se o § 4.0 do art. 64. 
a) Oscar Corrêa 

N.O 360/2 

Dê-se ao § 4.0 do art. 64 a se-
guinte redação: 

"Nenhum projeto, programa ou 
obra, cuja execução se prolongue 
além de um exercício financeiro, 
poderá ter verba consignada no 
orçamento anual, nem ser ini
ciado ou contratado, sem prévia 
aprovação pelo órgão compe
tente." 

a) Humberto Lucena 

N.O 363/4 

Ao § 4.0 do art. 64 
Suprima-se. 

a) Paulo ~arasate 

ARTIGO 64, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 279/2 

Acrescente-se, ainda, ao art. 64 
o seguinte parágrafo: 

"§ - No final de cada exercí
cio, os órgãos de administração 
descentralizada e as sociedades 
de economia mista divulgarão 
detalhados balancetes e relató
rios de suas atividades, reme
tendo exemplares . dessas publi
cações às Comissões Permanen
tes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal." 

a) Edilson Melo Távora 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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N.0 586 
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Acrescente-se à ~ção VII, do 
Capítulo VI - Da Fiscalização Fi
nanc.eira e Orçamentária -, o se
guinte parágrafo: 

"§ 5.0 - Será obrigatório o jul
gamento da legalidade dos con
tratos e das aposentadorias, re
formas e pensões, bem como o 
parecer prévio e o registro de 
todos os empréstimos ou opera
ções de crédito realizados pelo 
poder público, fiscalizando-lhes 
a aplicação." 

a) Guilherme Machado 

N.0 855 

Acrescente-se ao art. 64 o se-
guinte § 6.0 : 

"§ 6.o- o orçamento consignará 
dotações plurianuais para a 
execução dos planos de valoriza
ção das regiões geo-econômicas 
menos desenvolvidas do País." 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 65 E PARÁGRAFOS 

N.0 l/56 
Suprimam-se o art. 65 e os § § 
1.0 , 2.o e 3.0, mantendo-se o § 4.o 
como artigo. 

a) Oscar Corrêa 

N.0 363/5 

Ao art. 65 
Suprimam-se o artigo e seus três 

primeiros parágrafos, ou transfiram
se o artigo e os mesmos parágrafos 
para o Título V - das Disposições 
Gerais e Transitórias, com a seguin
te cl.á usula inicial: 

"Durante dois anos." 
a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 65, PARAGRAFO 1.o, 
ALíNEA "A" 

N.0 90/C 23 
Substituir, no art. 65, § 1.0, letra 
a, a expressão "Presidente da 
República", por "Poder Exe
cutivo". 

a) Britto Velho 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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cas". 

RJ. 

RJ. 

RJ. 



.~--~~---~--~------i~ . 

-193 

PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

AP., EM PARTE. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSAO MISTA 

PJ. 

AP., EM PARTE, com a exclusão 
da expressão "geo-econômicas" . 

RJ. 

RJ. 

PJ. 

-I/ 



EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 65, PARAGRAFO 4.0 

N.O 46/1 

i/ 
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Art. 65, § 4.o - Intercale-se, após 
a palavra "Municípios" - "pessoa 
de direito público, autarquia, emprê
sa pública, sociedade de economia 
mista ou emprêsa concessionária de 
serviço público" . 
a) Gilberto Faria 

N.O 108 

Ao § 4.o do art. 65 acrescentem
se as expressões: 

"excluída a despesa com o pes
soal de magistério." 

a) Guida Mondin 

N.0 812 

Substitua-se, no § 4.o do artigo 
65, a expressão "Receita Tributária" 
por "Receita Orçamentária, excluídas 
as operações de crédito". 
a) Cantídio Sampaio 

N.0 849/7 

CAPíTULO VI 
Substitua-se, no § 4.o do art. 65, 

a expressão: "receita tributária", por 
"receita orçamentária, excluídas as 
operações de . crédito". 
a) Eurico Rezende 

N.0 854 

Dê-se ao § 4.o do art. 65 a se-
guinte redação: 

"§ 4.0 - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios 
não poderá exceder de cin
qüenta por cento das respectivas 
receitas correntes." 

a) Eurico R.ezende 

ARTIGO 66, "CAPUT" 

N.0 1/57 

Suprima-se o art. 66. 
a) Oscar Corrêa 

N.0 360/4 

Suprima-se o art. 66 . 
a) Humberto Lucena 

,. i! 
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ARTIGO 66, "CAPUT7
' 

E PARA GRAFOS 

N.O 131/5 

Art. 66 

Redija-se assim: 
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"É da competência do Presiden
dente da República a iniciativa 
das leis orçamentárias e das que 
abram crédito, fixem vencimen
tos e vantagens dos servidores 
públicos do Poder Executivo, de
terminem o teto das subvenções 
e auxílios a serem discriminados 
pelo Congresso Nacional, e, em 
regra, criem ou.aumentem ades
pesa pública·. 
§ 1.0 - Não serão objeto de· deli
beração emendas de que decor
ram aumento. da despesa global. 
§ 2.o - Os projetas de lei refe
ridos neste artigo somente po
derão ser emendados perante as 
comissões da Câmara dos Depu
tados e do Senado." 

a) Nelson Carneiro 

N.O 694 

Dê-se a seguinte redação ao ar-
tigo 66: · 

"Art. 66 - É da competência do 
Poder Executivo a iniciativa das 
leis que: 

I - estimem a Receita e :fi
xem a Despesa para Exer
cício ·Jt,inanceiro; 

II - autorizem a abertura de 
crédito especial ou suple
mentar, ressalvado o dis
posto no § 2. 0 , do art. 59; 

III- fixem vencimentos e van
tage·'ls dos servidores do 
Poder Executivo; 

IV - concedam subvenção ou 
auxilio; e 

V- autorizem, criem ou au
mentem despesa pública, 
observado o estabelecido 
no § 2.0 , do art. 59." 

a) Zacharias de Assumpção 

-
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ARTIGO 66, PARAGRAFO 1.0 

N.0 363/6 

Ao § 1.0 do art. 66 

Redijam-se assim: 
"Não serão objeto de deliberação 
emendas que visem a aumentar 
o total da Despesa de cada anexo 
ou subanexo do Orçamento, nos 
têrmos de legislação vigente, e 
bem assim as de que decorra mo
dificação no montante, natureza 
ou objetivo dos demais projetas 
de iniciativa do Poder Executivo." 

a) Paulo Sarasate 

N.0 708/C 

Redija-se assim o § 1.0 do art. 66: 
"§ 1.o- Não serão objeto de de
liberação emendas de que decor
ra aumento da despesa global ou 
de cada órgão." 

a) Getúlio Moura 

ARTIGO 66, PARAGRAFO 2.o 

N.O 363/7 

Ao § 2.o do art. 66 

Onde se lê: 
"a maioria", 

diga-se: 
"um têrço". 

a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 66, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 363/8 

Ao art. 66 
Acrescente-se o seguinte par.á
grafo: 

"§ 3.o - O Poder Executivo po
derá enviar-- mensagem a qual
qu~r das Casas do Legislativo 
em que esteja tramitando o Pro
jeto de Orçamento, propondo a 
sua retificação, desde que não 
esteja conclui da a votação do Su
banexo a ser alterado." 

a) Paulo Sarasate 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

PJ. 

AP. 

AP. 
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ARTIGO 67, "CAPUT" 

N.o 90/C 24 
Substituir, no caput do artigo 67, 
a expressão "Presidente da Re
pública", por "Poder Executivo". 

a) Britto Velho 

ARTIGO 67, PARAGRAFO 1.o 

N.0 l/58 
No art. 67, suprimam-se os §§ 
1.0 ao 5.0 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 67, PARAGRAFO 2.o 

N.0 l/58 
No art. 67, suprimam-se os §§ 
1.0 ao 5.0 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 67, PARAGRAFOS s.o 
4.0 e 5.o 

N.0 l/58 
Suprimir os parágrafos s.o, 4.o 
e 5.o 

a) Oscar Corrêa 

N.0 555 
Art. 67, §§ s.o, 4.o e 5.o 

1 
Cancelar a segunda parte do § 

3.0 , que diz: 

"Essas emendas sômente poderão 
ser rejeitadas pelo voto da maio
ria absoluta dos membros da Câ
mara." 

2 

Acrescentar depois do vacábulo 
"Senado", seguido de ponto e virgula, 
a expressão: . 

"findo êsse prazo, sem delibera
ção, as emendas serão tidas como 
aprovadas e o projeto enviado 
à sanção." 

3 
Cancelar o § 4.o 

4 

o atual § 5.0 passa a ser o § 4.0 
a) Filinto Müller 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

AP. 

AP. 

AP. 

AP. 
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TiTULO I - CAPíTULO VI -
SEÇAO VI - Do Orçamento 

Art. 67, § § 3.o, 4.o e s.o 
Cancelar a segunda parte do § 

3.o, que diz: 
"Essas emendas sõmente pode
rão ser rejeitadas pelo voto da 
maioria absoluta dos membros 
da Câmara." 
Acrescentar depois do vocábulo 

"Senado", seguido de ponto e vírgula, 
a expressão: 

"findo êsse prazo, sem delibera
ção, as emendas serão tidas 
como aprovadas e o projeto en
viado à sanção". 
Cancelar o § 4.o 
O atual § 5.o passa a ser o § 4.o 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 68, PARAGRAFO 2.o 

N.o 90/C 25 

Substituir, no § 2.0 do art. 68, 
a expressão "Presidente da Re
pública", por "Poder Executivo". 

a) Britto Velho 

N.O 131/6 

Art. 68, § 2.0 

Suprima-se. 
a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 68, PARAGRAFO 2.0, 
ALíNEA "A" 

N.O 523 

Art. 68, § 2.o, letra "a" 
Eliminar o vocábulo ''consolida
da/'. · 

a) Filinto Müller 

N.0 838/9 

Art. 68, § 2.0, letra "a" 
Eliminar o vocábulo 
dada". 

a) Eurico Rezende 

"consoli-

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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N.0 853 

Suprima-se a palavra "consoli
dada" entre as expressões: "mon
tante da dívida" e "dos Estados e 
Municípios", do texto da letra a, do 
§ 2.o do art. 68 do projeto. 

a) Eurico Rezende 

N.O 627 

Inclua-se na Seção VI - Do or-
çamento o seguinte: 

"Artigo - A Lei federal disporá 
sôbre o orçamento plurianual, 
distribuindo proporcionalmente 
os investimentos públicos entre 
Estados, Territórios e Distrito 
Federal, segundo os critérios que 
se seguem: 

a) população; 
b) superfície; 
c) regiões que necessitem prio

ritàriamente de estímulos ao 
seu desenvolvimento sócio
econômico., 

a) Cattete Pinheiro 

N.O 685 

·Acrescente-se à seção VI - Or-
çamento: 

Art. ~ O numerário corres
pondente às dotações constantes 
dos subanexos orçamentários da 
Câmara dos Deputados, do Se
nado da República e dos· Tribu
nais Federais, será . entregue às 
respectivas Mesas Diretoras, no 
início de cada trimestre, em co
tas correspondentes a três duo
décimos. 

Par.ágrafo único - Os créditos 
adicionais autorizados por lei, em 
favor dos órgãps aludidos neste 
artigo, terão . o mesmo processa
mento, devendo a entrega do 
quantitativo ocorrer, no máximo, 
15 dias após a sanção ou pro
mulgação da lei." 

a) Heribaldo Vieira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

AP. 



----·--~~·--·~ 

-205-

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSAO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

AP. AP. 



. :/ 
1/ 

EMENDAS AO PROJETO 

N.0 835 

TíTULO I - CAPíTULO VI 
SEÇÃO VI - Do Orçamento 

Inclua-se o seguinte: 

206 

"Art. - A lei federal disporá 
sôbre o orçamento plurianual, 
distribuindo o montante dos in
vestimentos públicos entre Es
tados, Territórios e Distrito Fe-
deral, obedecidos os seguintes 
critérios de proporcionalidade: 

I -. população; 
II - superfície; 

III -regiões que necessitem, 
prioritàriamente, de estí
mulos ao seu desenvolvi
mento sócio-econômico." 

a) Eurico Rezende. 

ARTIGO 69, "CAPUT" 

N.0 l/59 

Redija-se o art. 69: 

"Art. 69 - A fiscalização finan
ceira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congresso Nacional, 
com a colaboração do Tribunal de 
Cotas." 
a) Oscar Corrêa 

N.O 1/63 

Mantenham-se os §§ '1.o a 4.o e 
transforme-se o § 2.o do art. 69 
em § s.o do art. 71. 

a) 'Oscar Corrêa 

ARTIGO 69, PARAGRAFO 1.0 

N.0 1/60 

Suprimir o parágrafo 1.0. 
a) Oscar Corrêa 

N.0 lO 

Acrescente-se "in fine" 

" ... por bens e valôres públicos, 
entre êstes os das entidades sin
dicais." 

a) Mello Braga 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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ARTIGO 69, PARAGRAFO 4.0 

N.0 1/60 

Suprimir o parágrafo 4.0 
a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 69, PARAGRAFO 3.0 

N.0 1/60 

Suprimir o parágrafo 3.0 

a) Oscar Corrêa 

N.O 687/1 

No § 3.0, do art. 69, onde se lê: 
"dos Três Podêres da União", 

leia-se: 
"da Uinão". 

a) Zacharias de Assumpção 

ARTIGO 69, ACRESCER 
PARAGRAFOS 

N.0 190 

Ao art. 69, acrescente-se, com 
adaptação da numeração dos § §, o 
seguinte: 

§ 2.o - o Tribunal de Contas 
acompanhar.á e fiscalizará dire
tamente, ou por delegações cria
das em lei, a execução do orça
mento. 
§ 3.0 - No exercício do contrô
le externo, o Tribunal de Con
tas julgará da legalidade dos 
contratos, das aposentadorias, 
reformas e· pensões; bem assim 
examinará, para efeito de regis
tro, prévio ou posterior, conforme 
a lei o estabelecer, qualquer ato 
da administração pública de que 
resulte obrigação de pagamento 
pelo Tesouro Nacional, ou por 
conta dêste. 
§ 4.o- Desde que ocorra ilegali
dade de qualquer despesa, inclu
sive a decorrente de contrato, 
aposentadoria, reforma ou pen
são, o Tribunal de Contas, seja 
ex officio, seja mediante pro
posta do Ministério Público das 
Auditorias ou dos demais órgãos 
fiscalizadores, deverá assinar 
prazo razoável para adoção das 
providências reclamadas para o 
exato cumprimento da lei. · 

n ii ·I 
li . 
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RJ. 

RJ. 

PJ. 
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§ 5.o - Não atendida a correi
ção e determinada, pelo Tribu
nal de Contas, a sustação dos 
efeitos do ato administrativo, ca
berá recurso de sua decisão para 
o Congresso Nacional, sem efeito 
suspensivo . 

§ 6.o - Mediante representação 
do Ministro de Estado, o Presi
dente da República poderá or
denar, ad rejerendum do Con
gresso Nacional, a realização da 
despesa ou a execução do ato 
administra ti v o. 

§ 7.o -A auditoria financeira e 
orçamentária será exercida sôbre 
as contas das unidades adminis
trativas dos Três Podêres da 
União, recebendo o Tribunal de 
Contas, para êsse fim, demons
trações contábeis e realizando as 
inspeções que considerar neces
sárias. 

§ 8.0 O julgamento da regulari
dade das contas dos administra
dores e demais responsáveis será 
feito através do exame de le
vantamentos contábeis, certifi
cados de auditoria e pronuncia
mentos das autoridades admi
nistrativas, sem prejuízo das 
inspeções referidas no par.ágra
fo anterior. 

§ 9.0 -__ O Tribunal de Contas 
dará parecer prévio, em 60 (ses
senta) dias, sôore as contas que 
o Presidente da República .deverá 
prestar anualmente ao Congresso 
Nacional. Não sendo estas en-

) viadas no prazo constitucional 
o fato será ·comunicado ao Con~ 
gresso Nacional para os fins de 
direito, devendo o Tribunal, em 
qualquer caso, apresentar minu
cioso relatório de exercício fi
nanceiro encerrado.'' 

a) Vasconcelos Tôrres 

.li 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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N.O 462 

Ao art. 69 
Acrescente-se, com numeração 

conveniente dos §§, o seguinte: 
"§ 2.o - O Tribunal de Contas 
acompanhará e fiscalizará dire
tamen te, ou por delegações cria
das em lei, a execução do orça
mento. 
§ 3.o - No exercício do contrô
le externo, o Tribunal de Contas 
julgará da legalidade dos con
tratos, das aposentadorias, re
f armas e pensões, e examinará, 
para efeito de registro, prévio ou 
posterior, conforme a lei o es
tabelecer, qualquer ato de admi
nistração pública de que resulte 
obrigação de pagamento pelo Te
souro Nacional, ou por conta 
dêste. 
§ 4.o - Desde que ocorra ilega
lidade ou irregularidade de qual
quer despesa, inclusive a decor
rente de contrato, aposentado
ria, reforma ou pensão, o Tri
bunal de Contas, ex officio ou 
mediante proposta do Ministério 
Público, das Auditorias ou dos 
demais órgãos fiscalizadores, as
sinará prazo razoável para ado
ção das providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei. 
§ 5.0 - Não atendida a correi
ção e determinada, pelo Tribu
nal de Contas, a sustação dos 
efeitos do ato administrativo, 
caberá: recurso de sua decisão 
para o Congresso Nacional, sem 
efeito suspensivo. 
§ 6.0 - Mediante representação 

. do Ministro de Estado, o Presi
dente da República poderá or
denar, ad refendum do Congres
so Nacional, a realização da des
pesa ou a execução do ato ad
ministrativo. 
§ 7.0 - A auditoria financeira e 
orçamentária será exercida sôbre 
as contas das unidades adminis
trativas dos três Podêres da 
União, ·recebendo o Tribunal de 
Contas, para êsse fim, demons
trações contábeis e realizando as 
inspeções que considerar neces
sárias. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 
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§ s.o- O julgamento da regula
ridade das contas dos admi
nistradores e demais responsá
veis será feito através do exame 
de levantamentos contábeis, cer
tificados de auditoria e pronun
ciamentos das autoridades admi
nistrativas, sem prejuízo das ins
peções referidas no parãgrafo 
anterior. 

§ 9.o - O Tribunal de Contas 
darã parecer prévio, em 60 (ses
senta) dias, sôbre as contas que 
o Presidente da República deve
rá prestar anualmente ao Con
gresso Nacional. Não sendo estas 
enviadas no prazo constitucio
nal o fato será comunicado ao 
Congresso Nacional para os fins 
de direito, devendo o Tribunal, 
em qualquer caso, apresentar, 
minucioso relatório do exercício 
financeiro encerrado . " 

a) Josaphat Marinho 

N.O 639/1 

Acrescente-se ao artigo 69 o se-
guinte parágrafo: 

"§ s.o - Na forma. que a lei es
tabelecer, o Tribunal de Contas 
julugará da legalidade dos con
tratos, aposentadorias, disponi
bilidades, reformas, pensões e 
quaisquer atos ·de que resulte 
obrigação de pagamento pelo Te
souro Nacional ou por conta dês-
te." , 

a) Cunha Bueno 

N.0 687/2 

Acrescente-se ao art. 69 o seguin-
te parágrafo: 

"§ - O-disposto no § 3.o não 
se aplica à Câmara dos Depu
tados, ao Senado da República 
e aos Tribunais Federais, cujas 
contas serão apreciadas pelo 
Plenário de cada Casa e a audi
toria financeira e orçamentãria 
exercida por órgãos próprios de
signados pelas respectivas Me
sas Diretoras." 

a) Zacharias de Assumpção 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 
\ 
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I 



-
~-------~------~--------~~--~--~ 

------*~---···--

I 
I • 

215 

PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

RJ. 

'., 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

. PJ. 

PJ. 



ii d 

- 216 

EMENDAS AO PROJETO 

N.O 866 

Ao art. 69 

Acresceu te-se o seguinte pará-
grafo: 

"§ - A fiscalização financeira 
e orçamentária abrangerá as au
tarquias, sociedades de econo
mia mista onde houver prevalên
cia de capital estatal e demais 
entidades paraestatais." 

a) Dinarte Mariz 

ACRESCER ARTIGO APóS 
O ARTIGO 69 

N.O 639/2 

Acrescente-se, após o artigo 69, 
o seguinte artigo, renumerados os 
demais: 

"Art. - As normas de fiscaliza
·ção financeira e orçamentáTia 
estabelecidas· nesta Seção apli
cam-se às autarquias, fundos, 
sociedades de economia mista de 
que a União seja acionista ma
j ori tá ria e demais entidades pa
raesta tais ou de administração 
indireta." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 70 

N.0 1/61 

Suprima-se o art. 70 . 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 71 

N.0 1/62 

62) Redija-se o caput do art. 71: 

"Art. 71 - O Tribunal de Con
tas tem sede na Capital daRe
pública e jurisdição em todo o 
território nacional, competindo
lhe, além de outras atribuições 
estabelecidas em lei: . 

I - acompanhar e fiscalizar 
diretamente, ou por dele~ 
gações criadas em lei, a 
execução do Orçamento; 

1/' 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

PJ 

RJ. 

RJ. 
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artigo, as expressões: "as normas 
de fiscalização financeira e orça
mentária estabelecidas nesta 
Seção, aplicam-se às Autar
quias." 

RJ. 

RJ. 
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II -- julgar as contas dos res
ponsáveis por dinheiros 
públicos, e as dos admi
nistradores das entidades 
autárquicas; 

III -- julgar da legalidade dos 
contratos e das aposenta
dorias, reformas e pen
sões." 

a) Oscar Corrêa 

N.O 780/1 

O Artigo 71 do Projeto de Cons
tituição passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 71- O Tribunal de Contas 
tem a sua sede na Capital da 
República e jurisdição em todo 
o território • nacional. 
§ 1.0 - Os Ministros do Tribunal 
de Contas serão nomeados pelo · 
Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Se
nado Federal, e terão os mesmos 
direitos, garantias, prerrogativas 
e vencimentos dos juízes do Tri-. 
bunal Federal de Recursos. 

§ 2.0 - O Tribunal de Contas 
exercerá, no que lhe diz respei
to, as atribuições constantes do 
art. 108, e terá quadro próprio 
para o seu pessoal." 

a) Athiê Cury 

ARTIGO 71, PARAGRAFO 3.o 

N.o 90/C 26 

Substituir, pelo seguinte, o § 
3.o do art. 71: 

"§ s.o - Os Ministros· do Tribu
nal de Contas são nomeados pelo 
Presidente da República, após 
indicação em Conselho de Mi
nistros e aprovação pelo Senado, 
dentre brasileiros, maiores de 
trinta e cinco anos, de idonei
dade moral e notórios conheci-. 
mentos jurídicos, econômicos, 
financeiros ou de administração 
pública, e terão as mesmas ga
rantias, prerrogativas, vencimen
tos e impedimentos dos juízes do 
Tribunal Federal de Recursos." 

a) Britto Velho 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 
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N.O 121 

Acrescente-se ao final do § 3.0 
do art. 71, substituindo o ponto por 
uma vírgula, o seguinte: 

"... ressalvada,. quanto a êstes 
últimos, a permissão para exer
cerem os cargos de Ministro de 
Estado, Interventor Federal, Se
cretário de Estado ou Prefeito 
de Capital." 

a) Wilson Gonçalves 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

N.o 123 RJ. 

Suprima-se, no § 3.0 do art. 71, 
a expressão - "e impedimentos", 
dando-se à parte final dêsse pará
grafo a seguinte redação: 

" ... , e terão os mesmos direitos, 
garantias, prerrogativas e venci
mentos dos Juízes do Tribunal 
Federal de Recursos." 

a) Wilson Gonçalves 

N.0 236/9 

Suprimam-se, no art. 71, § 3.o~ 
as expressões "e impedimentos". 
a) Accioly Filho 

ARTIGO 71, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 18'7 

Redija-se assim o § 4. o do 
art. 71: 

"§ 4.0 - Duas das vagas a que 
se refere o parágrafo anterior 
serão providas por Auditores do 
Tribunal de Contas da União." 
O§ 4.o passa a § 5.0 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 282 

Acrescente-se ao art. 71 o se-
guinte parágrafo: 

"§ 3.0 -. Em cada Estado fun
cionará uma Câmara, incumbida 
de proceder à fiscalização da 
aplicaç·ão dos fundos e das ver
bas federais, cabendo-lhe tam
bém a fiscalização da aplicação 
dos recursos entregues aos Es
tados e aos Municipios pela 
União." 

a) Edllson Melo Távora 

PJ. 

PJ. 

PJ. 
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N.0 342 

Ao art. 71 

Acrescente-se: 

"§ s.o - Os Estados, os Municí
pios, Autarquias e tôda e qual
quer entidade pública ou parti
cular prestarão contas perante o 
Tribunal de Contas, . através de 
suas delegacias nos Estados e 
Territórios, de tôda e qualquer 
parcela recebida da União por 

- fôrça de lei ou a título de sub
venção ou auxílio." 

a) Rui Palmeira 

N.O 522 

Acrescentar ao art. . 71 ós 
parágrafos: 

"§ s.o - O Tribunal de Contas, 
ex ofjicio ou mediante provoca
ção do Ministério Público ou das 
Auditorias Financeiras e Orça
mentárias e demais órgãos Au
xiliares, se verificar a ilegalidade 
de qualquer despesa, inclusive as 
decorrentes de contratos, apo
sentadorias, reformas e pensões, 
deverá: 

a) assinar prazo compatível 
para que o ,órgão da adminis
tração pública adote provi
dências necessárias ao exato 
cumprimento da lei; 

b) no caso de não-atendimento, 
sustar a execução do a to, 
exceto em relação aos con
tratos; 

c) na hipótese de contrato, soli
citar ao Congresso Nacional 
que determine a medida pre
vista na alínea anterior ou 
outras que julgar necessárias 
.ao Msguardo dos -obj etivos 

legais. 

§ 6.0 - O Congresso Nacional 
deliberará sôbre a solicitação de 
que cogita a alínea c do pará
grafo anterlor, no prazo de 30 
dias. 

,I 

'I. 
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§ 7.o - O Presidente da Repú
blica poderá ordenar a execução 
do ato a que se refere a alínea 
b do parágrafo s.o, ad rejeren
dum do Congresso Nacional. 
§ s.o - o Tribunal de Contas 
julgará da legalidade das con
cessões iniciais de aposentado
rias, reformas e pensões, inde
pendendo de sua decisão as me
lhorias posteriores." 

a) Manoel Villaça 

N.0 531 

Art. 71 

Acrescentar um parágrafo quinto 
ao art. 71, com a seguinte redação: 

"§ 5.o - O Tribunal de Contas, 
ex ojficio ou mediante provoca
ção 6o Ministério Público ou dos 
auditores financeiros, se verifi
car a ilegalidade de qualquer 
despesa, inclusive as decorrentes 
de contratos, aposentadorias, re
formas e pensões, poderá: 
a) assinar prazo ·compatível 

para que o órgão da adminis
tração pública adote as pro
vidências necessárias ao exa
to cumprimento da lei; 

b) em caso de não-atendimento, 
determinar a sustação no 
que se refere a aposen
tadorias, reformas e pensões, 
da execução .de ato que 
repl;lte ilegal, e, com relação 
aos contratos, solicitar ao 
Congresso :Nacional que de
termine a sustação da exe- · 
cução ou as medidas que jul
gar adequadas para assegu
rar o cumprimento dos ob
jetivos legais." 

a) Filinto Müller 

N.0 838/10 

Art. 71, § 5.o 

Acrescentar um parágrafo quinto 
ao art. 71, com a seguinte redação: 

"§ 5.0 - O Tribunal de Contas, 
ex ofjcio ou mediante aprova·cão 
do Ministério Público ou dos áu
ditores financeiros, se verificar 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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a ilegalidade de qualquer des
pesa, inclusive as decorrentes de 
contratos, aposentadorias, re
reformas e pensões, poderá: 

a) assinar prazo compatível 
para que o órgão da adminis
tração pública adote as pro
vidências necessárias ao 
exato cumprimento da lei; 

~~-~ 

b) em caso de não-atendimento, 
determinar a sustação, no 
que se refere a aposentado
rias, reformas e pensões, da 
execução de ato que repute 
ilegal, e, com relação aos 
contratos, solicitar ao Con
gresso Nacional que determi
ne a sustação da execução 
ou as medidas que julgar 
adequadas para assegurar o 
cumprimento dos objetivos 
legais." 

a) Eurico Rezende 

N.0 852 

Acrescentar ao art. 71 os seguin-
tes parágrafos: 

§ 5.0 - O Tribunal de Contas, 
ex officio ou mediante provo
cação do Ministério Público ou 
das Auditorias Financeiras e 
Orçamentárias e demais órgãos 
auxiliares, se verificar a Uega
lidade de qualquer despesa, in
clusive as decorrentes de contra
tos, aposentadorias, reformas e 
pensões, deverá: 

. a) assinar prazo compativel 
para que o órgão da admi
nistração pública adote as 
providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei; 

b) no caso dQ não-atendimento, 
sustar a execução do ato, ex
ceto em relação aos contra
tos; 

c) na hipótese de contrato, so
licitar ao Congresso Nacional 
que determine a medida pre
vista na alínea anterior ou 
outras que julgar necessárias 
ao resguardo dos objetivos 
legais; 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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§ 6.o - o Congresso Nacional 
deliberará sôbre a solicitação de 
que cogita a alínea c do pará
grafo anterior no prazo de 30 
(trinta) dias, findo o qual, sem 
pronunciamento do Legislativo, 
será considerada insubsistente a 
impugnação. 
§ 7.o - o Presidente da Repú
blica poderá ordenar a execução 
do ato a que se refere a alínea 
b do§ s.o ad rejerendum do Con
gresso Nacional. 
§ 8.0 - O Tribunal de Contas 
julgará da legalidade. das conces
sões iniciais de aposentadorias, 
reformas e pensões, indepen
dendo de sua decisão as melho
rias porteriores." 

a) Eurico Rezende 

N.o 90/C 11 

No projeto, onde se lê "crime de 
responsabilidade", diga-se sem
pre: "crimes funcionais". 

a) Britto Velho 

N.O 130/14 

Acrescentem-se: 
Art. - O voto será secreto nas 
eleições, nos casos estabelecidos 
nos arts. 33, § 1.o, 36, ns. I e II, 
44, n.o 1, 46, ns. IV e Vlli, e 
61, § 3.0 , ou mediante requeri
mento de UJ;n têrço dos membros 
de cada uma das Câmaras." 
"Art. -Devidamente autorizado 
pela Mesa da Câmara a que per
tencer, o deputado ou o senador 
poderá ter acesso às fontes de 
informação e trabalho do Poder 
Executivo." 
"Art. - As Comissões poderão 
determinar o· comparecimento de 
qualquer servidor público, civll 
ou militar, para que preste es
clarecimentos sôbre projeto em 
curso." 
"Art. - A irradiação dos traba
lhos do Poder Legislativo, atra
vés da Rádio do Congresso Na
cional, será feita sob a respon
sabilidade das Mesas das duas 
Câmaras, e na forma que o Re
gimento Comum determinar." 

a) Nelson Carneiro 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP., EM PARTE, acrescentando 
mais o seguinte artigo: "o voto 
será secreto nos casos estabele
cidos nos arts. 33, parágrafo 
único, 36, ns. I e II, 44, n.o I, e 
61, § 3.0." 
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será secreto nos casos estabele
cidos nos arts. 33, parágrafo 
único, 36, ns. I e II, 44, n.0 I, 
e 61, § 3.0 .'' 
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N.O 130/26 

Acrescente-se, onde convier: 
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"Art. ·- A Constituição não po
derá ser emendada na vigência 
do estado de sítio." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 221 

Inclua-se, onde convier: 

"Art. - Os vereadores, os depu
tados e os senadores são inviolá
veis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e vo
tos." 
"Art. - Desde a expedição até 
a inauguração da legislatura se
guinte, os membros do Congresso 
Nacional, e os vereadores em seus 
respectivos Municípios, não po
derão ser presos, salvo em fla
grante de crime inafianç.ável, 
nem processados criminalmente 
sem prévia licença de sua Câ
mara." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 498 

Onde convier: 

"Art. -O Orçamento Geral da 
União consignarão anualmente, 
dotações para o Plano de Coorde
nação das Atividades Relaciona
das com o Carvão Mineral pro
duzido no País, cujas importân
cias não poderão ser inferiores 
a 1,5% do montante das rendas 
tributárias previstas na propos
ta para o exercício a que se re
ferir o Orçamento. 
Parágrafo único - Verificando
se no fim de qualquer exercício 
que as dotações consignadas para 
a execução do Plano e custeio dos 
serviços nêle compreendidos fo
ram inferiores a 1,5% das Ren
das Tributárias efetivamente ar
recadadas, será a diferença su
prida por crédito especial, cuja 
aplicação se restringirá às. obras 
do Plano." 

a) Alvaro Catão 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

AP. 

RJ. 



- lj. 
-------~L_,)_ -------L...! í 

-----·---···- . 

- 231 

PARECER DO RELATOR GERAL 

AP. 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

AP. 

RJ. 

RJ. 



- 232 

EMENDAS AO PROJETO 

N.0 627 

Inclua-se na Seção VI- Do 
Orçamento o seguinte: 

"Artigo - A Lei federal disporá 
sôbre o orçamento plurianual, 
distribuindo proporcionalmente 
os investimentos públicos entre 
Estados, Territórios e Distrito 
Federal, segundo os critérios que 
se seguem: 

a) população; 
b) superfície; 
c) regiões que necessitem prio

ritàriamente de estímulos ao 
seu desenvolvimento sócio
econômico." 

a) Cattete Pinheiro 

N.0 685 

Acrescente-se à Seção VI- Or-
çamento: ·I 

"Art. - O numerário corres
pondente às dotações constan
tes dos subanexos orçamentários 
da Câmara dos Deputados, do 
Senado da República e dos Tri
bunais Federais, ser.á entregue 
às respectivas Mesas Diretoras, 
no início de cada trimestre, em 
cotas correspondentes a três 
duodécimos . 

. Parágrafo tJ.nico - Os créditos 
adicionais autorizados por lei, em 
favor dos órgãos aludidos neste 
artigo, terão o mesmo processa
mento, devendo a entrega do 
quantitativo ocorrer, no máximo, 
15 dias após a sanção ou promul
gação da lei." 

a) Heribaldo Vieira 

N.0 780/2 

Acrescente-se nôvo artigo após 
o 71, com a seguinte redação: 

"Art. - Compete ao Tribunal de 
Contas: · 

I - acompanhar e fiscalizar 
diretamente, ou por dele
gações criadas em lei, a 
execução do orçamento; 

íf. 
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II - julgar as contas dos res
ponsáveis por dinheiros e 
outros bens públicos, e as 
dos administradores das 
entidades autárquicas; 

III - julgar das legalidades dos 
contratos e das aposenta
dorias, reformas e pen
sões. 

§ 1.0 - os contratos que, por 
qualquer modo, interessam à re
ceita ou à despesa, só se repu
tarão perfeitos depois de regis
trados pelo Tribunal de Contas. 
A recusa do registro suspenderá 
a execução do contrato até que 
se pronuncie o Congresso Na
cional. 

§ 2.o - Será sujeito a registro 
no Tribunal de Contas, prévio ou 
posterior, conforme a lei o es
tabelecer, qualquer ato de admi
nistração pública de que resulte 
obrigação de pagamento pelo Te
souro Nacional ou por conta 
dêste. 

§ s.o - Em qualquer caso, a 
recusa do registro por falta de 
saldo no crédito ou por impu
tação a crédito impróprio terá 
caráter proibitivo. Quando a 
recusa tiver outro fundamento, 
a despesa poderá efetuar-se após 
despacho do Presidente da Re
pública, registro sob reserva do 
Tribunal de Contas e recurso 
ex officio para o Congresso Na
cional. 

§ 4.0 - O Tribunal de Contas 
dará parecer prévio, no prazo de 
sessenta dias, sôbre as contas que 
o Presidente da República de
verá prestar anualmente ao Con
gresso Nacional. Se elas não lhe 
forem enviadas no prazo da lei, 
comunicará o fato ao Congresso 
Nacional para os fins de direito, 
apresentando-lhe, num e noutro 
caso, minucioso relatório · do 
exercício financeiro encerrado." 

a) Athiê Cury 
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N.0 792 

Acrescente-se onde couber: 
"Art. - A lei criará Comissões 
Verificadoras Independentes, que 
farão o exame dos gastos. 
§ 1.0- Os membros dessas Co
missões serão indicados pelo Pre
sidente da República, nomeados 
mediante aprovação do Senado 
e perderão seus cargos por ato 
do Congresso. 
§ 2.o- Para os fins visados nes
te artigo, os Municípios e Esta
dos manterão, respectivamente, 
Comissão ou Comissões Verifica
doras Independentes." 

a) Filinto Müller 

N.0 835 

TíTULO I - CAPíTULO VI 
SEÇAO VI - Do Orçamento 

Inclua-se o seguinte: 
"Art. - A lei federal disporá sô
bre o orçamento plurianual, dis
tribuindo o montante dos inves
timentos públicos entre Estados, 
Territórios e Distrito Federal, 
obedecidos os seguintes critérios 
de proporcionalidade: 

I - população; 
II - superfície; 

III - regiões que necessitem 
prioritàriamente, de estí~ 
mulos ao seu desenvolvi
mento sócio-econômico." 

a) Eurico Rezende 

11 

;) .. : 'L 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 



---···-··· 

-237-

PARECER DO RELATOR GERAL 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

PJ. 



I : · í/ 
·-----------~~~~~~~--~----~-~~~~ ------------~~~~~,·~ -----

DEBATES 

NA 

COMISSAO MISTA 

TíTULO I 

CAPiTULO VI 



~--

I 

" 1/ 

TíTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPíTULO VI 

Do Poder Legislativo 

Sub-Relator: Senador VASCONCELos TôRREs 

A parte do Poder Legislativo, no projeto de Constituição enca
minhado pelo Executivo, já aprovado em primeiro turno, vai dos 
artigos 26 ao 71, situada no Título I, Capítulo VI. Num total de 
43 disposições - afora os parágrafos, alíneas, itens ou incisos -
o que predomina é a regra internacional, a mantença dos imutá
veis princípios que regulam e definem o Direito Constitucional, 

· conservado o traço geral da tradição brasileira, com os acréscimos 
inovadores dos atos institucionais. 

Não faltaram críticas, as mais veementes - para não dizer 
apaixonadas - no setor que ora examino, invariàvelmente ale
gando-se que o projeto era autoritário, macro-cejalisava o Exe
cutivo, em detrimento do Poder mais ligado ao povo; o pulmão, 
segundo a velha frase, por onde respira a democracia. O antigo li
beralismo saudosista lubrificou os arcabuzes e fêz fogo cerrado 
contra a iniciativa proposta ao Congresso. 

Irrebatível é o argumento de que a carta de 67 os situa entre 
as que armam o Poder Executivo, de meios adequados para o fun
cionamento normal do regime. A de 46 está sob o influxo de acon
tecimentos políticos recentes e sua contextura tem muito do es
pírito de Weimar. Ao sociólogo caberá examinar até que ponto 
aquêle estatuto magno, qu·e ainda nos rege, influiu no estado de 
coisas antes e depois de 31 de março de 1964.· 

Nada me levou a concluir, do detido exame a que procedi, a 
respeito da hipertrofia do Executivo em detrimento do Legislativo. 
E nos poucos pontos onde parecia caracterizar-se uma demasia, 
a emenda surgiu para eliminá-la. Os críticos que procuraram iden
tificar o autoritarismo não o fizeram, propriamente, nos disposi
tivos concernentes ao Legislativo e escarafuncharam, com prefe
rência, as atribuições presidenciais. 

B. Mirkine-Guetzvitch, no livro "Modernas Tendências do Di
reito Constitucional" (pág. 202) observa que as indicações cada 
vez mais complicadas· da vida atual transformam as relações entre 
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o Legislativo e o Executivo. Diz o emérito jurist.a q'll:e numa dem~
cracia moderna não deve existir luta entre o Legislativo e o Executi
vo e, mais, que o verdadeiro sentido do regime democrático exige 
o fortalecimento do Executivo. 

o que se intentou rea]-izar com a. proposta foi consider3:r o 
Executivo como fonte de força e energia, dentro daqueles ensma
mentos d~ Carl Schmitt e para a formação da unidade politica, 
resUltante dos interêsses contrapostos, opiniões e tendências, para 
a sua integração, como queria Rodolfo Smend. Claro que sem me
noscabo d.o Legislativo que teve, também, sob certos aspectos, am
puadas as suas atribuições. 

O capítulo do Poder Legislativo, no Título I do projeto, compre
ende as seguintes seções: Disposições Gerais - Da Câmara dos 
Deputados - Do Senado - Das Atribuições do Poder Legislativo 
- Do Processo Legislativo (cuja modificação sugeri para Elabo
ração Legislativa, o que foi aceito) -Do Orçamento- Da Fisca
lização lfmanceira e Orçamentária. As quatro primeiras seções 
compõem-se de 19 artigos, do 28 ao 46. se· fôsse estabelecido um 
comJ.·onto dêsses 19 artigos com ·os da carta de 46, que são os 
de números 37 a 66, constataríamos poucas alterações e, em. alguns 
dos casos, havendo mesmo transplante redacional e condensaç~es 
de artigos que diminuíram o número da proposta. 

Algumas· das modüicações na Seção. Disposições Preliminares: 

'li 

O Senado Federal passa a ser o Senado da l:tepública (art. 37); o 
recesso parlamentar de julho; no que tange às imunidades parla
mentares a doutriná foi mantida, varianao somente o prazo para 
a manifestação da Câmara respectiva, em caso de pedido de licença 
para processar qualquer dos seus membros, findo o qual fica deci
dido automàticamente; no que diz respeito às comissões parlamen
tares de inquérito, surge, apenas, o que entendo salutar, a proibi
ção de criar novas CPis, salvo deliberação em contrário da maioria 
da Casa, quando estiverem funcionando pelo menos seis órgãos 
sindicantes dessa natureza; a convocação de suplentes foi regulada, 
afinal, em benefício do próprio decôro parlamentar. A obrigatO
riedade do voto secreto em determinados casos, pelo Senado, foi 
estabelecido através de emenda. 

·Na parte relativa à Câmara dos Deputados e ào Senado da Re
pública, são de pequena monta, igualmente, as alterações. É fato 
que a, idade mínima, no projeto, para a eleição de deputados e 
senadores foi fixada em 25 e 35 anos, respectivamente. Emenda de 
minha autoria, apoiada pelo Relator Geral, fixou em 21 e 30 anos, 
os limites para a elegibilidade; sob o fundamento que o Brasil é 
constituído de màis de 60% de moços e que muitos dêsses já reve
laram cultura e experiência em diferentes postos no Legislativo e no 
Executivo. Quanto ao número de deputados, ao invés da fixação em 
lei, sê-lo-á na base de proporcionalidade estudada criteriosamente 
e que "não exceda um para cada 300 000 habitantes, até vinte e 
cinco deputados e um para um milhão de habitantes". 
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Estive atento para emendas da redação, varias aceitàs, que 
aprimoram o texto e corrigira1n omissões (como por exemplo, voto 
direto para a eleição de deputados, renovação alternada do Sena
do, etc.) e que mereceram reparos na Imprensa. 

Na Seção das Atribuições do Poder Legislativo, principalmente, 
no art. 45, item II, parece ter havido interpretações falhas de crí
ticos açodados, que trombetearam haver sido retirada do Congresso 
a competência para autorizar o Presidente da República a per
mitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nêle permaneçam temporàriamente. 

Neste passo, convém transcrever o que diz Themistocles Caval
canti, comentando a Carta de 46: 

"A passagem de fôrças estrangeiras pelo território 
nacional ou a sua permanência são igualmente fatos da 
maior gravidade e que interessam às relações internacio
nais, questões que envolvem a convivência com nações 
estrangeiras e afetam a soberania nacional. 

Não só razões de conveniência política, mas também, 
a sujeição do território nacional, mesmo uma de suas 
parcelas, ao regime militar de outra potência, embora 
amiga, justificam a maior ponderação a que deve prece
der consulta ao Poder Legislativo. 

Já abordamos a questão nos comentários ao artigo 5, 
V, a que agora também fazemos remissão. 

Numerosos problemas podem surgir em tais emer
gências, principalmente os relativos à jurisdição militar 
da autoridade militar estrangeira sôbre a fôrça estacio
nada.'' 

(Págs. 132-133 -- A Constituição Federal Comentada 
- Themistocles Brandão Cavalcanti.) 

Na Seção do Processo Legislativo (modificado para Elaboração 
Legislativa) despontam as inovações mais importantes, em relação 
à Carta de 46: 

1 - iniciativa do Presidente da República propor emen
da à Constituição; 

2 - leis complementares da·Constituição; 
3 - delegação de podêres, disciplinando o processo das 

leis delegadas; 
4- expedição de decretos-leis pelo Presidente da Re

pública e 
5 - incorporação ao texto constitucional das inovações 

dos Atas· Institucionais ns. I e II, no respeitante à 
tramitação de projetas de lei e d~ emenda con~ti
tucional encaminhada pelo Executivo e, bem assim, 
a alçada privativa de certas leis de caráter finan-
ceiro e assemelhado. 
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A crítica maior concentrou-se em tôrno dos decretos-leis que, 
para muitos, recordava fases de exceção vivid8:5 pelo Br~si~. E!llen
da aceita por mim e pelo Relator Geral parece ter dimmu1do o 
impacto causado pela faculda~e ~eq.uerida. A ,e~enda, de ~utoria 
do Senador Eurico Rezende, d1sc1plma a mater1a e a contem em 
limites aceitáveis. Está assim redigida:· 

"Art. 57. 

Substitua-se pelo seguinte: . 
"O Presidente da República em casos de urgência e de in
terêsse público relevante, poderá expedir Decretos com 
fôrça de lei, nos seguintes casos: 

I - grave e iminente risco da segurança dos Podêres 
do Estado; 

II - ameaça atual à segurança e disciplina militares; 
III - matéria cambiária. 

A ela dei parecer favorável. O Relator Geral foi contra. 
As Seções VI e VII, últimas do Capitulo VI, relativo ao Poder 

Legislativo, tratam do Orçamento e da Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. . 

Pràticamente, nenhuma inovação de monta temos a registrar 
nesse terreno, pois os dispositivos do projeto, regulando a matéria, 
obedeceram às normas estabelecidas nos Atos Institucionais ns. 1 e 
2 e nos Atos Complementares ns. 18 e 21, de 1966, visando a maior 
eficácia e rapidez da tarefa legislativa. 

Observa-se no projeto, a preocupação de resguardar-se o equi
líbrio orçamentário, colocando-se a Lei de Meios a salvo de distor
ções a que poderá estar sujeita, se não se coibir a possibilidade de 
alterá-la, no correr do exerciciq financeiro, através de aberturas 
de créditos especiais, suplementares e extraordinárias, prática que, 
na realidade, conduz a verdadeiros orçamentos paralelos. 

Duas alterações, em relação à Constituição vigente, saltam à 
vista: pelo projeto, tôda proposição sôbre matéria financeira será 
da iniciativa exclusiva do Presidente da República ( art. 66), ao 
contrário do que sucede na Constituição vigente, pela qual (art. 67, 
§ l.O) tal competência era dividida com a Câmara dos Deputados. 

A outra modificação é a do artigo 67 do projeto, e esta de inegá-
vel acêrto. · 

De acôrdo com a Constituição atual (art. 74), se o orçamento 
não tiver sido enviado à sanção até 30 de novembro, prorrogar-se-á 
para o exercício seguinte o que estiver em vigor. 

Ora, o Orçamento é o instrumento de govêrno por excelência. 
~s ~ec?rsos previstos na Lei de Mei~s, de receita e de despesa, são 
disc1plmados e coordenados em funçao de um plano administrativo 
a ser efetuado num determinado exercício. 1:sses recursos variam 
enormemente de ano para ano, o que determina a renovação e a 
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atu&.lização dos programas de administração a êles vinculados. Se, 
portanto, o Congresso, por esta ou aquela razão, deixar de votar 
o orçan1ento no prazo legal que lhe foi para tanto deferido, e pas
sando a valer, para o exercício seguinte, o orçamento do exercício 
findo, o País será entravado em seu desenvolvimento e o govêrno 
peiado em suas atividades renovadoras. 

O projeto corrige essa situação, pois manda, no artigo 67, que 
o projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente 
da República à Câmara dos Deputados até cinco meses antes do iní
cio do exercício financeiro, e se não fôr à sanção até um mês antes 
da mesma data será promulgado como lei pelo Poder Executivo. 

É verdade que o Congresso nunca deixou de votar o Orçamento 
a tempo e à hora, mas o dispositivo do projeto é salutar e previne 
uma situação que, teàricamente, poderá verificar-se. 
· O projeto, no artigo mencionado, contém, ainda, prescrições 
interessantes, segundo as quais a Câmara dos Deputados terá 
prazo determinado para enviar o Orçamento ao Senado, sob pena 
de sua ida automática para aquela Casa, à qual é dado, igualmente, 
um prazo certo para estudá-lo e devolvê-lo à Câmara. Tais medidas 
serão favoráveis à elaboração orçamentária, evitando-se o atropêlo 
em que é a matéria votada no Senado, onde chega, sempre, com 
um atraso muito grande. · 

No tocante à organização e funções do Tribunal de Contas, o 
projeto é bem melhor do que a Constituição de 46, bastando con
siderar que, para a escolha de seus membros, deverão ser levados 
em conta, não só a idoneidade moral como os "notórios conhecimen
tos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração públi
ca" do candidato, o que não acontece atualmente. 

De qualquer forma, para melhorar .ainda mais o texto, julguei 
oportuno escolher emenda que amplia as atribuições do Tribunal 
de Contas, mandando acrescentar ao art. 71 mais quatro pará
grafos. 

A emenda fortalece o referido órgão, especialmente no que diz 
respeito à fiscalização e legalidade das despesas, ao mesmo tempo 
que contém disposições que visam a evitar o emperramento da 
Administração. 

Das 263 emendas que foram submetidas ao crivo· da minha 
apreciação, resultou o quadro seguinte: 

APROVADAS INTEGRALMENTE 
ns.: 

1 (33)- 1 (37) - 1 (38) - 1 (39) - 1 (40) - 1 (43) - 1 (50) 
- 86 - 121 - 130 (22) - 130 (26) - 130 (27) - 170 - 193 -
210-217-224-229-260-467-380-555-587-685 
- 787- 803 (H- acrescentar resoluções e decretos legislativos, 
mantendo decretos-leis) - 839 (17 - em parte, mantendo a ex
pressão direitos politicas e rejeitando cidadania) - 852- 854-
855 (sem a expressão geo-econômica) - 866 - 873- 877. 
Total: 33. 
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APROVADAS PARCIALMENTE 
ns.: 

130 (14) - 246 - 363 - 513. 
Total4. 

. REJEITADAS: 
· ns.: 

1 (34 a 36) (42) (44 e 45) (47 a 49) (51 a 63) -- 10 -· 22 -- 46 
(1.01)-59a65-82 (3e4) (15a17) -90 (1.02)- (7a14) 
(17 a 20) (23 a 26) - 108- 12·3- 125- 126 (1 a 7) - 130 (8 a 
43) (18 e 19) (21) (24 e 25) -- 131 (4 a 6) - 132- 136- 153-
i71- 219-220-224-238- 248-249- 279- 283--290 
- 334 - 360 - 368 - 375 - 376- 377 - 378 - 379 - 389 -
398 - 426 - 465 - 468 - 469 -- 470 __ ' 471 - 473 - 476 - 478 
- 479 -- 498 - 521 - 523 -- 531 -· 644 - 557 - 601 - 602 -

· 625 - 627 -· 633 - 634 - 661 - 667 -- 678 - 681 (10 a 12) -- 687 
- 694-- 699 - 702 - 727 - 748 - 749 - 780 - 791 (7 a 10) -
803 (exceto H) 812-813-831 (4) -· 835- 8_38 (1 a 4) - 839 (16) 
- 845 - 853 - 876 - 879 - 880 - 883. 
Total: 152. 

PREJUDICADAS: 
ns.: 

1 (32) ~ 1 (41) -. 25- 56- 60- 82"- 90- 130 (7) - 130 
(20) - 1.30 (23) ~ ,131 (3) ~ 135 - 137 - 146 - 187 - 190 -
236 - 282 -· 342 - 368 (1 a 9) -· 373 -. 397 - 399 - 428 - 462 
- 484 - 522 - 586 - 596 - 639 (1 a 4) .- 708 (1 a 4) - 781 (33 
a 49) - 781 (62 a 63) - 792 - 811 (1 a 7). · 
Total: 72. 

SUB-RELATOR FAVORAVEL E RELATOR GERAL 
CONTRARIO: 

22Í-784 . 
. Total: 2. 

ns.: 

A Constituição proposta encerra, como as anteriores, um pacto 
dé soberania, porque determina as obrigações do Estado e delimita 
os direitos dos cidadãos. Quando êstes direitos se alinham, a sub
versão da ordem jurídico-constitucional torna-se quase impossível. 
Só o Legislativo pode, a contento, desempenhar o seu papel, exer
cendo uma espécie de super-legalidade constitucional para . que a 
Carta Magna tenha a indispensável estabilidade. 

Os desajustamentos das instituições brasileiras, estudados por 
Alberto Tôrres, Euclides da Cunha e Oliveira Viana, se pronuncia-
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ram mais vivamente nas três últimas décadas. O Legislativo nem 
sempre foi o culpado, já que a clássica definição de harmonia e 
independência dos podêres, pouquíssimas vêzes a êle se ajustou. 

No meu modo de entender, o projeto exprime um propósito e 
um esfôrço para eliminar êsses desajustamentos: Harmonia neces
sária do idealismo das elites com o imediatismo dos problemas. 
Estou convicto de que o seu objetivo principal é melhorar o funcio
namento das estruturas políticas, jurídicas· e administrativas para 
que a Nação se realize plenamente. É esta, sem dúvida, a missão 
fundamental- para não dizer o desafio - do Poder Legislativo, 
na consolidação do Estado, no bem-estar do povo e no aprimora
mento do País. 

É de todo conveniente que seja preservado o que há de funda
mental no projeto, sem prejuízo do seu aperfeiçoamento, com a 
aceitação das emendas que tive a honra de relatar. . . 

O obstáculo maior, neste meu modesto trabalho, foi a carência 
de tempo para um exame em profundidade, em virtude da exces
siva limitação de prazo para o sub-relator. Afinal, não é no breve 
momento da elaboração, mas, na larga e dinâmica provação do· 
uso que os textos legais vão sendo- desde que haja a vigilância 
constante dos governantes-. aproximados da verdade das coisas. 

Sala das Comissões, 2 de janeiro de _1967 . 
. Senador Vasconcelos Tôrres- Sub-Relator . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Passamos agora à votação das emendas referentes ao Poder 

Legislativo. 
·_ O DEPUTADO PAULO SARASATE- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRES~DENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa

latta V. Excia. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE - (Questão de or

dem) * - sr. Presidente, gostaria que o Sr. Relator, ou alguém 
por êle, porque há nôvo Sub-Relator, informasse o que hâ a res
peito da Emenda 363, de minha autoria, sôbre o Orçamento da 
União, em que o parecer diz apenas isto: ~'aprovado parcialmente". 
Ela tem seis ou oito itens e, por mais que tentasse sabe~ o que 
neste caso significa "parcialmente", até agora não consegui saber. 
(Muito bem). 

"' Não :fol revisto pelo orador. 
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O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS * -Sr'. Presidente, a 
Emenda 363 contém oito itens, e o oitavo, ao art. 66, reza o se
guinte: 

"Acrescente-se o seguinte parágrafo: 
§ 3.o - O Poder Executivo poderá enviar mensagem a 

qualquer das Casas do Legislativo em que esteja tramitando o 
Projeto de Orçamento, propondo a sua retificação, desde que 
não esteja concluída a votação do Subanexo a ser alterado." 

Foi êste item VIII que mereceu parecer favorável dos Srs. Sub-
Relator e Relator. Daí figurar a matéria no espelho do parecer 
como aprovada em parte. (Muito bem.) 

o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Em primeiro 
lugar, serão votadas as emendas com pareceres .favoráveis, salvo os 
destaques. Os Srs. representantes que apóiam êsses pareceres, salvo 
os destaques, queiram conservar-se como se acham. (Pausa) Apro-
vados. · 

Votam-se agora as emendas com· pareceres contrários, salvo os 
destaques. Os Srs. membros que aprovam. queiram. conservar-se 
como se acham. (Pausa) Aprovadas. . 

Agora vamos votar as emendas prejudicadas, salvo os desta
ques. Os Srs. representantes que apóiam a prejudicialidade dessas 
emendas, salvo os destaques, q~eiram conservar-se como estão. 
(Pausa) Aprovada. 

Vai-se iniciar agora a votação dos destaques requeridos. 
O SR. SENADOR ANTONIO .CARLOS- O Deputado Paulo 

Sarasate pediu preferência para a emenda 363 .. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Está em 
. processo de vot.ação a emenda 363 . 

. O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE - Pela ordem, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Euric·o Rezende) -Tem a pa~ 
lavra, pela ordem, o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPU'J;ADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) 
*-Pergunto a V. Exa., se, constando a emenda de.oito itens, tal 
como tem ocorrido em casos semelhantes, passa cada item a cor
responder a uma emenda. Versam matérias diferentes~ Então, se
rão: 363/1, 363/2, até 8. 

Quero a palavra, logo depois que o Relat.or manüestar seu 
parecer, para encaminhar a votação sôbre a 363/1. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eurico Rezende) -Com a pa
lavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente, en
quanto o nobre Deputado Adolpho Oliveira está tendo a bondade 
de auxiliar o trabalho do relatório, uma vez que o nobre Senador 
Vasconcelos tôrres viajou, vou passar a relatar a Emenda 363/1. 

A Emenda 363/1, objetiva a supressão do art. 62. 
O art. 62 estabelece: 

"A despesa pública obedecerá à lei orçamentária anual, que 
não conterá dispositivo estranho à fixação da despesa e à 
previsão da receita. Não se incluem nessa proibição: 

I -a autorização para abertura de créditos suplementares 
e operações de crédito por antecipação da receita; 
II- a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit, se 
houver. 
Parágrafo único - As despesas de capital obedecerão áin
da a orçamentos plurianuais de investimento na forma 
prevista em lei complementar." 

~sse é o primeiro artigo do Capítulo Do Orçamento, onde real
mente o projeto opera profundas modificações. Encontrei, no es
tudo que fiz com o Sr. Sub-Relator, aspectos positivos no nôvo siste
ma que se deseja estabelecer. Em primeiro lugar, tôda a despesa 
pública obedecerá à lei orçamentária anual. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Permita-me V. Exa., Para 
não perder o seu tempo. Gostaria que mandasse verificar no ori
ginal se não é êsse o artigo cuja supressão solicito. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -Sr. Presidente, pediria 
que a Secretaria me fizesse chegar às mãos, porque a publicação 
dá como sendo o artigo 62. 

Estou com o original da emenda do nobre Deputado Paulo 
Sarasate em mãos, e a emenda, no Inciso 1.0 , diz: 

"Ao artigo 62- Suprima-se". 
O Sr. Senador Paulo Paulo Sarasate- É evidente que no mo

mento não posso elucidar. Portanto, retiro o destaque, porque 
não poderia querer suprimir o que está no art. 62. 
· Tentei suprimir o Parágrafo único do Art. 62. Omitiram isso. É 
do Parágrafo único que pretendo a supressão: 

"As despesas de capital obedecerão aind~ a orçam~ntos plu
rianuais de investimento, na forma prevista em lei comple
mentar." 

"' Não foi revisto pelo orador . 
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Não compreendo que tôdas as despesas de capital d~vam obe
decer a planos pluranuais. Reduzo a isso minha emenda, porque 
essa é a intenção. 

Concordo em que o Art. 62 deve ficar com a supressão do Pa
rágrafo único. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Sr. Presidente, no en
tendimento do Sr. Relator, a regra do Parágrafo único, Art. 62, 
não exclui que despesas de capital sejam inscritas nos orçamentos 
anuais. Diz o referido parágrafo: 

"As despesas de capital obedecerão ainda - podendo, pois 
obedecer - a orçamentos plurianuais de investimento, na forma 
prevista em lei complementar." 

t:ste foi o entendimento que o Relator e o Sub-Relator deram 
ao dispositivo. 

Se não fôsse assim, parece-nos .que seria dispensável o advérbio 
ainda: 

"As despesas de capital obedecerão a orçamentos plurianuais 
de investimentos, na forma prevista em lei complementar." 

Pelo- entendimento do Relator, as despesas de capital podem 
obedecer aos orçamentos anuais e ainda aos orçamentosplurianuais. 
E consideramos uma inovação do projeto,· de alta valia, a dos orça
mentos plurianuais, principalmente porque êles vão ser organizados 
na forma de lei complementar. · 

O Congresso ·é que vai disciplinar 'êste nôvo instituto dos 
orçamentos · plurianuais, .. que, certamente, irão inscrever aquelas 
dotações que serão aplicadas, não num só exercício, mas, em vários 
exercícios, para que determinadas obras não corram o risco de 
paralisação por falta de verba nos orçamentos anuais. 

A existência dos orçamentos plurianuais·não impede, de modo 
algum, a dos orçamentos anuais, que serão divididos em despesas 
correntes e de. capital, certamente aquelas que possam atender a 
obras cuja construção ou conclusão se possa fazer num só exer-
~~ ; . . 

· Dai o parecer já neste momento, dada a retificação feita pelo 
nobre Deputado J?.aulo Sarasate quanto ao enunciado da emenda, 
contrário à proposição de S. Exa. -

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezenãe) -Com a pa
lavra o nobre Deputado Paulo -Sarasate, para encaminhar a vota
ção, por cinco minutos. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, aparentemente, o Sr. Relator teve 
razão; na realidade, porém, falece-lhe razão. 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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Se a palavra ainda, está só incluída é por que, além daquilo a 
que têm de obedecer as despesas de capital, deverão obedecer mais 
a isso que aí se diz. Ainda, em vez de significar uma possibilidade, 
significa um acréscimo. O orçamento se divide em despesa corrente 
e de Capital. 

"A despesa pública obedecerá à lei orçamentária anual, que 
não conterá dispositivo estranho à fixação da despesa e à pre
visão da receita. Não se incluem nessa proibição: 

I-a autorização para abertura de créditos suplementares 
e operações de crédito por antecipação da receita; 
II-a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit, se 
houver. 

Parágrafo único- As despesas de capital obedecerão ainda 
a orçamentos plurianuais de investimento, na forma prevista 
em lei complementar." 

Logo, pretende-se, aqui, que tôdas as despesas de capital obe
deçam um orçamento plurianual, porque não há outra coisa con
tràriamente a isto e referente a despesas de capital. Se se dissesse 
que além dêsse artigo havia algum dispositivo referente a despesas 
de capital e depois mais esta exigência, eu estaria com o Relator. 
Mas se diz que tôdas as despesas de capital, de agora em diante, 

· passarão a obedecer a um plano plurianual, o que é um absurdo 
inconcebivel, conforme se depreende da interpretação dada pelo 
Relator. Aqui há alguma cousa por se consertar: ou se diminuir o 
parágrafo por uma lei complementar, o que não se precisa dizer na 
Constituição. Amanhã poderá haver uma Lei complementar, regu
lamentando a matéria orçamentária, como aliás já existe, e lei 
muito bem feita e muito rigorosa a êste respeito, e em vigor. 

Poder-se-á transformar isso em lei complementar, sem a neces
sidade de dizer aqui que tôdas as despesas de capital têm de obe
decer a planos dessa natureza. 

· 1: a mania da planificação, é a mania dos planos, que não deve 
ficar na Constituição. Insisto na supressão dêsse dispositivo, so
bretudo porque o artigo "as", que ai se encontra, estabelece uma 
generalização das despesas, e, não, uma restrição. Se se dissesse 
que as despesas de capital "poderão obedecer", de maneira facul
tativa, muito bem .. Mas, ai, há um determinativo: tôdas . as des
pesas de capital, além daquelas exigências que ali se encontram, 
obedecerão a planos estabelecidos na conformidade ·de diretrizes 
traçadas em lei complementar que ainda vai ser feita. 

, Não há necessidade dêsse parágrafo, de maneira alguma. Não 
vejo porque impedir se faça uma lei ordinária ou lei complementar 
regulando o assunto. Para quê isso na Constituição? Para quê essa 
excrescência generalizada na Constituição? O aperfeiçoamento da 
Constituição em matéria orçamentária exige a supressão dêsse pa
rágrafo. 
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A explicação do Sr. Relator não me convenceu. Já ia retirando 
o destaque ... 

Portanto de duas uma: ou o Sr. Relator aceita, em parte, a 
emenda para ~andar suprimir o artigo as e fi~a despesa~ de capital, 
o que signüica que algumas despesas de cap1tal poderao obedecer 
a planos dessa natureza, a ser regidos por lei complementar. pu, en
tão há de aceitar a supressão do artigo, sob pena de terem todas as 
despesas de capital daqui por diante de obedecer a planos de mais 
de um ano e perder o orçamento seu caráter de lei anual, para 
transformar-se em lei plurianual. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Eurico Rezende) -Com a palavra o Sr. 

Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS * -Sr. Presidente, o 
Relator mantém o entendimento que já expôs. Para socorrer-se, 
êle pede licença para ler o caput do art. 64, que diz: 

"0 orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital. .. " 
Portanto, os orçamentos anuais também consignarão despesas 

de capital. Pede ainda atenção· para o § 4.o do mesmo 64, que' .. ~ 
- aí, então, vem a norma restritiva: 

"Nenhum projeto, programa, obra. ou despesa cuja execução 
se prolongue além de um exercício financeiro, poderá ter verba 
consignada no orçamento anual, nem ser iniciado ou contra
tado, sem prévia inclusão no orçamento plurianual. 

Assim, aquelas dotações, aquelas ·verbas de capital destinadas 
a obras que possam ser iniciadas e concluídas num exercício, no 
entendimento do Relator, não podem figurar no orçamento plu
rianual. Agora, realmente, aquelas obras que demandam despesa e 
se prolongam por mais de um exercício, pela regra do projeto, que o 
Relator aceitou, dev~m figurar nos orçamentos ·plurianuais obriga
tOriamente, na forma da lei complementar a ser votada pelo Con
gresso." 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Está em vo
tação o parecer do Sr. Relator, contrário à Emenda. Os Srs. que 
aprovam êsse parecer queiram conservar-se como se encontram. 
Aprovado o parecer. 

O.SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Peço votação no-
minal, Sr .. Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Peça V. 
Exa. verificação de votação; que será deferida. A Sra. Secretária 
proceder.á à chal!lada. ·Os Srs. membros da Comissão que respon
derem szm votarao aprovado o parecer. Os que responderem não 
estarão rejeitando a emenda. 

• Não :fol revisto pelo orador. 
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CHAMADA 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * -Sr. Presidente, 
voto não, por entender que já há outros dispositivos que mencio
nam a necessidade de orçamentos plurianuais. Conseqüentemente, 
no § único do art. 62, não haveria necessidade de especificação 
tão grande. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Ocorreu em
pate: 9 a 9. Desempate a favor do Relator. 

Tem a palavra o Sr. Relator, para prosseguir no exame das 
emendas. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Emenda n.o 363/2. É a 
seguinte a alteração proposta pela emenda: 

Onde se diz: 

"O Orçamento anual dividir-se-á em corrente de capital, e 
compreenderá ... " 
diga-se: 

"O Orçamento anual compreenderá ... " 

-Ao Relator parece que a forma do Projeto é mais conveniente. 
Estabelece a regra de que o orçamento anual se divide em despe
sas correntes,· de custeio e de capital. 

Depois, então, vem a segunda obrigação que compreenderá, 
obrigatàriamente, as despesas e receitas relativas a todos os podê
res, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da ad
ministração indireta. Daí por diante, não há divergência entre a 
emenda e o texto do Projeto. 

Foi por isto que o Relator e o Sub-Relator não acolheram a 
Emenda 363/2. · 

O SR. PAULO SARASATE (Encaminhamento de votação) * 
-Sr. Presidente, pela primeira vez ouço dizer que um orçamento 

·se divide .em corrente,e de capital. Um orçamento se divide em re
ceita e em· despesa, em qualquer parte do mundo. Está .em qual
quer tratado de ciências das finanças e de matéria orçamentária. 
Dizer que o orçamento se divide em corrente e de capital é ames
ma coisa que dizer que o Brasil se divide em lagos e .lagos. 

O orçamento pode dividir-se em despesa corrente e em despesa 
de capital, o que nem é preciso dizer, porque adiante fala em cor
rente e em capital. 

Já hoje pela manhã o nobre Relator me havia dito que estava 
de pleno acôrdo com esta emenda, porque a redação do Projeto 
estava má. Fiquei neste pressuposto. Não é possível dizer que o 
orçamento se divide em corrente e de capital. É um orçamento cor-

* Não foi revisto pelo orador. 
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rente, é um orçamento de capit.al? Não é possível isto. ~.um orça
mento com receita e despesa. É um orçamento que se ~1~1de, mate
rialnlente em anexo e subanexo. Um orçamnto que se d1v1de em cor
rente e d~ capital ... Acredito até que seja êrro de redação. 

o orçamento da despesa é que se divide em despesa corrente 
e em despesa de capital. 

Isso eu aceito. Mas não que o orçamento se divida em de cor
rente e ·de capital. 

O nobre Relator, que tanto trabalha em orçamento, não veri
ficou que lapso dessa natureza deve ter decorrido de, êrro tipo
gráfico ou dactilográfico. O Orçamento também se divide em anexos 
e subanexos; os primeiros da receita, os outros da despesa. Não 
podemos passar êste atestado, não direi de ignorância, mas de falta 
de cuidado, numa matéria que nem deveria figurar na Constituição, 
porque de lei ordinária. Solicito a atenção do nobre Relator. Basta
ria dizer que o Orçamento anual compreenderá obrigatoriamente 
as receitas e despesas ~elativas a tôdas as suas partes. No orça- ~ 
mento figuram a previsão da receita e da despesa, assim como os 
créditos. Apel9 para a boa-vontade do Sr. Relator, no sentido de cor
rigir êsse êrro. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. Presidente, o Relator 
não tinha elementos para excluir a· primeira parte do art. 64. Se 
porventura hã êrro de redação, a emenda não'corrige a redação; ela 

· suprime a primeira parte. Evidente~ente o Relator estarâ atento a 
qualquer sugestão, ou retificação que lhe chegue às mãos. Se se tra
tar realmente de engano, serã bem o caso de uma emenda de re
dação. 

O SR. DEPUTAD.O PAULO SARASATE - Sr. Presidente, so-
mente para um esclarecimento: . 

Trata-se de matéria adjetiva que não deve figurar~ na Cons
tituição, pois. está mudando á todo instante. Antigamente não era 
assim. Além disso, em outro artigo jâ se fala em despesa corrente 
e de capital. Basta dizer que o orçamento compreenderá despesa e 
receita. Aliâs, devia começar com a receita e depois, então, falar na 
despesa. Farei, no momento opoxtuno, uma emenda d~ redação, 
mandando inverter~ isto é,. começar pela receita para depois falar na 
despesa. Tenha paciência, Sr. Relator, e não leve o seu realismo a 
êsse ponto de não aceitar uma emenda que só tem o intuito de 
colaborar. É .o apêlo que faço ao bom-senso de v~ Exa. (Muito 
bem.) 

O SR. SENADOR ~ONIO CARLO~ * - Sr. Presidente, pode 
ser o caso de supressao, e o Relator nao terá nenhum prejuizo 
nem se sentir~ magoado em corrigir o seu êrro. Eu pediria adia
mento da emenda para poder verificar êste ponto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deferido o 
adiamento. 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Emenda n.o 363, n.o 
. III. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. Presidente, peço a 
S. Exa. o nobre Relator que, na conformidade do nosso entendi
mento - creio esteja êle ainda de pé - transfira o julgamento 
dessa emenda para quando tratarmos das diferentes vinculações. 
Segundo estou informado, já ficaram adiadas vinculações referen
tes a despesas com educação. O momento propício seria o do 
aparecimento de outras vinculações constantes das Disposições 
Gerais e Transitórias. Como aqui se refere precisamente a vincula
ções, para que não fiquem tolhidas quaisquer vinculações no futuro, 
pergunto se essa interpretação, êsse entendimento ainda está de pé. 

O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS - Sr. Presidente, era 
exatamente o requerimento que ia dirigir a V. Exa. o nobre Depu
tado Paulo Sarasate antecipou-se. A emenda 363, n.o III, diz respei
to a uma fórmula que porventura poderá ser adotada no que se 
refere a vinculações. Como êsse assunto ainda não foi objeto de 
deliberação, requeiro a V. Exa. o adiamento da proposição, para ser 
julgada no momento oportuno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deferido o 
requerimento do Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS * - Emenda 363/4. 
Pretende a emenda a supressão do § 4.o do ·art. 64. Quando pro
curei justificar o parecer contrário à supressão do parágrafo 
único do art. 62, dei as razões por que julgo o dispositivo cria
do no§ 4.o do art. 64, da mais alta importância para o sistema que 
se quer implantar pelo projeto. :a:1e prevê e disciplina o instituto do 
orçamento plurianual de investimento. O caput do art. 64 estabelece 
a regra salutaríssima de que o orçamento anual "compreenderá 
obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os podê
res, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da 
indireta, excluídas apenas as entidades que não recebam subven
ções ou transferências à conta do orçamento". O § 4.0 determina 
que "nenhum projeto, programa, obra ou despesa cuja execução se 
prolongue além de um exercício financeiro poderá ter verba consig-. 
nada no orçamento anual, nem ser iniciado ou contratado, sem 
prévia inclusão no orçamento plurianual de investimento, ou sem 
prévia lei que o autorize e fixe o montante das verbas que anual
mente constarão do orçamento, dura;nte todo o prazo de sua exe
cução". É uma das vigas mestras do sistema. 
· Com a minha limitada experiência de administração pública, 

considero gravíssimos os prejuízos que o Tesouro Nacional tem so
frido pela interrupção de obras públicas, sejam aquelas de maior ex
pressão para a economia dos nossos Estados, sejam aquelas peque;.. 
nas, iniciadas às vêzes com a inclusão de uma verba quase in
significante no orçamento da União, por fôrça de emenda nossa, 

• Não foi revisto pelo orador. 
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ou mesmo aquelas que às vêzes são objeto '!a própr}a proposta or
çamentária, e que de uma hora para outra, sao exclu1das dessa mes
ma proposta. o Parlamento não tem com<? incluí-las. O ?rçame~~o 
plurianual, obedecendo à regra .do paragrafo 4.0 ,. va1 pernutJX 
que o Govêrno não tenha os prejuízos. 

Ainda hoje eu perguntava ao nobre Deputado Janary Nunes 
como estavam correndo as obras da usina hidrelétrica do Paredão, 
que visitei em 1963, e S. Exa. me revelou 9-ue n~m sempre, os re
cursos têm sido suficientes para que a usma seJa constru1da no 
ritmo desejado. Com o orçamento plurianual e as regras determi
nadas pelo§ 4.0 , tais ocorrências não se repetirão. 

Daí o parecer contrário à Emenda 363/4. 

o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Para enca
minhar a votação, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, quando propus a supressão dêsse 
artigo, não o fiz com intenção diversa daquela que se revela nas 
palavras, mas que antes já se revelava constantemente no espí
rito público do nobre Relator. 

Não há necessidade de manter o parágrafo único do art. 62, em 
que se declara que lei complementar vai regular a elaboração ou 
vai ditar normas para a elaboração , porque na própria Constitui
ção já se antecipou aquilo que deve~á ~icar na lei complementar. 

O que desejo com a supressão dêsse artigo, é evitar que a Cons
tituição, nessa parte, desça a minúcias absolutamente desnecessá
rias. 

De duas uma: ou se vai fazer uma lei complementar para regu
lar a espécie, e o artigo é desnecessário- daí a supressão que pro
ponho - ou não há necessidade de .lei complementar, porque a 
própria Constituição já dispõe a respeito. --- Além disso - e aqui a incongruência do dispositivo - é preciso 
ser profeta ou pitonisa para conciliar a primeira parte do parágrafo 
com a segunda. 

Veja bem V. Exa., nobre Relator: Nenhum projeto, programa, 
obra ou despesa cuja execução se prolongue além de um ·exercício 
financeiro poderá ter verba sem prévia inclusão no plano plurianual 
de investimento. Como posso, por antecipação, saber que aquela 
verba vai se prolongar além de um ano, se já não foi feito antes o 
plano plurianual? É uma incongruência. São duas coisas chocantes. 
Se o plano plurianual vai ser feito em lei, sem prévia lei que o au .. 
torize, diz. o projeto - como saber ·que aquela verba vai prolongar-se 
através de muitos. anos? Por exemplo, as verbas da SUDENE, que é 
um plano por ma1s de um ano, do Plano de Carvão devem ser plu
rianuais. O que se deveria dizer na lei complementar é que os pro
jetas, os programas ou as despesas que figuram em planos pluria-

* Não foi revisto pelo orador. 
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nuais têm de figurar nos orçamentos de todo o período para o qual 
foi feito o plano, e não dizer-se, por antecipação, que uma verba 
vai figurar num suposto plano que ninguém sabe qual seja, que não 
pode figurar no orçamento porque vai se prolongar por mais de um 
ano. Há uma incongruência, há um excesso de detalhe, há um ex
cesso de minúcias próprio de quem nunca tratou de Constituição e 
passou a vida fazendo planos. A supressão se impõe, sobretudo por
que está dito que a lei complementar regulará a matéria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vamos pro
ceder à votação. Os senhores Congressistas que aprovam o parecer, 
queiram conservar-se como estão. (Pausa) Aprovado. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Peço verificação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Faça-se a 
chamada nominal. Os Senhores Congressistas que aprovarem o pa
recer, votarão sim, o que vale dizer, com o Sr. Relator os que rejei
tarem, dirão não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Prevaleceu 
a emenda. Foi rejeitado o parecer do Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS *-Emenda .363/5 ao 
Art. 65: 

usuprimam-se o artigo e seus três primeiros parágrafos, ou 
transfiram-se o artigo e os mesmos parágrafos para o Titulo V 
- Das Disposições Gerais e Transitórias, com a seguinte cláu
sula inicial: 

"Durante dois anos." 

O Art. 65 está assim redigido: 
"O montante da despesa autorizada em cada exercício finan

ceiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas pa
ra o mesmo período. 

§ 1.0 - O disposto neste artigo não se aplica: 
"a) nos limites e pelo prazo fixados em resolução do' Se

nado, por proposta do Presidente da República, em execução 
de politica corretiva de recessão econômica; 

b) às despesas que, nos têrmos desta Constituição, podem 
correr à conta de créditos extraordinários. 

§ 2.o- Juntamente com a proposta de orçamento anu.al ou 
de lei que crie ou aumente despesa, o Poder Executivo submete
rá ao órgão legislativo as modificações na legislação da receita, 
necessárias para que o total da despesa autorizada não exceda 
a prevista. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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§ s.o - se no curso do exercício financeiro ~ ~xecuçã? or
çamentária demonstrar a probabilidade de defzczt superior a 
10 (dez) por cento do total da receita estimada, ? Poder Ex~
cutivo deverá propor ao órgão legislativo as medidas necessa
rias para restabelecer o equilíbrio orçamentário." 

Os três primeiros parágrafos são supressos pela emenda n.0 

363/5, que leio novamente: 

"Ao·Art. 65: · 
Suprimam-se o artigo e seus três primeiros parágrafos, ou 

transfiram-se o artigo e os mesmos parágrafos para o Título 
v - Das Disposições Gerais e Transitórias, com a seguinte 
cláusula inicial: 

"Durante dois anos." 

· Restaria, como artigo, o § 4.o: 
"A despesa de pessoal da União, Estados ou Municípios, não 

poderá exceder de cinqüenta por cento da respectiva receita 
tributãria." 

. Sr. Presidente, o Sub-Relator e o Relator não acolhem a 
emenda, porque julgam que êste é outro dispositivo da mais alta 
importância no sistema que está tentando implantar. 

Quando o Projeto da Constituição chegou ao conhecimento 
do Congresso, não foram poucas as vozes que se levantaram para 
apontar restrições, limitações, regras de conduta rígida ao Poder 
Legislativo, principalmente no capítulo da Elaboração das leis. Tive 

· ocasião de dizer, em meu parecer global sôbre o projeto que a 
Constituição não fazia apenas limitar,. ou melhor dizendo, discipli
nar a ação do Poder Legislativo, disciplinava também a ação do 
Poder Executivo. O disposto no art. ·65 e seus §§ 1.0 , 2.o e s.o são 
prova evidente: o Congresso terá o contrôle da gestão financeira 
do Poder Executivo. O Poder Executivo proporá no orçamento o 
seu programa financeiro durante aquêle ano. Segundo o caput do 
artigo, o montante da despesa autorizada em cada exercício finan
ceiro, não poderá ser superior ao total das· receitas estimadas para o 
mesmo período. É a regra para que não só o Poder Legislativo co
nheça o total da receita estimada mas também para que todos pos
sam ter .certeza de que o Poder Executivo terá de cumprir aquêle 
orçamento, pois não poderá, através do recurso do deficit, distrair 
sua· atenção para outros setores não conhecidos do Poder Legisla
tivo através do exame da proposta. Mas, para que a regra não fôs
se por demais rígida e seria, então, utópica ou inexeqüível - diz 
o§ 1.0 do art. 65: 

"O disposto nesse artigo não se aplica: a) nos limites e pelo 
prazo fixados em Resolução do Senado ... " 

~ 
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Eis, então, a participação do Poder Legislativo no contrôle das 
despesas do Poder Executivo . 

... "por proposta do Presidente da República, em execução de 
política corretiva e recessão econômica," 

Ocorrendo o fenômeno de recessão econômica, então o Poder 
Executivo poderá ir além daquela autorização que recebeu no Or
çamento; mas, para isso, terá de pedir autorização ao Senado Fe
deral. 

Continua o parágrafo: b) às despesas que, nos têrmos desta 
Constituição, podem correr à conta de créditos extraordinários." 

Como sabe a Comissão, pelo sistema, o Govêrno não poderá mais 
abrir créditos esp~ciais por mais de um exercício e também· não po
derá propô-los sem apontar a receita de que se vai valer para cum
pri-los. Só poderá abrir crédito extraordinário em casos excepcio
nais. Para tanto, não precisará de autorização do Senado e não 
precisará também se fixar nas regras do art. 65. 

O § 2. o do Art. 65 determina que o Poder Executivo submeterá 
ao órgão legislativo as modificações na legislação da receita .neces
sárias a que o total da despesa autorizada não exceda o previsto. 

Não haverá, portanto, uma estimativa da receita fictícia, exa
gerada ou mesmo superestimada. 

Finalmente, pelo § a.o, se houver necessidade de deficit, se o· 
deficit fôr inelutável por circunstâncias adversas à situação eco
nômica do País, terá o Poder Executivo de pedir autorização do 
Senado Federal quando a previsão dêsse deficit fôr superior a 10%. 

Acredito que essas regras dão ao Poder Legislativo, principal
mente ao Senado Federal devo frisar, instrumentos para poder 
participar da gestão financeira e acompanhar a ação do Poder Exe
cutivo nesse importante setor da sua atuação. 

Por estas razões, neguei acolhida, juntamente com o Sr. Sub
Relator, à Emenda 363/5. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra, para encaminhar a votação, o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO. PAULO SARASATE (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, inicialmente, eu perguntaria ao Sr. 
Relator, se me fôsse permitido, se o seu entendimento no tocante 
ao art. 65 é de que êle se refere apenas ao orçamento - porque 
o título da Seção VI é "Do Orçam~nto" - ou se a tôd~s. as 
despesas a serem realizadas pelo Governo, quer as orça~entar1as, 
quer as extra-orçamentárias. Da resposta e do entendimento ~e 
S. Exa. dependerá a minha insistência na emenda ou a desiS
tência do pedido de destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Pela regra do projeto, o 
Poder Executivo só poderá abrir créditos especiais suplementares 

• Não fol revisto pelo orador. 
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·com a indicação da receita correspondente. Então, nesse caso, não 
se pode verificar a hipótese de deficit. Por outro lado, o Pod~r Exe
cutivo não poderá fazer despesa ,à ~anta dos !amosos art~g9s 46 
e 48 do Código de Contabilidade·Publlca. Restara apenas a h1potese, 
já prevista no artigo, do crédito extraordinário . 

. O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- A pergunta não é 
esta. Não me fiz entender. Perguntei a V. Exa. ·se o montante da 
despesa referida no Art. 65, autorizada em cada exercício, refere-se 
apenas à despesa orçamentár.ia autorizada, e~ cada exercício ou se 
inclui. aquelas verbas que se fiZerem necessar1as e que venham atra
vés de pedidos de créditos especiais. ~ me explico. Ao se referi! ape-

. nas às despesas anualmente autorlZadas no orçamento, nao há 
como resistir êsse artigo a qualquer análise. Não terá cabimento de 
maneira alguma. Entretanto -foi o que pude deduzir da explicação 
do nobre Relator,- se o montante da despesa autorizada a que se 

· refere êsse Art. 65, inclui os créditos especiais, ai o meu próprio 
. :p~ocedimento em tômo do problema será düerente. 

o Sr. Senador Antônio Carlos - O Art. 65, caput, declara en
fàticamente: "0 montante da despesa autorizada em cada exercí-
cio". · 

O SR. DEPUT.Al)O PAULO SARASATE -Senador Antônio 
- Carlos, leia o Art. 65. Se é o montante da despesa autorizada em 

cada exercício, é o montan:te da despesa autorizada no orçamento. 
Não é verdade? · · 
. Agora, se é o montante da despesa autorizada ou a ser auto

rizada em cada exercici9, aí seria o orçamento e mais Os créditos 
especiais. Acredito que é isso o que se .quer dizer nesse artigo. 
Ai, êle teria tôda procedência. Como está redigido, e está apenas 
na seção "Do Orçamento", não tem cabimento. Diz o artigo: · 

·. "O montante da despesa autorizada em cada exercício fi
nanceiro n.ão pode ser superior ao total das receitas estimadas 
para o mesmo período." 

Ora, o· disposto nesse artigo não se aplica àquilo que fôra or
denado pelo· Senado. E ·os créditos extraordinários? Os créditos 
extraordinários nunca constam do Orçamento. Decorrem de uma 
emergência. , · · · . 

I 
l 

Portanto, quer-me parecer, ·êsse artigo refere-se às despesas 
autorizadas· e _que poderão· ser autorizadas no correr do exercício. 
Explico melhor: · se há um orçamento com um superavit -· para 
empregar ·o tênno realmente técnico - de um trilhão de cruzeiros 
podem ser ab~rtos_ créditos ·especiais até_ um trilhão, independent~ 
daquela autorlZaçao do Senado, e poderao ser abertos ·créditos ex
traordinârios de qualquer natureza. Se o orçamento jã vem rigoro-
samente sem superavit e sem deficit, neste caso só os créditos ex- 1 
traordinârios poderão ser abertos, e com aquela prévia autorização i~.·.~ 
do Senado. A principio entendi que o artigo - que estã muito i 
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mal redigido - se referia somente ao orçamento, porque es
tá subordinado à seção "Do Orçamento" Mas se se referia só ao 
orçamento, o artigo não tinha razão de ser, porque íamos inverter 
tôda a lição dos doutos em matéria de ciência financeira, e in
cluir na Constituição um absurdo, qual o de dizer que só há 
deficit no período inflacionário. O deficit é realm~nte condenável. 
Mas o professor Aliomar Baleeiro, por exemplo, que hoje é homem 
do Supremo Tribunal Federal, entende, e repetiu isto várias vêzes, 
que os deficit são necessários ao desenvolvimento do País. Portanto, 
não compreendo como negar tôda a ciência das finanças. 

Como pode a nossa Constituição dizer que não haverá deficit 
como se fôsse possível proibi-lo por mero artigo de lei? · 

Se isso fôsse viável baixava-se um· ato institucional, dizendo 
que não vai haver deficit e acabava-se com a inflação. 

Entendo que minha emenda, deveria ser aceita - se a com
preensão fôr esta - pelo menos como emenda de redação, tanto 
no que se refere ao título da seção, que passaria a ser "Do Orça
mento e dos Créditos Especiais"- ou suplementares, como queiram 
dizer,. para não ficar só orçamento, e não se entender que se refere 
só a orçamento. No próprio artigo se diria que o montante das des
pesas autorizadas ou a serem autorizadas em cada exercício fi-. 
nanceiro não poderá ser superior ao total da receita .. 

O que se quer votar é a abertura de créditos especiais que vão 
inflacionar o País e permitir deficit não orçamentário. 

· Só assim se compreenderia a letra b, que, se faz a exclusão 
do crédito extraordinário, nada tem a ver com o orçamento pro
priamente dito. 

Se fôr êsse, realniente, ·o entendimento, e se o Relator encon
trar uma redação que corresponda a êsse entendimento, retirarei 
o meu destaque~ Mas, se se refere ao deficit orçamentário, então is
so é uma excr~scência e não poderei retirar o meu destaque, porque 
não quero que a Constituição brasileira se apresente ao mundo 
com êsse defeito de dizer que numa lei se proíbe o deficit. Acabada 
a inflação, pode haver o deficit, sem maiores inconvenientes. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O Relator, evidentemente, 
na forma de decisão já proferida, receberá, no momento oportuno, 
qualquer emenda de redação que vise a melhorar o texto. 

O SR. PAULO SARASATE - É êsse o entendimento de V. 
Exa. : que se refere a tôdas as despesas? 

· O Sr. Senador Ant6nio Carlos - O capítulo não tem dispo
sitivos soltos. É um sistema. No princípio V. Exa. encontra a 
conceituação de crédito extraordinário, de c~édito espe~ial e assim 
vai. O que o art. 65 visa é ao montante da despesa ocorr1da em.cada 
exercício financeiro. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Quer a orçamentá
ria, quer a de crédito? 
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o Sr. Antônio Carlos - Quanto aos créditos especiais, a 
Constituição de 1946 dizia apenas: 

"A autorização para abe~tur~ de cré~to~, suplementar~s ~ 
operações de crédito por antec1paçao da receita . E também disci
plinava a matéria do crédito especial e do crédito extraordinário 
no capítulo ''Do Orçamento". 
. Assim também, no capítulo ''Do Orçamento", do projeto, é 
disciplinada tôda a matéria para abertura de créditos especiais, 
que exige que o Govêrno indique a receita correspondente, onde en
tão, evidentemente, não poderá haver possibilidade de deficit. 
Mas o art. 65 se refere, sem dúvida alguma, ao montante da despesa 
autorizada no exercício, com exceção dos créditos extráordinários. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Quer dizer que os 
créditos especiais estão aí incluídos. 

o Sr. Senador Antônio Carlos -:- De acôrdo com a regra do 
art. 63, que já disciplina a abertura dos créditos especiais. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Com o montante 
da despesa autorizada em cada exercício, da despesa autorizada no 
orçamento e mais daquela que, havendo superavit, seja autorizada 
através de créditos especiais? Se é êsse o en.tendimento, retiro o 
destaque; se não, insisto. "0 montante de despesa autorizada de 
cada exercício", está mal redigido, evidentemente. Deveria dizer: o 
montante das despesas autorizad~ em cada exercício. Dizendo da 
despesa, parece despesa orçamentâria, sobretudo quando fala em 
cada exercício. O montante da despesa autorizada em cada exercí
cio financeiro", isto é, n9s créditos especiais. O que se quis no artigo 
foi só permitir a abertura de créditos especiais, haven9o saldo do 
Tesouro, havendo superavit, havendo recursos prévios para que 
aquêle crédito especial seja aberto. Se é isso, é uma medida salu
tar senão~ é uma excrescência. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) - Deferido o pedido de 
retirada do destaque. . 

. O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * - Sr. Presidente, 
retirado .o '!estaque, quero aproveitar~ entretanto, a oportunidade 
da aprec1açao desta matéria para declarar que, se o assunto viesse 
a votação, ·eu opinaria pela supressão do dispositivo, por entender 
- na conformidade, aliás, da sustentação que fiz no plenário do 
Congresso - que a Constituição, segundo ensinam os melhores 
autores, é o instrumento menos adequado para conter normas 
doutrinárias ou polêmicas. Estabelecer que o Orçamento não pode 
conter deficit ~ão é p~pri~ente uma regra de politica financeira; 
é um princípio doutrmâr1o, uma regra teórica, sujeita, por isso 
mesmo, a tôdas as vacilações da polêmica. (Muito bem.) 

• Nio fol revisto pelo oraclor. 

I 
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. \0 SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Emenda n.o 363/6. 
Altera a redação do Art. 66, da seguinte maneira: 

"Não serão objeto de deliberação emendas que visem a au
mentar o total da despesa de cada anexo ou subanexo do Or
çamento, nos têrmos de legislação, vigente, e bem assim 
as de que decorra modificação no montante, natureza ou ob
jetivo dos demais projetas da iniciativa do Poder Executivo." 

Sr. Presidente entendo que não posso alterar o sistema estabe
. lecido no projeto, no que toca à elaboração do Orçamento. No Arti
go 66, § 1.0, diz o projeto: 

"Não serão objeto de deliberação emendas de que decorrer 
aumento da despesa global ou de cada órgão, projeto ou pro
grama, ou as que visem a modificar o seu montante, natureza 
e justamente êsse setor do Orçamento anual estará subordi
nado aos orçamentos plurianuais. 

Por outro lado, entendo que a legislação que regulará a elabo
ração do Orçamento não será certamente a vigente, já que o sis
tema proposto pelo projeto é bem diferente do atual. Por- estas ra
zões, não acolhi a Emenda 363/6. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro A~eixo) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, a argumentação do nobre Relator é 
tôda favorável à emenda. S. Exa. diz precisamente que, por 
haver lei e planos plurianuais, rejeitou a emenda. Ora, se se vai 
disciplinar determinada matéria, é óbvio que a lei tem de ser res
peitada no Orçamento. 

Agora, é inadmissível dizer, num dispositivo da Constituição, 
que qualquer relator, ao apreciar matéria orçamentária dentro do 
seu subanexo, fica proibido de retirar a verba de um órgão para 
atribui-la a outro, quando· a todo passo vemos os próprios Minis
térios, inclusive o do Planejamento, ·mandarem pedir aos relatores 
que cortem verbas de determinados órgãos, para atribuir essas do
tações a outros. Eu, como relator do Ministério da Educação, fui 
solicitado pelo titular da Pasta a retirar verbas que estavam no 
ensino secundário, a fim de atribuí-las ao ensino superior, porque 
teria havido um corte nas despesas da CAPES. Ficar tolhido, acho 
isso um rigorismo excessivo, uma intocabllidade que toca os ex-

- tremos, uma falta de confiança no Poder Legislativo em matéria o!
çamentária, quando sempre ouvi dizer, desde menino, que a funçao 
precipua do Congresso é votar o Orçamento. 

Quer dizer, então, que o Relator não pode diminu!_r a dotação ~e 
determinado órgão para atribuí-la a outro? Amanha como se vao 

* NA.o :foi revisto pelo orador. 
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fazer as subvenções? Estamos con: o Or9amento. A subvenção 
vem no Conselho Nacional de Serviço Social com verba global e, 
dessa verba global, o Govêrno permite. se retirem os quantitativos 
necessários a fim de aumentar determinados anexos ou subanexos 
que recebe~am emendas do Congresso Nacional. Se não se permite 
mais a retirada de verbas de um órgão para colocá-las em outro 
órgão do próprio subanexo, o que se quer é un: orçamento rígido que 
seria melhor fôsse feito por decreto-lei. (Muzto bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a pa
lavra o Sr. Deputado Tabosa de Almeida. 

O· SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA (Encaminhamento 
de votação) * - Sr. Presidente, os votos. que proferi, até agora, 
sôbre essa. matéria, foram, como os demais, absolutamente cons
cientes. 

Sei que o Govêrno pretende modüicar inteiramente a sistemá
tica da elaboração orçamentária e reconheço que, em muitos casos, 
a orientação qo nôvo sistema é a melhor possível. 

Se o nobre Deputado Paulo Sarasate não houvesse retirado o 
seu destaque, há poucos minutos, e fôsse a sua emenda submetida 
.à apreciação do Plenário da Comissão, eu teria votado contra ela, 
pois acho que S. Exa. não tinha razão alguma, quando queria 
suprimir, dentre outros dispositivos, o art. 65, caput, que diz, pre
cisamente: 

"O montante da despesa autorizada em cada exercício fi
~anceiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas 
para o mesmo período." 

Pretende-se com êsse dispositivo, e com os demais, correlatas, 
precisamente, estabelecer o equilíbrio orçamentário. 
· Tem o melhor objetivo êsse artigo. Por isso não concordaria 
jamais com a supressão do Art. 65 e, repito, votaria contra a emen
da do nobre Deputado Paulo Sarasate, acompanhando .plenamente 
o Relator. . 

Porém, sr: Presidente, não posso votar contra a emenda modi
~~cativa. do parágrafo 1.0 do art. 66, porque, se prevalecer êsse 
diSposi~Ivo, como estã na Constituição, o Congresso Nacional não 

·vai ter direito de fazer mais coisa alguma, no Orçamento, nem se
quer de apresentar emend~ destinadas a conceder subvenções, ·ou 
de modificar qualquer coiSa nos demais anexos do Orçamento. 
A . Tive . a oportunidade de manifestar o meu ponto-de~ vista sôbre 
este assunto ao próprio lider da minha bancada e a minha opinião 

· contrária à per~anência dêss~ d~l?ositivo, nos têrmos em que se 
encontra no ProJeto de, Const1tu1çao. t:le chegou até a me pedir 
que ap~esent~se uma formula destinada a modificar o artigo. Não 
cheguei a faze-lo, apesar de tê-la elaborado. o nobre Deputado 

• NA.o foi revisto pelo orador . 
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Paulo Sarasa~e apresentou el?enda que modifica apenas, cer
tos pontos. Somente a parte final, no tocante à apresentação de 
~mendas que visem a modificar o montante, a natureza e o objetivo 
dos proj etos. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Eu permito isso. 
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- V. Exa. per

mite, não no tocante à elaboração orçamentária ... 
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não, eu permito. 
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- ... mas, sim, 

quanto aos demais projetes de iniciativa do Executivo. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Lamento 

dizer que o prazo de V. Exa. está esgotado. 
O SR. DEPUT~O TABOSA DE ALMEIDA- Recebo a ad

vertência de V. Exa. e encerro minhas considerações, apenas 
esclarecendo os motivos pelos quais votei anteriormente daquela 
forma. Não votaria as 'emendas anteriores do nobre Deputado 
Paulo Sarasate, e votarei favoràvelmente à modificação do§ 1.0, do 
Art. 66. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação 
Passa-se à chamada. Com o Relator, sim, e, neste caso, rejeitando a 
emenda. Não, com a emenda, contra o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com o pare
cer: oito Srs. Congressistas; contra o parecer, cinco. Está mantido 
o dispositivo que se pretendia modificar. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Emenda 363/7. É 
o § 2.0 do Art. 66. Onde se lê a maioria, leia-se um têrço. 

Realmente, o Relator acha que a emenda - e o Sub-Relator 
também- atende ao objetivo do aperfeiçoamento do projeto. 

Parecer favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação o 

parecer. (Pausa). Aprovado. 
··•l7lll'f 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS -Emenda 363/8. Acres-
ta ao art. 66 o seguinte parágrafo: 

§ s.o- O Poder Executivo poderá enviar mensagem a qual
quer das Casas do Legislativo em que esteja tramitando o Pro
jeto de Orçamento, propondo a sua retificação, desde que não 
esteja concluída a votação do subanexo a ser alterado." 

Parecer favorável. 
O SR. RESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação 

o parecer. (Pausa). Aprovado. 
Considerando não podermos realmente prosseguir_ os trabalhos, 

porque o cansaço é manifesto, encerro a presente sessao, marcando 
outra para as 11 horas. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

CP...PÍTULO VII 

Do PODER EXECU'!'IVO 

Seção I - Do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República 

Art. 74. O Poder Executivo é 
exercido pelo Presidente da Repúbli
ca, auxiliado pelos Ministros de Esta~ 
do. 

Art. 75. São condições de elegi
bilidade para Presidente e Vice-Pre
sidente: 

I - ser brasileiro nato; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

TÍTULO I 

CAPÍTULO III 

Do PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I 
Do Presidente e do Vice-Presidente 

da República 

Art. 78. O Poder Executivo é 
exercido pelo Presidente da Repúbli
ca. 

Art. 80. São condições de elegi
bilidade para Presidente e Vice-Pre
sidente da República: 

I - ser brasileiro (art. 129, 
ns. I e ll); 

-------------------------------------------------------------------
n - estar no exercício dos di

reitos políticos; 
II - estar no exercício dos di

reitos políticos; 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO _________________ , ___________________ . ____ _ 

CAPÍTULO VII 

DO PODER EXECUTIVO 

SECÃO I 
Do Presidente e do Vice-Presidente 

da República 

Art 72. - O Poder Executivo 
é exercido pelo Presidente da Repú
blica, auxiliado pelos Ministros de 
Estado. 

Art. 73- São condições de elegi
bilidade para Presidente e Vice-Pre
sidente da República: 

-------------------------------- -----------------·-------
I -- ser brasileiro na to; 

------------------------1------------------------
II - estar no exercício dos di

reitos políticos; 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

III - ser maior de trinta e cinco 
anos. 

Art. 76. O Presidente será eleito 
pelo sufrágio de um co1 9gio eleitoral, 
em sessão pública e mediante votação 
nominal. 

§ 1.0 O colégio eleitoral será com
posto dos membros do Congresso Na
cional e de delegados indicados pelas 
Assembléias Legislativas dos Estados. 

§ 2.° Cada Assembléia indicará 
três delegados e mais um ·por qui
nhentos mil eleitores inscritos no Es
tado, não podendo nenhuma repre
sentação ter menos de quatro dele
gados. 

§ 3.0 A composição e o funcio
namento do colégio eleitoral serão 
regulados em lei complementar. 

Art. 77. O colégio eleitoral reu
nir-se-á na sede do Congresso Nacio
nal, a 15 de janeiro do ano em que se 
findar o manda to presidencial. · 

§ 1.0 Será considerado eleito 
Presidente o candidato que, regis
trado por partido político, obtiver 
maioria absoluta de votos do colégio 
eleitoral. 

§ 2.0 Se não fôr obtida maioria 
absoluta na primeira votação, re
petir-se-ão os escrutínios, e a elei
ção dar-se-á, no terceiro, por maio
ria simples. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

III - ser maior de trinta e cinco 
anos. 

Art. 81. - O Presidente e o Vi
ce-Presidente da República serão 
eleitos simultâneamente, em todo o 
País, cento e vinte dias antes do têr
mo do período presidencial. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 1 

Art. 2.0- A eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da República, 
cujos mandatos terminarão em trin
ta e um (31) de janeiro de 1966, se
rá realizada pela maioria absoluta 
dos membros do Congresso Nacional, 
dentro de dois (2) dias a contar dês
te Ato, em sessão pública e vota
ção nominal. 

§ 1.0 - Se não fôr obtido o quo
rum na primeira votação outra se 
realizará, no mesmo dia, sendo con
siderado eleito quem obtiver a maio
ria simples de votos; no caso de 
empate, prosseguir-se-á na votação 
até que um dos candidatos obtenha 
essa maioria. 

§ 2.0 - Para a eleição regulada 
neste artigo, não haverá inelegibili
dades. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 9/64 

Art. 1.0- Os arts. 38 (caput), 39 
(caput), 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 81 - O Presidente da 
República será eleito, em todo o 
País, cento e vinte dias antes do 
têrmo do período presidencial, 
por maioria absoluta de votos, ex
cluídos para a apuração desta, os 
em branco e os nulos. 

§ 1.0 - Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso Na
cional, dentro de quinze dias após 
haver recebido a respectiva co
municação do Presidente do ·Tri
bunal Superior Eleitoral, reunir
se-á em sessão pública para se 
manifestar sôbre o candidato 
mais votado, que será conside
rado eleito se, em escrutínio se
creto, obtiver metade mais um 
dos votos dos seus membros. 

PROJETO 

III- ser maior de trinta e cinco 
anos. 

Art. 74.- O Presidente será elei
to pelo sufrágio de um colégio elei
toral, em sessão pública e votação 
nominal. 

§ 1.0 - O colégio eleitoral será 
composto dos membros do Congres
so Nacional e de delegados indicados 
pelas Assembléias Legislativas dos 
Estados. 

§ 2.o - Cada Assembléia indica
rá três delegados e mais um por qui
nhentos mil eleitores inscritos no 
Estado. 

§ 3.0 - A composição e o fun
cionamento do colégio eleitoral serão 
regulados em lei complementar. 

Art. 75. - O colégio eleitoral reu
nir-se-á na sede do Congresso Na
cional, a 15 de janeiro do ano em 
que se findar o manda to presidencial. 

§ 1.0 - Será considerado eleito 
Presidente o candidato registrado por 
partido político que obtiver a maio
ria absoluta de votos do colégio elei
toral. 

§ 2.o - Se não fôr obtido o quo
rum na primeira votação, repetir-se
-ão os escrutínios, e a eleição dar-
-se-á, no terceiro, por maioria sim-
ples. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

§ 2.o - Se não ocorrer a maio
ria absoluta referida no parágra
fo anterior, renovar-se-á, até 
trinta dias depois, a eleição em 
todo o País, à qual concorrerão os 
dois candidatos mais votados, 
cujos registras estarão automàti
camente revalidados. 

§ 3.o -No caso de renúncia 
ou morte, concorrerá à eleição 
prevista no parágrafo anterior o 
substituto registrado pelo mesmo 
partido político ou coligação par
tidária. 

§ 4.0 - O Vice-Presidente 
considerar-se-á eleito em virtude 
da eleição do Presidente com o 
qual se candidatar, devendo, para 
isso, cada candidato a Presidente 
registrar-se com um candidato a 
Vice-Presidente." 

ATO INSTITUCIONAL N.O 2 

Art. 9.o ....-A eleição do Presiden
te e do Vice-Presidente da Repúbli
ca, será realizada pela maioria ab
soluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão pública e vota
ção nominal. 

§ 1.0 - Os partidos inscreverão 
os candidatos até cinco dias antes do 
pleito e, em caso de morte ou im
pedimento insuperável de qualquer 
dêles, poderão substituí-los até 24 ho
ras antes da eleição. 

§ 2.0 
- Se não fôr obtido o quo

r'l!m na primeira votação, repetir-se
-ao os escrutínios até que seja atin
gido, eliminando-se sucessivamente, 
do rol dos candidatos, o que obtiver 
menor número de votos. 

§ 3.0 -Limitados a dois candi
datos, a eleição se dará mesmo por 
maioria simples. 

PROJETO 
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CONSTITUIÇAO DE 1967 

§ 3.o o mandato do Presidente da 
República é de quatro anos. 

Art. 78. O Presidente tomará pos
se em sessão do Congresso Nacional e, 
se êste não estiver reunido, perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

§ 1.0 O Presidente prestará o se
guinte comJXomisso: 

"Prometo manter, defender e 
cumprir a Constituição, observar as 
leis, promover o bem geral e susten
tar a união, a inte~ridade e a inde
pendência do Brasil." 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 82.- O Presidente e o Vice
Presidente da República exercerão 
o cargo por cinco anos. 

Art. 83.- O Presidente e o Vice
Presiden te da República tomarão 
posse em sessão do Congresso Na
cional ou, se êste não estiver reu
nido, perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

Parâgrafo único do art. 83. -O 
Presidente da República prestará, no 
ato da posse, êsse compromisso: "~re
meto manter, defender e cumprir a 
Constituição da República, observar 
as suas leis, promover o bem geral 
do Brasil, sustentar-lhe a união, a 
integridade e a independência." 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 9/64 

Art. 1.0 - Os arts. 38 (caput) , 39 
(caput) , 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 82.- O Presidente e o Vice
Presidente da República exerce
rão o cargo por quatro anos." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 9/64 

Art. 1.0 - Os arts. 38 (caput) , 39 
(caput), 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 83. - O Presidente e o 
Vice-Presidente da República to
marão posse a quinze de março, 
em sessão do Congresso Nacional. 

§ 1.0 No caso do § 2.0 do arti
go 81, a posse realizar-se-á den
tro de quinze dias, a contar da 
proclamação do resultado da se
gunda eleição, expirando, porém, 
o mandato a quinze de março do 
quarto ano." 

El\mNDA CONSTITUCIONAL 
N.O 9/64 

Art. 1.0- Os arts. 38 (caput), 39 
(caput) , 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"§ 2.o do art. 83. - O Presi
dente da República prestará, no 
ato da posse, êste compromisso: 
"Prometo manter, defender e cum
prir a Constituição da República, 
observar as suas leis, promover o 
bem geral do Brasil, sustentar-lhe 
a união, a integridade e a inde
pendência." 

PROJETO 

§ 3.0 O mandato do Presidente da 
República é de quatro anos. 

Art. 76. - O Presidente tomará 
posse perante o Congresso Nacional 
e, se êste não estiver reunido, pe
rante o Supremo Tribunal Federal. 

§ 1.0 - O Presidente prestará o 
seguinte compromisso: "Prometo 
manter, defender e cumprir a Cons
tituição e as leis, promover o bem 
geral e sustentar a união, a integri
dade e a independência do Brasil." 
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----·-----------------------------------------------------------------
CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o Se, decorridos dez dias da 
data fixada para a posse, o Presi
dente ou o Vice-Presidente, salvo por 
motivo de fôrça maior, não tiver 
assumido o cargo, êste será decla
rado vago pelo Congresso Nacional. 

Art. 79. Substitui o Presidente, em 
caso de impedimento, e sucede-lhe 
no de vaga, o Vice-Presidente. 

§ 1.0 O Vicc-Presidente conside
rar-se-á eleito com o Presidente re
mandato, observadas as mesmas nor
mas para a eleição e a posse, no que 
couber. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 84. - Se, decorridos trinta 
dias da data fixada para a posse, o 
Presidente ou o Vice-Presidente da 
República não tiver, salvo por mo
tivo de doença, assumido o cargo, ês
te será declarado vago pelo Tribu
nal Superior Eleitoral. 

Art. 79.- Substitui o Presidente, 
em caso de impediment"Õ, e sucede
lhe~ no de vaga, o Vice-Presidente da 
República. 
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E::MENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 9/64 

Art. 1.0 - Os arts. 38 (caput) , 39 
(caput>, 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 81. - § 3.0 - No caso de 
renúncia ou morte concorrerá à 
eleição prevista no parágrafo an
terior o substituto registrado pelo 
mesmo partido político ou coliga
ção partidária." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 9/64 

Art. 1.0 - Os arts. 38 (caput) , 39 
<caput), 81, 82 e 83, da Constituição 
Federal, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 81. - § 4.o -O Vice-Pre
sidente considerar-se-á eleito em 
virtude da eleição do Presidente 
com o qual se candidatar, deven
do, para isso, cada candidato a 
Presidente registrar-se com um 
candidato a Vice-Presidente." 

ATO INSTITUCIONAL N.o 3 

Art. 2.o - O Vice-Presidente da 
República e o Vice-Governador do 
Estado considerar-se-ão eleitos em 
virtude da eleição do Presidente e do 
Governador com os quais forem ins
critos como candidatos. 

PROJETO 

§ 2.0 - Se, decorridos dez dias 
da data fixada para a posse, salvo 
motivo de fôrça maior, o Presidente, 
ou o Vice-Presidente da República, 
não tiver assumido o cargo, êste será 
declarado vago pelo Congresso Na
cional 

Art. 77.- Substitui o Presidente, 
em caso de impedimento, e sucede
-lhe, no de vaga, o Vice-Presidente 
da República. 

§ 1.0 - O Vice-Presidente con
siderar-se-á eleito com o Presidente 
registrado conjuntamente, e para 
igual mandato, observadas as mes
mas normas para eleição e a posse, 
no que couber. 
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§ 2.o O· Vice-Presidente exercerá 
as funções de Presidente do Congres
so Nacional, tendo sàmente voto de 
qualidade, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas em lei com
plementar. 

Art. 80. Em caso de impedimento 
do Presidente e do Vice-Presidente, 
ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presiden
te da Câmara dos Deputados, o Pre
sidente do Senado Federal e o Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 81. Vagando os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, far-se-á 
eleição trinta dias depois de aberta 
a última vaga, e os eleitos comple
tarão os períodos de seus antecesso
re-s. 

Art. 82. O Presidente e o Vice
Presidente não poderão ausentar-se 
do País sem licença do Congresso Na
cional, sob pena de perda do cargo. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 61.- O Vice-Presidente da 
República exercerá as funções de 
Presidente do Senado Federal, onde 
só terá voto de qualidade. 

Art. 79.- § 1.0 - Em caso de im
pedimento ou vaga do Presidente e 
do Vice-Presidente da República, se
rão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presidente 
da Câmara dos Deputados; o Vice
Presiden te do Senado Federal e o 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Art. 79. - § 2.o - Vagando os 
cargos de Presidente e Vice-Presi
dente da República far-se-á eleição 
sessenta dias depois de aberta a úl
tima vaga. Se as vagas ocorrerem 
na segunda metade do período pre
sidencial, a eleição para ambos os 
cargos será feita, trinta dias depois 
da última vaga, pelo Congresso Na
cional, na forma estabelecida em lei. 
Em qualquer dos casos, os eleitos de
verão completar o periodo dos seus 
antecessores. 

Art. 85. - O Presidente e o Vi
ce-Presidente da República não po
derão ausentar-se do País sem per
missão do Congresso Nacional, sob 
pena de perda do cargo. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 4/61 

Art. 23. -Fica extinto o cargo de 
Vice-Presidente da República. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 6/63 

Art. 1.0 -Fica revogada a Emen
da Constitucional n.0 4 e restabeleci
do o sistema presidencial de govêr
no instituído pela Constituição Fe
deral de 1946, salvo o disposto no 
seu art. 61. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 6/63 

Art. 2.o- O § 1.o do art. 79 da 
Constituição passa a vigorar com o 
seguinte texto: 

"Art. 79. - ............... . 

§ t.o - Em caso de impedi
mento ou vaga do Presidente e do 
Vice-Presidente da República se
rão sucessivamente chamados ao 
exercício da Presidência o Presi
dente da Câmara dos Deputados, o 
Presidente do Senado Federal e o 
Presidente do Supremo Tribunal 
Federal." 

PROJETO 

§ 2.0 - O Vice-Presidente da 
República, tendo somente voto de 
qualidade, exercerá as funções de 
presidente do Congresso Nacional, e 
outras que lhe forem conferidas em 

-lei complementar. 

Art. 78. - Em caso de impedi
mento ou vaga do Presidente e do 
Vice-Presidente da República, serão 
sucessivamente chamados ao exer
cício da Presidência o Presidente da 
Câmara dos Deputados o Presidente 
do Senado e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 79.- Vagando os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da Re
pública, far-se-á el~iç~o trinta dias 
depois de aberta a últuna vaga, e os 
eleitos completarão os períodos de 
seus antecessores. 

Art. 80. -O Presidente e_ o Vi
ce-Presidente da República nao po
derão ausentar-se do País sem licença 
do Congresso Nacional, sob pena de 
perda do cargo. 
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Seção II - Das Atribuições do 
Presidente da República 

Art. 83. Compete privativamente 
ao Presidente: 

I - a iniciativa do processo 
legislativo, na forma e 
nos casos previstos nesta 
Constituição; 

n - sancionar, promulgar e 
fazer publicar as leis, ex
pedir decretos e regula
mentos para a sua fiel 
execução; 

m - vetar projetas de lei; 

IV - nomear e exonerar os 
Ministros de Estado, o 
Prefeito do Distrito Fe
deral e os Governadores 
dos Territórios; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

SEÇÃO II 

(Do Capítulo III - Título I) 
Das Atribuições do Presidente da 

República 

Art. 87. - Compete privativa
mente ao Presidente da República: 

Art. 67. - A iniciativa das leis, 
ressai vados os casos de competência 
exclusiva, cabe ao Presidente daRe
pública e a qualquer membro da 
Comissão da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. 

§ 1.0 - Cabe à Câmara dos Depu
tados e ao Presidente da República 
a iniciativa da lei de fixação das 
Fôrças Armadas e a de tôdas as leis 
sôbre matéria financeira. 

§ 2.0 - Ressalvada a competência 
da Câmara dos Deputados, do 
Senado e dos tribunais federais, no 
que concerne aos respectivos serviços 
administrativos, compete exclusiva
mente ao Presidente da República a 
iniciativa das leis que criem empre
gos em serviços existentes, aumentem 
vencimentos ou modifiquem, no de
curso de cada legislatura, a lei de 
fixação das Fôrças Armadas. 

§ 3.o -A discussão dos projetas 
de lei de iniciativa do Presidente da 
República começará na Câmara dos 
Deputados. 

Art. 87. - I - sancionar, pro
mulgar e fazer publicar as leis e ex
pedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução; 

Art. 87. - II - vetar nos têrmos 
do art. 70, § 1.0 , os projetas de lei; 

Art. 87. - III- nomear e demi
tir os ministros de Estado. 

Art. 87.- IV- nomear e demi
tir o Prefeito do Distrito Federal 
(art. 26, §§ 1.0 e 2.0) e os membros 
do Conselho Nacional de Economia 
(art. 205, § l.O) ; 
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PROJETO 

SEçÃo II 

Das Atribuições do Presidente da 
República 

Art. 81. - Compete privativa
mente ao P1esidente da República: 

I - a inicia ti v a do processo 
legislativo, na forma e 
nos casos previstos nesta 
Constituição; 

II - sancionar, promulgar e 
fazer publicar as leis, ex
pedir decretos e regula
mentos para a sua fiel 
execução; 

III -vetar os projetos de lei; 

IV - nomear e demitir os Mi
nistros de Estado; 

v - nomear e demitir o Pre
feito do Distrito Federal 
e os Governadores dos 
Territórios; 
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V -- aprovar a nomeação 
dos Prefeitos dos Muni
cípios declarados de in
terêsse da segurança 
nacional (art. 16, § 1.0, 
letra b); 

VI -- prover os cargos públi
cos federais, na forma 
desta Constituição e das 
leis; 

VII-- manter relações comEs
tados estrangeiros; 

VIII -- celebrar tratados, con
venções e atos interna
cionais ad rejerenàum 
do Congresso Nacional; 

IX - declarar guerra, depois 
de autorizado pelo Con
gresso Nacional, ou, sem 
esta autorização, no caso 
de agressão estrangeira 
verificada no intervalo 
das sessões legisla ti v as; 

X- fazer a paz, com autori
zação ou ad rejerenàum 
do Congresso Nacional; 

XI - permitir, nos casos pre
vistos em lei comple
mentar, que fôrças es
trangeiras transitem pe
lo território nacional ou 
nêle permaneçam tem
poràriamente; 

XII - exercer o comando su
premo das Fôrças Arma
das; 

xm - decretar a mobilização 
nacional total ou par
cialmente; 

XIV- decretar o estado de si
tio; 

XV - decretar e executar a in
tervenção federal; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 87. -- V - prover, na for
ma da lei e com as ressalvas estatuí
das por esta Constituição, os cargos 
públicos federais; 

Art. 87.-- VI- manter relações 
com Estados estrangeiros; 

Art. 87. - VII - celebrar trata
dos e convenções internacionais ad 
rejerenàum do Congresso Nacional; 

Art. 87. - VIII - declarar guer
ra, depois de autorizado pelo Con
gresso Nacional, ou sem essa autori
zação, no. caso de agressão estrangei
ra, quando verificada no intervalo 
das sessões legislativas; 

Art. 87. - IX - fazer a paz, com 
autorização e aà rejerenàum do 
Congresso Nacional; 

Art. 87.- X- permitir, depois 
de autorizado pelo Congresso Nacio
nal, ou sem essa autorização no in
tervalo das sessões legislativas, que 
'fôrças estrangeiras transitem pelo 
território do País, ou, por motivo de 
guerrá, nêle permaneçam temporà
riamente; 

Art. · 87. - XI - exercer o co
mando supremo das Fôrças Armadas, 
administrando-as por intermédio 
dos órgãos competentes. 

Art. 87. - XII - decretar a mo
bilização total ou parcial das Fôrças 
Armadas; 

Art. 87. - XIII - decretar o 
estado de sítio nos têrmos desta 
Constituição; 

Art. 87. - XIV -·- decretar e 
executar a intervenção federal nos 
têrmos dos arts. 7.o e 14; 

I . 
~ 
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VI - prover os cargos públi
cos federais, na forma 
desta Constituição e das 
leis; 

--------------------------------------------------------------------
VII -manter relacões comEs

tados estrangeiros; 

VIII - celebrar tratados, con
venções e atos interna
cionais ad rejerendum 
do Congresso Nacional; 

IX - declarar guerra, depois 
de autorizado pelo Con
gresso Nacional, ou, sem 
esta autorização, no caso 
de agressãc estrangeira 
ocorrida no intervalo das 
sessões legislativas; 

X - fazer a paz, com autori
zação e aà rejerendum 
do Congresso Nacional; 

XI -permitir que fôrças es
trangeiras transitem pe
lo território nacional ou 
nêle permaneçam, tem
poràriamente; 

XII -exercer o comando su
premo das Fôrças Arma
das; 

XIII -decretar a mobilização 
nacional total ou par
cialmente; 

XIV - decretar o estado de sí
tio; 

------------------------------ -- ------·-----------
XV - decretar e executar a in

tervenção federal; 
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XVI- autorizar brasileiros a 
aceitar pensão, emprêgo 
ou comissão de govêrno 
estrangeiro; 

xvn - enviar proposta de or
çamento . à Câmara dos 
Deputados; 

xvm - prestar anualmente ao 
Congresso Nacional, den- · 
tro de sessenta dias após 
a abertura da sessão le
gislativa, as contas rela
tivas ao ano anterior; 

XIX - remeter mensagem ao 
Congresso Nacional por 
ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expon
do a situação do Pais e 
solicitando as providên
cias que julgar necessá
rias; 

XX- conceder indulto e comu
tar penas, com audiência 
dos órgãos instituídos em 
lei. 

Parágrafo único. A lei poderá au
torizar o Presidente a delegar aos 
Ministros de Estado, em certos ca
sos, as atribuições mencionadas nos 
itens VI, XVI e XX. 

I 

CONSTITUIÇAO DE 194:6 

Art. 87. - XV - autorizar brasi
leiros a aceitarem pensão, emprêgo 
ou comissão de govêrno estrangeiro. 

Art. 87. - XVI - enviar à Câ
mara dos Deputados dentro dos pri
meiros dois meses da sessão legis
lativa a proposta de orçamento; 

Art. 87. - XVII - prestar anual
mente ao Congresso Nacional, den
tro de 60 dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas relativas 
ao exercício anterior; 

Art. 87. -XVIII - remeter men
sagem ao Congresso Nacional, por 
ocasião da abertura da sessão legis
lativa, dando conta da situação do 
País e solicitando as providências 
que julgar necessárias; 

Art. 87. - XIX - conceder in
dulto e comutar penas, com audiên
cia dos órgãos instituídos em lei. 

-

d 
a 



~L· ----~----------~----~~-~~~~--~------------~---~------~------~ 

-285-

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 8/64 

Artigo único - O art. 87, n.o XVI, 
.a Constituição, passa a vigorar com 
, seguinte redação: 

"Art. 87. - Compete privativa
mente ao Presidente da Repúbli
ca: 
.................................... 
XVI- enviar à Câmara dos Depu
tados até 31 de julho de cada ano, 
a proposta do orçamento." 

PROJETO 

XVI - autorizar brasileiros a 
aceitar pensão, emprêgo 
ou comissão de govêrno 
estrangeiro; 

XVII - enviar proposta de or
çamento à Câmara dos 
Deputados (art. 67) ; 

------------------------------~1---------------------------------
XVlli - prestai' anualmente ao 

Congresso Nacional, den
tro de sessenta dias após 
a abertura da sessão le
gislativa, as contas rela
ti v as ao ano anterior; 

XIX - remeter mensagem ao 
Congresso Nacional por 
ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expon
do a situação do País e 
solicitando as providên
cias que julgar necessá
rias; 

XX- conceder indulto e comu
tar penas, com audiência 
dos órgãos instituídos em 
lei. 

Parágrafo único - A lei poderá 
autorizar o Presidente da República 
a delegar aos Ministros de Estado 
em certos casos, as atribuições men
cionadas nos itens VI, XVI e XX. 

• 
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SEÇÃO III 

Da Responsabilidade do Presidente 
da República 

Art. 89- São crimes de respon
sabilidade os ates do Presidente da 
República que atentarem contra a 
Constituição Federal e, especialmen
te, contra: 

I - a existência da União; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

SEÇÃO III 

(Do Capítulo III - Título I) 
Da Responsabilâidade do Presidente 

da República 

Art. 84. - são crimes de respon
sabilidade os atos do Presidente que 
atentarem contra a Constituição Fe
deral e, especialmente: 

Art. 89 - I - A existência da 
União; 

Art. 89. - IV - A segurança in
terna do País; 

----------------------------------·----------------------------------
II - o livre exercício do Po

der Legislativo, do Po
der Judiciário e dos Po
dêres constitucionais 

dos Estados; 

Art. 89. -II- O livre exercício 
do Poder Legislativo, do Poder Judi
ciário e dos podêres constitucionais 
dos Estados; 

~ ~----------------------------------------------------------
~--··'' III -o exercício dos direitos Art. 89.- III- O exercício dos 

políticos, individuais e direitos políticos, individuais e se-
sociais; ciais; 

IV- a segurança interna do 
País; 

V- a probidade na admi
nistração; 

VI - a lei orçamentária; 

VII- o cumprimento das de
cisões judiciárias e das 
leis. 

Parágrafo único. ~sses crimes se
rão definidos eni lei especial, que es
tabelecerá as normas de processo e 
julgamento. 

Art. 85. O Presidente, depois que 
a Câmara dos Deputados declarar 
procedente a acusação pelo voto de 
dois terços de seus membros, será 
submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nos cr1-
n1es comuns ou, perante à Senado 
Federal, nos de responsabilidade. 

Art. 89.- V- A probidade na 
administração; . 

Art. 89. - VI - A lei orçamentá
ria. 

Art. 89. - VII -- A guarda e o 
legal emprêgo dos dinheiros públi
cos; 

Art. 89. - VIII - O cumpri
mento das decisões judiciárias. 

Parágrafo único - :S:sses crimes 
serão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo 
e julgamento. 

Art. 83. - O Presidente da Re
pública, depois que a Câmara dos 
Deputados, pelo voto da maioria ab
soluta dos seus membros, declarar 
procedente a acusação, será subme
tido a julgamento perante o Supre
mo Tribunal Federal, nos crimes co
muns, ou perante o Senado Federal, 
nos de responsabilidade. 

i·.'. I i 
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Art. 82- São crimes de respon
sabilidade os atos do Presidente da 
República que atentarem contra a 
Constituição, especialmente contra: 

PROJETO 

Seção III - Da Responsabilidade do 
Presidente da República 

I - a existência da União e a 
segurança nacional; 

II - o livre exercício dos Podê
res Legislativo e Judiciário 
e o fiel cumprimento de 
suas decisões, assim como 
dos podêres constitucionais 
dos Estados; 

III - o exercício dos direitos 
políticos, individuais e 
sociais; 

IV- a lei orçamentária e a 
probidade da administra
ção. 

Parágrafo único - A lei comple
mentar definirá êsses crimes e esta
belecerá os prazos e as normas de 
processo e julgamento. 

Art. 83. - o Presidente da Repú
blica, depois que a Câmara dos Depu
tados declarar procedente a acusa
ção, pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros, será submetido a 
julgamento perante o Supremo Tri
bunal Federal, nos crimes comuns, ou, 
perante o Senado, nos de responsa
bilidade. 
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§ 1.0 Declarada procedente a acu
sação, o Presidente ficará suspenso 
de suas funções. 

§ 2.o Decorrido o prazo de ses
senta dias, se o julgamento não esti
ver concluído, o processo será ar
quivado. 

Seção IV- Dos Ministros de Estado 

Art. 86. Os Ministros de Estado 
são auxiliares do Presidente da Re
pública, escolhidos dentre brasileiros 
natos, maiores de vinte e cinco anos, 
no gôzo dos direitos políticos. 

Art. 87. Além das atribuições que 
a Constituição e as leis estabelece
rem, compete aos Ministros: 

I - referendar os atos e decre
tos assinados pelo Presi
dente; 

n - expedir instruções para a 
execução das leis, decretos 
e regulamentos; 

ni- apresentar ao Presidente 
da República relatório 
anual dos serviços realiza
dos no Ministério; 

IV - comparecer à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Fe
deral, nos casos e para os 
fins previstos nesta Consti
tuição. 

Art. 88. Os Ministros de Estado, 
nos crimes comuns e nos de respon
sabilidade, serão processados e jul
gados pelo Supremo Tribunal Fede
ral e, nos conexos com os do Presi
dente da República, pelos órgãos 
competentes para o processo e julga
mento dêste. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Parágrafo único. - Art. 88. -
Declarada a procedência da acusa
ção, ficará o Presidente da Repúbli
ca suspenso da suas funções. 

SEÇÃO IV 
(Do Capítulo III- Título I) 

Dos Ministros de Estado 

Art. 90- O Presidente da Repú
blica é auxiliado pelos Ministros de 
Estado. 

Parágrafo único - São condições · 
essenciais para a investidura no car
go de Ministro de Estado: 

I - ser brasileiro (art. 129, ns. I 
e n; 

II - estar no exercício dos di
reitos políticos; 

In - ser maior de 25 anos. 

Art. 91 - Além das atribuições 
que a lei fixar, compete aos Minis
tros de Esta~ o: 

Art. 91- I- referendar os atos 
assinados pelo Presidente da Repú
blica; 

Art. 91- II- expedir instruções 
para a boa execução das leis, decre
tos e regulamentos; 

Art. 91 - m- Apresentar ao 
Presidente da República relatório dos 
serviços de cada ano realizados nos 
ministérios; 

Art. 9l - IV - Comparecer à 
Câ1nara dos Deputados e ao Senado 
Federal nos casos e para os fins in
dicados nesta Constituição. 

Art. 92 - Os Ministros de Esta
do serão, nos crimes comuns e nos 
de responsabilidade, processados e 
julgados pelo Supremo Tribunal Fe
deral e, nos conexos com os do Pre
sidente da República, pelos órgãos 
competentes para o processo e julga
mento dêste. 

11 

I 
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§ 1.0 Declarada procedente a acu
sação, o Presidente da República fi
cará suspenso de suas funções. 

§ 2.0 - Decorrido o prazo de ses
senta dias, o processo será arquivado, 
se o julgamento não estiver con
cluído. 

SEÇÃO IV 
Dos Ministros de Estado 

Art. 84 - Os Ministros de Estado 
são aUXiliares do Presidente da Repú
blica, escolhidos dentre os brasilei
ros natos, maiores de vinte e cinco 
anos, no gôzo de direitos políticos. 

Art. 85 - Além das atribuições 
que a Constituição e a lei estabele
cerem, compete aos Ministros: 

I - referendar os atos e decre
tos assinados pelo Presi
dente; 

II - expedir instruções para a 
execução das leis, decretos 
e regulamentos; 

nr- apresentar ao Presidente 
da República relatório 
anual dos serviços realiza
dos no Ministério; 

IV - comparecer à Câmara dos 
Deputados e ao Senado 
nos casos e para os fins 
previstos nesta Coll§titui
ção. 

Art. 86 - Os Ministros de Estado, 
nos crimes comuns e de responsabi
lidade, serão processados e julgados 
pelo Supremo Tribunal Federal e, 
nos conexos com os do Presidente da 
República, pelos órgãos competentes 
para o processo e julgamento dêste. 
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Parágrafo único - São crimes de 
responsabilidade do Ministro de Esta
do os referidos no art. 84 e o não 
comparecimento à Câmara dos 
Deputados e ao Senado, quando re
gularmente convocados. 

\.. 

Seção V- Da Segurança Nacional 

Art. 89 Tôda pessoa natural ou 
jurídica é responsável pela seguran
ça nacional, nos limites definidos em 
lei. 

Art. 90. O Conselho de Segurança 
Nacional destina-se a assessorar o 
Presidente da República na formu
lação e na conduta da segurança na
cional. 

§ 1.0 o Conselho compõe-se do 
Presidente e do Vice-Presidente da 
República e de todos os Ministros de 
Estado. 

§ 2.o A lei regulará a organiza
ção, competência e o funcionamento 
do Conselho e poderá admitir outros 
membros natos ou eventuais. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 93 - São crimes de respon
sabilidade, além do previsto no arti
go 54, parágrafo único, os atas defi
nidos em lei (art. 89), quando pra
ticados ou ordenados pelos Ministros 
de Estado. 

(Art. 54 - parágrafo fuiico: 
não-comparecimento, sem j ustifi
cação, à Câmara ou ao Senado, 
quando convocado; 

Art. 89 - crimes de respon
sabilidade do Presidente da Repú
blica). 

Parágrafo único do art. 93 - Os 
Ministros de Estado são responsáveis 
pelos atos que assinarem, ainda que 
juntamente com o Presidente daRe
pública, ou que praticarem por or
dem dêste. 

Art. 179 - Os problemas relati
vos à defesa do País serão estudados 
pelo Conselho de Segurança Nacional 
e pelos órgãos especiais das Fôrças 
Armadas incumbidos de prepará-las 
para a mobilização e as operações 
militares. 

Art. 179 - § t.o - o Conselho de 
Segurança Nacional será dirigido pe
lo Presidente da República, e dêle 
participarão, no caráter de membros 
efetivos, os Ministros de Estado e os 
Chefes de Estado-Maior que a lei 
determinar. Nos impedimentos, in
dicará o Presidente da República o 
seu substituto. 

Art. 179 - § 2.0 - A lei regulará 
a organização, a competência e o 
funcionamento do Conselho de Segu
rança Nacional. 

I . -
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(Vide Emenda Constitucional nú
mero 17, de 1965 - art. 3.o, em con
fronto ao art. 39 do Projeto). 

PROJETO 

Parágrafo único. São crimes de 
responsabilidade do Ministro de Es
tado os referidos no art. 82, o não 
comparecimento à Câmara dos Depu
tados e ao Senado, quando regular
mente convocados. 

(Vide "Responsabilidade do Pre
sidente da República" - Art. 82) . 

SEÇÃO v 
Da Segurança Nacional 

Art. 87 - Tôda pessoa natural ou 
jurídica é responsável pela seguran
ca nacional, nos limites definidos em 
lei. 

Art. 88 - O Conselho de Segu
rança Nacional destina-se a assesso
rar o Presidente da República na for
mulação e na conduta da segurança 
nacional. 

§ 1.0 O Conselho compõe-se do 
Presidente e do Vice-Presidente da 
República e de todos os Ministro de 
Estado. 

§ 2 .o A lei regulará a organiza
ção, competência e o funcionamento 
do Conselho e poderá admitir outros 
membros natos ou eventuais. 



-292-

CONSTITUIÇAO DE 1967 

Art. 91. Compete ao Conselho de 
Segurança Nacional: 

I -o estudo dos problemas re
lativos à segurança nacio
nal, com a cooperação dos 
órgãos de informação e dos 
incumbidos de preparar a 
mobilização nacional e as 
operações militares; 

II - nas áreas indispensáveis 
à segurança nacional, dar 
assentimento prévio para: 

a) concessão de terras, abertu
ra de vias de transporte e instalação 
de meios de comunicação; 

b) construção de pontes e es
tradas internacionais e campos de 
pouso; 

c) estabelecimento ou explora
ção de indústrias que interessem à 
segurança nacional; 

m - modificar ou cassar as 
concessões ou autorizações referidas 
no item anterior. 

Parágrafo único. A lei especifi
cará as áreas insdispensáveis à segu
rança nacional, regulará sua utili
zação e assegurará, nas indústrias 
nelas situadas, predominância de ca
pitais e trabalhadores brasileiros. 

Seção VI -Das Fôrças Armadas 

Art. 92. As fôrças armadas, cons
tituídas pela Marinha de Guerra, 
Exército e Aeronáutica Militar, são 
instituições nacionais, permanentes e 
regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da 
República e dentro dos limites da lei. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art.179- Os problemas relativos 
à defesa do País serão estudados pe
lo Conselho de Segurança Nacional e 
pelos órgãos especiais das Fôrças Ar
madas incumbidos de prepará-las 
para a mobilização e as operações mi
litares. 

Art. 180- Nas zonas indispensá
veis à defesa do País, não se permi
tirá, sem prévio assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional: 

I -qualquer ato referente à 
concessão de terras, à aber
tura de vias de comunica
ção e à instalação de meios 
de transmissão; 

Art. 180 - n - a construção de 
pontes e estradas internacionais; 

Art. 180 - m - o estabelecimen
to ou exploração de quaisquer indús
trias que interessem à segurança do 
País. 

Art. 180 - § 2.o - As autoriza
ções de que tratam os números I, II e 
m poderão em qualquer tempo ser 
modificadas ou cassadas pelo Con
selho de Segurança Nacional. 

Art. 180 - § 1.o -A lei especi
ficará as zonas indispensáveis à de
fesa nacional, regulará a sua utiliza
ção e assegurará, nas indústrias ne
las situadas, predominância de ca
pitais e trabalhadores brasileiros. 

TíTULO VII 
Das Fôrças Armadas 

Art. 176 - As Fôrças Armadas, 
constituídas essencialmente pelo 
Exército, Marinha e Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes, 
organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade su
prema do Presidente da República e 
dentro dos limites da lei. 
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Art. 89 - Compete ao Conse
lho de Segurança Nacional: 

I - o estudo dos problemas re
lativos à segurança nacio
nal, com a cooperação dos 
órgãos de informação e dos 
incumbidos de preparar a 
mobilização nacional e as 
operações militares; 

II - nas áreas indispensáveis 
à segurança nacional, dar 
assentimento prévio para: 

a) concessão de terras, abertura 
de vias de transporte e instalação de 
meios de comunicação; 

b) construção de pontes e es
tradas internacionais e campos de 
pouso; 

c) estabelecimento ou explora
ção de indústrias que interessem à 
segurança nacional; 

m - modificar ou cassar as 
concessões ou autorizações referidas 
no item anterior. 

Parágrafo único. A lei especifi
cará as áreas indispensáveis à segu
rança nacional, regulará sua utili
zação e assegurará, nas indústrias 
nelas situadas, predominância de ca
pitais e trabalhadores brasileiros. 

SEÇÃO VI 

Das Fôrças Armadas 

Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas pela Marinha de Guerra, 
Exército e Aeronáutica Militar, são 
instituições nacionais, permanentes e 
regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da 
República. 
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§ 1.0 Destinam-se as fôrças ar
madas a defender a Pátria e a ga
rantir os Podêres constituídos, a lei 
e a ordem. 

§ 2.o Cabe ao Presidente da Repú
blica a direção da guerra e a escolha 
dos comandantes-chefes. 

Art. 93. Todos os brasileiros são 
obrigados ao serviço militar ou a ou
tros encargos necessários à segurança 
nacional, nos têrmos e sob as penas 
da lei. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 177 - Destinam-se as Fôr
ças- Armadas a defender a Pátria e a 
garantir os podêres constitucionais, a 
lei e a ordem. 

Art. 178 - Cabe ao Presidente da 
República a direção política da guer
ra e a escolha dos comandantes-che
fes das fôrças em operação. 

Art. 181 - Todos os brasileiros 
são obrigados ao serviço militar ou a 
outros encargos necessários à defesa 
da Pátria, nos têrmos e sob as penas 
da lei. 

--------------------------------- ----------------------------------
Parágrafo único. As mulheres e os 

eclesiásticos, bem como aquêles que 
forem dispensados, ficam isentos do 
serviço militar, mas a lei poderá atri
buir-lhes outros encargos. 

Art. 94 - As patentes, com as 
vantagens, prerrogativas e deveres a 
elas inerentes, são garantidas em tô
da a plenitude, assim aos oficiais da 
ativa e da reserva, como aos refor
mados. 

§ 1.0 Os títulos, postos e unifor
mes militares são privativos do mili
tar da ativa ou da reserva e do re
formado. 

Art. 181 - § 1.0 - As mulheres 
ficam isentas do serviço militar, mas 
sujeitas aos encargos que a lei esta
belecer. 

Art. 181 - § 2.0 - A obrigação 
militar dos eclesiásticos será cumpri

. da nos. serviços das fôrças armadas 
ou na sua assistência espiritual. 

Art; 181 - § 3.o - Nenhum bra
sileiro poderá, a partir da idade ini
cial, fixada em lei, para prestação de 
serviço militar, exercer função pú
blica ou ocupar emprêgo em entidade 
autárquica, sociedade de economia 
mista ou emprêsa concessionâria de 
serviço público, sem a prova de ter-se 
alistado, ser reservista ou gozar de 
isenção. 

Art. 181 - § 4.o - Para favorecer 
o cumprimento das obrigações mUi
tares, são permitidos os tiros-de
-guerra e outros órgãos de formação 
de reservistas. 

Art. 182 - As patentes, com as 
vantagens, regalias e prerrogativas a 
elas inerentes, são garantidas em tô
da a plenitude, assim aos oficiais da 
ativa e da reserva, como aos refor
mados. 

Art. 182 - § 1.o - Os títulos, 
postos e uniformes militares são pri
vativos do militar da ativa ou da re
serva e do reformado. 

I 

L 



·------~~----~----------___j~--L.----~--------~~L~-----------------------

-295-

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

§ 1.0 Destinam-se as Fôrças Ar
madas a defender a Pátria e a ga
rantir os podêres constituídos, a lei 
e a ordem. 

§ 2.° Cabe ao Presidente da Repú
blica a direção da guerra e a escolha 
dos comandantes-chefes. 

Art. 91- Todos os brasileiros são 
obrigados ao serviço militar ou a ou
tros encargos necessários à seguran
ça nacional, nos têrmos e sob as 
penas da lei. 

Parágrafo único - As mulheres 
e os eclesiásticos são isentos do 
serviço militar, mas a lei poderã 
estabelecer-lhes outros encargos, 
assim como aos dispensados, da 
sua prestação efetiva. 

Art. 92 - As patentes, com as 
vantagens, prerrogativas e deveres a 
elas inerentes, são garantidas em tô
da plenitude, assim aos oficiais da 
ativa e da reserva, como aos reforma
dos. 

§ t.o - Os títulos, postos e uni
formes militares são privativos do 
militar da ativa ou da reserva e do 
reformado. 
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§ 2.o O oficial das fôrças armadas 
sõmente perderá o pôsto e a patente 
por sentença condenatória, passada 
em julgado, restritiva da liberdade 
individual por mais de dois anos; ou 
nos casos previstos em. lei, se decla
rado indigno do oficial a to, ou com êle 
incompatível, por decisão do tribunal 
militar de caráter permanente, em 
tempo de paz, ou do tribunal especial, 
em tempo de guerra. 

§ a.o O militar da ativa que acei
tar cargo público permanente, estra
nho à sua carreira, .será transferido 
para a reserva, com os direitos e 
deveres definidos em lei. 

§ 4.0 O militar da ativa que acei
tar qualquer cargo público clvU tem
porário, não eletivo, assim como em 
autarquia, empresa pública ou so
ciedade de economia mista, ficará 
agregado ao respectivo quadro e sõ
mente poderá ser promoVIdo por an
tiguidade, enquanto permanecer nes-
sa situação, contando-se-lhe o tempo 
de serviço apenas para aquela pro
moção, transferência para a reserva 
ou reforma. Depois de dois anos de 
afastamento, contínuos ou não, serâ 
transferido, na forma da lei, para a 
reserva, ou reformado. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 182 - § 2.0 - O oficial das 
Fôrças Armadas só perderá o pôsto e 
a patente por sentença condenatória 
passada em julgado, cuja pena restri
tiva da liberdade individual ultra
passe dois anos; ou, nos casos pre
vistos em lei, se fôr declarado indig
no do oficialato ou com êle incom
patível, conforme decisão de Tribu-

. nal Militar de caráter permanente 
em tempo de paz, ou de tribunal es
pecial em tempo de guerra externa 
ou civil. 

Art. 182 - § 3.0 - O militar em 
atividade que aceitar cargo público 
permanente estranho à sua carreira 
será transferido para a reserva, com 
os direi tos e deveres definidos . em lei. 

Art. 182- § 4.o- O militar em 
atividade que aceitar cargo público 
temporário, eletivo ou não, será agre
gado ao respectivo quadro e sõmente 
contará tempo de serviço para a 
promoção por antigüidade, transfe
rência para a reserva ou reforma. 
Depois de 8 anos de afastamento, 
contínuos ou não, serâ transferido, 
na forma da lei, para a reserva, sem 
prejuízo da contagem de tempo para 
a reforma. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 19, DE 1965 

Art. 2.0 - O § 4.0 do art. 182 da 
Constituição passará a ter a seguin
te redação: 

§ 4.0 - O militar em ativida
de que aceitar cargo público ci
vil temporário não-eletivo será 
agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá ser promovido 
por antigüidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para 
aquela promoção, transferência 
para a reserva ou reforma. Depois 
de 2 ~nos de afastamento, contí
nuo ou não, será transferido, na 
forma da lei, para a reserva, ou 
reformado." 

Art. 3.o - Na aplicação do dis
posto no parágrafo 4.0 do art. 182 
da Constituição, os militares que, 
!l,a data da publicação desta emenda, 
Ja se encontrarem afastados, no de
sempenho de cargo público civil, há 
2 anos ou mais, poderão permanecer 
nesta situação por mais 6 meses. Os 
que estiverem afastados há menos de 
2 anos poderão assim permanecer 
até completarem o máximo de 2 anos 
e 6 meses de afastamento. 

PROJETO 

§ 2.0 - O oficial das Fôrças Ar
madas somente perderá o pôsto e a 
patente por sentença condenatória, 
passada em julgado restritiva da li
berdade individual por mais de dois 
anos; ou nos casos previstos em lei, 
se declarado indigno do oficiala to 
ou com êle incompatível, por decisã~ 
do tribunal militar de caráter per
manente, em tempo de paz, ou do 
tribunal especial, em tempo de guer
ra. 

§ 3.0 - O militar da ativa que 
aceitar cargo público permanente, 
estranho à sua carreira, será trans
ferido para a reserva, com os direitos 
e deveres definidos em lei. 

§ 4.o - O militar da ativa que 
aceitar qualquer cargo público civil 
temporário, não eletivo, assim como 
em autarquia, emprêsa pública ou 
sociedade de economia mista, ficará 
agregado ao respectivo auadro e sõ
mente poderá ser promovido por an
tiguidade, enquanto permanecer nes
sa situação, contando-se-lhe o tem-
po de serviço apenas para aquela 
promoção, transferência para a re
serva ou reforma. Depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou 
não, será transferido, na forma da 
lei, para a reserva, ou reformado. 
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§ 5.o Enquanto perceber remune
ração do cargo temporário, assim 
como de autarquia, emprêsa pública 
ou sociedade de economia mista, não 
terá direito o militar da ativa aos 
vencimentos e vantagens do seu pôs
to, assegurada a opção. 

§ 6.o Aplica-se aos militares o 
disposto nos §§ 1.o, 2.0 e 3.0 do ar
tigo 101, bem como aos da reserva e 
reformados ainda o previsto no § 3.0, 
do art. 97. 

§ 7 .o A lei estabelecerá os limi
tes de idade e outras condições para 
a ·transferência dos militares à !na
tividade. 

§ 8.0 A carreira de oficial da Ma
rinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronáutica Militar é privativa dos 
brasileiros na tos. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 182 - § 5.o - Enquanto 
perceber remuneração do cargo per
manente ou temporário, não terá di
reito o militar aos proventos do seu 
pôsto quer esteja em atividade, na 
reserva ou reformado. 

Art. 182 - §6.0 - Aos milita
res se aplica o disposto nos arts. 192 
e 193. 

(Tempo de serviço e revisão 
dos proventos de !natividade -

vide "Dos funcionários públicos") 

---------------------------~----1---------~-----------------------

Seção VII -Dos Funcionários 
Públicos 

Art. 95. Os cargos públicos são 
acessíveis a todos os brasileiros, pre
enchidos os requisitos que a lei esta
belecer. 

§ t.o A nomeação para cargo pú
blico exige aprovação prévia em con
curso público de provas ou de provas 
e títulos. 

§ 2.0 Prescinde de concurso a no
meação para cargos em comissão, 
declarados em lei, de livre nomeação 
e exoneração. 

§ 3.o Serão providos somente por 
brasileiros natos os cargos da car
reira de diplomata, os de embaixa
dor e outros previstos nesta Consti
tuição. 

Art. 98. Não se admitirá vin
culação ou equiparação de qualquer 
natureza para o efeito de remunera
ção do pessoal do serviço público. 

TíTULOVni 
Dos Funcionários Públicos 

Art. 184 - Os cargos públicos 
são acessíveis a todos os brasileiros 
observados os requisitos que a lei es
tabelecer. 

Art. 1~6- A primeira investidura 
em cargo de carreira e em outros 
que a lei determinar efetuar-se-á me
diante concurso, precedendo inspe
ção de saúde. 

Art. 188- São estáveis: 

Parágrafo único - O disposto 
neste artigo não se aplica aos car
gos de confiança nem aos que a lei 
declare de livre nomeação e demissão. 
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§ 15.0 - Enquanto perceber remu
neração de cargo temporário, assim 
como de a'Jtarquia, emprêsa pública 
ou sociedade de economia mista, não 
terá direito o militar da ativa aos 
vencimentos e vantagens do seu pôs
to, assegurada a opção. 

§ 6.0 - Aplica-se aos militares, 
no que couber, o disposto nos §§ 1.0 e 
2.0 do art. 99. 

§ 7.o - A lei estabelecerá os li
mites de idade e outras condições 
para a transferência dos militares 
à !natividade. 

----------------------------------------------------------------------

SEÇÃO VII 

Dos Funcionários Públicos 

Art. 93 - Os cargos públicos são 
acessíveis a todos os brasileiros, pre
enchidos os requisitos que a lei es
tabelecer. 

§ 1.0 A nomeação para cargo pú
blico exige aprovação prévia em con
curso público de provas ou de pro
vas e títulos. 

§ 2.0 Prescinde de concurso a no
meação para cargos em comissão, 
declarados em lei, de livre nomeação 
e demissão. 

Art. 94 - Não se admitirá vin
culação ou equiparação de qualquer 
natureza para o efeito de remune
ração do pessoal do serviço público. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Art. 97. É vedada a acumulação 
remunerada, exceto: 

I- a de juiz e um cargo de 
professor; 

II - a de dois cargos de pro
fessor; 

III - a de um cargo de p~ofes
sor com outro técnico ou científico; 

IV - a de dois cargos privativos 
de médico. 

§ 1.0 Em qualquer dos casos, a 
acumulação sõmente é permitida 
quando haja correlação de matérias 
e compatibilidade de horários. 

§ 2.0 A proibição de acumular se 
estende a cargos, funções ·ou empre
gos -em autarquias, emprêsas públi
cas e sociedades de economia mista. 

§ s.o A proibição de acumular 
proventos não se aplica aos aposen
tados, quanto ao exercício de manda
to eletivo, cargo em comissão ou ao 
:contrato para prestação de servi-· 
ços técnicos ou especializados. 

Art. 98. São vitalícios os magis
trados e os Ministros do Tribunal 
de Contas. 

Art. 99. São estáveis, após dois 
anos, os funcionários, quando nomea
dos por concurso. 

§ 1.o Ninguém pode ser efetiva
~do ou adquirir estabilidade, como 
'funcionário, se não prestar concur
so público. 

§ 2.o Extinto o cargo, o funcio
nário estável ficará em disponibili
dade remunerada, com vencimentos 
integrais, até o seu obrigat_ório apro
veitamento em cargo equ1valente. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 185- É vedada a acumula
ção de quaisquer cargos, exceto a 
prevista no art. 96, n.O I, e a de dois 
cargos de magistério ou a de um dês
tes com outro técnico ou científico, 
contanto que haja correlação de ma
térias e compatibilidade de horário. 

Art. 96 - É vedado ao juiz: 

I - exercer, ainda que em dis
ponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo o magistério secundá
rio e superior e os casos previstos 
nesta Constituição, sob pena de per
da do cargo judiciário; 

Art. 187 - São vitalícios somente 
os magistrados, os ministros do Tri
bunal de Contas, os titulares de ofí
cio de justiça e os professôres cate
dráticos. 

(Vide pág. 74, art. 188 e seu pa
rágrafo único) . 

Art. 189 - Parágrafo único -
Extinguindo-se o cargo, o funcioná
rio estável ficará em disponibilidade 
.remunerada até o seu obrigatório 
aproveitamento em outro cargo de 
natureza e vencimentos compatíveis 
com o que ocupava. 
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E:MENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 20, 1965 

o art. 185 da Constituição passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 185 - É vedada a 
acumulação de quaisquer cargos, 
no serviço público federal, esta
dual, municipal ou dos Territó
rios e Distrito Federal, bem como 
em entidades autárquicas, paraes
tatais ou sociedades de economia 
mista, exceto a prevista no arti
go 96, n.0 I, a de dois cargos de 
magistério ou a de um dêstes com 
outro técnico ou científico, ou, 
ainda, a de dois destinados a mé
dicos, contanto que haja corre
lação de matérias e compatibili
dade de horário. 

Parágrafo único - Excetuam
-se da proibição dêste artigo os 
professôres da antiga Fundação 
Educacional do Distrito Federal, 
considerados servidores munici
pais da Prefeitura do Distrito Fe
deral, por fôrça da Lei n.o 4.242, 
de 17-7-1963, respeitada a compa
tibilidade de horário." 

PROJETO 

Art. 95- É vedada a acumula
ção remunerada, exceto: 

I - a de juiz e um cargo de 
professor; 

n - a de dois cargos de pro
fessor; 

III -a de um cargo de profes
sor com outro técnico ou científico; 

IV - a de dois cargos privativos 
de médico. 

§ 1.o Em qualquer dos casos, a 
acumulação sàmente é permitida 
quando haja correlação de matérias 
e compatibilidade de horários. 

§ 2.0 A proibição de acumular se 
estende a cargos, funções ou empre
gos em autarquias, emprêsas públi
cas e sociedades de economia mista. 

§ s.o A proibição de acumular 
não se aplica aos aposentados, quan
to ao exercício de cargos em comis
são ou a contratos para prestação 
de serviços técnicos ou especializa
dos. 

Art. 96 - São vitalícios os ma
gistrados e os Ministros do Tribunal 
de Contas. 

Art. 97 - São está veis, após dois 
anos, os funcionários, quando no
meados por concurso. 

§ 1.o - Iinguém pode ser efetiva
'do ou adquirir estabilidade, como 
funcionário, se não· prestou concur
so público. 

§ 2.o Extinto o cargo, o funcio
nário estável ficará em disponibili
dade remunerada, com proventos 
proporcionais, até o seu o briga tório 
aproveitamento em cargo equiva
lente. 
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Art. 100. O funcionário será apo
sentado: 

I -por invalidez; 
II - compulsoriamente aos 70 

anos de idade; 
III - voluntàriamente, a p ó s 

trinta e cinco anos de ser
viço. 

§ 1.0 No caso do número m, o 
prazo é reduzido a trinta anos, para 
as mulheres. 

§ 2.0 Atendendo a natureza espe
cial do serviço, a lei federal poderá 
reduzir os limites de idade e de tem
po de serviço, nunca inferiores a ses
senta e cinco e vinte e cinco anos, 
respectivamente, para a aposentado
ria compulsória e a facultativa, com 
as vantagens do item I, do art. 101. 

Art. 101. Os proventos da aposen
tadoria serão: 

I - integrais, quando o funcio
nário: 

a>. contar trinta e cinco anos 
de serviço, se do sexo masculino; ou 
trinta anos de serviço, se do femi
nino; 

b) invalidar-se por acidente 
ocorrido em serviço, por moléstia 
profissional, ou doença grave, con
tagiosa ou incurável, especificada 
em lei; 

II - proporcionais ao tempo de 
serviço, quando o funcionário contar 
menos de trinta e cinco anos .de ser
viço. 

§ 1.0 O tempo de serviço públi
co federal, estadual ou municipal se
rá computado integralmente para os 
efeitos de aposentadoria e disponi
bilidade. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 191 - O funcionário será 
aposentado: 

Art. 191 -I- por invalidez; 
Art. 191 - II - compulsoriamen

te, aos setenta anos de idade; 
Art. 191 - § 1.0 - Será apo

sentado, se o requerer, o funcionário 
que contar trinta e cinco anos de ser-
viço; · 

Art. 191 - § 4.0 - Atendendo à 
natureza especial do serviço, pode
rá a lei reduzir os limites referidos 
em o número II e no § 2.0 dêste ar
tigo. 

Art. 191- § 2.0 - Os vencimen
tos da aposentadoria serão integrais, 
se o funcionário contar trinta anos 
de serviço; e proporcionais, se contar 
tempo menor. 

Art. 191 - § s.o - Serão inte
grais os vencimentos da aposentado
ria, quando o funcionário se invali
dar por acidente ocorrido no servi
ço, por moléstia profissional ou por 
doença grave, contagiosa ou incurá
vel, especificada em lei. 

Art. 191- § 2.o- Os vencimen
tos da aposentadoria serão integrais, 
se o funcionário contar trinta anos 
de serviço; e proporcionais, se contar 
tempo menor. 

Art. 192 - O tempo de serviço 
público federal, estadual ou munici
pal, computar-se-á integralmente pa
ra efeito de disponibilidade e apo
sentadoria. 

----------------------------------- -----------------------------------
§ 2.0 Os proventos da inativida

de serão revistos sempre que, por 
motivo de alteração do poder aquisi
tivo da moeda, se modificarem os 
vencimentos dos funcionários em 
atividade. 

Art. 193 - Os proventos da !na
tividade serão revistos . sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modificarem 
os vencimentos dos funcionários em 
atividade. 
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ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

Art. 98 - O funcionário será apo
sentado: 

I - por invalidez; 
II - compulsõriamen te aos 70 

anos de idade; 
Ill - voluntàriamente a. p 6s 

trinta e cinco anos de ser
viço. 

§ 1.0 No caso do número m, o 
prazo é reduzido a trinta anos, para 
as mulheres. 

§ 2.0 - A lei estabelecerá os li
mites de idade para a aposentadoria 
compulsória dos funcionários da car
reira diplomática. 

Art. 99 - Os proventos da apo
sentadoria serão: 

I - integrais, quando o func1o
nário: 

a) contar mais de trinta e cin
co anos de serviço; 

b) invalidar-se por acidente 
ocorrido em serviço, por moléstia 
profissional, ou doença grave, con
tagiosa ou incurável, especificada 
em lei; 

II - proporcionais ao tempo de 
serviço, ,quando o funcionário contar 
menos de trinta e cinco anos de ser
viço. 

§ 1.0 -O tempo de serviço pú
blico federal, estadual ou municipal 
será computado integralmente para 
os efeitos de aposentadoria e dispo
nibilidade . 

-----------------------------------· -----------------------------------
§ 2.o Os proventos da !nativida

de serão revistos sempre que, por 
motivo de alteração do poder aquisi
tivo do moeda, se modificarem os 
vencimentos dos funcionários em 
atividade. 
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§ 3.0 Ressalvado o disposto no 
parágrafo anterior, em caso nenhum 
os proventos da inatividade poderão 
exceder a remuneração percebida na 
atividade. 

Art. 102. Enquanto durar o man
dato, o funcionário público ficará 
afastado do exercício do cargo e só 
por antigüidade poderá ser promovi
do, contando-se-lhe o tempo de ser
viço apenas para essa promoção e 
para aposentadoria. 

§ 1.0 Os impedimentos constantes 
dêste artigo somente vigorarão quan
do os mandatos eletivos forem fe
derais ou estaduais. 

§ 2.o A lei poderá estabelecer ou
tros impedimentos para o funcioná
rio candidato, diplomado ou em exer
cício de mandato eletivo. 

Art. 103. A demissão somente se
rá aplicada ao funcionário: 

I- vitalício, em -yirtude de sen
tença judiciária; 

II - estável, na hipótese do nú
mero anterior, ou mediante processo 
administrativo, em que se lhe tenha 
assegurado ampla defesa. 

Parágrafo único - Invalidada 
por sentença a demissão' de funcio
nário, será êle reintegrado e quem 
lhe ocupava o lugar será exonerado, 
ou, se ocupava outro cargo, a êste se
rá reconduzido, sem direito a indeni
zação. 

Art. 104. Aplica-se a legislação 
trabalhista aos servidores admitidos 
temporàriamente para obras, ou con
tratados para funções de natureza 
técnica ou especializada. 

Art. 105. As pessoas jurídicas de 
·direito público respondem pelos da
nos que os seus funcionários, nessa 
qualidade, causem a terceiros. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 50- Enquanto durar o man
da to, o funcionário público ficará 
afastado do exercício do cargo, con
tando-se-lhe tempo de serviço ape
nas para promoção por antigüida
dade e aposentadoria. 

Art. 189 - Os funcionários pú
blicos perderão o cargo: 

I - quando vitalícios, sõmente 
em virtude de sentença ju
diciária; 

Art. 189 - II - quando estáveis, 
no caso do número anterior, no de 
se extinguir o cargo ou no de serem 
demitidos mediante processo admi
nistrativo em que se lhes tenha as
segurado ampla defesa. 

Art. 190 - Invalidada por sen
tença a demissão de qualquer fun
cionário, será êle reintegrado; e 
quem lhe houver ocupado o lugar fi
cará destituído de plano ou será re~ 
conduzido ao cargo anterior, mas sem 
direito a indenização.· 

Art. 194 - As pessoas jurídicas de 
direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus 
funcionários, nessa qualidade, cau
sem a terceiros. 
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E~mNDA CONSTITUciONAL-~ 
N.O 19/65 l 

Art. 1.0 - O art. 50 da Constitui
ção passará a ter a seguinte redação: 

"Art. 50 - Enquanto durar o 
mandato, o funcionário público 
ficará afastado do exercício do 
cargo e só por antigüidade poderá 
ser promovido, contando-se-lhe o 
tempo de serviço apenas para es
sa promoção e para aposentado
ria." 

PROJETO 

§ 3.o- Em caso algum os pro
ventos da inatividade poderão ex
ceder à remuneração percebida na 
atividade. 

Art. 100 - O· funcionário, en
quanto exercer mandato eletivo, fi
cará afastado do exercício do cargo, 
e somente será promovido por an
tigüidade. 

§ 1.0 - O funcionário que con
correr a cargo eletivo será: 

a) exonerado, ao se candi
datar, se não fôr estável; 

b) licenciado, sem venci
mentps, se fôr estável. 

§ 2 o A lei poderá estabelecer ou
tros impedimentos para o funcioná
rio candidato, diplomado ou em exer
cício de mandato eletivo. 

Art. 101- A demissão somente se
rá aplicada ao funcionário: 

I- vitalício, em virtude de sen
tença judiciária; 

II - estável, no caso do nú
mero anterior ou mediante processo 
administrativo. 

Parágrafo único - Invalidada 
por sentença a demissão de funcio
nário, será êle reintegrado e quem 
lhe ocupava o lugar ficará destituí
do ou se ocupava outro cargo, a êste 
será reconduzido. 

Art. 102 - Aplica-se a legislação 
trabalhista aos servidores admitidos 
temporàriamente, para obras, ou 
contratados para funções de nature
za técnica ou especializada. 

Art. 103 - As pessoas jurídicas 
de direito público respondem pelos 
danos que os seus funcionários, nessa 
qualidade: causem a terceiros. 
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Parágrafo único. Caberá ação re
gressiva contra o funcionário res
ponsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 106. Aplica-se aos funcio
nários dos Podêres Legislativo e Ju
diciário, assim como aos dos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios, o disposto nesta Seção, 
inclusive, no que couber, os sistemas 
de classificação e níveis de venci
mentos dos cargos do serviço dores
pectivo Poder Executivo, ficando
-lhes, outrossim, vedada a vincula
ção ou equiparação de qualquer na
tureza para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público. 

§ 1.o Os Tribunais federais e es
taduais, assim como o Senado Fede
ral, a Câmara dos Deputados, as As
sembléias Legislativas .Estaduais e as 
Câmaras Municipais somente poderão 
admitir servidores, mediante concur
so público de provas, ou provas e tí
tulos, após a criação dos cargos res
pectivos através de lei ou resolução 
aprovadas pela maioria absoluta dós 
membros das Casas legislativas com
petentes. 

§ 2.o As leis ou resoluções a que 
se refere o parágrafo 'anterior serão 
votadas em dois turnos, com interva
lo mínimo de quarenta e oito horas 
entre êles. 

§ 3.0 SOmente serão admitidas 
emendas, que aumentem de qualquer 
forma as despesas ou o número de 
cargos previstos, em projeto de lei 
ou resolução, que obtenham a assi
na~ura de um têrço, no mínimo, dos 
membros d~ qualquer das Casas le
gislativas. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 194 - Parágrafo único 
Caber-lhes-á ação regressiva contra 
os funcionários causadores do dano, 
quando tiver havido culpa dêstes. 
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ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 25 - Fica estabelecido, a 
partir desta data, o princípio da pa
ridade na remuneração dos servido
res dos três podêres da República, 
não admitida, de forma alguma, a 
correção monetária como privilégio 
de qualquer grupo ou categoria. 

Art. 32 - As normas dos arts. 3.0, 
4.o, 5.o e 25,. dêste Ato, são extensi
vas aos Estados da Federação. 

PROJETO 

Parágrafo único - Caberá ação 
regressiva contra o funcionário res
ponsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 104 - Aplica-se aos funcio
nários dos Podêres Legislativo e Ju
d'iciá'rio, assim ·como dos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Terri
tório, o disposto nesta Seção, inclu
sive, no que couber, os sistemas de 
classificação e níveis de pagamen
to dos cargos do serviço civil do res
pectivo Poder Executivo, e a proi
bição de vinculação ou equiparação 
de qualquer natureza para o efeito 
de· remuneração de pessoal do ser
viço público. 
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EMENDAS AO PRO.TETO 

ARTIGO 73, INCISO I 

N.O 645 

- 310 

Dê-se ao inciso I do art. 73 a 
seguinte redação: 

"I - ser brasileiro (art. 138, I 
e II)." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 73, INCISO III 

N.O 203 

o inciso III do art. 73 terá a 
seguinte redação: 

"ill - ser maior de trinta anos." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 73, ACRESCER INCISO 
E PARAGRAFO úNICO 

N.0 797/A 

Ao art. 73 

Acrescentem-se um inciso (IV) e 
um par.àgrafo único: 

"IV- ter exercido, em qualquer 
época, mandato eletivo po
pular." 
"Parágrafo único - O man
dato do Presidente da Re
pública é de quatro anos." 

a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 74, "CAPUT" 

N.0 .1/64 

Redija-se o art. 74: 

"Art. 74- O Presidente e o 
Vice-Presidente da Repú
blica serão eleitos simultâ
neamente, em eleição dire
ta e por voto secreto, em 
todo o País, cento e vinte 
dias antes do têrmo do 
mandato Presidencial para 
um mandato de quatro 
anos." 
a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

PJ. 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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N.O 130/28 

Art. 74 
Onde se lê - "nominal", 
leia-se "secreta". 
a) Nelson Carneiro 

N.O 426/8 

Ao art. 74 
Dê-se a seguinte redação: 

-312 

"Art. 74 - O Presidente e o 
Vice-Presidente da Repú
blica serão eleitos direta
mente pelo povo, simultâ
neamente, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do 
têrmo do período presiden
cial." 

a) Aurélio Vianna 

N.O 597 

Art. 74 
Substitua-se, in fine, votação 

nominal por: votação secreta. 
a) Leão Sampaio 

ARTIGO 74, "CAPUT" E 
PARAGRAFaS 

N.O 463/1 

Substitua-se o art. 74, pelo seguinte: 
"Art. 74- o Presidente daRe
pública será eleito, em todo o 
País, cento e vinte dias antes do 
têrmo do período presidencial, 
por maioria absoluta de votos, 
excluídos, para a apuração des
ta, os em branco e os nulos. 
§ 1.0 - Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso 
Nacional, dentro de quinze dias 
após haver recebido a respectiva 
comunicação do Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, reu
nir-se-á em sessão pública para 
se manifestar sôbre o candidato 
mais votado, que .será conside
rado eleito se, em escrutínio se- . 
creto, obtiver metade mais um 
dos votos dos seus membros. 
§ 2. o - Se não ocorrer a maio
ria absoluta referida no para
grafo anterior, renovar-se-á, 
até trinta dias depois, a elei
ção em todo o País, à qual con-

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

AP. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

PJ. 
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correrão os dois candidatos mais 
votados, cujos registras esta
rão automàticamente revalida
dos. 
§ 3.o - No caso de renúncia ou 
morte, concorrerá. à eleição pre
vista no parágrafo anterior o 
substituto registrado pelo mesmo 
partido político ou coligação par
tidária. 
§ 4.o - O Vice-Presidente con
sirar-se-á eleito em virtude da 
eleição do Presidente com o qual 
se candidatar, devendo, para 
isso, cada candidato a Presiden
te registrar-se com um candi
dato a Vice-Presidente. 
a) Josaphat Marinho 

N.0 714/1 

Ao art. 74 e § § 1.o, 2.o e 3.o 

Substituam-se pelos seguintes: 
"Art. 74 - O Presidente da Re
pública será eleito, em todo o 
País, cento e vinte dias antes 
do têrmo presidencial, por maio
ria absoluta de votos, excluidos, 
para a apuração desta, os em 
branco e os nulos. 
§ 1.o - Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso 
Nacional, dentro de quinze dias 
após haver recebido a respecti
va comunicação do Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, 
reunir-se-á em sessão pública 
para se manifestar sôbre o can
didato mais votado, que se con
siderará eleito, se, em escrutínio 
secreto, obtiver metade mais um 
dos votos dos seus membros. 
§ 2.0 - Se não ocorrer a maioria 
absoluta referida no parágrafo 
anterior, renovar-se-á, até trinta 
dias depois, a eleição em todo o 
País, à. qual concorrerão os dois 
candidatos mais votados, cujos 
registras estarão automAtica
mente revalidados. 
§ 3.o -No caso de renúncia ou 
morte, concorrerá à eleição pre
vista no parágrafo anterior o 
substituto registrado pelo mesmo 
partido político. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 
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§ 4.o - o Vice-Presidente con
siderar-se-á eleito em virtude 
da eleição do Presidente com o 
qual se candidatar, devendo, 
para isso, cada candidato aPre
sidente registrar-se com um 
candidato a Vice- Presidente. 
§ s.o - O Presidente e o Vice
Presidente da República exer
cerão o cargo por quatro anos." 
a) Martins Rodrigues 

N.o 797/B 

Ao art. 74 

Redija-se assim: 
"Art. 74 - o Presidente daRe
pública será eleito, em todo o 
País, cento e vinte dias antes 
do têrmo do período presiden
cial, por maioria absoluta de vo
tos, excluídos para a apuração 
desta os em branco e os nulos. 
§ t.o -- Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso 
Nacional, dentro de quinze dias 
após haver recebido a respectiva 
comunicação do Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, reu
nir-se-á em sessão pública para 
·se manifestar sôbre o cándida-
to mais votado, que ser.á conside
rado eleito se, em escrutínio 
secreto, obtiver metade mais um 
dos votos dos seus membros. 
§ 2.o -Se não ocorrer a maio
ria absoluta referida no pará
grafo anterior, renovar-se-á, até 
trinta dias depois, a eleição em 
todo o País, à qual concorrerão 
os dois candidatos mais votados, 
cujos registras estarão automà
ticamente revalidados. 
§ 3.0 - No caso de renúncia ou 
morte, concorrerá à eleição pre
vista no parágrafo . anterior o 
substituto registrado pelo mes
mo partido político ou coligação 
partidária. 
§ 4.o - O Vice-Presidente con
siderar-se-á eleito em virtude 
da eleição do Presidente com o 
qual se candidatar, devendo, para 
isso, cada candidato a Presidente 
registrar-se com um candidato 
a Vice-Presidente." 
a) Adolpho Oliveira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 
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ARTIGO 74 PARAGRAFO 2.0 

N.0 262 

Ao § 2.o do art. 74, "ln fine" 

Acrescente-se: 

"não podendo nenhuma repre
sentação ser inferior a quatro 
delegados." 

a> Heribaldo Vieira 

N.0 624 

Art. 74, § 2.0 

Suprimam-se as seguintes ex-
pressões in tine: 

"e mais um por quinhentos mll 
eleitores inscritos no Estado". 

a) Cattete Pinheiro 

N.0 772 

Substitua-se o § 2.0 do art. 74 
pelo seguinte: 

"§ 2.0 - Cada Assembléia indi
cará três delegados e mais um 
para cada quinhentos mll eleito
res inscritos no Estado". 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 75, "CAPUT" 

N.0 l/65 

Suprima-se o art. 75. 

a) Oscar Corrêa 

N.O 130/29 

Art. 75 

Onde se lê - "a 15 de j anelro", 
leia-se - "a 10 de fevereiro", 

a) Nelson Carneiro 

N.o 797/C 

Ao art. 75 

Suprima-se 

a) Adolpho Oliveira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

RJ. 
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ARTIGO 75, "CAPUT" E 
PARAGRAFOS 

N.O 714/2 

Ao art. 75 e §§ 1.o, 2.o e 3.o 

Suprimam-se. 
a) Martins Rodrigues 

ARTIGO 75, PARAGRAFO 3.0 

N.O 463/2 

Art. 75. - O Presidente e o Vice
Presidente ·da República exer
cerão o cargo por quatro anos. 
a) Josaphat Marinho 

ARTIGO 76, "CAPUT" E 
PARAGRAFOS 

N.O 463 

Redijam-se assim o art. 76 e I 
seus parágrafos: ·I 

Art. 76.- O Presidente e o Vice- \ 
Presidente da República toma
rão posse a 15 de março, em 
sessão do Congresso Nacional. 
§ 1.o - No caso do § 2.o do artigo 
81, a posse realizar-se-.á dentro 
de 15 dias, a contar da procla
mação do resultado da segunda 
eleição, expirando, porém, o. · 
mandato a 15 de março do quar
to ano. 
§ 2.o - O Presidente da Repú
blica prestará, no ato da posse, 
êste compromisso: "Prometo 
manter, defender e cumprir a 
Constituição da República, ob
servar as suas leis, promover 
o bem geral do Brasil,· sustentar
-lhe a união, a integridade e a 
independência." 
a) Josaphat Marinho 

N.o 714/3 

Ao art. 76 e §§ 1.0 e 2.o 
Substituam-se pelos seguintes: 

"Art. 76.- O Presidente e o Vice
Presidente da República toma
rão posse a 15 de março, em 
sessão do Congresso Nacional. 

. ii 
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§ 1.0 - No caso do § 2.o do art. 
74, a posse realizar-se-á dentro 
de quinze dias a contar da pro
clamação do resultado da se
gunda eleição, expirando, porém, 
o mandato a 15 de março do 
quarto ano. 
§ 2.0 - O Presidente da Repú
blica prestará, no ato pa posse, 
êste compromisso: "Prometo 
manter, defender e cumprir a 
Constituição da República, ob
servar as suas leis, promover o 
bem geral do Brasil, sustentar
-lhe a união, a integridade e a 
independência." 
§ 3.0 - Se, decorridos dez dias 
da data fixada para a posse, sal
vo motivo de fôrça maior, o 
Presidente, ou o Vice-Presidente 
da República, não tiver assu
mido o cargo, êste será declara
do vago pelo Congresso Nacio
nal." 
a) Martins Rodrigues 

ARTIGO 76, PARAGRAFO 1.o 

N.0 l/66 
Redija-se o § 1.0 do art. 76: 

"§ l.C> - O Presidente prestará, 
no ato da posse, o seguinte com
promisso: "Prometo manter, de
fender e cumprir a Constituição, 
observar as leis, promover o 
bem-estar geral e sustentar a 
união, a integridade e a inde
pendência do Brasil:" 
a) Oscar Corrêa 

N.0 521/16 . 

Dê-se ao § 1.0 do art. 76 a se-
guinte redação: 

"Prometo manter, defender e 
cumprir a Constituição da Re
pública, observar as suas leis, 
promover o bem geral do Bra
sil, sustentar-lhe a união, a in
tegridade e a independência". 
a) Ruy Santos 

ARTIGO 76, PARAGRAFO 2.o 

N.0 1/67 

No § 2.0 , in fine, onde se lê: 
"Congresso Nacional", leia-se: 
"Tribunal Superior Eleitoral". 
a) Oscar Corrêa 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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ARTIGO 77, PARAGRAFO 1.0 

N.0 1/68 

Redija-se o § 1.0 do art. 77: 

"§ 1.0 - O Vice-Presidente da 
República considerar-se-á eleito 
conjuntamente com o Presiden
te com o qual se candidatar, 
devendo, para isso, cada candi
dato a Presidente registrar-se 
com um candidato a Vice-Presi
dente". 

a) Oscar Corrêa 

N.0 268/7 

Item VII 

Acrescente-se às Disposições Ge
rais e Transitórias o artigo a seguir 
transcrito, suprimindo-se o § 1.o do 
art. 77 e· renumerando-se para pará
grafo único o § 2 .o do citado artigo: 

"Art. - Em qualquer eleição 
o voto dado ao candidato a Pre
sídente da República entender
-se-á dado também ao candi
dato a Vice-Presidente, assim 
como o dado aos candidatos a 
Governador, Senador, Deputado 
Federal nos Territórios, Prefei
to e Juiz de Paz entender-se-á 
dado ao respectivo Vice ou Su
plente. 
Parágrafo único - Para efeito 
de registro dos candidatos a cha
pa será una e indivisível, vigo
rando para os candidatos a Vice
Presidente, Vice-Governador, Vi
ce-Prefeito e Suplentes de Se
nador, de Deputado Federal nos 
Territórios e de Juiz de Paz as 
mesmas inelegibilidades e condi-
ções de elegibilidade estabele
cidas para os respectivos titu
lares". 

a) Rondon Pacheco 

N.0 714/4 

Ao art. 77, § 1.0 

Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 
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N.O 781/55 RJ. 
Acrescente-se às Disposições Ge

rais e Transitórias o artigo a seguir 
transcrito, suprimindo-se o § 1.0 

do art. 77 e renumerando-se para 
parágrafo único o § 2.0 do citado 
artigo: 

"Art. -Em qualquer eleição 
o voto dado ao candidato a Pre
sidente da República entender
-se-á dado também ao candidato 
a Vice-Presidente, assim como 
o dado aos candidatos a Gover-
nador, Senador, Deputado Fede-
ral nos Territórios, Prefeito e 
Juiz de Paz, entender-se-á dado 
ao respectico vice ou suplente. 
Par.ágrafo único - Para efeito 
de registro dos candidatos a 
chapa será una e indivível, vi
gorando, para os candidatos a 
Vice-Presidente, Vice-Govema
dor, Vice-Prefeito e suplentes de 
Senador, de Deputado Federal 
nos Territórios e de Juiz de Paz, 
as mesmas inelegibilidades e con
dições de elegibilidade estabele
cidas para os respectivos titula
res". 
·a) . Ulysses Guimarães 

ARTIGO 77, PARAGRAFO 2.o 

N,O 130/30 AP. 
Art. 77, § 2.o 

Supri~am-se as expressões: 
"e outras que lhe forem confe
ridas em lei complementar". 
a) Nelson Carneiro 

N.0 489 
Ao art. 77, § 2.o 

Suprima-se. 
a) Lino de Mattos 

N.0 521/5 
Acrescente-se, onde convier, na 

Seção III - Do Senado da Repúbli
ca, suprimindo-se o § 2.o do art. 77: 

"Art. - O Vice-Presidente da 
República exercerá as funções 
de Presidente do Senado Fede
ral, onde só terá voto de quali
dade". 
a) Ruy Santos 

RJ. 

RJ. 
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N.0 622 
Art. 77, § 2.o 

Suprima-se o § 2.o do art. 77. 
a) Cattete Pinheiro 

ARTIGO 79 

N.0 l/69 
Redija-se o art. 79: 

"Art. 79. - Vagando os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente 
da República, far-se-á eleição 
sessenta dias depois de aberta a 
última vaga. Se as vagas ocor
rerem na segunda metade do 
período . presidencial, a eleição 
para ambos os cargos ser.á feita 
trinta dias depois da última 
vaga, pelo Congresso Nacional, 
na forma estabelecida em lei. 
Em qualquer dos casos, os elei
tos completarão o período dos 
seus antecessores". 
a) Oscar Corrêa 

N.0 714/5 
Ao art. 79 

.Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 79. - Vagando os cargos de 
Presidente e · Vice-Presidente da 
República, far-se-á eleição ses
senta dias depois de aberta a 
última vaga. Se as vagas ocor
rerem na segunda metade db 
período presidencial, a eleição 
para ambos os cargos será 
feita, trinta dias depois da últi
ma vaga, pelo Congresso Nacio
nal, na forma estabelecida em 
lei. Em qualquer dos casos, os 
·eleitos deverão completar o pe
ríodo dos seus antecessores". 
a) Martins Rodrigues • 

ARTIGO 79, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 777 
Acrescente-se ao art. 79 . o seguinte: 

"Parágrafo único - Se as vagas 
ocorrerem no último semestre do 
quadriênio, não se realizarão 
eleições para o seu preenehi
mento; a substituição se veri
ficará na forma do art. 78". 
a) Agnaldo Costa 
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ACRESCER ARTIGO APóS 
O ARTIGO 79 

N~0 1/70 

Acrescente-se: 
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"Art. - No último ano da 
legislatura à eleição para Pre
sidente e Vice-Presidente da 
República, serão fixados os seus 
subsídios pelo Congresso Nacio
nal". 
a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 81, INCISO XI 

N.O 1/71 

Redija-se o n.0 XI do art. 81: 
"XI- Permitir, depois de autori

zado pelo Congresso Nacio
nal, ou sem essa autoriza
ção no intervalo das sessões 
legislativas, que fôrças es
trangeira& transitem pelo 
território nacional, ou, por 
motivo de guerra, nêle per
maneçam, temporàriamen
te". 
a) Oscar Corrêa 

N.0 56/2 

Os itens V, do art. 8.o, Capítulo 
II, e XI do art. 81, Seção II, do Ca
pítulo VII, passam a ter a seguinte 
redação: 

"Permitir que fôrças· estrangeiras 
transitem pelo território nacio
nal, ou por motivo de guerra 
nêle permaneçam temporària
mente". 
a) Amaral Netto 

N.O 130/32 

Art. 81, X 

Redija-se assim: 
"Permitir, depois de autorizado 
pelo Congresso Nacional, ou sem 
essa .autorização, no intervalo 
das sessões legislativas, que fôr
ças estrangeiras transitem pelo 
território do País ou, por moti
vo de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamente". 
a) Nelson Carneiro 
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N.O 272 

Redija-se da seguinte forma o item 
XI do art. 81 do projeto: 

"Art. 81 - Compete privativa
mente ao Presidente da Repú
blica: 
XI - Permitir, depois de auto

rizado pelo Congresso Na
cional, que fôrças estran
geiras transitem pelo ter
ritório nacional ou, por 
motivo de guerra, nêle 
permaneçam temporària
mente". 

a) Celso Passos 

N.O 426/9 

Ao art. 81, inciso XI 
Dê-se a seguinte redação: 

"XI -Permitir, depois de auto
rizado pelo Congresso Nacional, 
ou sem essa autorização no in
tervalo das sessões legislativas, 
que fôrças estrangeiras transi
tem pelo território do País ou, 
por motivo de guerra, nêle per
maneçam temporàriamente". 
a) Aurélio Vianna 

N.0 479/8 

Ao art. 81, item XI 

Acrescente-~e, in fine: 
"no caso de guerra externa". 
a) Oscar Passos 

N.0 507 

TíTULO I - CAPíTULO VII - Do 
Poder Executivo - SEÇAO II -
Das Atribuições do Presidente da 
República 

Ao art. 81, item XI 

Redija-se assim: 
"XI - Permitir que fôrças es

trangeiras transitem pelo 
território nacional ou, por 
motivo de guerra, nêle 
permaneçam temporària
mente". · 
a) Martins Rodrigues 

'.\ 
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N.O 521/17 

Dê-se ao número XI do art. 81 
a seguinte redação: 

"XI - permitir, respeitado o 
disposto no número II 
do art. 46, que fôr-
ças estrangeiras transi
tem pelo território na
cional ou nêle permane
çam temporàriamente." 

a) Ruy Santos 

N.0 712/1 

Dê-se a seguinte redação ao nú
mero XI, do art. 81: 

"XI - permitir ·que fôrças es
trangeiras transitem pelo 
território nacional, ou 
por motivo de guerra, 
nêle permaneçam tempo
ràriamente." 

a) Getúlio Moura 

N.O 787/2 
r-,~:rtc ... -~-:;t ·lã 

.~\~ .... = ... ' ~.~-x~;.'~j~~· 81 - XI 
-· ·~~~~·--· ·.·· 

:h:::· 
1 

· · Acrescente-se, in fine: 

":verificadas as hipóteses pre-
vistas na lei complementar." 

a) Manoel Villaça 

N.0 791/11 

Redija-se assim o item XI do art. 81: 

"Art. 81 - Compete privativa
mente ao Presidente da Repú
blica: · 

XI - permitir que fôrças es
'trangeiras transitem pelo 
território nacional ou, 
em caso de guerra, nêle 
permaneçam, tempor.ária
mente." 

a) Mário Covas 

• 
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N.o 797/D 

Ao art. 81, inciso XI 
Redija-se assim: 

336 

"XI - permitir que fôrças es
trangeiras transitem pelo 
território nacional ou, 
em tempo de guerra, nêle 
permaneçam temporà- . 
riamente; '' 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 81, INCISO XIII 

N.O 426/10 

Ao art. 81, inciso XIII 

Leia-se: 
"XIII - decretar a mobilização 
total ou parcial das Fôrças Ar
madas." 
a) Aurêlio Vianna 

N.0 797/E 

Ao art. 81, inciso XIII 
Redija-se assim: 

"XIII - decretar a mobilização 
total ou parcial das 
Fôrças Armadas;" 
a) Adolpho O~iveira 

ARTIGO 81, INCISO XVII 

N.0 838/11 

Ao art. 81, n.O XVII 

Substituir o vocábulo "proposta" 
por "projeto". 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 81, INCISO XIX 

N.0 130/33 

Art. 81, XIX 

Redija-se assim: 
"comparacer ao Congresso Na
cional, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, para ler 
mensagem expondo a situação 
do País e solicitando as provi
dências que julgar necessárias". 
a) Nelson Carneiro 
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ARTIGO 81, ACRESCER INCISO 

N.0 526 

Art. 81 

Acrescentar o número XXI, com 
a seguinte redação: 

"dispor sôbre a organização e o· 
funcionamento da administra
ção federal, respeitando o dispos
to nos números II e III do art. 
45." 
a) Filinto Müller 

N.O 838/12 

Art. 81, n.o XXI 
Acrescentar o n.O XXI, com a 

seguinte redação: 
"dispor sôbre a organização e o 
funcionamento da administração 
federal, respeitando o disposto 
nos números II e ITI do art. 45." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 81, FAZER REMISSõES 
NOS INCISOS 

N.O l/72 

Fazer, no art. 81, nos vários inci
sos, as remissões convenientes. 
a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 81, PARAGRAFO úNICO 

N.O l/73 

Suprima-se o par.ágrafo único 
do art. 81. 
a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 82, "CAPUT'' 

N.0 461 

~o art. 82 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 82 - São crimes de res
ponsabilidade os atas do Presi
dente da República que atenta
rem contra a Constituição Fede
ral e, especialmente, contra: 

I - a existênc~a da União; 
II - o livre exercício do Po

der Legislativo, do Po
der Judiciário e dos po
dêres constitucionais dos 
Estados; 
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III - o exercício dos direitos 
políticos, individuais e 
sociais; 

IV- a segurança interna do 
País; 

V -·a probidade na adminis
tração; 

VI - a lei orçamentária; 
VII - a guarda e o legal em

prêgo dos dinheiros pú
blicos; 

VIII- o cumprimento das de
cisões judiciárias e das 
leis. 

Parágrafo único - :S:sses crimes se
rão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo 
e julgamento." 

a) Josaphat Marinho 

ARTIGO 82, ACRESCER INCISO 

N.0 1/74 

Acrescentar ao art. 82 o inciso: 
"V - a guarda e o legal emprê
go dos dinheiros públicos." 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 83, "CAPUT" 

N.O 369/2 

Ao art. 83 

Onde se lê: "maioria absoluta", 
leia-se: "dois terços". 

a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 83, PARAGRAFO 2.o 

N.0 1/75 

Suprima-se o § 2.o do art. 83. 

a) Oscar Corrêa 

lf '.! 
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CAPíTULO VII, SEÇAO III 

N.0 734 

Ao TíTULO I - Da Organização Na
cional 
CAPíTULO Vil - Do Poder Executi
vo- SEÇAO III- Da Responsabi
lidade do Presidente da República 

Acrescente-se o artigo seguinte: 

"Perderá o cargó de Presidente 
da República o ocupante que se 
ausentar anualmente da Capi
tal da República por mais de 
100 dias, salvo motivos impe
riosos a critério do Congresso 
Nacional.'' 

a) Dias Menezes 

ARTIGO 84 

N.O 646 

. TiTULO I- Da Organização Nacio
nal - CAPiTULO Vil - Do Poder 
Executivo - SEÇAO IV - Dos Mi
nistros de Estado 

Dê-se ao art. 84 a seguinte redação: 

"Art. 84 - Os Ministros de Es
tado são auxiliares do Presiden
te da República, escolhidos den
tre brasileiros, maiores de vinte 
e cinco anos, no gôzo de di
reitos políticos." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 87 

N.0 460 

Ao art. 87 

Suprima-se. 

a) Josaphat Marinho 

N.0 797/F 

Ao art. ·87 

Suprima-se. 

a) Adolpho Oliveira 
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ARTIGO 88, "CAPUT" 
E PARAGRAFO 1.0 

N.o 90/C 27 

Substitua-se pelo seguinte o art. 88 
e seu § 1.0 : 

"Art. 88- o Conselho de Segu
rança Nacional destina-se à for
mulação das normas exigidas 
para a efetivação da segurança 
nacional.· 
§ 1.0 - o Conselho compõe-se 
do Presidente da República e do 
Conselho de Ministros." 
a) Britto Velho 

ARTIGO 88, "CAPUT" 
E PARAGRAFOS 

N.0 797/G 

Ao art. 88 e seus § § 

Redijam-se assim: 
"Art. 88- O Conselho de Segu
rança Nacional, integrado pelo 
Presidente da República, os Pre- · · 
siden tes do Senado, Federal ·e 
da Câmara dos Deputados, os 
Ministros de Estado e os Che
fes de Estado-Maior das FôJ,"ças 
Armadas, destina-se a estudar, 
opinar e prover à segurança na
cional, à defesa do País e ao res
peito à soberania. 
§ 1.0 - Lei complementar regu
lará a organização, a competên
cia e o funcionamento do Con
selho de Segurança Nacional, 
podendo prever a admissão de 
outros membros, natos ou even
tuais. 
§ 2.0 - o Conselho de Segu
rança Nacional disporá dos in
dispensáveis recursos para orga
nização e aparelhamento dos 
seus serviços, podendo requisi
tar servidores civis ou mUltares 
para exercerem atividades em 
sua .Secretaria ou cumprirem 
missões especiais. · 
§ 3.0 - o Conselho de Segurança 
Nacional agirá em harmonia e 
cooperação com os órgãos espe
ciais das Fôrças Armadas, in
cumbidos de prepará-las para a 
mobilização e as operações mUi
tares. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP., EM PARTE, somente no que 
se refere ao item II do § 5.o 
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PARECER DO RELATOR üERAL 

RJ. 

AP., EM PARTE 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

AP., EM PARTE, com a exclusão 
das expressões: "os Presidentes 
ao Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados". 
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§ 4.o - Serão diretamente su
bordinados ao Conselho de 
Seguranlça Nacional os órgãos 
de informação do Poder Executi
vo, ressalvada, em seus setores 
específicos, a competência dos 
órgãos competentes das Fôrças 
Armadas. . 
§ 5.0 - Compete ao Conselho de 
Seguran·ça Nacional, além das 
atribuições definidas na lei com
plementar, especialmente: 
I - nas áreas indispensáveis 

. à segurança nacional, dar 
assentimento prévio, mo
dificar ou cassar: 
a) concessão de terras, 

abertura · de vias de 
transporte e instalação 
de meios de comuni
cação; 

b) construção de pontes e 
estradas internacionais 
e campos de pouso; 

c) estabelecimento ou ex
ploração de indústrias 
que interessem à segu
rança nacional. 

II - opinar previamente: 
a) quanto à intervenção 

federal . nos J~Istados 
(art. 10, I, II, III e IV) ; 

b) quanto aos Municípios 
que devam ser decla
rados, por lei federal, 
sedes de bases ou por
tos militares de excep
cional importância, in
teressando à segurança 
nacional <art. 15, § 1.o, 
alínea b) ." 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 89, "CAPUT" E 
PARAGRAFO úNlCO 

N.0 797/H 

Ao art. 89 e seu par.ágrafo único 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 89 - A lei especificará as 
áreas indispensáveis à segurança 
nacional, regulará sua utilização 
e assegurará, nas indústrias 
nelas situadas, predominância 
de capitais e trabalhadores bra
sileiros." 
a) Adolpho Oliveira 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 



\ 
\ 
I 

i 
: t 

IIJ 
i! 
I 

i 
i 
I 
I 
li 
i' I 'I 

\j\ 

ii: ,, 

- 348 

EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 90, "CAPUT" 

. N.O l/67 

Acrescente-se ao art. 90, in fine 
" .. ." e dentro dos limites da lei". 
a) Oscar Corrêa 

N.O 77/1 

O art. 90 passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas pela Marinha de 
Guerra, Exército e Fôrça Aérea, 
são instituições nacionais, per
manentes e regulares, organiza
das, com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Repú
blica. 
a) Tourinho Dantas 

N.0 510 

TíTULO I - CAPíTULO VII - Do 
Poder Executivo - SEÇAO VI -
Das Fôrças Armadas. 

Ao art. 90 

· Redija-se assim 
"Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas essencialmente pelo· 
Exército, Marinha e Aeronáu
tica, são instituições nacionais, 
organizadas com base na hierar
quia e na disciplina, sob a auto
ridade suprema do Presidente da 
República, dentro dos limites da 
lei." 
a) Martins Rodrigues 

N.0 515 

Redija-se assim o art. 90: 

"As Fôrças Armadas, constituí
das pela· Marinha de Guerra, 
Exército e Aeronáutica Militar 
são instituições nacionais, per
manentes e regulares, organiza
das com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Re
pública e dentro dos limites da 
lei." 
a) José Guiomard 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ . 

RJ. 

AP. 

PJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

AP. PJ. 

PJ. PJ. 
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N.o 797/I 

Ao art. 90, caput 
Acrescente-se in fine: 

" ... e dentro dos limites da lei." 
a) Adolpho Oliveira 

N.O 797/J 

Ao art. 90, "caput" 

Onde se lê: "Marinha de Guer
ra" e "Aeronáutica Militar"; 

Leia-se, respectivamente: "Mari
nha" e "Aeronáutica". 

a) Adolpho Oliveira 

N.O 875 

TíTULO I - CAPíTULO VII -
SEÇAO VI - Das Fôrças Armadas 

O artigo 90 passa a ter a seguin-
te redação: 

"Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas pela Marinha de 
Guerra, Exército e Fôrça Aérea, 
são instituições nacionais, per
manentes e regulares, organiza-. 
das com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade su
prema do Presidente da Repú
blica e dentro dos limites da 
lei." 
a) Amaral Netto 

ARTIGO 90, PARAGRAFO 1.0 

N.0 1/77 

No art. 90, § 1.0 , onde se lê: 
upodêres constituídos',, leia-se: 
"poãêres constitucionais". 
a) Oscar Corrêa. 

N.0 77/2 
Redija-se assim o parágrafo 1.o do 

. art. 90: 
"§ 1.o - Destinam-se as Fôrças 
Armadas a defender a Pátria, a 
garantir os podêres constituídos, 
a lei e a ordem, e a contribuir, 
dentro de seus setores específi
cos, para o desenvolvimento da 
economia nacional." · 
a) Tourinho Dan tas 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

RJ. 

RJ. 

R.J. 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

AP. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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PARECER DA COMISSAO MISTA 

AP. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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N.o 797/K 

Ao art. 90, § 1.0 

Onde se lê: "podêres constituí
dos" leia-se: "podêres constitu
cionais". 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 90, PARAGRAFO 2.0 

N.O 1/78 
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Acrescente-se depois de "direção", 
no § 2.o do art. 90, a palavra "polí
tica" (direção política da guerra) . 
a) Oscar Passos 

N.0 82/5 

Redija-se, assim, o § 2.0 do artigo 
90: 

"§ 2.0 - Cabe ao Presidente da 
República a direção política da 
guerra e a escolha dos coman
dantes-chefes." 
a) Britto Velho· 

N.o 90/C 28 

28 - Substitua-se pelo seguinte o 
§ 2.0 do art. 90: 

"§ 2.o - Cabe ao Presidente 
.da República a direção polí-
tica da guerra e a escolha dos 
comandantes-chefes.'' 
a) Brito Velho 

N.0 797/L 

Ao art. 57 

Suprima-se. 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 90, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 839/19 

Acrescente-se ao art. 90 o se-
guinte parágrafo: 

"A carreira de oficial do Exér
cito, da Marinha e da Aeronáu
tica é privativa dos brasileiros 
natos." 
a) Eurico Rezende 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

• 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

RJ:. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

-----·----------'---~----·~----· 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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ARTIGO 91, "CAPUT" 

N.o 797/m 

Ao art. 91 caput 

Redija-se assim: 
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"Art. 91 - Todos os brasileiros 
são obrigados ao serviço militar 
ou a outros encargos necessários 
à defesa da Pátria, nos têrmos 
e sob as penas da lei." 
a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 91, ACRESCER 
PARA.GRAFOS 

N.0 1/79 

Acrescente-se ao art. 91 mais um 
parágrafo: 

"§ 2.0 - Nenhum brasileiro po~ 
derá, a partir da idade inicial, 
fixada em lei, para prestação de 
serviço militar, exercer função 
pública, ou ocupar emprêgo em 
entidade autárquica, sociedade 
de economia mista, ou emprêsa 
concessionária de serviço públi
co, sem a prova de ter-se alis
tado, ser reservista, ou gozar de 
isenção." 
a) Oscar Corrêa 

N.0 496 

O parágrafo único do art. 91 
passará a ser § 1.0 , acrescentando-se 
o seguinte parágrafo: 

"§ 2.0 - A partir da data inicial 
fixada para a prestação do Ser
viço Militar, nenhum brasileiro 
poderá exercer função pública, 
eletiva ou de nomeação, ocupar 
emprêgo em entidades autárqui
cas, sociedade de economia mis
ta ou emprêsa concessionária do 
serviço público e gozar de ou
tros direitos constantes da le
gislação específica, sem a prova 
de estar em dia com as suas 
obrigações militares, relaciona
das com o alistamento, a pres
tação do serviço e os deveres 
na reserva das Fôrças Armadas, 
na forma que a lei estabelecer." 
a) Manoel Villaça 

PARECER DO. SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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N.O 518 

O art. 91 passa a ter dois pará-
grafos, com a seguinte redação: 

"§ 1.0 - As mulheres e os ecle
siásticos são isentos do servi
ço militar, ficando as primeiras 
obrigadas, entre os 18 e os 25 
anos, a um estágio de seis me
ses em estabelecimento hospita
lar, a fim de receberem noções 
de puericultura, de primeiros so
corros, dos sintomas de infarte 
e derrame, e aprenderem a apli
car injeções. O diploma que rece
berão equivalerá ao Certificado 
de Reservista. 
§ 2.0 -A lei poderá estabelecer 
outros encargos para os eclesi
ásticos, bem como aos dispensa
dos da prestação efetiva do ser
viço militar." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 92, PARAGRAFO 4.0 

N.0 259 

No art. 92, § 4.0 , adiante da pa
lavra temporário onde se diz "não 
eletivo", diga-se: "eletivo ou não". 
a) Heribaldo Vieira 

N.0 836 

Ao § 4.0 do art. 92 

Na parte final, onde se lê: 
"dois anos". 
redija-se: 
"quatro anos". 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 92, PARAGRAFO a.o 
N.0 374 

Art. 92 

Dê-se ao § 6.0 do art. 92 a se-
guinte redação: 

"§ 6.0 
- Aplica-se aos militares 

o disposto nos §§ 1.o, 2.o e 3.o 
do artigo 99." 
a) Vasconcelos Tôrres 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP. 

RJ. 

AP. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

RJ. 

AP. 

RJ. 

AP. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

RJ 

RJ. 

AP. 
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N.O 831/2 

Art. 92 

- 358 

Dê-se ao parágrafo 6.0 a seguinte 
redação: 

"§ a.o - Aplica-se aos militares 
o disposto no art. 99, parágra
fos 1.0 e 2.0, no que couber, e aos 
militares da reserva remunerada 
e aos reformados o disposto no 
artigo 95, parágrafo 3.0 " 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 92, PARÁGRAFO 7.0 

N.0 829 

O parágrafo 7.0 do art. 92 passa 
a ter a seguinte redação: 
''Art. 92- .... o ••• o ••••• o •••• o o o 

§ 7.0 - A lei estabelecerá os li
mites de idade e outras condi
ções para a transferência dos mi
litares à inatividade, bem como 
a reforma por incapacidade mo
ral." 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 92, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.O 261 

Ao art. 92 

Acrescente-se .mais êste par.ágrafo: 
"§ 8.0 - As Polícias Militares 
dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Territórios, quando 
mobilizadas a serviço da União, 
em tempo de guerra, externa ou 
civil, o seu pessoal gozará das 
mesmas vantagens atribuídas 
ao pessoal do Exército.'' 
a) Heribaldo Vieira 

CAPíTULO VII, SEÇAC VI 

N.o 76/B 

B) Acrescente-se um artigo à Seção 
VI do Capitulo VII (Das Fôrças 
Armadas): 
HArt. - As Polícias Estadu
ais, Territoriais e do Distrito 
Federal, destinadas à manuten-

/11 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

RJ .. 

RJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. 

RJ. 

AP. 

RJ. 
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ção da ordem e à segurança in
terna de cada unidade federa
tiva, serão organizações milita
res e consideradas Fôrças Au-

. xiliares do Exército. 
§ 1.0 - Em caso de guerra ex
tema ou civil, essas organizações 
poderão ser convocadas ao ser
viço da União. 
§ 2.0 - O pessoal dessas organi
zações e as pessoas que lhes são 
assemelhadas serão processados 
e julgados pela Justiça Militar 
Estadual, nos crimes militares 
definidos em lei, assim conside
rados também os praticados no 
exercício ou em razão do ser
viço policial." 
a) Guido Mondin 

N.O 144 

CAPíTULO VII - SEÇAO VI - Das 
Fôrças Armadas 
Acrescente-se onde couber: 

"a) os títulos, postos e unifor
mes das Polícias Militares, 
são priva ti vos dos policiais
mUltares da Ativa, da Re
serva ou reformados; 

b) o oficial das Polícias Mili
tares só perderá o pôsto e 
a patente por sentença con
denatória passada em jul
gado, restritiva da liberda
de individual, por mais de 
dois anos, ou nos casos pre
vistos em lei, se declarado 
indigno do oficialato, ou 
com êle incompatível por 
decisão de Tribunal Militar 
de caráter permanente, em 
tempo de paz ou de Tribu
nal Especial, em tempo de 
guerra externa ou civil." 

MTIGO 93, "CAPUT" 
N.O 199 

O caput do art. 93 terá a seguinte 
redação: 

"Art. 93 - Os cargos públicos 
federais, estaduais e municipais, 
situados na área da administra
ção direta ou autârquica, são 
acessíveis a todos os brasileiros 
preenchidos os requisitos que à 
Lei estabelecer." 
a) Vasconcelos Tôrres 

I{ I 

'I. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSAO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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ARTIGO 93, PARÁGRAFO 1.0 

N.0 201 
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Ao art. 93, § 1.0 , acrescente-se in fine: 

Art. 93 - ...................... . 

§ 1.0 - ... salvo para os ex
-combatentes da Fôrça Expedi
cionária Brasileira, Fôrça Aérea 
Brasileira, Marinha de Guerra 
ou Mercante que participaram 
de operações bélicas durante a 
Segunda Guerra Mundial." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 93, PARAGRAFO 2.0 

N.O 340 

Art. 93, § 2.o 

Acrescentar in fine: 

"e os mandatos administrativos 
em órgãos de deliberação cole
tiva." 

a) Rui Palmeira 

N.0 851 

No art. 93, § 2.0 , substitua-se a 
palavra: 'demissão", por "exonera
ção". 

"§ 2.0 - Prescinde de concurso 
a nomeação para cargos em 
comissão, declarados em. lei, de 
livre nomeação e exoneração." 

a) Eurico Rezende 

N.0 883/9 

TíTULO I - CAPíTULO VII -
SEÇ'AO VII - Dos Funcionários Pú
blicos 

Ao § 2.0 do art. 93, dê-se a se-
guinte redação: 

"§ 2.0 - Prescinde de concurso 
a nomeação para cargos em co
missão, bem como os que a lei 
declare de livre nomeação e de
missão." 

a) José Barbosa 

PARECER DO SUB..:RELATOR 

AP. 

AP. 

AP. 

RJ. 
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AP. AP. 

• 

AP. AP. 

AP. AP. 

RJ. RJ. 



\ ··I<1' 
\ l ~~~~ 

' 

' 

:!i 
!I 

' i! 

EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 93, ACRESCER 
PARÁGRAFOS 

N.0 287 
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Ao art. 93 ou onde melhor con
vier, acrescentem-se os seguintes 
parágrafos (ou artigos): 

• 

"§ 4.o - Os candidatos habili
tados em concurso público para 
determinado cargo poderão ser 
aproveitados, a seu requerimen
to, em cargos vagos de atribui
ções afins, correlatas ou asseme
lhadas de nível iniferior, para 
os quais não haja candidatos 
igualmente habilitados em con
curso sem prejuízo do direito 
de serem nomeados, quando atin
gida a respectiva classificação, 
para os cargos a que se tenham 
originàriamente habilitado. 
§ 5.0 - Não deverão ser abertas 
inscrições para concursos desti
nados aos cargos de nível infe
rior, de que tràta o § 4.o, en
quanto houver -candidatos que 
hajam manifestado o desejo de 
aproveitamento nos têrmos do 
mesmo parágrafo." 
a) Paulo Sarasate 

N.0 839/18 

Acrescente-se ao art. 93 o seguin-
te parágrafo: 

"Serão providos somente por 
brasileiros natos os cargos da 
carreira de diplomata, os de em
baixadores e outros, determi
nados nesta Constituição." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 94 

N.0 698/1 

Suprima-se, integralmente, o 
~rtigo 94. 

a) Floriceno Paixão 

·----------------~--------~·~ 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

N.0 721 RJ. 

Suprima-se, integralmente, o 
artigo 94. 
a) Ewaldo Pinto 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

R.l. RJ. 

RJ. RJ. 
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RJ. RJ. 

RJ. RJ. • 

RJ. RJ. 

R.J. RJ. 

RJ. RJ. 
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N.0 514/1 

Substitua-se o item IV do artigo 
95 pelo seguinte: 

"a de dois cargos privativos de 
nível universitário." 

a) Franco Montoro 

N.0 698/11 

Redija-se assim o item IV do art. 95: 

"IV - a de dois cargos privati
vos de médico, odontó
logo e farmacêutico;" 

a) Floriceno Paixão 

N.O 698/12 

RediJa-se assim o item IV do art. 
95: 

"IV - a de dois cargos de nível 
superior;" 

a) Floriceno Paixão 

ARTIGO 95, ACRESCER 
INCISO 

N.0 755 

Acrescente-se ao art. 95 o se
guinte item: 

"V - a de dois cargos privativos 
de farmacêutico." 

a) Breno da Silveira 

N.0 756 

Ao art. 95 

Acrescente::-se o seguinte item: 

"V - a de um cargo de profes-
sor com outro de serviço 
público,· desde que o fun
cionário tenha curso su
perior." 

a) Oscar Passos 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 95, PARAGRAFO 2.0 

N.O 840/5 

Art. 95 

Dê-se ao § 2.0 a seguinte redação: 

"§ 2.0 - A proibição de acumu
lar se estende a cargos e fun
ções da administração pública 
centralizada e autárquica." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 95, PARAGRAFO 3.0 

N.0 20 

Dê-se ao § 3.0 do art. 95 a se-
guinte r e dação: 

"A proibição de acumular não 
se aplica aos inativos quanto ao 
exercício de funções eletivas, de 
cargos em comissão ou a con
tra tos para prestação de servi
ços técnicos especializados." 
a) EUclides Triches 

N.0 24 

o parágrafo 3.o do artigo 95 pas-
sa a ter a seguinte redação: 

"Art. 95 - ..................... . 

§ 3.0 - A proibição de acumular 
não se aplica aos civis aposenta
dos nem aos militares da reser
va ou reformados, quanto ao 
exercício de cargos em comissão 
e eletivos ou a contratos para. 
prestação de serviços técnicos ou 
especializados." 
a) José Estêves 

N.0 29 

Art. 95, § 3.o 

Dê-se ao § 3.0 a seguinte redação: 

"§ 3.0 - A proibição de acumu
lar não se aplica aos aposenta
dos, que poderão exercer, exclu
sivamente, cargos em comissão 
ou de magistério· e, ainda, aceitar 
contratos para a prestação de 
serviços de natureza estritamen
te especializada." 
a) Eugênio Barros 

fi 11 ·:i 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.0 46 

Art. 95, § 3.o -,.. Suprima-se êste § 3.0 

a) Gilberto Faria 

N. 67 

Dê-se ao § 3.o do artigo 95 a se-
guinte redação: 

"§ 3.o - A probibição de acumu
lar não se aplica aos aposenta
dos quanto ao exercício de car
gos eletivos, em comissão ou a 
contratos para prestação de 
serviços técnicos ou especializa
dos." 
a) José Leite 

N.O 82/6 

Redija-se, assim, o § 3.0 do arti
go 95: 

"§ 3.o - A probibição de acumu
lar não se aplica aos aposenta
dos, quanto ao exercício de man
dato eletivo e ao de cargos em 
comissão ou a contratos para 
prestação de serviços técnicos ou · 
especializados." 
a) Brito Velho 

N.0 173 

"§ 3.0 ---'- Não. constitui acumu
lação a percepção de proventos 
da inatividade.'' 
a) Carlos Werneck 

N.0 204 

O parágrafo 3.o do inciso IV do 
art. 94 terá a seguinte redação: 

"Art, 94 - ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ l,O
§ 2,0-

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

....................... 
§ 3.0 - A proibição de acumular 
não se aplica aos aposentados, 
quanto ao ex~rcício de cargos 
em comissão ou a contratos para 
prestação de serviços técnicos ou 
especializados, bem como à per
cepção de subsídios decorrentes 
de exercício de mandatos ele
tivos." 
a) Vasconcelos Tôrres 
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EM~NDAS AO PROJETO 

N.O 291/8 

No art. S5, acrescentar, no § 3.0 

do item IV, "cargos eletivos", fican
do a redação como se segue: 

"A proibição de acumular não se 
aplica .aos aposentados, quando 
em exercício. de cargos eletivos 
ou em comissão, ou a contratos 
para prestação de serviços técni
cos' ou especializados." 

a) José Humberto 

N.0 337 

Art. 95, § 3.o 

Acrescentar in fine: 

"ou o desempenho de mandato 
administrativo." 

a) Rui Palmeira 

N.O 400 

No art. 95, § 3.0, onde está "exer
cício de cargos em comissão", diga
-se: "exercício de função ou cargo 
temporário ou em comissão, ou a 
contratos para prestação de serviços 
técnicos ou especializados." 

a) Edmundo Levi 

N.0 532 

Art. 95, § 3.0 

Acrescentar, depois do vocábulo 
"comissão", entre virgulas, a ex~ 
pressão "eletivos". 

a) Filinto Müller 

N.0 838/13 

Art. 95, § 3.o 

Acrescentar, depois do vocábulo 
"comissão", entre vírgulas, a expres
são "eletivos". 

a) Eurico Rezende 
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ARTIGO 95, ACRESCER 
PARÁGRAFO 

N.0 276 

-378 

Inclua-se, no artigo 95 do pro
jeto, um § 2.0 , com a seguinte reda
ção, renumerando-se os dem~is: 

"Art. 95 - ................... . 

§ 2.o - Ficam dispensados da 
correlação de matérias os pro
fessôres portadores de diploma 
de curso superior, admitidos ou 
nomeados . mediante prova de 
seleção ou concurso público, 
desde que lecionem disciplina 
correlata com o referido curso." 

a) Guido Mondin 

ARTIGO 96 

N.O 1/81 

Redija-se o art. 96: 

"Art. 96 - São vitalícios os ma
gistrados, os Ministros do Tri
bunal de Contas, os titulares de 
ofício de justiça e os professôres 
ca tedr.áticos.'' 

a) Oscar Corrêa 

N.0 113 

Inclua-se no art. 96: 

"os membros do Ministério 
Público". 

a) Arruda Câmara 

N.0 464 

Ao art. 96 

Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 96 - São vitalícios sõmen
te os magistrados, os Ministros 
do Tribunal de Contas, os titu
lares de ofício de justiça e os 
professôres catedráticos." 

a) Josaphat Marinho 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 883/10 
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Ao art. 96 dê-se a seguinte redação: 
"Art. 96 - São vitalícios os ma
gistrados, os Ministros do Tri
bunal de Contas e os titulares 
de ofício de Justiça." 
a) José Barbosa 

ARTIGO 97, "CAPUT" 

N.O 369/7 

Ao art. 97 
Acrescente-se: 

"e, após cinco anos, os que s~ 
efetivaram por fôrça de lei." 
a) Paulo Sarasate 

ARTIGO 97, PARÁGRAFO 1.0 

N.0 131/7 

Art. 97, § 1.0 

Redija-se assim: 
'~Ninguém pode ser efetivado ou 
adquirir estabilidade, como fun
cionário, se não prestar con
curso público.' 
a) Nelson Carneiro 

N.0 521/18 

Dê-se ao § 1.0 do art. 97 a se-
guinte redação: 

"§ 1.0 - Ninguém poderá ser 
efetivado ou adquirir estàbUi
lidade, como funcionário, se não 
prestar concurso público." 
a) Rtiy Santos 

N.O 712/5 

Suprima-se o § 1.0 do art. 97. 
a) Getúlio Moura 

ARTIGO 97, PARAGRAFO 2.o 

N.0 114 

No § 2.0 do artigo 97, substi
tuam-se as palavras: 

"com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço" por 

"com proventos integrais.'' 
a) Arruda Câmara 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 131/7 

Art. 97, § 2.o 

Redija-se assim: 

""Extinto o cargo, o funcionário 
ficará em disponibilidade, com 
vencimentos integrais, até o seu 
obrigatório aproveitamento em 
cargo equivalente." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 441 

Ao § 2.o do art. 97 

Dê-se a seguinte redação: 

"§ 2.o - Extinto o cargo, o fun
cionário estável ficará em dis
ponibilidade remunerada, com -
provento igual ao vencimento ou 
remuneração, até seu obrigató
rio aproveitamento em outro 
cargo de natureza e vencimentos 
compatíveis com o que ocupava." 

a) Aurélio Vianna 

N.0 698/2 

Redija-se assim o § 2.o do art. 97: 

"§ 2.o - Extinguindo-se o cargo, 
o funcionário estável ficará em 
disponibilidade remunerada até 
o seu obrigatório aproveitamen
to em outro cargo de natureza 
e vencimentos compatíveis com 
o que ocupava." 

a) Floriceno Paixão 

N.0 754 

Redija-se assim o § 2. o do art. 97: 

'"§ 2.o - Extinguindo-se o cargo, 
.o funcionário estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até 
o seu obrigatório aproveitamen 
to em outro cargo de natureza e 
vencimentos equivalentes." 

a) Ewaldo Pinto 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 791/12 

Redija-se assim o art. 97, § 2.0 : 

"Art. 97 - São estáveis, após 
dois anos, os funcionários quan
do nomeados por co~curso. 

e e e e. e. e e e I e e • I e I I I I e I I '•' I I I I • • I I I 

§ 2.o - Extinto o cargo, o fun
cionário estadual ficará em dis
ponibilidade remunerada, com 
proventos integrais, até seu 
obrigatório aproveitamento em 
cargo equivalente." 

a) Mário Covas 

ARTIGO 98, INCISO II 

N.O 410 

Art. 98, II 

Onde se lê: "70 anos" · 
Leia-se : "60 anos". 

a) Attílio Fontana 

ARTIGO 98, INCISO·III 

N.0 2/1 

Substitua-se no item III, art. 98 
a expressão "após trinta e cinco anos 
de serviço", por: 

"Art 98 - ...................... . 
I- ................... . 
II- ................... . 
III- ................... . 

após trinta anos 
de serviço; 

a) Benjamin Farah 

N.0 131/1.03.3 

Art. 98, III. 

Acrescentem-se essas palavras: 

"ressalvados os direitos adqui
ridos e as situações definitiva
II_lente constituídas quanto aos 
titulares dos cargos efetivos am
parados por leis anteriores:" 

a) Nelson Carneiro 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 184/1 

Ao art. 98, inciso III, dê-se a se
guinte redação: 

"III - voluntàriamente, após 
trinta anos de serviço." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 192 

Ao art. 98, inciso III, dê-se a se
guinte redação: 

"III - Se o requerer, após 30 
(trinta) anos de servi
ço." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.O 349/1 

Art. 98, item III 

Onde se lê 

386 

"trinta e cinco anos de serviço", 
modifique-se para 

"trinta anos de serviço, ou, em 
prazo menor, nos casos em que 
a lei especificar", 

a) Gilberto Marinho 

N.0 440 

Ao art. 98, inciso III 

Onde se lê: 

"voluntàriamente, após trinta 
e cinco anos de serviço; " 

leia-se: 

"voluntàriamente, após trinta 
anos de serviço; " 

a) Aurélio Vianna 

N.0 479/6 

Ao art. 98, item III 

Dê-se a seguinte redação: 

"voluntàriamente, após trinta 
anos de serviço." 

a) Oscar Passos 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 698/3 

Redija-se assim o n.0 III do art. 98: 

"III - voluntàriamente, após 
trinta anos de serviço." 

a) Floriceno Paixão 

N.O 712/2 

O n.o III, do art. 98, vigorará 
com seguinte redação: 

"III - voluntàriamente, após 
trinta anos de serviços." 

a) Getúlio Moura 

ARTIGO 98, ACRESCER INCISO 

N.O 200/1 

Inclua~e, no artigo 98, o se
guinte item IV: 

"Art. 98 - O funcionário será 
aposentado: 

IV - Aos 25 e 30 anos de serviço, 
nas atividades consideradas pe
riculosas, insalubres ou penosas." 

a) Vasconcelos Torres 

ARTIGO 98, PARAGRAFO 1.0 

N.0 105/3 

Acrescente-se ao par.ágrafo pri-
meiro do art. 98 . o seguinte: 

". . . e funcionários que tenham 
prestado serviço público exclu
sivamente em Faixa de Fron
teira." 

a) Mário Maia 

N.0 130/36 

Art. 98, § 1. o 

Redija-se assim: 

"No caso do número III, o prazo 
para aposentadoria das mulhe
res, com proventos integrais 
fica reduzido a trinta anos." ' 

a) Nelson Carneiro 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 184/2 

Ao art. 98, § l.o, dê-se a seguin-
te redação: 

"§ 1.0 - No caso do número III 
o prazo é reduzido a vinte e cin
co anos, para as mulheres." 
a J Vasconcelos Tôrres 

N.O 427/1 

Ao § 1.0 do art. 98 
Suprima-se. 
a) Aurélio Vianna 

N.0 506 

Substitua-se a redação do § 1.0 

do art. 155 pela seguinte: · 
"§ 1.0 - No caso do número III, 
o prazo é reduzido a trinta anos 
para as mulheres e . a vinte e 
cinco para os servidores que tra
balhem em zonas ou locais con- · 
siderados, por lei, insalubres, 
perigosos ou penosos." 
a) Affonso Celso 

N.O 521/19 

Acrescente-se ao final do § 1.0 
do artigo 98: 

"§ 1.0 - .•. os professôres, os 
magistrados, os membros do Mi
nistério Público, e, nos Estados 
cujas Constituições tenham esta
belecido, para direito à aposen
tadoria, prazo inferior a trinta 
e cinco anos, o servidor que 
conte, na data da promulgação 
desta Constituição, mais de· vinte 
anos de serviço." 
a) Ruy Santos 

N.0 560 

Redija-se do seguinte modo o 
§ 1.0, do art. 98: 

"No caso do n.0 III, o prazo é 
reduzido a trinta anos para as 
mulheres, e a 25 anos, se o ser
viço público fôr de efetivo exer
cício do magistério primário." 
a) Guilherme Machado 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 712/3 

Dê-se ao § 1.0 do art. 98 a se-
guinte redação: 

"§ 1.o - No caso do n.o III, o 
prazo é reduzido a vinte e cinco 
anos, para as mulheres.'' 

a) Getúlio Moura 

ARTIGO 98, PARÁGRAFO 2.o 

N.0 82/7 

Substitua-se, pelo seguinte, o § 
2.o do artigo 98: 

"§ 2.0 - Atendendo à natureza 
especial do serviço, a lei estabe
lecerá os limites de idade para 
a aposentadoria compulsória dos 
funcionários de determinadas 
carreiras, especialmente da di
plomática." 

a) Brito Velho 

N.0 549 

Art. 98, § 2.0 

Incluir, após a expressão "car
reira diplomática", os vocábulos 

" e do magistério superior". 

a) Filinto Müller 

N.0 781/50 

Ao art. 98, § 2.o 

ln fine, após "diplomática", con
tinue-se: 'e nas atividades com risco 
de vida". 

a) Ulysses Guimarães 

N.0 838i14 

Art. 9·a, § 2.0 

Incluir, após a expressão "car
reira diplom.ática", os vocábulos "e 
do magistério superior". 

a) Eurico Rezende 
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EMÉNDAS AO PROJETO 

ARTIGO 98, ACRESCER 
PARÁGRAFO 

N.0 74/1 
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Acrescente-se ao art. 98 o seguinte: 

"Art. 98- .................... . 

§ 3.o - Atendendo à natureza 
especial do serviço, poderá a lei 
reduzir os limites referidos na 
alínea III." 

a) Eurico Rezende 

N.O 299 

Inclua-se no art. 98: 

"§ - Após vinte e cinco anos 
de serviço, é assegurada aos pro
fessôres do ensino primário a 
aposentadoria, com vencimentos 
integrais, na forma que a lei 
regular." 

a) Osni Régis 

N.0 517 

Acrescente-se ao art. 98 o seguinte 
parágrafo: 

"§ - A mãe funcionária pú
blica, autárquica ou de órgão 
paraestatal e empregada de 
emprêsa privada se aposentará 
aos 20 anos de serviço." 

a) Necy Novaes 

N.O 521/20 

Acrescente-se ao referido artigo 
mais um parágrafo ( § a.o) . 

"§ 3.0 - A lei poderá estabele
cer, para· efeito de aposentaao
ria voluntária, limite especial de 
tempo de serviço, o qual, po-
dendo ser inferior a trinta anos, 
não o será a vinte e cinco anos, 
para os servidores que exerçam 
atividade permanente da qual, 
por sua natureza, resulte risco 
ou perigo de vida, já assim con
siderada por um instrumento 
legal, e também para os ex-com
batentes." 

a) Ruy Santos 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 698/4 
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Ao art. 98 acrescente-se mais um 
parágrafo, assim redigido: 

"§ - Atendendo à natureza es
pecial do serviço, poderá a lei 
reduzir os limites referidos nos 
números II e III dêste artigo." 
a) Floriceno Paixão 

N.0 720 

Ao art. 98 acrescente-se o parágrafo 
seguinte: 

"§ - Atendendo à natureza es
pecial do serviço, poderá a lei 
reduzir os limites referidos nos 
números II e Til dêste artigo." 
a) Ewaldo Pinto 

ARTIGO 99, INCISOS I E II 

N.O 2 

Substitua-se no item I, letra a 
do art. 99, e item n do mesmo artigo 
a expressão: "após trinta e cinco 
anos de serviço", por: · 

"Art. 98 - ..................... . 
I,-- ..................... . 
II- ..................... . 
III- ..................... . 

após trinta anos de 
serviço; 

Art. 99 - ..................... . 
I- ..................... . 

a) · trinta anos de 
serviço." 
b) ............... . 

II - . . . trinta anos de 
serviço ... " 

a) Benjamin Farah 

ARTIGO 99, INCISO I E ALíNEAS 

N.0 681/8 

Redija-se, assim, o art. 99, I: 

"Art. 99- Os proventos da apo
sentadoria serão: 
I - integrais, quando o funcioná

rio: 
a) contar trinta e cinco anos 

de serviço, se fôr do sexo 
masculino; ou trinta anos 
de serviço, se pertencer ao 
sexo feminino; 
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b) invalidar-se por acidente 
ocorrido em serviço; por mo
léstia profissional ou do
ença grave, contagiosa ou ln
curável, especificada em lei; " 

a) José Barbosa 

N.O 255 

Substitua-se o item I e alíneas 
do art. 99, pelo seguinte: 

"I - integrais, nos casos do 
art. 98." 

a) Heribaldo Vieira 

ARTIGO 99, INCISO I, 
ALíNEA "A" 

N.O 1/82 

No art. 99, n.o I, letra a, leia-se: 
"trinta anos de serviço". 

a) Oscar Corrêa 

N.0 74/2 

Redija-se da seguinte forma a 
letra a da alínea I do art. 99: 

"a) contar mais de 35 anos de 
serviço e nos casos do § 3.o 
do art. 98." 

a) Eurico Rezende 

N.0 128 

Dê-se à letra a do item I do art. 
99 a seguinte redação: 

"contar mais de trinta e cinco 
anos de serviço, ou trinta anos, 

quando mulher". 

a) Humberto Lucena 

N.O 131/1.03.4 

Art. 99, I, "a" 

Acrescentem-se essas palavras: 
"salvo os casos previstos no nú

mero III do artigo 98.'' 

a) Nelson Carneiro 

n " 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 



(:; 

~~--------~~--2---------

.)1 

-399 

PARECER DO RELATOR GERAL 
PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. 
PJ. 

RJ. 
RJ. 

PJ. 
PJ. 

PJ. 
PJ. 

PJ. PJ. 



:I 

':l 
i 

I 
I 

i 
.q 
'i 

· .... / :· 
'Í' 

~ ..•. :,~ ~; 

:l 
1 
I 

! 
[ 
I 

-400 

EMENDAS AO PROJETO 

N.0 323 

Artigo 99 

Acrescente-se à alínea a do item 
I do art. 99, in fine, o seguinte: 

"ou no caso do parágrafo 1.0 do 
artigo anterior." 

a) Eurico Rezende 

N.o 349/lB 

No Inciso I alínea "A", do art. 
99, onde se lê: trinta e cinco 
anos, 

leia-se: trinta anos 

a) Gilberto Marinho 

N.O 387/1 

Insiram-se no art. 99 as seguin
tes alterações: 

"Art. 99 -

I - .......................... 
a) contar mais de trinta e cin-

co anos de serviço, com pro
vento correspondente ao ven
cimento ou remuneração da 
classe imediatamente supe
rior. 

a) José Guiomard 

N.0 480 

Ao art. 99 

Substituir a letra a do item I 
pela seguinte: 

"a) contar mais de trinta anos 
de serviço." 

a) Oscar Passos 

N.O 521/21 

Redija-se assim a letra a do nú
mero I do art. 99: 

"a) estiver amparado pelo n.o 
III do art. 98 ou pelo seu 
§ 1.0." 

a) Ruy Santos 
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N.0 698/5 

Redija-se assim a alínea a, do 
n.o I, do art. 99: 

"a) contar mais de trinta anos 
de serviço; " 

a) Floriceno Paixão 

N.0 712/4 

Em conseqüência das emendas 
que reduzem o prazo para aposenta
doria, ter-se-á que alterar a redação 
da letra a do art. 99, que, será assim 
redigido: 

"a) contar mais de trinta anos 
de serviço, ou, sendo mulher, 
mais de vinte e cinco anos 
de serviço." 

a) Getúlio Moura 

N.0 81-6/1 

Altere-se a redação da alínea a, 
do item I, do art. 99, para: 

"a) contar mais de trinta e ·cin
co anos de serviço, ou 
trinta, no caso do § 1.o do 
artigo anterior." 

a) Raymundo Padllha 

ARTIGO 99, INCISO I, 
ACRESCER ALíNEA 

N.0 200/2 

Inclua-se no art. 99, item I, a 
seguinte alínea c: 

"Art. 99- Os proventos da apo
sentadoria serão: 

I - ............................ . 

c) nos têrmos do item v do art. 
98." 

a) Vasconcelos Tôrres 
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N.O 349/3 

Acrescente-se como alinea c, 
item I, do art. 99: 

"Apqsentadoria dos proifessôres 
será compulsória aos sessenta e 
cinco anos de idade, por invali
dez comprovada, e facultativa 
após vinte e cinco anos de servi
ço, em todos os casos com ven
c-Imentos integrais." 

a) Gilberto Marinho 

N.0 769 

Acrescentar uma letra ao inciso 
I do artigo 99, nos seguintes têrmos: . 

"As mulheres poderão obter a 
aposentadoria com vencimentos 
integrais após trinta anos de 
serviço." 

a) Agnaldo Costa 

ARTIGO 99, INCISO II 

N.O 184/3 

· Ao art. 99, inciso n, dê-se a se
guinte redação: 

"II - proporcionais ao tempo de 
serviço, quando o· funcio
nário · contar menos de 
trinta. anos de serviço." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 349/3 

No árt. 99, inciso II, onde se lê: 
trinta e cinco anos, 

Leia-se: trinta anos 

a) Gilberto Marinho 

N.O 479/5 

Ao ·art. 99, item II 

Dê-se a seguinte redação: 

"proporcionais ao tempo de ser
viço, quando o funcionário con
tar menos de trint~ anos de 
serviço." 

a) Oscar Passos 
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N.0 698/6 

Redija-se assim o n.0 II, do art. 99: 

"ll - proporcionais ao tempo de 
serviço, quando o funcioná
rio contar menos de trinta 
anos de serviço." 

a) Floriceno Paixão 

ARTIGO 99, PARáGRAFO 1.0 

N.0 212 

Ao art. 99, § 1.0, acres~ente-se 
in fine o seguinte: 

"§ 1.0 - Bem como aquêle du
rante o qual o funcionário pu
blico ou autárquico tiver contri
buído, anteriormente, para quais-
quer I~titutos ou Caixas de 
de Previdência." 

a) ,Vasconcelos Tôrres 

N.O 502 

Ao § 1.0 do art. 99 

Redação atual: 

"Art. 99- .................... . 

§ 1.0 -o tempo de serviço pú
blico federal, estadual ou muni
cipal será computado integral
mente para os efeitos de aposen
tadoria e disponibilidade." 

~dação propo$ta: 

"Art. 99 .- ................... . 

§ 1.0 -Para efeito de aposenta
doria e disponibilidade, ~ompu
tar-se-á integralmente: 

I - o tempo de serviço pú
blico federal, estadual 
ou municipal; 

II -o período de serviço ativo 
nas Fôrças Armadas, 
prestado durante a paz, 
computando-se pelo dô
bro o tempo em opera
ções de guerra; 
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III - o tempo de serviço pres
tado como extranumerá
rio ou sob qualquer outra 
forma de admissão, desde 
que remunerado pelos 
cofres públicos; 

IV - o tempo de serviço pres
tado à administração in
direta; 

V- o período de trabalho 
prestado a instituição de 
caráter privado que tiver 
sido transformada em 
estabelecimento de ser
viço público ou cujo pa
.trimônio tiv·er sido in-
corporado ao da União,· 

VI- o tempo em que o funcio
nário estiver em disponi
bilidade ou aposentado:" 

a) Guido Mondin 

N.O 514/2 

Dê-se ao § 1.0 do art. 99 a se
guinte redação: 

"§ 1.o - o tempo de serviço pú-. 
blico federal, estadual ou mu
nicipal, bem como o prestado a 
emprêsa vinculada à previdên
cia social; será computado inte
gralmente para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade." 

a) Franco Montoro 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

N.0 884 RJ. 

Redija-se assim o § 1.o, do 
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sentadoria, disponibilidade e 
qüinqüênios." 

a) Euclides Wicar 
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ARTIGO 99, PARAGRAFO 2.0 

N.O 131/1.03.5 

Art. 99, § 2.0 

Redija-se assim: 

"Os proventos da inatividade 
serão revistos nas mesmas bases, 
sempre que, por motivo de alte
ração do poder aquisitivo da 
moeda, se modificarem os ven
cimentos dos funcionários em 
atividade." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 564 

O § 2.0 do art. 99, passa a ter a 
seguinte redação: 

"§ 2.o -Os proventos da inati
vidade serão revistos sempre 
que, por motivo de alteração do 
poder aquisitivo da moeda, se 
modificarem os vencimentos 
dos funcionários em atividade, 
aplicando-se o princípio da pa
ridade." 

a) Guilherme Machado 

N.0 681/9 

Redija-sé, assim, o § 2.o do art. 99: 

"Art. 99 - ...................... . 

§ 2.0
- Os proventos de !nativi

dade serão previstos na mesma 
proporção sempre que se rea
justarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade." 

a) José Barbosa 

N.O 698/7 

Redija-se assim o § 2.o do art. 99: 

§ 2.0
- Os proventos da inativi

dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do po
der aquisitivo da moeda, se 
modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade, e 
nas mesmas bases dêstes." 

a) Floriceno Paixão 
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N.0 724 

Dê-se ao § 2.o do art. 99 a se-
guinte redação: 

"§ 2.0 
- Os proventos de !nati

vidade serão revistos sempre 
que, por motivo de alteração do 
poder aquisitivo da moeda, se 
modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade, e nas 
mesmas bases dêstes." 
a) Ewaldo Pinto 

N.O 781/51 

Ao art. 99, § 2.0 
Onde está "serão revistos", es

creva-se: "serão equiparados". 
a) Ulysses Guimarães 

N.o 797/N 

Ao art. 99, · § 2.o 

Redija-se assim: 
"§ 2.0 

- Os proventos da !nati
vidade serão proporcionalmente 
revistos sempre que, por altera .. 
ção do poder aquisitivo da moe
d~, se modificarem os venci
mentos dos funcionários em ati .. 
vidade." 
a) Adolpho Oliveira 

N.0 849/8 

Substitua-se o § 2.o do inciso 
II do art. 99 pelo seguinte: · 

"§ 2.0 - Os proventos da !nati
vidade serão revistos sempre 
que, por motivo de alteração do 
poder aquisitivo da moeda, se 
modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade, es
tabelecendo-se o mesmo per
centual do aumento concedido· 
a êstes." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 100, PARAGRAFO 1.o, 
·ALíNEA "B" 

N.0 105/5 

Suprimam-se da alínea b do § 1.0 
do art. 100 a expressão: 

" ... , se fôr estável." 
a) Mário Maia 
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N.O 521/22 

Dê-se à letra b do art. 100 a 
seguinte redação: 

414-

"b) licenciado, se fôr estável, 
quando não-gratuito o exer
cício do mandato, assegu
rado, porém, o direito de 
opção quanto à remunera
ção correspondente." 

a) Ruy Santos 

N.O 712/7 

Dê-se à letra b do § 1.0 do art. 100 
a seguinte redação: 

"b) licenciado, sem vencimen
tos, se fôr estável e o man
dato eletivo tiver remune
ração." 

a) Getúlio Moura 

ARTIGO 100, PARÁGRAFO 1.o, 
ACRESCER ALíNEA 

N.O 521/23 

Acrescente-se ao art. 10Q mais 
uma letra (c) : 

"c) licenciado, se estável, com 
vencimentos integrais, na 
forma que a lei estabelecer, 
quando o exercício do man
dato fôr gratuito." 

a) Ruy Santos 

ARTIGO 100, PARAGRAFO 2. 

N.0 82/8 

Suprimir o § 2.o do art. 100. 
a) Brito Velho 

N.0 105/6 

Suprima-se o § 2.o do art. 100. 

a) Mário Maia 

N.0 130/39 

Axt. 100, § 2.0 

Suprima-se. 
a) Nelson Carneiro 
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N.o 233/C 

Dê-se ao § 2.o a numeração de 
§ 1.0, com a seguinte redação: 

"§ 1.0 - A lei poderá estabele
cer impedimentos para o fun
cionário candidato, diplomado ou 
no exercício de mandato eletivo." 
a) Teófilo Pires 

N.O 349/5 

Suprima-se o parágrafo 2.o do 
art. 100. 

a) Gilberto Marinho 

N.O 439 

Ao § 2.o do art. 100 
Suprimir. 

a) Aurélio Vianna 

N.O 483 

Suprima-se o parágrafo 2.o do 
art. 100. 
a) Oscar Passos 

N.0 698/9 

Suprima-se, integralmente, o § 
2.o do art. 100. 

a) Floriceno Paixão 

N.0 770 

Suprimâ-se o § 2.o do art. 100. 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 100, P.ARAGRAFOS 
l.o E 2.o 

N.0 105/7 

O artigo 100 ficará apenas com 
um par.ágrafo único, assim redigido: 

"Parágrafo único - O funcio
nário que concorrer a cargo ele
tive será licenciado sem venci.., 
mentos, permanecendo nas mes
mas condições de estabilidade 
ou instabilidade após o término 
do mandato." 

a) Mário Maia 
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N.O 483 

Ao art. 100 

Suprimam-se os § § 1.0 e 2.o 

Acrescente-se: 

-418 

"Parágrafo único - O funcio
nário que concorrer a cargo ele
tivo será licenciado, sem venci
mentos, a partir da data do 
registro na Justiça Eleitoral." 

a) Oscar Passos 

ARTIGO 100, ACRESCER 
PARÁGRAFOS 

N.0 55 

Inclua-se no artigo 100 o seguinte: 
"§ 3.o -Os impedimentos cons
tantes dêste artigo só terão apli
cação quando os mandatos 
eletivos forem federais ou esta
duais." 

a) José Bonifácio 

N.O 130/40 
Art. 100, § 

Acrescente-se: 
"O funcionário poderá optar 
pelos vencimentos de seu cargo, 
quando eleito Prefeito." 

a) Nelson Carneiro 

N.0 207 

Inclua-se no art. 100 O• seguinte 
parágrafo: . 

§ 3.0
- O funcionário em exercí

cio de mandato eletivo de verea
dor po~erá optar pelos venci
mentos do cargo." 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 490 
Ao art. 100 

Inclua-se no art. 100 o § 3.o, na 
forma que segue: 

"§ 3.o - No caso do exercício 
de mandato não remunerado, o 
funcionário estável continuará a 
perceber a retribuição de seu 
cargo." 

a) João Abrahão 
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N.0 562 
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Acrescente-se ao art. 100, o se-
guinte parágrafo: 

"§ 3.o - A exigência da letra b 
do § 1.0 será dispensada, se o 
cargo eletivo fôr gratuito." 

a) Guilherme Machado 

N.O 882 

Substitua-se o parágrafo 2.0 do 
art. 100 pelo seguinte: 

"Ao funcionário que fôr eleito 
vereador ou que se candidatar a 
êsse cargo não se aplicam as 
restrições constantes dêste ar
tigo, bem como das alíneas a e 
b do § 1.0." 

O disposto no parágrafo se
gundo passa a constituir pará
grafo terceiro. 

a) Leão Sampaio 

ARTIGO 101, INCISO I 

N.o 130/41 A 

Art. 101, I 

Redija-se assim: 
"I - vitalício, em virtude de 
sentença condenatória passada 
em julgado, restritiva a liber
dade individual por mais de 
dois anos; 

a) Nelson Carneiro 

ARTIGO 101, INCISO II 

N.0 82/9 

Redija-se, assim, o inciso II do 
artigo 101: 

"II- estável, no caso do número 
anterior, ou mediante processo 
administrativo, em que se lhe 
tenha assegurado ampla defesa." 

a) Britto Velho 

!I !) 
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N.o 130/41 B RJ · 

Redija-se assim o inciso II do 
art. 101: 

"II- estável, no caso do número 
anterior, ou mediante processo 
administrativo, em que se lhe 
faculte ampla defesa." 

a) Nelson Carneiro 
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N.O 698/10 

Redija-se assim o n.0 II do art. 
101: 

"II - estável, no caso do nú
mero anterior, mediante proces
so administrativo em que se lhe 
tenha assegurado ampla defesa." 

a) Floriceno Paixão 

ARTIGO 101, PARÁGRAFO 
úNICO 

N.O 1/83 

Acrescentar ao art. 101, pará
grafo único, in fine: " ... sem direi
to a indenização". 

a) Oscar Corrêa 

N.0 850 

No parágrafo único do art. 101 
substitua-se a expressão: "ficará 
destituído", por: "será exonerado". 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 102, ACRESCER 
PARAGRAFO úNICO 

N.0 82/10 

Acrescente-se o seguinte pará-
grafo único ao artigo 102: 

a) 

"Parágrafo único - Os · Tribu
nais, federais e estaduais, o Se
nado Federal, a Câmara dos 
Deputados, as Assembléias Le
gislativas Estaduais e as Câma
ras Municipais somente poderão 
contratar servidores em casos 
excepcionais, por tempo , deter
minado e para missão ou fun
ção eventual, de natureza es
pecializada, devendo as leis ou 
resoluções que autorizarem tais 
contratos ser votadas em dois 
turnos, com intervalo mínimo de 
48 horas entre êles, aprovadas 
pela maioria absoluta dos mem
bros da casa legislativa compe
tente." 

Brito Velho 
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ARTIGO 104, "CAPUT" 

N.O 130/42 

Art. 104 
Suprima-se 

a) Nelson Carneiro 

N.0 155 
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Suprima-se, no art. 104, o se-
guinte: 

" ... inclusive no que couber, os 
sistemas de classificação e ní
veis de pagamento dos cargos 
do serviço civil do respectivo 
Poder Executivo, e a proibição de 
vinculação ou equiparação de 
qualquer natureza para. o efeito 
de remuneração de pessoal do 
serviço público." 

a) João ·Herculino 

N.O 427/10 

Ao art. 104 
Depois da expressão 

"aplica-se", 
acrescentar: 

"respeitados os direitos adquiri
dos". 

a) Aurélio Vianna 

. N.0 584 

Art. 104 
Suprima-se o art. 104. 

a) Aurélio Vianna 

ARTIGO 104, ACRESCER. 
PARAGRAFOS 

N.0 82/11 

Acrescentem-se os seguintes pa-
rágrafos ao artigo 104: 

"§ 1.0 - Os Tribunais, federais 
e estaduais, assim como o Sena
do Federal, a Câmara dos 
Deputados, as Assembléias Le
gislativas Estaduais e as Câma
ras Municipais sômente poderão 
admitir servidores, sempre me
diante concurso público de pro
vas ou provas e títulos, após a 
cr,iação dos cargos respectivos, 
através de lei ou resolução apro-
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vadas pela maioria absoluta dos 
membros das casas legislativas 
competentes. 
§ 2.o - As leis ou resoluções a 
que se refere o parágrafo ante
rior serão votadas em dois tur
nos, com intervalo mínimo de 48 
horas entre. êles. 
§ 3.o - Somente serão admiti
das emendas, aumentando de 
qualquer forma as despesas ou 
o número de cargos previstos 
no projeto da lei ou resolução, 
que obtenham a assinatura de 
um têrço, no mínimo, de mem
bros da casa legislativa." 

a) Brito Velho 

ARTIGO 99, PARAGRAFO 3.o 

N.O 130/37 

Art. 99, § 3.0 

Suprima-se. 
a) Nelson Carneiro 

N.O 349/4 

Art. 99 - § 3.0 

"Os proventos da inatividade só 
poderão excea.er a remuneração 
percebida na atividade quando o 
tempo de serviço do funcionário 
fôr superior a trinta e cinco anos 
de serviço, de acôrdo com o es
tipulado nas leis." 

a) Gilberto Marinho 

N.0 387 

Art. 99, § 3.0 

"Os proventos da !natividade 
não poderão exceder a remune
ração percebida ·na atividade, 
salvo na hipótese prevista na 
alínea. a dêste artigo." 

a) José Guiomard 

N.0 438 

Ao art. 99, § s.o 
Suprima-se. 

a) Aurélio Vianna 
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N.O 479/9 

Ao art. 99, § 3.o 

Dê-se a seguinte redação: 

428-

"Em caso algum os proventos da 
inatividade poderão exceder a 
remuneração percebida na ati
vidade em cargo igual." 

a) Oscar Passos 

N.O 725 

Suprima-se o § 3.0 do art. 99. 

a) Ewaldo Pinto 

ARTIGO 99, ACRESCER 
P.ARAGRAFOS 

N.0 116 

Ao artigo 99, acrescente-se o se-
guinte parágrafo: 

"§ - Atendendo à natureza es
pecial ou periculosidade do ser
viço, poderá a lei reduzir os 
limites de idade de tempo de ser
viço para a aposentadoria vo
luntária com as vantagens do 
item I do artigo 99." 

a) Arruda Câmara 

N.O 240 

Ao artigo 99, II, acrescente-se o 
seguinte parágrafo: 

"§ - Será também computado, 
para efeito de aposentadoria do 
funcionário, o tempo de serviço, 
não cumulativo, por. êle prestado 
como contribuinte dos diferentes 
órgãos da previdência social, 
qualquer que seja a sua natu
reza." 

a) Tourinho Dantas 

N.0 561 

Acrescente-se o seguinte pará-
grafo ao art. 99: 

"Parágrafo - Atendendo à na
tureza especial do serviço, po
derá a lei reduzir os limites refe
ridos nos ns: II e III dêste arti
go a periodos nunca inferiores 
a 65 e 2t5 anos, respectivamente." 

a.) Guilherme Machado 
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trecho da emenda n.o 561 
"nunca inferior a 65 e 25 anos, 
respectivamente", passando o 
dispositivo a substituir o § 2.0 

do artigo 98. 

RJ. 

AP., EM PARTE, para completar 
a emenda n.o 116 (artigo 99) . 
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ARTIGO 99, ACRESCER 
ONDE CONVIER 

N.O 195 
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Ao art. 99, acrescente-se, onde 
convier: 

"Para efeito de aposentadoria 
pelo Instituto de Previdência 
Social será contado o tempo de 
efetivo serviço prestado na 
União, nas autarquias, nos Esta
dos, nos Municípios e nas socie
dades de economia mista." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 100, ",CAPUT" 

N.0 41 

O art. 100 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 100 - Enquanto durar o 
mandato, o funcionário público 
ficará afastado do· exercício do 
cargo e só por antiguidade po
derá ser promovido, contando
-se-lhe o tempo de serviço ape
nas para essa promoção e para 

·]}1--:Q.,. aposentadoria~" 
. ::> a) Tufy Nassif 
~· ... · 

N.o 233/A 

Dê-se ao art. 100 a seguinte re-
dação: 

"Art. 100 - O funcionário, en
quanto exercer cargo eletivo re
munerado, ficará afastado do 
exercício do cargo e sõmente 
será promovido por antiguidade." 

a) Teóffio Pires 

N.0 412 

Dê-se ao art. 100 a seguinte re-
dação eliminados o § 1.o e alíneas: 

"O funcionário, enquanto exer
cer mandato eletivo remunera
do, ficará afastado do exercício 
do cargo, e somente será pro
movido por antiguidade. 
§ 1.0 - A lei poderá estabelecer 
impedimentos para o funcioná
rio candidato, diplomado ou em 
texercício de mandato eletivo." 
a) Francelina Pereira 

PARECER DO SUB-RELATOB 

RJ. 

AP. 

PJ. 

PJ. 



r·~'M:'!!'If:i1\"ll4:a'Jt~t!~ 

----~''_'~\ ~:~~-------------~~------~~--~------~~------~--------------~---

-431-

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 

AP. AP. 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 

.., ....... 



EMENDAS AO PROJETO 

N.O 698/8 

Redija-se assim o art. 100: 
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"Art. 100 - Enquanto durar o 
mandato, o funcionário público 
ficará afastado do exercício do 
cargo, contando-se-lhe tempo de 
serviço apenas para promoção 
por antigüidade e aposentado
ria." 

a) Floriceno Paixão 

N.O 781/52 

"Art. 100 - Enquanto durar o 
mandato, o funcionário público 
ficará afastado do cargo, con
tando-se-lhe tempo de serviço 
exclusivamente para promoção 
por antigüidade e aposentado
ria." 

a) Ulysses Guimarães 

N.O 788 

Art. 100 
Substitua-se pelo seguinte: 

"O funcionário, enquanto exer
cer o mandato eletivo, excetuado 
o de vereador e o de prefeito, 
êste quando de Município cuja 
população fôr inferior a 100. 000 
habitantes, ficará afastado do 
exercício do cargo e sõmente 
será promovido por antiguidade." 

a) Manoel Vlllaça 

N.0 797/0 

Ao art. 100 e seus § § 

Redijam-se assim: 
"Art. 100 - Enquanto exercer 
mandato eletivo, ficará o fun
cionário afastado do exercício 
do cargo, eontando-se-lhe o 
tempo de serviço para promo
ção por antigüidade e aposenta
doria .. 
§ 1.0 - o. funcionário que con
correr a cargo eletivo remune
rado será licenciado, sem venci
mentos, a contar do registro de 
sua candidatura. 
§ 2.0 

- O funcionário eleito 
Vereador continuará no exercício 
do seu cargo, desde a diplomação 
até o final do mandato, não po-
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dendo ter alterada sua situação 
funcional, salvo os aumentos ge
rais de vencimentos e a promo
ção por antigüidade ou a apo
sentadoria; nos meses de fun
cionamento ordinário da Câma
ra Municipal, se optar pelo rece
bimento da ajuda de custo pre
vista no art. 15, § 2.0, não terá 
direito a receber vencimentos e 
ventagens do seu cargo." 

a) Adolpho Oliveira 

ARTIGO 100, PARAGRAFO 1.o 

N.O 130/38 

Art. 100, § 1.0 

Redija-se assim: 

"§ 1.o -O funcionãrio que con
correr a . cargo eletivo remune
rado será ... " 

a) Nelson Carneiro 

N.0 233/B 

~ Elimine-se do art. 100 o § 1.o 
-. com as respectivas alíneas. 

a) Teófilo Pires 

N.0 349/5 

Suprima-se o parágrafo 1.o do 
art. 100 

a) Gilberto Marinho 

N.0 442 

Ao art. 100, § 1.0, e suas letras "a" 
e "b" 

"§ 1.0 -O funcionário que con
correr a qualquer cargo eletivo 
será licenciado sem vencimen
tos." 

a) Aurélio Vianna 

N.0 483/1 

Suprima-se o parágrafo 1.0 do 
art. 100 

a) Oscar Passos 
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N.O 521/6 

Redija-se, assim, o § 1.0 do art. 
100, caput: 

"§ 1.0 -O funcionário que con
correr a cargo eletivo remune
rado será:" 

a) Ruy Santos 

ARTIGO 100,. PARÁGRAFO 1.0 , 

ALíNEA "A" 

N.O 105/4 

Suprima-se a alínea a do § · 1.0 

do art. 100. 

q,) Mário Maia 

N.0 254 

No § 1.0 , alínea a, do art. 100 
substituam-se as palavras "ao se 
candidatar", pélas seguintes: "ao 
tomar posse". 
Q) Heribaldo Vieira 

N.O 712/6 

Na letra a do § 1.0 do art. 100, 
onde se lê "ao se candidatar", leia-se 
"ao ser eleito". 
a) Getúlio Moura 

CAPíTULO VII 

N.0 90 

TíTULO I - CAPíTULO Vil - Do 
Poder Executivo 
A) Substituam-se, no Capítulo vn 

do Título I, as Seções I, II, In e 
IV, pelo seguinte: 

SEÇAO I 

Do Chefe do Estado 

Art. 72 - O Presidente da Re
pública é o Chefe do E'stado, simbo
liza a unidade nacional, vela pelo 
equilíbrio e harmonia dos podêres 
políticos da Nação e vigia a admi
nistração pública. 

Art. 73 - O Presidente da Re
pública é eleito pelo Congresso Na
cional, em escrutínio secreto me
diante o voto de dois terços d~s seus 
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membros. Após o terceiro escrutínio, 
basta a maioria absoluta. O seu man
dato é de seis anos. 

Parágrafo único - O Presidente 
da República pode ser reeleito uma 
vez, sõmente. 

Art. 74- A eleição do Presidente 
da República faz-se trinta dias a~
tes de expirado o mandato presl
dencial, devendo para tal fim reunir
-se especialmente o Congresso Na
cional, se já não estiver reunido. 

Art. 75 - São condições de ele
gibilidade do Presidente da Repú
blica: 

I - ser brasileiro nato; 
II - estar no exercício dos direitos 

políticos; 
III - ser maior de quarenta anos. 

Art. 76 - No caso de vaga, en
quanto não ·se fizer a· eleição, · e no 
de impedimento temporário, ser.á; o 
Presidente da República substituído 
pelo Presidente do Senado e, na 
falta dêste, sucessivamente pelo 
Presidente da Câmara dos Depu
tados e pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 77 - Em caso de doença 
grave e prolongada, ou outro moti
vo, que impossibilite ao Presidente 
da República o efetivo exercício da 
função, será o cargo declarado vago 
e imediatamente se providenciará a 
eleição do nôvo Presidente da Repú-
blica, segundo dispõe o art. 73. · 

Art. 78 - Vindo a vagar a Pre
sidência . da República e não estan
do reunido o Congresso Nacional, 
será êste imediatamente convocado, 
a fim de eleger o nôvo Presidente da 
República, que preencherá nôvo 
manda to de seis anos. 

Art. 79 - Estando dissolvida a 
Câmara ·dos Deputados ao expirar 
o mandato do Presidente da Repú
blica, êste será prorrogado até a 
eleição do sucessor pelo nôvo Con
gresso Nacional. 

Art. 80- O cargo de Presidente 
da República é imcompatível com 
outra qualquer função. 



I 
l 
i 
i 
l 

l 

I 
.\ 
l 
i 
l 

I 
1 

\\ 
I 

i 
I 

-'----'----~~-------~-~·_;'-----'-.--''----L__ __ . ...___L:·L.-_ _,.;.,_. ________ 1_ __ 

439 

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 



-'-------~----....__ ______ :...:.-.;.....,.,.__._ ________ ,.:._ ___ \.._-,..;.. __ ~ ____ ..;.._1.._ ___ . __ 

-440 

EMENDAS AO PROJETO 

Art. 81 - No ato da posse, o 
Presidente da República prestará o 
seguinte compromisso perante o Con
gresso Nacional: 

"Prometo manter e cumprir com 
lealdade a Constituição Federal, 
observar as leis do País, susten-. 
tar a união, a integridade e a 
independência do Brasil." 
Art. 82 - São atribuições do 

Presidente da República: 
I- nomear o. Presidente do 

Conselho de Ministros e, 
por indicação dêste, os 
demais ministros, e exo
nerá-los, quando a Câ
mara dos Deputados lhes 
retire a confiança; 

II - presidir às reuniões do 
Conselho de Ministros 
quando julgue necessário 

_ ou conveniente; 
III - sancionar, promulgar e 

fazer publicar as leis, e 
expedir decretos e regu
lamentos para a sua fiel 

-. ~ execução; 
. ~ IV - vetar, nos têrmos do art. 
~ .. ·· 61, § 1.o, da Constituição, 

os projetas de lei, consi
derando-·se mantidos os 
que forem aprovados pela 
maioria absoluta dos 
membros do Congresso 
Nacional;~ 

V - prover, em Conselho de 
Ministros, na forma da 
lei e com as reservas es
tabelecidas nesta Consti
tuição, os cargos públicos 
federais; 

VI- representar a Nação pe
rante os Estados estran
geiros; 

VII - concluir, aã reterenãum 
do Congresso Nacional, 
tratados e convenções in
ternacionais; 

VIII - declarar guerra depois de 
autorizado pelo Congres
so Nacional, ou sem esta 
autorização, no caso de 
agressão estrangeira ve
rificada no intervalo das 
sessões legislativas; 

,\ .\ 
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IX - fazer a paz, com autori
zação e aà reterendum 
do Congresso Nacional; 

X - permitir, depois de auto
rizado pelo Congresso Na
cional, ou sem esta auto
rização, no intervalo das 
sessões legislativas, que 
fôrças estrangeiras tran
sitem pelo território do 
País, ou, por motivo de 
guerra, nêle permane
çam temporàriamente; 

XI - comunicar-se com o Con
gresso mediante mensa
gens e apresentar-lhe por 
ocasião da abertura da 
sessão legislativa, a men
sagem em que expõe a si-
tuação do Pais; 

XII - nomear, após indicação 
em conselho de Ministros 
e prévia aprovação pelo 
Senado. Federal, e exone
rar, per deliberação do 
Conselho de Ministros, o 
Prefeito do Distrito Fe-

l
?~. deral e os Governadores 
~· dos Territórios; 
) 

XIII - nomear, em conselho de 
Ministros e mediante pré
via aprovação do Senado, 
os membros do Conselho 
Nacional de Economia e 
dos Conselhos Nacionais 
que venham a ser criados 
por lei; 

XIV - aprovar, em Conselho de 
Ministros, o nome de Pre
feitos dos Municípios de
clarados, por lei de ini
ciativa do Poder Executi
vo, de interêsse da segu
rança nacional, os quais 
serão nomeados pelos Go
vernadores dos respecti
vos Estados; 

XV - conceder indultos e co
mutar penas, mediante 
audiência dos órgãos ins
tituídos em lei; 

XVI- autorizar brasileiros a 
aceitar pensão, emprêgo 
ou comissão de govêrno 
estrangeiro; 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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XVII - outorgar, na forma da lei, 
condecorações e outras 
distinções honoríficas a 
estrangeiros; 

XVIII - convocar extraordinària
mente o. Congresso quan
do a situação nacional o 
requeira; 

XIX- dissolver a Câmara dos 
Deputados e convocar no
vas ele1ções nos têrmos 
do art. 93; 

XX- comunicar-se com qual
quer · das Câmaras do 
Congresso Nacional e com 
o Supremo Tribunal Fede
ral. 

Parágrafo único -O Presidente 
da República tem o título de Chefe 
(Comandante Supremo) das Fôrças 
Armadas e exerce a direção política 
da guerra. 

Art. 83- O Presidente da Repú
blica perceberá subsidio fixado pelo 
Congresso Nacional. 

Art. 84 - As deliberações do Pre
sidente da República são tomadas 
em Conselho de Ministros, ouvido o 
relatório do Ministro competente. 

Art. 85 - Nenhum ato do Presi..; 
dente da República ser.á válido, se 
não estiver referendado pelo Presi
dente do Conselho e pelo Ministro 
competente, que lhe assumem ares
ponsabilidade. 

Exdetuam-$e a nomeação e a 
demissão do Presidente do ·Conse
lho de Ministros, a dissolução da 
Câmara dos Deputados e os atos de 
inspeção da administração, pratica
dos em virtude das atribuições do 
art. 1.0. 

Art. 86 - O Presidente da Re-
. pública, depois que a Câmara dos 

Deputados, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, declarar 
procedente a acusação, será subme
tido a julgamento perante o Supre
mo Tribunal Federal, nos crimes co
muns, e perante o Senado Federal, 
nos crimes funcionais. . 
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Parágrafo único- Declarada de 
plano a procedência da acusação, 
ficará o Presidente da República sus
penso das suas funções. 

Art. 87 - São crimes funcionais 
do Presidente da República os atos 
que atentarem contra a Constitui
ção e as leis, especialmente contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício de qualquer 

dos podêres constitucionais 
da União e dos Estados; 

III - o exercício dos direitos polí
ticos, individuais e sociais; 

/ 
IV - a ordem interna e a segu-

rança do País. 

SEÇAO II 

Do Conselho de Ministros 

Art. 88 - O Govêrno Federal é 
exercido pelo Conselho de Ministros, 
que responde coletivamente ante a 
Câmara dos Deputados pela dire· 
ção da política e da administração 
do País. Cada Ministro responde in· 
dividualmente pelos ate~ que pra· 
ticar no exercício das suas funções. 

Art. 89 - No comêço de cada le
gislatura, o Presidente da República 
nomeia, entre os membros do Con
gresso Nacional, depois de ouvidos os 
líderes parlamentares e os Presiden
dentes do Senado e da Câmara, o 
Presidente do Conselho de Minis
tros, e, por indicação dêste, os 
demais ministros. 

Parágrafo único - São condi
ções da investidura no cargo de Mi
nistro de Estado: 

I - ser brasileiro nato; 
II - estar no exercício dos direi-

tos poli ticos; . 
III - ser maior de 30 anos. 

Art. 90.- Antes de assumir as 
suas funções, o Presidente do Con
selho e os demais ministros prestam 
compromisso perante o Presidente da 
República. 

Art. 91 - O Conselho de Minis
tros repousa na confiança da Câmara 
dos Deputados e exonera-se quando 
lhe venha ela a faltar. 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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Concede-se ou retira-se a con
fiança mediante moção motivada e 
nominalmente votada. 

§ 1.o - A moção de confiança 
solicitada pelo Conselho de Ministros 
ao apresentar-se à Câmara dos 
Deputados, ou em outra qualquer 
oportunidade, considera-se aprovada 
pelo voto da simples maioria dos 
deputados presentes. 

§ 2.0 - A moção de desconfiança 
deve ser apresentada, no mínimo, 
por um décimo dos membros da 
Câmara~ não rpode ser discutida 
senão três dias após a sua apresen
tação, e requer· o voto da maioria dos 
membros da Câmara para se consi
derar aprovada. 

§ 3.o- O voto contrário da Câ
mara dos Deputados a uma proposi
ção do Conselho de Ministros não 
importa obrigação de renúncia, a 
não ser que dela tenha êle feito 
questão de confiança. 

Art. 92 - Depois de nomeado, 
comparece o Conselho ·de . Ministros, 
no prazo de dez dias, a ambas as 
Casas do Congresso Nacional, a fim 
de apresentar o seu programa de 
gGvêrno. Encerrado o debate, a Câ
mara dos Deputados, na sessão or-
dinária subaeqüen:te, pelo voto da 
maioria dos seus membros, mani
festa-se quanto à questão de con
fiança. A recusa de confiança soli
citada importa · a formação de ou
tro Conselho de Ministros. 

Art. 93 - Verificada a impos
sibilidade de constituir-se o Conse
lho de Ministros por falta de apoio 
parlamentar, comprovada em suces
sivas recusas a três Conselhos no
meados, pelo menos, o Presidente da 
República poderá, ouvidos os Presi
dentes de ambas as Casas do Con
gresso, dissolver a Câmara dos 
Deputados. 

Parágrafo único - A Câmara dos 
Deputados não poderá ser dissolvi
da duas vêzes sucessivas pelo mes
mo motivo. 

Art. 94 - Sempre que houver 
dissolução da Câmara dos Depu
tados, o decreto que a determinar 
precisará os motivos do ato será 
amplamente divulgado e convocará 
nova eleição para dentro em 90 dias. 
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Parágrafo único - A Câmara 
dos Deputados reúne-se de pleno 
direito, independentemente de con
vocação, e retoma as suas funções, 
desde que não se hajam realizado 
novas eleições dentro do prazo esti
pulado neste artigo. 

Art. 95 - Publicado o decreto de 
dissolução da Câmara dos Deputados, 
o Presidente da República designará 
o Presidente da Câmara dos Depu
tados para dirigir o Conselho de 
Ministros provisório destinado a res
ponder pelo expediente do govêrno 
e prover à eleição da nova Câmara~ 

Art. 96 - Enquanto não se ins
talar a nova Câmara dos Depu
tados, caberão ao Senado as atribui
ções do art. 46, II,· III e IV da Cons
tituição, além das que pode exercer 
independentemente da ·outra Casa 
do Congresso. 

Art. 97 - O número de minis
térios, sua organização e atribui
ções são regulados por lei ordinária. 

Parágrafo único - Em casos es
peciais, poderão ser nomeados Mi
nistros sem pasta. 

Art. 98 - Subordinam-se ao 
Presidente do Conselho de Ministros 

B todos os órgãos administrativos que 
~-- não caibam inteiramente num Mi-
-:-:-·· nistério. 

Art. 99 - O Conselho de Mi
nistros delibera por maioria de votos. 
Em caso de empate, prevalece o 
voto do Presidente do Conselho. 

Art. 100 - Os Ministros devem 
submeter previamente ao Conselho 
os projetas de lei e os regulamen
tos, bem como tôdas as. questões 
que interessem a mais de um Minis
tério. 

Art. 101 - Cada . Ministro será 
a uxillado por um Subsecretário de 
Estado, por êle indicado e aprovado 
pelo Conselho de Ministros. 

Parágrafo único - O Subsecre
tário de Estado pode, como repre
sentante do Ministro, comparecer a 
qua!quer d~s Casas do Congresso 
Nac1onal e as suas Comissões. 
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Art. 102 - Os Ministros podem 
intervir nas deliberações do Con
gresso Nacional e tomar parte nos 
trabalhos das Comissões. Devem 
comparecer a qualquer das Casas do 
Congresso, quando requerida a sua 
presença pela quarta parte dos 
membros respectivos, e às comis
sões, quando por estas solicitada. 

Art. 103 - Os Ministros devem 
dar, tanto ao Congresso Nacional e 
às suas Comissões, como ao Presi
dente da República, tôdas as infor
mações que a respeito da sua gestão 
lhes sejam solicitadas. 

Art. 104 - Em caso de impedi
mento temporário, o Ministro será 
substituído pelo respectivo Subse
cretário, ou pelo Ministro que o 
Presidente do Conselho designar. 

Art. 105 - Os Ministros e Sub
secretários de Estado devem ser, de 
preferência, membros do Congresso 

·Nacional; e somente êstes podem 
exercer o cargo de Presidente do 
Conselho. 

Art. 106 - Ao Presidente do 
Conselho compete: 

I -presidir ao Conselho de Mi
nistros, quando. não o faça 
o Presidente da República; · 

II -responder pela política geral 
do Govêrno e pela adminis
tração; 

III - promover e orientar a ação 
dos Ministros; 

IV - superintender os órgãos ad
ministrativos não direta e 
exclusivamente subordina
dos a algum Ministério; 

V - ter a iniciativa dos projetos 
de lei do Govêrno. 

Art. 107 - Os Ministros, depois que a 
Câmara dos Deputados declarar proce
dente a acusação, serão submetidos a 
processo e julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal, nos crimes co
muns, e perante o Senado, nos crimes 
funcionais. 

PARECER DO SUB-RELATOR 



i 

~ 
i\ 
:l 
I! 
ll 
I 
lj 

\ 
l 

ii 
ll 

\ 

-

-453-

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

o 



~ 
_:@ 
~· .. , •' 

454-

EMENDAS AO PROJETO 

Art. 108 - São crimes funcionais 
dos Ministros de Estado, além dos 
previstos no art. 87, ou definidos em 
lei, quaisquer atos praticados contra: 

I - a probidade da adminis
tração; 

II - a lei orçamentária; 
III - a guarda e o legal emprê

go dos dinheiros públicos; 
IV- o cumprimento de deci

sões judiciais. 

Parágrafo único- Constitui cri
me funcional deixar de a tender ao 
disposto no art. 91 (desconfiança), 
bem como desatender à convocação 
de qualquer das Casas do Congresso. 

a) Brito Velho 

N.O 824 

Inclua-se no Capítulo VII- Do 
Poder Executivo, a seguinte Seção: 

"Art.- Haver.á, como órgão opi
nativo, o Conselho da República, 
constituído pelos cidadãos que 
hajam desempenhado o man
dato de Presidente da República. 

Parágrafo único - O exercício 
eventual ou transitório do car
go de Presidente da República 
não confere direito à investidu
ra no de Conselheiro. 

Art. - O cargo de Conselheiro 
da República é vitalício e in
compatível com o desempenho de 
qualquer outro cargo~ função 
pública ou mandato eletivo. A 
investidura é· automática; mas 
não poderá investir-se o ex-Pre
sidente da RepúbUca que houver 
sido constitucionalmente impe
dido ou haja renunciado antes 

· de decorridos três quartos da 
~uração do mandato. 

Art. - O Conselho da República 
funcionará sob a· presidência 
do Vice-Presidente da Repúbli
ca. Reunir-se-á sempre que o 
convocar o Presidente da Repú
blica e, obrigatOriamente, para 
opinar sôbre projetas de refor
ma da Constituição de iniciativa 
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do Presidente da República, bem 
como sôbre os que digam res
peito a: 
1) modificação ou alteração da 
política econômico-financeira, do 
regime tributário, e do sistema 
ou padrão monetário do País; 
2) reformas estruturais, de ba
ses e administra ti v as; 
3) estado de sítio; 
4) declaração de guerra. 
Parágrafo único - O Conselho 
poderá reunir-se ainda por deli
beração da maioria dos seus 
membros. 
Art. - Os Conselheiros da Re
pública poderão ser destituídos 
mediante julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, quan
do acusados da prática de a tos 
de indignidade, crime contra a 
existência da União, a integri
dade do País, a segurança nacio
nal e a honra da Pátria. 
Art. - Os Conselheiros perce
berão subsídios iguais aos fixa
dos para o Vice-Presidente da 
República." 

a) Edmundo Levi 

CAPiTULO VII, SEÇAO VII . 

N.O 214 

Inclua-se, no Capítulo VII -
Seção VII - Dos Funcionários Pú
blicos, onde couber, o seguinte ar
tigo: 

"Art. -Na nomeação e em to
dos os demais atos relacionados 
com os cargo e as funções pri
vativas de titulares de curso 
superior, o nome do cidadão que 
nêle figurar ser.á obrigatO
riamente precedido do seu titulo 
profissional. 
Parãgrafo único - O título de 
Doutor. só será atribuído, nos 
atos a que se refere êste artigo 
ao diplomado que o houver con~ 
quistado através de defesa de · 
tese, obedecidos os requisitos da 
legislação própria." 

a) Vasconcelos Tôrres 
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N.O 237 

Na Seção VI, referente aos fun
cionários públicos, acrescente-se, 
onde couber, o seguinte artigo: 

"Os funcionários públicos de 
qualquer natureza, quando requi
sitados ou convocados para pres
tação de serviço à União Fede
ral, terão assegurados integral
mente nos órgãos de origem· 
direitos, vencimentos e vanta
gens." 

a) Flôres Soares 

SEÇAO VII DO CAPíTULO VII 
DO TíTULO I 

N.O 319 

Dê-se à ·~eção VII do Capítulo 
VII do Título I a qualificação de Tí
tulo, destacando-a com a seguinte 
nomenclatura: 

"Título 

Dos Funcionários Públicos" 

a) Eurico Rezende. 

N.0 563 

Acrescente-se à Seção VII do 
Capítulo VII do Título I o seguinte 
artigo: 

"Art. - A remoção, a transfe
rência e a destituição do pessoal 
do magistério primário e dos 
serviços fazendários estaduais 
somente se farão mediante pa
recer prévio conclusivo de co
missão técnica." 

a) Guilherme Machado. 

N.0 565 

Acrescente-se à Seção VII doca
pítulo VII ·do Título I o seguinte 
artigo: 

"Art. - Fica instituída a neu
tralidade política no serviço pú
blico, nos têrmos da lei." 

·a) Guilherme Machado. 

_._. __ !L __ _ 
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Emenda n.o 1 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 
1. Visa introduzir dispositivo sôbre a competência do Con

gresso Nacional para fixar os subsídios do Presidente e Vice-Pre
sidente da República. 

2. A matéria já está disciplinada no art. 46, n.o VII, do Pro
jeto. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 1 

Autor- Dep. Oscar qorrêa 

Parecer 

1. A emenda visa à declaração, pelo T .S .E., de vacância do 
cargo de Presidente, quando êste não tomar posse dentro em dez 
dias da data fixada, em oposição ao projeto que determina seja a 
vacância proclamada pelo Congresso Nacional. 

2 . A decisão sôbre esta emenda depende daquela que fôr dada 
à· que institui a eleição direta para Presidente. Se o Congresso pre
ferir essa forma de eleição, a emenda deverá ser aprovada. -Accioly 
Filho, Sub-Relator . . 

Emenda n.o 130 

Autor- Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1. O projeto seguiu nossa tradição ao dis:por sôbre a remessa, 
ao iniciar-se cada sessão legislativa do· Congresso Nacional, de 
mensagem do Presidente da República. 

2 . A emenda pretende tornar obrigatória a presença, nesse 
ato, do próprio Presidente da República, para dar realce à soleni
dade. 

-
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3. O comparecimento do Presidente da República, na sessão 
de abertura do Parlamento, foi costume recolhido - dos reis in
glêses. Os dois primeiros presidentes _?os ~stados Unidos, ~ashing- · 
tone Adams iam ao Congresso cercaaos ae pomposo corteJO. Jeffer
son suprimi~ o comparecimento, que só veio a ser restabelecido por 
Wilson em 1913 (c. Carlos Maximiliano). 

4. No Brasil nenhum Presidente compareceu diante do-Con
gresso para leitur~ da mensagem, porque desde a Constitui-ção de 
1891 (art. 48, n.o 9), êsse documento passou a ser encaminhado em 
mãos de um funcionário do govêrno . . 

5. A prática imperial da fala do Trono não sobreviveu na 
República. . 

6. Não encontro, agora, razões para restaurar essa prática. 
7. Opino pela rejeição da emenda. - Ac-cioly Filho, Sub

Relator. 

Emenda n.o 1 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Emendas n. 0s 82 e 90 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1. Pelo projeto (art. 90, § 2.o), incumbe ao Presidente daRe
pública a direção da guerra e a escolha dos comandantes-chefes. 

2 ~ As Constituições de 1934 (art. 160) e. de 1946 (art. 178) 
se referem à direção "politica" da guerra, enquanto a de 1937 (ar
tigo 163) falava em direção "geral" da guerra. 

3. Consoante lição de Pontes de Miranda, o vocábulo "polí
tica" importa relevante restrição de conteúdo, "uma vez qu~ a di
reção de uma guerra ou há de ser política ou militar. Tudo que 
não é estritamente militar, na guerra, é político. Se as .operações 
militares são de competência e responsabilidade dos comàndantes
chefes, militar~s, nenhuma atribuição militar tem o Presidente da 
República, ficando-lhe apenas a direção política". 

4. No entanto, desconvém, na guerra modema, fixar, de an
temão, as atribuições de direç·ão do Presidente e dos Comandantes
Chefes. "A guerra tem necessidades tais- ainda é de Pontes de 
Miranda - que qualquer texto que fixe exatamente, com minúcia 
ou traços rígidos, as atribuições do Presidente da República e as 
atribuições militares, arrisca-se a perder todo o sentido, diante das 
circunstâncias''. 

5. Opino pela rejeição das emendas. - Accioly Filho. 
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Emenda n.o 1 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1 . A emenda visa a acrescentar, no elenco dos crimes de res
ponsabilidade, os atos que atentarem contra a guarda e o legal em
prêgo dos dinheiros públicos . 
. 2. As Constituições de 1891, 1934, 1937 e a vigente alinharam 
entre os crimes de responsabilidade, ao lado dos atas que atentam 
·contra a probidade na administração e contra a lei orçamentária, 
àqueles contrários à guarda e ao legal emprêgo dos dinheiros pú
blicos. Parece evidente que êsses últimos estão compreendidos entre 
os dois primeiros, pois serão sempre casos de improbidade adminis
trativa ou de violação do orçamento, o desvio, a subtração e o mau 
emprêgo dos dinheiros públicos. 

3 . Por isso, entendo, não ser necessária a referência examina
da a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos no texto do 
art. 82. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda ri.o 1 

Autor- Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1. Pretende a emenda a supressão do § 2.0 , do art. 83, que 
dispõe sôbre o arquivamento do processo do Presidente por crime 
de responsabilidade, se não tiver o julgamento concluído dentro de 
60 dias. 

2. Pela lei n.o 1. 079, de 10/4/1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo, o julgamento dessas 
infrações tem o prazo de 120 dias para ser ultimado. 

3 . O prazo se inicia na da ta em que fôr declarada proceden
te a acusação, quando o acusado é afastado do exercício do cargo. 
Os sessenta dias de prazo se destinam ao julgamento, porque a ins
trução se realiza antes de recebida a acusação. 

4. É razoável o prazo previsto no projeto. Deve-se levar· em 
conta, na fixação dêsse prazo, que o Presidente fica afastado do 
cargo desde quando êle começa a fluir. Há, assim, interêsse em que 
o julgamento seja rápido. 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 

-
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Emenda n.o 1 

Autor- Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 
1. Visa a emenda ,à supressão do dispositivo que faculta à 

lei autorizar o Presidente da República a delegar aos ministros de
terminadas atribuições. 

2. As funções delegáveis, pelo projeto, são aquelas que dizem 
respeito ao provimento de cargos, à autorização para brasileiro acei
tar pensão, emprêgo, ou comissão de govêrno estrangeiro e à con
cessão de indulto e comutação de penas. 

3. A inovação do projeto é interessante. Há certos a tos de 
administração que podem ser praticados pelos ministros, evitando 
maior sobrecarga nas funções do Presidente da República. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 

Emenda n.o 1 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 
1. Trata-se de emenda de redação. 
2. N·ão me parece que ela melhore o texto do projeto, também 

com uma redação pouco feliz . 
3-. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub

Relator. 

Emenda n.o 1 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 
A decisão sôbre esta emenda depende daquela que fôr dada 

à que dispõe sôbre eleição direta. Se aprovado o sistema de eleição 
direta para Presidente, esta emenda estará em condições de ser 
aprovada. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.o 363 

Autor- Sen. Josaphat Marinho 

Parecer 
1. A emenda substitui os arts. 74, 75 e 76, do projeto, pelo 

texto da Emenda Constitucional n.o 9, de 1964. 
2. A substituição importa à adoção do pleito direto para Pre

sidente e Vice-Presidente da República. 
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3. O tema de eleição direta ou indireta é daqueles que se 
prestam a dissídios inconciliáveis na doutrina e provocam as mais 
apaixonadas posições nos parlamentos. 

4. Na hist~ri8:_ e na doutrina, encontram-se, respectivamente, 
precedentes e op1nioes que amparam as duas correntes- tanto a 
favorável à eleição direta, quanto a que propugna pelo pleito in
direto. Não trarei, por isso, à colação essas opiniões, para que se 
não alongue êste parecer. 

5. Cumpre ao legislador optar, entre as duas soluç1ões, por 
aquela que melhor se ajuste à realidade brasileira, mas consulte 
à índole e aos anseios de nosso povo. 

6. Na história republicana, quatro eleições indiretas para 
Presidente da República foram realizadas- em 1891, de Deodoro; 
em 1934, de Vargas; em 1964, de Castelo Branco; em 1966, de Costa 
e Silva. A simples menção das datas e dos nomes está a mostrar 
que essas eleições não passaram, afinal, do mero desdobramento de 
um episódio revolucionário, inseriram-se na cadeia de acontecimen
tos anormais, atenderam a circunstâncias momentâneas, respon
deram a uma emergência, corresponderam a uma interessada. 
saída política de uma crise. 

7. Se assim tem sido em nosso país, convém perguntar: 
Deve ser transformada a eleição indireta de Presidente e V ice-Pre
sidente em processo normal, em princípio permanente?· 

8. Antes de mais nada, é de se salientar que, adotadas como 
fêcho de uma crise, as eleições indiretas tiveram até agora o poder 
de criar outras crises: a eleição de Deodoro, produziu Floriano; 
a eleição de Vargas, gerou 1937. 

9. A eleição indireta não tem o condão de vincular o povo ao 
governante, não solidariza povo com govêrno. O povo não se sente 
obrigado perante o poder público, não concorre com calor do seu 
entusiasmo ou de sua crítica para a realização das tarefas públicas. 
Não tendo escolhido o governante, o povo se mantém indiferente à 
gestão dêle e chega à insensibilidade com o próprio Estado. 
Por quê? 

10. O resultado do plebiscito de 1963, pelo qual a nação ma
nifestou o mais contundente repúdio à deliberação do Congresso, 
que adotara o sistema parlamentar de govêrno, nada mais foi 
que a revelação de seu inconformismo com o alheiamento dêle na 
condução do destino nacional. Naquele plebiscito não se condenou 
um sistema de govêrno, mas a imposição de um govêrno que não 
era o escolhido pelo povo, quando havia um Presidente e um Vice
Presidente por êle eleitos . 

11. A nossa nação é quase um continente. Devemos criar 
razões, motivos e ocasiões para que o povo se una, para que se en
contre e para ·que se solidarize. É imprescindível que de norte a 
sul periodicamente se realizem campanhas cívicas, nas quais es
tejam solidários brasileiros de uma e de outra região, consagrando 
uma candidatura, um prog!.ama, um partido. Nenhuma campanha 
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desperta mais entusiasmo, alista mais devoções e obtém mais soli
dariedade que a eleição do Presidente da República. 

12. Numa nação como a nossa, é necessário que o governan
te, para ser conhecido, percorra as cidades e os campos, encontre os 
hon1ens das ruas e se depare com os homens das estradas . É forço
so que dêle se apontem os defeitos, se exaltem as virtudes; é pre
ciso que se desnude sua v· · ~-;ara que a nação não acabe espantada 
com um governante desconhecido e surpreendente. Só a eleição 
direta, propiciando o debate dos comícios, pode mostrar e revelar 
o governante à nação. 

13 . Retirar dos cidadãos o direito de escolher diretamente os 
dirigentes da nação, depois de o terem feito durante tantas gera
ções, pode acabar aprofundando o divórcio entre governantes e go
vernados. 

I 

14 . Por que a eleição indireta? Por que há receio que o povo 
não saiba escolher? Mas, a vida republicana brasileira é, felizmen
te, uma sucessão de grandes figuras na Presidência da República, 
eleitos pelo sufrágio direto. 

15 . Por que a eleição indireta? Por que se teme o retôrno dos 
que foram afastados do poder? Nesse caso, a solução. não é intro
duzir o pleito indireto na parte permanente da Constituiç·ão, mas 
admiti-lo simplesmente como forma transitória, como transição 
para a leição direta. 

Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 

Emenda n.o·130 
Autor - Dep. Nelson Carneiro 
Emenda n.o 55 
Autor - Dep. Amarai Neto 
Emenda n.o 272 
Autor - Dep. Celso Passos 
Emenda n.o 507 
Autor- Dep. Martins Rodrigues 
Emenda n.o 1 
Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

. 1. O pr~je~o faz prescin~ir da autorização do Congresso Na
Cional a permissao para que forças estrangeiras transitem ou per
maneçam, temporàriamente, em nosso território. O texto atual da 
Constituição diverge do projeto em dois passos: - a Constituição 
reclama autorização do Congresso para a permissão; o projeto dis
pensa essB;_ a~torização;, -. a co:r;stituição só p~evê permissão para 
a permanenc1a temporana de forças estrangeiras em nosso terri
tório, em caso de guerra; o projeto exclui essa cláusula- por mo
tivo de guerra . 
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2 . A emenda visa a conservar o· texto vigente . Parece-me ser 
essa a melhor solução. Da permissão para trânsito ou permanên
cia de fôrças estrangeiras em nosso território, pode reafirmar a 
suspensão ou participação do país num conflito. Se é necessá
ria a autorização do Congresso para a declaração de guerra, tam
bém deve ser exigida sua aqui~scência para um a to que pode ser 
preambular de un1a guerra. 

3. Essa autorização já era prevista na Constituição de 1934 
(art. 56, n.0 11) e foi mantida em 1946 - (art. 87, X). 

4. No tocante à cláusula "motivo de guerra" para a perma
nência de fôrça estrangeira no território nacional, trata-se de cau
tela para que em nosso país, em tempo de paz, não se instale base 
militar de outra Nação. 

5. O meu voto é pela aprovação da emenda n.o 130, de auto
ria do Deputado Nelson Carneiro. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.o 130 

Autor - Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1. Pretende a emenda a supressão da parte do dispositivo 
que atribui, à lei complementar, conferir outras funções ao Vice
-Presidente da República. 

2. É procedente a emenda, pois tôda atribuição que se der ao 
Vice-Presidente, será tirada do Presidente. Isso poderá ocasionar 
dificuldades e crises entre as duas autoridades. 

3. É conveniente que a Constituição esgote tôdas as atribui
ções do Vice-Presidente, nada ficando para ser ordenado pela legis
lação complementar. 

4. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 461 

Autor.- Sen .. Josaphat Marinho 

Parecer 

1. A emenda visa a dar nova redação ao art. 82, que é o 
elenco dos crimes de responsabilidade. 

2. A redação do projeto condensa, no entanto, todos os casos 
previstos na Constituição atual, cujo dispositivo a respeito, a emen

, da pretende manter. 
3. A inovação na emenda é o caso de descumprimento de 

lei, que não é contemplado na vigente Constituição. 
4. o meu voto é pela rejeição da emenda, destacado o final 

do inciso VIII que deve ser aprovado. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 
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Emenda n.o 824 

Sen. Edmundo Levi 

Pa-recer 

1 . Trata-se da renovação da chamada Emenda dos Conselhei
ros. A emenda visa à criação, como órgão opinativo, do Co'nselho 
da República, constituído pelos cidadãos que hajam desempenhado 
o mandato de Presidente da República. 

2. A República já tem inúmeros órgãos consultivos, pare
cendo desnecessário aquêle que ora se pretende criar. 

Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.o 734 

Autor - Dep. Dias Menezes 
Par,ecer 

1. Pretende a emenda incluir, no projeto, dispositivo que 
obriga o Presidente da República a permanecer na Capital do país 
no mínimo durante 265 dias por ano, sob pena de perda de man
dato. 

2. A emenda visa, segundo justifica seu ilustre autor, à con
solidação de Brasília, e é retorsão a dispositivo do projeto que 
obriga o congressista a comparecer a dois terços das sessões ordi
nárias da Casa Legislativa a que pertença. 

3. Os motivos expostos não convencem a aceitar a introdu
ção, no texto, dessa nova causa de perda de mandato do Presidente 
da República. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 

Emenda n. o 777 

Autor - Dep. Aguinaldo Costa 
Parecer 

1. Visa a emenda a dispôr que, se vagarem os cargos de Pre
sidente e Vice-Presidente no último semestre do período não se 
realizarão eleições para o seu preenchimento, mantendo-se o substi
tuto no exercício até o fim do mandato. 

2. Em tôdas as nossas Constituições, tem sido prevista a 
eleição para o preenchimento dos cargos de Presidente e Vice-Pre
sidente, qualquer que seja a data da vacância. 

3. Parece ser essa a melhor solução. Exatamente no último 
semestre do mandato de Presidente coincide com a eleição para o 
P.eríodo. seguinte. É preferível ~eja ela presidida por quem tenha 
sido eleito para o cargo de Presidente, embora indiretamente. 

4. Opino pela rejeição da .emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 
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Emenda n.o 426/10 

Autor - Sen. Aurélio Viana 

Parecer 

1 . Pretende a emenda modificar a redação do inciso XIII, do 
art. 81, que dispõe competir ao Presidente da República decretar a 
mobilização nacional, total ou parcialmente. A emenda prefere o 
texto atual- mobilização parcial ou total das Fôrças Armadas. 

2. A redação proposta aclara o sentido do dispositivo. 
3 . Opino pela aprovação da emenda . - Accioly Filho, Sub

Relator. 

Emenda n.o 838/11 

Autor - Sen. Eurico Rezende 

Parecer 

1 . Visa a emenda a substituir o vocábulo "proposta" por 
"projeto" no inciso XVII, do art. 81,- que se refere à proposta de 
orçamento, cuja remessa à Câmara é de competência do Presidente 
da República. 

2. Na Constituição de 1934 (art. 50, § 1.o), como na vigente 
(art. 87, XVI), e ainda na Emenda Constitucional n.o 8, de 1964; 
a expressão usada é "proposta", relativamente ao orçamento . 

3 . Pela disciplinação dos trabalhos de elaboração do orça
mento, prevista no Regimento Interno da Çâmara (art. 169, IV), 
cabe, à Comissão de Orçamento, organizar o projeto orçamentário, 
se o Presidente não remeter a proposta dentro do prazo, ou ''adotar, 
apenas para efeito de exame e emendas posteriores, como projeto 
seu, a proposta do Poder Executivo". 

4. Assim, no caso do orçamento, aquilo que o Presidente 
remete ao Congresso não é um projeto, mas uma proposta, fundada 
na qual a Comissão de Orçamento elabora o seu projeto. . 

5. Essa tem sido a tradição em nosso direito constitucional, 
e não· encontro razões para modificá-lo. 

6. Resta, oportunamente, conciliar a redação dos arts. 67 e 
81, XVII, do projeto, para adotar também naquele o vocábulo "pro
posta". 

7. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re .. 
lator. 

I 
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Emenda n.o 838/12 

Autor - Sen. Eurico Rezende 

Parecer 

1. Pretende a emenda incluir, no art. 81, do projeto, um in
ciso que dá ao Presidente da República competência privativa para 
dispôr sôbre a organização e o funcionamento da administração 
federal. 

2. O ilustre autor da emenda justifica-a com a alegação 
de que deve caber ao Poder Executivo auto-organizar-se, à seme .. 
lhança dos demais Podêres, resguardando-se, assim, o princípio da 
independência e harmonia, vedada a intromissão de um na área 
de atribuições privativas dos demais. 

3. Há, data vênia, equívoco na fundamentação da emenda. 
Os Podêres não se auto-organizam. O judiciário organiza os servi .. 
ços auxiliares dos Tribunais (art. 108, XX), isto é, as Secretarias 
dos órgãos dirigentes do Poder, regulando, no Regimento Interno,. 
o funcionamento delas. Não lhe cabe dispor sôbre a organização 
e . o funcionamento da justiça - isso constitui matéria de direito 
processual e da lei de organização judiciária. Do mesmo modo, as 
Câmaras do Poder Legislativo, que organiza suas Secretarias e 
regulamenta a disposição da Constituição sôbre o funcionamento 
.delas (art. 31). 

4. Essas mesmas atribuições já tem o Executivo que, pelo 
poder de regulamentar (art. 81, II), expede regulamentos e regi
mentos que dispõem sôbre o funcionamento de seus órgãos auxi
liares e das Secretarias de Estado. 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o ... 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1.. Trata-se de emenda de redação. O autor pretende e com 
razão, manter a parte inicial do juramento do Presidente, ~egundo 
a redação da Constituição Vigente . 

O projeto nivela a Constituição às leis ao dispôr - "Prometo 
manter, defender e cumprir a Constituição e as leis ... ", quando 
correta~ 3: r~dação atual- "Prometo manter, defender e cumpril: 
a Constituiçao, a observar as leis ... " 

2. A respeito da parte final da emenda, resume-se na subs
tituição. da expressão "bem geral" por "bem estar geral". "Bem 
geral" foi como proferiu a Constituição de 1934 (art. 53) e como 
se escreveu na Constituição vigente- (art. 83, parágrafo único) 
e estava redigido na Constituição de 1891 (Art. 44). 
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3. ·É melhor a redação do projeto, nessa parte que a da 
"emenda". ~'Ben:-estar" é o estado de quem vive cômod~mente, de 
quem possui mais do que o necessário; é a comodidade, o confôrto 
(Caldas - Aulete). O "bem geral" é a felicidade a utilidade o 
proveito de todos- o bem público (Caldas-Aulete) .' · ' 

4. Opino pela aprovação da emenda até o vocábulo "leis". -
Accioly Filho, Sub-Rela tor. 

Emenda n.o 130 

Autor- Dep. Nelson Carneiro 
Parecer 

1 . Pretende a emenda um dispositivo que determine ao Pre
sidente exonerar o Ministro de Estado que fôr censurado por uma 
das Câmaras, do Congresso Nacional, o que não comparecer, no 
mínimo, a um têrço dos dias úteis, em cada ano, à Capital da 
República. 

2 . A primeira parte da emenda conflita com o siste·ma presi
dencial de govêrno, adotado no projeto. Se fôr mantido êsse sis
tema, ·a emenda é de ser rejeitada porque não se concilia êle com 
a exoneração compulsória dos ministros; se adotado o sistema par
lamentar, o caso terá de ser melhor disciplinado. 

3.. No tocante ao final da emenda, a solução para o problema 
que preocupa o autor da emenda não é exonerar o Ministro, mas 
transferir efetivamente a Capital para Brasília. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 203 

Autor- Sen. Vasconcelos Tôrres 

Parecer 

1 . Pretende a emenda reduzir para 30 anos a idade mínima 
para Presidente da República, fixada no projeto (art. 73, III) em 
trinta e cinco anos. 

2. A idade prevista no projeto é a da Constituição vigente 
(art.- 80, III)·, que seguiu a de 1934 (art. 52, § 5.0 ) e a de 1891 (ar-
tigo 41, § 3.0). • 

3. Presume-se que, com 35 anos, o cidadão tenha atingido o 
ápice de sua maturidade de espírito e, além disso, possa, expor 
uma longa vida pública ao exame e crítica da Nação- (cf. Temís
tocles Cavalcanti, II/225), conservando, ao mesmo tempo excelen
tes condições físicas . 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 
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Emenda n.o 646 

Autor - Dep. Cunha Bueno 

Parecer 
1. Pretende a emenda, modificando a redação do art. 84 do 

projeto, possibilitar a investidura do brasileiro naturalizado no 
cargo de Ministro de Estado. 

2. · Aplicam-se ao Ministro as razões que des~conselham pe:
mitir o acesso de naturalizado ao cargo de Presidente da Repu
blica. Basta imaginar as dificuldades e as suspei.ções que assalta
riam o Ministro das Relações Exteriores, cidadão naturalizado, ao 
encaminhar negociações para um tratado ou acôrdo com o seu 
país de origem. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 489 
Autor- Sen. Lino de Matos 
Emenda n.o 622 
Autor - Sen. Catete Pinheiro 
Emenda n.o 521. 
Autor - Dep. Rui Santos 

Parecer 
1. Visam as emendas à supressão do § 2.0 , do art. 77, que 

atribui ao Vice-Presidente da República as funções de Presidente 
do Conselho Nacional. · 

2. Era necessário dar ao Vice-Presidente o exercício de uma 
atribuição condizente com a autoridade de seu cargo, não só con
dizente o sistema de govêrno e que desse mais presença do seu 
titular na coordenação dos negócios da República. 

3. No regime da Carta de 1891 (art. 32) e da Constituição 
de 1946 (art. 61, antes da Emenda n.o 4), ao Vice-Presidente cabia 
a Presidência do Senado, onde se tinha voto de qualidade. 

4. Com o restabelecimento do sistema presidencial do govêr
no pela Emenda n.o 6, foi restaurado o cargo de Vice-Presidente, 
mas retirada dêle a funÇão de Presidente do Senado .. 

5. Não foi essa, a melhor solução, pois o Vice-Presidente da 
República passou a ser um ausente nas decisões tanto do Poder 
Executivo quanto do Poder Legislativo. Sem tarefa para a vigência, 
sem fixação de competência para a prática de quaisquer atos, atre
lado a simples e incômoda posição de aguardar vaga, o Vice-Pre
sidente teve diminuídos o prestígio e a autoridade do cargo. 

6. Para manter o cargo na estrutura do nosso regime, era 
necessário dar-lhe função e a solução encontrada pelo projeto pa
rece ser a melhor. 
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A I?resi~ência do Congresso Nacional atribuída a quem tenha 
sido eleito diretamente pelo povo (se a eleição direta fôr a instituí
da), ou pelo próprio Congresso, não fere a independência do órgão 
legislativo, nem desnatura o sistema de govêrno. 

7.. A presidê~cia do Congresso é função de importância no 
.mecanismo do regime e, sendo desvinculada da presidência do Se
·nado, terá ela órgão auxiliar próprio. 

8. Opino pela rejeição das emendas. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 130 

Autor - Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1 . Pretende a emenda proibir a reeleição do Presidente e Vi
·ce-Presidente da República, vedada também a prorrogação de seus 
.mandatos,. e tornando o dispositivo irreformável. 

2. O Presidente da República, pelo projeto (art. 144, I, a), já 
·é inelegível para o quadriênio seguinte. 

3. É possível, e até comum, a existência de normas da Cons
tituição que ficam a salvo de modificações, que o constituinte torna 

. irreformáveis. São inúmeros os textos constitucionais que prevém 
a proibição de emenda para determinadas matérias, inclusive a 
.nossa Constituição (art. 217, § 6. O) . 

4. No entanto, o que se resguardou sempre da reforma são 
os princípios gerais, os fundamentos do Estado, as garantias indi
viduais. Desconvém ir às minúcias, tornar irreformáveis os por .. 
menores. 

5. Opino pela rejei.ção da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re· 
lator. 

Emenda n. o 645 

Autor - Dep. Cunha Bueno 

Parecer 
1 . A emenda visa a elegibilidade do brasileiro naturalizado. 

para o cargo de Presidente da República. 
2 . É da tradição do nosso direito reservar, aos brasileiros 

natos a chefia do govêrno (Constituição do Império, art. 136; Cons .. 
tituição de 1891, art. 41, § 3.0 ; <;;onstituição de 1934, art. 52, § 5.0 ; 

Constituição de 1946, art. 80, X) . 
· 3 . Nos Estados Unidos da América que assegura amplos di .. 

reitos aos naturalizados êstes estão em pé de igualdade com os 
cidadãos natos sob todo~ os aspectos, salvo o da elegibilidade para 
Presidente da República. 

. ·I !I 
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4. Outros países também seguem essa orientaç~o. ~aixa-se 
o cargo de Chefe de Govêrno exclusiv_ament~ para o cid~dao nato, 
em vista das dificuldades que poderao ad~Ir r:as relaçoes C?:O: o 
país de origem do naturalizado, que poderia ficar_ sob s_uspeiçao · 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Acc~oly Fllho, Sub
Relator. 

DA COMISSAO MISTA, sôbre o Projeto 
da Constituição (Mensagem n.0 25, de 
1966 do Senhor Presidente da República). 

Sub-relator: Deputado Accioly Filh~ 

Emenda n.0 1 
Autor - Dep. Oscar Corrêa 
Emenda n.o 510. 
Autor - Dep. Martins Rodrigues 
Emenda n.0 515 
Autor- Dep. José Guiomard 

Pretende a emenda aditar, no final do art. 90, as expressões 
" ... e dentro dos limites da lei". Essa ressalva se aplicaria ao enun
ciado do artigo, que trata de autoridade suprema do Presidente da 
República sôbre as Fôrças Armadas e da organização destas. 

2. A cláusula vem da Carta de 1891 (art. 14) e foi mantida 
nas Constituições de 1934 (art. 162) e 1946 (art. 176). 

3. Para incluí-la na Carta de 1891, os autores do respectivo 
projeto, Rui à frente, tiveram de enfrentar oposição violenta de 
Deodoro, porque a êste pareceu· que a ressalva dava aos subalter
nos o direito de examinarem a legàlidade de ordens superiores, com 
subversão da hierarquia militar. (cf. Seabra Fagundes). 

4. João Barbalho entendeu que seria inutil a cláusula, fora 
dos limites da lei- diz êle- hão de se achar tôdas as autoridades 
para que seus atos tenham valor, e a defesa das instituições cons
titucionais pelo emprêgo das Fôrças Armadas, quando necessário, 
está dentro dêsses limites, é um dos fins da criação do Exército e 

·da Marinha. E, sôbre ser acusado dizê-lo, o art. apesar de não ter 
tal propósito, pode, pela sua redação, dar margem à suposição de 
que é lícito aos. inferiores o exame da ordem superior sob ponto de 
vista da legalidade. (Comentários, pág. 47). · . 

5. Entendo, no entanto, que a cláusula pode ser aditada ao 
art. 90, que sem prejuízo para a boa redação do texto e para a sua 
interpretação. No caso, parece não ser demasia tornar claro que 
as linhas da lei constituem a fronteira inafastável dentro da qual 
pode ordenar o Presidente. - Dep. Accioly Filho, Sub-Relator. 
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Emenda n.o 261 

Autor - Sen. Heribaldo Vieira 
Parecer 

1. Pretende a .emenda inserir, no texto do projeto, dispositi
vo que asse~~re, aos Integrantes das polícias militares, quando estas 
foren1 mobilizadas em tempo de guerra externa ou civil as mesmas 
vantagens atribuídas ao pessoal do Exército. ' 

2 . ~ e;m~nd~ é reprodução do parágrafo único, do art. 183, 
da C?nst~tu1çao VIgente, mas é necessário o dispositivo no texto 
constitucional, porque, sendo fôrças auxiliares, reserva do Exército 
(art. 13, § 4.0 , do projeto), as polícias militares, sendo convocadas, 
se integrarão às Fôrças Armadas da União e não poderão ter tra
tamento e direitos diversos dos atribuídos a essas Fôrças. A legis" 
lação ordinária, nos têrmos do art. 8.0 , XVI, u, caberá disciplinar 
essa matéria. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relatoro 

Emenda noo 90 

Autor - Dep. ~ritto Velho 

Parecer 
1. A emenda visa a dar nova redação ao arto 88 e seu § 1. o, 

que trata do objetivo e composição do Conselho de Segurança Na
cional. 

2. O texto do projeto é, sem dúvida, melhor que o .da emenda, 
pois esta define com maior imprecisão a finalidade do Conselho 
de Segurança Nacional. Dizer que "êsse órgão destina-se à formula
ção das normas exigidas para a efetivação da segurança nacional", 
diz, a emenda, e com menos clareza, que o expresso no projeto -
"assessorar o Presidente da República na formação e coordenação 
da segurança nacional'' o 

3 o O § 1.0 da emenda somente poderá ser aprovado se intro
duzido, no projeto, o sistema parlamentar de govêrno. 

4. .Opino pela rejeição da emenda o - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda noo 411 

Autor- Depo Mendes de Morais. 

Parecer 
1. Pretende a emenda a inclusão de dispositivo sôbre fôro es

pecial para as Polícias Militares o 
2 o A matéria já está prevista no arto 134, § 1.0

, d, do projeto o 
3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub

Relator o 
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Emenda n.o 680 

Autor- Dep. Benjamim Farah 

Parecer 

10 Pretende a emenda dispositivo que considere fôrças auxi
liares, reservas do Exército, o Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral e o da ~Guanabara. 

2 o Tanto a Constituição vigente (art. 183), quanto o projeto 
(arto 13, § 4.0), sàmente atribuem a condição de fôrças auxiliares, 
reserva do Exército, às Polícias Militares do Estado. 

3. Em alguns Estados, o Corpo de Bombeiros é órgão inte
grante .da respectiva Polícia Militar; os seus servidores pertencem à 
corporação policial-militar e, por isso, são militares o 

Nesses casos, o Corpo de Bombeiros é fôrça-auxiliar, reserva 
do Exército. 

4 o Há Estados, no entanto, em que o Corpo de Bombeiros 
não integra o efetivo da Polícia Militar, é organização dela com
pletamente desvinculada. t:sse é o caso do Estado da Guanabara. 

5 o Há, ainda,. Estados em que o Corpo de Bombeiros é or
ganização municipal, integrante do quadro de servidores muni
cipais. 

6. Parece não ser conveniente, nem justo, o disposivo pre
tendido pela emenda. Para alcançar o Corpo de Bombeiros da Gua
nabara, seria necessário um dispositivo de ordem geral, que con
siderasse fôrças auxiliares, reserva do Exército, tôdas as corpora
ções de bombeiros do país, quer estaduais quer municipais. 

7. A lei ordinária (art. s.o, XVI, V) poderá fixar condições 
para a integração dessas corporações nas polícias militares, e elas 
dêsse modo, passariam a gozar do mesmo tratamento e direitos de 
sua convocação ou mobilização o 

8. Opino pela rejeição da emenda o - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda noo 518 

Autor - Depo Eurico de- Oliveira. 

Parecer 

1. Pretende a emenda disciplinar os encargos atribuídos aos 
clérigos e mulheres, correspondentes ao serviço militar o 

2 o A matéria é da legislação ordinária, nos têrmos do arto 91, 
parágrafo único, do projeto. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator o 
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Emenda n.0 77 

Autor - Dep. Tourinho Dantas 
Parecer 

1. Vis~, a em~nd,a a incluir, entre os objetivos das Fôrças Ar
madas, e d~ contribuirem, dentro de seus setores específicos, para 
o desenvolvrmento da economia nacional". 

2. O autor da emenda, na justificação cita atividades das 
Fôrças Armadas, que são estranhas às militar~s e se prendem mais 
ao desenvolvi~ento nacional, a.saber, o Correio Aéreo, os Batalhões 
de Engenharia etc. 
· 3. O § 1.0 do art. 90, não exaure só atribuições das Fôrças 
Armadas, podendo ambas ficar afetas a outras atividades. 

4. Opino pela rejeição da emenda. -. Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o l/79 

Autor Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1. Visa a emenda à manutenção, no projeto, do Art. 181, 
§ 3. o, da Constituição vigente que "nenhum brasileiro poderá, a 
partir da idade oficial, fixada em lei, para prestação de serviço mi
litar, exercer função pública, ou ocupar emprêgo em entidade au
tárquica, sociedade de economia mista, ou emprêsa concessionária 
de serviço público, sem a prova de ter-se alistado, reservista ou gozar 
de isenção". 

2. A matéria é de· legislação ordinária, pois a Constituição já 
declara que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei
ros, "pr~nchidos os requisitos que a lei estabelecer" (art. 93, do 
projeto), e que o serviço militar é obrigatório (art. 91, do projeto). 

3. Opino pela rejeição da emenda. Acciol.y Filho, ·Sub-Re
lator. 

Emenda n.o 144 

Autor - Sen. Guido Mondin 

Parecer 

1. Pretende a emenda aditar, ao projeto, dispositivos que 
regulam os títulos, postos e uniformes das polícias militares, bem 
como a perda de pôsto e patente. 

2. A matéria é regulada em legislação ordinária, de compe
tência da União (art. 8.0, XVI, V) . 

3. opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

• 
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Emenda n.o 76 

Autor - Sen. Guido Mondin 

Parecer 
1. Pretende a emenda a inclusão, no projeto (Seção VI -

das Fôrças Armadas), de dispositivos que regulam a existência, 
destinação e organização das Polícias Militares. 

2. A matéria já está regulada pelo projeto, nos artigos 13, 
§ 4.o e 134, § 1.0, d. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 .374 

Autor - Sen. Vasconcelos Tôrres 

Parecer 
1. A Constituição vigente, no art. 182, § 6. 0 , manda aplicar 

aos militares o disposto nos arts. 192 e 193, que dispõem sôbre 
·contagem de tempo de serviço público federal, ·estadual ou muni
cipal, e a respeito da revisão de proventos da inatividade. 

2. O projeto reproduziu o preceito, no art. 92, § a. o, que 
manda aplicar aos militares o disposto no art. 99, parágrafos 1.0 

e 2.0
• 

3. Não se atentou, porém, que, no referido art. 99, § s.o, há 
uma norma também aplicável aos militares - a que veda excede
rem em proventos ·da inatividade a remuneração da atividade. 
Essa extenção, aliás, está inscrita na Carta de 1934 (art. 165, § 4.0 ). 

4. Trata-se de evidente omissão, que a emenda visa corrigir. 
5. . Opino pela aprovação da emenda. - Accio~y Filho, Sub

Relator. 

Emenda n.o 836 

Autor - Sen. Eurico Rezende 

Parecer 
1 . Visa a emenda a ampliar, para 4 anos o prazo de 2 anos 

previsto no projeto para o afastamento, sem transferência para a 
reserva, do militar que aceitar cargo público civil temporário. 

2. O ilustre autor da emenda justifica sua proposição dizen- · 
do que, freqüentemente, o militar é convocado para uma função 
civil por um govêrno que tem mandato de quatro anos, e êsse de
veria ser o prazo de sua permanência naquela função. 

o 
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~. Na co:r:stituiç,..ão vigente (art. 182, § 4.0 ), é de oito anos 
~or:t1nuos, ou nao aquele prazo, e na de 1934 (art. 164, parágrafo 
uruco) era de 12 anos quando descontínuo e de 8 anos quando 
consecutivos. ' 

4. A finalidade do dispositivo é evitar que os militares se des
viem de. su~s funções, ou d<:las se mantenham afastados por prazo 
que preJudique sua formaçao profissional. 

5. A redução feita no projeto parece atender melhor a essa 
finalidade do dispositivo . . 

6. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 829 

Autor - Sen. Eurico Rezende 

Parecer 

1. Pretende a emenda aditar, ao art. 92, § 7.o, do projeto, 
expressões que permitem à lei dispôr sôbre a reforma do militar 
por incapacidade moral. 

2. Alega o ilustre autor da emenda que mantidos os têrmos 
do projeto, os Conselhos de Justificação, de que trata o Decreto
Lei 2. 7 46, de 1940, perderão sua eficácia como órgão de preserva
ção da honorabilidade dos quadros militares, porque a êles fal
tará competência para impôr a reforma definitiva ao oficial julga
do culpado de haver procedido de maneira atentória à honra 
pessoal, ao pundonor militar e ao decôro da classe (art. 16, do De
creto-Lei citado). 

3. A faculdade concedida ao govêrno referido art. 16, do 
Decreto-Lei 2. 746, só podia prosperar sob o domínio da' Carta de 
37, que, ao contrário das Constituições de 1934 e 1946, previa a de
claração de indignidade ou incompatibilidade do oficial por Tri
bunal Militar não permanente. 

4. O projeto reproduz os preceitos de 1934 e 1946, quanto à 
exigência do Tribunal permanente para a declaração de indigni
dade ou incompatibilidade, e essa parece ser a melhor solução. 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 460 

Autor- Sen. Josaphat Marinho 

Parecer 
1 . A emenda visa à supressão ao art. 87, do projeto, que 

dispõe ser tôda a pessoa natural ou jurídica responsável pela se~u
rança nacional, nos limites definidos em lei. 

2 . o dispositivo é nôvo e não encontra similar nas Cartas 
anteriores . 
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3 . O projeto no art. 87, ao declarar que tôda a pessoa é res
ponsável pela seg~rança nacional, proclama um princípio que é 
natural no agrupamento humano, que não necessita de afirmação 
e definição, - o princípio da solidariedade com o Estado. 

4. A lei cumpre sômente especificar deveres dos cidadãos, 
definir infrações a êsses deveres e fixar-lhes pena, tal como faz a 
Lei de Segurança do Estado (antes denominada Lei de Segurança 
Nacional) e a Lei de Crimes de Responsabilidade·. 

: 5o O próprio texto do projeto (art. 91) já atribui à lei esta
belecer os encargos necessários à segurança nacional a que os ci
dadãos estão obrigados o 

5o Opino pela aprovação da emenda - Accioly Filho, Sub
Relator o 

Emenda n.o 259 

Autor - Sen. Heribaldo Vieira 

Parecer 
lo O projeto (arto 92, § 4oO) alterou o texto do § 4oo, do ar

tigo 182, da Constituição vigente, para excluir os cargos públicos 
temporários eletivos daqueles cuja investidura por mais de dois 
anos (pelo projeto; cito, pela Constituição atual), acarreta a trans
ferência do oficial para a reserva o 

2 o A emenda restabelece o texto atual, e parece mais razoá
vel porque não se justifica o tratamento diverso que se pretende 
a cargos temporários eletivos o 

3 o . Opino pela aprovação da emenda o - Accioly Filho, Sub-
Relatoro · 

Emenda noo 797/A 

Autor - Dep. Adolpho Oliveira 

Parecer 
. 1. Visa a emenda a inclusão entre as condições de elegibili

dade para Presidente e Vice-Presidente da República, o exercício, 
em qualquer tempo, de mandato eletivo popular. 

2. Barbalho já ensinava que o cargo de Presidente não pode
ria ser barateado a ponto de não se exigirem, para seu pretendente, 
algumas condições garantidoras, mas essas exigências não deveriam 
ser tais e tão ciosas que pudessem afastar do supremo pôsto o 
verdadeiro mérito, restringindo assim o círculo de escolha da Na
ção, em seu prejuízo (Comentários) o 

3 . A emenda restringe exatamente êsse "círculo de escolha 
da Nação", ao impedir que dispute a Presidência quem antes 
não haja exercido outro mandato popular. Quem se revelasse 
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um excelente administrador, pelo exercício de cargo executivo, ti
ve~s~ mostra_do aptidões excepcionais, no desempenho de qualquer 
at1v1dade, nao poderia candidatar-se à Presidência da República 
sem antes disputar um outro mandato. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 797/G 

Autor - Dep. Adolpho Oliveira 

Parecer 

1 . A emenda dispõe sôbre nova redação para o art. 88, que 
trata da organização e atribuições do Conselho de Segurança Na
cional. 

· 2. O projeto fixa em linhas gerais a destinação, a competên
cia e a estrutura do Conselho de Segurança Nacional, deixando à 
lei ordinária a organização dêsse órgão. 

3 .. Parece-me, assim, inconveniente a redação proposta pela 
emenda, salvo quanto ao seu item II, que dá ao Conselho de Se
gurança Nacional atribuições de opinar previamente a respeito de . 
intervenção federal nos Estados, em hipóteses de interêsse da se
gurança, e a propósito dos municípios que devam ser declarados 
bases ou portos militares . 

4. Opino pela aprovação da emenda na parte dêsse item II, 
do § 5.o. - Accioly Filho~ Sub-Relator. 

Emenda n.0 797/3 

Autor - Dep. Adolpho Oliveira 

Parecer 

1. Deseja o autor da emenda substituir a denominação Ma
rinha de Guerra e Aeronáutica Militar, no art. 90, por Marinha 
e Aeronáutica, respectivamente. 

2. O objetivo, segundo a justificação, é manter a marinha 
mercante vinculada ao Ministério da Marinha e a aviação comer
cial sob o contrôle da Aeronáutica. 

3. A redação do Projeto não deixa entrever sejam proceden
tes os temôres do ilustre autor da emenda. Trata-se, no art. 90, 
de definir os integrantes das fôrças armadas, e a estas só podem 
pertencer a Marinha de ,Guerra e a Aeronáutica Militar, e delas 
não podem fazer parte a marinha mercante e a aviação comercial. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 
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Emenda n.o 1 

Autor- Dep. Oscar Corrêa 

Parecer 

1 . Pretende a emenda substituir as expressões "podêres cons
tituídos" por "podêres constitucionais". 

2. Embora a redação pretendida pela emenda seja a adot~
da pela Constituição de 1934 (art. 162) e de 1946 (art. 177), nao 
me parece ser melhor que a do texto do projeto. 

3. "Podêres constituídos", segundo Caldas Aulet~, são as, au: 
toridades estabelecidas e reconhecidas conforme as leis do pais; e 
o estabelecido segundo as leis (Laudelino Freire) . 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 116 

Autor - Dep. Arruda Câmara 

Parecer 

1. Pelo projeto, os limites de· tempo de . serviço e de idade 
para a aposentadoria só admitem duas exceções: a aposentadoria 
da mulher aos 30 anos de serviço, e a compulsória dos funcionários 

~ .. ~:~·.,·~.. da carreira diplomática que deverá ter o limite de idade fixado em 
lei. (art. 98, §§ 1.0 e 2.0 ) • 

2. Há, no entanto, na administração pública atividades que 
demandam maior desgaste ou ocasionam danos a saúde; outros, 
em que não é conveniente manter o servidor em atividade após ida
de ainda inferior a de 70 anos. Disso é exemplo, o Estatuto do Ma
gistério, que fixou em 65 anos a idade da aposentadoria compul
sória no magistério superior (art. 53, I, da Lei n.o 4. 881-A, de 
6/12/65). 

3. É necessário, por isso, que a Constituição abra oportuni
dade à lei ordinária para definir casos de aposentadoria com tempo 
de serviço ou idade inferiores àqueles por ela fixados. 

4. De resto, sendo aplicáveis 'às normas relativas a funcio
nários públicos dos Estados e Municípios (art. 104), não se deve 
manter rígido o preceito sôbre a aposentadoria, tais são as peculia
ridades de cada região do país a indicarem uma solução diversa 
da adotada em outra. 

5. Dentre as emendas apresentadas com êsse propósito, aque
la que dá melhor solução é a de n.o 116, do Sr. deputado Arruda 
Câmara, desde que sejam destacadas as expressões "ou periculosi
dades do serviço". O dispositivo que prevê que a lei atenderá à natu
reza especial do serviço, torna implícito que se poderá atender, 
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também à periculosidade dêle. Além disso o texto da emenda deve
rá ser substitutivo do § 2.o, do art. 98 d~ projeto. 

6. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 561 

Autor - Dep. ·Guilherme Machado 
Parecer 

Visa a emenda atribuir à legislação ordinária a fixação dos 
limites de idade e tempo de serviço para aposentadoria atendida 
à natureza especial do serviço, desde que aquêles limites ilão sejam 
inferiores a 65 e 25 anos, respectivamente. 

2·. A emenda n.0 116, do Sr. deputado Arruda Câmara, tam
bém disciplina a matéria, e sôbre ela emiti parecer favorável. A 
aprovação desta emenda do sr. deputado Guilherme Machado na 
parte final " ... nunca inferiores a 65 e 25 anos respectivamente", 
completaria a do sr. deputado Arruda Câmara. 

3 . Opino, assim, pela aprovação em parte da emenda -
Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.0 2 

Autor- Dep. Benjamim Farah 
Parecer 

1. O instituto da aposentadoria- consoante lição de Temís~ 
tocles Cavalcanti -é antes de tudo uma conquista social, funda
dada em um princípio de justiça, que não permite o abandono na 
miséria, depois da velhice ou da invalidez, daquele que prestou ser
viço à administração pública. 

2. Mas, ao mesmo tempo, em que é um direito conferido ao 
servidor, a aposentadoria faculta ao Estado de se investir do cargo 
aquêle funcionário que, em razão da idade, ou doença ou do tempo 
de serviço, perdeu as condições físicas e intelectuais para o tra
balho e não se adapta aos métodos novos, passando a constituir 
um ponto de resistência às inovações e às conquistas da ciência 
da administração. 

3. Assim, a aposentadoria atende ao interêsse do Estado, 
como empregador, e do funcionário. 

4. A dificuldade reside na fixação das condições para a apo
sentadoria, de tal modo que sirvam ao Estado, não o onerando de
masiado, e correspondam às aspirações médias do funcionalismo. 

5. Em nosso país, é antiga a reivindicação pela aposentadoria 
voluntária aos 30 anos de serviço. Por ela se batem os servidores, que 
já obtiveram até o pronunciamento formal do Congresso Nacional 
em votação realizada há um ano atrás . 
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6. Alega-se em favor da fixação dêsse tempo de serviço, cor
responder ao máximo que o servidor, em condições normais, pode 
permanecer na atividade, sem que se torne um inválido. A vin
culação à atividade por maior tempo acaba, ao final dos 35 anos, 
por tornar o servidor um incapaz para qualquer ocupação e nada 
lhe resta mais senão aguardar o fim da existência. Aliás, a vida 
média do brasileiro não ultrapassa os 50 anos, muito inferior à de 
países europeus, nos quais a aposentadoria se concede com 35, 30 

-e até 25 anos de serviço, como ocorre na França (cf. Gaston Jeze). 
7. A aposentadoria não deve ser concedida sàmente ao fun

cionário inválido, que se desligue já sem fôrças do serviço público e 
só para recolher-se ao lar . 

8. Com o retardamento do tempo de aposentadoria, pro
cura-se compensar o funcionário com a concessão de inúmeras 
vantagens ao aposentar-se, contando-se-lhe ainda, como tempo de 
serviço público, períodos, dias, meses e anos empregados nas mais 
variadas atividades. 

9. Não se concede aposentadoria aos 30 anos, mas o servidor 
é estimulado ao aposentar-se logo alcance os 35 anos, porque se 
lhe dá remuneração maior na inatividade. O funcionário que per
manece no serviço, ao alcançar o tempo de aposentadoria deixa de 
perceber maiores proventos. 

10. Além disso, faculta-se a contagem, como tempo de servi
ço público, do tempo oriundo de diversas atividades, permitindo-se 
ainda que se faça a mais larga e liberal contagem em dôbro. m 11 . Entendo ser mais útil ao serviço público a aposentadoria 

·-·-· com proventos integrais aos 30 anos, extintas as vantagens esti
muladoras da aposentação (projeto, art. 99, § s.o) e só permitida 
a contagem de efetivo serviço público. · 

12. Opin~, por isso, pela aprovação da emenda n.o 2, prejudi
cadas as demais com o mesmo objetivo. - Accioly Filho Sub-Re-
lator. ' 

Emenda n.o 114 

Autor - Dep. Arruda Câmara 

Emenda n.0 441 

Autor - Sen. Aurélio Vianna 

Parecer 
1. A emenda adota o princípio fixado na legislação vigente 

(Est9:tu~o do ~uncionário Público, art. 174) e dominante na juris
prudencia (Sumula do S.T.F., n.o 358) . 

2. Enqu~nto _o projeto consagra a disponibibilidade com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço a emenda visa a restau
rar a disponibilidade com proventos integrais. 

t 
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3. Na ~onstituição de 1946, o tema foi objeto de controvér
sias, mas, afinal, a Carta nada dispôs sôbre a remuneração do dis
ponível, deixando a matéria para a legislação ordinária. 

4. ? Es~atuto, a"colheu o_ princípio da remuneração integral 
para o disponivel e e ele que v1ge atualmente em. nosso direito. 

5. Em favor dos vencimentos integrais da disponibilidade, 
alinha-se o argumento de não ser justo que, extinto o cargo, o fun
cionário passe a perceber proventos ínfimos, submetido a um des
nível de padrão de vida que só consegue superar após muitas di
ficuldades . De resto, o servidor não concorre para a extinção do 
cargo, quase sempre motivada em razões de natureza política. 
Previsto o aproveitamento obrigatório, ao poder executivo cumpre 
reconduzir logo o servidor, para que êle não continue percebendo 
remuneração sem trabalhar . 

6. Parece-me que o princípio vigente é mais justo. 
7. Opino pela aprovação da emenda n.0 114, de autoria do 

deputado Arruda Câmara. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.o 521 

Autor - Dep. Rui Santos 

Parecer 
1. Visa a emenda à alteração da redação do art. 99, I, a, que 

assim dispõe: 

"Art. 99 - Os proventos da aposentadoria serão: 
I - Integrais, quando o funcionário: 
a) - contar mais de trinta e cinco anos de serviço". 
2 . Pela redação proposta, essa alínea a ficará assim: 
"a) - estiver amparado pelo número III, do art. 98, ou pelo 

seu § 1.0. 
3. A emenda propõe tornar expresso aquilo que o projeto 

pretendeu, pois se, a aposentadoria da mulher se d~ aos tr~ta anos 
de serviço, com êsse tempo os proventos devem ser Integrais. 

4. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 82/11 

Autor - Dep. Britto Velho 

Parecer 

1. Pretende a emenda disciplinar a criação de cargos nas 
secretarias dos Tribunais e Casas Legislativas, nas e~feras feder~l, 
estadual e municipal, o ato de criação dep~nde. de lei ou resol~çao 
votada pela maioria absoluta da Casa Legislativa competente, vo-
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tação em dois turnos, com intervalo mínimo de 48 horas; apresen
tação de emendas somente por iniciativa de um têrço dos membros 
da Casa Legislativa. . 

2. Parece-me conveniente a inclusão dessa matéria no texto 
constitucional. É necessário impedir o empreguismo nos órgãos co
legiados, e a fórmula sugerida pela emenda visa a êsse fim . 

. 3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 199 

Autor - Sen. Vasconcelos Tôrres 

Parecer 

1. Pretende a emenda dar nova redação ao art. 93, para 
tornar o dispositivo extensivo aos cargos públicos federais, esta
duais e municipais, da administração direta ou autãrquica. 

2. A matéria já está regulada no art. 104, do projeto, com 
relação aos cargos estaduais e municipais. A respeito de cargos em 
autarquia, a lei não se endereça o dispositivo, que usa a exp~essão 
"cargos públicos" em sentido restrito, isto é, aquêles criados por 
lei, com denominação própria, em número certo e pagos pelos 
cofres públicos . 

~ 3. Estendida às autarquias a norma do art. 93, além de alar-
e gar o conceito do cargo público, irã criar perplexidades para o in

térprete. Se cargo não fôr só aquêle compreendido pelo sentido es- · 
trito, passa ~ abranger tôdas as funções públicas, inclusive as do 
extranumerário. Nesse caso, o estrangeiro não poderia ser admiti
do no serviço público, ainda como contratado; só mediante con
curso, poderiam ser admitido o trabalhador braçal. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 82/10 

Autor - Dep. Britto Velho 

Parecer 

1. Pretende a emenda· dispositivo que regule o contrato de 
servidores para os Tribunais e Casas Legislativas. 

2. A matéria não é de tanta importância nem assume as
pectos graves, para ser inscrita na Constituição. 

Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 
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Emenda n.o 565 

Autor- Dep. Guilherme Machado 
Parecer 

.r. A et;l~nda prete~de it;cluir dispositivo que institui a neu
tralidade politica no serviço publico, nos termos da lei. 

2. É ~a p:ópria natureza do serviço público não estar êle 
at!elado a .Interesses ~stranhos à coletividade; é exatamente pú
blico o serviço porque e prestado visando ao bem coletivo . 

3 . Não é preciso proclamar uma neutralidade política que 
é inerente ao conceito do serviço público. 

4 . A legislação ordinária poderá definir crimes por violação 
dêsse princípio, e assim já o faz o Código Penal (art. 319) e repro
duz em outro plano o Código Eleitoral (arts. 300 e 377) . 

5 . Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 212 

Autor - Dep. Vasconcelos Tôrres 
Parecer 

· 1 . Pretende a emenda que o tempo de contribuição paga, pelo 
funcionário público, a quaisquer Institutos ou Caixas de Previdên
cia, seja computado como tempo de serviço público para efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade. 

2. Trata-se da matéria que deve ser disciplinada em legisla-
ção ordinária. .. 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Re
lator. 

Emenda n. o 563 

Autor - Dep. Guilherme Machado 

Parecer 
1 . Pretende a emenda que a remoção e destituição do pes

soal do magistério primário e dos serviços fazendários estaduais 
sõmente se farão depois de ouvida uma comissão técnica. 

2 . O projeto regula a estabilidade do, servidor com co?c~r
so após dois anos de serviço, e assegura o estaye~ con~ra a dem1ssa:o, 
que só pode ocorrer mediante processo admmistrat1vo ou em vir
t':lde de sentença. Ainda antes de co~pl~tar C? p~azo para a esta
bilidade o servidor está a salvo do arbitrio, pois so sera exonerado, 
durante' o estágio probatório, em inquéri_!o admin~trati'!o ?U apu
rada a inconveniência de sua manutençao no serviço publico (Ar
tigos 15 e 83, parágrafo único do Estatuto). 
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3. Não há assim necessidade de fixar na Constituição ga
rantias que já ~xistam' na legislação ordinária e que a esta per
tencem. 

4·. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 82/8 

Parecer 

1. Visa a emenda à supressão do § 2.0 , do art. 110, que atri
bui à lei a faculdade de estabelecer outros impedimentos para o 
funcionário candidato, diplomado ou em exercício de mandato ele
tivo. 

2. O dispositivo do projeto já previu o deslinde dos impedi
mentos impostos ao funcionário candidato a cargo eletivo: a exo
neração e o afastamento sem vencimentos. 

3. Se a lei pode estabelecer outros impedimentos, não há ne
cessidade do dispositivo do § 1.0 , do art. 100, porque aquêles ali 
previstos também poderiam ficar para a legislação ordinária. 

4. A solução correta seria a supressão dos parágrafos 1.o 
e 2.o, e nesse sentido o parecer dado à emenda n.o 41, cuja aprova
ção prejudicará a votação desta. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.o 82/9 

Autor- Dep. Britto Velho 

J Parecer 
,_;.... .~ 

1. Visa a emenda a assegurar ampla defesa aos funcionários 
nos processos administrativos . 

2. A emenda introduz no projeto a redação do dispositivo 
igual da Constituição vigente, e tem a virtude de tomar expressa 
uma garantia de defesa. 

3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 1/83 

Autor - Dep. Oscar Corrêa 
Parecer 

1 . A emenda visa aditar a cláusula "sem direito a indeniza
ção" ao texto do parágrafo único, do art. 101, para que não seja 
reclamada por aquêle que perdeu o cargo em virtude de decisão ju
dicial. 

2. É conveniente a ressalva, que já existia na Constituição 
de 1934 e foi mantida na Constituição vigente. 

3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 
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Emenda n.o 130/41 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1 . Pretende a emenda que a perda do cargo vitalício em vir
tude de sentença condenatória, prevista no inciso I, do art. 101, do 
projeto, só ocorra quando a decisão transitar em julgado e tenha 
imposto pena restritiva de liberdade individual por mais de dois 
anos. 

2. Quanto à cláusula de trânsito em julgado de sentença con
denatória, é ela desnecessária porque a princípio de direito, e está 
expresso no Código de Processo Penal ( art. 669) , que só depois de 
passar em julgado será exeqüível definitivamente a sentença . 

. 3. A propósito da pena restritiva de liberdade individual por 
mais de dois anos, é de se esclarecer que se trata de pena acessória 
prevista no Código Penal (art. 68, II) não sendo preciso que a Cons
tituição a ela se refira. De resto, também perde o cargo o funcio
nário condenado por crime cometido com abuso de poder ou viola
ção de dever inerente à função pública (art. 68, I, do Código Penal) . 

. 4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 287 
Autor - Dep. Paulo Sarasate 

Parecer 

1. Dispõe a emenda sôbre o aproveitamento de concursados 
€m cargos vagos equivalentes ou de nível inferior, bem como sôbr_e 
a proibição para realização de concurso, enquanto houver candi
datos que desejem ser aproveitados. 

2. A matéria é de legislação ordinária. 
3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub

Relator. 

Emenda n.0 214 
Autor- Sen. Vasconcelos Tôrres 

Parecer 
1 . Pretende a emenda que na nomeaç~o e e~ t~dos os d~mais 

.atos relacionados com os cargos e as. funsoes pr1v~t1va~ de t1tula: 
res de curso superior, o ~o~e do c1~adao que ~ele f1~:ar ser~ 
precedido de seu título profissional, e ainda que o titulo de doutor 
.sõmente seja atribuido a quem tiver defendido tese. 

2. A matéria é de legislação ordinária. 
3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub

:Relator. 
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Emenda n.o 237 
Autor - Dep. Flôres Soares 

Parecer 

1. Ptetende a emenda aditar artigos dispondo que "os fun
cionários públicos de qualquer natureza, quando requisitados ou 
convocados para prestação de serviço à União, terão assegurados 
integralmente nos órgãos de origem, direito, vencimentos e van
tagens". 

2. Os servidores dos Estados-membros e dos municípios não 
podem ser requisitados ou convocados pela União. A Lei só abre 
exceção para a Justiça Eleitoral, que executa serviços de interêsse 
tanto da União, quanto do Estado-membro ou do município. Nesse 
caso, a própria lei já disciplina a matéria (Código Eleitoral, arti
gos 30, XXIX e XIV, 365 e 374). 

3. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 319 
Autor - Sen. Wilson Gonçalves 

Parecer 
1. Visa a emenda a transferir a matéria disciplinada, pelo 

projeto, na Seção VII - Dos funcionários Públicos, do Capítulo VII 
- Do Poder Executivo, para um Título autônomo, sob a mesma 
denominação - Dos Funcionários Públicos . 

2. Na Constituição de 1934 e de 1946 constitui um Título a 
matéria relativa a funcionários públicos. 

3. A emenda atende melhor à boa disposição do texto cons
titucional, pois na matéria sôbre funcionários públicos estão 
abrangldas normas que se endereçam a servidores dos podêres Le
gislativos e Judiciário, bem como dos Estados-membros. 

4. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 131 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1. Pretende a emenda ressalvar, no corpo do inciso III, do 
art. 98, os direitos adquiridos e as situações definitivamente cons
tituídas. 

2. O projeto já assegura, no art. 149, IX, o respeito ao di
reito adquirido, sendo superfetação reproduzir o preceito em outro 
dispositivo. 

~ ' . 
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. , ~. De. ~est_o, a ~atéria seria pertinente às Disposições Tran
sitarias, se J a nao estivesse regulada. 

Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n. o 427 

Autor - Sen. Aurélio Viana 

Parecer 

1. Pretende a em·enda aditar, ao art. 104, as expressões 
"respeitados os direitos adquiridos". 

~.. O projeto, no art. 1~9, IX, já assegura o respeito ao direito 
adq_u~rido, sendo superfetaçao reproduzir o preceito em outro dis
positivo. 

3 . Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, · Sub
Relator. 

Emenda n.o 201 

Autor - Sen. Vasconcelos Tôrres 

Parecer 
1. Visa a emenda a amparar os ex-combatentes, asseguran

do-lh~ o direito à nomeação sem concurso para cargo público, dan
do-lh~s estabilidade e concedendo-lhes aposentadoria aos 25 anos 
de serviço com vencimentos integrais . 

2. Trata-se de justos benefícios que a Nação deve aos seus 
ex-combatentes. A matéria deverá ser incluída no Título Das Dis
posições Transitórias. 

3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 266 
Autor- Dep. Breno da Silveira 

Parecer 

1. A emenda pretende a efetivação dos servidores interinos 
federais estaduais e municinais non1eados até 27 de outubro de ' ~ ,., . . 
1965, desde que sejBtm aprovados em curso de seleçao profissional. 

2. Reproduz a emenda dispositivo do Ato <;Ias Disp_os}çõ~s 
Transitórias da Constituição de 1946, te11:do excluido a ex1gen_c1a 
de cinco anos de exercício, e inovando quanto ao curso de seleçao. 

3. As freqüentes efetivações, por fôrça das leis estão co~tri
buindo para a desmoralização dos concursos. Nomeado o servidor 
interinamente, acaba êle por ser efetivado sem sujeitar-se a con
curso. 
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4. Não convém aumentar êsse desprestígio da seleção para 
o ingresso no serviço público, t~~to mais que . a e:nenda só exige 
pouco mais de um ano de exerc1c1o para a efet1vaçao. 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 14 
Autor - Dep. Benjamim Farah 

Parecer 
1. Dispõe a emenda sôbre a efetivação automática dos fun

cionários públicos da União, Estados e Municípios, quando com
pletarem cinco anos de exercício. 

2. A emenda derroga o princípio do art. 97, do projeto, porque 
assegura a efetivação não só dos atuais funcionários, mas de todos 
quantos venham, em qualquer tempo, completar cinco anos de 
~ercício. · 

3. Para a efetivação, o projeto exige concurso. Idêntica é a 
concliçã.o reclamada na Constituição em vigor (art. 186), quanto 
ao cargo de carreira. 

4. A aceitação da emenda importa na efetivação de quem 
tiver sido negado, interinamente, em substituição, no impedimento 
ou na vaga do ocupante efetivo de cargo isolado, ou em cargo vago 
da classe inicial de carreira. (Estatuto, art. 12, n.o IV). 

5. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n. o 340 
Autor - Sen. Rui Palmeira 

Parecer 
1; Visa ~ emenda aditar, no final d_o § 2.o, do art. 95, que 

tambem prescmde de concurso a nomeaçao para 'mandato admi
nistrativo em órgão de deliberação coletiva. 

2. É conveniente introduzir no texto do projeto a ressalva 
proposta pela emenda, pois ficaria a investidura ao mandato refe
rida sujeita a concurso, embora se trate de cargo temporário. 

3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho Sub-
Relator. . ' 

Emenda n.0 131/7 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 
Visa a substituir "prestou" por "prestar", no art. 97, § 1.o. 
2 . É simples emenda de redação. 
3. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub

Relator. 
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Emenda n.o 502 
Autor- Sen. Guida Mondin 

Parecer 

1 . . Dispõe a emenda sôbre nova redação para o art. 99 § 1 o 
do proJeto. ' · , 

2. Com a redação propo~ta, o dispositivo regulará a matéria 
d~ co~tage~ d,e _tempo de serviço, com as minúcias próprias da le
gislaçao ord1nar1a . 

3_. ,o. ass~~t~ já está di~~iplinado no art. 80, do Estatuto dos 
FuncionB:rio_s _!lubllcos da Un1ao, e o tema é próprio dessa lei e não 
da Constituiçao. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 438 
Autor - Sen. Aurélio Viana 
Emenda n.0 130 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 
Emenda n.o 387 
Autor- Sen. José Guiomard . 

Parecer 

1. A Constituição de 1934 (art. 170, n. 0 7) tinha dispositivo 
equivalente ao do art. 99, § 3.0

, do projeto. Já dispunha aquela 
Carta que os proventos da aposentadoria não poderiam exceder os 
vencimentos da atividade. 

2. A Constituição de 1946 suprimiu êsse preceito. 
3. Da supressão, resultaram leis concessivas de vantagens aos 

servidores que se aposentam ou se reformam, de tal modo que o 
poder público passou a estimular o funcionário a transferir-se para 
a inatividade ou reserva. 

4. Ao contrário de premiar o servidor que se mantém na 
atividade, a lei entendeu de dar melhor remuneração àquele que 
se aposenta. 

5. Sôbre isso, Seabra Fagundes escreveu que: "Esta prática, 
onerosa para o tesouro público e desestimulante da dedicação ao 
serviço, encontraria corretivo na simples restauração, alcançando 
civis e militares, da sábia regra do art. 170, parágrafo 7.0 , da Cons
tituição de 19.34, em que se proibia excedessem os proventos da 
inatividade dos do serviço ativo" (Revista de Direito Administrati
vo, 43/18). 

6. Parece salutar a restauração do dispositivo da Consti
tuição de 1934. 

7. Opino pela rejeição das emendas - Accioly Filho, Sub
Relator. 

-
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Emenda n.o 560 
Autor- Dep. Guilherme Machado 
Emenda n.0 299 

Autor - Dep. Osni Regis 

Parecer 

1. Pretendem as emendas reduzir para 25 anos _de serviço 
o tempo para aposentadoria das professôras do ensino primário. 

. 2. A matéria está disciplinada na emenda n.0 116, que atri-
bui ·à. lei ordinária, atendendo à natureza especial do serviço, re
duzir os limites de tempo e de idade para a aposentadoria. É pre
ferível a redação dessa emenda, porque não especifica quais os 
casos de aposentadoria especial- é possível sempre ao legislador, 
na lei qrdinária, definir novos casos e suprimir outros. 

3. _Opino pela rejeição das emendas . - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 517 
Autor- Dep. Necy Novaes 

Parecer 

1. Dispõe a emenda sôbre a concessão de aposentadorià, aos 
20 anos de serviço, à mãe funcionária pública e empregada de em
prêsa privada. 

2. o projeto já dispõe_ sôbre a antecipação da aposentadoria 
da mulher, reduzindo o limite de tempo de 35 para 30 anos. 

· 3. Há Estados que adotam á aposentadoria da mulher aos 
25 anos. 

4. É evidente e justa a preocupação do legislador em ,ampa
rar a mulher que trabalha, sobretudo aquela que, sendo mãe tem 
seus encargos aumentados e sua resistência física mais enfraque
cida. 

5. No entanto, de acôrdo-~om a orientação seguida na apre
ciação das outras emendas que tratam de assunto afim, a matéria 
deve ser_ deixada para a legislação ordinária, que a regulará e lhe 
dará contornos mais exatos. De resto, o tema da emenda, em parte, 
não seria p·ertinente. ao art. 98, do projeto, pois trata também da 
empregada em emprêsa privada. 

6. Opino pela rejeição da emenda - Accioly Filho, Sub ... 
Relator. 
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Emenda n.o 113 
Autor - Dep. Arruda Câmara 

Parecer 

1 Pretende a emenda incluir os membros do Ministério Pú
blico entre os servidores amparados pela vitaliciedade.· 

2. Procura-se, modernamente, restringir os casos de vitalicie
dade no serviço público, limitando essa garantia aos membros do 
Poder Judiciário. "A questão da vitaliciedade ensina Temístocles 
Cavalcanti - constitui motivos de grandes debates porque é, subs
tancialmente, um privilégio contrário aos princípios democráticos 
o que só se justifica por motivos muito relevantes". 

3. O projeto só ampara com a vitaliciedade os magistrados, 
os juízes do Tribunal de Contas e os oficiais das Fôrças Armadas, 
tendo excluído os professôres e os serventuários da Justiça. 

4. Não me parece conveniente incluir os membros do Minis
tério Público entre os servidores vitalícios, não só porque a ten
dência é reduzir os casos de vitaliciedade, como também porque a 
estabilidade dá garantias suficientes. 

5. ·opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Rélator. 

Emenda n.0 117 
Autor - Arruda Câmara 
Emenda n.o 443 
Autor - Sen. Aarão Steinbruck 
Emenda n.o 218 
Autor - Sen. Vasconcelos Tôrres 
Emenda n.0 177 
Autor - Dep. Elias Carmo 
Emenda n.o 1/80 
Autor- Dep. Oscar Corrêa 
Emenda n.o 101 
Autor - Dep. João Alves 
Emenda n.0 130/35 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 
Emenda n.o 276 
Autor - Sen. Guido Mondin 

Parecer 

1 . Diversas emendas foram apresentadas para modificação 
do art. 95, tôdas visando a ampliar as exceções ao princípio da 
inacumulação . 

2. É longa, em nosso País, a luta contra a acumulação de 
cargos públicos . 

I 
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3. Já o Padre Vieira, em 1655, pregava contra aquêles que 
"têm lugar em três e quatro tribunais; que têm quatro, que têm 
seis, que têm oito, que têm dez ofícios". 

4. Refere-se Carlos Maximiliano a inúmeros alvarás, decre
tos e Cartas Régias que, desde 1623, proibiam ter a mesma pessoa 
mais de um ofício ou emprêgo e perceber mais de um ordenado. 

5. D. Pedro I chegou a baixar decreto responsabilizand~ os 
tesoureiros que pagassem ordenados a quem acumulasse emprego. 

6. No entanto, a acumulação conseguia sempre ressurgir das 
proibições e das repres~ões . . 

7. Em 1891 a inacumulação alçou-se a princípio constitucio-, - . nal e passou a figurar no texto da Carta republicana. Isso nao rm-
pediu que o Congresso Nacional, no ano seguinte, aprovasse proje
to de lei permissivo de acumulação de função profissional, científi
ca ou técnica. Leis posteriores, interpretação do Supremo Tribunal 
e a prática continuada da acumulação, inclusive por homens públi
cos da mais ai ta posição, desmoralizaram .a proibição constitucio
nal e a tornarem inoperantes. 

8. A Constituição de 1934 renovou o princípio da inacumu
lação, mas abria exceção para cargo de magistério e outro técnico
científico. Sob o regime dessa Carta, as acumulações ganharam 
ainda mais desembaraço . · 

9. Pela Carta de 37, o princípio da inaucumulação voltou à 
definição da Carta de 91 - simples e sem exceções. 

10. Afinal, a Constituição de 1946 manteve o princípio, abrin
do-lhe, no entanto, as exceções já preyistas na Carta de 1934; a de 
dois cargos de magistério ou a de um dêstes com outro técnico
científico, havendo correlação de matérias e· compatibilidade de 
horário; e a do cargo de juiz com o magistério secundário e su-
perior. . 

11. A Emenda n.0 20 ampliou o princípio da inacumulação 
para atingir os empregos em entidades autárquicas, paraestatais ou 
sociedades de economia mista, de acôrdo com jurisprudência fir
mada pelo Supremo Tribunal Federal, mas estendeu a permissão 
para acumular dois cargos privativos de médicos. 

12. O projeto mantém as normas da Constituição de 1946, 
com a alteração da Emenda n.0 20, e ainda permite a acumulação 
dos proventos de aposentado com cargo em comissão ou contrato 
para prestação de serviços técnicos especializados. _ 

13 . As emendas visam a alargar as exceções já previstas no 
projet~, de tal maneira que a acumulação acabará sendo a regra. 

14-.. A extensão P.retendid~ pe!9:s emen~as é a de acumulação 
de-. ~o1s cat:gos técmcos ou Clent1f1cos; do1s cargos privativos de 
profissional diplomado em curso superior; dois cargos de nível téc
~ico ou c~entíf~~o; dois ca!gos técnico-c:ie~tíficos; dois cargos priva
tivos de çrrurg1ao- dentista e farmaceut1co· dois cargos de labora-
torista, enfermeiro e veterinário . ' 
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15 . Quase tôdas as emendas lastre iam sua justifica ti v a na 
Emenda Constitucional n.0 20, de iniciativa do Poder Executivo, que 
permitiu a acumulação de dois cargos privativos de médico. Essa 
brecha no princípio da inacumulação abriu oportunidade a que res
surgissem os movimentos favoráveis à acumulação, encorajando as 
classes, categorias e profissões afins dos médicos a reivindicarem 
tratamento igual. 

16. A pretensão seria, por êsse aspecto, justa, se não se ti
vesse de atender ao interêsse do serviço público e fôsse possível . 
deixar ruir completamente o princípio da inacumulação. 

17. Se aprovadas as emendas, só restariam como inacumulá
veis os cargos burocráticos e os de menor remuneração. 

18 . A solução para o problema da evasão de técnicos do ser
viço público, ap~ntado em muitas das emendas como uma das ra
zões para a acumulação, deve ser procurada na melhoria de sa
lário. Se o Estado pagar a remuneração igual à da emprêsa pri
vada, esta não conseguirá fazer concorrência na obtenção de 
técnicos. 

19. O mercado de trabalho para os técnicos e profi~sionais 
de curso superior deve ser mantido em condições de continuar 
absorvendo todos os diplomados. Não deve ser reduzido pela 
possibilidade de um profissional exercer dois cargos técnicos . Man
tidas ou aumentadas as ofertas de emprêgo, melhorados os salários 
e ampliadas as matrículas dos cursos superiores, a Nação poderá 
superar o alto "deficit" de técnicos de que padece atualmente. 

20. Opino pela rejeição das emendas. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 41 

Parecer 

1. A emenda pretende substituir a redação do art. ·100 do 
projeto, pelo texto do art. 50, da Constituição vigente, com a reda-
ção que lhe deu _a Emenda n.0 19. . 

2. Pelo projeto, o funcionário, enquanto exercer mandato 
eletivo, ficará afastado do exercício do cargo e sômente será pro
movido por antiguidade; quando se concorrer ao cargo eletivo, o 
funcionário será exonerado, ao se candidatar, se não fôr estável, 
e licenciado, sem vencimentos, se fôr estável; a lei poderá estabe
lecer outros impedimentos. 

3 . Pela emenda, subsiste a redação do art. 50 da Constitui
ção atual, isto é, enquanto durar o mandato, o funcionário público 
ficará afastado do exercício do cargo, e só por antiguidade poderá 
ser promovido, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para essa 
promoção e para aposentadoria. 

4. o projeto só inova o texto constitucional na parte relativa 
às conseqüências do registro da candidatura de funcionário. Essa 

I 
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matéria no entanto, em outros tempos, já está prevista na Lei· nú
mero 3.,506, de 27 de dezembro de 1956. Trata-se como se vê, de 
assunto que pode ser disciplinado em legislação ordinária. 

5. Opino pela aprovação da emenda do Deputado Tufy Nas
sif. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n.0 712/5 
Autor - Dep. ~Getúlio Moura 

Parecer 
1. Dispõe a emenda sôbre a supressão do § 1.0 , do art. 97, 

que trata da estabilidade e efetivação do funcionário público. 
2. Pelo projeto, o ingresso no serviço público se fará median

te concurso, excetuados os cargos em comissão, e.a estabilidade é 
adquirida após 2 anos de exercício. 

3 . É evidente que, não prevendo outra forma de acôrdo nos 
cargos efe~ivos, o projeto não poderia admitir a efetivação e esta
bilidade de quem não prestou concurso. O § 1. o, do art. 97, é assim, 
conseq~ência do disposto nos parágrafos 1.0 e 2.0 , do art. 93. 

4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o .131/70 
Autor- Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 
1. A emenda pretende incluir as expressões "nas mesmas 

bases", no dispositivo que trata da revisão dos proventos da inativi
dade sempre que, por motivo de alteração do poder· aquisitivo da 
moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em ati-
vidade. -

2. O projeto, nesse passo, reproduziu integralmente disposi
tivo da Constituição vigente, que deixou para a legislação ordinária 
a fixação das bases da revisão de proventos . 

.3. Opino pela rejeição da emenda. Accioly Filho, Sub-
Relator. 

Emenda n.0 850 
Autor - Sen. Eurico Rezende 

Parecer 
1. Propõe a emenda sustituir, no art. 101, parágrafo único, 

o vocábulo "destituição" por "exoneração" . 
. 2. . A exp!e~são "destituição" é e:npregada no direito admi

nistrativo brasilerro para o caso de .vacancia de função gratificada 
(art. 77, do Estatuto dos Funcionários Públicos). · 

3. Opino pela aprovação da 'emenda . - Accioly Filho Sub-
Relator. ' 
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Emenda n.o 884 
Autor - Dep. Euclides Wicar Pessoa 

Parecer 

1. Visa a emenda estender, à concessão de qüinqüênios, os 
efeitos. ~a contagem de tempo de função pública federal, estadual 
e municipal. 

2. A Constituição vigente, ao contrário do que se afirma na 
justificação, não estende aquêles efeitos aos funcionários (art. 192). 

3. Opino pela rejeição d~ emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 883/9 
Autor - Dep. José Barbosa 

Parecer 

1. Pelo projeto independe .de concurso o provimento de cargos 
em comissão declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração 
(art. 93, § 2.o) . 

2. A emenda, alterando a redação dêste dispositivo, se refere 
a cargos em comissão "bem como os que a lei declara de livre no
meação." 

3. Na boa técnica do direito administrativo, só os cargos em 
comissão são de livre nomeação e exoneração. Assim, o projeto 
estaria a reclamar, exatamente, a supressão das expressões "desta
cados em lei de livre nomeação e demissão" . 

· 4. Opino pela rejeição da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.0 721 
Autor - Dep. Ewaldo Pinto 

Parecer 

1 . Pretende a emenda a supressão do art. 94, do projeto . 
2. Trata-se ·de dispositivo que veda a vinculação ou equipa

ração de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pes
soal do serviço público. 

3. É salutar o princípio adotado pelo projeto, •à vista dos abu
sos que se praticaram à sombra de vinculações. Quando um cargo, 
pelas suas condições, deva ter vencimento ig~al ao de outro, a lei 
atribuirá a êle essa remuneração sem necessidade de fazer qual-
quer vinculação. 

4. Opino pela rejeição da emenda - Accioly Filho, Sub
Relator. 
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Emenda n.0 851 
Autor -. Sen. Eurico Rezende 

Parecer 

1. A emenda substitui o vocábulo "demissão" por "exonera
ção", no art. 93, § 2.o, do projeto. 

2. Trata-se de emenda de redação, que ajusta melhor o pro
jeto ·à terminologia técnica do direito administrativo. 

3. Opino pela aprovação da emenda - Accioly Filho, Sub
Relator. 

Emenda n.o 130/42 
Autor - Dep. Nelson Carneiro 

Parecer 

1. A emenda visa a supressão do art. 104, que dispõe sôbre 
a extensão dos preceitos, relativos a funcionários, dos Estados e 
municípios, bem como sôbre ~ paridade de cargos e vencimentos 
dos servidores de todos os Poderes. 

2. Para a extensão das normas da cessão aos Estados e mu
nicípios, não havia siquer necessidade de dispositivos que a deter
minasse . Os princípios inscritos na Constituição sôbre funcionários 
são aplicáveis aos Estados e municípios, embora êstes possam am
pliar as garantias e direitos . 

3. Na parte final do dispositivo, é que reside a inflação -
a adoção da paridade de classificação e de níveis de vencimentos 
para todos os cargos, tendo como padrão os do Poder Executivo. 

4. Já se tentou uma Emenda Constitucional sôbre a maté
ria, mas a iniciativa não vingou no Legislativo. 

5. Entendo ser difícil pôr em prática a paridade imposta pelo 
projeto, pela diversidade de atribuições, do regime de trabalho e 
de exigências nos concursos existente entre os servidores de todos 
os Podêres. , 

6 . Os abusos do empreguismo e do protecionismo, nos Tri
bunais e nas Casas Legislativas, hão de ser reprimidos por outras 
vias - regras rigorosas para a criação de cargos; proibição de 
reclassificação e reajustamentp de cargos; de concessão de vanta
gens e direitos não existentes nos demàis Podêres; vedação de au
mentos , de vencimentos em base superior àquela dos demais ser
vidores etc. 

7. Ainda que superasse o art. 104 porventura a de sua vin
culação também a exemplo do art. 94. ' 

8. ·Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub
Relator. 
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Emenda n. o 24 

Parecer 

1 . O princípio da inacumulação de cargos se prende à ne
cessidade de evitar que o acesso à função pública se torne privilégio 
de grupos. Deseja-se que o maior número de cidadãos tenha opor
tunidade para o exercício do cargo público, evitando-se que alguns 
monopolizem essa atividade, dela se assenhoriem e afastem outros 
até mais capazes. 

2. Isso, no entanto, não deve estender-se aos que já se afas
taram do exercício da função pública pela aposentadoria. Obtida 
a transferência para a inatividade, ·por atingir o tempo necessário, 
o servidor pode vir a ocupar uma função transitória, eletiva ou 
não. Desde que. não se trate de cargo permanente, nenhum in
conveniente pode resultar da permissão para que seja êle ocupado 
por um aposentado, que acumulará os proventos da aposentadoria 
com as vantagens da função transitória. · 

3. A emenda visa a introduzir essa permissão no texto do 
projeto. Essa concessão, aliás, já existe no projeto para os militares 
da reserva (art. 42, § 5.0 ). 

4. Opino pela aprovação da amenda do D·eputado José Es
teves. - Accioly Filho, Sub-Relator. 

Emenda n. o 55 

Autor - Dep. José Bonifácio 

Parecer 

1. Pretende a emenda não se apliquem aos mandatos eletivos 
municipais os impedimentos referidos no art. 100, do projeto. Tra
ta-se do afastamento do servidor enquanto durar o mandato .. :&:sse 
afastamento, quando se trata do exercício de mandato de vereador, 

. não se justifica, porque as Câmaras Municipais não têm sessões 
diárias e poucas funcionam em horário diurno. De resto, nenhum . 
inconveniente há na permissão para o servidor federal ou estadual 
exercer, cumulativamente, o mandato de vereador. 

2. Opino pela aprovação da emenda. - Accioly Filho, Sub-
Relator. · 

Emenda n.0 90 
Autor - Dep. Britto Velho 

Parecer 

1. A emenda do Sr. Dep. Britto Velho institui, no texto da 
Constituição, o sistema parlamentar de govêrno em substituição 
ao presidencial adotado na proposta. 
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2. Não cabe aqui mostrar a excelência do sistema parlamen
tar, apontar-lhe as vantagens sôbre o sistema presid~ncial. 01 Con
gresso já foi palco de discussões; o tema tem s1do ob]eto de estudos 
na tribuna, na imprensa e na cátedra. 

3 . Ao legislador cumpr~ verificar se. é oport?na e. váli~a a 
adoção de determinada soluçao, se ela se mtegrara no organismo 
estatal sem provocar males ou sem ser rejeitada em pouco tempo. 

4. Parece-me que êste não é o momento pr~pício para o .de~ 
bate conseqüente sôbre a emenda do Sr. Dep. Britto Velho, poiS e 
notório que, a curto prazo, não há con~ções para a im~lantação 
do sistema parlamentar de govêrno, senao por outros motivos, pelo 
menos porque está prestes a empossar-se um Presidente eleito para 
um sistema presidencial e na expectativa de exercer seu mandato 
sôbre êsse sistema. . 

5 . Opino pela rejeição ·da emenda~ - Accioly Filho :1 Sub
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Passamos 
agora, já encerrada inteiramente a apreciação da matéria sôbre 
direitos e garantias individuais, a enunciar a. discussão das emen
das que recaem sôbre os artigos 74, 75 e 76, que tratam da eleição 
do Presidente e do Vice-Presidente da República. Convido o nobre 
Deputado Accioly Filho a assumir, na Mesa, o lugar de V ice-Relator. 

Vamos tratar agora das emendas sôbre a questão da eleição 
do Presidente e Vice-Presidente ·da República. Está evidente que 
o interêsse dos requerentes da apreciação prioritária d~ matéria 
reside na questão de saber se essa eleição é direta ou indireta . 

Sôbre esta matéria, como se sabe, foi dado pelo Sr. Sub-Relator, 
parecer favorável à emenda que estabelece a eleição direta; contra
riando, assim, o texto do projeto. :S:sse parecer não mereceu apoio 
do Sr. Relator. O Sr. Sub-Relator pode retomar a aprovação da 
matéria. Considero que devo dar, em primeiro lugar, a palavra ao 
Sr. Sub-Relator. Depois darei a palavra ao Sr. Relator, e então·en
traremos no encaminhamento da votação. Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator. -

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Um esclarecimento. 
Por que dei parecer favorável à Emenda n.o 463, do Sr. Senador 
Josaphat Marinho, porque reimplanta a eleição direta considerei 
prejudicadas as :emendas de Números 1/64, 1/65, 130i29, 130/18, 
597, 624, 262, 714 e 772. O parecer foi favorável à Emenda 463. Se 
porventura o parecer não fôr aprovado pela douta Comissão de
saparecerá a prejudicialidade dessas emendas, que deverão e~tão 
ser votadas . ·' ' 

O parecer que emiti sôbre a Emenda n.o 463 está assim redi
gido: (Leitura do Parecer). 

Mant~n~o, Sr. Presidente, nesta oportunidade, o parecer. Não 
tr~u~ op1n1oes dos doutos. Poderia eu, aqui, amontoar livros e 
op1n1oes a favor, como do outro lado também seriam amontoados 
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livros e opiniões em sentido contrário. Quis trazer aqui a frase 
de Assis Brasil, que, num conceito lapidar, define bem o problema. 
Diz êle que o voto deve ser a voz e não o eco. Aplica-se per:fleita-
mente ao. caso que está em debate nesta Comissão. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala .. 
vra o Sr. Relator-Geral. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS*- Sr. Presidente, Srs. 
representantes, quando li, perante esta Comissão, o parecer sôbre 
o projeto que deveria ser acolhido, ou não, em globo pelo Congres
so Nacional, tive o cuidado de fixar dois pontos que nortearam o 
parecer que daria àquelas emendas que visassem a alterar o pro
jeto no que toca ao sistema de eleição do Presidente e do Vice
Presidente da República. 

O primeiro era o de que ambos os sistemas são democráticos . 
Recorri, então, a um argumento de autoridade, aquêle constante 
do pronunciamento de Ruy Barbosa, em carta da qual reproduzi 
trecho naquele parecer. O segundo ponto em que me fixei foi o de 
que o Congresso estaria diante de uma opção política, já que no 
campo da doutrina tanto a eleição direta quanto a indireta se con
formavam com o regime democrático. Para justificar a opção do 
Govêrno constante do projeto, também recorri a argumento de au
toridade, citando entrevista de um dos responsáveis pela redação 
da proposição em exame e procurando arrimar-me no discurso pro
nunciado no ano passado pelo eminente Presidente desta Comissão 
perante a Convenção Nacional da Aliança Renovadora Nacional. 

Ouvi, Sr. Presidente, com o respeito e, posso dizer mesmp, com 
o encantamento que sempre me despertam, as palavras do nobre 
Sub-Relator, Sr. Deputado Accioly Filho. Registro que, quanto ao 
primeiro ponto, S. Exa. concorda com o Relator. E a sua observa
ção de que poderíamos ~qui empilhar livros com pronunciamentos 
favoráveis e contrários a um e a outro sistema é inegável. Registro 
ainda que o parecer de S. Exa. é uma opção baseada em fatos. 
Lembrando as eleições indiretas ocorridas no Brasil no período re-
publicano, como não poderia deixar de ser, S. Exa. citou as elei
ções de Deodoro, Getúlio Vargas, Castello Branco e Costa e Silva, 
e disse que essas eleições tinham sido o coroamento de- crises políti-
cas, e que elas também geraram, por sua vez, crises políticas. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que não seria fugir à realidade 
afirmar perante esta Comissão que as eleições diretas no Brasil, 
onde houve disputa, também provocaram crises, a começar pelo 
pleito em que ocorreu renhida disputa entre Ruy e Bernardes, cujas 
conseqüências se prolongaram por todo o quadriênio que o sucedeu. 
Depois de um período de calmaria nos quadriênios de Wenceslau 
Braz e aquêle outro iniciado por Rodrigues Alves e concluído por 
Epitácio Pessoa, veio a campanha de Nilo Peçanha. A eleição direta 
entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas redundou na Revolução de 
1930. A grande eleição de Getúlio Vargas em 1950 teve, como 

* Não foi revisto pelo orador. 
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trágico epílogo, o 24 de Agôsto. E anos d~12._ois ~ânio Quadro~, com 
mandato originado também de uma ele1çao d1reta, renUJ:?.Ciava 7 
meses depois de empossado. 

Assim êsses argumentos de ordem histórica tanto provam a 
favor com~ provam contra um e outro siste:t?a. ~ão me arrimo 
nêles. Apenas cito os fatos para ressaltar a s1tuaçao em que nos 
encontramos. Argumentos de ordem histórica para recomendar um 
.ou outro sistema nós os encontraremos, e para condenar um ou 
outro também. 

o Congresso terá de de~idir fr~nte à real!da~e ... brasileir_a e. 
frente ao texto da Constituiçao, considerando nao so esses art1gos 
'74, 75 e 76, mas aquilo que já se aprovou ou aquilo que tem con
-dições de ser aprovado. No entender do Relator, a conduta pru
dente a melhor opção será adotar o sistema da eleição indireta. 
Se a Constituição que estamos votando estabelecesse preceitos rígi
dos para sua reforma, poder-se-ia dizer que a experiência que o 
Relator recomenda, amanhã, se transformaria numa imposição. 

· Mas, no Capítulo do Poder Legislativo, . o Sub-Relator e o Relator 
acolheram emendas equiparando os dois· sistemas de reforma da 
·Constituição, seja aquêle decorrente de iniciativa parlamentar ou 
-de proposta das maiorias das Assembléias Legislativas, seja aquêle 
.autro, nôvo no Direito Constitucional Brasileiro, o de iniciativa do 
Sr. Presidente da República. 

A fórmula de se adotar o sistema n~ Disposições Transitórias 
não me parece conveniente. Eleição do Presidente da República não 
é matéria de Disposição Transitória, é matéria de disposição perma
nente .. E seria com risco- e eu reconheço- se não tivéssemos, o 
Sub-Relator do anexo competente e o Relator, ·adotado a emenda 
que permite um sistema flexível na reforma do texto constitucional. 

Neste momento, depois das crises por que atravessou o Brasil, 
à hora em- que iniciamos um período de reconstrução, opino pela 
manutenção do texto. O Sr. Sub-Relator·;·ao final, recorreu a i\Ssis 
Brasil, dizendo que o .voto é sempre a voz,. não deve nunca ser o 
eco. No regime representativo, eu penso que não é sempre assim, 
pois os representantes do povo têm tarefas, atribuições, competên
cias graves, importantes, que não podem ser objeto apenas do eco, 
podem e devem ser objeto da voz, da nossa voz que, sendo reflexo 
dos sentimentos do povo brasileiro, conduzirão certamente o Par-
lamento a soluções válidas e capazes. (Muito bem). . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Está con
cluído o parecer do Sr. Relator, que, como se viu, contraria o parecer 
do S~b-Relator. O parecer do Sub-Relator, portanto, é que vai ser 
ser post~ em votaçao. Antes de dar-lhe a palavra para encaminhar 
a votaçao, concedo a palavra ao Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
para a questão de ordem que quer propor. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Sr. Presidente, 
propori~ a V. Exa. que me concedésse a palavra para encaminhar 
a votaçao, levantando eu a questão de ordem no final da votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem V. Exa. 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - (E.ncaminha
mento de votação) * -Sr. Presidente, evidentemente as opiniões 
estão firmadas. Cada representante que integra esta douta e ilus
tre Comissão já tem o seu voto decidido. Não estamos aqui pro
curando trazer argumentos que possam levar ao convencimento 
de quantos esposam ponto de vista diferente do nosso, sôbre ma
téria declaradamente política. em que o interêsse maior é do
cumentar a posição de cada um. 

Nós ouvimos com a maior atenção o parecer sóbrio mas elo
qüente, justo mas cal<:>roso, com que defendeu seu ponto de vista o 
ilustre e talentoso Deputado Accioly Filho, Sub-Relator da matéria. 
E com a mesma atenção procuramos apreender os argumentos que 
constituem a sustentação de quantos pretendem aprovar a con
sagração no texto do sistema de eleição indireta para Presidente da 

·República, através da palavra do não menos talentoso e eminente 
Senador Antônio Carlos Konder Reis. Mas eu anotei os três argu
mentos básicos e únicos que levam a maioria a inserir na Consti
tuição a eleição indireta. E quais são êsses três argumentos? Primei-

·ro disse S. Exa. -e eu anotei- abandonava a experiência histó
rica, preconizava a eleição indireta, baseando-se na situação em que 
nos encontramos, logo após declarou S. Exa. que o texto do projeto 
contém uma experiência que pode ser f•àcilmente modificada, tais 
as facilidades de que se reveste o processo de reforma da Constitui
ção, conforme emenda que vai depois aprovada também; e, fi
nalmente, disse S. Exa., que a decisão era adotada em face da reali
dade brasileira. 

Ora, Sr. Presidente, é de ·se elogiar a proclamação feita pelo 
eminente Relator de que o texto resulta da situação em que nos 
achamos atualmente no Brasil, eu quase direi, do estado a que . 
chegamos, é, para não dizer tudo, a confissão clara e definida de 
que não há, na verdade, outro objetivo por parte da matéria senão 
o de resolver um problema político que a ela pertence, de caráter 
transitório, de caráter eventual: a eleição indireta é para atender 
a uma circunstância, a um episódio e para preencher uma página 
da história política brasileira, e uma triste página, por sinal, de
cidir em face da realidade brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, vamos falar em realidade brasileira quando 
estamos votando uma Constituição que é uma colcha de. retalhos 
de constituições européias? A Constituição alemã, para garrotear 
os direitos individuais; agora a Constituição francesa em travesti. 
E por que em travesti? Por que o arremêdo do colégio eleitoral que 
vai encarregar-se da escolha do futuro Presidente da República ou 
dos futuros Presidentes da República se prosperar essa tendência? 
Em primeiro lugar, na França não existia o colégio eleitoral res-

. trito que se incluiu no projeto. Feita a transposição quase literal, 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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se não me engano, do art. 12 da Constituiçã~ fran~es~, votariam 
para Presidente da República cêrca de dez mll braslle1ros - Pre
feitos, Vereadores, Deputados estaduais, Deputados federais, S~na
dores - todos os municípios brasileiros - como na França todas 
as municipalidades francesas - se fariam representar nesse co-
légio.· 

Mas a exper~ência, na França, ~ã? ~provou, _e _ent~o foi revoga
da essa disposi.çao. p·assou-se ao crlter1o da ele1çao d1reta do Pre
sidente da República. E da última eleição nós vimos o General De 
Gaulle enfrentando aguerridos adversários, não alcançando a ~aio
ria absoluta no primeiro sufrágio, indo para o seg~ndo plelt,o . e 
afinal sagrando-se vitorioso pelo voto popular. Quer dizer, o coleg1o 
eleitoral era muito diferente dêste, petit comité que se pretende 
consagrar para a escolha indireta do futuro Presidente da Repú
blica. E por outro lado nem sequer existe mais êsse processo na 
sua pátria de origem, porque já foi há bastante tempo revogado. 

Quanto à realidade brasileira, Sr. Presidente e Srs. Congressis
tas, ela mostra que tôdas essas crises ocorrem em face . do nosso 
processo de desenvolvimento. É um País imenso com extraordiná
rias condições de progredir, de enriquecer seus filhos, que, no en
tanto, sofre terríveis limitações externas e internas, para que con
tinue amesquinhado com a permanente marca da opressão e da 
subordinação . · · · 

Precisamos de uma vez por tôdas convencer-nos de que o menos 
culpado da crise brasileira é o povo brasileiro. Os maiores respon
sáveis, os maiores culpados pela nossa crise são os políticos que 
encaram com absoluta prioridade os problemas políticos, ignoran-
do os problemas sociais e os problemas econômicos. -

As soluções de cúpula, as manobras, os conchavas de bastido
res, tudo isso é feito à revelia do povo e redunda em crise, e redunda 
em golpe, e redunda em revolução. No final, quem vai pagar é o 
povo, que é impedido de ·escolher seus representantes. Seus re
presentantes que tenham juízo e patriotismo para não descurar 
do exercício dos seus mandatos, para não descurar de suas obriga
ções de Presidente da República ou de altos personagens da vida 
do Executivo e do Legislativo . 

. . ~ste desajuste social, ês~e desajuste econômico é da responsa
bihdade daqueles que, depo1s de fracassarem, sejam êles de uma 
ou de outra facção, procuram organizar-se no poder através da 
o~igarqu~a 9-ue ficaria mantendo o comando no País por meio do 
s1ste~~ md1reto, com o povo cada vez mais expulso das deliberações 
e dec1soes. 

O de. que precisamos é contribuir para que êsse povo tenha 
melhores condições para viver e para escolher, também, através 
da prática do· regime democrático. . 

Sr. Presidente, o tempo é escasso, vou concluir. Não vou trazer 
aqui citações, nem vou lembrar aquelas que já fiz . Para conceituar 
as eleições indiretas, poderia trazer a palavra daquele que me trouxe 
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para a vida pública, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que declarava 
que a eleição indireta é um esbulho, é a fonte de tôda a corrupção,~ 
na vida brasileira . 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Em que and~ foi isso? 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Em 45. Já vai 
longe êste tempo. Os homens envelhecem, mas as boas idéias, essas 
devem permanecer, na sua pureza. 

Ora, Sr. Presidente, voto tranqüilamente com o Sub-Relator, 
pela eleição direta do Presidente e do Vice-Presidente da Repúbli
ca. E voto assim também para ser leal a uma pregação que fiz du
rante tôda a minha curta, modesta, mas sincera vida pública, para 
ser fiel àqueles que acreditaram em mim no passado e para con
tinuar fazendo jus ao respeito com que eu procuro retribuir àqueles 
que de mim divergem. 

Voto, Sr. Presidente, porque entendo que o Movimento de 31 
de março, feito pelo povo na praça pública e em nome do povo de
flagrado, não poderia jamais merecer o respeito das gerações brasi
leiras, se tivesse agora esta preocupação de alijar o povo do proces
so político na escolha do Presidente da República. No meu enteder, 
o Movimepto de 31 de março, a dita Revolução, está praticando 
uma traição àquele milhão de pessoas que foram à praça pública 
pedir liberdade e democracia. Não é para acabar com a liberdade 
·e acabar com a democracia que se pode falar em Revolução e falar 
em Movimento de 31 de marÇo. Com aquela parcela mínima de 
autoridade que eu possa invocar em nome dos ideais da massa que 
foi à praça pública, proclamo e admiro aquêles que foram verda
deiros deflagradores de um Movimento que não era contra pes
.soas de dirigentes ou de políticos, mas em favor da democracia, 
da liberdade e do respeito aos direitos constitucionais. 

·sr. Presidente, minha questão de ordem é a seguinte. Tem sido 
divulgado na imprensa que há uma emenda que perrhite a reeleição 
do Presidente e do Vice-Presidente da República e que teria rece
bido parecer favorável do eminente Deputado Accióly Filho. Em 
·realidade, no parecer mimeografado há referência expressa à 
·Emenda de n.o ·626/10, pela aprovação. A Emenda n.0 626 é de 
.autoria do eminente Senador Cattete Pinheiro e não tem barra 10; 
é una, não é múltipla. A Emenda realmente fala na reeleição do 
Presidente e Vice-Presidente da República. Mas, como o parecer 
diz respeito a uma inexistente emenda n.o 626 ponto ou barra 10, 
-só posso admitir que tenha havido equívoco na publicação do pa
recer. Deve ser outra a emenda que recebeu parecer favorável do 
eminente Deputado Accioly Filho, e não essa que permitiria a re
.eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República. (Muito 
.bem). 
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O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES * -Sr. Presidente, 
· esta emenda foi a mim distribuída e, no parecer que votamos, 
consta o meu pronunciamento: 

''Emenda n.o 626: permite uma reeleição do Presi
dente e do Vice-Presidente da República". 

A proibição de reeleição para o período imediato vem da Cons
tituição de 1891. O ar~umento políti~o,_ a maior s~ma de ~t~ib~i
ções reservadas ao Presidente da Republica e a realidade brasileira 
não recomendam a medida. 
-.. Temos a impressão de que, uma vez admitida a reeleição, pas
saria a ser regra, como está acontecendo nos Estados Unidos da 
Arn.érica do Norte. Não nos parece prudente a experiência, por 
mais responsáveis que sejam os argumentos a favor .. Pela rejeição. 
Não há razão para isso. Existe destaque .do nobre Deputado Chagas 
Rodrigues; pen~ei que fôsse para aprovação, porque meu parecer é 
pela rejeição. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não há prà
priamente uma questão de ordem. Há um pedido de informação, 
que foi convenientemente satisfeito. Resta saber tão-somente se a 
Comissão, tendo em vista o pedido de destaque do nobre Depu
tado Chagas Rodrigues. no tempo oportuno, quererá ou· não apre
ciar o assunto. Salvo se,·em face do esclarecimento, o nobre D·epu
tado Chagas Rodrigues retirar o pedido de destaque, e que, desde 
logo, evitaria qualquer dúvida sôbre o interêsse na aprovação da 
emenda. ' 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Questão de 
ordem) * -Sr. Presidente, é evidente que o Deputado tem de se 

· louvar no que está escrito. E seria muito mais fácil um equívoco 
com relação à "barra 10", do que com relação à emenda 626. Real
mente houve um equívoco. O que eu queria era condenar a re
eleição. Pediria apenas, a esta altura, ao Sub-Relator, Accioly Filho 
explicasse se o destaque se refere à 626/10. Deve ter havido algum 
equívoco. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -V. Exa. pediu 
destaque para a 626/10? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente 
fui cauteloso: pedi destaque para a 626/10 e para a 262 porque 
queria condenar a reeleição. Eu estava com muita cautela - e 
continuo ainda- não poderia pois,. admitir isso. Estava me lou
vando na publicação. Então, houve um equivoco. O nobre Senador 
explicou e conheço o espírito público do nobre Deputado mas, já 
que está esclarecendo a matéria, queria saber também. Por' que essa 
emenda 262/10? -

• Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Deputado Accioly Filho - Justamente queria saber
qual é essa emenda. Trata-se de um evidente êrro de datilografia 
- o nobre Deputado há de perdoar a Secretaria - pelo acúmulo
de serviço. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- P'erfeito. É tão 
evidente o êrro que não sabia como explicar. Mas, estou satisfeito. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Quero· saber o que há, por
que se não ficar esclarecido, ninguém saberá o que foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Desde já fica 
·entendido que não existe emenda n.o 626/10, de modo que não se 
pode dar parecer sôbre emenda inexistente. 

O SR. DEPUTADo: CHAGAS RODRIGUES - Perfeito. Está 
retirado o destaque. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -V. Exa. não 
pode retirar destaque porque não existe emenda. Posso desde logo, 
porém, para solução da questão de ordem e para tranqüilidade 
geral, deferir o requerimento de destaque de V. Exa., de modo que, 
nesses têrmos, aprovado, como deve ser, o parecer do nobre Sr. Se
nador Wilson Gonçalves, pela rejeição, não se cogitará mais dêste· 
assunto. 

O Sr. Deputado Chagas R~rigues - Já está! retirado. 
O Sr. Senador Antônio Carlos- (Questão de ordem) * -Sr~ 

Presidente, deve haver um engano de datilografia. A emenda que 
mereceu parecer favorável do Sr. Sub-Relator foi a emenda 426/10, 
de autoria do nobre Senador Aurélio Vianna, a qual altera a redação 
do inciso XIII do art. 81. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - ~sse esclare
cimento ainda afasta mais qualquer dúvida sôbre a procedência. 
do parecer do Sr. Sub-Relator. 

Ficou entendido que déssemos a palavra ao Sr. Deputado Adol
pho Oliveira, que fêz . sua impugnação, o seu encaminhamento de· 
votação e levantou sua questão de ordem. Não estou absolutamen
te querendo privar-me do prazer de ouvir os oradores. Cada qual 
poderá falar pelo tempo estabelecido nas normas . Recordo ape
nas que o nobre Deputado Adolpho Oliveira sugeriu que nos deba
tes tivéssemos um orador favorável e outro contrário. ~ apenas 
uma sugestão . 

01 Sr. Deputado Paulo Sarasate- Muito boa sugestão. 
O SR. PRESIDENTE (Dep·utado Pedro Aleixo) -De modo que· 

estou lembrando. A sugestão parece-me que, a esta altura, já está 
satisfazendo a todos os Srs. Membros da Comissão. 

Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho. 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO; (Encaminhamento

de votação)*- Sr. p·residente, tenho-me abstido, durante êsses úl-

* Não foi revisto pelo orador . 
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timos debates quase constantemente de falar. Sou, porém, autor 
desta emenda' e a importância dela me obriga a debater o assunto, 
até mesmo em respeitosa homenagem ao cuidado com que a exa
minou o nobre Sub-Relator, Deputado Accioly Filho. Poderia ba
sear-me apenas nos seus argumentos e não voltar ao exame do 
assunto. Foram de tal maneira judiciosos e objetivos os motivos 
de fato e de direito que invocou, que seriam suficientes para de
monstrar que jurídica e politicamente democrático é o processo ?e 
eleição direta, não democrá~ico, o da i?direta, apesar_ da con~rover
sia dominante. Quero, porem, renova-los, porque sao concisos os 
argumentos com que justifiquei a emen~a. A proposição restaura 
o texto da Emenda Constitucional n.0 9, de 1964, já votada sob o 
Govêrno revolucionário. 

o Sr. Deputado Paulo Sarasate - Até que enfim V. Exa. faz 
justiça ao ~Govêrno revolucionário. 

O SR. SENAD,OR JOSAPHAT MARINHO - Pena que o Govêr
no revolucionário não se tenha mantido fiel aos princípios que 
anunciou. 

Na proposição se mantém a eleição direta do Presidente daRe
pública, exigida a maioria absoluta. Mantendo-se, a República as
segura a oportunidade de -vai aqui uma citação: 

"Convocar o povo para o nobre embate das urnas, insepará
vel de uma autêntica democracia" -

nos precisos têrmos da observação do Presidente Humberto de 
Alencar Castello Branco (Discursos, 1965 - página 286). Não é 
possível que êsse nobre embate das urnas inseparável de uma au
têntica democracia seja condenável, ou perigoso, apenas ou precisa
mente para a escolha do ~residente da República. 

"Tanto mais esquisita será a supressão do sistema tradicio
nal quanto a experiência, a longínqua e a recente, revela as ma
zelas do processo indireto. Como assinalou João Manga beira, 
"o sufrágio indireto oscila entre a inutilidade e a corrupção; 
entre a excrescência e a tranquibémia; entre o mandato impe .. 
rativo e a traição". Respeite-se, pois, o direito do povo de de
cidir da designação de seus governantes e de aperfeiçoar sua 
educação política pela prática da democracia". 

. A êsses argumentos poderia ajuntar múltiplos outros de ordem 
histórica e de ordem jurídica, extraídos da doutrina nacional, da 

. experiência pátria, como da doutrina e da experiência estrangeiras. 
Quero, porém, sumariar as razões, até porque elas visam mais 

a fixar posição que, acredito neste debate, não é apenas a minha, 
mas também a dos meus ilustres companheiros de representação. 

Em que pese a divergência de opção entre o critério direto e o 
indireto, a verdade é que o princípio democrático se concilia com 
a eleição direta. É através dela que se proporciona ao povo a par-
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ticipação efetiva na vida pública; precisamente por isso é que por 
meio dela se assegura ao povo a educação política, o aperfeiçoa
mento dos costumes no exercício dos direitos cívicos. 'rôda vez 
que se retira ao povo o exercício do direito de voto para a escolha 
de seus governantes, promove-se um retrocesso, concorre-se para 
deseducar politicamente as massas. E assim é porque, como bem 
disse o Brigadeiro Eduardo .Gomes no discurso que ainda há pouco 
fêz referência o nobre Deputado Adolpho Oliveira, a eleição indireta 
furta ao povo o direito que lhe cabe de escolher os seus governantes. 

E não é verdade que os fatos da vida pública brasileira desa
conselhem a manutenção do sistema direto. Não foi a eleição di· 
reta, em nenhum momento, que criou a perturbação, que gerou a 
discórdia. A discórdia e a perturbação no processo da sucessão pre .. 
sidencial do Brasil decorreram da inexistência de partidos políticos 
organizados e obedientes a programas, resultaram da falta de lí
deres responsáveis pela condução do povo e da opinião pública. 
Não queríamos transferir as nossas falhas, os nossos vícios de res
ponsáveis pela condução da vida pública, as nossas deficiências 
para o povo. 

E a prática mais recente, a partir da Constituição de 46, tôda 
ela vinha demonstrando as inestimáveis vantagens do processo de 
escolha direta do Presidente da República. Num pleito renhi· 
díssimo, ainda sob o fogo das divergências profundas resultantes da 
Didatura de 37 a 45, o povo escolheu entre dois candidatos, e ainda 
o vitorioso não era oficialmente proclamado e já o outro se dirigia 
à Nação para. reconhecer, democràticamente, que havia. perdido. 

E ao fim do ·Govêrno do General Eurico Dutra, quando, por 
fôrça da eleição do Sr. ·Getúlio Vargas, se criou no p·aís um ambien
te de tensão, porque muitos desejavam que o Presidente em exer
cício entrasse na conspiração para obstar a posse do eleito, o Pre
sidente cujo mandato findava deixou perfeitamente claro que o 
seu dever de mandatário da vontade popular era· respeitar a vitória 
do que para sua sucessão fôra, também pelo povo, eleito. 

'Não foi o processo da eleição direta que conduziu ao suicídio 
o Sr. Getúlio Vargas. Todos sabemos que foram fatos posteriores 
à sua posse, fatos verificados no curso do seu Govêrno que geraram 
uma situação insustentável para a sua manutenção no Poder. Ao 
contrário, a crise resultante da morte do Presidente acabou na 
eleição do Sr. Juscelino Kubitschek .. E não obstante a luta havida 
e em que pese a campanha que de nôvo se processou para impedir 
sua eleição, o movimento que já então se formava na opinião pú
blica do País em defesa da legalidade e do regime democrático con
duziu a que não houvesse conspiração possível, e o Sr. Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira assumiu o poder. E, na sua sucessão, se 
houve candidatos em luta, venceu um candidato pràticamente de 
oposição. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Rigorosamente de oposição. 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Pois bem, já se 

aperfeiçoava de tal modo o processo democrático no País que, en-
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tão, ninguém se lembrou de sustent~r a tese da ~possibilidade de 
posse do Sr. Jânio Quadros. Respe1t~u-se tranquilamente ~ von
tade do povo. E o Presidente assunu11: ~ se~ cargo por efe1~o ~a 
vontade popular. Não decorreu da eleiçao drreta a sua renuncia. 
Não sei mesmo como se estabelecer vinculação direta ou indireta, 
próxima ou remota entre a eleição pelo voto popular do Sr. Jânio 
Quadros e sua renlincia, que êle próprio, corretamente ou não, de
clarou que resultava de pressão de determi:r:adas fôr2as ocultas .. 
Era, conseqüentemente, segundo sua dec~araçao -. e ~~~ cabe aqui 
examinar seu mérito - a presença de forças preJudiciais ao exer
cício da autoridade governamental, que concorria para o seu afas
tamento, não a origem do seu mandato. O que cumpria, portanto, 
era manter-se o processo de eleição direta. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - V. Exa. se esqueceu de citar 
o Presidente Café Filho. 

O SENADOR JOSAPHAT MARINHO- E não cabe referência 
mais demorada à posição do Presidente Café Filho, porque êle foi 
apenas o substituto eventual do Sr. Getúlio Vargas. E deposto não 
pelo povo, mas por grupos militares vinculados a determinadas 
fôrças políticas. Ainda assim não foi possível impedir-se a posse 
do Sr. Juscelino Kubitschek .. 

Vê-se, portanto, que nenhum fato de ordem histórica justifica 
a mudança do critério. É lamentável mesmo verificar que a Revo
lução falha, neste instante, a um dos seus graves compromissos 
com a Nação, qual seja o de restaurar a pureza do regime demo
crático ... 

O Sr.· Deputado Adolpho Oliveira- Muito' bem. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO -· ... em que tanto 
se arrimou ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira- Correto . 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - . . . antes da vitó

ria. E depois dela, .fo~am reiterados os pronunciamentos dos chefes 
da revolução, notadamente do que foi conduzido à chefia do Go
vêrno, no sentido de que a revolução teria obstado o processo de 
esva~iamento e de destruição do regime democrático, para res-
taura-lo na pureza e ·na segurança de seus princípios. . 

O Sr. D.eputado Adolpho Oliveira - Foi feita também para de
fender a Constituição de 46. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - E ainda em 1965 o 
Presidente da República fazia o elogio da eleição direta quando 
assinalou o êxito das eleições processadas em vários Est~dos. Só 
depois, por efeito de determinadas circunstâncias inclusive dos re
sultados da eleição de 1965, é que o processo da elelção direta passou 
a tornar-se um fator contrário à segurança das instituições e ao 
desenvolvimento normal da revolução. 

i 
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Não se trata, portanto, de sustentar princípios, mas de modi
ficar o princípio dominante, para acudir a razões de conjuntura. 
Mas as razões de conjuntura não são motivos legítimos para que 
se consignem nas Constituições princípios contrários às aspirações 
da vontade do povo. As Constituições se dirigem ao povo e visam 
a servi-lo, e não a retirar-lhe ou roubar-lhe as aspirações essenciais. 

Mas, Sr. Presidente- e já para concluir - insisto na decla
ração de que, se há controvéTsia na opção entre as duas fórmulas, 
nem por isso ambas são democráticas. A opção pelo processo da 
eleição indireta é sempre a escolha de um regime antidemocrático. 

Poderia invocar, aqui, autores de renome nacional e estran
geiro, mas não quero invocar nenhum· autor que, por sua posição 
ideológica, por suas antigas atitudes políticas, pudesse ser consi
derado um anti-revolucionário ou de pensamento subversivo pe
rante a revolução. Vou invocar, para concluir estas alegações, a 
palavra do eminente Sr. Prado Kelly, numa conferência que fêz, 
em 1951, em Belo Horizonte, no Estado de V. Exa., Sr. Presidente, 
e á convite do Diret6rio da seção mineira da UDN. Não era, pois, 
o jurista puro, o ideólogo apenas que falava, era um homem de 
convicções, filiado a um partido, cujas diretrizes então êle susten
tava perante seus correligionários, a convite dêles. E, num dos 
diretórios regionais de maior projeção da agremiação, disse então 
o eminente Sr. Prado Kelly, tão insuspeito para os dominantes de 
hoje - e justamentemente insuspeito - que mereceu a honra com 
os aplausos do Senado e, através dêle, da Nação, de ser conduzido 
à condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. SenadOr Vasconc-elos Tôrres - Com o voto de V. Exa. 
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Em 37 muita gente fazia 

discurso, não defendendo a eleição direta ou indireta, mas defen
dendo a falta de eleições. Muito ilustre também. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Os que não te
nham permanecido fiéis aos seus princípios, que se acusem. De 
mim, meu nobre colega, não tenho por que modificar a posição. As 
teses que sustento hoje, sustentei desde estudante. 

Mas, Sr. Presidente, são estas as palavras com que vou pràti
camente encerrar estas ponderações. 

Disse, naquela conferência, o então eminente udenista Sr. Prado 
Kelly: 

"Se os partidos e a democracia representativa se completam, 
e está-se a ver que os inimigos dos primeiros serão necessària
mente os da segunda, êles se distribuem, pois, em duas falan
ges: os adversários dos governos de origem popular e os que 
preconizam a democracia direta". 

Sem desrespeito a quem pense contràriamente, é justo concluir, 
fundado no pensamento de Prado Kelly, que os que hoje defendem 
um govêrno que não seja de origem popular são, como ontem, ini
migos da democracia. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o nobre Deputado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINI-IO * - Sr. Presidente, 
estou dentro do pronunciamento feito pelo Sr. Senador Josaphat 
Marinho razão ponderável que me permite, entretanto, de S. Exa. 
discorda~, o que faço com o maior respeito ao seu talento e às suas 
convicções . 

o Sr. Senador Josaphat Marinho - É um prazer ouvi-lo, 
mesmo em posição contrária. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO - Sr. Presidente, 
quem olhar_ a hist?ria coz:stituciona~ .... do .contip~nte ame;ica:no com
provará quao sofrida ela e. A exper1enc1a politica constitucional no 
Continente· pode oferecer, através da sua existência, profundas 
lições às nações novas, tão subdesenvolvidas . Mas se comprova na 
prática constitucional, ao longo de experiência sofrida, que por 
mais modelar que seja o documento político a orientar a vida de 
um povo o oponível ocorre, em circunstâncias peculiares da vida 
dêsse mesmo povo. De que servem as fórmulas ideais dos doutri
nadores? Qual o realce signüicativo e eficaz na feitura de um do
cumento político em que há contínua ordenação de idéias dentro 
de qualquer sentido ideológico, se não há correspondência da vida 
da nação quanto a êsses documentos? 

Se me perguntarem como eu tipificaria uma constituição de
mocrática, direi que recebida a Constituição, olharia se nela exis
tiam dois tipos de dispositivos: o que conferisse ao cidadão aquê-
1e elenco de garantias asseguradoras de seus direitos- que apro
vamos há pouco tempo o que instituísse um Poder Legislativo, um 
poder de Estado Configurado, onde um processo de investidura po
lítica se operasse através de consulta popular. Porque nem eu via 
que êsses direitos imanentes, sagrados e venerados por todos nós 
estariam encartados num documento político que regia a vida e a 
atividade do cidadão. Do outro lado, eu tenho o Parlamento como 
processo de investidura política nas nascentes populares e, por êle 
mesmo, a fonte para chegar ao poder e ter, nessas circunstâncias, 
a condição de exercê-lo, por qualquer dos sistemas preconizados na 
Constituição. 

Qual a razão do m~~dat~ ~e um_De:putado? Que visa êle, qual o 
. seu alvo? Qual o seu 1t1nerar1o? Nao e representar e informar o 

povo? 
· Se o Deputado tem como missão precípua, como razão funda

mental do exercício do mandato, êsses dois componentes - repre
sentar e informar o povo- como desnaturar dessa sua competên
cia representativa o poder de, através de um processo indireto, 
eleger o Supremo Magistrado da Nação? 

Esta é apenas uma opção, porque mesmo com as razões apre
sentadas pelo Senador Josaphat Marinho no seu discurso, s. Exa. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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acna que há uma controvérsia, e defende, é paladino de uma dessas 
formas de investidura política. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Apenas para evitar que eu 
teça considerações no encaminhamento de votação. O nobre Se
nador Josaphat Marinho, parece-me que não com muita convicção, 
fêz uma afirmativa no sentido de que a eleição indireta é antidemo
crática. Entendo que o conceito não homenageia S. Exa., porque 
deprime o próprio Congresso Nacional, onde S. Exa. se situa com 
o brilho de sua inteligência, fecundando permanentemente os Anais 
da Casa. No instante em que um parlamentar afirma que a elei
ção indireta é antidemocrática, êsse parlamentar ipso jacto está
-se confessando incapaz de praticar um ato democrático. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Recolho, Sr. Presi
dente, o aparte do nobre Senador, como estímulo para continuar no 
meu pronunciamento. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - Permita-me V. Exa., de 
passagem, responder que não estou confessando incapacidade de
mocrática, mas estou sustentando a tese de que não quero ser capaz 
de roubar ao povo o que a êle pertence . 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- O povo é represen
tado e o Parlamento é a mais alta forma de representação do povo. 
Eu desejava dizer essas razões por mim mesmo. Estou representan
do apenas minha pessoa. Não tenho respaldo político para ... 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - Tem o respaldo da sua 
autoridade política e moral. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO - Muito obrigado. 
Quero apenas dizer que me sinto, neste debate, convencido de que 
não pratico contra a democracia lesão alguma quando admite o 
texto que preconiza a eleição indireta para Presidente da Repúbli
ca. E eu falava, há pouco tempo, que a Constituição não pode ser 
uma obra de doutrinadores. Ela é um documento com destinação 
política e também tem de ter e conter os expedientes de ordem po
lítica. A política brasileira do momento pode ser dividida em três 
categorias: a dos revolucionários, a dos contra-revolucionários e a 
dos oposicionistas . A Revolução vai-se exaurindo dos seus podêres 
de mando e vai legar ao País uma Carta política ordenando jurídica 
e politicamente ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -V. Exa. se esqueceu dos 
neo-revolucionários, que também existem. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO - Não vou fazer um 
escalonamento dessas categorias, como os neo-oposicionistas e os 
neo-contra-revolucionários. Não quero enveredar neste debate. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - É sempre mais difícil pas
sar do Govêrno para a Oposição, do que da Oposição para o Go
vêrno. 
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O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO - Neste caso a que 
me estou referindo V. Exa. não estil. em jôgo. 

o Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sei muito bem. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Parece-me que foi 

uma defesa preliminar, quando não havia incriminação. 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Vamos ao debate. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Estava procurando 

não ir ao debate. 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Se V. Exa. pretendeu di

vidir a vida brasileira em três compartimentos estanques, V. Exa. 
há de permitir que essa realidade seja enriquecida com outros com
partimentos. Sei que há um tes~uro de talentos de. tôda s~rte para 
compor essas categorias. Mas nao estou - co!Do disse - mterpre
tando a mais ninguém. É como vejo a questao. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- V. Exa. está inter
pretando, segundo seu pensamento, uma parcela ponderável da 
opinião pública, como representante do povo. E também, como ad
mito que haja legitimidade no meu mandato, estou fielmente -ex
primindo a vontade de parcela da opinião pública. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira- Creio nisso. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINH01 - Mas, como ia di

zendo, se conceituássemos a paisagem política brasileira nessas 
categorias dominantes, eu tomaria essa prefiguração como itinerá
rio para me colocar diante da questão. É que o Govêrno se vai 
exaurir, como declarei, dos podêres de mando, podêres revolucio
nários, legando ao País êste documento politico. 

Há naturalmente, como em tôda parte existiu, o sentido de que 
êsse documento político lega ao País a sua contribuição e a sua 
significação histórica e através destas quer dar organicidade ao 
seu tipo. E naturalmente há de ter pontos que reflitam e que com
provem a sua filosofia de poder e a sua filosofia política. Essas são 
as marcas irredutíveis, e há de contê-las. E admito que a eleição 
indireta do Sr. Presidente da República seja uma delas. , 

Estou dando minha interpretação exclusiva, dizendo como vejo 
a situação. Acho que essa é uma situação de compromisso, e bási
co na atividade do político, é o compromisso. O compromisso com 
suas idéias, com sua representatividade, com sua ideologia, com 
seu partido. Então, desde que essa Carta política contém, para mi
nha consolação, o Capítulo das Garantias e Direitos Individuais, da 
forma como foi preconfigurada, e desde que permite ao Deputado 
dp povo, como elemento de um partido, constitua no tempo maioria 
neste Parlamento e com ela também chegue ao poder, tenho a im
pressão de que nada se furta ao povo, ilustres colegas. Apenas se 
deu variação, dentro do processo democrático, para chegar ao 
poder. Não desejo convencer nem fazer prosélitos. Queria apenas, 
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neste assunto e nesta matéria, dar estas razões para se enxergar 
no meu voto a motivação por que o dou. Dou-o nestas condições· 
dou -o com estas impressões que estou revelando . ' 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira- P'ràticamente, todos os go
vernos que existiram neste País, até hoje, contaram com sólidas 
maiorias no Parlamento. Se êsses governos resolvessem transfor
mar o sistema da eleição direta em indireta, êles se teriam eterni
zado no poder, através daquele grupo que se instituiu em maioria 
no Congresso Nacional, juntamente com o Presidente da Repú
blica. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Admito a observa
ção de V. Exa. por respeito aos seus juízos sôbre o problema, mas 
ela me traz ainda um refôrço àquela referência inicial da minha 
justificação. É que na América Latina isso é uma constante. Por 
isso digo ser a nossa história constitucional muito sofrida, há 
constituições, .neste Continente, que duraram um dia. Já fiz uma 
referência - e V. Exa. conhece a obra, pois a respeito dela já 
conversamos - a que neste Continente umas cento e oitenta e 
tantas Constituições foram elaboradas. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho- Mas a grande pena é que 
nós, de certo modo, constituíamos uma exceção, nesta lamentável 
América Latina. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO - As exceções precio
sas da América Latina, eram só as do Uruguai e da Costa Rica. 

o· Sr. Senador Josaphat Marinho- E agora as encontramos 
entre as Repúblicas coloniais. 

O SR. DEPUTADO DJAIMA MARINHO- A nossa era uma 
categoria intermediária .. Mas a realidade política brasileira - e 
não sejamos artificiais na construção do pensamento, mas pro
curemos dar a êste uma vivência, uma consonância com a realida
de- exige, em nome da Revolução que chegou ao Poder, que seja 
.encartada, no documento político que lega à Nação, a eleição indi
reta. Voto, por essa circunstância, por êsse motivo com que estou 
alicerçando as palavras que profiro. E peço que os nobres colegas 
compreendam minha situação que é exposta com a maior sinceri
dade e serenidade. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra o nobre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES* -Sr. Presiden
te, tenho poucas considerações a fazer em tôrno da matéria e a 
elas me obrigo porque fui o autor da emenda 714, restaurando o 
processo da eleição direta do Presidente da República, estabelecido 
·pelo govêrno revolucionário na Emenda Constitucional n.o 9. 

Já não aduzirei comentário de ordem jurídica para afirmar a 
nossa convic.ção de que a eleição direta é que representa realmente 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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o sistema conciliável com o regime democrático. Não posso admitir 
outra solução no sistema de govêrno presidenci~l, em que a eleição 
direta constitui um dos elementos fundamentaiS. É o que aconte
ce em tôdas as democracias que adotaram êste sistema. Até mesmo, 
Sr. Presidente no caso da França, que tem o regime político de 
caráter parla~entar em parte, c;tuando o gê~io po~ít~c~ ~rancês 
constatou que o regime se encaminhaya a~rave~ d~s lniciatiyas do 
Presidente De Gaulle para um semipresidenciallsmo ou siStema 
afeiçoado ao presidencialismo, a Constituição Francesa, em recente 
reforma, alterou o sistema da eleição indireta através de um colégio 
eleitoral, para adotar o regime da eleição direta do Presidente da 
República. E isto, precisamente porque, fortalecidas a sua posição 
e a, êle atribuída maior soma de podêres, o Presidente da República 
precisa ter o respaldo e o apôio da opinião popular na origem do 
seu mandato, para que possa, realmente, exercer, com legitimi
dade, tôda a soma de podêres que se lhe atribui. A evolução do 
sistema francês foi precisamente neste sentido: o gênio político 
gaulês verificou que não se conciliava a eleição indireta com a maior 
soma de atribuições de direitos. 

Mas, Sr. Presidente, deixando de lado estas considerações de 
caráter doutrinário, admitindo fôsse o sistema de eleição indireta 
conciliável com o regime presidencial, que é realmente democrático, 
queria apenas acentuar que o projeto de Constituição que está 
sendo votado, proposto ao Congresso pelo Sr. Presidente da Repú
blica, opta pelo pior processo de escolha do regime indireto. O co
légio eleitoral que está estabelecido no projeto vai ser constituído, 
segundo as disposições nêle inseridas, pelo Congresso moribundo, 
que vai eleger o futuro Presidente da República ou os futuros Pre
sidentes da República - as eleições se darão em 15 de janeiro do 
ano em que se dá a substituição - um Congresso que já perdeu seu 
mandato, que está para desaparecer, e não um Congresso que se 
renovou, recentemente eleito. E, nos Estados, os delegados esco
lhidos para compor também as respectivas representações serão 
escolhidos pelas Assembléias, que j.á estão substituídas, pelo voto 
popular. Tem-se, assim, o pior processo politico que se podia es
colher para a composição do colégio eleitoral, com legitimidade. 
Estabelece-se desta forz.!la, u~. regime que não poderá . fugir, de 
modo algum, à corrupçao politica e eleitoral; um regime que não 
pode escapar de maior censura, do ponto de vista democrático 
por ~udo que faz perpetuar-se a oligarquia que pretende domina~ 
o PalS. 

Por isso, Sr. Presidente, além das razões de ordem doutrinária 
e dt:: ordem política, condeno completamente o sistema adotado pel~ 
proJeto em exame. · 

. E n~m se diga que se vai atender apenas a uma conjuntura. Se 
~ssun fosse, ~e rea~mente se pensasse apenas nessa situação con
JUntural! el!-t~o seria o c~s~ ~e admitir o regime de eleição direta 
c<;>mo prmc~p~o. na Const1tu1çao, e a acei~ar uma disposição de ca
rater trans1tor1o para atender a essa situação de intranqüilidade 
a que se referiu o nobre Relator. 
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Eu sei, Sr. Presidente, que neste instante, com tôdas as contra
dições de princípios que se inserem no projeto de Constituição, o 
que se está pretendendo na verdade, do ponto de vista político, é 
evitar, como se murmura, a possibilidade de eleição do Sr. Carlos 
Lacerda para Presidente da República. 

Mas isto não é razão para que se eRtabeleça o princípio perma
nente, na Constituição, da eleição indireta. E acentuo ainda que 
o nobre Relator, ao defender o seu ponto de vista, não esconde que 
a situação é conjuntural, porque êle mesmo declara que se esta
belece o princípio da eleição indireta pensando nas facilidades com 
que se procura reformar a Constituição, em face de emendas que 
estão sendo adotadas nesse sentido. 

Ora, Sr. Presidente, é incrível que, num sistema constitucional, 
na elaboração de uma Constituição destinada a permanecer já 
se tenha a subidéia de reformá-la. Isso demonstra precisamente a 
convicção de que o princípio não é legítimo. 

Por estas razões que aqui exarei sumàriamente, exprimo mi-
-nha profunda discordância com o Projeto de Constituição que es

tamos votando. Foi isto que· me levou a elaborar a emenda n.0 714, 
em tUdo e por tudo igual àquela do eminente Senador Josaphat 
Marinho, porque ela restaura a Emenda constitucional n.o 9, onde 
o princípio da eleição direta fica estabelecido nos têrmos mais 
adequados, mais corretos e mais democráticos. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra o nobre senador Aurélio Vianna . 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA *-Sr. Presidente, o as
sunto é dêsses que exigem de cada um de nós uma t~mada de po
sição clara e objetiva. 

O debate está ferido em tôrno de princípios. Alguns tentam 
provar que êsse tipo de eleição, estabelecido no diploma constitu
cional que ora se está votando, é indireto. 

Sr. Presidente, sem ser douto em Direito Constitucional, pro
curei, percorri tratados, e não encontrei em nenhum dêles, qual
quer expressão que me fizesse acreditar que no Brasil se realizaram 
eleições indiretas e que as propostas no Projeto de Constituição são 
também indiretas . 

Não há país presidencialista, no mundo inteiro, que adote êsse 
tipo de eleições para escolha de seus principais mandatários. En
tão vejamos: Eleições indiretas existem e são realizadas nos Esta
dos Unidos da América do Norte e é o único país presidencialista 
que adota, deste priscas eras, êsse tipo de eleições. O povo escolhe 
um colégio eleitoral que se dissolve logo após a realização do pleito 
para escolha do Presidente e Vice-Presidente da República daquele 
país. 

Não me preocupo propriamente com o fato de se realizarem as 
eleições em fins de mandatos. Preocupo-me com o sistema que foi 

• Não foi revisto pelo orador. 
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estabelecido. A maioria de uma Assembléia Legislativa estadual é 
quem vai escolher todos os delega~os. Então, quem tive! maioria 
designará os delegados que votarao, escolhen~o o Presidente da 
República . O processo já está maculado na origem. 

Sr. Presidente o México adota a eleição indireta para a escolha 
do seu principal ~andatário, e, _há muitos. an9s. q~e ~ão ~á revo
volução no México . Há um part1do revolucionarlo Institucional ... 

o Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas é o único e só tem 
um candidato . 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Mas não tem sàmente 
um partido, está equivocado V. Exa. Posso citar a existência de 
três partidos, no mínimo, no México, e não somente um candidato 
à Presidência da República. 

o Sr. Deputado Djalma Marinho - Mas nunca poderão ter 
mais de vinte Deputados no Parlamento. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Estou falando na esco
lha do Presidente da República, que é pelo povo. 

Firmou-se ali o partido revolucionário institucional. E, se os 
propósitos que há no Brasil são. os mesmos, precisaria que houvesse 
aqui os Cárdenas, grandes líderes que surgiram na crista de uma 
verdadeira revolução naquele país, para que o povo, empolgado, 
sufragasse, espontâneamente, os seus nomes e se filiasse àquela cor
rente, espontâneamente. 

O Chile escolhe· o seu Presidente pelo voto direto, e há muitos 
anos não há revolução naquele país. O Uruguai voltou ao sistema 
presidencialista, e a escolha do Presidente da República é feita pelo 
voto direto . · 

Sr. Presidente, quando um país é de economia sólida man
tém-se firme naquele país o sistema político estabelecido. Quando 
um país é de economia frágil, vez por outra as classes dirigentes 
apelam para soluções violentas, a fim de conter o povo na sua agi
tação, procurando melhoria de· vida. Na Alemanha, havia um sis
tema de govêrno parlamentar, e surgiu Hitler, um monstro em 
todos os sentidos. A Itália monárquica-parlamentarista deu em 
.Mussolini. Portugal parlamentarista deu em Salazar. A França 
parlamentarista deu num sistema híbrido ... 

O Sr Senador Vasconcelos Tôrres - E Jânio, aqui, no Parla-
~~- -

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- ... pois a escolha do 
Presidente da República é feita pelo voto do povo, numa escolha di
reta, que todos conhecemos. As crises econômicas geram agitação 
e, geralmente, soluções violentas. E, inclusive, ~ conjuntura inter
nacional. Junte-se a esta as crises econômicas e teremos o quadro 
do Brasil em qualquer país, pois o que aqui está ocorrendo acon
teceu e acontece ali e além. 

Sr. Presidente, a prova concreta de que não há sinceridade, não 
bá convicções profundas, na defesa do sistema estabelecido, de 
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escolha do Presidente da República é que, numa mesma Carta es
tabelecemos tal sistema para escolha do Presidente da República 
e o sistema de eleição direta para os Governadores dos Estados . ' 

Quase todos nós, os que aqui nos encontramos, somos partidá
rios da escolha do Presidente da República pelo voto direto, secreto 
e universaL Há um grupo que continua fiel, na prática, às suas 
convi~çõ~s, e há outro grupo que, por conveniências pessoais, cir
cunstancias que o momento estabeleceu, permanece convictamen
te certo de modo que o sistema para o Brasil deve ser o da escolha 
do Presidente da República pelo voto direto mas adota, como ado
tau, para uma época de transição, numa época de expectativa 
universal e nacional, o sistema preconizado nesse projeto de Cons
tituição. Já não era indireta a eleição pelo Congresso Nacional, 
muito menos agora com o direito que se dá às Assembléias Legisla
tivas de escolherem os seus delegados para sufragarem o nome de 
um candidato para Presidência da República. 

Crê-se, afirma-se, diz-se que se o Sr. Carlos Lacerda não tem 
sido excessivamente hábil na destruição do seu constante adversá
rio e que se êste, o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, não se tem 
deixado envolver pelo fascínio daquele môço que hoje se proclama 
revolucionário autêntico e declara que a Revolução não foi na rea
lidade feita. Segundo êle, diz-se, afirma-se, hoje deveríamos estar 
aqui votando um projeto de Constituição, estabelecendo para as 
próximas eleições presidenciais o voto direto, secreto e universal. 
Dizem que se temeu uma agitação precoce; que alguns passaram a 
ser contra-revolucionários por quererem que a Revolução fôsse des
truída nas suas bases, e outros- contra-revolucionários, estranhos 
-por quererem que a Revolução se fizesse, pois, na sua interpre
tação, feita ela não foi. Afirmam que, se houvesse essa união - e 
aí aplicaria o têrmo usado pelo Sr. Deputado Tancredo Neves para 
batizar aquêle sistema que falhou -híbrida, estaríamos pac1.fica
mente votando uma Constituição. Repito que estaríamos determi
nando que as próximas eleições fôssem feitas com os brasileiros vo
tando e escolhendo conforme o único processo, segundo Manga
beira, que propicia a politização de uma massa, para que se trans
forme em povo. 

Sr. Presidente, marcamos a nossa posição. Se o Govêrno que 
vier não equacionar, não resolver o problema econômico em que 
se debate êste País, novas agitações surgirão. Assistiremos a novas 

·mudanças. Se acertar, então teremos um sistema que durará por 
muitos e muitos anos, porque, se realmente acertar, já esta Cons
tituição será modificada, será alterada, e em profundidade. 

Desejo, Sr. Presidente, para o bem do País, que todos nós acer
temos. Desejo sinceramente que possibilitemos ao povo a expansão 
dos seus sentimentos democráticos e que não impeçamos o desen
volvimento econômico do Brasil, para que instituições sólidas, ins
tituições democráticas sejam defendidas pelo amor que o povo a 
elas dedica. (Muito bem) . 
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o SR DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente, 
a mim se~pre me pareceu o elemento fundamental para caracteri
zar uma democracia que os gov~rnados escolhem os governantes. 
É 0 govêrno consentido. Consentido po~ quem? Po~. 9u~m se bene
ficiará do acêrto do seu voto, ou sofrera as consequencias de uma 
má escolha. 

Vale dizer, sr. Presidente, neste meu entend,~ento que se fixou 
como um dogma roli me tangere nesta materia, que quando o 
cidadão, quando~ povo através do _seu corpo ele~toral, vê seu ':ato 
perder substâncias, em verdade nao se pode d~zer que o regun_e 
seja democrático. Dê-se-lhe o nom~ 9-ue se 9-uerra dar, ~r. Presi
dente. Nos Estados Unidos, o voto e unperativo. O povo Ja escolhe 
imperativamente sendo mera formalidade o que sucederá depois. 
Tirar ao povo a' possibilidade de exercitar a opção, é retirar do 
voto a substância à seiva; é, na verdade, armar uma farsa, porque 
aquilo que constituía a raiz foi eliminado. 

o· Sr. Senador Josaphat Marinho - Aquilo que dá legitimi
dade ao poder. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Exato. 
Diz-se mesmo, Sr. Presidente - e é um dos elementos também 

fundamentais em maioria de direito público - que o que vale num 
govêrno é a sua representatividade, levando o elastério dessa pa
lavra a significar que representa até possíveis deficiências do povo 
na escolha dos seus governantes. Um dos defeitos que se articulou 
contra a Constituição de 91, atingindo a elite que a elaborou, foi 
que, formalmente,· era um belo instrumento, mas que não tinha 
respaldo, não correspondia, na verdade, 'à realidade geoeconômica 
do Brasil naquela ocasião. 

Portanto, Sr. Presidente, chego, infelizmente, à lamentável 
conclusão, nesta altura da minha vida pública. Quando imaginava 
que já fôsse um dado inafastável do País o regime democrático 
verd~deiro,· autêntico, quando vinha sempre recolhendo, fora do 
Brasil, os testemunhos, apesar dos nossos defeitos, da nossa preca
riedade, de que as eleições eram legítimas, eram corretas eram 
aut~nticas, é com g~ande trist~z~, como homem público, co'mo es
tudioso dessa matéria, que verif1co que vamos ferir a democracia 
naquilo, que é fundamental e que é o seu próprio dogma . 

Desejo, Sr. Presidente, para trazer um dado recordar que 
qua~do se r~alizaram a~ el~ições indiretas para os' governos esta
duaiS, em Sao Paulo foi feita uma pesquisa para um jornal na 
rua, nas filas de ônibus, enfim nos lugares onde havia povo. 'E o 
r~ulta.d_o foi a constatação de que cêrca de 80% dos consultados 
nao. sabiam que um acontecimento daquela importância se estava 
realizando, nem os ~ornes dos personagens nêle envolvidos . Por
ta~to,, ll:Jll fato emine~temente político, com sua significação 
etrmologic~ de povo, era Ignorado pelo povo, quanto à data, quanto 
ao acontecrmento e quanto aos presonagens nêle envolvidos. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, para ter:ninar, d~sej o dize~ :::- ~ desenganada
mente eu o faço - que nos, atraves da ele1çao 1ndireta 0 que 
vamos fazer- já foi dito daqui yárias v~zes, e vamos repetir_ é 
dar todo~ os ap.etrechos para ~ Instala_çao da oligarquia. Infeliz
mente, nao me iludo, porque nao acredito que, através de emenda 
constitucional, ~e possa demonst_:ar a máquina oligárquica que se 
instalará no Pais. Com as, votaçoes que estamos verificando nesta 
Casa, vamos na verdade, lançar o germe para que responda com 
violência à violência ~u.e se pratica, co~ a eliminaç~o da possibi
lidade de o povo decidir dos seus destmos democraticos. (Muito 
bem). 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES * - Sr. Presiden
te, serei breve. Quero dizer a V. Exa., inicialmente que o nobre 
Relator insiste num equívoco. S. Exa., para fundamentar 0 seu 
ponto de vista, confunde as elei.ções de Deodoro e Getúlio Vargas 
com as últimas. Não há como comparar essas eleições. Deodoro 
no início da República, e Vargas, em 1934, foram eleitos indireta~ 
mente, mas no início de um ciclo constitucional e por uma Assem
bléia Constituinte. Nós não tivemos Assembléia Constituinte, não 
tivemos uma eleição para -que, em seguida os constituintes se 
procedessem a uma eleição presidencial. De modo que não há como 
comparar. É preciso ter presente que o que nós estamos realizando 
agora não tem precedentes na História Republicana. Estamos es
tabelecendo eleição indireta como princípio e - o que é mais grave 
- uma eleição indireta viciada. Tem-se discutido aqui sôbre eleição 
direta e indireta. É evidente que a democracia direta é mais pura 
que a indireta. Mas hoje, quase não temos mais democracia dire
ta, a ~ão ser em alguns cantões da Suíça e em outras áreas. Hoje, 
a democracia é indireta. 

Mas a democracia indireta não se confunde com eleição direta 
e indireta. A democracia direta é ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Eu confesso que não estou 
compreendendo diferença entre democracia direta e indireta a que 
V. Exa. se refere. E penso que, como eu, a ·comissão está curiosa 
por saber. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES -Pois eu, sem que
rer dar aula a V. Exa., vou explicar. V. Exa., que tanto estuda Di
reito Penal, se estudasse um pouco de Direito Público compreen
deria a diferença. Eleição indireta é aquela ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço licença 
para ponderar ao nobre orador que realmente todos queremos 
tomar a sua aula, mas o que não podemos é tomar todo o nosso 
tempo. -V. Exa. poderá ministrar essa aula, mas, como ela pos
sivelmente irá muito além do prazo, talvez conviesse discutir o 
assunto, deixando para ensinar depois ao Senador Eurico Rezende. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES -É muito simples. 
A democracia direta é aquela democracia antiga, a democracia da 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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cidade grega. Hoje, a democracia é indireta. Exerce-se através dos 
representantes e dos eleitos. Dentro desta democracia indireta não 
é o povo que decide, mas os seus representantes. 

o Sr. Senador Eurico Rezende- V. Exa. quer fazer referência 
a eleição indireta. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES - Não, é outra 
coisa. Dentro da democracia indireta, que é a nossa, há a votação 
direta e a votação indireta. V. Exa. foi eleito diretamente. Não 
como no tempo do Império, em que a eleição para Deputados, até 
a Lei Saraiva, era indireta. Portanto, aí está a distinção. 

Mas o que eu queria dizer mais a V. Exa. é que nós, com a vo
tação direta que temos, estamos muito mais próximos da democra
cia. Dentro dessa votação direta, que é a votação da democracia 
represeatativa, estamos muito mais próximos do que na votação 
indireta. 

Não há um só tratadista que não considere a eleição direta do 
Presidente da República e dos Deputados muito mais legítima, por
que muito mais próxima das fontes populares. Mas, aqui, Sr. Pre
sidente, o vício é que, na realidade, não temos diante de nós a elei
ção direta e a eleição indireta. Não. Já se fez ver isso. Temos um 
regime presidencial. E não há um tratadista, não há um constitu
cionalista, nunca houve uma Assembléia Constituinte, em país ne
nhum, que adotasse regime presidencial por eleição indireta de 
Presidente da Repúbliça. 

Mas eu não fico aí. Mesmo que .se admitisse isso, Sr. Presiden
te, o que não se pode aceitar - quero chamar a atenção dos nobres 
representantes - é esta heresia das heresias, porque mesmo onde 
a eleição de Preside~te da República é pelo processo indireto, isto 
é, mesmo nos regimes parlamentares, no parlamentarismo, nunca 
o Presidente da República foi eleito por voto a descoberto. 

Apelo para os Srs. Deputados, para os Srs. Senadores. Temos 
responsabilidades, nós, como homens públicos, de praticar a demo
cracia a política, de sermos estudiosos da ciência política. Não po
demos chegar a êsse ponto de adotar eleição indireta de Presidente 
da República, em regime presidencial e, ainda por cima, adotar o 
voto a descoberto, o que é uma heresia, é um absurdo, é a anomalia 
das anomalias. Isso não se admite. 

Na França, antes do referendum de 1962, quando o Presidente 
era eleito indiretamente, o voto era secreto. Hoje, na Itália, onde 
o Presidente também é eleito por um Colégio, o voto é igualmente 
secreto. Estaríamos dando ao mundo um exemplo triste se nós, 
homens públicos, votássemos êste sistema indireto em regime pre
sidencial e ainda por voto a descoberto . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Peço ao 
nobre Deputado que encerre as suas ponderações. 

O SR. DEPUTADO· CHAGAS RODRIGUES - Vou encerrar, 
Sr. Presidente. Em 1960, o Sr. Jânio Quadros foi eleito Presidente 
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da República pela vontade expressa do povo brasileiro mas os ad
versários tinham maioria no Congresso . Isso prova qtie a maioria 
no Congresso, em fim do mandato, nem sempre traduz a vontade 
soberana do povo. 

Finalmente, Sr. Presidente é, a primeira vez que tenho conhe
cimento de que representantes do povo, como os que aqui estão 
pela vontade direta do povo, se reúnem, em Congresso, no fim de 
mandato, para tirar do povo o direito de eleger diretamente o Pre
sidente da República. 

Por tôdas estas contradições, Sr. Presidente, é que eu mais 
uma vez, digo que não há, nem no Direito, nem na polític~, nem 
na lógica, nada q11;e justifique o processo indireto de votação. 

E, terminando minhas considerações, Sr. Presidente, quero 
dizer também sem censurar ninguém mas para que fique nos 
Anais que estou surprêso diante de tudo isto. No País, jamais se 
defendeu eleição de Presidente da República, em regime presiden
cial, por sistema indireto; defendiam, sim, a maioria absoluta, em 
1950 e em 1954, mas jamais alguém defendeu eleição de Presidente 
da República por processo indireto. 

O Sr. Dep.utado Paulo Sarasate- E em 1934? 
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI,GUES- Isto foi na Cons

tituinte. 
O Sr. Dep,utado Paulo Sarasate -Mas foi no Brasil em 19340 
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Foi depois de 

uma Assembléia Constituinte, foi em início do período institucional. 
De modo que ainda há êste aspecto moral: antes da revolução 

e depois da revolução, ainda se defendia a maioria absoluta para 
eleger Presidente da República o De uma hora para outra, sem se 
saber como, nem por que, a maioria desta Comissão aderiu a uma 
idéia esdrúxula, jamais defendida ou aceita por quem quer que 
seja, de uma hora para outra, aceitam esta idéia, em detrimento 
dos direitos do povo. Poderão fazê-lo, mas com o meu protesto. 

O SR. PRESIDENTE (D·eputado Pedro Aleixo) -Vai-se pro
ceder à votação. Os Srs. Congressistas que aprovarem o parecer, 
estarão aprovando o processo de eleição indireta, com a rejeição 
do processo de eleição direta constante da emenda do nobre Sena
dor Josaphat Marinho. 

Faça-se a chamada: 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Votaram com 

o Sr. Relator 11 Srso Congressistas;- contra, 9 o Está, portanto, apro
vado o texto do Projeto, com elei.ção indireta. 

Prosseguindo na votação dessa matéria, devo considerar pre
judicadas, porque desatendidas, as emendas para as quais houve 
requerimento de destaque, estabelecendo o processo da eleição di
reta. 

l 
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Vamos, agora, passar às outras emendas, referentes aos mes
mos artigos e que foram objeto de destaque. Para uma delas, 
n.o 521/16, já houve requerimento de destaque do Sr. Deputado 
Uliysses Guimarães. A emenda dá nova redaÇão ao§ 1.0 do art. 76, 
que diz: 

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e as 
leis, promover o bem-geral e sustentar a união, a integridade 
e a independência do Brasil" . 

o Sr. Deputado Ulysses Guimarães- Sr. Presidente, só man
terei o pedido de destaque para esta emenda, na eventualidade de 
trazer alguma vantagem à redação. 

O Sr. Deputado Accioly Filho- Sr. Presidente, realmente a 
emenda melhora o projeto, porque êle nivela a Constituição às 
leis ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães - Pareceu-me isto. 
O Sr. Dep.utado Accioly Filho- ... ao dispor que o Presiden

te deve prometer manter, defender e cumprir a Constituição e as 
leis. A emenda manda dar ao art. 76, § 1.o, a seguinte redação: 

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição daRe
pública, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, 
sustentar-lhe a união, integridade e a independência". 

Opino pela aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os Srs. que 
.aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator, apoiado pelo Sr. Relator, 
queiram conservar-se como- estão. (Pausa) . Aprovado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem)* 
- Sr. Presidente, já admitindo o que iria acontecer -a aprova
.ção da eleição indireta - formulei· pedido de destaque ligado a 
êsse sistema de eleição para a emenda Leão Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Al~ixo) - Há vários 
requerimentos de destaque para essa mesma emenda. 

Requerimento de destaque do Sr. Senador Heribaldo Vieira, 
para a emenda 262, que manda acrescentar ao § 2.o do art. 74, 
in fine: "não podendo nenhuma representação ser inferior a qua
tro delegados". 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator para emitir parecer. 
O Sr. Deputado Accioly Filho - Sr. Presidente, antes peço a 

palavra, para levantar uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra V. Exa. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DEPUTADO .A.CCIOLY FILHO' (Questão de ordem) * -
Sr. Presidente, há uma emenda supressiva ao Art. 74 § 2.o que in
cide sô bre as expressões: "e mais um por 500 mil eleitores inscri
tos no Estado". Por ser supressiva essa emenda, creio que ela de
veria ter preferência sôbre a votação da anteriormente anunciada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Há pedido 
de destaque para ela? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO - Não há, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se não há 
pedido de destaque, não podemos votá-la. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Mas esta emenda não 
está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deu V. Exa. 
parecer pela rejeição da emenda? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Não. Está entre aque
las que deveriam ser votadas, se fôsse rejeitado meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A questão 
se apresenta nos seguintes têrmos: V. Exa. terá de emitir parecer 
sôbre a matéria para que então eu a submeta ao Sr. Relator e em 
seguida o parecer do Sr. Relator à Comissão. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO*- Sr. Presidente trata
se da emenda 624, que manda suprimir as expressões '~e mais 1 por 
500 mil eleitores inscritos no Estado". Refere-se no art. 74, § 2.o. 
:S:sse dispositivo cria um colégio misto para eleição de Presidente 
e do Vice-Presidente da República. Vencido na tese da eleição dire
ta, parece-me que seria melhor a eleição exclusivamente pelo Con
gresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara, evitando êsses votos 
dispersos que vêm dos Estados. 

Meu parecer é pela aprovação da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço ao 

Sr. Relator que se pronuncie. 
O SR. SE'NADOR ANTONIO CARLOS- Mantenho, Sr. Presi

dente a fórmula do projeto. 
O SR. PRESIDENTE - Tenho então de submeter a votos o 

parecer do Sr. Relator. 
Para encaminhamento da votação, concedo a palavra ·ao Sr. Se

. nadar Josaphat Marinho. 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Encaminhamento 

da votação) * - Sr. Presidente quero dar um esclarecimento pre
liminar. Tenho votado contra o processo da eleição indireta, é evi
dente que não posso votar com o parecer do Relator para aprová-lo, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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porque estaria encampando o processo constante do projeto. Tam
bém não posso votar a emenda, que é pior do que o projeto. 

Declaro então desde logo que me absterei de votar. 
O SR. SENADOR AURt!LIO VIANNA (Questão de ordem) *

Sr. Ptesidente, abstenho-me de votar porque acho que nenhum dos 
dois, emenda ou projeto, me satisfazem, já que sou contra ambos 
os sistemas. Desejaríamos que ficasse consignado em Ata a nossa 
posição. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Pois não. 
Ficará consignado em Ata que se abstiverem de votar os Srs. Se
nadores Josaphat Marinho, Aurélio Vianna, Ruy Carneiro e os 
demais membros que representam o MDB. Todos se abstiveram 
de votar porque, como votaram contra o processo de eleição indi
reta, não poderiam votar para a escolha do processo de votação. 

Tem a palavra o Sr. Deputado · Accioly Filho. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FIHO * -Sr. Presidente, a emen

, da do Senador Heribaldo Vieira dispõe que nenhuma representação 
poderá ser inferior a quatro delegados. 

9 projeto diz que cada Assembléia Legislativa indicará três de
legados e mais um por 500 mil inscritos no Estado. Se o Estado não 
tiver 500 mil eleitores, não terá o direito de indicar nenhum outro 
delegado além dos Deputados .. 

A emenda visa a reparar essa injustiça contra os pequenos Es
tados. Meu voto é pela sua aprovação. (Muito bem). 

O Sr. Senador Antônio Carlos -Sr. Presidente, meu parecer 
é favorável à emenda que eleva o número mínimo de represen
tantes a 4. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os Srs. Con
gressistas que aprovam, com as abstenções já (leclaradas, o parecer 
do Sr. Relator queiram conservar-se como se encontram. (Pausa). 
Aprov~~o. 

Passaremos agora à questão· de ser a votação nominal ou se
creta. Há- vários requeri~entos com destaque, inclusive do Senhor 
Deputado Adolpho Oliveira._ Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
. O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO*- Sr. Presidente, pelo 

projeto a votação será nominal. As emendas visam a adoção ·da 
votação secreta .. Aqui, Sr. Presidente, há que optar entre a res
ponsabilidade do voto e a liberdade do voto. Pelo projeto o Pre
sidente tem de ser escolhido entre candidatos registrados por 
partido político. Quem vai eleger o Presidente da República é re
presentante do partido político que indica o candidato. Assim o 
eleitor tem o dever, por fidelidade partidária, de votar no candidato 
do seu partido. Parece-me que deve prevalecer ai a responsabili
dade de voto, isto é, o voto deve ser nominal. O parecer é pelare
jeição das emendas . 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DEPUTADO ANTôNIO CARLOS -Acompanho o Se
nhor Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação 
o parecer do Sr. Sub-Relator que é apoiado pelo parecer do Sr. Re
lator. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira* - Sr. Presidente, o reque
rimento de destaque foi apresentado porque nos parece que, tendo 
opinado e votado contràriamente à eleição indireta do Presidente 
da República, nós nos deveríamos abster de participar dos critérios 
da organização do colégio eleitoral. 

Mas, uma vez imposto pela maioria o sistema de eleição indi
reta para Presidente da República- se Deus quizer, só se realizará 
daqui a quatro anos; se os acontecimentos não determinarem sua 
antecipação, nessa época todos os Congressistas serão chamados a 
votar - parece-nos que uma das piores características dêsse sis
tema é o voto nominal com a pressão, atuação e a fiscalização visual 
e auditiva do enunciado do voto por êsse super-eleitor, controlado 
por aquêles que pretendem manter o predomínio de uma oligar
quia. Que ao menos se dê aos eleitores privilegiados, componentes 
do Congresso Nacional e demais integrantes, o direito de votar se
cretamente. Essa emenda é de autoria do eminente Deputado da 
ARENA, Leão Sampaio, e para ela solicitamos o destaque. Por êste 
motivo, Sr. Presidente, estranhamos sinceramente que o eminente 
Sub-Relator tenha opinado contràriamente a ela, porque ela cogita 
única e exclusivamente de resguardar, ainda um mínimo no voto 
dessa eleição indireta. (Muito bem). 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO* -Desejo só mostrar 
que não fui incoerente com a minha opinião. Se foi adotado o sis
tema do projeto, que é o de eleição pelos membros de um colégio 
eleitoral, os quais são membros de partido político; e se o partido 
político é que deve indicar e registrar o candidato, é evidente que 
êsses eleitores têm dever de fidelidade com o partido. Declarei no 
início que no meu parecer, estava optando entre o voto responsá
vel que era o voto a descoberto, e o voto livre, que era o voto secreto. 
Se adotada a hipótese do projeto, só podia aplicar o voto nominal, 
que é o responsável, do representante do partido político. Não 
houve de minha parte a menor incoerência. (Muito, bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação. 
Os senhores que aprovam o parecer do Sub-Relator, apoiado pelo 
Relator, queiram conservar-se como se acham. (Pausa). Aprovado. 
Abstenção do Sr. Senador Josaphat Marinho. Voto contrário do 
Sr. Deputado Adolpho Oliveira. Tivemos agora encerrada a vota
ção dessa parte. Vamos passar ao item 2.0 do requerimento que 
me foi apresentado. 

Trata-se da matéria de concessão de anistia, Art. 45, n.0 VII. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR VASCONCELOS TôRRES *-Sr. Ptesiden

te ao Art. 45 inciso VII, foram apresentadas as emendas 130/19, do 
n~bre Deputado Nelson Carneiro; 249/1, do Deputado Martins Ro
drigues, 426/1, do Sr. Senador Aurélio Vianna; 478, do Sr. Senador 
Oscar Passos; 625, do Sr. Senador Cattete Pinheiro; 661/1, do Se
nhor Senador Aloísio de Carvalho;\ 681/12, do Deputado José Bar
bosa, 803/E, do Deputado Adolpho Oliveira e 876, do Deputado 
Amaral Netto. 

Tôdas estas emendas foram rejeitadas, tanto pelo Sub-Relator 
qua-nto pelo Sr. Relator geral. · 

Agora vem à Mesa pedido de destaque para as Emendas n.0 56, 
249, 426/1, 478 e 803/E. 

Sr. Presidente, mantenho o meu parecer, e reservo-me para uni 
posterior pronunciamento, tão logo seja encerrado o debate. (Muito 
be~) . · 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães- Peço a palavra, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Tem. Vossa 
Excelência a palavra. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES ·GUIMARAES *-Sr. Presiden
te, a Oposição, entre as matérias que considera de importância fun
damental, para a qual pediu prioridade do pronunciamento da Co
missão, incluiu a da anistia. 

Isto porque, Sr. Presidente, impressionou e chocou profunda
mente a Oposição mais uma antinomia - mais u:ma, porque várias 
foram praticadas no sistema híbrido, eclético ou, para usar expres
são tão do agrado do Deputado Adauto Cardoso, compósito. Tive
mos democracia sem o pronunciamento direto popular - é uma 
antinomia, no meu todo de ver. Temos um Poder Legislativo, mas 
- o que constituiu, sem dúvida, uma negação da democracia, pois 
a democracia é uma técnica de uma compartimentação ou distri
buição de poder ·- o monopólio de iniciativa se estabelece a favor 
do Executivo. Já aqui seria muito partilhar também um monopó
lio da iniciativa, desmerecendo um dogma em matéria de· Direito 
Público tão vulgar, que é: Proposer la loi c'est reigner. Portanto·, 
o nosso reinado, em têrmos de Parlamento, no Brasil, já infringe 
êste elemento fundamental que é o de não ter, em matéria de quase 
2/3 do Congresso, uma possibilidade de iniciativa. 

Agora vem mais umax Sr. Presidente. Do pouco que sei sôbre 
esta matéria, ó que tipifica a anistia.é o fato de absorver-se e ·com
pletar-se na área do Direito Legislativo. Dai a diferença entre anis
tia, direito de graça, indulto e outras figuras. E justamente o que 
tipifica esta figura é ela signüicar uma possibilidade de esqueci
mento, porque o que caracteriza a anistia é o desaparecimento 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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completo do fato, da punição, do acontecido, enfim, justamente 
porque as vítimas são do Executivo. Era dar uma possibilidade, 
Sr. Presidente, em determinada circunstância, à instância do 
perdão, do esquecimento de punições promovidas justamente pelo 
Executivo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho·- Reservando ao Poder Le
gislativo a exclusividade no decidir sôbre a anistia, o legislador, sà
biamente, evita um constrangimento ao Executivo ... 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES- Perfeitamente. 
. O Sr. Senador Josaphat Marinho - . . . e, ao mesmo tempo, 

protege os punidos, abrindo oportunidade à concessão fácil dobe
nefício da anistia. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES -De maneira, 
Sr. Presidente, que não se quer a instância da clemência, do es
quecimento, da pacificação, do desarmamento. Parece que, até 
com requintes de crueldade, se procura cercar tôda possibilidade 
para que isso aconteça, até se desnaturando, violentando a concei
tuação e a tipificação desta figura que tem a característica de 
nascer e ser decidida exclusivamente na área do Legislativo. 

_ Releva notar ainda, Sr. Presidente, o seguinte: de tal sorte 
no Brasil estamos passando para as mãos do Executivo as atribui
ções do Legislativo que, no caso da anistia, a circunstância do voto 
com· o quorum que aqui se exige, o que não é comum em outras 
democracias, o que já dá uma superioridade de um .têrço sempre 
ao Executivo, vem sem dúvida criar perspectivas muito difíceis, 
ou porque não queira, ou, como muito bem disse o Senador Josaphat 
Marinho, pelos incômodos, pelas dificuldades que se situam na es
fera do Executivo, para que se exercitasse uma prática que seria, 
como os inúmeros exemplos da vida republicana, das 1nelhores 
conseqüências, e que, no fim de acontecimentos que são políticos, 
que se explicam até em determinadas emergências, desapareçam 
de uma vez a fim de que se propicie a confraternização. 

· O Sr. Senador Josaphat Marinho- Note-se ainda a contra
dição a agravar-se no proc.edimento do Govêrno, através do Pro
jeto submetido ao Congresso~ Tira-se ao Poder Legislativo a facul
dade que lhe era privativa, da concessão da anistia, para concedê
la, vamos dizer mais claramente, para dificultá-la, com a partici
pação do Govêrno, que ·quer ter o poder de sanção, mas a aprovação 
dos atos punitivos do poder revolucionário vai ficar definitivamente 
sob a nossa responsabilidade, porque a promulgação da Consti
tuição não terá a sanção do Presidente da República. Veja V. Exa. 
até o espírito de maldade com que, através do projeto, se procede 
contra o Poder Legislativo. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Sr. Presidente, 
já vou encerrar as palavras com que nós aqui buscamos unica
mente restaurar a fisionomia, que foi desfigurada, recuperar as 
características, que desapareceram, desta figura da anistia, que, 
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na tradição brasileira, na conceituação dos tratadistas, na exem
plificação da legislação alienígena, encontra, no que se quer, fazer 
aqui, uma, repito, desfiguração. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho- Permita-me assinalar outra 
circunstância. Causou tanta estranheza a modificação do critério 
tradicional entre nós, que até representantes políticos da ARENA 
tentaram, ou tentam, modificar o sistema do projeto. Dentre êsses, 
representantes estudiosos, digo melhor, professôres de Direito 
Penal, como o Senador Aloysio de Carvalho, ofereceram emendas 
para se restabelecer o bom critério da Constituição de 46. 

o Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Deputado Ulysses Gui
marães, V. Exa. expressou o pensamento da nossa bancada. Creio 
que nenhum de nós irá usar da palavra, depois de V. Exa. Não 
porque não desejássemos, mas porque V. Exa. está sintetizando per
feitamente tôda nossa idéia, todo nosso pensamento a respeito 
dessa matéria importante. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES- Sou muito grato, 
Sr. Presidente, ao nosso Líder Aurélio Vianna, que deu ao meu pro
nunciamento não a categoria do enunciado das minhas idéias pes
soais sôbre êste assunto, mas a responsabilidade, já agora, de ma
nifestar a fundamentação do· nosso voto a respeito desta importante 
matéria. 

E, terminando, Sr. Presidente, em nome _do MDB, portanto, 
direi que, de um lado, o que nós desejamos e postulamos é o res
peito à ortodoxia desta instância de perdão e de compreensão, que, 
saindo da área exclusiva da anistia, tudo pode ser menos anistia; 
passa a ser meramente um nome. 

Em segundo lugar, ·que não suprimamos mais uma possibili
dade, amanhã, dentro da boa tradição brasileira, do esquecimento, 
do perdão, e possamos exercitar, ainda uma vez, essas qualidades 
que frutos tão bons tem dado, no sentido de que as nossas dificul
dades não sejam cruentas; ao contrário, nós tenhamos condições 
de superá-las, no sentido de não criar verdadeiros. abismos separan
do cidadãos e filhos de um mesmo País. 

Desde já, Sr. Presidente, em nome do Partido, desejo solicitar 
a V. Exa. que, ao término dos encaminhamentos de votação, esta 
se faça nominalme~te. (Muito bem). 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO* - Sr. Presidente, a 
respeito da matéria tenho convicção formada há muito tempo. 
Como estudioso de Direito Penal é evidente que a anistia interessa 
ao meu departamento. Anistia é instituto proveniente do Direito 
Costitucional, mas, que se insere no Direito Penal. __ 

Há no Di;eito Penal, três formas de intervenção no processo 
ou na execuçao da pena. Extingue-se a ação penal pela anistia; 
extingue-se a execução da pena pelo indulto; suspende-se a exe
cução da pena pelo livramento condicional. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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. ~~ ,liyramento. co:r:dicional é da exclusiva competência do Poder 
Jud1c1ario. A ext1nçao da pena pelo indulto é da exclusiva com
petência do Poder Executivo. A extinção da ação penal pela anistia 
é da exclusiva competência do Poder Legislativo. 

Vê V. Exa., Sr. Presidente, como a ciência humana a sabedo
ria humana está a mostrar a perfeita divisão da competência entre 
os três podêres. Nessa divisão de competência um não interfere 
na ação do outro. Na execução da pena funciona exclusivamente 
o Executi':_O extinguindo sua aplicação pelo indulto; na suspensão 
da execuçao da pena, o Judiciário exclusivamente; na anistia, que 
extingue a ação penal, deve funcionar soberanamente o Legislativo. 

Por isso, Sr. Presidente, adoto a redação proposta pela emenda 
e votarei favoràvelmente a ela. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Eurico Rezende) -Tem a palavra o Sr. 
Sub-Relator. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Encaminhamento de vota
ção)* - sr. Presidente, o Art. 45, item VII, inclui a concessão de 
anistia entre as atribuições do Poder Legislativo a ser exercida 
mediante lei, com a sanção do Presidente da República. Retoma 
assim o projeto o sistema de 1891, no qual, como esclarece Carlos 
Maximiliano, a lei de anistia segue ·a regra geral. Está sujeita à 
sanção e portanto, pode ser vetada pelo Presidente ~a República. 
Pela Constituição vigente é da competência exclusiva do Congresso 
Nacional conceder· anistia (Art. 66 inciso V). (Leitura do Parecer 
do Sub-Relator). 

"Mais positiva, ainda, é a Constituição Italiana"- que tenho 
ouvido, repetidas vêzes, ser citada aqui ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Parlamentarista. 
O SR. VASCONCELOS TORRES - . . . "que, em seu artigo 79, 

prescreve "L' amnistia e 1.o indulto sono concessi del presidente 
ãella, Repú~lica su legge di ãelegazione ãelle Camere". 

O Senador Josaphat Marinho- Vale a pena ponderar a Vossa 
Excelência que, em ambos êsses casos, o regime é parlamentarista, e 
o Govêrno é apenas uma delegação do Poder Legislativo. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TORRES- Aceito a ponde· 
ração, registro-a com honra para o modesto Sub-Relator, apenas 
acrescentando que, embora sendo regime parlamentarista, não é 
uma inovação para o Brasil que se pretenda dar ao Poder Executi-
vo a faculdade de sancionar ou de vetar a anistia, mesmo porque, 
conforme está perfeitamente esclarecido no texto, no caso do Pre
sidente vetar, o Congresso poderá rejeitar o veto e, neste caso, 
manter a anistia. 

"Como se vê, dois dos países de maior cultura política, am
bos latinos e cristãos, como o Brasil, adotam êsse processo con-

* Não foi revisto pelo orador. 
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corrente, relativamente ao poder de anistia, o que, data venia 
parece-me bastante para amparar, do ponto de vista político 
e do direito público, o artigo 45 do projeto". 

~ste é meu parecer. (Muito bem). 

o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Relator 
Geral acolhe o parecer do Sr. Sub-Relator . Vamos proceder à vota
ção dos destaques. Há quatro destaques versando sôbre a mesma 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Como anun
ciou o Senador Eurico Rezende, Vice-Presidente que estava ocupan
do a Presidência, encontramos, relativamente a essa Matéria, re
querimentos de destaque do Sr. Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda 426/1 e para a emenda 249/1; do Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães para a Emenda 625; e do Sr. Deputado Adolpho Olivei
ra para a Emenda 803-E e F. ·Todos êsses requerimentos de desta
que estão relacionados com a matéria que foi objeto do parecer do 
Sr. Relator. De modo que anuncio a presença dêsses destaques na. 
mesa para facilitar o encaminhamento da votação, visto como fica 
entendido que pondo em votação o parecer do Sub-Relator, apoiado 
pelo Sr. Relator, no momento em que se·tiver de fazer encaminha
mento da votação do parecer virtualmente está sendo feito o en .. 
caminhamento de todos os requerimentos relacionados com as 
emendas que alteram o parecer do Sr. Relator. 

Em votação. Foi solicitada a votação nominal. Os que votarem 
sim estarão votando com o Relator, o que implica na aprovação do 
parecer que mantém o projeto e por via de conseqüência, na rejei
ção de todos os requerimentos correspondentes as emendas. Os que 
votarem não estarão votando contra o parecer favorável, relaciona
do com a matéria. 

Vai-se proceder à chamada. 

(É feita a chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -·Doze Senho
res Congressistas aprovaram o parecer. Isto implica a rejeição de 
tôdas as emendas correspondêntes à matéria. Estâ, salvo delibera
ção em contrãrio da Comissão, terminado o nosso trabalho desta 
sessão. 

Convoco nova sessão para às 10 horas de hoje . 

. o SR~ PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Com a pa
lavra o Sr. Sub-Relator, para relatar o projeto e emendas concer
nentes ao Poder Executivo em têrmos gerais . 

Vou submeter à votação as emendas com parecer ·favorável, 
salvo os destaques. . 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa
lavra o Senador Antônio Carlos. 

·O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS*- Sr. Presidente, para 
esclarecimento da Comissão desejo ler as emendas que mereceram, 
no Capítulo do "Poder Executivo", pareceres divergentes. 

A emenda 116 já foi votada. As emendas 561 e 169 já foram 
votadas e referiram-se à mesma matéria, bem como as Emendas 
130 e 132. 

São ainda de parecer divergente as Emendas números 2, 114, 
130/42, 139/30, 463 e 460. As demais emendas, com parecer contrá
rio, com parecer favorável e consideradas prejudicadas têm parecer 
do Sub-Relator no mesmo sentido. 

As emendas que acabei de enunciar têm destaque automático. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Em votação 
as emendas com parecer favorável, salvo os destaques. 

Aprovadas. 
Em votação as emendas consideradas prejudicadas, salvo os 

destaques. 
Aprovado o parecer . 
Em votação as emendas consideradas prejudicadas, salvo os 

destaques. 
Aprovado o parecer. 
Tem a palavra o nobre Senador José Guiomard, para uma 

questão de ordem . 

O SENADOR JOSÉ GUIOMARD (Questão de ordem)* -Se
nhor Presidente, V. Exa. anuncia a aprovação das emendas, salvo 
destaques, consideradas prejudicadas. Gostaria que V. Exa., ou o 
Sr. Sub-Relator, me desse um esclarecimento. 'renho um destaque 
para a Emenda 515. Essa Emenda, na primeira edição do relatório 
do Sr. Deputado Accioly Filho, foi considerada como prejudicada 
por três emendas exatamente iguais. 

Acontece, Sr. p·residente, que o Sr. Sub-Relator achóu de in
cluí-la, creio, em uma emenda, também aprovada. Pediria, portan
to, ao Sr. Sub-Relator um esclarecimento, porque retiraria o desta
que, uma vez que minha emenda estaria considerada, nesta hipóte-

. se, cpmo as outras três, também aprovada. 
·O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Sr. Sena

dor José Guiomard alega que apresentou pedido de destaque inci
dente sôbre a emenda 515. Essa emenda, segundo ainda palavras 
de S. Exa., e mais três idênticas foram apreciadas; a primeira apro
vada e as demais consideradas prejudicadas. 

O Sr. Senador José Guiornard - Não. Sr. Presidente, creio 
que foi considerada prejudicada somente a minha emenda, mas 

* Não foi revisto pelo orador. 
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acredito também que o Sr. Sub-Relator tenha modificado o seu 
ponto de vista para considerá-la em situação igual à das outras 
três. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Neste caso, 
a Secretaria terá de fazer uma verificação. p·oderia V. Exa. dar os 
números das emendas ou pelo menos o número do artigo da inci
dência? 

O Sr. Deputado Accioly Filho- Sr. Presidente, estou em con
dições de esclarecer a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Nestas con
dições dou a palavra a V. Exa. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO (Sôbre a questão de 
ordem) *-A emenda do nobre Senador José Guiomard, que se en
contra junto com a Emenda 76, teve parecer favorável do Sub-Re
lator, que concluiu pela sua aprovação. A emenda está realmente, 
aprovada. (Muito bem). 

O Sr. Senador José Guiomard - Sendo assim, Sr. Presiden
te, creio não haver necessidade nenhuma do destaque. Nestas con
dições, a minha emenda já estaria aprovada quando V. Exa. anun
ciou as emendas aprovadas em pareceres favoráveis. Retiro o 
destaque. Não há mais necessidade dêle. (Muito bem) . . 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Vamos ago
ra apreciar e votar as emendas com pareceres divergentes, por isso 
mesmo destacadas automàticamente. Com a palavra o Sub-Relator 
para iniciar o processo. Em virtude de requerimento do interessado, 
foi retirado o pedido de destaque da Emenda 515; pelas razões ex
postas por S. Exa. 

O Sr. Senador José Guiomard - V. Exa. considera aprovada 
essa emenda, em face da i:nformação do Sr. Sub-Relator? 

O SR. PRESIDENTE- (Senador Eurico Rezende) -Vou dar 
a palavra ao Sr. Sub-Relator para informar se realmente a emenda 
está aprovada. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- A Emenda do nobre 
Senador José Guiomard está aprovada, juntamente com a Emenda 
n.o 1/76. (Pausa). 
. A respeito de aposentadoria com vencimentos integrais e fa-
cultativa aos 30 anos de serviço, foram oferecidas diversas emen
das, tôdas elas com o mesmo teor, embora de redação um pouco 
düerente. Meu parecer foi favorável a estas emendas. 

Emendas números 2, do Deputado Benjamin Farah; 479, item 
5, do Senador Oscar Passos; 184, do Senador Vasconcelos Tôrres; 
440, do Senador Aurélio Vianna; 192, do Senador Vasconcelos 
Tôrres; 480, do Senador Oscar Passos; 1/82, do Deputado Oscar 

• Não foi revisto pelo orador. 
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corrêa; 349, do Senador Gilberto Marinho; 255, do senador Heri
baldo Vieira; 681/8, do Deputado José Barbosa. 

O tema de aposentadoria, Sr. Presidente, tem sido muito deba
tido neste Congresso. Já não há mais argumentos novos a aduzir em 
favor da tese que tem sido objeto das constantes reivindicações. 
Meu parecer, como disse, foi favorável. Atendi à administração pú
blica, que tem interêsse na mobilidade dos servidores e ao servidor 
público, que deve obter aposentadoria ainda em condições de exer
cer outra atividade. Não é só o inválido que deve ser aposentado 
mas também o homem ainda válido, que possa exercer outra ativi
dade depois de' aposentado. Meu parecer foi, assim, favorável. 
Conto com as luzes desta d~uta Comissão para, afinal, se fôr o caso 
ainda pronunciar-me. (Muito bem). ' 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Para uma 
questão de ordem, tem a palavra o nobre Deputado Ulysses Gui
marães. 

~o Sr. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES (Qwestão de 
Ordem) * -Sr. Presidente, desejo que o ilustre Relator esclareça 
o seguinte: A propósito do assunto existem dois tipos de emendas. 
Umas desejam corrigir o que parece foi uma omissão do texto, por
que o texto possibilitou à mulher aposentar-se aos 30 anos de ser
viço, e contudo, na sua redação final, quando trata da atribuição 
dos vencimentos integrais, só os vincula aos 35 anos. Ora, se pos
sibilitou às mulheres a aposentadoria voluntária aos 30 anos de ser
viço, é óbvio que foi com vencimentos integrais. 

Outras são no sentido de fazer com que tôdas as aposentadorias 
sejam aos 30 anos, para homens e mulheres, com vencimentos in
tegrais. Desejava que V. Exa. me esclarecesse que tipo de emenda 
vamos votar . 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Há dois tipos de emendas. 
Uma que se refere à aposentadoria com vencimentos integrais 

. aos 30 anos. Outra que visa a aclarar o texto, com referência à apo
sentadoria com tempo de serviço inferior a 35 anos, para fixar que 
a aposentadoria, neste caso, é sempre feita com vencimentos in
tegrais. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Pergunto: que 
vamos votar agora? 

O Sr. Deputado Accioly Filho -Vamos votar a aposentadoria 
aos 30 anos, indiscriminadamente. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Certo, porque 
feito isto, já abrange o caso das mulheres. (Muito bem). 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Deputado Benjamin Farah - Sr. Presidente, solicito a 
palavra, pela ordem, para contraditar as palavras do Senhor Depu
tado Ulysses Guimarães. 

o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Nobre Depu
tado Benjamin Farah, o Sr. Deputado Ulysses Guimarães não le
vantou questão de ordem. Pediu esclarecimento que foi ministrado 
pelo Sub-Relator. Não houve questão de ordem. 

o Sr. Deputado Benjamin Farah - Peço a palavra para. 
discutir a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - V. Exa. terá 
a palavra no momento oportuno. Com a palavra o Sr. Relator. Em 
seguida darei a palavra ao Sr. Deputado Benjamin Farah. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS*- Sr. Presidente, pa:ra 
emitir parecer sôbre as emendas que estabelecem o critério de ap(}o 
sentadoria voluntária aos 30 anos, parecer que é divergente da 
opinião do Sr. Sub-Relator, fixei-me na emenda n.o 2, aquela que 
primeiro deu entrada na Secretaria da Comissão, e procurei formar 
o, meu juízo tendo em vista duas realidades do nosso País. 

Sei, Sr .. Presidente, Srs. Representantes, o quanto é difícil e es· 
pinhosa a minha tarefa neste momento. Mas não quero faltar ao 
compromisso que assumi quando aceitei as funções de Relator. 
Aqui procuro defender, com minha palavra modesta, ( não apoia .. 
do) aquilo que, no meu entender, é de interêsse público. A pri
meira realidade que me impressionou é que o Brasil é um País cuja 
população, em percentagem média de 52%, tem menos de 20 anos 
de idade. E se examinarmos a escala de idade, dentro desta mais de 
metade da população brasileira, iremos encontrar maior número 
de patrícios nossos naquela· idade em que o brasileiro precisa de 
alimentos, de escola, de agasalho, de _instrução, e e.m _que, se pode, 
pelo menos não deve, dedicar-se a um trabalho com as condições e 
as exigências àqueles· que já atingiram a maioridade. Então não 
há como fugir à conclusão que se impõe. Não se pode, por mais 
justa, por mais procedente, por mais generosa que seja, a aspira
ção de se din1inuir tempo de serviço, deixar de examiná-la sob êste 
primeiro prisma. ·· 
. Sôbre êste assunto, permito-me recordar um episódio dos mais 
altos da minha vida pública; quando estive na Assembléia Geral 
da oN·u, em 1963, fui convidado a participar de um seminário, na 
Universidade de Colúmbia, no Instituto de Estudos Latino-Ameri· 
canos, dirigido pelo Professor Frank Tannembaum. E . quando re
velei a composição da população brasileira, por idade, dando as di
versas faixas, consegui chamar de modo completo a atenção daque
les que me ouviam. A população brasileira é uma população jovem, 
e é preciso que se estabeleçam regras quanto ao tempo de serviço 
para apose~tadoria e quanto a outros assuntos ligados à atividade 
da populaçao plenamente produtiva, tendo em vista esta realidade, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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ainda que cheguemos à conclusão de que a nós cabe algum sacri
fício. 

A segunda realidade, Sr. Presidente, que me preocupou quando 
me coube dar parecer sôbre esta emenda, foi saber em que condi
ções se aposentam os outros brasileiros que trabalham na iniciativa 
particular, associados dos Institutos, com jornada de trabalho de 
,oito horas. 

O nobre Depu~ado Adolpho Oliveira, com alguma ironia, pro
cura saber qual a Idade da reforma ou aposentadoria ou passagem 
para a reserva dos militares. Eu respondo a S. Exa.: se S. Exa. ti
vesse tido ou se S. Exa. teve a iniciativa de apresentar uma emenda 
·que atendesse a êsse objetivo ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Existe. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - . . . eu não terei dú
vida alguma em emitir parecer favorável. Porque, Sr. Deputado, 
nesta matéria, tive que vencer muitas resistências e estou emitindo 

, um parecer com a maior sinceridade . 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Os militares, Se V. Exa. me. 
_permite, segundo a nova legislação, se aposentam. aos trinta anos. 

O SENADOR ANTôNIO CARLOS - A aposentadoria dos que 
trabalham na iniciativa privada, segundo dados que me foram for
necidos pelas repartições competentes, com base no Art. 32 da Lei 
~orgânica da Previdência Social, Lei 3. 807, de 26 de agôsto de 1960, 
-que concede aposentadoria de 80% da média do salário, nos últimos 
12 meses, é aos 30 anos. 

O Sr. Deputado Benjamin Farah - Então é aos 30 anos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Mas é com 80%. A 
-emenda que se discute é sôbre aposentadoria com vencimentos in
tegrais, 100% aos 35 anos de serviço. Para os jornalistas existe a 
Lei 3. 529, de 13 de janeiro de 1959, que dá 100% aos 30 anos. 
Evidentemente eu não iria defender meu ponto de vista omi
tindo qualquer dispositivo legal sôbre ·a matéria. Se houve emis
são, foi .de quem forneceu os elementos. Estou disposto a retificar 
e complementar o relatório. Para os aeronautas há a Lei 3. 501, de 
:21 de dezembro de 1958, e para os ex-combatentes, há aposentado
.ria com 25 anos de serviço. Existe também, para os trabalhadores, 
.aposentadoria especial aos 50 anos de idade e com 25, 20 e 15 anos 
de atividade em serviços penosos. O valor dessa aposentadoria é 
:70% da média do salário nos últimos 12 meses e mais 1% por ano, 
segundo o art . .31 da Lei 3 .807, de 31 de agôsto de 1960. Há ainda, 
para os funcionãrios públicos, o direito à contagem em dôbro do 
.Período de· licença-prêmio não gozada. 

Ora, Sr. Presidente, o que se discute, neste momento, é a regra 
geral sôbre aposentadoria, que, segundo a emenda, se quer esta
belecer em 30 anos de serviço. Encontro na legislação que cuida 
do assunto, para aquêle que não são funcionários, mas assalariados 
da iniciativa privada, a regra dos 30 anos de serviço para uma apo-
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sentadoria de 80% . Diante dessas duas realidades, ainda que me 
seja muito mais fácil e cômodo acolher a emenda, e ainda que re
conheça o sentido altamente humano da intenção do seu ilustre 
autor, meu caro amigo, não posso acolher a emenda. Existem 
outras emendas que cuidam de tempo de serviço para determinadas 
categorias funcionais, emendas que certamente serão examinadas 
. pela Comissão na oportunidade própria, pois que elas também estão 
destacadas automàticamente, já que divergi do parecer do Sr. Sub
Relator, pois divergi na emenda base sôbre ·êste assunto. Se não 
fôssem êsses dados da realidade brasileira, se pudéssemos contar 
com uma população plenamente útil, plenamente em atividade, 
em percentagem maior do que 48%. Se já tivéssemos condições de 
dar aposentadoria voluntária e integral ao trabalhador brasileiro 
aos 30 anos de serviço, certamente o meu parecer seria totalmente 
diverso. Mas, diante dêsses dados, manifesto-me contràriamente à 
Emenda n.o 2 e a tôdas as .que colimam o mesmo objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Faço uma 
pergunta ao Sr. Sub-Relator, para efeito de melhor orientação de 
nossos trabalhos: aprovada ou rejeitada a emenda n.o 2, estão pre
judicadas as demais? 

. O Sr. Deputado Accioly Filho - Aprovada a Emenda n.o 2, 
estão prejudicadas as. demais que visam à. concessão de aposenta
doria aos 30 anos; rejeitada a Emenda n.o 2, as outras que tratam 
de assunto afim, não podem ser consideradas prejudicadas, por
que são restritivas - concedem a aposentadoria aos 30 anos a de-
terminadas categorias. . 

o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezenã.e) - Nestas con
dições, vamos colocar em processo de votação a Emenda n.o 2, que 
será tomada como elemento básico do comportamento decisório da 
Comissão com relação a essas emendas e fará com que, posterior
mente, se ·examinem as suas implicações. Está em processo de 
votação a Emenda n.o 2 e· concedo a palavra ao nobre Deputado 
Benjamin Farah, pelo prazo de 5 minutos, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. DEPUTADO BENJAMIN FARAH (Encaminhamento de 
Votação)*- Sr. Presidente, apresentei a emenda que tomou o nú-

. mero 2 ~ Esta emenda responde à pergunta do nobre Deputado 
Ulysses Guimarães, que viu aqui no art. 99 aposentadoria da fun
cionária com 30 anos de serviços, porém proporcional e não -inte
gral. Esta emenda, além de conceder aposentadoria após trinta 
anos de s~rviço, conforme o item 3, do art. 98, repara aquela falha 
da proposta gove~namental no projeto da Constituição que dá 
aposentadoria à funcionários aos trinta anos, mas não ~posenta
doria integral. Li as outras emendas, Sr. Presidente, e quero. con
gratular-me com os nobres Senadores e Deputados pelas suas ini
ciativas. Realmente é uma batalha que vem de longe porque cons
titui uma das mais sentidas aspirações dos servidore~ essa aposen-

* Não foi revisto pelo orador. 
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tadoria aos trinta anos. E é tão grande a preocupação dos legis
ladores que estou percebendo o drama que está vivendo o nobre 
Relator-Geral, enlinente Senador Antônio Carlos. S. Exa. acha mui
to justa a medida. Sua Excelência gostaria de votar a favor, e fêz 
até uma pergunta ·a respeito da situação dos outros, e S. Exa. mes
mo respondeu. Os outros, como V. Exa. naturalmente sabem são 
os trabalhadores; são os aeronautas; são os professôres; são os ma
gistrados, de acôrdo ainda com o art. 106; os outros são as funcio
nárias; os outros são os militares. Todos são contemplados com 
essa aposentadoria, menos os servidores civis, numa grande maio
ria. 

Sr. Presidente, o IBGE, através de uma pesquisa, nos informa 
que, se a aposentadoria fôr concedida aos 30 anos de serviço, 25% 
dos servidores serão beneficiados com saúde, 5% enfermos e 70% 
mortos. O ingresso no serviço público é, de modo geral, aos 25, 26, 
27 anos de idade. Temos, na Demografia Econômica, que a média 
de vida do povo brasileiro é de 42,3 anos. Ora, se somarmos 27 anos, 
que é a época provável de ingresso no serviço público, com 30 anos, 
teremos 57. Isto quer dizer que a imensa maioria do funcionalis
mo não chegaria a ser contemplada com a aposentadoria, ainda 
que ela fôsse aos 30 anos, porque a média de vida do funcionário, 
segundo pesquisas feitas na previdência e no serviço público, é de 
45 a 48 anos. 

Que pretende o eminente Relator, digno, naturalmente, de meu 
respeito? Pretende dar aposentadoria a uma legião de mortos. Não 
precisa mais, a própria natureza já a deu. 

Sr. Presidente, falei ainda há pouco, "dos outros". Falei dos 
magistrados, da aposentadoria para a mulher, artigo 99. Quero 
louvar agora o nobre Líder da Maioria, Deputado Raymundo Pa
düha, _que se interessou junto ao Govêrno para que a aposentadoria 
da funcionária fôsse reduzida de 35 para 30 anos. Foi o próprio· 
Deputado Padilha, através de uma emenda, que procurou corrigir 
a fal;tta da proposta. A proposta dava aposentadoria aos 30 anos, 
mas não era uma aposentadoria integral e sim reduzida. S. Exa.,. 
então, acrescentou a emenda 816: 

"Altere-se a redação da alínea A, item I do art. 99 : 
a) - contar mais de 35 anos de serviço, ou 30, no caso do· 

parágrafo primeiro do artigo anterior." 

:2ste reparo já está feito também na minha emenda elaborada 
com cuidado. Ela repara todos êsses defeitos que outras emendas 
procuram corrigir . 

Sr. Presidente, infelizmente não me posso alongar, porque 
estou sendo muito limitado no meu tempo. Nobres Dedutados e 
eminentes Senadores vão fazer-se ouvir e trarão mais luzes ao pro
blema. 
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Para concluir, Sr. Presidente, estou apoiado na própria Cons
. tituição. É o projeto de Constituição que vem em abono desta mi
nha tese, que é a tese de inúmeros Deputados e Senadores. 

Vejamos o Art. 149 que diz: 

"A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País o direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à 
propriedade, nos seguintes têrmos: 

I) todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, 
ra.ça, credo religioso e convicções políticas filosóficas". 

Sr. Presidente, é a própria Constituição que nos traz o melhor 
argumento: todos são iguais perante a lei; não há distinção de 
raça nem de sexo . 

Espero que esta douta Comissão, atenda às aspirações senti
das do funcionalismo e atenda à realidade brasileira. Nós, porta
vozes do povo, conforme ainda há pouco acentuou o Senador Auré
lio Vianna, precisamos sentir essa realidade, ir ao encontro dessa 
aspiração, e fazer justiça, apoiando essa tese da aposentadoria aos 
trinta anos de serviço. (Muito bem). 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento 
de votação) * - Sr. Presidente, voto favoràvelmente à aposenta
doria aos trinta anos de serviço, sem necessidade de tecer outras 
considerações, senão a de que o faço até por questão de eqüidade. 
A Nação tem servidores civis e servidores militares. Para mim, 
desde o momento em que os servidores militares, pela vontade do 
todo-poderoso Govêrno brasileiro, pela letra da Constituição e da 
lei, são reformados aos trinta anos, os seus colegas servidores sem 
farda, servidores ci~s, devem merecer idêntico tratamento . 

Isso, Sr. Presidente, para mim, é suficiente e bastante na mo
tivação do voto. O todo-poderoso Govêrno fecha a questão contra 
. a aposentadoria aos 30 anos. Se não surgisse essa pressão e essa 
coação até ostensiva sôbre os eminentes integrantes desta Comis
são, correligionários do Govêrno, tenho absoluta certeza de que a 
aposentadoria aos 30 anos passaria quase por unanimidade nesta 
Comissão. 

Há outras coincidências que também nos impressionam desfa
voràvelmente. ·É uma pena - e isso representa um desfalque muito 
sério na defesa da aposentadoria aos 30 anos - que não esteja pre
.sente, uma vez que teve necessidade imperiosa de se afastar dos 
trabalhos da Comissão, o eminente Senador Vasconcellos Tôrres,. 
autor de emenda co·ncedendo também aposentadoria aos 30 anos. 
S. Exa. f<?i, ali~, ·com m~ita felicidade e acêrto, substituído pelo 
meu quer1~o amigo o emmente Senador ·Guido Mondim, que, com 
certeza, va1 adotar a mesma orientação de S. Exa., autor que é de 
uma proposição concedendo também a aposentadoria aos 30 anos. 

Não teria, Sr. Presidente, outras considerações a aduzir. Ape
nas a de que eu não estou, de maneira alguma cortejando a simpa-

* Não foi revisto pelo oraaor. 
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tia do funcional~mo, procu!ando tornar-me popular, porque estou 
concedendo aquilo que considero um direito. Não é privilégio, não é 
favoritismo para o funcionalismo público civil; é um direito. Sou 
tão isento para opinar que elogio também a emenda do Senador 
Vasconcelos Tôrres, que acaba de ser aprovada pela Comissão 
aprovada que foi pelos eminentes Sub-Relator e Relator estenden~ 
do aos militares não apenas o disposto nos § § 1.0 e 2.o 'do art. 99, 
mas também o disposto no§ 3.0 , vale dizer, impedindo sejam refor
mados com proventos superiores ao sôldo da atividade. Foi apro
vada essa emenda que acho correta, acho justa. Por isso afirmei 
que estava aqui para louvar o parecer do Relator e do Sub-Relator. 

Sr. Presidente, concluo, porque não há mais argumentos a ex
pender. A esta altura dos acontecimentos todos estamos esclareci
dos. ·voto a favor por uma questão de eqüidade. A Nação tem 
servidores civis e militares. Os militares tem os 30 anos. Os civis 
têm também êsse direito. É o meu voto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa
lavra o Sr. Deputado José Barbosa, para, por 5 minutos, encami
nhar a votação. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA (Encaminhamento da vo
tação)* - Sr. Presidente, a matéria ora em discussão, além dos 
aspectos sociais e humanos abrange, também aspectos técnicos e 
atuariais. Os proventos de aposentadoria e pensão fundamentam
se em reservas técnicas, o que equivale a dizer em reservas mate
máticas, oriundas, em geral, dos descontos que incidem na fôlha 
de pagamento dos servidores, quer do Estado, quer das autarquias 
ou entidades privadas. 

Inúmeras emendas foram apresentadas reduzindo a aposenta
doria de 35 para 30 anos, entre as quais a do nobre Deputado Ben
jamin Farah, a do Senador Vasconcelos Tôrres, a do ilustre Depu
tado Raymundo Padilha e outra, de minha autoria, reajustando os 
proventos da mulher, que se aposenta, agora, aos 30 anos de serviço 
com proventos integrais. 

Devemos estender o princípio de paridade, defendido pelo Go
vêrno· atual, em relação aos vencimentos dos servidores em ativi
.dade, aos proventos daqueles que após longo e penoso trabalho en
traram na inatividade. 

O art. 106, do projeto, no que diz respeito ao Poder Judiciário 
- inciso 3, § 1. o - estabelece: 

"A aposentadoria será compulsória aos ~etenta, anos de idade 
ou por invalidez comprovada, e fa~ultativa. apos ~~' anos de 
serviço, em todos os casos com vencrmentos Integrais . 

O ilustre Relator, sempre fiel à verdade e aos fatos. citou as 
categorias que já têm aposentadoria aos 30 anos de serviço, entre 
as quais a dos jornalistas, através da Lei 3. 529. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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As companhias de seguro, no Brasil, bem como os departa
mentos atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social e 
das autarquias,- e aqui divirjo qe um dado técnico fornecido pelo 
ilustre Deputado Benjamin Farah- calculam a média da vida do 
homem brasileiro, o que equivale a dizer, sob o ponto de vista fi
losófico, a mulher também, entre 55 a 60 anos de idade. 

Ora, Sr. Presidente, esta tese pode ser fundamentada, também, 
em dados técnicos e atuariais, em dados de natureza matemática. 
É questão de conceito e o conceito universal no caso se funda na 
filosofia segundo aprendi. 

Sr. Presidente, assim sendo, não obstante a pretensão do meu 
ilustre colega, concluo favoràvelmente à emenda do ilustre Depu
tado Benjamin Farah e de outros ilustres parlamentares, entre os 
quais o Senador Vasconcelos Tôrres, que segundo me parece, não 
deixou procuração nest~:.sentido ao ilustre representante do Rio 
Grande do SuL Muito grato a V. Exa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a pa
lavra o nobre Senador Heribaldo Vieira, para· encaminhar a vota
ção, por . cinco minutos . 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, examinado o caso da aposentadoria 
aos 30 anos de serviço, de modo geral, superficial mesmo, não posso 
deixar de ser sensível aos argumentos dos que advogam a aposen
tadoria aos 30 anos para todos os funcionários . Mas. a minha idade 
não me permite mais lutar· contra rochedos. 

Verifico, Sr. Presidente, que essa diversidade de aposentadoria, 
em que uns se aposentam aos 25 anos, outros aos 30 e outros, ainda, 
aos 35, tem assento em ra~ões concernentes ao tipo de serviço exer
cido por êsses funcionários, ciVis ou militares. Não deixa de haver 
um motivo para essa diversidade, mas, como disse, não tenho mais 
a idade daqueles que têm a coragem de lutar contra rochedos. En
tão preferi colocar-me numa situação de contemporização, de meio 
têrmo, e adotei, como o nobre Deputado Raymundo Padilha, uma 
emenda que, corrigindo aquilo que me parece contraditório no 
Projeto, dá à mulher a possibilidade de aposentar-se aos 30 anos, 
com vencimentos integrais. 

A emenda ·255, diz o seguinte: 

"Substitua-se o item I e alíneas do art. 99, pelo seguinte: 
I - integrais, nos casos do Art. 98". 

Então, em todos os casos do Art. 98 a aposentadoria será com 
vencimentos integrais e no Art. 98 está incluída a aposentadoria da 
mulher ~os 30 ano~, .aposentadoria voluntária aos 35 anos e apo
sentadoria compulsaria aos 70 anos. Nesses casos a aposentadoria 
será com vencimentos integrais. Suprimia-se as alíenas do Art. 99 

* Não foi revisto pelo orador. 
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e acrescentava-se no inciso 1.0 , adiante da palavra integrais, nos 
casos do Art. 98. 

Achei que era uma medida de prudência, mesmo porque não 
ignorava que conceder aposentadoria a todos os funcionários com 
30 anos de serviço seria sobrecarregar o Tesouro Nacional, com 
pêso muito grande para a economia nacional. 

Esta é a minha emenda, Sr. Presidente, para a qual invoco a 
particular atenção do Sr. Relator, porque me parece uma emenda 
conciliatória, que atende aos pontos de vista esposados pelo nobre 
Relator. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Continua o 
processo de votação. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Encaminhamento 
de votação) * -Sr. Presidente, não vou propriamente encaminhar 
a votação. Quero fazer referência à Emenda n.o 2, do nobre Depu
tado Benjamin Farah. Aplaudi a iniciativa que teve S. Exa. Ao 
mesmo tempo, desejo chamar a atenção dos nobres membros da 
Comissão para a Emenda n.o 192, do nobre Senador Vasconcelos 
Tôrres. A simples leitura da justificação dispensa todo e qualquer 
reexame . S. Exa. foi buscar dados oficiais impressionantes sôbre a 
vida dos servidores. 

Diz êle: 

"Segundo dados recentes, a vida média do brasileiro funcio
nário situa-se entre 45148 anos'' . 

E mais adiante: 

"Pesquisas efetuadas no Serviço Público e nas autarquias 
revelam que a idade de ingresso de novos servidores se situa 
na faixa dos 26/27 anos. Dêsse modo, em média, o funcionário 
morre antes de se aposentar, pois 27 + 35 == 62 anos". 

Diz ainda S. Exa. : 

"Segundo elementos do IB1GE (Contribuições para o Estudo 
da Demografia no Brasil, 1961) a esperança da vida (sob~e
vivência) na classe 25-55 anos (idade de ingresso no serviço 
público e da aposentadoria aos 30 anos), é de 27,5%, isto _é, 
72,5% não atingem os 55 anos (os dados são para a populaçao 
brasileira)". 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Ainda: 

"Por outro lado, a aposentadoria aos 30 anos, como aos 35, 
é facultativa, não compulsória. Aos que se achem devidamen
te ajustados (e isso é o racionalmente desejável), não se aponta 
o caminho compulsório do pijama. Aposentam-se os que assim 
o desejam. Isso, evidentemente, reduz o número de interessa
dos na inatividade. Finalmente, aposentadoria como prêmio. 
Que prêmio é êsse, a que só fazem jus os lon_gevos, dado que a 
vida média é de 45/.:18 anos e os achaques nao perdoam ao se
dentário?" 

Aí está uma justificação ilnpressionante, Sr. Presidente. Temos 
de levar em conta isso: o Brasil é um País com áreas desenvolvidas 
e com áreas em desenvolvimento. É, de modo geral, apresentado, 
pelo nível dos economistas europeus, como País - ainda que isso 
nos deixa entristecidos - subdesenvolvido, por todos aquêles ele
mentos que caracterizam o estado de subdesenvolvimento das po
pulações. Por outro lado, os que acompanham êsse assunto sabem 
que, nos últimos vinte anos, a percentagem que gasta com .o fun
cionalismo vem caindo cada vez mais. Outro argumento, Sr. Presi
dente, é o de que, com a política de compressão salarial, nos últimos 
quatro anos vem caindo o salário real. Por tôdas estas razões, espero 
se faça justiça. Para concluir estas considerações, estamos votando 
uma nova Constituição. Mas que nova Constitui.ção é essa, Sr. 
Presidente, que não traz direitos? Pois vamos, ao menos, conser
var as conquistas já alcançadas pelos nossos servidores. Numa 
época em que em muitos. países já não se trabalha dois dias na 
semana, se não vamos conceder novas vantagens aos servidores, 

·devemos, pelo menos, manter as já conquistadas, sobretudo, tendo 
em vista êsses dados estatísticos impressionantes: o homem brasi
leiro, na atual fase de nossa civilização, no nomento presente, não 
suporta esta aposentadoria aos 35 anos de serviço. Ela é, antes de 
tudo, por fôrça dêsses dados de sentido científico uma aposentado
ria desumana, inadmissível. 

Espero que os nobres membros da Comissão venham ao encon
tro da emenda oferecida por Deputados dos dois partidos e por 
Senadores das duas agremiações. Não estamos diante de uma 
reivindicação partidária e sim de uma reivindicação de todo o fun
cionalismo· do País. 

· O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Continua 
franqueada a palavra. Tem a palavra o nobre Senador Aurélio 
Vianna. · 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento de 
votação)* - Sr. Presidente, não espero aprovação das emendas 
apresentadas e até agora discutidas sôbre a aposentadoria dos fun
ciop.ários. Já existe uma ordem de cima. Mesmo aquêles que têm 

'~ Não foi revisto pelo orador. 
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as mais profundas convicções, que se curvam diante dos fatos que 
as estatísticas apresentam, votarão contra as suas convicções, acei
tando as imposições que vêm de cima. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho- É o início da aplicação do 
art. 150 do Projeto. · 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, esta
mos num país de discriminações, em um País retalhado pelo divi
sionismo que impera. Até mesmo o que se deu à mulher não teve 
o intuito humanitário nem patriótico nem social. Teve o intuito 
divisionista. Se as estatísticas apresentam o quadro de que a vida 
média da mulher no Brasil é mais alta que a vida do homem e se 
as responsabilidades são as mesmas, os deveres são os mesmos, os 

proventos são os mesmos, e, quando entram pela porta do concur
so, os concursos são os mesmos, por que a discriminação? Apoio 
o texto que concede à mulher brasileira funcionária o direito à 
aposentadoria aos 30 anos de serviços com vencimentos integrais, 
mas protesto contra a discriminação. Em todos os sentidos o trata
mento para o militar é um e para o civil é outro; o tratamento para 
o civil magistrado é um e para o civil funcionário comum é outro. 
Aposenta-se um indivíduo com 25 de serviço prestado à Nação; 
outro que percebe também dos cofres públicos aposenta-se aos 30 
anos e outro se aposenta aos 35 anos. E, ainda a graça irrisória, 
ridícula, de um liliputianismo impressionante: a aposentadoria 
compulsória quando o funcionário completa 70 anos de idade .. 
Quantos completam 70 anos de idade neste País? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Deputados, estou farto de tanta 
farsa, de tanto ludíbrio. Ninguém pense que nós, do lado de cá, 
estamos enganados. Estamos fazendo tudo para melhorar um texto 
constitucional que nos foi proposto, já hoje certos, pelo que estamos 
ouvindo de diversas fontes que nos vêm até do lado de lá, de que 
inclusive há muito destaque aqui aprovado por pura tática, para 
ser rejeitado no plenário, e ainda a ameaça •àqueles que defendem 
direitos à liberdade e à vida de que ou aceitam os destaques e per
mitem a sua votação sem obstrução, ou então virá um mal maior, 
que será o texto constitucional como chegou às nossas mãos. Já 
está próximo o momento em que devemos fazer jogadas claras. Por 
isso mesmo fiz uma pergunta, num dado momento: aprovado aqui 
êsse texto que vai ser votado, será êle mantido pela ARENA lá? E 
a resposta foi muito clara: ninguém, em nome do Govêrno, poderia· 
fazer qualquer afirmativa. E tratava-se de um dos textos mais im-. 
portantes dos discutidos, votados e aceitos por esta Comissão .. 

Sr. Presidente aposentadoria para cadáveres! Aposentadoria 
para mortos! E ainda alguns, como que ridicularizando da situação 
do seu próprio povo, vêm citar estatísticas .hauridas em países es
trangeiros, cuja vida média é de 68, de 65 e de 66 anos de idade. 
Porque em tal país se aposenta o funcionário ao completar 35 anos 
de serviço, no Brasil devemos aceitar os mesmos métodos. Porque 
os economistas que aí se encontram, que desgraçaram outros go
vernos e estão desgraçando êste, adotam tais princípios, é que vemos 
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0 País mergulhado na miséria e na inquietação, na insatisfação que 
impera nas almas, nos corações, ninguém sabendo mesmo como po
derá pagar, amanhã, pelas correções monetárias constantes, ?m 
simples aluguel de casa, um quilograma de carne verde, um quilo
grama de pão. Esta é a verdade. Querem aplica~, neste País em de
senvolvimento, teorias que aprenderam e pQ~e:1am, talvez, se~ bem 
aplicadas em países já profundamente modü1cados na sua mfra
estrutura e, conseqüe~temente, na sua superestrutura. 

sr. Presidente defendo essa posição pelos estudos que venho 
fazendo por convicção, sem cabrestos, porque ainda não admiti 
que quàlquer me fôsse pôsto. 

o Sr. Senador Eurico Rezende - No que V. Exa. é igual a 
todos os membros da Comissão. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- V. Exa. está ofendi
do? Botou a carapuça na cabeça? 

o Sr. Senador Eurico Rezende - Não, Excelência. Não estou 
ofendido. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Não há por que se 
ofender. Não estou acusando, mas V. Exa. falou e recebe a resposta. 
v. Exa. sabe que não é por covardia, mas por conveniência que, 
muitas vêzes, se apoiam projetes e imposições governamentais hoje, 
como ontem e como aman~ã. 

O Sr. Senador Eurico Rezende-- V. Exa. devia reconhecer em 
nós o sentimento do cumprimento do dever e de lealdade, como nós 
não vemos na sua atitude nenhuma demagogia. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Sr. Presidente, Se
nhores Senadores _e Deputados, estou argumentando em têrmos, di
zendo da minha posição caqa qual que diga da sua - ... 

O Sr. Senador -Eurico Rezende -Pois eu disse da minha. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- ... sem colocar cara
puça na cabeça de ninguém. É uma realidade nacional e não posso 
deixar d~, nesta conjuntura, defender um grupo funcional que tra
balha seiS horas para o Estado e, muitas vêzes, oito horas para par
ticulares, a fim de que possa sobreviver como grupo, como indivíduo, 
como ser humano. Nós mesmos, quando aumentamos os nossos 
subsidias, quando isentamos do impôsto de renda o que percebe
mos, o fazemos sob o argumento de que ninguém mais suporta a 
alta do custo de vida, e o que ganhamos não dá para as nossas 
necessidades imediatas, quanto mais para as nossas necessidades 
de políticos. 

Sr. Presidente; releve-me o entusiasmo. Repito: defendi prin
cípios e tenho declarado diversas vêzes, como ontem o fiz, queres
peito a personalidade daqueles que votam, por convicção, até 
aumentando o tempo da apose-ntadoria para 50 anos de serviços. 
Mas não aceito - pode ofender-se quem quiser - que um homem 
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se proclame abertamente, como representante do povo, por convic
ção, a favor da aposentadoria para o funcionário que complete 
trinta ano~ de serviço, mas, na hora de votar, na hora do concreto, 
como se diz nas Alagoas vote contra sua consciência. A confissão 
tácita de 9uem yota C?~tra sua consci~ncia e seus princípios, é que 
se subordina a 1mpos1çoes estranhas a sua personalidade. (Muito 
bem). 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra para encaminhar a votação o nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENtA-DOR EURICO REZENDE (Encaminhamento de 
votação)* - Sr. Presidente, votarei contra a aposentadoria ao 
funcionalismo em têrmos de 30 anos e lamento que o Govêrno hou
vesse inserido, no texto do Projeto, a aposentadoria pelo decurso 
de igual prazo para a funcionária mulher. 

O Govêrno, nesse ponto, ofereceu um exuberante argumento 
àqueles que defendem o favor excepcional da aposentadoria aos 30 
anos . Melhor teria sido que não se desse nem ao funcionário mas
culino, nem ao funcionário feminino. 

Mas queria, Sr. Presidente, salientar que ninguém, nesta Co
missão, nem a honrada Oposição - hoje na mastigação da dema
gogia - nem nós que defendemos o Govêrno operamos em têrmos 
de subserviência. 

Quero, Sr. Presidente, com absoluta educação parlamentar, 
honrando, aliás, a intervivência cordial que deve inspirar e or
namentar os nossos debates, dizer que é penoso para nós deixar 
de corresponder, nesta etapa, às esperanças, às aspirações e às rei
vindicações da imensa comunidade funcional dêste País; mas muito 
maior do que o nosso pesar pela impossibilidade do exercício de 
afetos particulares, é a tranqüilidade da nossa consciência de ho
mens públicos. 

Tenho, Sr. Presidente, nesta Comissão, procedido na linha de 
absoluta correção. Não sei se independência é apenas votar contra 
pareceres que representam o pensamento governamental. Indepen
dência, sobretudo, Sr. Presidente não reside na linguagem ostentá
rica, adjetivada, agressiva e, algumas vêzes até, embora escoteira
mente, insultuosa. Independência, Sr. Presidente, é encararmos o 
interêsse fundamental dêste País, com absoluta imparcialidade, em 
regime de isenção, procurando partilhar, inclusive, dessa jornada 
de plantação de carvalhos que está empreendendo o govêrno revo
lucionário, que não se importa com a impopularidade injusta e 
transitória, porque está construindo nesta fugaz, nesta passageira 
fase da vida nacional, o primado daquilo que deve ser perene, que 
é o futuro dêste País . 

* Nã.o foi revisto pelo orador. 
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O Govêrno necessita da colaboração do funcionalismo público 
nas frentes da sua dedicação, da sua competência e nas oficinas de 
seu trabalho . 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - O Govêrno precisa só do 
funcionalismo civil. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Estou de cons
ciência tranqüila e não vejo aqui ninguém com a capacidade de as
similar aquelas lições, que porventura procuram dar-nos, de corre
ção na nossa conduta. 

Sr. Presidente, de qualquer maneira nós outros estaremos bem 
pagos votando contra a emenda dos .30 anos, porque estamos cons
cientes da prática de um ato de justiça ou, pelo menos, evitando 
um favor excepcional que não se justifica. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Aos civis. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Está alegre também 

a corrente daqueles que defendem a reivindicação do funcionário, 
porque dêsse funcionário aquela corrente terá, sem dúvida alguma 
envolta com as vozes gratulatórias, o estímulo para que pros
siga nessa luta e nessa tarefa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vamos pro
ceder à votação. Está em votação o parecer do Sr. Relator, contrá
rio à emenda n.o 2. A votação será nominal. Os que votarem sim 
estarão rejeitando, os que ·votarem não estarão aprovando a 
emenda. 

(Chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) ·- Onze votos 
com o Relator, nove contrários. Está, portanto, rejeitada a emenda. 

Vamos suspender os nossos trabalhos por 40 minutos . 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com o quo

rum regimental, declaro reabertos os nossos trabalhos. 
Continua com a palavra o Sr. Sub-Relator Deputado Accioly 

FiUlo. . 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -· Sr. Presidente, em face 
da decisão do plenário, rejeitando o meu parecer, à emenda n.0 2, 
é preciso que a Comissão se pronuncie sôbre duas emendas que 
têm relação com essa emenda n.o 2, porque, rejeitada esta, as outras 
não estão prejudicadas. 

A primeira emenda, a de n.0 255, do Sr. Senador Heribaldo 
Vieira, manda substituir o item I do art. 99 pelo seguinte: 

· "Os proventos de aposentadoria serão integrais nos casos do 
art. 98." · 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o nobre Deputado. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues- Sr. Presidente essa emen-
, ' da n.o 255 e a que, pela errata, tem o n.0 258. A errata na tercei-

ra linha diz o seguinte: ' 

"onde se lê 255, leia-se 258." 

O Sr. Deputado Accioly Filho - O meu parecer é pela apro
vação da emenda. Ela visa a assegurar proventos integrais da 
aposentadoria prevista no art. 98, isto é, compulsõriamente, aos 
setenta anos de idade, por invalidez e àqueles que tiverem limite 
de idade fixado em lei ordinária, inclusive na aposentadoria das 
mulheres. 

O meu parecer é favorável à emenda, para dar nova redação 
ao Inciso I, Letra "a". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a pala-· 
vra o Sr. Relator. 

:O SR. SENAD.OR ANTóNIO CARLOS - Dou parecer favoráveL 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra, para encaminhar a votação, pois em votação eu ponho a emen
da, o nobre Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA (Encaminhamento de 
votação) *-Sr. Presidente, a minha emenda diz o seguinte: 

"Substitua-se o Item 1.0 e alínea do art. 99 pelo seguinte: 

I - integrais, nos casos do art. 98." 

Desaparecem o Inciso I e as alíneas para ficar essa única re-
dação. · 

Os casos do art. 98 são os seguintes: 

"I - por invalidez; 
II - compulsõriamente, aos 70 anos de idade; 
III- voluntàriamente, após trinta e cinco anos de serviço." 

§ 1.0 Nos casos do número III, o prazo é reduzido para 30 
anos para as mulheres. 

§ 2.o A lei estabelecerá os limites de idade para a aposentado
ria compulsória dos funcionários da carreira diplomática." 

Em todos êsses casos a aposentadoria será com vencimentos in
tegrais. 

"' Não foi revisto pelo orador. 

• 



-554-

Esta precisamente a emenda. Desaparecem as alíneas a e b 
do inciso I, e fica só esta redação: 

"integrais, quando nos casos do art. 98; 
II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcioná

rio contar menos de 35 anos de serviço." 

o Sr. Deputado Accioly Filho - Meu parecer é favorável em 
parte à emenda. As alíneas devem ser mantidas, porque - veja 
v. Exa. -os proventos do acidentado são integrais. Diz o art. 99 
que o funcionário acidentado se aposenta, com qualquer tempo de 
serviço, com proventos integrais. 

Não pode ser surpresa esta alínea. 
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA - Pode, porque está 

compreendido, no inciso III do art. 98: a aposentadoria aos 35 anos 
de serviço. 

o Sr. Deputado Accioly Filho- Mas em caso de acidente em 
serviço, é com qualquer tempo. Os proventos são integrais. No inciso 
do art. 98 não está prevista a aposentadoria por acidente. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA- Não está na mi
nha e emenda. 

Estou de acôrdo. com o parecer do Relator. O fim que colime 
·é que as mulheres, ao se aposentarem aos 30 anos, tenham ven
cimentos integrais. Se V. Exa., Sr. Sub-Relator, c9ncorda com· esta 
parte da emenda, estou, então, de pleno acôrdo com o parecer do 
Relator. 

Q Sr. Deputado Accioly Filho - Sôbre esta parte da emenda 
de V. Exa., há outra emenda que mais tarde será projeto de análise 
da Comissão, inclusive do Líder Raymundo Padilha. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMA.RA (Questão de ordem)
Sr. Presidente, creio que o nobre Senador Heribaldo Vieira tem tôda 
.a razão. 

Aqui diz: O funcionário será aposentado: 
" 

"I - por invalidez;" 

e, mais em baixo: 

"~v~lidar-se por acidente ocorrido em serviço; por moléstia 
profiSsional ou doença grave, contagiosa ou incurável espe-
cificada em lei;" . ' 

Uma vez que o art. 99 diz que a aposentadoria é com venci
~mentos integrais, acho que a emenda está perfeita. Não há o que 
.alterar. 



----~--------~------~--------~~· ~~---·~------·--~~~--------~~----

1. 
I. -555-

o SR. PRESIDEN'!'E (Deputado Pedro Aleixo) -Peço licença 
para esclarecer o seguinte. O parecer do Sub-Relator diz que con
tinua prevalecendo a letra b, porque se trata não apenas de inva
lidez por acidente, mas também de aposentadoria por moléstia. Há 
outras hipóteses; daí a necessidade de se manter o dispositivo da 
letra b. 

O Sr. Deputa.do José Barbosa- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra o nobre Deputado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA* -Sr. Presidente, soli
citaria ao ilustre Sub-Relator que informasse em parte a emenda 
do ilustre Senador, também estariam aprovadas a emenda 681/8, 
de minha autoria, e a 816, do ilustre Deputado Raymundo Padilha. 

O Sr. Deputado Accioly Filho -Eu preferia dar informações 
sôbre as .emendas, à proporção que fôssem sendo objeto de aprecia
ção. Senão, vamos tumultuar os trabalhos para procurar outras 
emendas. Acho que a Comissão deve pronunciar-se sôbre a que está 
em debate. 

· O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Mas essa reduz a nossa, 
em última análise, segundo o argumento de V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Derputado Pedro Aleixo) -A matéria 
será apreciada quando da votação da emenda de V. Excia. Se re
duz, é porque não são iguais. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA - 'l\tlas acabam sendo 
iguais, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE·NTE· (Deputado Pedro Aleixo) - De qualquer 
maneira, tenho de seguir a orientação do Sr. Sub-Relator. Real
mente, se não agirmos assim, não teremos elementos para prosse
guir na apuração dos votos da Comissão. 

O ·SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Questão de ordem) 
*-Parece-me, Sr. Presidente, que o Sr. Sub-Relator poderia, pelo 
menos, antecipar, atendendo à solicitação do nobre Deputado, se. a 
apreciação dessa emenda prejudica, no todo ou em parte, as demaiS. 

O Sr. Deputado Accioly Filho --.Prejudica tôdas aquelas que 
visam a fixar proventos integrais a aposentadoria da mulher aos 
30 anos. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA (Questão de ordem) 
* - Sr. Presidente, a questão de ordem pràticamente levantada pelo 
nobre Senador Heribaldo Vieira, e também sustentada pelo ilustre 
Deputado Arruda Câmara, parece-me ainda merecedora de um re
exame do nobre Sub-Relator, para evitar expressões inadequadas 
ou excrescências na lei. Na verdade, aprovada a emenda do nobre 
Senador Heribaldo Vieira, parece-me também que não há necessi
dade das alíneas, inclusive da alínea b. Esta alínea que se refere à 
invalidez, enumera diversos casos de invalidez: por acidente ocor
rido em serviço, por moléstia profissional ou doença grave, conta
giosa ou incurável especificada em lei. De qualquer maneira, trata
se de invalidez, quando a especificação de invalidez poderá ser feita 
através de lei especial. Diante dessa questão de ordem, gostaria q~e 
o nobre Sub-Relator reexaminasse a matéria. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro·Aleixo) -Para conti
nuar os trabalhos, prefiro considerar prejudicada a emenda nú
mero 255, a fim de votarmos cada caso de per si. 

Votaremos, então, a emenda n. o 130/36, de iniciativa do Depu
tado Nelson Carneiro, que teria precedência até pelo núm~ro. 

Tem a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna, para encami
nhar a votação. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento da 
votação) *-Sr. Presidente, estamos plenamente de acôrdo com a 
emenda que reduz, no texto do Projeto de Constituição, o prazo de 
aposentadoria para 30 anos,, no caso das mulheres. 

Para aquêles que se inclinassem Pela aceitação da emenda 
Heribaldo Vieira, o grande argumento é o de que não traduz exata
mente o texto do Projeto de Constituição; ela amplia de muito as 
vantagens. 

"Invalidar-se por acidente ocorrido em serviço, proventos 
integrais· pará o operário, para o segurado que se acidenta em 
serviço." · 

Fora do_serviço, êle não é aposentado por invalidez. 
A emenda Heribaldo Vieira pretende ampliar de tal modo, que 

o acidentado, em serviço ou fora do serviço, receba proventos in-
tegrais. , 

1f: êste o caso e S. Exa. não soube bem explicá-lo ou não lhe 
deu, talvez; a razão especific·a. Quanto à segunda parte, tem razão 
o nosso Presidente. 

No caso da emenda, não sei bem; creio ser uma questão ape
nas de colocação de palavras. Não ouvi bem. Poderia V. Exa. repro
duzir a leitura? 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Emenda n.o 130: Redija-se 
assim o art. 98, § 1.o "no caso do n. III, o prazo para aposentadoria 
das mulheres, com proventos integrais, fica reduzido a 30 anos." 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. SENADOR AURELIO VIANNA- Plenamente de acôrdo, 
Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR ANTôNIO· CARLOS - Sr. Presidente, o Sub
Relator, na forma do parecer, inclina-se pela emenda n.o 130/36, 
do Sr. Deputado Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Nos têrmos 
do parecer do Sr. Sub-Relator, vai ser posta em votação a emenda 
n.0 130/36, do Sr. Deputado Nelson Carneiro, que especificamente 
cogita da aposentadoria da mulher aos 30 anos, para assegurar 
proventos integrais. 

Os Srs. que aprovam o parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa) Está aprovado. 

tO SR. DEPUTADO ACCIOL Y FILHO - Sr. Presidente, a 
emenda n.0 1, do Deputado Oscar Corrêa, inciso 82, manda que, 
no Art. 99, n.0 I, letra a, leia-se "trinta anos de serviço". Pelo atual 
Projeto, o funcionário se aposenta voluntàriamente aos 35 anos de 
idade, ou por invalidez, em qualquer tempo. Mas os proventos são 
integrais a partir dos 30 anos, embora só possa aposentar-se aos 35. 
Com 30 os proventos serão integrais, desde que Psteja incapacitado 
para o serviço. A emenda Oscar Corrêa faz retornar o projeto ao 
princípio da Carta de 46: os proventos serão integrais com 30 anos 
de serviço, embora para aposentadoria facultativa se exijam 35. 
Portanto, meu parecer é pela aprovação. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem)
Sr. Presidente, requeri destaque para a emenda n.o 285, de minha 
autoria, que regula matéria absolutamente semelhante, sôbre apo
sentadoria de funcionários com mais de 35 anos de serviço, aos 
quais fica assegurado o direito à aposentadoria na forma da legisla
ção ordinária em vigor na data desta Constituição. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Isso é das Disposições Tran
sitórias. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Queria saber se, no 
momento de -votarmos esta emenda, caberia a apreciação do meu 
destaque, ou se a votação de qualquer outra emenda sôbre aposen
tadoria de funcionários, com 30 ou 35 anos, prejudicaria minha 
emenda, que visa a resguardar os interêsses de funcionários que 
já têm direito à aposentadoria de acôrdo com os dispositivos legais 
em vigor. Minha questão de ordem prende-se ao fato de termos 
visto aprovada outra emenda, parece-me que do deputado Chagas 
Rodrigues, que estava aguardando destaque. No momento da vota
ção, porém, declarou-se que ela estava prejudicada, porque a outra 
havia sido rejeitada. E S. Exa. não pôde defender sua emenda. 

Pergunto se o momento é êste ou se a aprovação da matéria 
excluiria a votação dessa emenda para a qual pedi destaque. 

o Sr. Deputado Accio~y Filho - Sr. Presidente, a inda
gação do Sr. Deputado Paulo Sarasate não tem nenhuma perti-

I 
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nência, pois a emenda de S. Exa. deverá ser levada em consideração 
nas Disposições Transitórias. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- A minha emenda 
está incluída nas Disposições Transitórias. Por isso, pergunto\: 
aprovada a matéria como está nessas emendas, fica prejudicada a 
minha emenda? Entendo que não, mas· quero, no momento opor
tuno, fazer a advertência para que não ocorra o que aconteceu 
com o Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. PRES:J:DE·NT'E (Deputado Pedro·Aleixo) -Tem a pala
vra o Sr. Relator. 

O SR. D·EPUT.A;DO ACC]OLY FILHO - Sr. Presidente, a 
emenda em votação, regula os proventos da aposentadoria da
queles funcionários, com mais de 30 anos, considerados' incapazes 
para o serviço. 

:Hã a aposentadoria voluntária, aos 35 anos, a aposentadoria 
aos incapacitados para o serviço. 

Em vez de vencimentos proporcionais, serão integrais, na for
ma da Constituição de 1946. 

O·SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação. 
Não havendo quem peça. a palavra para encaminhá-Ia, ponho 

em votação o parecer do er. Relator. 
Os Srs. membros da Comissão que concordam com o parecer, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. 
O Sr. Deputado Accioly Füho - Emenda n.0 479, inciso V. 

Esta emenda também visa a restaurar .O· princípio da Carta de 
1946: 

Ao art. 99, item II: 
"proporcionais ao· tempo de serviço, quando o funcionário 

contar menos de trinta anos de serviço." 
É a repetição do princípio já firmado no artigd anterior, de acôr

do com a emenda já votada_. 
Meu parecer é pela aprovação da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado. Pedro_ Aleixo) - O parecer 

do Sub-Relator, apoiado pelo Relator, é favorável à emenda. 
Em votação. -
Os Srs. Componentes .da Comissão que ·aprovam· o parecer 

queiram permanecer sentados. (Pausa). Aprovado. 
Tem a palavra o nobre Sub-Relator, Deputado Accioly Filho. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO * - Sr. Presidente, a 

Constituição de 46, quando trata da extinção de cargos, declara que 
o funcion~rio estável ficará em disponibilidade remunerada. Veio 

• Não fol revisto pelo orador. 
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depois o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis e declarou que 
essa remuneração era integral. O Projeto, no artigo 97, § 2.o, dispõe: 

"Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponibili
dade remunerada com proventos proporcionais ao tempo de
serviço até o seu obrigatório aproveitamento em cargo equi
valente". 

A Emenda n.0 114, do Deputado Arruda Câmara, bem como
a emenda n.0 441, do nobre Senador Aurélio Vianna, visam a resta
belecer o preceito da Carta de 1946. 

O meu parecer foi favorável, porque realmente o servidor não 
tem responsabilidade alguma pela extinção do cargo. Geralmente 
são extintos por motivos de ordem política e os funcionários ficam 
em disponibilidade, de acôrdo com a Constituição, até seu apro
veitamento. Se o Poder Executivo resolve extinguir o cargo, deve 
providenciar o aproveitamento o mais breve possível, para que êle 
não fique percebendo sem trabalhar. Não é justo é que êle seja pôsto 
em disponibilidade com vencimentos proporcionais. 

Creio que devemos restaurar o princípio da Carta de 1946. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa

lavra o nobre Relator. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS -O assunto foi objeto de 

exame no parecer que ofereci às emendas apresentadas ao Capí
tulo- Do Poder Executivo e a emenda 114 propõe vencimentos 
integrais, seja qual fôr o tempo de serviço, para os funcionários 
postos em disponibilidade. Desestimula o funcionário a procurar 
ou mesmo a aceitar o seu aproveitamento em cargo equivalente, co
mo determina o Projeto. 

O Estatuto estabeleceu a norma de que, com qualquer tempo 
de serviço, o funcionário pôsto em disponibilidade ficará com os 
vencimentos integrais. 

Na prática, verifica-se que o funcionário não tem preocupação 
em voltar ao serviço público. Por isso, meu parecer é contrário. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA C AMARA- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra o nobre Deputado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA *-Sr. Presidente, a 
minha emenda e a mais simples possível. Substitui "proventos pro
porcionais ao tempo de serviço público" por "proventos integrais"~ 
mantendo o resto, inclusive a expressão final "cargos equivalentes". 
A emenda do nobre colega Senador Aurélio Vianna, parece, em
pregar outras palavras, taivez com sentido mais vago "no cargo 
em que deve ser aproveitado". 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O Estatuto dos Servidores, regulamentando a Constituição, es
tabeleceu que, quando se extingue o cargo, o funcionário fica em 
disponibilidade com vencimentos integrais. O nôvo Estatuto .dos 
Servidores, manteve êsse princípio. Não é, portanto, novidade al
guma. 

~o que o projeto inova tem certa gravidade, sobretudo nas au
tarquias, onde a extinção dos cargos é mais fácil, pelo seguinte: se 
se quer perseguir um funcionário- ou um grupo de funcionários -
e não se pode demiti-lo, porque tem estabilidade, extinguem-se os 
cargos. 

Se o funcionário contar pouco tempo de serviço, vai ficar com 
os vencimentos proporcionais, na miséria com a família, exposto a 
tôda sorte de inclemências, e isso sem ter tido culpa alguma na ex
tinção· do cargo. A culpa cabe ao Poder Executivo, a êste, sini, 
deve responder pelas conseqüências, pelas despesas resultantes 
do ato de extinção do cargo. 

Se há uma razão grave, de público deve assurr.lir a responsabili
dade dessa extinção; se não há, cabe-lhe muito mais, porque, então, 
será um ato de perseguição, um ato injusto a extinção do cargo. De 
qualquer forma, o poder público é responsável pela extinção dêsses 
cargos. Pressupõe-se que o poder público tenha motivos para assim 
agir. Se tem motivos, deve ·amparar o funcionário. 

Em segundo lugar, se os vencimentos forem integrais para 
a aposentadoria, o poder público· terá estímulo para aproveitar o 
funcionário o mais depressa possível; se forem insignificantes, não 
haverá êsse estímulo, e o funcionário ficará marginalizado, passan
do fome com a família. Talvez até nem seja aproveitado nunca. 

Não é uma inovação. Já existe jurisprudência do Supremo Tri
bunal Federal, que estabeleceu como justo o princípio de que deve o 
Poder responder pela conseqüência da extinção do cargo. O Esta
tuto dos servidores já fixou isto há uma década. . - · 

Dêsse módo, todos os interêsses são consultados, e espero da 
Comissão êste ato de justiça, de humanidade, de sentimento cristão. 

O SR. PRESIDENr.rE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala-
vra o nobre Senador Aurélio Vianna. · 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Esta emenda, trazida 
pelos dirigentes de uma federação de ferroviários, se não me falha a 
memória da Rêde Ferroviária Federal, foi muito bem pensada . 

. "Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponibi
lidade remunerada, com provento igual ao vencimento ou re
muneração, até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo 
de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava." 

. Há inúmeros funcionários públicos servindo na Rêde Ferro~i 
ria. São postos em disponibilidade à falta, diz o poder público, de 
cargo equivalente. Pois o texto da Lei é taxativo. Então êles, os que 
trouxeram esta fórmula, .dizem ter descoberto, de comum acôrdo, 
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como estabelecer êsse aproveitamento obrigatório do funcionário 
pôsto em disponibilidade, como encontrar o cargo de natureza com
patíyel com o que ocupava. 

Para mim qualquer das emendas satisfaz aos funcionários, 
porque o princípio é geral, é para todos. Até 1946, era êsse o 
princípio, isto é, o do art. 97, parágrafo segundo. Os resultados fo
ramos mais terríveis. Agora, tenta-se a restauração, talvez noutros 
têrmos,· de princípio que para nós daria resultados dos mais posi
tivos. É só. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA - Sr. President~, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA * -Sr. Presidente, 
a matéria é muito simples e. parece-me já suficientemente escla
recida. Entretanto, o nobre Senador Aurélio Vianna lembra em sua 
emenda, outra fórmula a ser adotada para solução do problema. 

Entendo que a emenda melhor é a do nobre Deputado Arruda 
Câmara, fuclusive porque mantém a mesma linguagem. Torna-se 
assim de fácil interpretação até por par_te do Poder Judiciário, inde .. 
pendente de qualquer complexidade de hermenêutica, porque já 
existe jurisprudência mansa e pacífica a respeito. 

Gostaria de lembrar, porém, um ponto em que, data venia, o 
· o eminente Relator, Senador Antônio Carlos, não tem razão. É quan

do diz, no seu parecer, que a fórmula lembrada pela emenda n. 114 
estimularia o funcionârio a não procurar cargos equivalentes. Ora, 
não compete, de modo algum, ao funcionário procurar cargos equi
valentes; isso cabe ao poder público, e o funcionário é obrigado a 
aceitar o cargo equivalente que lhe fôr oferecido. E êsse dispositivo 
do texto da Constituição atual e do próprio Projeto, é mantido atra
vés da emenda do Monsenhor Arruda Câmara. 

Com estas palavras, quero dizer que meu voto será a favor da 
emenda n.0 114. 

· O SR. PRESIDENTE (Det]YUtado P~dro Aleixo) -O Sr. Sub
Relator opinou no sentido de ser posta em votação, com parecer 
favorável, a emenda n.o 114, de Monsenhor Arruda Câmara. O as
sunto vem tratado também em emenda de autoria do Sr. Senador 
Aurélio Vianna. Indago do Sr. Sub-Relator se a votação da emenda 
do Monsenhor Arruda Câmara implicará prejuízo à emenda do 
Sr. Senador Aurélio Vianna. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sr. Presidente, a rigor, 
não haverá prejudicialidade. Mas, V. Exa. pode, ao pôr em vota
ção essa emenda do Deputado Arruda Câmara; indagar da Comis
são se o voto favorável a essa emenda importa em prejuízo da 
emenda do Sr. Senador Aurélio Vianna, para, numa decisão só, 
pronunciar-se a Comissão sôbre a matéria. · 

"' Não foi 'revisto pelo orador. 
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O sr. Senador Wilson Gonçalves- Peço a atenção de V. Exa. 
para uma diferença entre o texto do projeto, que fala em cargo 
equivalente, e a emenda n.o 441, que fala em cargo compatível. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Prefiro o têrmo equi
valente, porque mais assegurador do interêsse do funcionário. Um 
funcionário, no cargo de Diretor de hospital, poderá ser aproveitado 
no cargo de médico, que -é compatível com o de diretor, mas não 
equivalente. · 

o Sr. Senador· Wilson Gonçalves - Não acha V. Exa. que a 
emenda Aurélio Vianna atende ao interêsse do Estado? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sim; mas a emenda 
Arruda Câmara atende ao interêsse do funcionário também. O Go
vêrno poderia estar interessado em afastar um diretor de hospital e 
aproveitá-lo como médico. · · 

o meu voto é pela aprovação da emenda Arruda Câmara, con
siderando prejudicada a emenda Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O Sr. Relator 
opinou favoràvelmente à emenda Arruda Câmara e, devo entender, 
contràriamente à emenda oferecida pelo Sr. Senador Aurélio Vian
na. Confesso que a sugestão do Sr. Sub-Relator, de colocar a votos a 
emenda do Monsenhor Arruda Câmara, trazendo como conseqüên-

1)
-.':'.----. . çia o prejuízo da emenda do Senador Aurélio Vianna, causa-me r embaraço na tomada dos votos, porque a deliberação poderia ser 

__ :>·· exatamente no sentido de não se considerar prejudicada a emen-
da. Então, estaríamos sujeitos a somar entidades heterogêneas. 

O Sr. Deputado Arruda ·Câmara - Neste caso, Sr. Presidente, 
poderia considerar as duas emendas em conjunto; a substância é 
a mesma. · · 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Não devo, por
que poderia um Sr. Congressista rejeitar a emenda do Deputado Ar
ruda Câmara e rejeitar a emenda do Senador Aurélio Vianna; en
tretanto, um outro quereria votar a favor da emenda Aurélio Vian
na, e, um terceiro, a favor da. emenda Arruda Câmara. Como poderia 
somar êsses votos, assim tomados? 

Estou exatamente procurando expor o problema para ofe
recer na questão de ordem suscitada uma solução. Porei em votação 
a emenda do Deputado Arruda Câmara. Como a divergência que há 
entre as duas emendas está em nossa palavra, compatível ou equi ... 
valente, em seguida, porei em votação a emenda do Senador Auré
lio Vianna para saber se preferem a expressão compatível ou a ex-
pressão eqüivalente. . 

O Sr. Deputadá Tabosa de Almeida - Pela ordem, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 
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O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA (Questão de 
ordem)* - Sr. Presidente, com a devida vênia entendo que o as
sunto não é dos mais difíceis. Posta a votos a e~enda do Deputado 
Arruda Câmara, se aprovada estará prejudicada - a meu ver - a 
emenda do Senador Aurélio Vianna, porque versa a mesma matéria. 
Entretanto, rejeitada a emenda do Deputado Arruda Câmara, aí 
caberá a votação da emenda do Senador Aurélio Vianna, porque 
talvez muitos daqueles que teriam votado contra a emenda Arruda 
Câmara estivesse pensando na do Senador Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Lamento, 
sinceramente, não poder seguir a orientação proposta pelo Depu
tado Tabosa de Almeida e explico: entendo que, se fôr rejeitada a 
emenda do Deputado Arruda Câmara, estará virtualmente rejeitada 
a emenda do Senador Aurélio Vianna, desde que coloco o problema 
nesses têrmos. A votação da emenda do Deputado Arruda Câmara 
não impede que se vote a favor da expressão compatível, cons
tante da emenda do Senador Aurélio Vianna. A seguir, segundo 
propõe o Deputado Tabosa de Almeida teria de fazer duas vota
ções, sem saber o que se explica na verdade. De modo que vou fazer 
a votação, considerando o seguinte: os Srs. Congressistas que vo
tarem sim estarão aprovando o parecer do Relator, que é o parecer 
que posso pôr a voto, então rejeitando a emenda Arruda Câmara. 
Os Srs. Congressistas que votarem não estarão aprovando a emen
da Arruda Câmara. Se a emenda fôr rejeitada, estará virtualmente 
rejeitada a emenda Aurélio Vianna. 

Serâ feita a chamada para evitar qualquer dúvida em matéria 
de apuração. 

Chamada. 
O Sr. Deputado José Barbosa - Voto "não", Sr. Presidente, · 

substituindo equivalente por compatível. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Estâ rejeitado 
o parecer. Passa-se, desde logo, à votação relativa à preferência para 
a expressão. Os Srs. membros da Comissão que aprovam a expressão 
equivalente, constante da emenda votarão sim; aquêles que votarem 
pela expressão constante da emenda do Senador Aurélio Vianna 
votarão não. Quer dizer, a rejeição da expressão equivalente cor
responde à aprovação da expressão compatível. 

(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Estâ aprovada 

a expressão comp,atível, que será aproveitada na redação e incluída 
na emenda aprovada do Deputado Arruda Câmara. 

o Sr. De'JYUtado Accioly Filho- Emenda 230/40 Nelson Car
neiro. 

A emenda visa à supressão do art. 104 do Projeto. 

• Nâo foi revisto pelo orador. 
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O art. 104 é o que estabelece a vinculação do serviço público 
dos Estados e :Municípios à União, bem como os sistemas de clas
süicação e níveis de pagamento dos cargos do serviço civil do res.
pectivo Poder Executivo. O parecer é pela aprovação da emenda 
supressiva. 

Entendo que os princípios do Capítulo Dos Funcionários Pú
blicos da Constituição Federal se aplicam aos Estados, independen
te de declaração expressa .. Os Estados ficam com a reserva de am
pliar os direitos e garantias aqui previstos. 10 problema da equipara
ção ou da paridade dos servidores dos Tribunais e das Câmaras do 
Poder Legislativo é de düícil solução, pelo enquadramento que o 
preceito deseja seja feito. Até hoje, não se conseguiu ainda a pari
dade entre os servidores do próprio Poder Executivo. Sabe-se que 
nos quadros de servidores da administração centralizada das au
tarquias e das sociedades de economia mista há cargos e funções 
equivalentes com remuneração diferente. Não é justo estabelecer a 
paridade entre vencimentos de funcionários do Poder Executivo, 
Legislativo e Judiciário, pois as funções diversas, as obrigações 
di(erentes. Meu parecer foi pela aprovação da .emenda supressiva 
do dispositivo que obriga a paridade. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Essa é outra das 
emendas em que o Sub-Relator e o Relator divergiram. A argumen
tação do nobre Deputado Accioly Filho teria todo o cabimento e 
procedência se, no art. 104, não figurasse a ressalva no que couber. 
Evidentemente, os quadros dos Podêres Legislativo, Judiciário e 
Executivo, mesmo da União, não podem ter uma paridade rigida 
pois existem diferenças de funções e nuanças entre os encargos e 
tarefas que são cometidas a êsses funcionários .. Mas o art. 104 es
tabelece a regra, com tôda a prudência. Diz: · 

"Aplica-se aos funcionários dos Podêres ·Legislativo e Judi
ciário, assim como dos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios, o disposto nesta Seção, inclusive no que couber, os 
sistemas de classificação e níve~s de pagamento dos cargos do 
serviço civil do respectivo Poder Executivo, e a proibição de 
vinculação ou equiparação de qualquer natureza para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público." 

Com essa ressalva, Sr. Presidente, meu parecer é favorável à ma-
nutenção do artigo no ProJeto e contrário à emenda. · 

9 SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Em votação. 
(Pausa) · 

. Não havendo quem peça a palavra para encaminhâ-la, vamos 
passar a votar. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o parecer do Sr. Relator vo
tarão Sim, os que rejeitam votarão Não". 

Passa-se à votação que se fará nominalmente, para evitar pe-
dido de verificação de votação. · · 

Procede-se à votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Foi aprovada 
por 15 votos contra 6. 

Passa-se à outra emenda. 
Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- A emenda n.o 460, do 

Sr. Senador Josaphat Marinho: visa à supressão do Art. 87 do Pro
jeto. Diz o Art. 87: "Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável 
pela Segurança Nacional, nos limites definidos em lei". 

O parecer foi favorável à emenda. 
Entendo que o dispositivo, ao declarar que tôda pessoa é res

ponsável pela segurança nacional, proclama um princípio natural 
no agrupamento humano, que não necessita de afirmação e defi
nição- o principio da solidariedade do cidadão. A lei cumpre es
pecificar os deveres dos cidadãos para com os Estados, definir as 
infrações e fixar-lhes a pena, assim como faz a Lei de Segurança 
do Estado, a lei de Crime de Responsabilidade. 

O próprio texto do Projeto jã atribui deveres aos cidadãos para 
com o Estado no Art. 91. . 

Opino pela aprovação da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -E o Sr. Re

lator? 
O SR. DEPUTADO ANTóNIO CARLOS- Sr. Presidente, con

cordo com o Sr. Sub-Relator, em que o conteúdo do Art. 87, é uma 
declaração. Mas, como o Projeto dá ênfase à Segurança Nacional, 
e não havendo, como bem frisou o Senhor Sub-Relator, nenhuma 
conseqüência e principalmente porque essa declaração é acompa
nhada da ressalva "nos limites definidos em lei", entendo que o dis
positivo deve continuar figurando na proposição. Sou, pois, de pare-

. cer contrário à emenda. 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Encaminhamento 

de votação)* - Sr. Presidente, salvo melhor entendimento, parece· 
me evidente que esta disposição é um excesso na Constituição. E 
um excesso de conseqüências, ao contrário do que parece ao nobre 
Relator, até porque não se pode presumir que o contexto de uma 
Constituição encerre dlsposição sern conseqüência. De duas uma: 
ou o preceito tem conseqüência, e essa conseqüência precisa ser ana
lisada, fixada, ou não tem. Se não tem, a supressão se impõe por 
questão até de pura técnica jurídica. A Constituição não é texto 
para frases literárias. Se tem conseqüências, cumpre verificar quais 
sejam elas. No caso, as conseqüências são gravíssimas. 

O preceito diz: · 
"Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela Seguran

ça Nacional, nos limites definidos em lei." 
Ora, não é exato que tôda pessoa natural ou jurídica possa ser 

responsável pela segurança nacional. 

• NAo fol revisto pelo orador. 
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A pessoa natural ou jurídica pode ficar sujeita a sanções por · 
ato ou omissão que se refira à segurança nacional, ma~ não se pode 
proclamar desde logo na Constituição que tôda pessoa, natural ou 
jurídica, é responsável pela segurança nacional, nos têrmos defi
nidos em lei. Quer dizer, o princípio vai ficar declarado: tôda pes
soa, natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional. A 
lei, no caso, é, digamos, adjetiva, ela vai desdobrar, ela vai comple-
mentar, ela vai fixar os pormenores. · 

Mas, como é que uma pessoa jurídica é responsável pela segu
rança nacional? Uma sociedade comercial, uma emprêsa industrial 
responsável pela segurança nacional? A pessoa física ou jurídica 
poderá ter obrigações e deve· ter. E se não cumprir as suas obriga
ções, ficará sujeita a sanções. Mas o que está aqui é diferente. 

Vamos fixar um exemplo muito simples que pode decorrer da 
lei: qualquer de nós sai do edifício do Congresso, de carro, em dire
ção ao centro da cidade. Pouco depois de ultrapassar um dos Minis
térios, alguém joga uma bomba no edifício. 

Nós prosseguimos viagem, mas na Estação Rodoviária seremos 
interceptados por um·policial que nos dá voz de prisão por omissão, 
com relação a ato relativo à Segurança Nacional, porque nós não 
cuidamos disto, nem de parar o automóvel para verificar imediata
mente o que ocorrera. 

Dir-se-á: nos têrmos da lei: Como serão os têrmos da lei, se a 
Constituição já está declarando que "tôda pessoa natural ou jurí
dica é responsável pela segurança nacional"? Note-se bem a ex
pressão responsável pela segurança; não se diz que a pessoa seja ti
tular da autoridade, não se lhe dá fôrça para promover a defesa da 
segurança nacional, dá-se-lhe apenas a responsabilidade. 

Ora, isto é um absurdo. Além disso, como assinalou o Sub-Rela
tor, a norma. é enunciativa, perfeitamente dispensável, sobretudo 
se dela podem resultar equívocos e prejuízos, constrangimento à 
pessoa física ou · pessoa jurídica. O que a lei tiver de estabelecer, 
a lei estabelecerá, independentemente desta norma que é suma
mente grave para o cidadão ou para a pessoa juridica na forma em 
que está consubstanciada. 

Por estas razões, Sr. Presidente, é que pedi a supressão do 
texto e mantenho a solicitação neste instante. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. :. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra, para encaminhar a votação, o nobre senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento da 
votação) * -·Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo com a argu
mentação do Sr. Senador Josaphat Marinho. 
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Há quase um mês venho lendo e procurando interpretar e pes
quisar os desígnios ou, até mesmo, a inspiração' dêsse dispositivo. 
Começo por não saber o que se procura alcançar, o que se procura 
conceituar, o que se procura implicar ou que dispositivo pode ser 
vulnerado. Um dispositivo constitucional ou afirma uma ação, ou 
previne uma omissão. Em regra geral, a Col'l.stituição não pode ter 
superfluidade de palavras. Tôda palavra há de ter uma significação, 
o texto tem de ser conciso - como diria o nobre Sub-Relator - en
.xuto, em se tratando de Constituição significativa. 

De modo que há quase um mês estou com minha atenção pes
pegada no art. 87 e não encontro o direito de "morar" êsse texto 
aqui na Constituição (Riso) . Não há. Não está pagando aluguel. 
Estou com a atenção despertada para a expressão: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela Segu
rança Nacional, nos limites definidos em lei". 

Então pode haver uma emenda, que é a lei ordinária, "pior 
que o sonêto". Serão limites mínimos, serão limites mâximos. 

Se a intenção do projeto é maledicente, é antidemocrática, é 
intenção de praticar violência - falando em tese - então a "bru
xaria" vai aparecer na lei ordinária. 

Aguardava eu por fim a explicação técnica do eminente Relator, 
mas S. Excia., no seu parecer, caracterizou que o dispositivo ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço ao Sr. 
Senador Eurico Rezende que nos ajude no cumprimento do disposi
tivo regimental. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Baseado no pare
cer do Relator de que se trata apenas de uma declaração, e como 
esta é dispensável, a não ser que esconda algum desígnio, voto com 
o Relator. 

O ·sR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o nobre Deputado Raymundo Padilha. 

O SR. DEPUTADO RAYMUNDO PADILHA (Encaminhamen
to da votação) * - A medida que ia falando, pespegando os seus 
argumentos o nosso eminente colega do Estado do Espírito Santo, 
brilhante como sempre; depois de ouvir também a manifestação 
tão lúcida do nobre Senador Josaphat Marinho, verifico que tanto 
num. como noutro aquela posição individualista consagrada nos 
textos rousseaunianos, egressos ·que são ambos do puro enciclo~
dismo liberal. ~ uma posição culturalmente, teôricamente, respel
tável, mas histOricamente discutível. 

Quando se trata de declarações de direitos, tôdas essas declara
ções seriam despiciendas. No estado a que chegamos de C,.?ltura 
jurídica e politica, evidentemente determinadas d_ecl~raçoes de 
direitos eram tão óbvias que não havia por que J?enciona-la_s numa 
Constituição. Quando, porém, o liberal puro, o liberal qulm1camen-
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te puro, encontra-se em face de um dispositivo desta espécie, num 
momento histórico como o atual - não num futuro remoto ou 
próximo - em que um dispositivo des~a espéci~ pode ~or~ar-s~ o~
soleto, mas pode impor-se em determmadas crrcunstanc1as hlSto
ricas, o liberal puro começa a lembrar-se daquela permanente an
tinomia que existe no seu espírito, ou seja o indivíduo a conflitar-se 
com o Estado. 

Acompanhei, com a maior atenção e com o maior respeito, as 
discussões que em tôrno de vários itens do Projeto se travaram, e 
todos os preconceitos de ordem cultural eu vi se manifestarem, como 
agora acaba de fazê-lo o nobre e eminente companheiro, com seu 
brilho habitual. 

o sr. Senador Josaphat Marinho- Se V. Exa. me permitisse, 
diria que em tôdas as minhas manifestações, tanto quanto possível, 
situei-me dentro daquele ângulo: socialismo e liberdade. 

O SR. DEPUTADO RAYMUNDO PADILHA- É uma discus
são doutrinária. 2sses nossos conflitos de natureza ideológica ja
mais se superariam, porque essas coisas não se casam. 

Sr. Presidente, disse-o muito bem o Sr. Relator, um texto desta 
espécie vem consagrar uma responsabilidade, vem consagrar, não 
direitos que foram tão eloqüentemente proclamados aqui, tão repe
tidos e tão perdulàriamente aceitos por todos nós, mas, no momento 
em que se fala no dever ainda como uma demasia do texto, no 
momento em que se fala diante da Nação da sua segurança amea
çada potencialmente, já talvez não tão potencialmente ameaçada, 
então levanta-se o liberal q:ue diz: -nada pelo Estado; tudo, se 
possível, contra o Estado. Tudo, se possível, na afirmação hiper
trófica do indivíduo. É a afirmação da hipertrofia do indivíduo em 
face da Nação, afirmando isto como um texto isolado, um conceito 
árido e vago. 

Muito bem. :Mas, desde que fiquem, o legislador Eurico Rezende 
e o legislador Josaphat Marinho convidados a disciplinar, a definir, 
a limitar, a traçar fronteiras ao princípio gené~ico que aqui se en
contra, de criação, de harmonização e, ao mesmo tempo, de atuali
zação histórica- penso que também é esta. uma das tarefas pri
maciais do legislador contemporâneo - fico, rigorosamente, com o 
Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala-
vra o nobre Senador Aurélio Vianna. · 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento da 
votação)* - Estamos assistindo a um debate dos mais interessan
tes e dos mais significativos. Conheço há muitos anos o Senador 
Josaphat Marinho que não segue a escola de Rosseau nem é um 
liberal democrata ultrapassado ou atualizado. Defende o estado 
democrático, o Estado de direito, como acaba de fazê-lo o Senador 
Eurico Rezende. A escola liberal está ultrapassada. Não há dúvi-
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da nenhuma. Estou, neste- debate, não somente com o pensamento 
do Senador Josaphat Marinho e do Senador Eurico Rezende, como 
também com o pensamento prático e objetivo, particularmente 
.neste caso, do nobre Deputado-Senador Paulo Sarasate. 

Todos nós temos deveres para com a segurança nacional. ~ um 
pensamento liberal êste? Liberal ou não, ninguém, no mundo mo
derno, principalmente neste mundo convulsionado, pode deixar de 
ter êsses deveres para com a segurança nacional, para com a segu
rança de seu país, o que é diferente de ser responsável, como pessoa 
natural ou jurídica, pela segurança nacional. 

Como diz Paulo Sarasate, nestes têrmos o Estado pode con
vocar o cidadão, qualquer que êle seja, para guarda-civil, delegado 
de polícia e assim por diante, e o cidadão pode estar responsável e 
ser condenado por omisso. Criar-se-á uma cadeia de insegurança 
em tôrno de cada cidadão. Isso é ser individualista? E os direitos 
e garantias individuais? O que não podemos, sob pretexto de de
fender o Estado democrático, é estabelecer premissas totalitárias. 
(Muito bem). Aí a questão. Eu ouvi muito, antigamente, essa lin
guagem contra os liberais democratas, e as acusações aos liberalis
democratas que pretendiam ... 

O Sr. Deputado Raymundo Padilha- Peço a V. Exa. que não 
prossiga nessa indicação. É um apêlo cordial que lhe faço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Solicito a 
V. Exa. que conclua as suas considerações, porque o tempo estã-se 
esgotando. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Deputado Raymundo 
Padilha, pessoalmente, nós nos damos muito bem. Estou dentro do 
meu espírito. Na verdade, respeito o pensamento dos homens de on
~em, dos de hoje e admito que os homens se modificam, se trans
formam no tempo e no espaço. Hoje, penso em muita coisa em que 
não pensava ontem, e, ante-ontem, adotava muitas idéias que não 
adotei ontem. Acredito que ninguém aqui nega suas convicções pas
sàdas. Isto não é mácula nenhuma, quando aquelas convicções, 
porventura ultrapassadas pelo tempo, são relegadas para segundo 
plano. 

Creio que isto é universal. Não há desdoiro nenhum. Na verda
de, estou mostrando que isso se processou. E, quando falo em siste
ma totalitário, não me refiro apenas a um sistema totalitário, a ne
nhum Estado de cunho totalitarista, porque não há apenas êsse 
tipo de Estado totalitário. Absolutamente. Eu apenas desejei dizer, 
e confesso que sem nenhuma direção pessoal, mas com cunho abso
lutamente doutrinário, que doutra maneira estaríamos ofendidís
simos com certas referências de ultrapassados, "liberalóides", "rus
sófllos", e tudo isso; mas não nos ofendemos, porque não o somos. 
De maneira nenhuma. Não há ofensa. 

Então, terminando definitivamente, apenas êsses dois Sena
dores e aquêle Deputado-Senador chamam a nossa atenção, e nos 
despertam para o perigo da adoção de princípios que, se fôssem 
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deveres para com a segurança nacional, seriam aceit?s, mas sem 
discussão, pacificamente, PC?r todos. Creio que ag_ora nos nos enten
demos, nobre Deputado Raymundo Padilha. (Muzto bem). 

o Sr. Deputado Raymundo Padilha- Creio que sempre estive 
em perfeito entendimento com V. Exa .. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço licença 
para lembrar que estamos encaminhando a votação, fase em que 
não podemos ter apertos. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Já terminei, Sr. Pre
sidente. Era só. Obrigado a V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra, para encaminhar a votação, o nobre deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento 
da votação)* - Sr. Presidente, pensamos da mesma forma que o 
eminente Senador Eurico Rezende. Não há possibilidade de recupe
rar o exposto no art. 87. Seu texto é irrecuperável. 

Todos nós, brasileiros, podemos ser convocados para prestar 
serviços às Fôrças Armadas e, assim, resgatar a nossa divida de 
. honra para com a Pátria que nos abriga e que nos viu nascer. No 
entanto, a responsabilidade pela segurança nacional é do Govêrno. 
Dispõe até de um órgão que deve ser prestigiado e fortalecido, e não 
substituído por organizações, sigilosas ou não, que traduzem figu
rinos de outros países. Sou a favor do fortalecimento do Conselho 
de Segurança Nacional. Responsável pela segurança nacional: o 
Govêrno; órgão adequado para planejar a defesa e a segurança 
nacion~is: . Conselho de Segurança Nacional; responsáveis pela 
execução da defesa e segurança nacionais: as Fôrças Armadas. As
sim, dentro dêsse mecanismo, qualquer brasileiro pode ser chamado 
a prestar serviços para a defesa do Pais. Mas, quanto a ser êle, 
pessoa natural ou jurídica, apontado como responsável, a conclusão 
nos leva à perplexidade. 
· Por estas razões, Sr. Presidente, concordo com o que foi aqui 

sobejamente demonstrado: não é possível que êsse dispositivo per
dure no texto constitucional a ser votado, porque não se compre
ende que um cidadão seja responsável por aquilo que é da. alçada 
do Qovêrno central. Também não é possível nem é do interêsse do 
Govêrno eximir~se de seu dever _de responsável pela segurança na
cional, para transferir ao cidadão, individualmente, à pessoa, essa 
responsabilidade. 

Dai, porque, Sr. Presidente, acompanho o Sub-Relator e voto a 
favor da emenda supressiva. (Muito bem). 

O Sr. Deputado Geraldo Freire- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra. · _ .. ~~~-~·; 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o Deputado Geraldo Freire. 
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O SR. DE'PUTADO GERALDO FREIRE (Encaminhamento da 
votação) * - Sr. Presidente, pedi a palaVra apenas para afirmar 
a minha posição pessoal depois do que o nobre Líder Raymundo 
Padilha falou, nada mais seria preciso acrescentar. 

Quero apenas dizer que não compreendo o motivo pelo qual 
tanta celeuma se arma em tôrno de coisa tão simples. O nobre Re
lator disse que a matéria é de direito natural, regulável por lei 
ordinária, e como tal, não precisa ser incluída na Constituição. 

Desta forma, também, a declaração dos Direitos e Garantias 
Individuais devia ser eliminada, porque nada mais faz do que rea
firmar posições, doutrinas, matérias inteiramente de direito na
tural. 

Ora, todos nós somos responsáveis pela segurança nacional, 
todo homem é responsável diante de sua Nação. 

Nossa vida é tôda dedicada a ela e o próprio espírito de soli
dariedade que nos congrega é um dever elementar. Agora, que a 
Constituição o proclame e lhe dê ênfase, é coisa muito natural, 
muito necessária. Aliás, a Constituição como tôdas as leis, também 
tem o sentido pedagógico. São Paulo disse esta maravilha: a sal
vação não vem da lei e, sim, da promessa, mas a lei se torna 
necessária por causa das transgressões. Se não houvesse a trans
gressão, não haveria necessidade de lei escrita. Bastaria aquela 
lei natural que Deus já imprimiu na consciência de cada um de nós. 

Ora, a segurança nacional anda ultimamente ameaçada. En
tão, é muito interessante que ela figure na ConstituiÇão. Aqui, logo 
no início da Constituição, se diz que compete à União; 

''a apuração de infrações penais. contra a segurança nacio
nal,. a ordem política e social, ou em detrimento de bens, servi
ços e interêsses da União, assim como de outras infrações de
finidas em lei cuja prática tenha repercussão interestadual e 
exija repressão uniforme;". 

O art. 87 completa então êste dispositivo, dizendo: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela Se
gurança Nacional, nos limites definidos em lei." 

Ora, isso poderia ser inscrito nos Capítulos dos Direito de Ga
rantias Individuais. Tôda pessoa pode ser responsável pela seguran
ça nacional nos limites definidos em lei; vale dizer: a Constituição 
exige que a lei defina êsse princípio, êsse limite e, se êle não estiver 
definido ou limitado em lei, o cidadão não tem absolutamente res
ponsabilidade alguma pela segurança nacional. 

Sr. Presidente estou aqui apenas para dizer que voto com o 
Relator; não teria :itecessidade de manifestar a minha opinião. Fi-lo 
apenas para dizer que nos sensibilizamos e enten~emos que êste dis
positivo é necessário no texto constitu~ional. ( Mutto bem). 
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O SR. PRESIDENT~ (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA (Encaminhamento 
da votação) * - Sr. Presidente, quero manifestar minha opinião 
favorável à aceitação do texto por entender que, na verdade, se 
bem que dispensável, o dispositivo, até um certo ponto, em nada 
prejudica o País nem tampouco às pessoas naturais e jurídicas que 
o integram. 

Na verdade, poder-se-ia traduzir o dispositivo como uma res
ponsabilidade de todos nós, tantó pessoas naturais como pessoas 
jurídicas, pela defesa nacionru, isto é, pela defesa do Pais. 

Todos são afinal responsáveis pela defesa do Pais, todos têm 
interêsse na defesa do País. Ora, se há êste interêsse e esta respon
sabilidade de todos os brasileiros pela defesa nacional, p9r que su
primir o dispositivo que explicita essa respons·abilidade? A matéria 
será amplamente regulada peia legislação correspondente. 

~ claro que a responsabilidade está na razão direta dos direitos. 
Se a pessoa natural ou jurídica não dispõe de condições bélicas para 
proceder à defesa nacional, nos têrmos em que o fazem as Fôrças 
Armadas, claro que essa responsabilidade fica adstrita- a condi
ções de informações às autoridades responsáveis principais pela 
segurança nacional. . -

Se a.S Fôrças Armadas são as responsáveis principais, as pes
soas naturais e jurídicas serão apenas interessadas na manuten
ção da segurança nacional e por isso deverão dar as· informações 
que forem necessárias, conforme deverá ser esc~arecldo na legis
lação correspondente. Entendo dessa forma o dispositivo e sõmente 
n~tes têrmos v~tarei a favor de sua manutenção. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Encaminhamento 
da votação) * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o art. 91 do 
projeto já dispõe: . · 

"Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a 
outros encargos necessários à segurança nacional, nos têrmos 
e sob as penas da lei." 

. Diante dêste artigo, considero desnecessário inteir8mente o 
art. 87, cujo alcance não compreendo. 

Ouvimos as palavras do nobre Lider da Maioria na Câmara. 
Respeitando o ponto-de-vista de S. Excia. e sem querer levar adis
cussão para o terreno ideológico, ficando mesmo no .campo da ciên.
cia política, queremos dizer que em nenhuma Constituição moderna 
democrática de qualquer País do .Ocidente existe um dispositivo 
como êste do art. 87. Também gostaria de dizer que não sou contra 
o inspirador do liberalismo puro - Rousseau - hoje o mestre que 
leva mais a chamada democracia de massas ao despotismo das 
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maiorias do que propriamente àquele pensamento liberal contido 
nas declarações de direito de tôdas as democracias. 

Sr. ~re~idente, o liberalismo puro opõe-se a alguma coisa: 
ao autoritariSmo puro ou menos puro. Ora, Sr. Presidente, no nosso 
século - mais precisamente na nossa época - o autoritarismo 
está sempre a serviço das profundas reformas sociais. De modo que 
não posso entender como ser antiliberal, com tendência ao autorita
rismo mais ou menos puro e, ao mesmo tempo, negar as profundas 
transformações sociais no rumo de um socialismo mais ou menos 
radical. 

De modo, Sr. Presidente, que nos opomos ao autoritarismo da 
nossa época, quase em tôda parte a serviço de um socialismo avan
çado de esquerda. Preferimos ficar com o liberalismo político res
ponsável pela garantia das liberdades do cidadão e do Estado de 
direito. 

Sr. Presidente, no terreno da filosofia política eu aceitaria o 
oposto do que está no Art. 87. No lugar de se admitir "tôda pessoa 
natural ou jurídica é responsável pela Segurança Nacional" eu acei
taria "o Estado ou a Nação é responsável pela segurança, pela li
berdade de tôda pessoa". 

Com estas considerações e julgando desnecessário o Art. 87,. face 
ao disposto no Art. 91, votarei pela erradicação do artigo. (Muito 
b~). . 

O Sr. Senador José Guiomard- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Senador. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD (Questão de ordem) * 
-Sr. Presidente, pelo que ouvi dos doutos colegas, fiquei com a 
impressão de que o assunto é mais de redação do que propria
mente do sentido que se queira dar ao Art. 87. Perguntaria, então, 
ao nobre Relator se seria possível, para melhor compreensão dêsse 
artigo, uma emenda de redação de sua autoria, de maneira a sa
tisfazer as ponderações dos colegas que se opuseram tão formal
mente a êste texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -E V. Exa."? 
O Sr. Senador Eurico Rezende- É também uma tentativa de 

caráter redacional. 
Sr. Presidente, ouvi com a atenção fascinada, como sempre me-

rece, o pronunciamento do Deputado Geraldo Freire, a sua expli
.cação. Estou achando a frase bonita. Se se encontrasse uma forma 
de deixã-Ia na Constituição, seria ideal. Eu perguntaria, então, ao 
eminente Relator, por intermédio de V. Exa., se podia substituir o 
vocâbulo "pela" pela palavra "perante". O texto ficaria da se-
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guinte maneira: "tôda pessoa natural ou jurídica é responsável 
perante a segurança nacional". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vê V. Exa. 
que a pergunta sômente merece uma respo~ta afirmativa. 

A iniciativa de emendas é de todos os membros da Comissão e 
dos próprios Congressistas de maneira geral. V. Exa. sugere emenda 
que espalharia seu pensamento na aceitação. Parece-me· que uma 
emenda dessa natureza não poderia nunca deixar de ser considerada 
por esta comissão, porque, nos têrmos das normas aprovadas, uma 
vez aprovado em plenário o projeto, êle volta à comissão para efeito 
de redação. De modo que naquela oportunidade o assunto poderá 
ser perfeitamente considerado. 

O Sr. Senador Eurico Rezende- É a sugestão que faço ao ilus
trado Relator, ·agora já não excelente companhia- aliás a idéia 
foi pioneira de S. Exa. - do eminente Senador José Guiomard, que 
tem muita sensibilidade com a segurança nacional, quer pela sua 
participação parlamentar, quer pela sua qualidade de militar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação. 
Os senhores Congressistas que aprovam o parecer queiram 

responder Sim; os que o rejeitam, responderão Não. 

-É feita a chamada: 

O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES (Questão de ordem) 
-Sr. Presidente, permita-me esclarecer meu voto. 

·'}\ . Sr. Presidente, sou favorável à inclusão do preceito, desde que 
~~ se dê nova redação que V. Exa. admitiu no sentido de que tôdà 

pessoa natural ou jurídica, ten~a deveres perante a segurança na
cional, na forma que a lei indicar. Se a União, através dos seus 
Podêres, pode elaborar uma lei de segurança nacional, na lei devem 
figurar êsses deveres e também as infrações. Desde que o texto 
corresponda a isso, estou de acôrdo. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O~. PRESIDENTE (D·eputado Pedro Aleixo) -Tem a pala-
vra o nobre Deputado. . 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO DE OLIVEIRA (Questão de or
dem) * - Sr. Presidente, cada representante na Comissão pode 
votar a emenda de redação quando ela surgir. Qualquer parcela 
do Proje~o pode ser objeto de emenda de redação.' Mas é preciso 
que seja emenda de redação e não venha transformar o ·que está 
no Projeto. O que está escrito é que o cidadão é responsâvel pela 
ou perante a segurança nacional. Se o cidadão tem deveres para 
com a segurança nacional, é outro caso, como o do art. 51. Assim, 

"' NAo foi revisto pelo orador. 
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pediria a V. Exa. que fizesse a fusão dêste artigo com o art. 51. 
V. Exa. talvez respondesse que isso poderia ser objeto de redação, 
mas estamos votando o art. 87. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A questão de 
ordem suscitada pelo nobre Deputado Adolpho Oliveira, e suscitada 
justamente quando já estávamos na hora da votação, dá idéia de 
que V. Excia. talvez deseje, com a minha resposta, influenciar no 
prosseguimento dos votos que vão ser alcançados. 

Cumpre-me entretanto salientar que os Srs. membros da Co
missão, quando enunciam os seus votos, o fazem sempre dando a 
idéia de como exprimem êsse voto. 

Se os Srs. Senadores que já se manifestaram declaram que vo
tam o pressuposto de que possam melhor exprimir seu pensamento 
mediante modificações de redação, evidentemente o Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira - cuja permanência nesta Comissão, nós sabe- . 
mos, contribuirá para o aperfeiçoamento do projeto, para o seu me
lhor andamento, é que vai ser juiz das emendas que vierem a ser 
apresentadas, para saber se elas alteram apenas a redação ou 
o conteúdo. 

·A mim não compete dizer que não façam as declarações de 
voto para melhor exprimir seu pensamento com as ressalvas que 
possam desejar. 

Prossiga-se na tomada dos votos. 
O SR. SENA;DOR JOSÉ GUIOMARD (Declaração de voto) 

Voto a favor, na esperança de emenda de redação para melhor cla
reza do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Aprovado o 
parecer - e assim mantido o dispositivo - por 12 votos contra 9. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Emenda n.0 116 de au
toria do nobre Deputado Arruda Câmara. 

A Constituição atual permite que a lei fixe os limites de idade 
e de tempo de serviço para aposentadoria inferiores àqueles limites 

. por ela fixados. O Projeto suprime êste dispositivo~a Carta de 1946, 
só permitindo a redução de idade e do tempo de serviço para os re
presentantes da carreira diplomática. 

A emenda do nobre Deputado Arruda Câmara restaura o pre
ceito da Carta de 1946. O parecer foi favorável. Para chegar a um 
acôrdo com o Sr. Relator foi feita uma composição entre a emenda 
Arruda Câmara e aquela parte da emenda 561 do Sr. Deputado Gui
lherme Machado, que fixa limites nunca inferiores a 65 anos de 
idade e 25 anos de serviço; isto é, aquela parte que diz que a lei po
derâ fixar, para a aposentadoria, limites inferiores àqueles estabe
lecidos pela Constituição, desde que êsses limites não sejam inferio
res a 65 anos de idade, para a compulsória, e a 25 anos de serviço. 
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De maneira que o meu pare<:er é favorável à a:provaçã? da 
emenda do Sr. Deputado Arruda Camara, com a redaçao segumte: 

"Ao Art. 98 § 2.0 , substitua-se: "Atendendo à natureza espe
cial do serviÇo, poderá a lei reduzir os lim}t~s de idade e de 
tempo de serviço para aposentadoria vo1uptar1~, co~ as .vanta
gens do Item I do art. 99, desde que nao seJam inferiores a 
65 e 25 anos, respectivamente"." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, o 
Relator defendeu um critério rígido quanto à aposentadoria vo
luntária dos funcionários públicos, regra essa que se estende, pelo 
dispositivo da Constituição, aos funcionários estaduais, aberta 

. exceção já conhecida da Comissão para as funcionárias cujo tempo 
de serviço, para a aposentadoria voluntária, é de 30 anos. 

Mas, estabelecido êsse critério rígido, o Relator, depois de 
aprovado êsse critério, entendeu de seu dever dar parecer às emen
das Arruda Câmara e Guilherme Machado que estabelecem que a 
Lei poderá, verificada a natureza especial do serviço, estabelecer 
prazo inferior para aposentadoria dentro dos limites de 65 anos 
de idade e 25 anos de serviço, já que existem categorias especiais. E 
eu citarei aquelas de trabalho em local insalubre ou aquelas que 
o Govêrno e as autarquias têm em seus quadros - aviadores e 
aeronautas - e seria preciso compatibilizar a regra rígida com 
êsses casos que serão definidos e regulados em lei. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra, já que está posta em votação a matéria nos têrmos do parecer 
do Sr. Relator que apoiou-o parecer do Sr. Sub-Relator, o Deputado 
Arruda Câmara que a pediu. 

O SR. DEPUTADO· ARRUDA CAMARA (Encaminhamento de 
votação) • - Sr. Presidente, a atual Constituição, em face de 
certos serviços de natureza especial, permite, em lei ordinária, a 
redução, para a aposentadoria do tempo de serviço para limite 
inferior a 35 ano~ e, no caso da compulsória, para limite inferior 
a 70 anos. 

O texto, porém, suprimiu esta concessão, embora já haja leis 
que autorizam até aposentadorias aos 25 anos de serviço. :a:sses 
serviços de natureza especial são prestados em condições de peri
culosidade e insalubridade, quais sejam os das Endemias Rurais, 
raios X, tr~balhos com tóxicos, em quê, constantemente as pessoas 
contraem moléstias ou esgotam a sua capacidade física. Muitas 
vêzes, nas Endemias. Rurais, trabalham dentro de canais insalu
bres onde há vasta quantidade de micróbios, esquistossomose etc. 
Não é possível que a êsses homens sejam dadas apenas as vantagens 

* NA.o foi revisto pelo orador. 
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dos que trabalham em lugares salubres, em serviços normais. Se 
êles passaram 35 anos nesse labor, talvez não sobrevivam para 
desfrutar da aposentadoria; talvez morram antes, deixando família 
numerosa em verdadeira miséria. O critério rígido dos 35 anos foi 
mantido de acôrdo com o parecer do nobre Relator. Esta é razão 
a mais para que se mantenha ou se restaure no Projeto o texto da 
Constituição atual. Ela permite, como faz a emenda, que se reduza 
êsse prazo para limite inferior a 35 anos; e, em relação à compulsó
ria, para limite inferior a 70 anos. 

Estou de inteiro acôrdo com o adminículo tirado da emenda 
Guilherme Machado, para evitar abusos, reduções exageradas. As
sim, aquêle adminículo determina que essa redução não· pode ser 
aquém de 65 anos, em relação à compulsória, e de 25 anos em se 
tratando de outros serviços, para aposentadoria voluntária, com 
as vantagens do item 1.o do Art. 99. 

O texto da minha emenda é tão claro que não pode deixar dú
vidas na exegese e em interpretaçõ~s futuras. É um ato de justiça 
e de humanidade. Não há violação do preceito de que todos são 
iguais perante a lei, porque a situação dêsses servidores e traba
lhadores é düerente daqueles outros que labutam nos serviços btt
rocrâticos, muitas vêzes em repartições bem instaladas e até com 
ar condicionado, em certos setores. É uma situação muito dife
rente, é muito mais arriscada e cheia de perigos. 

O SR. PRESIDENTE' (Deputado Pedro Aleixo) - Lembro ao 
nobre orador, Deputado Arruda Câmara, que o tempo de S. Exa. 
está esgotado. 

O SR.·DEPUTADO ARRUDA CAMARA- Muito obrigado ao 
eminente causídico-Presidente. Terminarei em poucos minutos. 

Dessarte, solicito da douta Comissão a aprovação da minha 
emenda, . acrescida daquela cláusula da emenda Guilherme ·Macha
do, nos têrmos do parecer do Sub-Relator, acolhido pelo nobre Re
lator-Geral desta Comissão. (Muito bem). 

O SR': PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Continua 
o processo de votação. · 

Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) ·Aprovado. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Emenda n.0 130/30. 

No art. 77, § 2.o, o Projeto prevê que o Vice-presidente da Repú
blica exercerá as funções de Presidente do Congresso Nacional e 
outras que lhe fôrem conferidas em lei complementar. A ~menda 
visa a suprimir esta oração: "e outras que lhe forem conjerzdas em 
~i complementar". 

O parecer é favoráv~l à emenda. ~n~endo que a maté~ia, de 
competência do Vice-Pres1dente da Republica, deve ser exaurida na 
Carta Constitucional. Deixada alguma competência para ser pre· 
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vista em lei complemen\"ar, pode, dessa circunstâpcia, .sur.gi; atrito 
entre as duas autoridade .. ", porque, tudo quanto for atr1bwçao dada 
ao Vicf;-Presidente terá de ser retirada ou deixada de ser dada ao 
Presidente da República. ~leu voto é pela aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa
lavra o senhor Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, a 
Emenda n. 130/30 visa a suprimir do texto do art. 77, § 2.0

, as ex
pressões: "e outras que lhe forem conferidas em lei complementar" 
entre.as atribuições do Vice-Presidente da República. 

O Projeto consigna "outras que lhe forem conferidas em lei 
complementar", afora a função de presidir o Congresso. 

O Sr. Sub-Relator ·acolheu a emenda Nelson Carneiro. O :Rela
tor não encontra motivo entretanto para que o Vice-Presidente não 
possa ter atribuições conferidas em lei complementar. Ainda agora, 
na viagem que fiz à República do Peru, lá encontrei dispositivo 
semelhante: ao Vice-Presidente são cometidas atribuições, eviden
temente através de lei votada pelo Congresso, que vai ser o juiz 
dessas atribuiçõ~s e da maneira como êle as vai exercer. 

Esta a razão por que não aceitei a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O parecer 
do Relator-Geral é contrário à emenda. - Os Srs. Congressistas 
que aprovam ·O parecer, queiram permanecer como se encontram. 

:~·T·.·. O Sr. Senador Josaphat Marinho - Sr. Presidente, declaro 
r;,;. que voto contra, porque não se conferem atribuições a governantes 
~-·~,;-,,, em leis ordinárias. As atribuições devem ser estabelecidas na· pró

pria Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Está apro-
vado o parecer, contra o voto do Sr. Senador·Josaphat Marinho. 

Vamos passar, agora, à votação de outros destaques. 
Destaque n.o 681/8, assinado pelo Sr. Deputado José :Barbosa. 
Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. · 

· O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sr~ Presidente, esta 
emenda estâ prejudicada pela aprovação de outra. 

O Sr. Deputado José Barbosa- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico ·Rezende) - Tem a ·pa-
lavra o nobre Deputado. · . 

. O SR. DEPUTADO JOS1: BARBOSA (Encaminhamento da vo
taçã,o) * -~r. Presidente, pedi destaque para a emenda, primeiro 
para defende-la, naturalmente; segundo, porque o ilustre Sub
Relator, na oportunidade, não se manifestou sôbre ela· isto é não 
aprovou nem rejeitou, nem considerou prejudicada a' emend~. 

• Nlo fo1 revisto pelo orador. 
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Quando, com fundamento no art. 8.0 das normas disciplinares 
da Comissão, levantei urna questão de ordem e solicitei esclareci
mentos, através da Mesa, o Sr. Sub-Relator, sôbre se a votação de 
uma emenda atribuída ao ilustre Deputado Nelson Carneiro preju
dicaria a emenda de· minha autoria - que visa ·a dar proventos in
tegrais à mulher aposentada com 30 anos de serviço - bem como 
a emenda de autoria do ilustre Deputado Raymundo Padilha, S. 
Excia. informou que no momento não estava em discussão a minha 
emenda e, por conseqüência, nem a do ilustre Deputado Raymundo 
Padilha. 

~.~\). Foi, então, discutida a emenda do nobre Deputado Nelson Car-
'·· · neiro qué versa o mesmo assunto, na forma do art. a. o das nossas 
, instruções, e, de imediato essa emenda mereceu a simpatia e o apoio 
~ do nobre Senador Aurélio Vianna. 
{ A questão de ordem, depois desta explicação, é para saber se 
I foi pedido destaque para a emenda Nelson Carneiro, de n.o 130. 
:~ 
ii O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -A Emenda 
j 130 teve seu destaque deferido, -e verüico agora que não é caso de ser 
<~. considerada prejudicada a emenda de V. Excia. Ela está aprovada, 
"~ . juntamente com a do Deputado Nélson Carneiro. 
:~ O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Agradeço, então, o es-
';~ clarecimento que V. Exa. acaba de me dar. Por conseqüência, tam-·l bém a emenda, do nobre Deputado Raymundo Padilha está apro-
l~ vada, porque versa o mesmo assunto. (Muito bem). 

·,;~·· O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Destaque 
:1 .. ~.· requerido pelo Sr. Senador Vasconcellos Tôrres, incidente sôbre a 

emenda n. o 203. 
Com a palavra o Sr. Sul>-Relator para opinar. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sr. Presidente, preten

de a emenda reduzir para 30 anos a idade mínima para Presidente 
da·República, fixada em 35 anos no Projeto. 

Meu parecer foi contrário à emenda. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Mantenho o parecer do 

Sub-Relator. 
. O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Sub-Re-

lator e o Relator mantêm os pareceres contrários à emenda. . 
Se ninguém pedir. a palavra, vou submeter à votação os pare

ceres contrários. 
Os Srs. Congressistas que aprovam os pareceres contrários quei

ram permanecer sentados. (Pausa) Aprovados. 
Destaque requerido pelo Sr. Senador Antônio Carlos para a 

emenda n.0 787/1.02. 
Desejo prestar um esclarecimento. Há um pedido de destaque, 

assinado pelo nobre Senador Aurélio Vianna, para a Emenda n.0 

272 versando a mesma matéria e com o mesmo objetivo. 
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Tem a palavra o nobre Senador Antônio Carlos. 

·O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS- Sr. Presidente solici
tei destaque para a emenda 787 I 1 . 02 porque a Comissão decidiu 
que o trânsito ou a permanên~ia temporária d~ tr?pas est~~ngeir~ 
em território nacional, no Cap~tulo Da Competenc1a da Un1ao, ser1a 
de acôrdo com a lei ordinária. Na Competência .do Congresso, êste 
autorizaria a permanência transitória ou temporária de tropas es
trangeiras, verificada a hipótese de lei complementar. 

Mas êste mesmo dispositivo figura na Competência do Sr. 
Presidente da República. É pi"eciso acrescentar àquele dispositivo, 
que é o art. 81, a mesma regra do art. 8.0 e do art. 46, que reco
nhecem com a mesma competência a União e o Congresso. Seria a 
regra dispositivo de lei que disciplinasse a matéria .. Apresentei o 
destaque, de forma que não fiquem dentro da lei duas normas com
trad.itórias. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - V. Exa. 
· apresenta o destaque, na qualidade de Relator. 

' ~ A Comiss~·tomou conhecimento das explicações. 
Em votação. Os Srs. Representantes que apoiam o parecer quei

ram permanecer como estão. (Pausa) Aprovado. 
Passa-se à votação do destaque cujo signatário é o Sr. Deputado 

Chagas Rodrigues,· relacionado com a emenda 461, para aprovação 
integral. 

Tema palavra o Sr. Sub.,Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO....- Trata-se da emenda 
461, de iniciativa do Sr. Senador Josaphat Marinho. 

A emenda visa a dar nova redação ao art. 82 do projeto, que é 
o elenco dos crimes de responsabilidade. 

~eu parecer é pela aprovação dá emenda, excluidos os itens I 
a VII. Quer dizer, pela ap~ovação do seguinte: "São crimes deres
ponsabilidade os atos do Pre.sidente da República que atentarem 
contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o cumpri-
mento das decisões judiciárias e das leis." É só o que falta no 
texto do projeto. 

Meu parecer é pela aprovação, em parte. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

· O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa-
lavra o nobre Deputado Chagas Rodrigues. . . 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Queria pedir a 
atenção de V. Excia. para a expressão "a guarda e o legalemprêgo 
dos dinheiros públicos". Esta expressão vem na Constituição de 46, 
art. 89, item VII. Vem na de 37, art. 85 d, e a ela não se faz refe
rência no Projeto. 
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O Sr. Deputado Accioly Filho -· Veja V. Exa. que a Consti
tuição se refere aos atas que atentarem contra a lei orçamentária 
e a probidade na administração. Isto abrange os atos contra o 
legal emprêgo dos dinheiros públicos. Vou mostrar a V. Exa. como 
era tão imprópria a expressão usada na Carta de 46, que o legis
lador, nas leis de crime de responsabilidade, não soube o que co
locar no capítulo dêsses crimes -Capítulo VII, da lei que define 
os crimes contra a guarda e legal emprêgo dos dinheiros públicos. 

"Art. 11 - São crimes de responsabilidade contra a guarda 
e o legal emprêgo dos dinheiros públicos: 

1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem obser
vância das prescrições legais relativas às mesmas; 

2 - abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formali
dades legais; 
· 3- contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, 
ou efetuar operação de crédito sem autorização legal; 

4--- alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas 
sem autorização em lei; 

5 - negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, 
bem como a conservação do patrimônio nacional." 

Como se isto fôra crime contra a guarda e o legal emprêgo dos 
dinheiros públicos. De maneira que a discriminação do Projeto é 
melhor do que a da Carta de 46, com a inclusão dessa categoria no 
capitulo dos crimes contra a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros 
públicos. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES - Fica então o en
tendimento de que nós nos afastemos nessa parte, das outras Cons
tituições, mas entendido qu~ no conceito está implícita a referência. 
Esta é a observação de V. Exa. 

Parece-me que a emenda apresenta uma melhor técnica. Em 
todo caso, apenas requeri destaque. O autor da emenda está aqui. 
Encerrarei estas considerações. O requerimento de destaque ense
jará também ao Sr. Senador Josaphat Marinho.um pronunciamento 
sôbre a matéria. Quanto à parte que se refere a guarda e o legal 
emprêgo dos dinheiros públicos, confesso ao nobre Relator que es-
tou satisfeito. (Muito bem.) • . 

. O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Encaminhamento da 
votação)* -Sr. Presidente, ouvi a brilhante explicação do nobre 
Sub-Relator e não vou criar problema em tôrno do assunto. Quero, 
entretanto, pedir a atenção de S. Exa! para .. a circunstânci~ de qu~, 
salvo melhor entendimento a forma dada a emenda é mais perfei
ta que a do Projeto. Veja V. Exa. o estilo adotado no item II. O 
projeto diz: · 

"O livre exercício dos Podêres Legislativo e Judiciário e o 
fiel ·cumprimento de suas decisões, assim como dos podêres 
constitucionais dos Estados," 
Nós dissemos: 
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"0 livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e 
dos podêres constitucionais dos Estados." 
Pode-se em outros pontos pretender logo uma forma completa, 

para melhor atender à sistematização, uma fórmula mais apro
priada, ao estilo da Constituição. Por isso fiz integralmente o dis-
positivo. · 

Como não queria propor uma emenda de redação depois, dei 
uma forma mais adequada e perfeita, que me pareceu definitiv_a. 
Do contrário, V. Excias. terão de provocar uma emenda de redaçao 
ou ter o trabalho de redação final, quando podemos liquidar o as
sunto já, em têrmos definitivos. 

É a ponderação que faço. (Muito bem) . 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Concordo para, em vez 
de receber, em parte, a emenda de V. Exa., recebê-la integral
mente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS - Srs. Congressistas, en
tendo, como o nobre Senador Josaphat Marinho, que o único item 
que é, de fato, - conforme ficou esclarecido no debate - uma re
petição, é o item VII. Os outros itens, como S. Excia. salientou, es
tão mais bem redigidos do que no Projeto. A meu ver, f~cou escla
recido que os crimes contra a probidade da administração envol
vem os casos fixados por S. Exa. no item VII da emenda. Assim 
sendo, concordaria em dar parecer favorável à emenda, com ex
clusão do item VII e permanência do item IV do . Projeto, como 
muito lembra o nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho- Ai, já altera a nova sis
tematização. Eu dei a nova sistematização, inclusive desdobrando. 

O sr. Senador Wilson .Gonçalves - Mas não podia substituir 
o item VII pelo IV do Projeto? 

O Sr. Senador Oscar Passos - Mas ai repete a lei orçamen-
tária. . . 

. O Sr. SenadOr Jo$aphat Marinho - Do item VI da emenda 
jâ consta. · 

O SR. SENADOR ANTONIO CARDOS - Estou fazendo a ob
eservação porque, no debate, ficou claro que o item VII já está com

preendido no item que se refere à probidade da administração. 
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não, Sr. Presidente. Ai 

hâ nova divergência: não me parece que uma coisa absorva outra. 
A probidade na administração e a guarda e o legal emprêgo dos 
dinheiros públicos envolvem aspectos diferentes. Pode haver falta 
de probidade na administração sem atingir a guarda e o legal 
emprêgo dos dinheiros públicos. Por isso, desdobrei. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - A reciproca não é verdadeira! 
Seria apenas supressão pura e simples. Portanto, aprovaríamos 

a emenda, com a supressão do inciso VII. 



l;f}l 

I 

·~>f;·:;~;~~ 
··~:~.~ .. ~-~..::::..:. ... l(_ 

.Ji 

-583-

·O SR. SENADOR ANTONIO CARlJOS - Exatamente. Grato 
a V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Em votação 
a emenda, nos têrmos do parecer, isto é, aprovação do texto, ex
cetuado o inciso VII. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram permanecer co
mo se encontram. (Pausa). Aprovado. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) 
* - Sr. Presidente, requeri destaque, na primeira reunião desta 
Comissão, para a emenda n.o 369, em sua integridade. O n.o II 
dessa emenda refere-se ao art. 83. Mas não vejo aqui no avulso, 
por mais que procure, qualquer referência a essa emenda, que 
diz respeito precisamente ao quorum em julgamento de crimes de 
responsabilidade do Presidente da República. Gostaria de saber do 
Sr. Sub-Relator que destino foi dado à emenda 369, item II, ou se 
houve parecer apenas verbal, porque não consta do avulso. (Muito 
bem). 

O SR. DEPUTADO ACClOLY FILHO- Sr. Presidente, só ago
ra me chega às mãos essa emenda para dar parecer; vou fazê-lo, 
neste instante. 

O nobre Deputado pretende aumentar, de maioria absoluta 
para 2/3, o quorum para o recebimento de acusações contra o Pre
sidente da República em crimes de responsabilidade. A Constitui
ção atual prevê o quorum de maioria absoluta, e eu prefiro manter 
o texto da atual Constituição. 

Opino pela rejeição da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Tem a pa

lavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS-· Sr. Presidente, o quo

rum qualüicado que o Projeto de Constituição estabelece é o de 
maioria absoluta, mas foi alterado no art. 144, § 2.o, quanto à su
pressão das garantias constitucionais aos Srs. parlamentares em 
período de estado de sitio. :Hã emendas para alterar êsse quorum 
também no que se refere ao art. 83; supressão de imunidades par
lamentares por falta de decôro parlamentar e falta de freqüência. 
De modo que o quorum qualificad~ para aplicação das penalidades 
em que podem incorrer os Srs. parlamentares jã foi elevado por 
uma hipótese e j ã existem emendas para elevar por outra hipótese. 
Assim, voto contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Os pareceres 
estão divergentes; a emenda estâ regimentalmente destacada. Tem 
a palavra o seu autor, Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO.PAULO SARASATE (Encaminhamento da 
votação) * - Sr. Presidente, teria razão o nobre Deputado Sub-

• Nâo foi revisto pelo orador. 
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Relator, se a matéria se fixasse apenas no âmbito federal. Mas os 
princípios a serem estabeleciqos na Constituição Federal, pelo Pro
jeto constitucional que estamos votando, devem ser respeitados nas 
Constituições estaduais. 

Veja V. Exa. o perigo que decorreria no quorum de maioria 
absoluta para impedimento do Presidente da República, pois quo
rum igual seria estabelecido para impedimento dos governadores e 
igua~ possibilidade ocorreria na lei orgânica municipal em relação 
aos prefeitos. Não haveria mais prefeito que se sustentasse, à mercê 
de um quorum de maioria absoluta nas Câmaras Municipais. 

Entendo, como disse o Relator, que, se elevado o quorum 
para 2/3 no caso das imunidades parlamentares, tem cabimento 
a minha emenda, que parece vai ser aprovada por S. Exa. 
. Elevado para dois-terços o quorum para a cassação de mandato 

por falta de decôro, isto é, no âmbito do próptio Congresso. Nesse 
caso, a cautela se impõe. Devemos elevar realmente o quorum para 
dois-terços. É procedimento de alta importância o que requer cau
tela. Se para nós pedimos dois-terços, para o Executivo devemos es
tabelecer igual quorum. É caso de eqüidade. Eu não iria defender 
um tratamento para o Poder Legislativo, deixando de advogar igual 
medida para os membros do Executivo. Hoje posso ser govêrno; . 
amanhã, oposição, e vice-versa. Quando voto ~ Constituição, o faço 
sempre pensando mais no futuro do que no presente. 

Portanto, peço à Comissão que vote nos têrmos do parecer do 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O parecer 
do Relator é favorável. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o parecer queiram perma
necer sentados. (Paus~) Aprovado. 

Passa-se, agora, à votação do pedido de destaque formulado pela 
Sra. Deputada Necy Novaes. Trata-se da emenda n.o 517 conectada 
com o art. 98 do projeto. ' 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO *.- Sr. Presidente, a 
emenda 517, da autoria da Sra. Deputada Necy Novaes, dispõe 
sôbre a concessão de aposentadpria aos 20 anos de serviço à mãe 
funcionária ou empregada em emprêsa privada. O projeto já dispõe 
sôbre a concessão de aposentadoria à mulher, reduzindo o limite 
de tempo de 35 ,para 30 anos. Há Estados que adotam a aposenta
doria da mulher .aos 25 anos.~ evidentemente justa a preocupação 
do legislador ~m amparar a mulher que trabalha, sobretudo aquela 
que, sendo mae, tem seus encargos aumentados e sua resistência 
fisica mais enfraquecida. Acho, no entanto, que a matéria deve 
ser objeto de legislação ordinâria, porque necessita ser regulamen-
tada.. . 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Opino, em razão disto, pela rejeição da emenda. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O parecer 
do Sub-Relator é contrário. 

Tem a p·alavra o Sr. Relator-Geral. 
O SR. SENADOR ANTóNIO CMLOS- Sr. Presidente, com 

meus respeitos à Senhora Deputada Necy Novaes, a cuja iniciativa 
generosa rendo aqui minha homenagem, entendo, contudo, que o 
projeto já estabeleceu regra, que vem em parte atender aos objetivos 
da emenda de S. Exa. 

Em primeiro lugar, o projeto estabelece que a aposentadoria da 
funcionária pública, aposentadoria voluntária, será aos 30 anos de 
serviço, enquanto o funcionário terá êsse direito aos 35 anos. Por 
outro lado, o projeto também estabelece a possibilidade de dimi
nuir a lei ordinária dentro de limites razoáveis, o tempo de serviço 
e a idade para aposentadoria, quando o trabalho fôr de natureza 
especial. Nestas condições, eu me permito acompanhar o parecer 
do nobre Sub-Relator, lamentando não possa, nesta oportunidade, 
prestar a homenagem devida à ilustre representante pela Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Os parece
res são contrários. 

Tem a palavra a nobre autora do requerimento, para encami-
nhar a votação, pelo prazo de cinco minutos. • 

A SRA. DEPUTADA NECY NOVAES (Encaminhamento da vo
tação)*- Agradeço as referências feitas à minha modesta pessoa 
pelo Sr. Relator. Mas acontece o seguinte, Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas: apresentei esta matéria, pela primeira vez, sob a· forma 
de projeto de lei. 

No projeto de lei 805/63, propus a aposentadoria às solteiras aos 
25 anos, e às mães aos 20 anos de serviço. A Comissão de Constitui
ção e Justiça julgou o projeto inconstitucional. Daí a apresentação 
da emenda constitucional n.o 36, de 1966, na qual pleiteio a aposen
tadoria às mães aos 20 anos de serviço. 

Minha emenda foi baseada no fato de já se conceder a aposen
tadoria aos professôres aos 25 anos de serviço e à mulher funcio-

. nária aos 30 anos de serviço, por feliz e louvável iniciativa do nobre 
Líder Raymundo Padilha, secundado pelo Deputado Arruda Câ
mara, relativamente às condições de salubridade. A meu ver, iguais 
vantagens devem ser asseguradas principalmente à mulher-mãe, 
que trabalha sobrecarregada, com encargos de família, e que tem 
de deixar seus filhos entregues a terceiros, estranhos, para· ga
rantir o seu sustento. Todos conhecem o problema social do menor 
abandonado, à mercê de transviados, de vendedores de vícios e 
da morte moral dos homens de amanhã. :S:sses maus elementos se 
localizam nas partes dos edifícios, dos colégios, e visam justamente 
ao menor cuja ausência, da mãe no lar, impedir uma vigilância 
constante sôbre êle. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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~sse é um drama terrível, e se nós, legisladores Constituintes 
não encontrarmos uma solução, elaborando uma lei que ponha um 
freio a essa situação, amanhã estaremos legislando para um País 
de transviados. Não podemos permanecer indiferentes a êsse drama. 
Sei que V. Excias. todos o sentem como eu. Isso vai-se avolumando, 
vai num crescendo. As mulheres precisam estar em casa para criar 
os filhos, a fim de que sejam, amanhã, homens honrados, patriotas. 
Há um verdadeiro processo de dissolução. O número de desajustados 
cresce cada vez mais, Sr. Presidente e Srs. Congressistas. Precisamos 
dar condições à mulher-mãe, porque só ela pode resolver o pro
blema. Gastamos fortunas, instituímos serviços de proteção à crian
ça retardada e procuramos dar amparo ao menor; e o resultado não 
aparece. Não adianta gastarmos. Perdermos tempo. Ninguém cuida 
melhor do seu filho do que a mãe. Ficamos como que numa roda 
viva, pedalando numa bicicleta sem correia, procurando descobrir 
os motivos por que a nossa juventude está nesse desespêro, nessa 
desolação. 

E tôda a minha angústia é ver que êsse problema cresce, quan
do para êle temos a solução,. que consiste justamente em se votar 
uma lei que traga a mãe, o mais cêdo possível, para o lar, para que 
não fiquem seus filhos à mercê de pessoas que absolutamente não 
têm condições de formar um homem para uma vida honrada e 
digna. 

, ·-Dal a ·razao da minha emenda, no momento em que estamos 
elaborando uma Constituição. Vai então, ser prejudicada, por causa 
de tempo, e na pressuposição de que isso acarreta maiores despesas? 
-1: um êrro! Muito maior despesa vamos ter amanhã, com os ho
mens transviados. Nos hospícios, nas cadeias, nos tribunais. 1: pre
ciso pensar muito bem nisso. Não é po~sível que só eu, como mulher, 
veja e sinta o problema. 

Tudo o que se dê ou se pague às mães, Srs. Congressistas, é por 
elas devolvido em bens e, dentre êstes, o maior é o filbo, com que 
construímos a grandeza e o futuro de nossa pátria. Mas, para que 
os filhos sejam sadios, bem aleitados, é preciso dar-lhes mães sadias, 
e não fazê-las ficar em. casa quando já estão à mercê de enfermeiras, 
de médicos, e quando já não podem fazer mais nada. 

Confio na compreensão e no espírito de justiça dos Srs. Con
gressistas, que são homens, são filhos, são pais, são irmãos, são avós 
Que pensem nesta geração. Que amanhã não tenham de ouvir; 
"meu pai, meu avô, meu tio foi um legislador, mas se esqueceu de 
nós". (Palmas. Muito bem). . 

O SR. SENADOR HERIBAID.Q VIEIRA (Encaminhamento da 
votação) *-Sr. Presidente, a ilustre Deputada pela Bahia acaba 
de defender sua emenda com tanta precisão, realçando de tal ma
neira qu~o angustiante é o problema, sobretudo ,em nações sub
desenvolvidas, como a nossa, onde a educação cobre apenas a me
tade da população brasileira, que veio despertar em todos nós mais 

• Nio tol revisto pelo orador. 
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. agudamente a necessidade de olharmos de frente para o assunto 
e procurarmos, na medida das possibilidades que nos surjam, co
laborar de qualquer forma para encontrar um meio de devolver 
quanto antes a mãe que trabalha nos serviços públicos à compa
nhia de seus filhos. E nenhuma proteção do Estado poderâ ser tão 
significativa, tão real, tão positiva, como a que a mãe pode dar 
aos seus filhos. 

Todos os meios de amparo que a imaginação dos homens pú
blicos possa criar para proteger a criança, sobretudo nos primeiros 
passos de sua vida, não se comparam àquela proteção que a mãe 
pode dar ao filho. 

Eu confesso, Sr. Presidente, que, sôbre o caso, abro mão, satis
feito, de todos os preconceitos jurídicos, para apoiar com fervor a 
emenda da Deputada baiana. Sei que desta maneira estamos con
tribuindo de modo insignificante para aquela finalidade tão alta 

o que S. Excia colima na sua emenda. 
Sr. Presidente, bem disse a ilustre Deputada que· o que o Es

tado vai despender para atender aos reclamos dessa emenda re
presenta umá cüra insignificante, comparado com os deveres que 
o Estado tem de proteção à criança nos seus primeiros passos, in
teiramente vacilantes. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Pediria a 
V. Exa. que. concluísse suas brilhantes considerações. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA- Vou concluir, Sr. 
Presidente. Sei que o problema focalizado por essa emenda é da 
maior magnitude, pois revoluciona de qualquer forma as nossas 
convicções jurídicas em tôrno da questão. 

Acho que temos necessidade de nos demorar no exame da emen
da, para que tenhamos a coragem de desprezar êsses princípios em 
beneficio de uma causa muito maior. Por isso, dou meu apoio à 
emenda apresentada pela Deputada baiana. 

O Sr. Depu,tado Arruda Câmara- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador E1:trico Rezende) - Em que 
qualidade pede V. Exa. a palavra? 

O Sr. Depu,tado Arruda Câmara - Sr. Presidente, qualidade 
regimental nã~ tenho para isso, mas de outra feita jâ fiz uso da 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Faria apêlo 
a V. Exa., pois temos ainda uma tarefa muito longa, e o ilustre 
Deputado tem tido vârias oportunidades de nos encantar com seus 
argumentos, com sua exposição. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara- É bondade de V. Exa. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Entretanto, 
não encontro no regimento nenhum recurso para dar a palavra a 
V. Exa., nesta oportunidade. V. Exa. não é autor da emenda 
nem requereu destaque; de modo que receio estabelece~ um prece
dente que se diversifique. Seja-me lícito, com todo respeito e hom~-
gem, negar _nesta oportunidade a palavra a V. Exa. · 

. O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. Presidente, curvo-me 
diante da autoridade do eminente sinédrio de V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Submeto a 
votos os pareceres contrários. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira -Requeiro votação nominal, 
Sr. Presidente. 

(O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) ~ Deferido o 
pedido. Vai-se fazer a chamada dos Srs. Congressistas, para efeito 
de votação. O voto sim acolhe os pareceres contrãrios; o voto não 
rejeita pareceres contrários. · 

(Procede-se à chamada). 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * -Sr. Presidente, 
não tenho ainda idéia formada definitivamente· sôbre a emenda. 
Voto, entretanto, nesta Comissão, pela sua aprovação, para desde 
logo, facilitar ao plenário do Congresso o amplo ·exame do as
sunto. 

O SR. PRESIDENTE (SenadOr Eurico Rezende) _;,_ O parecer 
está aprovado e por via de conseqüência, rejeitada a emenda. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira requer destaque para a Emen
da 797/11. Relaciona-se com o Art. 91, ccuput do projeto. 

Tem a palavra o nobre Deputado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO - Sr. Presidente, a 
emenda visa a substituir as expressões segurança nacional, no 
Art. 91, por a defesa da Pátria. · 

Como o dispositivo se acha na secção das Fôrças Armadas, não 
acho necessário a cautela que o autor da emenda entendeu de colo
car ~a. mudança de ... redação. Segurança Nacional há de ser aquela 
propiciada pelas Forças Armadas. Para a defesa da Pâtria, como 
para a segurança nacional, os encargos serão os mesmos. 

Opino pela rejeição. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o nobre Deputado Adolpho Oliveira, para encaminhar a vo
tação. 

· O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento 
de votação)* - Sr. Presidente, o art. 91 diz: ~'Todos os brasileiros 
são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos necessãrios 
nos têrmos da segurança nacional, e sob as penas da lei. ' 

* Não fol revisto- pelo orador. 
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Daí se conclui que todos os brasileiros são obrigados a atender 
à convocação para serviço das Fôrças Armadas, ou a prestar ou
tros encargos necessários à segurança nacional. 

Por se tratar de uma seção destinada· à definição da competên
cia e atribuição das fôrças armadas, a emenda esclarece o sentido 
desta expressão: "outros encargos necessários à seguran.ça nacio
nal". Aqui só se pode tratar de "outros encargos necessários à de
fesa da Pátria". 

Sr. Presidente, é tônica do projeto de Constituição a referên
cia à segurança nacional. Isto se observa em tôdas as suas páginas. 
E, quando se cogita de reforçar, de dar condições do funcionamento 
de operação ao Conselho de Segurança Nacional, o projeto ao conr

trãrio diminui o prestígio e abala a própria estrutura dêsse im
portante órgão. Foi o que ocorreu, quando expulsou da' condição de 
integrantes efetivos dêsse Conselho os Chefes de Estado Maior das 
Fôrças ·Armadas, de certa forma, quando o transformou em mero 
órgão assessor do Presidente da República~ Ora, o Conselho não é 
destinado a assesssorar o Presidente da República; êle se destina 
a prover, a organizar tôda a trama da segurança do País e a defesa 
de sua soberania. 

Deploro profundamente que não haja condições materiais nem 
de tempo, a esta altura, para uma revisão correta do texto .. Tomei 
a iniciativa de apresentar o destaque para ·realçar a monotonia com 
que se repete aquilo que há pouco a Comissão entendeu manter: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela seguran
ça nacional nos limites definidos em lei.'' 

Agora, vem outra: 
"E todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a 

outros encargos necessários à segurança nacional." 

Sr. Presidente, no ·enrtanto, até agora, neste Govêmo ou nesta 
Comissão ninguém se lembrou de precisar o que seja essa seguran
ça nacional. Deus queira que esta definição não venha através de 
decreto-lei, tomando então obrigatório o serviço. Como classificou 
o Senador Eurico Rezende, as frases podem ser bonitaS, mas, talvez 
sejam desastrosas as conseqüências para todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer queiram conseryar

se como estão. (Pausa) 
Aprovado, contra o voto do Deputado Adolpho Oliveira. 
Requerimento de destaque para a Emenda n.0 597 que acabou 

de ser votada. 
Requerimento de Destaque do Sr. Senador Heribaldo Vieira 

para a emenda n.0 261, do Projeto de Constituição. Acrescente-se: 
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"As Policias Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, quando mobilizadas a serviço da União, em tempo 
de guerra, externa ou civil, seu pesso~l .gozará das mesmas 
vantagens atribuídas. ao pessoal do Exercito. 

O SR. Sub-Relator vai manifestar-se em parecer. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sr. Presidente, a Emen

da pretende manter na Carta que se está votando o preceit~ :xis
tente na Constituição de 46. Eu havia dado parecer contrario. à 
Emenda. No entanto, não há muita demasia em que se insira o 
dispositivo pretendido pelo Senador Heribal.do Vieira. Revejo assim 
o parecer, e dou meu voto favorável à emenO.a. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) ·-Em votação 
o parecer favorável do Relator. 

Os Srs. Representantes que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) Está aprovado. 

Sôbre a mesa requerimento de destaque do nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres, à Emenda n.o 201, que manda acrescentar, no 
Art. 96, no § 1.0: 

"salvo para os ex-combatentes da Fôrça Expedicionária Bra
sileira, Fôrça Aérea Brasileira, Marinha de Guerra ou Mercan
te que participaram. de operações bélicas durante a Segunda 
Guerra Mundial." 

Com a palavra o nobre Sr. Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO*- Diz a emenda: 
· ''amparar os ex-combatentes, assegurando-lhes nomeação sem 

concurso para cargo público, dando-lhes estabilidade, e conceder
lhes aposentadoria aos 25 anos, com vencimentos integrais". Tra
ta-se de justos benefícios que a Nação deve aos ex-combatentes. 
A matéria deve ser incluída no Capitulo das· Disposições Transi
tórias. Pela aprovação da emenda, Sr. Presidente. (Muito bem). · 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -· Tem a pala-
vra o nobre Sr. Relator. . 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Concordo, Sr. Presi-
d~re. · 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Srs. Con
gressistas que aprovam o parecer favorável do Sr. Relator, no sen
tido de deslocar a emenda para o Capitulo das 'Disposições Transi
tórias, queiram permanecer sentados. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARlOS- Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala-
vra o nobre Sr. Relator. · 

• N&o fol revlato pelo orador. 
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O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS (Questão de ordem) * 
- Sr. Presidente a emenda cujo destaque acaba de ser aprovado 
é no sentido de transferir para as Disposições Transitórias, - e 
não rejeitar -com o que concorda o Relator. 

~o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Emenda n.0 

287, do Sr. Deputado Paulo Sarasate. Vai sôbre ela pronunciar-se o 
Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- A Emenda n.0 287, do 
Sr. Deputado Paulo Sarasate, versa matéria que deve ser discipli
nada em legislação ordinária ou nas disposições transitórias. 

Meu voto é no sentido de que a emenda seja remetida ao ilus
tre Sub-Relator das Disposições Transitórias. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- De acôrdo, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Pedro Aleixo) -A emenda 
serã então apreciada posteriormente. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) 
* - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, porque não era 
essa a emenda. Trata-se da Emenda n.o 369, item VII, que não 
figura em parte alguma, e se refere precisamente à matéria ora 
em exame referente a funcionârios. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Por questão 
de ordem, o Sr. Deputado Paulo Sarasate deseja saber qual odes
tino da sua emenda que recai sôbre o art. 97. 

O SR. DEPUTAJ)O ACCIOLY FiUHO ~Sr. Presidente, a emen
da visa acrescentar ao art. 97 as expressões: "e após cinco anos os 
que se efetivaram por fôrça de lei". Assim ficaria o art. 97 com a se
guinte redação: 

"São estãveis após dois anos os funcionârios quando no
meados por concurso e, ~pós cinco anos, os que se efetivaram 
por fôrça de lei." · 

Não recebi a emenda para relatar antes, e dela tomei conheci
mento neste instante. ;Mas estou em condições de dar meu parecer. 

Sr. Presidente, neste art. 97 é impraticável a adição que S. Excia. 
pretende, porque ficaria assim: "São estáveis após dois anos os fun
cionários quando nomeados por concurso - é o que consta do pro
jeto - e após cinco anos os que se efetivaram por fôrça de lei". 
Mas no § 1.0 diz-se que "ninguém pode ser ejetivado ou adquirir 
estabilidade como funcionário, se não prestou concurso público". 
De maneira que, dentro do próprio artigo, haveria uma antinomia 
completa. Agora, nas Disposições Transitórias, para atender a ser
vidores que à data da Constituição tenham cinco anos, ou venham 
a ter depois da vigência, é possível. 

• Não fol revisto pelo orador. 
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·Opino, por isso, seja a matéria tratada no Capítulo das Dispo
sições Transitórias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pala
vra o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE * - Sr. Presidente, 
em que pêse o douto parecer do nobre Sr. Sub-Relator, eu não vis
lumbro a oposição que, porventura, possa existir entre o § 1.0 do 
art. 97 e o acréscimo que se pretende fazer. Se houvesse êsse choque 
entre os dois dispositivos, a Constituição de 1946, por exemplo, 
estaria errada, porque lá se declara que são estáveis após dois anos 
os nomeados por concurso e são estáveis após 5 anos os demais 
servidores. Na minha emenda, se vai mais longe: são estáveis os. 
nomeados por concurso após dois anos. e são estáveis, após dois 
anos, os que se efetivaram por fôrça de lei. "Não vejo oposição entre 
uma coisa e outra. Quem se efetiva por fôrça de lei é estável após 
cinco anos, porque efetivo já o é. Não pode passar 35. anos, como 
mãe de São Pedro,' sem saber se é .estável ou não. 

Assim, entendo que o dispositivo c-abe bem aqui. O acréscimo 
se faz, como está no art. 88 da Constituição de 46, e.que é o se
guinte: 

"Art. 188- São estáveis: 
1 - Depois de dois anos de exercício, os funcionários efeti

vos nomeados por concurso; 
II- depois de cinco anos de exercício, os funcionários efe

tivos nomeados sem concurso." 

O que quero dizer? Mantenho· com a minha emenda o texto do 
projeto que não admite estabilidade de agora por diante, sem con
curso. Mas são estáveis, após dois anos, os funcionários, quando no
meados por concurso. 

Não precisava dizer s_ão estáveis; todos os funcionários após 
dois anos, se nomeados por concurso, serão estáveis. · 

O que ·a Constituição quis dizer 'foi algum.a coisa transitória; 
do contrário diria: os funcionários são estáveis após dois anos. No 
§ 1.0 diz que só pode ser estável ou adquirir estabilidade ... 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Interino não adquire estabi
lidade; só quando presta concurso é estável. 

··o SR. DEPUTADO PAULO SARASATE -Com todo ores
peito que V. Exa. m.e merece, a Constituição está legislando da
q~ para frent,. Aquêles que ganharam estabilidade por fôrça de 
Ie1 ... 

O Sr. Deputado Accioly Filho - A Constituição assegura o 
direito adquirido. Não pode haver lei contra a Constituição. A lei 
só admite estabilidade com concurso; não pode ninguém daí para 
diante ser estável sem concurso. 

* NAo foi revtato pelo orador. 
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE - Então, para que a 
Constituição vai estabelecer que ninguém pode ser efetivado ou 
adquirir estabilidade se não prestou concurso? 

O Sr. Deputado Accioly Filho- Se não prestar. Aqui há êrro 
de grafia. Em vez de se não prestou é "se não prestar". 

Já houve emenda sôbre isso. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Se não prestar. Está

-se falando em futuro. 
Se dá V. Exa. parecer favorável, então temos de dar reda

ção à emenda. 
O Sr. Deputado Accioly Filho - ~ da competência do nobre 

Deputado Djalma Marinho. Não vou invadir a área de competência 
de S. Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Diz o art. 97, § 1.0
: 

"Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade, como 
funcionário, se não prestou concurso público." · 

Está no passado. Aqui não se diz "se não prestar". Então são 
estáveis após dois anos os funcionários, quando nomeados por con-
curso? · 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Quando nomeados por con
curso. 

O SR. PRESIDENT:m (Deputado Pedro Aleixo) - Quer-me 
parecer que, ao encaminhar a votação, o nobre autor. da proposição, 
S. Exa. deverá terminar a expressão de seu pensamento e sôbre ·a 
matéria depois poderá entender-se com o Sub-Relator, para evitar 
diálogo. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Recebo com todo 
aprêço a advertência de V. Exa. 

O SR. PRESID:ENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não é uma 
advertência. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- ~ advertência no 
bom sentido. 

V. Exa. há de verificar que não posso manifestar-me sôbre o 
assunto porque não adivinhei que foi modificado o texto do pro
jeto. Estou discutindo a emenda em face do projeto. Os apartes que 
me estão sendo dados são para encaminhamento da votação, uma 
vez que os· esclarecimentos estão sendo prestados pelo Relator. Po
deria ter pedido antes o esclarecimento. Mas, dentro do meu tem
po, minha pergunta é esta~ à guisa de encaminhar a votação: Não 
posso encaminhar por não ter parecer a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -V. Exa. está 
levantando questão de ordem? 
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Um p~do de escla
recimento. Se o Relator vai opinar sôbre o mérito, encaminho avo
tação, se não vai opinar, vou pedir um esclarecimento. 

Tenho de partir de uma premissa. 
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Dentro da 

pergunta, cabe ao Sr. Relator dar a resposta. 
o Sr. Deputado Accioly Filho- Só posso opinar pela remessa 

da emenda ao Sr. Sub-Relator. 
·Não posso dar um passo além disso. 
O SR. DEPUTA,DO PAULO SARASATE- Sr. Presidente, per

gunto a V. Exa. se aceita a transferência de uma emenda, sem 
verbo, para as Disposições Transitórias, aproveitando-se o verbo 
ou parte principal da oração como consta do texto. 

o SR. PRESIDENTE: (Deputado Pedro Aleixo) - Sôbre essa 
matéria é indispensável que eu obtenha o parecer de quem foi de
signado Sub-Relator do Capítulo Do Poder Executivo para que o 
assunto seja considerado pelo Sub-Relator do Capítulo Das Dispo
sições Transitórias. Poderá ocorrer ·um conflito de competência e 
até um conflito negativo. Mas é um assunto sôbre o qual deveremos 
deliberar depois do parecer. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE - Eu faço a pergunta 
pelo seguinte, Sr. Presidente: se a emenda visasse a uma disposição 
transitória, seria isolada. Eu não iria fazer uma emenda para sair 
assim: "e após 5 anos de se efetivarem por fôrça de lei". Não teria 
cabimento. Estou sendo cauteloso para perguntar se a transferência 
dessa matéria para as Disposições Transitórias envolve a concepção 
de que a emenda vai com o que está subentendido nela. São indis
pensáveis, além daquelas referidas no art. 97, os que após 5 anos se 
ejetivarem por fôrça de lei. Pergunto a V. Exa. se a transferência 
~nvolve o que está subentendido na emenda. Não tenho dúvida em 
que qualquer ~elator se pronuncie sôbre emenda minha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro ·Aleixo) - Vou respon
der ao nobre Deputado Paulo Sarasate. A minha resposta é a se
guinte: em face da opinião ma.ndfestada - não vou nem chamar 
de parecer - pelo Sub1Relator que declinou da .sua competência 
para opinar sôbre a matéria, considero que o assunto deverá ser 
submetido ao Sub-Relator Djalma Marinho que, quando tiver de 
·relatar a matéria sôbre Disposições Transitórias, opinará a resi>eito. 
Cabe a S. Exa. e não a mim. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Mas V. Exa. não 
podia dizer agora? Não é sôbre o mérito. Por isto, chamo a atenção. 
Ãcho que não me estou fazendo entender· a est& altura. 
_ . O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A matéria 
pOderá ser objeto de debate diante da manifestação do Sr. Sub--Re
lator quando abrirmos a fase de debate sôbre as Disposições Transi-
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tórias. Não posso pedir ao Sr. Sub-Relator Djalma Marinho que opi
ne agora. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE - Perdoe-me V. Exa. 
poderia porque é matéria de natureza regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Admito que 
pudesse fazer, mas sucede que entendo que não devo fazer. Assim, 
fico diante dêste impedimento. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Mas se amanhã oRe
lator entender que não deve opinar sôbre minha emenda porque 
não tem a parte principal ... 

O SR. PRESIDENTE (J:!'eputado Pedro Aleixo) ----. Isso ficará 
para a ocasião própria. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Se disser que não 
pode dar parecer porque não tem sujeito nem verbo, V. Exa. fará 
com que o Relator da matéria opine? Poderá o mesmo ocorrer tam
bém com outro Relator? 

O SR. PRESID·ENTE (Deputado Pedro Aleixo) -· Não decido 
sôbre hipóteses e sim sôbre fatos. 

O SR. DEPUTAD'O PAULO S.ARASATE- Faço uma emenda 
sôbre o art. 97 e o Sr. Relator, com tôda autoridade, diz que não 
·pode opinar sôbre a emenda. t:le a transfere a outro. Se amanhã 
outro disser a mesma coisa, fico tolhido no direito de apresentar 
emenda na oportunidade própria. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Sr. Presidente, com a devi
da vênia, tenho a impressão de que há um equívoco no exame da 
matéria. Penso que tem razão o nobre Deputado Paulo Sarasate. 

·considero que a sua emenda não deve ser objeto de exame nas 
Disposições Transitórias e, sim, neste capítulo. Pede g_ Exa. 
se adicione ao artigo que já consta do projeto mais uma parte que 
êle transpõe da Constituição de 46. Mas também tem razão o nobre 
Relator, porque a transposição desejada pelo Deputado Paulo Sara-

. sate não se compadece com o que dispõe outro dispositivo. O § 1.0 
do art. 97 estabelece como regra que ninguém pode ser efetivado 
sem prestar concurso público. É diferente do que dizia a Constitui-

ção de 1946. 
Ora, isto ficará em choque com o§ 1.0 , que não admito, em cir

cunstância alguma, a efetivação sem concurso. 
Penso que a emenda deveria ser examinada agora e não nas 

Disposições Transitórias, e com o parecer do Relator. Isto é lógico, 
pois, se incluirmos essa emenda naquele artigo, haverá uma con
tradição com o § 1.0. Só poderíamos fazer isso se suprimíssemos o 
§ l.o. 
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Acho que o nobre Sr. Relator acertadamente deu parecer con
trário à emenda, porque, repito, ela se choca com o § 1.0 do art. 97, 
que não admite em circunstância alguma efetivação sem concurso. 

Era o esclarecimento que desejava prestar. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE- Sr. Presidente, dado 

o adiantado da hora e em atenção aos nobres colegas, eu me con
formo com a transferência para o capítulo das Disposições Transi
tórias, porque não compreendo isto a não ser como uma cilada, e a 
Comissão terá de colocar o verbo e o sujeito na oração. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro AleiXo) - Tem a pala
vra o Sub-Relator, o nobre Deputado Accioly Filho, para prosseguir 
no exame das emendas. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO * - Sr. Presidente, a 
emenda n.o 131, item 7 c, do Deputado Nelson Carneiro, pretende 
excluir a expressão unas mesmas bases" dos dispositivos que tra
tam da revisão dos proventos da inatividade, sempre que alteração 
no poder aquisitivo da moeda atinja os funcionários em atividade. 

O projeto, neste passo, repro~uziu integralmente dispositivo 
da Constituição vigente, que deixou para a legislação ordinária a 
fixação das bases da .revisão dos proventos. 

Opino pela rejeição da emenda. (Muito bem). 
~o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala

vra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO C:ARLOS - Acompanho o parecer 
do Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os Srs. Con
gressistas que concordam com o parecer queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) Está aprovado. 

O SR. DEPUTADO ACCEOLY Flm!O - Emenda n.o 438, do 
Sr. Se:dador Aurélio Vianna; Emenda n.0 130, do Sr. Deputado Nél
son Carneiro; e Emenda n.o 387, do Sr. Senador José Guiomard. 

Na Constituição de 34 havia dispositivo equivalente ao do ar-· 
tigo 99, § 3._o do Projeto. Já dispunha aquela Carta que os proventos 
da aposentadoria não poderiam exceder os vencimentos da ativi- · 
d!tde. A Constitui~ão de 46. suprimiu êsse dispositivo. Da supres
sao resultaram leiS concessivas de vantagens para servidores que 
se aposentam ou reformam, de tal modo que o poder público passou 
como que a estimular o funcionário a transferir-se para a inativi
dade ou reserva. Chegou-se ao absurdo de perceber o funcionário 
que ficasse na atividade menos do que perceberia se se reformasse 
ou aposentasse! 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, retiro 
o. destaque. · 

• Não fol revisto pelo orador. 

\ . ~ 
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O SR. SENADOR EURICO RE:ZENiD·E (Presidente) -Deferi-
do. 

0 SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO (Sub-Relator) -A Emen
da Vasconcelos Tôrres está prejudicada. 

As Emendas ns. 439, do Senador Aurélio Vianna, 314, do Depu
tado Tufy Nassif, 442, do Senador Aurélio Vianna, e 254, do Sr. Se
nador Heribaldo Vieira, estão prejudicadas pela aprovação da Emen
da n.0 41, do Sr. Deputado Tufy Nassif, que exclui os §§ 1.o e 2.o 
do art. 100. 

A Emenda n.o 836, do Sr. Senador Eurico Rezende, visa a 
ampliar para.4 o prazo de. 2 anos, previsto no projeto, para afasta
mento, sem transferência para a reserva, de militar que aceitar car
go público civil temporário. Justifica S. Exa. a proposição dizendo 
que, freqüentemente, o militar é convocado para função civil por 
um govêrno que1 tem um mandato de 4 anos e êste, portanto, de
veria ·ser o prazo de lei. 

Na ConStituição vigente, o prazo é de 8 anos contínuos e, na 
Constituição de 34, era de 4 anoS quando descontínuos, e de 8 anos 
quando contínuos .. A inspiração do dispositivo é evitar que os mili
tares se desviem da sua função ou dela se mantenham afastados 
por prazo que prejudique sua formação profissional. A redução 
feita no projeto parece atender melhor a essa finalidade de que o 
previsto no dispositivo. 

Opino pela rejeição da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a pa· 

lavra o Sr. Relator. · 
O SR. SEN.AlDOR ANTONIO CARLOS - De acôrdo com o Sub

Relator. 
O SR. SENADOR EU·RICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a 

palavra. 

O SR. PRESID·ENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala
vra o nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE * -Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas, o projeto estabelece o seguinte, para o que pediria 
atenção da Comissão: 

"Art. 92, § 4.0 .: 

O militar da ativa que aceitar qualquer cargo público civil 
temporârio, não eletivo, assim ·como em autarquia, emprêsa 
pública ou sociedade de economia mista, ficará agregado ao 
respectivo cargo e somente poderá ser promovido por antigui
dade, enquanto permanecer nesta situação, contando-se-lhe o 
tempo de serviço apenas para aquela promoção, transferência 

• NAo fol revisto pelo orador. 
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para a reserva ou reforma. Depois de dois anos de afastamento, 
contínuos ou não, será transferido, na forma da lei, para a re
serva ou reformado." 

Vale dizer, o militar da ativa, que exercer qualquer outro cargo 
da administração civil, ao completar dois anos de afastamento, 
contínuos ou não, será na forma da lei, transferido para a reserva 
ou reformado. 

Apresentei emenda, elevando o prazo de dois para quatro anos. 
Isso obedeceu a um princíp1o, a um critério. Quando um govêrno 
coloca o militar da ativa em determinado cargo estranho à sua 
carreira, a presunção é de que o período da prestação do serviço cor-
responderá ao período governamental. . 

Mas não foi só êsse critério, Sr. Presidente. Examinei os textos 
constitucionais, e a evolução da nossa sistem=\tica constitucional é 
no sentido de diminuir êsses prazos, para reduzi-los ao mínimo e, 
possivelmente, até fazer desaparecer essa concessão constitucional. 
. Na Constituição de 34 - não a tenho em mãos, mas bem viva 

na memória- o prazo de afastamento era até doze anos ... 
O SR. Deputado Chagas Rodrigues - Porque na República 

Velha não hàvia limite. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Na Constituição de 

1934 - aqui estão dois generais, um do MDB e outro da ARENA, 
que poderão atestar - a tolerância era de 12 anos. Então veio a 
Constituição de 1946 - chamo atenção dos Srs. Membros da Co
missão· e estabeleceu: 

Depois de oito anos de afastamento, contínuo ou não, irá, 
na forma da lei, para a reserva. 

Em 1934 êle podia servir contínua ou descontinuaniente duran
~e 12 anos; vale dizer, três períodos governamentais. A Constituição 
de 1946 reduziu para dois períodos governamentais, doiS- mandatos 
presidenciais -·8 anos- e agora o projeto reduz p·arã-dois. Minha 
emenda passa para quatro, reduzindo a um período governamental. 

Assim, Sr. Presidente, espero que a Comissão, não se impressio
nando com os pareceres dos Relatores, atenda à reivindicação cons
tante da emenda, que coloca a concessão em têrmos e em tempo 
ra2.oáveis. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, começo por pedir vo
tação nominal. .(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (D·eputado Pedro Aleixo) - Responderam 
stm 12 Srs. Representantes; responderam não, 8. A emenda foi re
jeitada. 

Comunico aos senhores membros da Comissão que terminamos 
a apreciação das emendas relativas ao Capítulo Do Poder Executivo. 



\ 
. /,· 

-600-

CONSTI'l'UIÇAO DE 1967 

CAPíTULO Vill 

Do Poder Judiciário 

Seção I - Disposições Preliminares 

Art. 107 - O Poder Judiciário · 
da União é exercido pelos seguintes 
órgãos: 

I - Supremo Tribunal Fede
ral; 

n - Tribunais Federais de 
Recursos e juizes fede
rais; 

m- Tribunais e juízes mUi
tares; 

IV- Tribunais e juizes elei
torais; 

V - Tribunais e juizes do 
trabalho. 

Art. 108 - Salvo as restrições 
expressas nesta Constituição goza
rão os juizes das garantias se
guintes: 

I- vitallciedade, não po
dendo perder o cargo se
não por sentença judi
ciária; 

II - inamovibilidade, ex c e to 
por motivo de lnterêsse 
público, na forma. do 1 2.o; 

CONSTITIDÇAO DE 1946 

CAPíTULO IV - Título I 

Do Poder Judiciário 

SEçlo I 

Disposições Preliminares 

Art. 94 - O Poder Judiciário é 
exercido pelos seguintes órgãos: 

Art. 94 - I - Supremo Tribunal 
Federal; 

Art. 94 - n -· Tribunal Fede
ral de Recursos; 

Art. 94 - m - Juízes e Tribu
nais Militares; 

Art. 94- IV- Juízes e Tribu
nais Eleitorais; 

" 

Art. 94 - V- JUizes e Tribu
nais do Trabalho. 

Art. 95 - Salvo as restrições ex
pressas nesta Constituição, os juizes 
gozarão das garantias seguintes: 

Art. 95 - I - Vitaliciedade, não 
podendo perder o cargo senão por 
sentença judiciária; 

Art. 95 - n - Inamovibilidade, 
salvo quando ocorrer motivo de in-
terêsse público, reconhecido pelo · 
voto de dois terços dos membros 
efetivos do Tribunal Superior com
petente; 

\ .. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.o - Os arts. 94, 98, 103 e 
105, da Constituição, passam a vi
gorar com . a seguinte redação: 

"Art. 94- O Poder Judiciário é 
exercido pelos seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Fe
deral; 

II - Tribunal Federal de Re
cursos e Juízes Federais; 

m - Tribunais e Juízes MUi
· tares; 

IV- Tribunais e Juízes Elei
torais; 

V - Tribunais e Juizes do 
Trabalho." 

PROJETO 

CAPíTULO Vill 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Art. 105 - O Poder Judiciário é 
exercido pelos seguintes órgãos: 

I - Supremo Tribunal Fe
deral; 

ll - Tribunais Federais de 
Recursos e juízes fede
rais; 

m- Tribunais e juízes mUi
tares; 

IV - Tribunais e juízes elei
torais; 

V - Tribunais e juizes do 
trabalho. 

Art. 106 - Salvo as restrições 
expressas nesta Constituição, goza
rão os juízes das garantias seguin
tes: 

I - vitaliciedade, não po
dendo perder o cargo se
não por sentença judi
ciária; 

II - inamovibilidade, s a 1 v o 
por motivo de interêsse 
público, na forma do§ 2.o; 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 CONSTITUIÇAO DE 1946 

--------------------------------- ---------------------------------
III - irredutibilidade de venci

mentos, sujeitos, entre
tanto, aos impostos ge
rais. 

§ 1.0 - A aposentadoria será 
compulsória aos setenta anos de 
idade ou por invalidez comprovada, 
e facultativa após trinta anos de 
serviço público, em todos os casos 
com vencimentos integrais. 

§ 2.o - o Tribunal competente 
poderá, por motivo de interêsse pú
blico, em escrutínio secreto, pelo 
voto de· dois terços de seus juízes 
efetivos, determinar a remoção ou a 
disponibilidade do juiz de categoria 
inferior, assegurando-lhe a defesa. 
Os tribunais poderão proceder da 
mesma forma, em relação a seus 
juízes. 

Art. 1091 
- É vedado ao juiz, sob 

pena de perda do cargo judiciário: 

I - exercer, ainda que em 
disp<?nibilidade, qualquer 
outra função pública, sal
vo um cargo de magisté
rio e nos· casos previstos 
nesta Constituição;; 

Art. 95 - III - Irredutibilidade 
dos vencimentos, que, todavia, fica
rão sujeitos aos impostos gerais. 

Art. 95 - § 1.o - A aposentado
ria será compulsória aos setenta 
anos de idade ou por invalidez com
provada e facultativa após 30 anos 
de serviço público contados na forma 
da lei. 

Art. 95 - § 2.o - A aposenta
doria, em qualquer dêsses casos, será 
decretada·: ·com vencimentos inte-
grais. · 

Art. 95- § 3.0 -·A vitaliciedade 
não se estenderá obrigatOriamente 
aos juízes com atribuições limitadas 
ao preparo dos processos e à subs
tituição de juízes julgadores, salvo 
após 10 anos de contínuo exercício 
do cargo. 

Art. 96 -É vedado ao juiz: 

I - exercer, ainda que em dis
ponibilidade, q u a 1 q u e r 
outra função pública, 
salvo o magistério secun
dário e superior , e os 
casos p r e v i s t o s nesta 
Constituição, sob pena de 
perda do cargo judiciário· 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 9/64 

Art. 2.o- O inciso UI do art. 95, 
da constituição, passa a vigorar com 
o texto seguinte: 

" 
III - Irredutibilidade de venci
mentos, que, todavia, ficarão 
sujeitos aos impostos gerais" 
(art. 15, ri.o IV) . 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 16/65 

Art. 1.0 - Ao art. 95 é acrescido 
o seguinte parágrafo: 

"§ 4.o - Ocorrendo motivo de 
interêsse público, poderá o Tri
bunal competente, .pelo voto de 
dois terços dos seus membros 
efetivos, propor a remoção ou a 
disponibilidade do juiz de ins
tância inferior, assegurada, , no 
último caso, a defesa." 

PROJETO 

III - irredutibilidade de venci
mentos, sujeitos, entre
tanto, aos impostos ge
rais. 

§ 1.0 - A aposentadoria será 
compulsória aos setenta anos de 
idade ou por invalidez comprovada, 
e facultativa após trinta. anos de 
serviço público, em todos os ca
sos com os vencimentos integrais. 

§ 2 .o - O Tribunal competente 
poderá, por motivo de interêsse pú
blico, em escrutínio secreto, pelo 
voto de dois terços de seus juízes 
efetivos, determinar a remoção ou a 
disponibilidade do juiz de categoria 
inferior, assegurando-lhe defesa. Os 
tribunais poderão pr-oceder da mes
ma forma, em relação a seus juízes. 

Art. 107 -11':: vedado ao juiz, sob 
pena de perda do cargo judiciário; 

I - exercer, ainda que em dis
ponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo um magistério e nos 
casos previstos nesta Constituição; 
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II - receber, a qualquer título 
e sob ~qualquer pretexto, 
percentagens nos proces
sos sujeitos a seu despa
cho e julgamento; 

lli - exercer atividade polí
tico-partidária. 

Art. 110 - Compete aos Tribu
nais: 

I - eleger seus Presidentes e 
demais órgãos de direção; 

II - elaborar seus regimentos 
internos e organizar os 
serviços auxiliares,- pro
vendo-lhes os cargQs na 
forma da lei; propor 
(art. 59) ao Poder Legis
la ti v o a criação ou a ex
xação dos respectivos 
xação dos resepctivos 
vencimentos; 

IU - conceder licença e férias, 
nos têrmos da lei, aos seus 
membros e aos juízes e 
serventuários que lhes 
forem imediatamente su
bordip.ados. 

Art. 111- Somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, 
poderão os Tribunais declarar a in
constitucionalidade de lei ou ato do 
poder público. 

Art. 112- Os pagamentos devi
dos pela Fazenda federal, estadual 
ou municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão na ordem de 
apresentação dos precató.rios e à 
conta dos créditos respectivos, proi
bida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos extra-orçamentários 
abertos para êsse fim. 

§ 1.0 - É obrigatória a inclusão, 
no orçamento das entidades de di
reito público, de verba necessária ao 
pagamento dos seus débitos cons
tantes de precatórios judiciários, 
apresentados até primeiro de julho. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 96 - II - Receber, sob 
qualquer pretexto, percentagem, nas 
causas sujeitas a seu despacho e 
julgamento; 

Art. 96 - III - Exercer ativi
dades político-partidária. 

Art. 97 - Compete aos tribunais: 

Art. 97 - I - Eleger seus pre
sidentes e demais órgãos de direção; 

Art. 97 - II - Elaborar seus 
regimentos internos e organizar os 
serviços auxiliares, provendo-lhes os 
cargos na forma da Lei; e bem as
sim propor ao Poder Legisla ti v o 
competente a criação ou a extinção 
de cargo e a fixação dos respectivos 
vencimentos; 

Art. 97 - m - Conceder li
cença e férias, nos têrmos da Lei, aos 
seus membros e aos seus juizes e 

.serventuários que lhes forem ime
diatamente subordinados. 

Art. 200 - Só pelo voto da maio
ria absoluta dos seus membros po
derão os tribunais declarar a incons
titucionalidade de lei ou de ato do 
Poder Público. 

Art. 204 - Os pagamentos de
vidos pela Fazenda Federal, Esta
dual ou Municipal, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão na 
ordem de apresentação · dos preca
tórios e à conta dos créditOs respec
tivos, sendo proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos extra
orçamentários abertos para êsse fim. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS · 

PROJETO 

II - receber, a qualquer título 
e sob qualquer pretexto, 
percentagens nos pro
cessos sujeitos a seu des
pacho e julgamento; 

III - exercer atividade polí
tico-partidária. 

Art. 108 - Compete aos Tribu
nais: 

I - eleger seus Presidentes e 
demais órgãos de direção; 

n - elaborar seus regimentos 
internos e organizar os 
serviços auxiliares; pro
por ao Poder Legislativo 
a criação ou a extinção de 
cargos e a fixação dos 
respectivos vencimentos, 
provendo os mesmos car
gos; 

m - conceder, nós têrmos da 
lei, licença e férias aos 
seus juízes e servidores e 
aos que lhes forem ime
diatamente subordinados. 

Art. 109 - Somente pelo voto de 
maioria absoluta de seus membros, 
poderão os Tribunais declarar a in
constitucionalidade de lei ou de ato 
do poder público. 

· Art. 110 - Os pagamentos de
vidos pela Fazenda federal, estaqual 
ou· municipal em virtude de sen
tença judiciária far-se-ão na ordem 
de apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, proi
bida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos extraorçamentários 
abertos para êsse fim. 

§ 1.0 -. ~ obrigatória· a inclusão 
no orçamento das entidades de di
reito público de verba necessária ao 
pagamento dos seus débitos cons
tantes de precatórios judiciários 
apresentados até primeiro de julho. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o- As dotações orçamentá
rias e os créditos abertos serão con
signados ao Poder Judiciário, reco
lhendo-se as importâncias respec
tivas à repartição competente. Cabe 
ao Presidente do Tribunal, que pro
feriu a decisão exeqüenda, determi
nar o pagamento, segundo as possi
bilidades do depósito, e autorizar, a 
requerimento do credor preterido no 
seu direito de precedência, e depois 
de ouvido o chefe do Ministério Pú
blico, o seqüestro da quantia neces
sária à satisfação do débito. 

Seção II- Do Supremo 
Tribunal Federal 

Art. 113 - O Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital da 
União e jurisdição em todo o terri
tório nacional, compõe-se de dezes
seis ministros. 

§ 1.0 - Os Ministros serão no
meados pelo Presidente da Repú
blica, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, dentre brasi
leiros natos, maiores de trinta e 
cinco anos, de notável saber jurídico 
e reputação ilibada. · · . 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. - 204 - Parágrafo único 
As dotações orçamentárias e os cré
ditos abertos serão consignados ao · 
Poder Judiciário, recolhendo-se as 
importâncias à repartição compe
tente. Cabe ao Presidente do Tribu
nal Federal de Recursos ou, confor
me o caso, ao Presidente do Tribu
nal de Justiça expedir as ordens de 
pagamento segundo as possibilida
des do depósito, e autorizar, a re
querimento do credor preterido no 
seu direito de precedência, e depois 
de ouvido o Chefe do Ministério Pú
blico, o seqüestro da quantia neces
sária para satisfazer o débito. 

SEÇÃO II 
(Do Capítulo IV - Título I) 

Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 9'8 - O Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital daRe
pública e jurisdição em todo o ter
ritório nacional, compor-se-á de 
onze ministros. ~sse número, me
diante proposta do próprio Tribunal, 
poderá ser elevado por lei. 

Art. 99 - Os ministros do Su
premo Tribunal Federal serão no~ 
meados pelo Presidente da Repú
blica, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, dentre brasi
leiros (artigo 129, I e II), maiores de 
trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 

--------------------------------~ ------------------------------------
§ 2.o - Os Ministros, serão nos 

crimes de responsabilidade, proces
sados e julgados pelo Senado Fede
ral. 

Art. 114 - Compete ao Supremo 
Tribunal Federal: 

I - processar e julgar origi
nàriamen te: 

Art. 100 - Os ministros do Su
premo Tribunal Federal serão, nos 
crimes de responsabilidade proces
sados e julgados pelo SenadÓ Federal. 

Art. 101 - Ao Supremo Tribunal 
Federal compete: 

I - processar e julgar origi
nàriamente: 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2/65 

Art. 6.o - Os arts. 94, 98, 103 e 
105, da Constituição, passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

" 
Art. 98 - O Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital da 
República e j urisdlção em todo 
o território nacional, compor
se-á de dezesseis ministros." 

PRO .TE TO 

§ 2.0- As dotações orçamentá
rias e os créditos abertos serão con
signados ao Poder Jl;ldiciário, reco
lhendo-se as importâncias à repar
tição competente. Cabe ao Presidente 
do Tribunal que proferiu a decisão 
exeqüenda determinar o pagamento, 
segundo as possibilidades do depó
sito, e autorizar, a requerimento do 
credor preterido no seu direito de 
precedência, e depois de ouvido o 
chefe do Ministério Público, o se
qüestro da quantia necessária à sa
tisfação do débito. 

Seção II - Do Supremo 
.. Tribunal Federal 

Art. 111 -O Supremo Tribunal 
Federal, com sede na Capital da 
União e jurisdição em todo o terri
tório nacional, compõe-se de dezes
seis !dinistros. 

§ 1.o - Os Ministros serão no
meados pelo Presidente da Repú
blica, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado, dentre brasileiros na
tos, maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 

§ 2 .o - Os Ministros serão, nos 
crimes de responsabilidade, proces
sados e julgados pelo Senado. 

--------------------------------- ---------------------------------
Art. 112 - Compete ao Supremo 

Tribunal Federal: 

I - pr,o~essar e juigar origi
nariamente: 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

a) nos crimes comuns, o Pre
sidente da República, os seus pró
prios Ministros e o Procurador-Geral 
da República; 

b) nos crimes comuns e de res
ponsabilidade, os Ministros de Es
tado, ressalvado o disposto no final 
do art. 88, os Juízes Federais, os 
Juízes do Trabalho e os Membros dos 
Tribunais Superiores da União, dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, 
dos Tribunais de Justiça dos Estados., 
do Distrito Federal e dos Territórios, 
os Ministros dos Tribunais de Con
tas, da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, e os Chefes de 
Missão Diplomática de caráter per
manente; 

c) os litígios entre Estados es
trangeiros ou organismos interna
cionais e a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios; 

d) as causas e conflitos entre 
a União e os Estados, ou Territórios, 
ou entre uns e outros; 

e> os conflitos de jurisdição 
entre juízes ou tribunais federais de 
categoria~ diversas; entre quaisquer 
juizes ou tribunais federais e os dos 
Estados; entre os juízes federais su
bordinados a tribunais diferentes; 
entre juizes ou tribunais de Estados 
diversos, inclusive os do Distrito Fe-. 
deral e Terrltóri~s; 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

a) o Presidente da República 
nos crimes comuns; 

b) os seus próprios ministros e 
o Procurador-Geral da Re
pública nos crimes comuns; 

c) os ministros de Estado, os 
juízes dos tribunais superio
res federais, os desembarga
dores dos Tribunais de Jus
tiça dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, os 
ministros do Tribunal de 
Contas e os chéfes de missão 
diplomática em caráter per
manente, assim nos crimes 
comuns como nos de respon
sabilidade, ressalvado quanto 
aos ministros de Estado o 
disposto no final do art. 92; 

Art. 101 - I - d) os litígios 
entre os Estados estrangeiros e a 
União, os Estados, o Distrito Federal 
ou os Municípios; 

Art. 101 - I· - e) as causas e 
conflitos entre a União e os Estados 
ou entre êstes; 

Art. 101 - I - f) os conflitos 
de jurisdição entre juizes ou tribu
nais federais de justiças diversas, 
entre quaisquer juizes ou tribunais 
federais e os dos Estados entre juízes 
ou tribunais de Estados diferentes, 
inclusive os do Distrito Federal e os 
dos Territórios. 



-
-609-

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 16/65 

Art. 2.0 - As alíneas c, t, ii e k 
do art. 101, inciso I, passam a ter a 
seguinte redação: 

"c) os ministros de Estado, os 
juízes dos tribunais superio
res federais, dos tribunais 
regionais de trabalho, do 
Distrito Federal e dos Ter
ritórios, os ministros do Tri
bunal de Contas e os chefes 
de missão diplomática de 
caráter permanente, assim 
nos crimes comuns como nos 
de responsabilidade, ressal
vado quanto aos ministros 
de Estado o disposto no final 
do art. 9'2;" 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 16/65 

Art. 2.0 - As alíneas c, f, i e k, 
do art. 101, iniciso I, passam a ter a 
seguinte redação: 

"c) os conflitos de jurisdição 
entre juízes ou tribunais 
federais de justiças diver
sas; entre quaisquer juízes 

. ou tribunais federais e os 
dos Estados, entre. juízes fe
derais subordinados a tribu
nal diferente; entre juízes 
outribunais de Estados di
versos, inclusive os do Dis
trito Federal e os dos Terri
tórios; 

PROJETO 

a) nos crimes comuns, o Presi
dente da República, os seus 
próprios Ministros e o Pro
curador-Geral da República; 

b) nos crimes comuns e de res
ponsabilidade, os Ministros 
de Estado, ressalvado o dis
posto no final do art. 86, os 
juízes federais e os membros 
dos Tribunais Superiores da 
União, dos Tribunais do Tra
balho, dos Tribunais de Jus
tiça e de Alçada dos Estados 
e do Distrito Federal e dos 
Territórios, os Ministros dos 
Tribunais de Contas da 
União, dos Estados e do Dis
trito Federal e os Chefes de 
Missão Diplomática de · ca
ráter permanente; 

c) os litígios entre Estados es
trangeiros ou organismos in
ternacionais e a União, os 
Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; 

d) as causas e conflitos entre a 
União e os Estados, ou Ter
ritórios, ou entre uns e ou
tros; 

e) os conflitos de jurisdição en
tre juízes ou tribunais fede
rais de categorias diversas; 
entre quaisquer juízes ou tri
bunais federais e os dos Es
tados; entre os juízes fede
rais subordinados a tribu
nais diferentes; entre juízes 
ou tribunais de Estados di
versos, inclusive os do Dis
trito Federal e Territórios; 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

f) os conflitos de atribuições 
entre autoridades adminis
trativas e judiciárias da 
União ou entre autoridade 
judiciária de um Estado e as 
administrativas de outro, ou 
do Distrito Federal e dos 
Territórios, ou entre êstes e 
as da União; 

g) a extradição requisitada por 
. Estado estrangeiro e a homo- · 
logação de sentenças estran
geiras; 

h) o habeas corpus, quando o 
coator ou paciente fôr tribunal, fun
cionário ou autoridade, cujos atos 
estejam diretamente sujeitos à ju
risdição do Supremo Tribunal Fede
ral ou se tratar de crime sujeito a 
essa mesma jurisdição em única ins
tância, bem como se houver perigo 
de se consumar a violência antes 
que outro juiz ou tribunal possa co
r.ü1ecer do pedido; 

t> os mandados de segurança 
contra ato do Presidente da Repú
blica, das Mesas da ·Câmara e do 
Senado, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Tribunal de 
Contas da União; 

i> a declaração de suspensão 
de direitos políticos, na forma do 
artigo 151; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 101 -I - g) a extradição 
dos criminosos requisitada por Es
tados estrangeiros e a homologação 
das sentenças estrangeiras; 

Art. 101- I- h) o habeas cor
pus, quando o co-autor ou paciente 
fôr tribunal, funcionário ou autori
dade cujos atos estejam diretamente 
sujeitos à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal; quando se tratar 
de crime suje i to a essa mesma j u
risdição em única instância; e quan
do houver perigo de se consumar a 
violência, antes que outro juiz ou 
tribunal possa conhecer do pedido; 

Art. 101 -I- 1) Os mandatos 
de segurança contra ato do Presi
dente da República, da Mesa da Câ
mara ou do Senado e do Presidente 
do próprio Supremo Tribunal Fede
ral. 

Art. 101 - II - Julgar em re
curso ordinário: 

. . . . . . . . . . . ................... . 
c) os crimes políticos. 

-
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PROJETO 

f) os conflitos de atribuições 
entre autoridade administrativa e 
judiciária da União ou entre auto
ridade judiciária de um Estado e as 
administrativas de outro, ou do Dis
trito Federal e dos Territórios, ou 
entre êstes e as da União; 

----------------------------------1----------------------------------

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 16/65 

Art. 2.o - As alíneas c, f, i e k, 
do art. 101, inciso I, passam a ter a 
seguinte redaçao: 

i) os mandados de segurança 
contra a tos do Presidente da 
República, do Senado e da 
Câmara dos Deputados ou 
das respectivas Mesas, do 
próprio Supremo Tribunal Fe
deral, de suas Turmas ou de 
seu Presidente, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Tri
bunal de Contas e dos Tri
bunais Federais de última 
instância (art. 106, art. 109, I, 
e art. 122, I) ; " 

g) a extradição requisitada por 
Estado estrangeiro e a homologação 
de sentenças estrangeiras; 

h) o. "habeas corpus", quando o 
coator ou paciente fôr tri
bunal, funcionário ou autori
dade cujos atos estejam dire
tamente sujeitos à jurisdição 
do Supremo Tribunal Fede
ral ou se tratar de crime 
sujeito a essa mesma juris
dição em única instância; 

i) os mandados de segurança 
contra ato do Presidente da 
República, das Mesas da Câ
mara e do Senado, do Presi
dente do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal de Con
tas da União; 

--------------------------------------------------------------------
j) a declaração de suspensão de 

direitos individuais ou políti
cos, na forma do art. 151, 
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_________________________________ , ___________________________________ _ 
. l) a representação do Procura

dor-Geral da República, por incons
titucionalidade de lei ou a to norma
tivo fed~ral ou estadual; 

m) as revisões criminais e as 
ações rescisórias . de seus julgados; 

n) a execução das sentenças, 
nas causas de sua competência ori
ginária, facultada a delegação de 
a tos processuais; 

II - julgar em recurso ordinário: 

a) os mandados de segurança e 
os habeas corpus decididos em única 
ou última instância pelos tribunais 
locais ou federais, quando denega
tória a decisão; 

b) as causas · em que forem 
parte um Estado estrangeiro e pes
soa domiciliada ou residente no pais; 

Art. 101- I- k) as ações res
cisórias de seus acórdãos; 

Art. 101 - IV - rever, em be
nefício dos condenados, as suas de
cisões criminais em processos findos. 

Art. 101 - I - j) a execução 
das sentenças nas causas da sua 
competência originária, sendo facul
tada a delegação dos atos proces
suais a juiz inferior ou a outro Tri
bunal; 

Art. 10.1 - II - julgar em re
curso ordinário: 

Art. 101 - n - a) os mandados 
de segurança e os habeas corpus 
decididos em última instância pelos 
tribunais locais ou federais, quando 
denegatória a decisão; 

Art. 101 - U - b) as causas 
decididas por juízes locais, fundadas 
em tratados ou contrato da União 
com Estado estrangeiro, assim como 
as em que forem partes um Estado 
estrangeiro ·e pessoa domiciliada no 
Pais; 

--------------------------------· ----------------------------------· 
c) os casos previstos no arti

go 122, § § 1.0 e 2.o, 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 2.o - As alíneas c, t, i e k, 
do art. 101, inciso I, passam a ter a 
seguinte redação: 

" 
k) a representação contra in

constitucionalidade de lei ou 
ato de natureza normativa 
federal ou estadual encami
nhada pelo Procurador-Ge
ral da República." 

PROJETO 

k) a representação do Procura
dor-Geral da República, por 
inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo, federal ou 
estadual; 

-----------------~--------------·--·-------

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 3.o - Ao art. 101, inciso. I, 
é acrescida a seguinte alínea: · 

"1) as ações rescisórias de seus 
acórdãos e dos acórdãos das 
Turmas." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 4.o ..;_ A alínea b do art. 101, 
inciso II, passa a ter a seguinte re
dação: 

"b) as causas em . que forem 
partes um Estado estrangei
ro e pessoa domiciliada no 
País." 

1) as revisões cr1m1nais e as 
ações rescisórias de seus jul
gados; 

m) a execução das sentenças, 
nas causas de sua compe
tência originária, facultada 
a delegação de atos proces
suais; 

II - julgar em recurso ordi
nário: 

a) os mandados de segurança e 
os "habeas corpus" decididos 
em única instância pelos tri
bunais locais ou federais, 
quando denegatória a deci
são; 

b) as causas em que forem parte 
um Estado estrangeiro e pes
soa domiciliada no País; 

c) os casos previstos no art. 120, 
§ § 1.0 e 2.0. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

lli - julgar mediante recurso 
extraordinário as causas decididas 
em única ou última instância por 
outros tribunais ou juízes, quando 
a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta 
Constituição ou negar vigência de 
tratado ou lei federal; 

b) declarar a inconstituciona
lidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de 
govêrno local contestado em face da 
Constituição ou de lei federal; 

d) der à lei interpretação di
vergente da que lhe haja dado ou
tro tribunal ou o próprio Supremo 
Tribunal Federal. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 101 - III -julgar em re
curso extraordinário as causas de
cididas em única ou última instân
cia por outros tribunais ou juízes; 

Art. 101 - ill - a) quando a 
decisão fôr contrária a dispositivo 
desta Constituição ou a letra de tra
tado ou Lei Federal; 

Art. 101 - In - b) quando se 
questionar sôbre a validade de lei 
federal em face desta Constituição, 
e a decisão recorrida negar aplica
ção à lei impugnada; 

Art. 101 - ni - c) quando se 
contestar a validade de lei ou ato de 
govêrno local em face desta Consti
tuição ou de lei federal, e a decisão 
recorrida julgar válida a lei ou o 
ato; 

Art. 101 - m - d) quando na 
decisão recorrida a interpretação da 
lei federal invocada fôr diversa da 
que lhe haja dado qualquer dos ou
tros Tribunais ou o próprio Supremo 
Tribunal Federal; 

-----------------------------------1---------------------------------~ 

Art. 115 - O Supremo Tribunal 
Federal funcionará em plenário ou 
dividido em turmas. . 

Parágrafo único. - O regimento 
interno estabelecerá: 

a> a competência do plenário 
além dos casos previstos no art. 114, 
n.o I, letras a, b, c, ã, i,; e Z, que lhe 
são privativos; 

b) a composição e a competên
c ia das turmas; 

c) o processo e o julgamento 
dos feitos de sua competência origi
nária ou de recurso· 
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ATOS INSTITUCIONAIS PROJETO 

III - julgar, mediante recurso 
extraordinário, as causas 
decididas em única ou 
última instância por ou
tros tribunais, quando 
decisão recorrida: 

a) contrair a Constituição ou 
negar vigência de tratado ou 
lei federal; 

b) declarar a inconstitucionall
dade de tratado ou lei fede
ral; 

c) julgar válida lei ou ato do 
govêmo local contestado em 
face da Constituição ou de lei 
federal; 

----------------------------------1----------------------------------

ATO INSTITUCIONAL N.o 2/65 

Art. 6.0 - Os arts. 94, 98, 103 e 
105, da Constituição, passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

" 
Art. 98 - ................... . 

Parágrafo único - O Tribunal 
:funcionará em plenário e dividido 
em três turmas de cinco Ministros 
cada uma." 

d) der a lei ou tratado federal 
interpretação divergente da 
que lhe haja dado outro 
tribunal. 

Parágrafo único - O recurso 
extraordinário por divergência ju
risprudencial é privativo dos presi
dentes dos Tribunais e dos órgãos 
do Ministério Público, salvo quando 
a decisão divergente fôr do próprio 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 113 - O Supremo Tribunal 
Federal funcionará em plenário ou 
dividido em turmas. 

Parágrafo único - O regimento 
interno estabelecerá: 

a) a competência do plenário 
além dos casos previstos no 
art. 112, n.o I, letras a, b, c, 
à, i, 'i e k, que lhe são priva
tivos; 

b) a composição e a competên
cia das turmas; 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

- . 
d) a competência de seu Presi

dente para conceder exequatur a 
cartas rogatórias de tribunais es
trangeiros. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 102 - Com recurso volun
tário para o Supremo Tribunal Fe
deral, é da competência do seu Pre
sidente conceder exequatur a cartas 
rogatórias de tribunais estrangeiros. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. s·.o -Ao art. 101 são acres
cidos os seguintes parágrafos: 

"§ 1.0 - Incumbe ao Tribunal 
Pleno o julgamento: 

a) das causas de competência 
originária de que trata o in
ciso I, com exceção das pre
vistas na alínea h, a menos 
que se trate de medida re
querida contra ato do Pre
sidente da República, dos 
Ministros de Estado, da Câ
mara dos Deputados, do Se
nado Federal e do próprio 
Supremo Tribunal Federal; 

b) das prejudiciais de inconsti
tucionalidade suscitadas pe
las Turmas; 

c) de recursos interpostos: de 
decisões das turmas, se di
vergirem entre si na inter
pretação do direito federal; 

d) dos recursos ordinários nos 
crimes políticos (inciso n, 
c>; 

e) das revisões criminais (inci
so IV); 

f) dos recursos que as turmas 
decidirem submeter ao plená
rio do tribunal. 

§ 2.o - Incumbe às turmas o 
julgamento definitivo das matérias 
enumeradas nos incisos I, h (com a 
ressalva prevista na alinea a do pa
râgrafo anterior), II a e b, e i:II, 
dêste artigo, e distribuídas na forma 
da lei." 

PROJETO 

c) o processo e o julgamento dos 
feitos de sua competência 
originária ou de recurso; 

d) a competência de seu presi
dente para conceder exequa
tur a cartas rogatórias de 
tribunais estrangeiros. 
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Seção III - Dos Tribunais Federais 
de Recursos 

Art. 116 - O Tribunal Federal 
de Recursos compõe-se de treze Mi
nistros vitalícios nomeados pelo Pre
sidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado Fe
deral, sendo oito entre Magistrados 
e cinco entre advogados e membros 
do Ministério Público, todos com os 
requisitos do art. 113, § 1.0 

§ 1.0 - A Lei Complementar 
pf)derá criar mais dois Tribunais Fe
derais de Recursos, um no Estado de 
Pernambuco e outro no Estado de 
São Paulo, fixando-lhes a jurisdição 
e menor número de Ministros cuja 
escolha se fará com o mesmo 'crité
rio mencionado neste artigo. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Seção III - (Capítulo IV -
Título 1) 

Do Tribunal Federal de Recursos 

Art. 103 - O Tribunal Federal 
de Recursos, com sede na Capital 
Federal, compor-se-á de nove juízes, 
nomeados pelo Presidente da Repú
blica, depois de aprovada a esco
lha pelo Senado Federal, sendo dois 
terços entre magistrados e um têrço 
entre advogados e membros do Mi
nistério Público, com os requisitos do 
art. 99. 

Art. 105 - A lei poderá criar, 
em diferentes regiões do País, outros 
Tribunais Federais de Recursos, me
diante proposta do próprio Tribunal 
e aprovação do Supremo Tribunal 
Federal fixando-lhes sede e jurisdi
·ção territorial e observados os pre
ceitos dos arts. 103 e 104. 

l 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

E:MENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 6.0 

"Art. 103 - O Tribunal Federal 
de Recursos, com sede na Capi
tal Federal, compor-se-á de tre
ze juízes, nomeados pelo Presi
dente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, sendo oito entre magis
trados e cinco entre advogados 
e membros do Ministério Públi
co, todos com os requisitos do 
art. 99." 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0 - ................... . 

"Art. 103 - O Tribunal Federal 
de Recursos, com sede na Capi
tal Federal, compor-se-á de tre
ze juízes, nomeados pelo Presi
dente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, oito entre magistrados 
e cinco entre advogados e mem
bros do Ministério Público, to
dos com os requisitos do art. 
99." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 6.0 -

§ 2.o - A lei poderá criar, em 
diferentes regiões do País, outros Tri
bunais Federais de Recursos, median
te proposta do Presidente da Repú
blica, ouvidos o próprio Tribunal e o 
Supremo Tribunal Federal, fixando
lhes sede e jurisdição territorial e 
observados os preceitos dos arts. 103 
e 104. 

(Vide Ato Institucional n.o 2/65, 
art. 6.o, in "Dos Juízes Federais".) 

PRO .TE TO 

SEÇÃO III 

Dos Tribunais Federais de Recursos 

Art. 114 - Os Tribunais Fede
rais de Recursos compõem-se de tre
ze juízes nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a 
escolha pelo Senado, sendo oito ma
gistrados e cinco entre advogados e 
membros do Ministério Público, to
dos com os requisitos do art. 111, 
§ 1,0 

§ 4.0 - A lei complementar po
derá criar outros Tribunais de Re

. cursos, fixando-lhes sede e jurisdi
ção. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o - É privativo do Tribunal 
Federal de Recursos, com sede na 
Capital da União, o julgamento de 
mandado de segurança contra a to de 
Ministro de Estado. 

§ a.o - os Tribunais Federais 
de Recursos funcionarão em plená
rio ou em turmas. 

CONSTITUI'ÇAO DE 1946 

Art. 103 - ................... . 
Parágrafo único - O Tribunal 

poderá dividir-se em câmaras ou 
turmas. 

---------------------------------1---------------------------------
Art. 117 - Compete aos Tribu

nais Federais de Recursos: 
I - processar e julgar originà

riamente: 
a) as revisões criminais e as 

ações rescisórias de seus julgados; 

Art. 104 - Compete ao Tribunal 
Federal . de Recursos: 

I - processar. e julgar origi
nàriamente: 

a) as ações rescisórias de 
seus acórdãos; 

................................ 
III - rever, em benefício dos 

condenados as suas deci
sões criminais em proces
sos findos. 

" 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 6.0 - ..................... . 
§ 1.o - O Tribunal poderá di

vidir-se em câmaras ou turmas. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2/65 

Art. 6.0 - .•••••••••.••••••.••• 

"Art. 103 - .. ; .............. . 
Parágrafo único - O Tribunal 

poderá dividir-se em câmaras ou 
turmas." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 8.0 - ................... . 
· · "d) as ações rescisórias dos seus 

.acórdãos e dos acórdãos 
de suas Câmaras ou Tur
mas." 

PROJETO 

§ 1.0- Haverá um Tribunal Fe
deral de Recursos com sede na ca
pital da União, e dois outros com 
sede, respectivamente, nas capitais 
dos Estados de São Paulo e da. Gua
nabara. 

§ 2.o - A jurisdição do tribunal 
seriado em São Paulo compreende 
êste Estado e mais os do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso; do sediado na Gua
nabara, êste Estado e os da Bahia, 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo; 
e do sediado na Capital da União, o 
Distrito Federal, os Territórios e os 
Estados não compreendidos na ju
risdição dos demais tribunais. 

§ s.o- É privativo do Tribunal 
Federal de Recursos com sede na 
Capital da União o julgamento de 
mandado de segurança contra ato de 
Ministro de Estado. 

§ 5.o - Os Tribunais Federais 
de Recursos funcionarão em plenário 
ou em turmas cuja composição e 
competência serão estabelecidas em 
regimento ln terno. 

Art. 115 - Compete aos Tribunais 
Federais de Recursos: 

I - Processar e ju1gar originària
mente: 

a) as revisões criminais e as 
aÇões rescisórias de seus jul
gados; 



I 

__ ...,:.._ ___ ..;__~----------ll...--'~~1.)_' ------'---'----'-----i:.....· !J....I ------~ 

· .. ,., 
~ .. 

I ' 

~---

-622-

CONSTITUIÇÃO DE 1967 

b) os mandados de segurança 
contra ato de Ministro de Estado, do 
Presidente do próprio Tribunal, ou 
de suas turmas, do responsável pela 
direção-geral da polícia federal, ou 
de juiz federal; 

c) os habeas corpus, quando a 
autoridade coatora fôr Ministro de 
Estado, ou responsável pela direção
geral da polícia federal, ou juiz fe
deral; 

à) os conflitos de jurisdição 
entre juízes federais subordinados ao 
mesmo tribunal ou entre suas tur
mas; 

II- julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos juízes fe
derais. 

Parágrafo único - A lei poderá 
estabelecer a competência originária 
dos Tribunais Federais de Recursos 
para a anulação de a tos administra-
tivos de natureza tributária. . 1 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 104 - ..................... . 
I- .......................... . 

b) os mandados de segu
rança, quando a auto
ridade coatora fôr Mi
nistro de · Estado, o 
próprio Tribunal ou o 
seu Presidente; 

Art. 104 - ....... · ................ . 
II - julgar em grau de recurso: 

a) as causas decididas em pri
meira instância, quando a 
União fôr interessada como 
autora, ré, assistente ou opa
ente, exceto as de falência, 
ou quando se tratar de crimes 
praticados em detrimento de 
bens, serviços ou inter'êsses 
da União, ressalvada a com
petência da Justiça Eleitoral 
e da Justiça Mllitar; 

b) as decisões de juízes locais, 
denegatórias de habeas cor
pus, e as proferidas em man
dados de segurança, se fede
ral a autoridade apontada 
como coa tora; 

:I 

1 
,l 
l 
I 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 
Art. 7.0 - •••••.•.••••••....•.• 

a) os mandados de segurança 
contra ato de Ministro de 
Estado, do Presidente e das 
Câmaras ou Turmas do pró
prio Tribunal ou de Juiz Fe
deral; 

EMENDA CONSTITUCIO!~AL 

N.O 16/64 

Art. 7.0 - ••••••••••••••••.•.• 

b) os h.abeas corpus quarido a 
autoridade coatora fôr juiz 
federal. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/64 

Art. 8.0 - ···················· 
c) os conflitos de jurisdição en

tre juízes federais subordina
dos ao mesmo Tribunal; 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/64 
Art. 9.o- O inciso II do art. 104 

passa a ter a seguinte redação: 
''II - julgar, em grau de recu

so, as causas decididas 
pelos juízes federais em 
matéria civil ou criminal, 
ressalvada a hipótese do 
art. 101, II." 

PRO.JETO 

b) os mandados de segurança 
contra ato de Ministro de 
Estado, do Presidente do pró
prio Tribunal ou de suas tur
mas, do Diretor-Geral do 
Departamento Federal de Se
gurança Pública, ou de juiz 
federal; 

c) os habeas corpus, quando 
a autoridade coatora fôr Mi
nistro de Estado, Diretor
Geral do Departamento Fe
deral de Segurança Pública 
ou juiz federal; 

d) os conflitos de jurisdição en
tre juízes federais subordi
nados ao mesmo tribunal ou 
entre suas turmas; 

II- julgar, em grau de recurso, 
as c a usas decididas pelos 
juízes federais. 

Parágrafo único - A lei poderá 
estabelecer a competência originária 
dos Tribunais Federais de Recursos 
para a anulação de atas adminis
trativos de natureza tributária. 
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Seção IV ___. Dos Juízes Federais 

· Art. 118- Os juízes federais se
rãp nomeados pelo Presidente· da 
República, dentre brasileiros, maio
res de trinta anos, de cultura e ido
neidade moral, mediante concurso 
de títulos e provas, organizado pelo 
Tribunal Federal de Recursos, con
forme a respectiva jurisdição. 

CONSTITUI'ÇÃO DE 1946 

----------------------------------1--------------------------------
§ 1.o - Cada Estado ou Terri- · 

tório, assim como o Distrito Federal, 
constituirá uma seção judiciária, que 
terá por sede a respectiva Capital. 
Lei complementar poderá criar novas 
seções. 

§ 2.o- A lei fixará o número de 
juízes de cada seção e regulará o 
provimento dos cargos de juízes 
substitutos, serventuários e funcio
nários da Justiça. 

Art. 119 - Aos juízes federais 
compete processar e julgar, em pri
meira instância: 

I - as causas em que a União, 
entidade autárquica ou emprêsa pú
blica federal fôr interessada na con
dição de autora, ré,. assistente ou 
oponente, exceto as de falência e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral, à Militar 
ou à do Trabalho, conforme deter
minação legal; 

II- as causas entre Estado es
trangeiro, ou organismo internacio
nal, e pessoa domiciliada ou residente 
no Brasil; 

\ ' 
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ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.o - Os arts. 94, 9'8, 103 e 
105, da Constituição, passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

................................ 
"Art. 105 - Os juízes federais 
serão nomeados pelo Presidente 
da República dentre cinco cida
dãos indicados na forma da lei 
pelo Supremo Tribunal Federal." 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0 - ••• 

"Art. 105 - ... 
§ 1.0 - Cada Estado ou Terri

tório, bem assim o Distrito Federal, 
constituirão· de per si uma seção 
judicial, que terá por sede a Capital 
respectiva. 

PROJETO 

Seção IV - Dos Juízes Federais 

Art. 116 - Os juízes federais 
serão nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros natos, 
maiores de trinta anos, de cultura e 
de idoneidade moral, mediante con
curso de títulos e provas, organizado 
pelo Tribunal Federal de Recursos, 
conforme a respectiva jurisdição. 

§ 1.0 - Cada Estado, ou Terri
tório, assim como o Distrito Federal 
constituirão uma sessão judiciária, 
que terá por sede a capital respectiva. 

----------------------------------1----------------------------------
ATO INSTITUCIONAL N.O 2 

Ai-t. 6.0 - ••• 

"Art. 105 - ... 
§ 2.o - A lei fixará o número 

de juízes de cada seção, bem come 
regulará o provimento dos cargos de 
juízes substitutos, serventuários e 
funcionários da Justiça. 

ATO INSTITUCIONAL N.O 2 

Art. 6.0 - ••• 

"Art. 105 - ... 
§ 3.o- Aos juízes federais com

pete processar e julgar em primeira 
instância: 

a) as causas em que a União ou 
entidade autárquica federal 
fôr interessada como autora, 
ré, assistente ou opoente, 
exceto as dé falência e aci
dentes de trabalho. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 
Art. 6·.o- ... 

Art. 105- § 3.0- ... 
b) as causas entre Estados es

trangeiros e pessoas domici
liadas no Brasil. 

§ 2.o- A lei fixará o número de 
juízes de cada seção e regulará o 
provimento dos cargos de juízes
-substitutos, serventuário& e funcio
nários da Justiça. 

Art. 117 - Aos juízes federais 
compete processar e julgar, em pri
meira instância: 

I- as causas em que a União, 
entidade autárquica ou 

• emprêsa pública federal 
fôr interessada na condi
ção de autora, ré, assis
tente ou oponente, exceto 
as de falência e acidentes 
do trabalho; 

. -----·-----
II - as causas entre Estado 

estrangeiro ou organismo 
internacional, e pessoa 
domiciliada no Brasil; 

o 
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m - as causas fundadas em 
tratado ou em contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo in
ternacional; 

IV - os crimes políticos e os 
praticados em detrimento de bens, 
serviços ou interêsse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou em
prêsas públicas, ressalvada. a compe
tência da Justiça Militar e da Jus
tiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tra
tado ou convenção internacional e 
os cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência 
da Justiça Mllitar; 

VI- os crimes contra a organi
zação do trabalho, ou decorrentes 
de greve; 

VII - os habeas corpus em ma
téria criminal de . sua competência, 
ou quando o constrangimento pro
vier de autoridade, cujos atos não 
estejam diretamente sujeitos a outra 
jurisdição . 

CONSTITUIÇAO DE 1946 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0 - •.• 

Art. 105 - § 3,0 - ... 
c) as causas fundadas em tra

tado ou em contrato da União 
com Estado estrangeiro ou 
com organismo internacio
nal; 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0 - ••• 

Art. 105 - § 3.0 - ... 
e) os crimes políticos e os pra

ticados em detrimento de 
bens, serviços ou in terêsse da 
União ou de suas entidades 
autárquicas, ressalvada a 
competência da Justiça Mi
litar e da Ju~tiça Eleitoral; 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0- ... 

Art. 105 - § 3,0 - ... 

f) os crimes que constituem ob
jeto de tratado ou de conven
ção internacional e os prati
cados a bordo de na vi os ou 
aeronaves, ressalvada a com
petência da Justiça Militar; 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0- ... 

Art. 105 - § 3.o - ... 
g) os crimes contra a organiza

ção do trabalho e o exercício 
do direito de greve; 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.C'- ... 

Art. 105 - § 3.0 - ... 
h) os habeas corpus em matéria 

criminal de sua competência 
ou quando a coação provier 
de autoridade federal não 
subordinada a órgão superior 
da Justiça da União; 

PROJETO 

III - as causas fundadas em 
tratado ou em contrato 
da União com Estado es
trangeiro ou organismo 
internacional; 

IV - os crimes políticos e os 
praticados em detrimen
to de bens, serviços ou 
interêsse da União ou de 
suas entidades autárqui
cas, ou emprêsas públicas, 
ressalvada a competência 
da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 

V - ·os crimes previstos em 
tratado ou convenção in
ternacional e os cometi
dos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça 
Militar; 

VI- os crimes contra a orga
nização do trabalho ou 
decorrentes de greve; . 

VII - os habeas corpus em ma
téria criminal de sua com
petência, ou · quando o 
constrangimento provier 
de autoridade cujos atos 
não estejam diretamen te 
sujeitos a outra jurisdi
ção; 

,1 
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VIII - os mandados de segu
rança contra ato de autoridade fe
deral excetuados os casos de com
petêr{cia do Supre~o Tribu~al Fede
ral ou dos Tribunais Federais de Re
cursos; 

IX- as questões de direito ma
rítimo e de navegação, inclusive a 
aérea: 

X - os crimes de ingresso ou 
permanência irregular de estra~~ei
ro; a execução das cartas roga tor1as, 
após o exequatur, e das senten5as 
estrangeiras, após a homologaçao; 
as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à na
turalização. 

§ 1.0 - As causas em que a União 
fôr autora serã·o aforadas na Capi
tal do Estado ou Território em que 
tiver domicílio a outra parte. As in
tentadas contra a União poderão ser 
aforadas na Capital do Estado ou 
Território em que fôr domiciliado o 
autor; na Capital do Estado em que 
se verificou o ato ou fato que deu 
origem à demanda ou esteja si tua da 
a coisa; ou ainda no Distrito Federal. 

§ 2.o- As causas propostas pe
rante outros juízes, se a União nelas 
intervier, como assistente ou opoente, 
passarão a ·ser da competência do 
juiz federal respectivo. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 201 - As causas em que a 
União fôr autora serão aforadas na 
Capital do Estado ou Território em 
que tiver domicílio a outra parte. 
As intentadas contra a União pode
rão ser· aforadas na Capital do Es
tado ou Território em que fôr do
miciliado o autor; na Capital do 
Estado em que se verificou o ato ou 
fato originador da demanda ou es
teja situada a coisa; ou ainda no 
Distrito Federal. 

Art. 201- ... 

§ 1.0- As causas propostas pe~ 
rante outros juízes, se a União nelas 
intervier como assistente ou opoente, 
passarão a ser da competência de 
um dos juízes da Capital. 

-----------------------------------1------------------------------------
§ s.o - A lei poderá permitir 

que a ação fiscal seja proposta nou
tro fôro, e atribuir ·ao Ministérib 
Público. estadual a representação 
judicial da União. 

Art. 201 - ... 

§ 2.o - A lei poderá permitir 
que a ação seja proposta noutro fôro, 
cometendo ao Ministério Público 
est~dual a representação judicial da 
Un1ao. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 6.0 - ••• 

Art. 105 - § 3.o - ... 

i) os mandados de segurança 
contra ato de autoridade fe
deral, excetuados os casos do 
art. 101, I, i, e do art. 104, I, b. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 201 - O § 1.o do art. 201 
passa a ter a seguinte redação: 

"§ 1.0- As causas propostas pe
rante outros juizes, se a União 
nelas interferir como assistente 
ou opoente, passarão a ser da 
competência do juiz federal." 

PROJETO 

vrn- os mandados de segu
rança contra ato de au
toridade federal, exce
tuados os casos de com~ 
petência do Supremo 
Tribunal Federal ou dos 
Tribunais Federais de 
Recursos. 

§ 1.0 - As causas em que a 
União fôr autora serão aforadas na 
capital do Estado ou Território em 
que tiver domicílio a outra parte. As 
intenta das contra a União poderão 
ser aforadas na capital do Estado 
ou Território em que fôr domiciliado 
o autor; na capital do Estado em que 
se verificou o ato ou fato originador 
da demanda ou esteja situada a coi
sa; ou ainda no Distrito Federal. 

§ 2.o -As causas propostas pe
rante outros juízes, se a União nelas 
intervier como assistente ou opo
nente, passarão a ser da competência 
do juiz federal respectivo. 

§ 3.o- A lei poderá permitir que 
a ação fiscal seja proposta noutro 
fôro, e atribuir ao Ministério Público 
estadual a representação judicial da 
União. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Seção V - Dos Tribunais e Juízes 
Militares 

Art. 120 - São órgãos da Justiça 
Militar o Superior Tribunal Militar 
e os Tribunais e juízes inferiores 
instituídos por lei. 

Art. 121 - O Superior Tribunal 
Militar compor-se-ã de quinze Minis
tros vitalícios, nomeados pelo Presi
dente da República, depois de apro
vada a escolha pelo Senado Federal, 
sendo três entre oficiais-generais da 
a tiva da Marinha de Guerra, qua
tro entre oficiais-generais da ativa 
do Exército, três entre oficiais-ge
nerais da ativa da Aeronáutica Mi
litar e cinco entre civis. 

§ 1.0 - Os Ministros civis serão 
brasileiros natos, maiores de trinta e 
cinco anos, livremente escolhidos 
pelo Presidente da República, sendo: 

a) três de notório saber jurí
dico e idoneidade moral, com prática 
forense de mais de dez anos· 

' b) dois auditores e membros do 
Ministério Público da Justiça MUl
tar, de comprovado saber juridico. 

§ 2.0 - Os juízes mUltares e to
gat!_os do Superior Tribunal MUltar 
terao vencimentos iguais aos dos 
Ministros dos Tribunais Federais de 
Recursos. 

Art. 122 A Justiça Militar com
pete processar e julgar, nos crimes 
militares definidos em lei, os milita
res e as pessoas que lhes são asseme
lhadas. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

SEÇÃO IV 
(Do Capítulo IV - Título I) 

Dos Juízes e Tribunais Militares 

Art. 106 - São órgãos da Justiça 
Militar o Superior Tribunal Militar 
e os tribunais e juízes inferiores que 
a lei instituir. 

Art. 106- ... 

Parágrafo único - A lei disporá 
sôbre o número e a forma de esco
lha dos juízes militares e togados do 
Superior Tribunal Militar, os quais 
terão vencimentos iguais aos dos 
juízes do Tribunal Federal de Re
cursos, e estabelecerá as condições 
de acesso dos auditores. 

Ai't. 107 - A inamovibilidade 
assegurada aos membros da Justiça 
Militar não os exi;rne da obrigação 
de acompanhar as fôrças junto às 
quais tenham de servir. 

(Vide, acima, parãgrafo único 
do art. 106). 

Art. 108 - A Justiça Militar 
compe~ .Processar. e julgar, nos cri
m~s mi11 tares definidos em lei, os 
m1litares e as pessoas que lhes são 
assemelhadas. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 7 .o - o Superior Tribunal 
Militar compor-se-á de quinze juízes 
vitalícios, com a denominação de 
Ministros, nomeados pelo Presidente 
da República, dos quais quatro es
colhidos dentre os generais efetivos 
do Exército três dentre oficiais
generais efetivos da Armada, três 
dentre os oficiais-generais efetivos 
da Aeronáutica e cinco civis. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 7.0 - ••• 

Parágrafo único - As vagas de 
ministros togados serão preenchidas 
por brasileiros natos, maiores de 35 
anos de idade, da forma seguinte: 

I - três por cidadãos de notó
rio saber jurídico e repu
tação ilibada, com prá
tica forense de mais de 
dez anos, da livre escolha 
do Presidente da Repú
blica; 

n - duas por auditores e Pro
curador-Geral da Justiça 
MUltar. 

PROJETO 

Seção V - Dos Tribunais e Juízes 
Militares 

Art. 118 - São órgãos da Jus
tiça Militar o Superior Tribunal Mi
litar e os Tribunais e Juízes inferio
res instituídos por lei. 

Art. 119- o Superior Tribunal 
Militar compor-se-á de quinze juízes 
vitalícios, com a denominação de 
Ministros, nomeados pelo Presidente 
da República, dos quais quatro es
colhidos dentre os oficiais-generais 
da ativa do Exército, três dentre os 
oficiais-generais da ativa da Mari
nha de Guerra, três dentre os ofi
ciais-generais da ativa da Aeronáu
tica Militar e cinco civis. 

Parágrafo único - As vagas de 
Ministros civis serão preenchidas 
por brasileiros na tos, maiores de 
trinta e cinco anos de idade, da for
ma seguinte: 

a> três por cidadãos de notório 
saber jurídico e idoneidade 
moral, com prâ tica forense 
de mais de dez anos, de livre 
escolha do Presidente da Re
pública; 

b) duas por auditores e mem
. bros do Ministério Público da 
Justiça MUi tar de compro
vado saber· juridico. 

Art. 120 - A Justiça compete 
processar e julgar, nos crimes mili
tares definidos em lei, os militares 
e as pessoas que lhes são asseme
lhadas. 

• 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 1. o - ~sse fôro especial pode
rá estender-se aos civis, nos .. casos 
expressos em lei para repressao de 
crimes contra a segurança nacional 
ou as instituições militares, com re
curso ordinário para o Supremo Tri
bunal Federal. 

§ 2.o - Compete originària
mente ao Superior Tribunal Militar 
processar e julgar os Governadores 
de Estado e seus Secretários, nos cri
mes referidos no § 1.o 

§ a.o - A lei regulará a apli
cação das penas da legislação militar 
em tempo de guerra. 

Seção VI - Dos Tribunais e Juízes 
Eleitorais 

Art. 123 - Os órgãos . da Justiça 
Eleitoral são os seguintes: 

I- Tribunal Superior Elei
toral; 

n- Tribuna is Regionais 
Eleitorais; 

m - Juizes Ele i torais; 

IV- Juntas Eleitorais. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 108 - ... 

§ 1.o - ~sse fôro especial po
derá estender-se aos civis, nos casos 
expressos em lei, para a repressão 
de crimes contra a segurança ex
terna do País ou as instituições 
militares. 

Art. 108 - ... 

§ 2.o- A lei regulará a aplicação 
das penas da legislação militar em 
tempo de guerra. 

SEÇÃO V 
(Do Capítulo IV - Título I) 

D·os Juízes e Tribunais Militares 

Art. 109 ~ os Orgãos da Justiça 
Eleitoral são os seguintes: 

I -Tribunal Superior Eleitoral; 

Art. 109 - II - Tribunais Re
gionais Eleitorais; 

Art. 109 - IV - Juízes Eleito
rais. 

Art. 109 - In - Juntas Elei
torais; 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. 8.0 -O § 1.0 do art. 108 da 
Constituição passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"§ 1.0 - ~sse fôro especial po
derá estender-se aos civis, nos 
casos expressos em lei para re
pressão de crimes contra a se
gurança nacional ou as institui
ções militares." 
§ 1.o- Competem à Justiça Mi

litar, na forma da legislação proces
sual, o processo e julgamento dos 
crimes previstos na Lei n.O 1. 802, de 
5 de janeiro de 1953. 

§ 2.o - A competência da Jus
tiça Militar nos crimes referidos no 
parágrafo anterior, com as penas aos 
mesmos atribuídas, prevalecerá sôbre 
qualquer outra estabelecida em leis 
ordinárias, ainda que tais crimes te
nham igual definição nestas leis. 

ATO INSTITUCIONAL N.o 2 

Art. a.o - ................... . 
§ 3.o - Compete originària

mente ao Superior Tribunal Militar 
processar e julgar os Governadores 
de Estado e seus secretários, nos cri
mes referidos no parágrafo primeiro, 
e aos Conselhos de Justiça, nos de
mais casos. 

PROJETO 

§ 1.o - ~sse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos ex
pressos em lei para repressão de cri
mes contra a segurança nacional ou 
as instituições militares; nesse caso 
a lei assegurará recurso para o . Su
premo Tribunal Federal. 

§ 2.o- Compete originàriamente 
ao Superior Tribunal Militar proces
sar e julgar os Governadores de Es
tado e seus Secretários nos crimes 
referidos no parágrafo primeiro. 

§ a.o - A lei regulará a aplica
ção das penas da legislação militar 
em tempo de guerra. 

SEÇÃO VI 
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 

Art. 121 - Os órgãos da Justiça 
Eleitoral são os seguintes: 

I -Tribunal Superior Elei
toral; 

II - T r i b u n a i s Regionais 
Eleitorais; 

----------------------------------------------------------------------
III - Juízes Eleitorais; 

IV -Juntas Eleitorais. 

• 
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CONSTITUIÇAO DE 1967 

Parágrafo único- Os juízes dos 
Tribunais Eleitorais, salvo motivo 
justificado servirão obriga torta
mente, no' mínimo, por dois anos, e 
nunca por mais de dois biênio~ con
secutivos· os substitutos serao es
colhidos, 'na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual 
para cada categoria. 

Art. 124 - o Tribunal Superior 
Eleitoral, com sede na Capital da 
União, compor-se-á: 

I - mediante eleição, pelo voto 
secreto: 

a) de dois juízes, entre os Mi
nistros do Supremo Tribunal Fede
ral; 

b) de dois juízes, entre os mes
mos do Tribunal Federal de Recur
sos da Capital da União; 

c) de um juiz, entre os desem
bargadores do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. 

n - por nomeação do Presidente 
da República, de dois entre seis ad
vogados de notável saber juridico e 
idoneidade moral, indicados pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal 
Superior Eleitoral elegerá Presidente 
um dos dois Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao outro 
a Vlce-Presidência. 

Art. 125 - Haverá um Tribunal 
Regional Eleitoral na Capital de 
cada Estado e no Distrito Federal. 

CONSTITUIÇAO DE 1946 

Art. 114 - Os juízes dos Tribu
nais Eleitorais, salvo motivo justifi
cado, servirão obrigatàriamente por 
dois anos, e nunca por mais de dois 
biênios consecutivos. 

Art. 115 - Os substitutos dos 
membros efetivos dos tribunais elei
torais, serão escolhidos, na mesma 
ocasião pelo mesmo processo, em 
número igual para cada categoria. 

Art. 110- O Tribunal Superior 
Eleitoral, com sede na Capital da 
República, compor-se-á.: 

I- mediante eleição em escru
tínio secreto: 
a) de dois juizes escolhidos 

pelo Supremo Tribunal 
Federal dentre os seus 
Ministros; 

Art. 110 - I ... 
b) de dois juízes escolhidos pelo 

Tribunal Federal de Recursos 
dentre os seus juizes; 

Art. 110 - I - c) de um juiz 
escolhido pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal entre os seus desem
bargadores; 

Art. 110 - II - Por nomeação 
do Presidente da República de dois 
dentre seis cidadãos de notável saber 
jurídico e reputação Uibada, que não 
sejam incompatíveis por 1~1, indica
dos pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 110 - Parágrafo único -
O Tribunal Superior Eleitoral ele
gerá para. seu Presidente um dos 
dois ministros do Supremo Tribunal 
Federal cabendo ao outro a Vlce
Presidência. 

Art. 111 - Haverá um. Tribunal 
Regional Eleitoral na Capital de cada 
Estado e no Distrito Federal. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 16/65 

Art. lO - A alínea b do art. 110, 
inciso I, passa a ter a seguinte re
dação: 

"b) de dois juizes escolhidos, 
entre os seus membros, pelo 
Tribunal Federal de Recur
sos.'' 

PROJETO 

Parágrafo único - Os juízes dos 
Tribunais Eleitorais, salvo motivo 
justificado, servirão o briga tõria
mente por dois anos e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos; os 
substitutos serão escolhidos, na mes
ma ocasião e pelo mesmo processo, 
em número igual para cada cate
goria. 

Art. 122 - O Tribunal Superior 
Eleitoral, com sede na Capital da 
União, compor-se-á: 

I - mediante eleição, pelo voto 
secreto: 

a) de dois juízes, dentre os Mi
nistros do Supremo Tribunal 
Federal; 

b) de dois juízes, dentre os 
membros do Tribunal Fede
ral de Recursos; 

c) de um juiz do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, 
dentre os seus desembarga
dores; 

II - por nomeação do Presi
dente da República, de 
dois dentre seis advogados 
de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indica
dos pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal 
Superior Eleitoral elegerá Presidente 
um dos dóis Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao outro a 
Vice-Presidência. 

----------------~-------------------------------------------------
Art. 123 - Haverá um Tribunal 

Regional Eleitoral na capital de ca
da Estado e no Distrito Federal. 
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CONSTITUIÇAO DE 1967 

Art. 126' - Os Tribunais Regio
nais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo voto 
secreto: 

a) de dois juízes dentre os de
l:)embargadores do Tribunal de Jus
tiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes 
de direito, escolhidos pelo Tribunal 
de Justiça. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 111 - Parágrafo único -
Mediante proposta do Tribunal Su
perior Eleitoral, poderá criar-se por 
·lei um Tribunal Regional Eleitoral 
na Capital de qualquer Território. 

Art. 112 - Os Tribunais Regio
nais Ele i torais compor-se-ão: 

I - mediante eleição em escru
tínio secreto: 
a) de três juízes escolhidos 

pelo Tribunal de Justiça 
dentre os seus mem
bros; 

b) de dois juízes escolhidos 
pelo Tribunal de Justiça 
dentre os juízes de Di
reito; 

----------------------------------~-------------------------·---------

n- de juiz federal e, havendo 
mais de um, do que fôr escolhido 
pelo Tribunal Federal de Recursos; 

III - por nomeação do Presi
dente da República, de dois dentre 
seis cidadãos de notável saber jurí
dico e idoneidade moral, indicados 
pelo Tribunal de Justiça. 

Art. 112 - II - Por nomeação 
do Presidente da República, de dois 
dentre 6 cidadãos de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, que não 
sejam incompatíveis por lei, indica
dos pelo Tribunal de Justiça. 

---------------------------------1----------------------------------
§ 1.0 -· o Tribunal Regional 

Eleitoral elegerá Presidente um dos 
dois desembargadores do Tribunal 
de Justiça, cabendo ao outro a Vice
-Presidência. 

Art. 112 - Parágrafo único -
O Presidente e o Vice-Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral serão es
colhidos dentre os três desembar
gadores do Tribunal de Justiça. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/615 

Art. 11 - As alíneas a e b do 
inciso I do art. 112 passam a ter a 
seguinte redação: 

"a) de dois juízes escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça, dentre 
seus membros; 

b) de um juiz escolhido pelo 
Tribunal de Alçada, onde 
houver." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 13 - O inciso II do art. 
112 passa a ter a seguinte redação, 
suprimindo o parágrafo único: 

"II - do juiz federal e, haven
do mais de um, do que 
fôr escolhido pelo Tribu
nal Federal de Reeur
sos." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 
Art. 14 - Ao art. 112 são acres

cidos os seguintes inciso e parágrafo: 
"lli - por nomeação do Presi

dente da República de 
dois dentre seis cidadãos 
de notável saber jurídico 
e reputação ilibada, que 
não sejam incompatíveis 
por lei, indicados pelo 
Tribunal de Justiça. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 
Art. 14 - ................. · · · 
"Parágrafo único - O Tribunal 

Regional Eleitoral elegerá para seu 
Presidente um dos dois desembar
gadores do Tribunal de Justiça, ca
bendo ao outro a Vice-Presidência." 

PROJETO 

Art. 124 - Os Tribunais Regio
nais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo vo
to secreto: 
a) de dois juízes dentre os 

membros do Tribunal 
de Justiça; 

b) de dois juízes, dentre 
juízes de Direito, esco
lhidos pelo Tribunal de 
Justiça; 

II - de juiz federal e, havendo 
mais de um, do que fôr 
escolhido pelo Tribunal 
Federal de Recursos; 

III - por nomeação do Presi
dente da República de dois 
dentre seis cidadãos de no
tável saber jurídico e ido
neidade moral, indicados 
pelo Tribunal de Justiça. 

§ 1.0 - o Tribunal Regional 
Eleitoral elegerá Presidente um dos 
dois desembargadores do Tribunal de 
Justiça, cabendo ao outro a Vice
Presidência. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 2.o- O número dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é irre
dutível, mas poderá ser elevado, por 
lei, mediante proposta do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Art. 127 - A lei disporá sôbre a 
organização das juntas eleitorais que 
serão presididas por juiz de direi to 
e nomeados seus membros pelo Pre
sidente do Tribunal Regional Elei
toral, depois de áprovação dêste. 

Art. 128 - Compete ·aos juízes de 
direito exercer as funs;ões plenas de 
juízes eleitorais, podendo êles outor
gar a outros juizes funções não de
cisórias. 

Art. 129- Os juizes e membros 
dos tribunais e juntas eleitorais,. no 
exercício de suas funções, e no 'que 
lhes fôr aplicável, gozarão de ple
nas garantias e serão inamovíveis. 

Art. 130 - A lei estabelecerá a 
competência dos juizes e Tribunais 
Eleitorais, incluindo-se entre as suas 
atribuições: 

I - o registro e a cassação 
de registro dos partidos 
politicas, assim como a 
fiscalização das suas fi
nanças; 

n-a divisão eleitoral do 
pais; 

m-o alistamento eleitoral; 

IV - a fixação das da tas das 
eleições, quando não de-· 
terminada por disposi
ção constitucional ou 
legal; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 113 - o número de juízes 
dos Tribunais Eleitorais não será re
duzido, mas poderá ser elevado, até 
9, mediante proposta do Tribunal 
Superior Eleitoral e na forma por êle 
sugerida. 

Art. 116- Será regulada por lei 
a organização das Juntas Eleitorais, 
a que presidirá um juiz de Direito, 
e os seus membros serão nomeados, 
depois de aprovação do Tribunal Re
gional Eleitoral, pelo Presidente 
dês te. 

Art. 117 - Compete aos juizes 
de Direito exercer, com jurisdição 
plena e na forma da lei, as funções 

·de juízes eleitorais. 
Parágrafo único - A lei poderá 

outorgar a outros juizes a compe
tência para funções não decisórias. 

Art. 118 - Enquanto servirem, os 
magistrados eleitorais gozarão, no 
que lhes fôr aplicável, das garantias 
estabelecidas no art. 95, ns. I e II, e, 
como tais, não terão outras incom
patibilidades senão as declaradas por 
lei. · (Vitaliciedade e inamovibilida
de.) 

Art. 119- A lei regulará a com~ 
petência dos juízes e Tribunais Elei
torais. Entre as atribuições da Jus
tiça Eleitoral, incluiu-se: 

Art. 119 - I - O registro e a 
cassação do registro dos partidos 
políticos; 

Art. 119 - n - A divisão elei
toral do Pais; 

Art. 119 - III - O alistamento 
ele i torai; · 

Art. 119 - IV - A fixação da 
data das eleições, quando não de
terminada por disposição constitu
cional ou legal; 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

PROJETO 

§ 2.o - o número de juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é ir
redutível, mas poderá ser elevado, 
por lei, mediante proposta do Tri
bunal Superior Eleitoral. 

Art. 125 - A lei disporá sôbre 
a organização das juntas eleitorais 
presididas por juiz de Direito e no
meados seus membros pelo Presi
dente do Tribunal Regional Eleitoral, 
depois de aprovação dês te. 

Art. 126 - Compete aos juízes 
de direito exercer as funções plenas 
de juízes eleitorais, podendo outor
gar a outros juizes funções não de
cisórias. 

Art. 127- Os juízes e membros 
dos tribunais e juntas eleitorais, no 
exercício de suas funções, e no que 
lhes fôr aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis. 

Art. 128 - A lei estabelecerá a 
competência dos juízes e Tribunais 
Eleitorais, incluindo-se entre suas 
atribuições: 

I - o registro e a cassação 
do registro dos partidos 
políticos, assim como a 
fiscalização das suas fi
nanças; 

II - a divisão eleitoral do 
País; 

m - o alistamento eleitoral; 

IV - a fixação das datas das 
eleições, quando não de
terminada por disposi
ção constitucional ou 
legal; 
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V - o processamento e apu
ção das eleições, e a ex
pedição dos diplomas; 

VI - a decisão das argüições 
de ~elegibilidade; 

VII - o processo e julgamento 
dos crimes eleitorais e os conexos, e 
bem assim o de habeas corpus e 
mandado de segurança em matéria 
eleitoral: 

VIII - o julgamento de recla
mações relativas a obrigações im
postas por lei aos partidos políticos. 

Art. 131- Das decisões dos Tri
bunais Regionais Eleitorais somente 
caberá recurso para o Tribuna.l Su
perior Eleitoral, quando-: 

I - proferidas contra expressa 
disposiçã() de lei; 

n - ocorrer divergência na in
terpretação de lei entre dois ou mais 
tribunais eleitorais; 

lll - versarem a inelegibilida
de, ou expedição de diploma nas 
eleições federais e estaduais; 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 119 - V - O processo elei
toral, a apuração das eleições e a 
expedição de diploma aos eleitos; 

Art. 119 - VI - O conheci
mento e a decisão das argüições de 
inelegibilidade; 

Art. 119 - VII - O processo e 
julgamento dos crimes eleitorais e 
dos comuns que lhes forem conexos, 
e bem assim o de habeas corpus e 
mandado de segurança em matéria 
eleitoral; 

Art. 119 - Vlll - O conheci
mento de reclamações relativas a 
obrigações impostas por lei aos par
tidos políticos, quanto à sua conta
bilidade e à apuração da origem dos 
seus recursos. 

Art. 121- Das decisões dos Tri
bunais Regionais Eleitorais somente 
caberá recurso para o Tribunal Su
perior Eleitoral quando: 

Art. 121- I- Forem proferidas 
contra expressa disposição de lei; 

Art. 121 - II - Ocorrer diver
gência na interpretação de lei entre 
dois ou mais Tribunais Eleitorais; 

Art. 121 - m - Versarem sôbre 
expedição de diploma nas eleições 
federais e estaduais; 

-----------------------------------,----------------------------------
IV - denegarem habeas corpus 

ou mandado de segurança. Art. 121 - IV - Denegarem ha
beas corpus ou mandado de segu
rança. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 16 - O inciso III do art. 121 
passa a ter a seguinte redação: 

. "III - versarem sôbre a inele
gibllidade ou expedição 
de diploma nas eleições 
federais e estaduais." 

V - o processo eleitoral, a 
apuração das eleições e 
a expedição do diploma; 

VI - a decisão das argüições 
de inelegibilidade; 

VII - o processo e julgamento 
dos crimes eleitorais e os 
conexos, e bem assim o 
de habeas corpus e man
dado de segurança em 
matéria eleitoral; 

VIII - o .julgamento de recla
mações relativas a obri~ 
gações impostas por lei 
aos partidos políticos. 

Art. 129 -Das decisões dos Tri-
buna1s Reg1ona1s Eleitorais somente 

, caberá recurso para o Tribunal Su
perior Eleitoral quando: 

I 

I - proferidas contra ex
pressa disposição de lei; 

II - ocorrer divergência na 
interpretação de lei en
tre dois ou mais tribu
nais eleitorais; 

III - versarem a inelegibüi
dade, ou expedição de 
diploma nas eleições fe
derais e estaduais; 

------,----~-------- -----------------------

1 IV~ denegarem habeas cor-
pus, ou mandado de se
rança. 
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Art. 132 - São irrecorríveis as 
-decisões do Tribunal Superior FJ.ei
toral, salvo as que contrariem esta 
Constituição, as denega tórias de ha
õeas corpus e mandado de segurança, 
das quais caberá recurso para o Su
premo Tribunal Federal. 

Seção VII- Dos Juízos e Trfbunais 
do Trabalho 

Art. 133 - Os órgãos da Justiça 
do Trabalho são os seguinte: 

I - Tribunal Superior do Tra
balho; 

II - Tribunais Regionais do 
Trabalho; 

m - Juntas de Concfiiação e 
. Julgamento. 

§ 1.0 - O Tribunal Superio~. do · 
Trabalho compor-se-á de dezessete 
juízes com a denominação de mlnls
tros, sendo: 

a> onze togados e vitalicios, 
nomeados pelo Presidente da Repú
blica, depois de. aprovada a escolha 
pelo Senado Federal: sete entre ma
gistrados da Justiça do Trabalho 
dois entre advogados no efetivo exer~ 
cício da profissão; e dois entre mem
bros do Ministério Público da.· Justi
ça do Trabalho, todos com os requi
sitos do art. 113, § 1.o. 

b) seis classistas e temporários, 
em representação paritária dos em
pregadores e dos trabalhadores no
meados pelo Presidente da Repúbli
ca, de conformidade com o que a lei 
dispuser. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 120 - São irrecorríveis as 
decisões do Tribunal Superior Elei
toral, salvo as que declararem a in
validade de lei ou a to contrário a 
esta Constituição e as denegatóriás 
de habeas corpus ou mandado de 
segurança, das quais caberá recurso 
para o Supremo Tribunal Federal. 

SEÇÃO VI 

(Do Capítulo IV - Título I) 

Dos Juízes e Tribunais do Trabalho 

Art. 122 - Os órgãos da Justiça 
do Trabalho são os seguintes: 

I - Tribunal Superior do Tra
balho; 

II- Tribunais Regionais do 
Trabalho; 

ill- Juntas ou Juízes de Con
cUiação e Julgamento. 
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Art. 15 _;_ o art. 120 passa a ter 
a seguinte redação: 

· "Art. 120 - São irrecorríveis as 
decisões do Tribunal Superior 
Eleitoral, salvo as que contraria
rem a Constituição Federal, as 
denegatórias de habeas corpus e 
as proferidas em mandado de 
segurança das quais caberá re
curso para o Supremo Tribunal 
Federal." 

PROJETO 

Art. 130 - São irrecorríveis as . 
decisões do Tribunal Superior Elei~ 
torai, salvo as que contrariem esta 
Constituição, as denega tórias de 
habeas corpus e mandado de segu
rança das quais caberá recurso para. 
o Supremo Tribunal Federal. 

SEÇÃO VII 

Dos Juízos e Tribunais do Trabalho 

Art. 131 - Os órgãos da Justiça 
do Trabalho são os seguintes: 

I - Tribunal Superior do Tra
balho; 

II - Tribunais · Regionais do 
Trabalho; 

m- Juntas de Conciliação e 
Julgamento. 

§ 1.0 - O Tribunal Superior. do 
Trabalho compor-se-á de dezessete 
juízes, com a denominação de mi
nistros, sendo: 

a) onze togados e vitalícios no
meados pelo Presidente da 
República, depois de apro
vada a escolha pelo Senado 
Federal, sete entre magis
trados escolhidos entre ·os 
juízes togados dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e 
quatro entre advogados e 
membros do Ministério. Pú
blico, todos com os requisitos 
do art. 111, § 1.0; 

b) seis classistas e temporários, 
em representação paritária 
dos empregadores e dos tra
balhadores, nomeados pelo 
Presidente da República de 
conformidade com o que a 
lei dispuser. 
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§ 2.o _ A lei fixará o número 
dos · Tribunais Regionais do Traba
lho e respectivas· sedes e instituirá 
as Juntas de Conciliação e Julga
mento po'dendo, nas comarcas onde 
elas :r{ão forem instituídas, atribuir 
sua jurisdição aos juízes de Direito. 

§ a.o _ Poderão ser criados por 
lei outros órgãos da Justiça do Tra
balho. 

§ 4.o - A lei, observado o dis
posto no § 1.0 , disporá sôbre a 
constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da Justiça 
do Trabalho, assegurada a paridade 
de representação de empregadores e 
trabalhadores. 

§ 5.o - Os Tribunais Regionais 
do Trabalho serão compostos de dois 
terços de juizes tpgados vitalícios e 
um têrço ·de juízes classistas tempo
rários, assegurada, entre os juízes 
togados, a_ participação . de advogados 
e membros do Ministério Público da 
Justiça do Trabalho, nas proporções 
estabelecidas na alínea . a do § 1.0 

Art. 134 - Compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e julgar os dissí
dios individuais e coletivos entre 
empregados e empregadores e as de
mais controvérsias oriundas de re
lações .de trabalho regidas por lei 
especial. 

§ 1.o -. A lei especificàrá as hi
póteses em que as decisões, nos dis
sfdios coletivos, poderão estabelecer 
nor~as e condições de trabalho. 

§ 2.o - Os dissídios relativos a 
acidentes do trabalho são da com
petência da Justiça ordinária. 

CONS1.'ITmÇAO DE 1946 

Art. 122 - § 2 .o - A lei fixa~á 
0 número dos Tribunais RegionaiS 
do Trabalho e respectivas sedes. 

§ 3.o- A lei instituirá as Juntas 
de Conciliação e Julgamento, po
dendo nas comarcas onde elas não 
forem' instituídas, atribuir as suas 
funções aos Juízes de Direito. 

Art. 122- ... 

§' 4.o - Poderão ser criados por 
lei outros órgãos da Justiça do Tra
balho. 

Art. 122 - § 5.o - A constitui
ção, investidura, jurisdição, compe
tência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do 
Trabalho serão regulados por lei, 
ficando assegurada a paridade de 
representação de empregados e em
pregadores. 

Art. 123· - Compete à Justiça do 
Trabalho concüiar e julgar os dis
sídios individuais e · coletivos entre 
empregados· e empregadores, ·e as . 
demais controvérsias oriundas de 
relações do trabalho regidas por le
gislação especial. 

Art. 123 - § 2.o -A lei especi
ficará. os casos em que as decisões, 
nos dissídios coletivos, poderão es
tabelecer normas e condições de 
trabalho. 

Art. 123 - § 1.0 - Os dissídios 
relativos a acidentes do trabalho são 
da competência da Justiça ordinária. 
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§ 2.o - A lei fixará o número 
dos Tribunais Regionais do Traba
lho e respectivas sedes e instituirá 
as Juntas de Conciliação e Julga
mento, podendo, nas comarcas onde 
elas não forem instituídas, atribuir 
sua jurisdição aos Juízes de Direito. 

§ 3.o - Poderão ser criados por 
lei outros órgãos da Justiça do Tra
balho. 

§ 4.o - A lei, observado o dis
posto no § 1.0 , disporá sôbre a 
constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da Justiça 
do Trabalho,. assegurada a paridade 
de representação de empregadores 
e trabalhadores. 

Art. 132 - Compete à Justiça do 
Trabalho conciliar e julgar os dissí
dios individuais e coletivos entre 
empregados e empregadores e as de
mais controvérsias oriundas de re
lações de. trabalho regidas por lei 
especial. 

Parágrafo único -A lei especi
ficará as hipóteses em que as deci
sões, nos dissídios coletivos, poderão 
estabelecer normas e condições de 
trabalho. 
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Art. 135 - As decisões do Tri
bunal Superior do Trabalho são ir
recorríveis, salvo. se contrariarem 
esta Constituição~ caso em que ca
berá recurso para o Supremo Tribu
nal Federal. 

Seção VIII - Da Justiça dos Estados 

Art. 136 - Os Estados organi
zarão a sua justiça, observados os 
arts. 108 a 112 desta Constituição e 
os dispositivos seguintes: 

I - o ingresso na magistratura 
de carreira dar-se-á mediante con
curso de provas e de títulos, rea
lizado pelo Tribunal de Justiça, com 
participação do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil; 
a indicação dos candidatos far-se-á, 
sempre que possível, em lista trí
plice; 

n - a promoção ãe juízes far
se-á de entrãncia a entrância, por 
antigüidade e por merecimento, al
ternadamente, · observado o seguin
te: 

a) . a antigüidade apurar-se-á 
na entrância, assim como o mereci
mento, mediante lista tríplice, quan-
do praticável; · · · 

b) no caso de antigüidade, o 
Tribunal sõmente poderá recusar o 
juiz mais antigo, pelo voto da maio
ria absoluta de seus membros, re
petindo-se a votação até se fixar a 
indicação; 

· · :CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 122 - ... 

§ to - O Tribunal Superior do 
Trabalho tem sede na Capital Fe
deral. 

TíTULO n 
Da Justiça dos Estados 

Art. 124 - Os Estados organi
zarão a sua justiça com observância 
dos arts. 95 a 97 e também d'os se
guintes princípios: 

Art. 124 - m - o ingresso na 
magistratura vi-talícia dependerá de 
concurso de provas, organizado pelo 
Tribunal de Justiça com a colabo
ração do Conselho Seccional da Or
dem dos Advogados do Brasil, e 
iar-se-á a indicação dos candidatos, 
sempre que fôr possível em lista 
tríplice; 

Art. 124 - IV - A promoção dos 
juízes far-se-á de entrância para 
entrância, por antigüidade e por me
recimento, alternadamente, e, no 2.0 
caso, dependerá de lista tríplice or-

, ganizada pelo Tribunal de Justiça. 
' Igual proporção se observará no 

acesso ao Tribunal, ressalvado o dis
posto no n.0 V dêste artigo. Para 
isso, nos casos de merecimento, a 
lista tríplice se comporá de nomes 
escolhidos dentre os dos juízes de 

; qualquer entrância. Em se tratando 
de antigüidade, que se apurará na 
última entrância, o Tribunal resol
verá preliminarmente se deve ser 

~-··~I"J~m 
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EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 16/65 

Art. 17 -O § 1.0 do art. 122 da 
Constituição passa a ter a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - As decisões do Tribu
nal Superior do Trabalho, com 
sede na Capital da República, 
são irrecorríveis, salvo se con
trariarem a Constituição, quan
do caberá recurso para o Supre
mo Tribunal Federal." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 16/65 

Art. 18- ... 
III - o ingresso na magistra

tura vitalícia dependerá 
de concurso de provas, 
realizado pelo Tribunal 
de Justiça, com a par
ticipação do Conselho 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, e 
far-se-á a indicação dos 
candidatos, sempre que 
fôr possível em lista trí
plice; · 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 16/65. 

Art. 18- . ~ .. 
IV - a promoção dos juízes far

se-á, de entrância para 
entrância, por antigüidade 
e por merecimento, alter
nadamente, e, no segundo 
caso, dependerá de lista 
tríplice organizada pelo 
Tribunal de Justiça. Igual 
proporção se observará no 
acesso ao Tribunal, res
salvado o disposto no n.0 

V dêste artigo; para isso, 
nos casos de merecimento, 

PROJETO 

Art. 133 - As decisões do Tri
bunal Superior do Trabalho são ir
recorríveis, salvo se contrariarem 
esta Constituição, quando caberá re
curso para o Supremo Tribunal Fe- . 
der ai. 

SEÇÃO VIII 
Da Justiça dos Estados 

Art. 134 - os Estados organiza
rão a sua justiça, observados os ar
tigos 106 a 110 desta Constituição e 
os dispositivos seguintes: 

I - O ingresso na mag·istra tura 
de carreira dar-se-á me
diante concurso de provas e 
de títulos, realizado pelo 
Tribunal de Justiça, com 
participação do Conselho 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil; a in
dicação dos candidatos far .. 
se-á, sempre que possível, 
em lista tríplice; 

II- A promoção de juízes far
se-á de entrância a en
trância, por antigüidade 
e por merecimento, alter
nadamente, observado o 
seguinte: 
a) a antigüidade apurar

se-á na entrância, as
sim como o mereci
mento, mediante lista 
tríplice; 

b) no caso de antigüida
de o Tribunal poderá 
recusar o mais antigo 
pelo voto de três quar-
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c) somente após dois anos de 
exercício na respectiva entrância. 
poderá o juiz ser promovido, ~a!vo 
se não houver, com tal requisito, 
quem aceite o lugar vago. 

III - O acesso aos Tribunais de 
segunda instância dar-se-á por an
tigüidade e por merecimento, alter
nadamente. A antigüidade apurar
se-á na última entrância, quando se 
tratar de promoção para o Tribunal 
de Justiça. No caso de antigüidade, 
o Tribunal de Justiça poderá recusar 
o juiz mais antigo, pelo voto da maio
ria dos desembargadores, repetin
do-se a vo.tação até se fixar a indi
cação. No caso de merecimento, a 
lista tríplice. se comporá de nomes 
escolhidos dentre os juízes de qual
quer entrância. 

IV - Na composição de qualquer 
Tribunal será preenchido um quinto 
dos lugares por advogados em efetivo 
exercício da profissão, e membros do 
Ministério Público, todos de notório 
merecimento e idoneidade moral, 
com dez anos, pelo menos, de prá
tica forense. Os lugares no Tribunal 
res.ervados a advogados ou membros 
do Ministério Público serão preen
chidos, respectivamente, ·por advo
gados ou membros do Ministério Pú
blico, indicado~ em lista tríplice. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

indicado o juiz mais antigo; e, se 
êste fôr recusado por três quartos dos 
desembargadores, repetirá a votação 
em relação ao imediato, e assim por 
diante até se fixar a indicação. So
mente' após 2 anos de efetivo exer
cício na respectiva entrância poderá 
o juiz ser promovido; 

' 

Art. i24 - V - Na composição 
·de qualquer Tribunal, um quinto dos 
lugares será preenchido por advoga
dos e membros do Ministério Público, 
de notório merecimento e reputação 
ilibada, com dez anos, pelo menos, 
de prática forense. Para cada vaga, 
o tribunal,, em sessão e escrutínio 
secretos, votará lista tríplice. Esco
lhido um membro do Ministério Pú
blico, a vaga seguinte será · preen
chida por advogado; 
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a lista tríplice se com
porá de nomes escolhidos 
dentre os dos juízes de 
qualquer entrância Tra
tando-se de antigüidade, 
que se apurará na última 
entrância, ou, se fôr o 
caso, na imediatamente 
inferior, o Tribunal re
solverá, preliminarmente, 
se deve ser indicado o juiz 
mais antigo, e, se êste fôr 
recusado por três quartos 
dos votos dos desembar
gadores, repetirá a vota
ção relativamente ao· ime
diato, e assim por diante, 
até se fixar a indicação. 
SOmente anõs 2 anos de 
efetivo exêrcício na res
pectiva entrância poderá 
o juiz ser promovido; 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 16/65 

Art. 18- ... 

V- na composição de qual
quer Tribunal, um quinto 
dos lugares será preenchi
do por advogados. que es
tiverem em e·fetivo exer
cicio da profissão e mem
bros do Ministério Públi
co, de notório mereci
mento e reputação ilibada, 
com dez anos, pelo menos, 
de prática forense. Para 
cada vaga, o Tribunal, em 
sessão e escrutínio secre
tos, votará lista tríplice. 
Escolhido um membro do 
Ministério Público, a vaga 
seguinte será preenchida 
por advogado; 

tos dos desembarga
dores, repetindo-se a 
votação até se fixar a 
indicação; 

c) sõmen te após dois 
anos de e x e r c í c i o 
na respectiva entrân
cia poderá o juiz ser 
promovido; 

III - O acesso ao Tribunal de 
Justiça, ressalvado o dis
posto no item IV, dar-se-á 
por antigüidade e por 
merecimento, ai ternada
mente; a antigüidade 
apurar-se-á na última 
entrância e o mereci
mento, mediante lista trí
plice de juízes de direito 
desta e da entrância ime
diatamente inferior. Ha
vendo juízes de Tribunais 
de Alçada ou com função 
permanente neste. ou no 
Tribunal de Justiça, terão 
êles preferência sôbre os 
juízes de entrância, apu
rando-se a antigüidade e 
o merecimento pela mes
ma regra, sem distinção 
de classes; 

IV - Na composição de qual
quer Tribunal será preen
chido um quinto dos lu
gares por advogados, em 
efetivo exercício da pro
fissão, e membros do Mi
nistério Público, todos de 
notório merecimento e 
idoneidade moral, com dez 
anos, pelo menos, de prá
tica forense. As vagas no 
Tribunal, resultantes de 
afastamento de advogados 
ou de membros do Minis
tério Público, serão pre
enchidas, respectivamente, 
por advogados ou por 
membros do Ministério 
Público, indicados em lista 
t r í p 1 i c e . Os advogados 
contarão como tempo de 
serviço, até vinte anos, o 
de exercício da profissão, 
para o efeito de aposen-
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· § 1.o - A lei poderá criar, me
diante proposta do Tribunal de Jus
tiça: 

a) Tribunais inferiores de se
gunda instância, com alçada em ,c~ u
sas de valor limitado, ou de espee1es, 
ou de umas e outras; 

b) juízes togados com invest~
dura limitada no tempo, os qua1s 
terão competência para julgamento 
de causas de pequeno valor e pode
rão substituir juízes vitalícios; 

c) justiça de paz temporária, 
competente para habilitação e cele
bração de casamentos e outros atos 
previstos em lei e com atribuição 
judiciária de substituição, exceto 
para julgamentos finais ou irrecor
ríveis; 

d) justiça mi 1 i ta r estadual, 
tendo como órgão de primeira ins
tância os ·conselhos de justiça e de 
segunda um tribunal especial ou o 
Tribunal de Justiça. -

§ 2.0 - Em caso de mudança da 
sede do juízo, é facultado ao juiz 
remover-se para ela ou para co
marca de igual entrância, ou obter 
a disponibilidade com vencimentos 
integrais. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 124 - II - Poderão ser 
criados tribunais de alçada inferior 
à dos tribunais de justiça; 

Art. 124 - XI - Poderão ser 
criados cargos de juízes togados com 
investidura limitada a certo tempo 
e competência para julgamento das 
causas de pequeno valor. ~sses juí
zes poderão substituir os juízes vita
lícios; 

Art. 124 - X - Poderá ser ins
tituída a justiça de paz temporária 
com atribuição judiciária de substi
tuição, exceto para julgamentQs. fi
nais ou recorríveis, e competência 
para a habilitação e celebração de 
casamentos e outros atos previstos 
em lei; 

Art. 124 - XII - A. justiça mi
litar estadual, organizada. com ob
servância dos preceitos gerais da lei 
federal (art. 5.0, n.o XV, letra /), 
terá como órgão de primeira ins
tância os Conselho·s de Justiça e como 
órgão de segunda instância um Tri
bunal Especial ou o Tribunal de 
Justiça. 

Art. 124 - VII - Em caso de 
mudança de sede do juíZo, é facul
tado ao juiz remo:ver.;.se' p~a a nova 
sede ou para a comarca de igual en
trância ou pedir· disponibilidade com 
vencimentos integrais· 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

PROJETO 

-------------------------------------------------------------------

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.O 16/65 

Art. 18 -- ... 
II - poderão ser criados tribu

nais de alçada com a com
petência que lhes fôr atri
buída na lei estadual; 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/6:5 

Art. 18- ... 

XI -- poderão ser criados car
gos de juízes togados com 
investidura limitada ou 
não a certo tempo, e com
petência para julgamen
to das causas de pequeno 
valor. ~sses juízes pode
rão substituir os juízes 
vitalícios. 

tadoria e da antigüidade 
entre êles quando tiverem 
igual na classe. 

§ 1.0 - A lei poderá criar: 

a) Tribunais de segunda ins
tância, com alçada em cau
sas de valor limitado, ou de 
espécies, ou umas e outras; 

b) juízes togados com investi
dura limitada no tempo e 
competência p a r a julga
mento de causas de pequeno 
valor e substituição de juízes 
vitalícios; 

----------------------------------1---------------------------------
c) a justiça de paz temporária, 

com atribuição judiciária de 
substituição, exceto para jul
gamentos finais ou irrecor
ríveis e competência para 
habllit~ção e celebração de 
casamentos e outros atos 
previstos em lei; 

d) a justiça militar estadual, 
tendo como órgão de pri
meira instância os conselhos 
de justiça e de segunda um 
tribunal especial ou o Tribu
nal de Justiça. 

§ 2.o _ Em caso de mudança é 
facultado ao juiz remover-se para a 
nova sede do juízo, ou para comarca 
de igual entrância, ou obter dispo
nibilidade com vencimentos inte
grais. 



CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 3.0 - Compete privativamente 
ao Tribunal de Justiça processar e 
julgar os membros do Tribunal de 
Alçada e os juízes de inferior ins
tância nos crimes com uns e nos de 
responsabilidade, ressalvada a com
petência da Justiça Eleitoral, quando 
se tratar de crimes eleitorais. 

652 

§ 4.o - Os vencimentos dos juí
zes vitalícios serão fixados com di
ferença não excedente a vinte por 
cento de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrância mais · 
elevada não menos de dois terços 
dos vencimentos dos desembargado
res. 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 124 - IX - É da compe
tência privativa do Tribunal de Jus
tiça processar e julgar os juízes de 
inferior instância nos crimes co
muns e nos de responsabilidade; 

Art. 124 - VI - Os vencimentos 
dos · desembargadores serão fixados 
em quantia não inferior à que rece
bem, a qualquer título, os secretários 
de Estado; e os dos demais juízes vi
talícios, com diferença não exce
dente a 30% de uma para outra en
trância, atribuindo-se aos. de en
trância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos de-

, sembargadores; 

§. 5.0 - SOmente de cinco em 
cinco anos, salvo proposta do Tribu
nal de J:ustiça, poderá ser alterada 
a organização judiciária. 

---- ·-·----------------------------
Art. 124 -I - Serão inalterá

veis a divisão e a organização judi
ciária dentro de 5 anos da data da 
lei que as estabelecer, salvo proposta 
motivada do Tribunal de Justiça. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.O 14/65 

Art. 1.0 - O inciso IX do art. 124 e 
0 art. 139 da Constituição passam a 
ter a seguinte redação: 

''Art. 124- ... 
IX- Compete privativamente 

ao Tribunal de Justiça 
processar e julgar os juí
zes de inferior instância, 
nos crimes comuns e nos 
de responsabilidade, res
salvada a competência da 
Justiça Eleitoral, quando 
se tratar de crimes ele i
torais (art. 119, n.0 VII). 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 19 -

Ao art. 124 são acrescidos os se
~uintes inciso e parágrafos: 

.''XIII -A lei poderá estabelecer 
processo, de competên
c ia originária do Tribu
nal de Justiça, para de
claração de inconstitu
cionalidade de lei ou ato 
de Município, em con
flito com a Constituição 
do Estado. 

PROJETO 

§ 3.0 - Compete privativamente 
ao Tribunal de Justiça processar e 
julgar os juízes de inferior instância, 
nos crimes comuns e nos de respon
sabilidade, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral quando se tra
tar de crimes eleitorais. 

§ 4.o - os vencimentos dos juí
zes vitalícios serão fixados com di
ferença não excedente a vinte por 
cento de uma para outra entrân
cla, atribuindo-se aos de entrância 
mais elevada não menos de dois 
terços dos vencimentos dos desem
bargadores. 

t s.o- A lei de organização ju
diciária não será alterada dentro de 
cinco anos, salvo proposta do Tribu
nal de Justiça. 



r: 11 

-654-

CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 6P -- Dependerá de proposta 
do Tribunal de Justiça a alteração 
do número dos seus membros. ' 

Seçáo IX - Do Ministério Público 

Art. 137 - A lei organizará o 
Ministério Público da União· junto 
aos juízes e tribunais federais. 

Art. 126- o Ministério Público 
Federal tem por chefe o Procurador
Geral da República, o quaJ. serâ. no
meado pelo. Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pelo 
Senado. Federal, dentre cidadãos 
com os requisitos indicados no ar
tigo 113, § 1.o 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

TíTULO III 
Do Ministér-io Público 

Art. 125 - A lei organizará o 
Ministério Público da União junto à 
justiça comum, a mllitar, a· eleitoral 
e a do trabalho. 

Art. · 126 - o Ministério Público 
Federal tem por chefe o Procurador .. 
Geral da República. o Procurador, 
nomeado pelo Presidente da Repú
blica, depois de . aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, dentre cida
dãos com os requisitos indicados no 
art. 99, é demissivel ad nutum. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

§ 1.0 - A União prestará a co
operação finaceira que fôr necessá
ria a assegurar aos juízes dos Esta
dos remuneração correspondente à 
relevância de suas funções. 

§ 2.o - A cooperação será so
licitada, justificadamente, pelo Go
vêrno do Estado, através de qual
quer dos seus podêres, e não será 
deferida, se os juízes da entrância 
mais graduada estiverem percebendo 
vencimentos iguais ou superiores aos 
do juiz federal que nêle tiver exer
cício. 

§ 3.o - A vantagem decorrente 
do subsídio federal não se incorpo
rará aos vencimentos dos magistra
dos para o efeito do art. 95, ni, nem 
excederá um quarto dos vencimen
tos que os magistrados estiverem 
percebendo na ocasião." 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.0 16/65 

Art. 20 - o art. 125 passa a ter 
a seguinte redação: · 

"Art. 125 - A lei organizará o 
Ministério Público da União j un
to aos órgãos j udlciários federais 
(art. 94, I a v ) .'' 

PROJETO 

SEÇÃO IX 
Do Ministério Público 

Art. 135 - A lei organizará o 
Ministério Público da União junto 
aos juízes e tribunais federais. 

Art. 136 - o Procurador-Geral 
da República, nomeado em comissão 
pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Senado 
dentre cidadãos com os requisitos 
indicados no art. 11, parágrafo pri
meiro, é o chefe do Ministério- Pú
blico da União. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1967 

§ 1.0 - Os membros do Minis
tério Público da. União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, ingressa
rão nos cargos iniciais de carreira, 
mediante concurso público de provas 
e títulos. Após dois anos de exercício, 
não poderão ser demitidos senão por 
sentença judiciária, ou em virtude 
de processo administra ti v o em que 
se lhes faculte ampla defesa; nem 
removidos, a não ser mediante re
presentação do Procurador-Geral, 
com fundamento em conveniência 
do serviço. 

§ 2.0 A União será representada 
em juízo pelos Procuradores da Re
pública, podendo a lei cometer êsse 
encargo, nas comarcas do interior, ao 
Ministério Público local. 

Art. 139. O Ministério Público dos 
Estados será organizado em carreira, 
por lei estadual, observado o disposto 
no parágrafo primeiro do artigo an-
terior. · 

Parágrafo único. Aplica-se aos 
membros do. Ministério Público o dis
posto no art. 108, § 1.0, e art. 136 § 
4.0. ' 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Art. 127 - Os membros do Mi
nistério Público da União, do Dis
trito Federal e dos Territórios in
gressarão nos cargos iniciais da car
reira mediante concurso. Após dois 
anos de exercício, não poderão ser 
demitidos senão por sentença ju
diciária ou mediante processo ad
ministrativo em que se lhes faculte 
ampla defesa; nem removidos, a não 
ser mediante representação moti
vada do chefe ·do Ministério Público, 
com fundamento em conveniência 
do serviço. 

Art. 126 
Parágrafo único.- A União será 

representada em juízo pelos Procura
dores da República, podendo a lei co
meter êsse encargo, nas comarcas do 
interior~ ao Ministério Público local. 

Art. 128 - Nos Estados, o Minis
tério Público será também organiza
do em carreira, observados os precei
tos do artigo anterior e mais o prin
cípio de promoção de entrância a 
entrância. 

-- .1--
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E~AS CONSTTrUCIONAIS 
ATOS INSTITUCIONAIS 

PRO.TETO 

§ 1.0 - Os membros do Minis
tério Público d~ União, do Distrito 
Federal e dos Territórios ingressarão 
nos cargos iniciais de carreira me
diante concurso público. Após dois 
anos de exercício, não poderão ser 
demitidos senão por sentença judi
ciária, ou em virtude d'e processo 
administrativo em que se lhes fa
culte ampla defesa; nem removidos, 
a não ser mediante representação 
do Procurador-Geral, com funda
mento em conveniência do serviço. 

§ 2.0 A União será representada 
em juízo pelos Procuradores da Re
pública, podendo a lei cometer êsse 
encargo, nas comarcas do interior, ao 
Ministério Público local. 

Art. 137 - O Ministério Público 
dos Estados será organizado em car
reira, por lei estadual, observado o 
disposto nos artigos anteriores. 



QUADRO COMPARATIVO 

TíTULO I 

DA ORGANIZAÇAO NACIONAL 

CAPíTULO VIII 

DO PODER JUDICIÁRIO 

Artigos 105 a 137 

DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

Sub-Relator: DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO 

Relator Geral: SENADOR ANTôNIO CARLOS 
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EMENDAS E PARECERES 

AO 

TíTULO I 

DA ORGANIZAÇAO NACIONAL 

CAPíTULO VIII 

DO PODER JUDICIARIO 

~igos 105 a 137 

Sub-Relator: DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO 

Relator Geral: SENADOR ANTôNIO CARLOS 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 105, "CAPUT" 

N.O 236/1 

Suprima-se, no art. 105, as ex
pressões: " . . . da União". 

a) Accioly Filho 

ARTIGO 105, INCISO TI 

N.0 837/3 

Art.105-ll 

Redigir: 

"II - Tribunal Federal de 
Recursos e juízes federais'.' 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 105, ACRESCER 
PARAGRAFO úNICO 

N.0 608 

Acrescente-se ao art. 105 o se
guinte parágrafo único: 

"Parágrafo único - Os tri
bunais federais têm sede na Ca-
pital da União." · 
a) Arnaldo Nogueira 

ART:IGO 106, INCISO UI 

N.O 427/9 

Ao art. 106, inciso UI 

Dê-se a seguinte redação: 
"m - irredutibilidade de ven

cimentos, sujeitos apenas aos 
impostos gerais, que, entretanto 
não poderão absorver mais dé 
dois duodécimos da remuneração 
percebida." 
a> Aurélio Vianna 

N.0 816/4 

Dê-se ao inciso m, do art. 106 a 
seguinte redação: ' 

"m- irredutibilidade de ven
cimentos, sujeitos, entretanto, 
aos impostos gerais. Lei ordiná
ria fixará os limites de incidência 
do impôsto de que trata o n.o IV 
do art. 21." 
a) Raymundo Padilha 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

AP. 

PJ. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

AP. AP. 

PJ. 
PJ. 
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EMENDAS .AO PROJETO 

ARTIGO 106, ACRESCER INCISO 

NP670 

Ao artigo 106, acrescente-se o in
ciso: 

"IV- Os membros dos Tribu
nais de Justiça e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais vencerão, no 
mínimo, vencimentos iguais ao 
dos deputados estaduais." 
a) Dirceu Cardoso 

ARTIGO 106, PARAGRAFO 2.o 

N.0 536 

Suprima-se o § 2.0 do artigo 106. 

a) Eurico Rezende 

N.O 839/2 

Suprima-se o § 2.0 do art. 106. 

a) Eurico Rezende 

N.o 849/8 

Ao art. 106, § 2.o 

Suprima-se. 
a) Eurico Rez~nde 

ARTIGO 106, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 538 

Renumerando-se para s.o o atual 
§ 2.0 do art. 106, acrescente-se o se
guinte: 

"§ 2.0 - Os advogados conta
rão como tempo de serviço até 
qulmte anos, o de exerciclo da 
profissão, para o efeito de apo
sentadoria, disponibfildade e 
vencimentos." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 107, INCISO I 

N.0 839/3 

Substitua-se no art. 107, I a ex
pr&ssão "salvo o magistério", por "sal
vo um cargo de magistério." 

~) Eurico Rezende 

· P.t\RECEK~ ·DO.: SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

AP. 

AP. 

AP. 

AP. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. PJ. 

RJ. PJ. 

AP. AP. 



''ll u _ ........ . 

EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 108, INCISO II 

N.O 325 
Art.108, II 

Incluir, depois da expressão "Po
der Legislativo'', os vocábulos "por in
termédio do Poder Executivo." 

I 

a) Filinto Müller 

N.o840/1 
Art.108, II 

Incluir, depois da expressão "Po
der Legislativo", os vocábulos: "por 
intermédio do Poder Executivo." 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 110, PARAGRAFO 1.0 

N.O 634/2 
Suprima-se o parágrafo 1.0 do 

art. 110~ 
a> Cunha Bueno 

ARTIGO 110, PARAGRAFO 2.o 

N.0 236/2 
Substitua-se, no art. 110, § 2.o, a 

expressão "exeqüenda" pelas seguin
tes: "ou ao qual esteja subordinado o 
juiz prolator da sentença exeqüen-
da ••• " · 

a) Accioly Filho 

N.0 634/3 
Suprima-se no parágrafo 2.o a 

expressão: "segundo as possibilida
des do depósito." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 110, ACRESCER. 
PARAGRAFO 

N.0 634/4 
. Acrescer ao art. 110, o seguinte 

parágrafo:. 

"§ - Verificada a insuficiência 
do depósito para satisfação dos 
débitos, o Presidente do Tribunal 
requisitará o saldo necessário à 
conta de crédito extraordinário 
que será aberto por decreto da 
autoridade competente, nos têr
mos do art. 63, § 2.0 , e no prazo 
de trinta dias da requisição." 
a) Cunha Bueno 

664-

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

AP. 

RJ. 

RJ . 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSAO MISTA 

RJ. RJ. 

RJ'. PJ. 

RJ. RJ. 

AP. AP. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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EMENDAS AO PROJETO 

ACRESCER ARTIGO APóS O 
ARTIGO 110 

N.O 839/1 

Acrescente-se após o art. 110: 

-666 

"Art. - A lei federal e a esta
dual providenciarão seja a ot:ga
nização judiciária descentraliZa
da e estruturada em carreira; as 
pequenas c a usas e infrações de
verão ser julgadas poc juízes dis
tritais, em forma sumaríssima e 
oral." 
a) Eurico R~zende 

CAPíTULO VIII, SEÇAO I 

N.0 197 

Inclua-se no Capítulo vni - Do 
Poder Judiciário, Seção I - Disposi
ções Preliminares, onde couber, o se
guinte artigo: 

"Os órgãos do Poder Judiciário 
suspenderão suas atividades nos 
meses de janeiro e fevereiro, sen
do êsse período considerado de 
férias coletivas para os Juízes e 
Membros do Ministério Público. 

Parágrafo único. - A parali
zação dos Tribunais interrompe 
a contagem dos prazos judiciais, 
cessando durante o período o 
andamento dos feitos e a ativi
dade profissional dos advoga
dos." 

a) Vasconcelos Tôrres 

. ARTIGO ~11, "CAPUT" 

N.o 236/3 

" Adi~-se, ao art. 111, o seguinte:· 
:S:sse numero, mediante proposta do 

próprio Tribunal, poderá ser alterado por lei." 

a> Accioly Filho 

N.0 130/43 

Art. 111 

Acrescente-se: 
11-P.. , 

..:.sse numero, mediante pro-
po&ta do· próprio Tribunal, pode
rá ser elevado por lei." 
a) Nelson Carneiro 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

RJ. 

RJ' o 

RJ. 
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PARECER.DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO 'MISTA 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 245/1 

Art.111 

Acrescente-se: 

"2sse número, mediante pro
posta do próprio Tribunal, po
derá ser elevado por lei." 

a) Martins Rodrigues 

ARTIGO 111, PARAGRAFO 1.o 

N.o 90/c 29 

Substitua-se pelo seguinte o § 1.0 

do art. 111: 

§ 1.o - Os Ministros são no
meados pelo Presidente da Repú
blica, depois de feita a indicação 
em Conselho de Ministros e apro
vada a escolha pelo Senado, den
tre braslleiros natos, maiores de 
trinta e cinco anos, de notável 
saber jurídic() e reputação iliba
da." 

a) Britto Velho 

N.0 647 

Dê-se ao § 1.0 do art. 111 a se
guinte redação: 

"I 1.0 
- Os Ministros serão no

meados pelo Presidente da Repú
blica, depois de aprovada a esco
lha pelo Senado, dentre brasllei
ros, maiores de trinta e cinco 
anos, de notável saber jurídico 
e rerutação ilibada." 
a) Cunha Bueno 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ALíNEA "A" 

N.o 90/c 30 

Substitua-se, pelo seguinte, ale
tra a do n.0 I, do art. 112: 

"a) nos crimes comuns, o 
Presidente da República, os Mi
nistros de Estado, os seus pró
prios Ministros e o Procurador
Geral da República;" 
a) Britto Vc~o 
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PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

R.T. 



pARECER DO RELATOR GERAL 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

lU. 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

• 



EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ALíNEA "B" 

N.O 90/C 31 

- 670 

Suprima-se, na letra b do n.o I, 
do art. 112, o que se segue: "os Mi
nistros de Estado, ressalvado o dis
posto no final do art. 88." 

b: 

a) Britto Velho 

N.O 130/44 

Art. 112, I, "b" 

Suprimam-se as palavras: 
"e de Alçada." 

a) Nelson Carneiro 

N.O 245/2 

Art. 112, I~ "b" 

Suprima-se as palavras: 
"e de Alçada." 

a) Martins Rodrigues 

N.0 291/9 

Ao art. 112 acrescentar na letra 

"Juiz singular, ... " 
a) José Humberto 

N.0 382 

Art. 112, alínea b, inciso I 
Incluir as palavras "e regionais" 

após a expressão "superiores". 
a) Mello Braga 

N.O 401 

No art. 112, I, b), logo após a 
expressão ''art. 86" e antes de "os juí
zes federais', inclua-se: 

"os Senadores, os Deputados 
Federais, o Consultor-Geral da 
República." 
a~ Edmundo Levi 

N.0 540 

Suprima-se, no art. 112, n.O I, le
tra b, a expressão: 

" ... e de Alçada." 
a) Eurico Rezende 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

RJ. 

AP. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

RJ. RJ. 

AP. PJ. 

PJ. PJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

AP. AP. 
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N.0 630 

Dê-se a seguinte redação à letra 
b, n.o I, do art. 112: 

ub) nos crimes comuns e de 
responsabilidade, os ministros de 
Estado, ressalvado o disposto no 
finai do art. 86, os juízes federais 
e os membros dos Tribunais Su
periores da União, dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada dos Esta
dos e do Distrito Federal e dos 
Territórios, os membros dos Tri
bunais de Justiça Militar dosEs
tadas e os chefes de missão di
plomática de caráter permanen
te." 
a) Cunha Bueno 

N.O 815/1 

A alínea b do item I, do art. 112, 
do Projeto de Constituição, passa . a 
ter a seguinte redação: 

"b) nos crimes comuns e de res
ponsabilidade, os Ministros de 
Estado, ressalvado o disposto no 
fmal do art. 86, os Juízes Fede
rais, os Juizes do Trabalho e os 
Membros dos Tribunais Superio
res da União, dos Tribunais Re
gionais do Trabalho, dos Tribu
nais de Justiça e de Alçada dos 
Estados e do Distrito Federal, e 
dos Territórios, os ·Ministros dos 
Tribunais de Contas da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, 
e os Chefes de Missão Diplo
mática de caráter permanente." 
a) Raymundo Padllha 

Ao art. 112, n.o I, letra "b'' 

Suprimir a referência ao Tribu
nal de Alçada dos Estados. 

a) Eurico Rezende 

é' 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 

AP., para substituir o trecho 
destacado da emenda nP 873/11. 
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RJ. PJ. 

RJ. AP. 

R.r; RJ. 

J 

l 
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ARTIGO 112, INCISO I, 
ALÍNEA "E" 

N.O 632 

-674 

Dê-se a seguinte redação à letra 
e, n.O I, do art. 112: 

"e) os conflitos de jurisdição 
entre juízes ou Tribunais Fede
rais de categorias diversas; entre 
quaisquer juízes ou tribunais fe
derais e os dos Estados; entre 
os juízes federais subordinados a 
tribunais diferentes; entre juízes 
ou tribunais de Estados diversos, 
inclusive os do Distrito Federal e 
Territórios; entre juízes e tribu
nais de categorias diversas do 
mesmo Estado." 
a) Cunha Bueno 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ALíNEA "G" 

N.O 839/4 

Substitua-se na letra g do e.rt. 
112, I, "de" por "das". 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ALíNEA "H" 

N.O 1/84 

Acrescentar ao fim da letra h do 
n.0 I do art. 112: "e quando houver 
perigo de se consumar a violência, 
antes que outro juiz ou tribunal pos
sa conhecer do pedido". 

a) Oscar Corrêa 

N.O 130/45 
Art. 112, I, "h" 

Acrescentem-se, depois de "ins
tância", as expressões: 

"e quando houver perigo de se 
consumar a violência, antes que 
outro juiz ou tribunal possa co
nhecer do pedido." 
a) Nelson Carneiro 

N.0 245/3 
Art. 112, I, uh" 

Acrescente-se, depois de "instân
cia", as expressões: "e quando. houver 
perigo de s·e consumar a violência, 
antes que outro juiz ou tribunal pos
sa conhecer do pedido". 

a) Martins Rodrigues 

,, .\. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP. 

AP. 

PJ. 

Pl. 
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RJ. RJ. 

AP. AP. 

AP. AP. 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 
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N.O 252 
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A alínea h do art. 112, in fine, 
acrescente-se: 

"e quando houver perigo de se 
consumar a violência, antes que 
outro Juiz ou Tribunal possa co
nhecer do pedido." 
a) Heribaldo Vieira 

N.O 427/5 

Ao art. 112, alínea "h" 
Acrescente-se: 

"e quando houver perigo de se 
consumar a violência, antes que 
outro Juiz ou Tribunal possa co
nhecer do pedido." 
a) Aurélio Vianna 

N.O 718/1 
Ao art. 112, I, letra "h" 

Redija-se assim: 
~'h) o habeas corpus, quando o 

coator ou paciente · fôr tribunal, 
:funcionãrio ou autoridade cujos 
ates estejam diretamente sujei
tos à jurisdição do Supremo Tri
bunal Federal; quando se tratar 
de crime sujeito a essa mesma 
·jurisdiçã.o em última instância; e 
quando houver perigo de se con
sumar a violência, antes que ou
tro juiz ou tribunal possa conhe
cer do pedido." 
a) Martins Rodrigues 

N.0 839/5 
Acrescente-se à letra h do art. 

112, I, após o ponto e vírgula: 
"e quando houver o riSco de 

se consumar a violência, antes 
que outro juiz ou Tribunal pos
sa conhecer do pedido." 
a) Eurico ~ezende 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ALíNEA "I" 
N.0 90/C 32 

Acrescente-se, na letra i do nú
mero I do art. 112, depois da expres
são "Presidente da República", o 
seguinte: "do Conselho de Ministros, 
dos Ministros de Estado." 

a) Britto Velho 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

PI. 

R.J. 
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PARECER.DO RELATOR. GERAL 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

PARECER DA COMISSAO MISTA 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

-
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ARTIGO 112, INCISO I, 
ALÍNEA "J" 

N.O 427/7 

Ao art. 112, alínea "j" 

Suprimir, como conseqüência da 
supressão proposta para o art. 151 
(Emenda n.O 433) . · 

a) Aurélio Vianna 

N.O 718/2 

Ao art. 112, I, letra "j" 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 

N.0 785 

Art. 112, I, "j" 
Cancelar os vocábulos "indivi

duais ou". 
a) Daniel Krieger 

N.O 830 

Ao art. 112, I, "j" 
Suprimam-se. 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 112, INCISO I, 
ACRESCER ALíNEA 

N.0 873/1 

Ao art. 112, n.o I 
Acrescente-se letra n: 
"Compete ao Supremo Tribu

nal Federal: 
I - processar e julgar ori

ginàriamente: 
...................................... 

n) as causas relativas à carreira 
ou a vencimentos e vantagens de 
juízes federais ou estaduais." 
a) Adaucto Cardoso 

. , .:PAREC,ER, ·DO.: sua~ RELATOR 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

AP. 

AP. 

N.o 236/4 AP. 

Aditem-se, ao art. 112, II, a) , de
pois do vocábulo "única", as palavras 
"ou última". 

a) Accioly Filho 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. RJ. 

PJ. PJ. 

PJ. PJ. 

RJ. RJ. 

RJ. RJ. 

AP. AP.' 

-
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EMENDAS AO PROJETO 

N.0 642 
Substitua-se o art. 112, II, alínea 

a, pelo seguinte: 
"Compete ao Supren1o Tribu

nal Federal, (II) julgar em re
curso ordinário: 

"a) os mandatos de segurança 
e os habeas corpus decididos em 
última instância pelos tribunais 
locais ou federais, quando dene
gatória a decisão." 
a) Cunha Bueno 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

NP 849/1 PJ. 
Ao ·art. 112, item II, letra "a" 
Substitua-se a redação do proje

to pela redação do art. 101, inciso III, 
letra a, da Constituição vigente. 

a) Eurico Rezende 

N.0 873/2 
Ao art. 112. n.0 II, letra "a" 

"Compete ao Supremo Tribu
nal Federal: 

II - julgar em recurso ordiná
rio: 
a> os mandatos de segurança e 
os habeas corpus decididos em 
única ou última instância pelos 
tribunais locais ou federais, 
quando denegatória a decisão." 
a) Adaucto Cardoso 

ARTIGO 112, INCISO 
ALíNEA "B" 

N.0 839/6 
Acrescente-se à letra b do nú

mero II, art. 112, após "domicUia
das", as expressões: "ou residentes." 

a> Eurico Rezende 

ARTIGO 112, INCISO III, 
ALíNEA "A" 

AP. 

AP. 

N.0 1/85 AP. 
Redija-se o n.o III, letra a, do 

artigo 112: 

cem - contrariar dispositivo 
da Constituição ou de tratado ou 
lei federal;" 
a> Oscar Corrêa 
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PJ. 

PJ. 

AP. 

AP. 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. 

PJ. 

AP. 

AP. 

AP. 

-
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EMENDAS AO PRO.TETO 

N.O 46/3 

Art. 112, n.o III, a- Suprimam
se as palavras "negar vigência de". 

a) Gilberto Faria 

N.O 427/6 
·-,..~· 

~c.. 
Ao art. 112, inciso III, alínea "a"-

De-se a seguinte redação: 
"a) contrariar a Constituição 

ou a letra de tratado ou lei fede
ral." 
a) Aurélio Vianna 

ARTIGO 112, INCISO III, 
ALíNEA "D" 

N.0 1/86 

Acrescentar ·ao n.o III do art." 112, 
ao fim da letra d: "ou o próprio Su
premo Tribunal Federal". 

a) Osca:. Corrêa 

ARTIGO 112, INCISO III, 
ALíNEAS 

N.O 236/5 

Substitua-se a redação do inci
so III e suas alíneas, do art. 112, pela 
redação do inciso III e suas alíneas, 
do art. 101 da Constituição vigente. 

a) Accioly Filho 

N.0 718/3 

Art. 112, nr, e alineas: 

Redijam-se assim: 
III - julgar em recurso ex

traordinãrio as causas decididas 
em última instância por outros 
tribunais ou juizes: 

a) quando a decisão fôr 
contrária a dispositivo desta 
Constituição ou a letra de tra
tado ou lei federal; 

b) quando se questionar sô
bre a validade de lei federal 
em face desta Constituição, e 
a decisão recorrida negar apli
cação à lei impugnada; 

\ . 
/} 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

AP. 

PJ. 

PJ .. 
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PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. RJ. 

PJ. PJ. 
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c) quando se contestar a va
lida de lei ou ato do Govêrno 
local em face da Constituição 
ou de lei federal, e a decisão 
recorrida julgar válida a lei 
ou o ato; 

d) quando, na decisão recor
rida, a interpretação da lei fe
deral invocada fôr diversa da 
que lhe haja dado qualquer dos 
outros tribunais, ou o próprio 
Supremo Tribunal Federal." 

a) Martins Rodrigues 

ARTIGO 112, PARAGRAFO úNICO 

N.0 1/87 

Suprima-se o parágrafo único do 
art. 112. 

a) Oscar Corrêa 

N.O 130/46 

Art. 112, m, "d", parágrafo único 
Suprima-se: 

a) Nelson .Carneiro 

N.0 238/5 

Acrescente-se ao parágrafo úni
co do art. 112, in fine, "ressalvado às 
partes o direito de representar aos 
Presidentes dos Tribunais, para que 
os promovam." 

a) Arruda Câmara 

N.O 245/4 

Art. 112, parágrafo único 
Suprima-se. 

a) Martins Rodrigues 

N.0 301 

Ao art. 112, me parágrafo único: 
Substitui-los pelo art. 101, m, 

alíneas a, b, c e d da Constituição 
de 1946. 
a) WUson Gonçalves 

N.O 427/8· 

Ao art. 112, p~rágrafo único 
Suprima-se. 

a) Aurélio Vianna 

!,,.; 

I 
I 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

AP. 

PJ. 



-
----------~~~~~------------~---~,~-----------~--~~----------------~---

-685 

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSÃO MISTA 

,\ RJ. AP. 
;(, 

'li 

;!~ 

fl 
: ~f PJ. PJ. ;/, 

;;~ 
\'i' 
~c 

~ 
É 
·~.~. 
,,\ PJ. PJ. :~ 
:~ 
•j 
'•I 
;t 

!~ 

~ 
.~ 
·~ 
·~ 
<.1 

1 
'l 
~ 

'J PJ. PJ. 
l 

l 
..l 
l 
1 RJ. AP. 
i 

:1 
l 
''i 

.j 
l 
J 
\ 

.. J 
:l PJ. PJ. j 



~ 1/ 

·- ............ ·- .... ·-· ........ ---·- ····-----
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N.0 458 

Ao art. 112, parágrafo único 
Suprima-se. 

a) J osaphat Marinho 

N.0 545 

- 686 

Suprima-se o parágrafo único do 
artigo 112. 

a) Eurico Rezende 

N.O 705 
Ao art. 112, n.o m, e parágrafo 

único 

Substitua-se pelo art. 101, n.O III, 
alíneas a, b, c e d, da Constituição 
de 1946. 

a) Milton Campos 

N.O 718/4 
Suprima-se o parágrafo único 

do art. 112. 

a) Martins Rodrigues 

N.O 832/4 
Ao art. 112, III, e parágrafo único. 
Substituí-los pelo art. 101, III, 

alíneas a, b, c e d, da Constituição 
de 1946. 

a) Eurico Rezende 

N.O 849/10 
Ao art. 112, parágrafo único 

Suprima-se. 
a) Eurico Rezende 

N.O 873/3 
Ao art. 112, parágrafo único 

Suprima-se. 
a) Adaucto Cardoso 

ARTIGO 113 

N.0 303 
Ao art. 113, parágrafo único, alí-

neas "a", "b", "c" e "d". 
Substituí-los pelo art. 101, § § 1,0 

e 2.0 (com a redação do art. 5.0 da 
Emenda Constitucional n.o 16) , e § 4.o 
(no tocante ao ''exequatur"). 

a) Eurico Rezende 

PARECER DO SUB-RELATOR 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

AP .. 
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PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ . 

PJ. 

PJ. 

RJ. 
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PARECER DA COMISSÃO MISTA 

PJ. 

PJ. 

PJ . 

RJ . 

PJ. 

PJ. 

RJ. 

AP. 
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N.O 832/5 

" 1\ 
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Ao art. 113 e parágrafo único, alí
nEas "a", "b", "c" e "d". 

Substituí-los pelo art. 101, § § 1.0 
e 2.o (com a redação do art .. 5.0 da 
Emenda Constitucional n.o 16), e.§ 4.o 
(no tocante ao uexequatur"). 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 113, PARAGRAFO úNICO, 
ALíNEA "D" 

N.O 130/47 

Art. 113, parágrafo único, letra 
.C:'d" 

Redija-se assim: 
"a competência do seu Presi

dente para conceder exequatur a 
cartas rogatórias de tribunais es
trangeiros e a do relator sorteado 
para 1ndeferir o recurso extraor
dinário,. interposto sob a invoca
ção da letra d do n.o III do art. 
112, quando fôr flagrante a au-

. sência de interpretações diver
gentes de lei ou tratado federal." 

4'd". 

a) Nelson Carneiro 

N.O 245/5 

Art. 113, parágrafo único, letra 

Redija-se assim: 
"a competência de seu Presi

dente para conceder exequatur a 
cartas rogatórias de tribunais es
trangeiros e a do relator sortea
do para indeferir o recurso ex
traordinário, interposto sob a in
vocação da letra d do n.O III do 
art. 112, quando fôr flagrante a 
ausência de interpretações diver-

. gentes de lei ou tratado federal." 
a) Martins Rodrigues 

CAPíTULO VIII, SEÇAO III 

PARECER DO· SUB-RELATOR 

PJ. 

RJ. 

RJ. 

N.O 837/4 PJ;. 

TíTULO I - CAPíTULO VIII -
SEÇAOni 

Redigir: 
"Do Tribunal Federal de Re

cursos." 
a) Eurico Rezencl.e 
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PJ. 

RJ. 

RJ 

PJ . 
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PJ. 

PJ. 

PJ. 

PJ. 
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EMENDAS . AO PROJETO 

ARTIGO 114 

N.O 82/12 
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Substituir o art. 114 e seus pará
grafos, pelo seguinte: 

"Art. 114 - O Tribunal Fede
ral de Recursos, r:om sede na 
Capital da República, compõe-se 
de treze juízes, nomeados pelo 
Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Se
nado, sendo oito entre magis
trados e cinco entre advogados 
e membrüs do Ministério Públi
co, todos com os requisitos do 
art. 111, § 1.o. 

§ 1.0 - O Tribunal .funcionará 
em plenário ou em turmas, cuja 
composição e competência serão 
estabelecidas em regimento in
terno. 

§ 2.o- A lei poderá criar, em di-
.ferentes regiões do País, outros 
Tribunais Federais de Recursos, 
mediante proposta ·do próprio 
Tribunal e aprovação do Supre
mo Tribunal . Federal, fixando-

. lhes sede e jurisdição territorial, 
observado o disposto no artigo 
seguinte." 

a) Britto Velho 

N.0 90/C 33 

Substituir o art. 114 e seus pará
grafos, pelo seguinte: 

"Art. 114 - O Tribunal Federal 
de Recursos, com sede na ·capital 
da República, compõe-se de tre
ze j.uízes, nomeados pelo Presi
dente da República depois de fei
ta a indicação ·em Conselho de 
Ministros e aprovada a escolha 

pelo Senado,, sendo oito escolhidos 
entre mag-iStrados e cinco entre 
advogadó's e membros do Minis
tério Público, todos com os requi
sitos do art. 111, § t.o. 

§ 1.0 - O Tribunal funcionará 
em plenário ou em turmas cuja 
composição e competência serão 
estabelecidas em regimento in
terno. 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

RJ. 
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RJ. . RJ ~ 

: ., . 

RJ'. RJ. 
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§ 2.o -A lei poderá criar, em 
diferentes regiões do País, ou
tros Tribunais Federais de Recur
sos, meGliante proposta do pró
prio Tribunal e aprovação do 
Supremo Tribunal Federal, fi
xando-lhes sede ·e iurisdição ter
ritorial, observado o disposto no 
artigo seguinte." 
a) Britto Velho 

N.O 817/2 
Dê-se ao artigo 114 e seus pará

grafos a seguinte redação: 
"Art. 114 - O Tribunal Fede

ral de Recursos compõe-se de 
treze juízes no~eados pelo Pre
sidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, send(\ oito Magistrados 
e cinco dentro advogados e mem
bros do Ministério Público, todos 
com os requisitos do artigo 111, 
11.0 • 

1 1.o - A Lei Complementar 
poderá criar mais dois Tribunais 
Federais, de Recursos com me
nor número de él'uízes, cuja esco
lha se fará com a mesma cons
tituição e requisitos mencionados 
neste artigo, sendo um com sede 
no Estado de Pernambuco e ou
tro no Estado de São Paul'O, fi
xand_o-lhes a jurisdição. 
I 2.o- ~ privativo do Tribunal 
Federal de Recursos, com sede na 
Capital da República, julgamen
to de mandado de sPgurança con- · 
tra ato de Ministro de Estado. 
I 3.0 - Os Tribunais Federaisde 

· Recursos funcionarão em Plená
rio ou em turmas. cuja composi
ção e competência serão estabe
lecidas em regimento interno." 
a) Wllson Gonçalves 

ARTIGO 114, PARAGRAFO 1.o 

AP~ 

N.o 236/6 PJ. 
Substitua-se o § 1.o do art. 114, 

pelo seguinte: "I 1.o - Haverá um 
Tribunal Federal de Recursos com 
sede na Capital, e lei complementar 
poderá criar outros em diferentes re
giões do Pais, fixando.:.lhes a sede e 
competência territorial." 

a) Accioly Filho 
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PARECER DO RELATOR GERAL 
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PARECER DA COMISSAO MISTA 

AP., EM PARTE, para efeito de 
excluir do § 3.0 as expressões 
"cuja composição e competência 
serão estabelecidas em Regimen
to Interno". 

PJ. 

-
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 251/1 

O § 1.0 do art. 114, passa a ter a 
seguinte redação: 

"§ 1.0 - Haverá um Tribunal 
Federal de Recursos com sede na 
Capital da União e dois outros 
com sede, respectivamente, nas 
capitais dos Estados de São Pau
lo e Pernambuco. 

a) Heribaldo Vieira 

N.O 304/1 

Suprima-se o parágrafo 1.'0 do 
art. 114. 

a) Eurico Rezende 

N.O 673/1 

Substitua-se o § 1.0 do art. 114, 
pelo seguinte: 

"§ 1.o- Haverá um Tribunal Fe
deral de Recursos, com sede na 
Capital da União, e dois outros, 
com sede, respectivamente, nas 
Capitais dos Estados da Guana
bara e de Pernambuco. 

a) Humberto Lucena 

N.0 1/88 

Acrescente-se no § 2.o do art. 114, 
depois de "Espirito Santo", "Minas 

. Gerais". 

a) Oscar Corrêa . 

N.0 46/4 

Art. 114, § 2.0- No segundo pe
ríodo - "do sediado na Guanabara, 
êste Estado e os da Bahia, do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo" - acres
cente-se "e Minas Gerais". 

a) GUberto Faria 

ARTIGO 114, PARAGRAFO 2.o 

N.0 236/6 

Suprima-se o§ 2.0 do art. 114. 

a) Accioly Filho 

.: PARECER: ·no. SUB-RÊLATOB · 
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Substitua-se o parágrafo 2.o do 
art. 114 pelo seguinte: 

'\ ..... · 

§ 2.0 - A jurisdição do Tribu
nal sediado em São Paulo com
preende êste Estado e mais os do 
Paraná, Sant~ Catarina, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso; a 
do sediado na Capital da União, 
o Distrito Federal e os Estados da 
Guanabara, Rio de Janeiro e Es
pírito Santo r os Territórios e a 
do sediado na capital de Per
nambuco, os demais Estados não 
compreendidos na jurisdição dos 
demais tribunais." 
a) · Heribaldo Vieira 

N.0 304/2 

Suprima-se o § 2.o do art. 114. 

a) Eurico Rezende 

N.0 673/2 

Substitua-se o § 2.o do art. 114, 
pelo seguinte: ií 

!! § 2.o·- A jurisdição do Tribu-
;i -~ .. · nal sediado na Guanabara com-
.! .•• ,_ •• >-- \ · ~·, ;~ preende êste Estado e mais os de 
~~--~;:- t.. . . \ ~-~· São Paulo, Paraná, Santa Catari-
.. -~ .. · na e Rio Grande do Sul; do se-

.. diado em Pernambuco, êste Es
tado e os do Maranhão, Piauí 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Sergipe e Ba
hia, e . do sediado na Capital da 
União, o Distrito Federal, os Ter
ritórios e os Estados não com
preendidos na jurisdição dos de
mais tribunais." 
a) Humberto Lucena 

ARTIGO 114, PARAGRAFO s.o 
N.0 236/6A 

.. 

Suprima-se o § 3.0 do art. 114. 
a) Accioly Filho 

ARTIGO 114, PARAGRAFO 4.0 

N.o 236/6B 

Suprima-se o § 4.0 do art. 114. 
a) Accioly Filho 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 115, "CAPUT" 

N.O 82/13 

PARECER DO SUB-RELATOR 

Substituir, no caput do artigo 115, · 
"aos Tribunais Federais de Re

cursos", por: "ao Tribunal Fede
ral de Recursos". 
a) Britto Velho 

ARTIGO 115, INCISO I, 
ALíNEA "B" 

N.O 90/C 34 
Suprimir na letra b do n.0 I do 

art. 115 as seguintes palavras: "de 
Ministro de Estado". 

a) Britto Velho 

NP 554/1 
Art. 115, Inciso I, letra "b" 

Substituir a expressão: 
"Diretor-Geral do Departa

mento Federal de Segurança Pú
blica", 

pelo seguinte: 
"responsável pela direção da 

polícia federal." 
a) Filinto Müller 

N.O 838/15A 
Art. 115, inciso I, letra "b", 
Substituir a expressão "Diretor-

Geral do Departamento Federal de 
Segurança Pública" pelo seguinte: 
"responsável pela direção da Polí-
cia Federal". 

a) · Eurico Rezende 

Art. 115, inciso I, alínea "C" 

RJ. 

RJ. 

AP. 

AP. 

N,O 554/2 AP. 
Substituir a. expressão "Dlretor 

Geral do Departamento Federal de 
Segurança Pública" pelo seguinte: 
"responsável pela. direção da. Polícia 
Federal". 

a) Filinto Müller 

N.0 838/15B AP. 
Substituir a. expressão "Dlretor 

Geral do Departamento Federal de 
Segurança Pública" pelo seguinte: 
"responsável pela direção da Polícia 
Federal". 

a) Eurico Rezende 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 115, PARAGRAFO 'O'NICQ 

N.O 82/14 

Onde se lê: "Tribunais Federais 
de Recursos", 

Leia-se: "Tribunal Federal de 
Recursos". 

a) .Britto Velho 

ARTIGO 116, "CAPUT" 

N.0 648 

Dê-se ao art. 116, a seguinte re
dação: 

"Art .. 116 - Os juízes federais 
serão nomeados pelo Presidente 
da. República dentre brasileiros, 
maiores de trinta anos de cultura 
e de idoneidade moral, mediante 
concurso de títulos e provas, or
ganizado pelo Tribunal Federal de 
Recursos, conforme a respectiva 
jurisdição." 

a) Cunha Bueno 

ARTIGO 116, PARAGRAFO 1.0 

N.0 1/89 

No § 1.0 do art. 116, ·em vez de 
''constituição", leia-se: "constituirá". 

a) Oscar Corrêa 

N.0 873/4 

Ao art. 116, § 1.o 

"Cada Estado, ou Território, 
assim como o Distrito Federal, 
constituirão uma. seção judiciá
ria, que terá por sede a capital 
respectiva. A lei complementar 
poderá cr~ar novas seções." 

a) Adauto Cardoso 

ARTIGO 117, INCISO I 

N.0 8 

Acrescente-se "in fine,': 

". . . e tôdas as controvérsias 
oriundas de relação de emprêgo 
regidas por lei especial." 
a) Mello Braga 

:PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

AP. 

AP. 

AP. 

RJ. 



!!.., 

701-

PARECER DO RELATOR GERAL PARECER DA COMISSAO MISTA 

RJ. RJ. 
·~ 
; 
; 
•1 

·' ~:\ 

j 
J 

~ 
] 
.;.; 

~ 
1 AP . AP. . (i 
~; 

'1 
:i 

l 
·~ 
,:} 

1 
-!~ 

~ ,, 

ª .\~ 
;~ 

~ 
\ll 

~ 
j~ 
1 
':i! 
-~ 

·~ 
:> 
j 
;,.,;: 

! RJ . RJ . 
:·i 

1 
:~ 
'~ 
,i RJ AP. 

'il! 

·~ 
;~ 

~~ 
,, 

RJ. RJ. 



EMENDAS AO PROJETO 

N.0 383 

Art. 117 

-702 

No inciso I, substituir as ex
pressões finais "exceto as de falên
cia e acidentes do trabalho" por "ex
ceto as de falência e as sujeitas às 
Justiças Eleitoral, Militar ou do Tra
balho, que a lei regulará". 

a) Mello Braga 

ARTIGO 117, INCISO II 

N.O 839/7 

Acrescente-se, no art. fi7, II, 
após "domiciliada": "ou residente". 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 117, ACRESCER INCISOS 

N.O 839/8 

Acrescente-se no art. 117 o se
guinte item: 

"IX - as questões de direito 
marítimo e de ·navegação, inclusi
ve a aérea." 
a) Eurico Rezende 

N.O 839/9 
Acrescente-se ao art. 117 o se

guinte item: 
"X - os crimes de ingresso ou 

permanência irregular de es
trangeiro; a execução das car
tas rogatórias -após o exequa
tur e das sentenças estrangeiras 
após a homologação; as causas 
referentes à nacionalidade~ in
clusive a respectiva opção, e à 
naturalização." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 117, PARAGRAFO 1.0 

N.0 873/5 
Ao art. 117, § 1.o 

"As causas em que a União fôr 
autora serão aforadas no juízo 
federal do domicílio do réu. As 
propostas contra a União pode
rão ser intentadas no Juízo Fe
deral do domicílio do autor no 
da situação da coisa, no em' que 
se yerificou o ato ou fato, origi
nador da ação, ou, ainda, no Dis
trito Federal." 
a) Adaucto Cardoso 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

AP. 

AP. 

AP. 

AP. 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 119, "CAPUT" 

N.O 90/C 35 
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Intercale-se no caput do artigo 
119, após "nomeados pelo Presidente 
da República", as palavras seguin
tes: "em Conselho de Ministros". 

a' Britto Velho 

N.O 130/48 

Art. 119 
Redija-se assim: 
"O Superior Tribunal Militar 

eompor-se-á de quinze juízes vi
talícios, com a denominação de 
Ministros, nomeados pelo Presi
dente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado, 
dos quais quatro escolhidos den
tre os oficiais-generais da a tiva 
do Exército" etc. 
a) Nelson Carneiro 

N.0 244/1 

Art. 119 
Redija-se assim: 
"O Superior Tribunal Militar 

compor-se-á de quinze juizes vi
talicios, com a denominação de 
Ministros, nomeados pelo Presi
dente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado, 
dos quais quatro escolhidos den
tre os oficiais-generais da ativa 
do Exército" et~. 
a) Martins Rodrigues 

N.O 730 

Dê-se ao art.119 a seguinte reda
ção: 

"Art. 119 -O Superior Tribu
nal Militar, com sede na Capital 
da União, compor-se-á de quinze 
juizes vitalicios, denominados 
Ministros e nomeados pelo Pre
sidente da República, dos quais 
quatro escolhidos dentre os Ofi
ciais-Generais da ativa do Exér
cito, três dentre os Oficiais-Ge
nerais da ativa da Marinha de 
Guerra, três dentre os Oficiais
Generais da ativa da Aeronãuti
ca Militar e cinco, civis." 
a) Dias Menezes 

PARECER DO SUB-RELATOR 
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·~ · ·.· · EMENDAS ·AO PROJETO 

ARTIGO 119, PARAGRAFO úNICO 

N.0 649 

Dê-se ao parágrafo único do ar
tigo 119 a seguinte redação: 

"Parágrafo único - As vagas 
de Ministros civis serão preen
chidas por brasileiros, maiores de 
trinta e cinco anos de idade, da 
forma seguinte": 
a) Cunha Bueno 

ARTIGO 119, PARAGRAFO úNICO 
ALíNEA "A" 

N.O 90/C 36 

Suprima-se na letra a do pará
grafo único do art. 119, in tine: "de 
livre escolha do Presidente da Repú
blica". 

a) Britto Velho 

ARTIGO 119, ACRESCER 
PARAGRAFO r·:.· 

N.0 849/4 

Ao art. 119 
Transforme-se o parágrafo único 

em· § t.o e acrescente-se um § ·· 2.o 
com ·a seguinte redação: 

"§ 2.0 - Os juízes mUltares e 
_togados do .Super,or Tribunal Mi
litar terão vencimentos iguais . 
.aos dos juizes do Tribunal Fede
ral de Recursos." 

·a) Eurico Rezende 

ARTIGO 120, · ''CAPUT" ;r;~· 

N.0 701 

. Ao art. 120. 

Substitua-se pelo art. 108 da 
Constituição de 1948. 

·a) Milton Campos 

ARTIGO 120, PARAGRAFO 1.o 

N.O 130/49 

Art. 120, 1 1.o 

Onde se diz - "segurança nacio
nal'', diga-se.- "segurança externa." 

a) Nelson Carneiro 

PARECER DO:.SUB.;.RELATOR 
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EMENDAS AO PROJETO 

N.O 130/50 

Art. 120, § 1.0 

Onde se diz: 
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"nesse caso a lei assegurará 
recurso para o Supremo Tribu
nal Federal", 

diga-se: 
"com recurso ordinário para o 

Supremo Tribunal Federal." 
a) Nelson Carneiro 

N.O 244/2 

Art. 120, § 1001 

Onde se diz -·"segurança nacio
nal", diga-se- "segurança externa". 

a) Martins Rodrigues 

N.0 717/1 

Redija-se assim o § 1.o do art;. 
120: 

"I 1.0 - 8sae fôro especial po
derá estender-se aos civis, nos 
casos expressos em lei, para a re
pressão dos crimes contra a ae
gurança externa do Pais, ou as 
lnatltuições milltares, com recur
so ordinário para o Supremo Trt· 
bunal Federal." 
a) l.lartlns Rodrigues 

N.O 7.98/1 

Ao art. 120, 1 1.o 

· Onde se lê: Hnos casos expressos 
~m lel,u 

leia-se: Hnos casos expressos em 
lei eomplementar." . 

a) Adolpbo Ollvelra 

ARTIGO 120, PARAGRAFO 2.o 

N.0 1/90 

Suprima-se o t 2.o do art. 120. 
a) Oscar Oorrêa 

N.0 '11'1/2 

Substitua-se o 1 2.o do ·art .. 120 
·pelo seguinte: 

"§ 2.0 - A lei regulará a apn ... 
eaçio penas da legislação mtlt .. 
tar em tempo de guerra." 
a) Martins Rodrigues 
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EMENDAS AO PROJETO 

ARTIGO 121, ACRESCER . 
PARAGRAFO 

N.0 211 
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O parágrafo único do art. 121 . 
passar~ a ser parágrafo primeiro,: 
incluindo-se nesse artigo o seguinte: : 

"§ 2.o - Os juízes eleitorais re- · 
ceberão gratificação equivalente a . 
um salário-mínimo em vigor na se
de da comarca em que estejam exer
cendo suas funções pennanentes de 
magistrados." 

a) Vasconcelos Tôrres 

ARTIGO 122 

N~O 832/2 

Substituam-se o art. 122 e seu 
parágrafo pelo seguinte texto: 

"Art. 122 - O Tribunal Su
perior Eleitoral, com sede na Ca
pital da República, compor-se-á: 

I - mediante indicação: 
a) dos dois juízes do Supre

. mo Tribunal Federal, mais an
tigos; 

b) dos dois juízes do Tri
bunal Federal . de Recursos, 
mais antigos; 

c) do juiz mais antigo do 
Tribunal de Justiça do Distri
to Federal; 
II - por nomeação do Presi

dente da República, de dois den
tre seis advogados de notável sa
ber jurídico e idoneidade moral, 
indicados pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
Parágrafo único - O Tribunal 

Superior Eleitoral elegerá Presidente 
um dos dois Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao outro 
a Vice-Presidência." 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 122, INCISO I, 
ALíNEA "A" 

N.0 332/1 
Art. 122, I 
Substituir pelo seguinte a letra a 

d.êsse número: 
"a) de 3 juízes dentre os Mi

nistros do Supremo Tribunal Fe
deral;" 
a) Rui Palmeira 

\ 11 
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ARTIGO 122, INCISO I, 
ALíNEA "B" 

N.O 1/91 

-712-

Acrescente-se à letra b do art. 
122, I, depois de "Tribunal Federal de 
Recursos": "sediado na Capital ela 
República". 

a) Oscar Corrêa 

ARTIGO 122, INCISO I, 
ALíNEA "C" 

N.0 332/2 
c) suprimir. 
a) Rui Palmeira 

ARTIGO 122, INCISO II 

N.o 9()/C37 
Intercale-se no art. 122, inciso n, 

após "por nomeação do Presidente 
da República", as palavras: "em Con
selho de Ministros". 

a) Britto Velho 

ARTIGO 122, PARAGRAFO úNICO 

N.0 332/3 
Parágrafo único - Substituir pe

lo seguinte: 
"O T.S.E. elegerá Presidente, 

Vice-Presidente e Corregedor, 
anualmente, cada um dos Minis
tros do Supremo Tribunal." 
a) Rui Palmeira 

ARTIGO 122, ACRESCER 
PARAGRAFOS 

N.0 873/6 
Ao art.122 
Acrescente-se dois parágrafos, 

passando o parágrafo único a § 1.o: 
"I 2.0 -· Os juizes do Tribunal 

Superior Eleitoral serão nomea
dos por quatro anos, fazendo-se 
a renovação por metade, proibida 
a recondução. 

§ 3.0 - Os substitutos dos 
membros efetivos do Tribunal 
Superior Eleitoral serão escolhi
dos, na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, ·em número 
igual para cada categoria." 
a) Adaucto Cardoso 
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EMENDAS. AO PROJETO 

ARTIGO 123, ACRESCER 
PARÁGRAFO úNICO 

N.O 1/92 

-714 

Acrescente-se ao art. 123 um 
parágrafo único: 

"Parágrafo único - Mediante 
proposta do Tribunal Superior 
Eleitoral,. poder-se-á criar, em 
lei, um Tribunal Regional Elei
toral, para capital de qualquer 
Território." 

a) Oscar Corrê a 

ARTIGO 124 

N.O 183 

O art. 124 do projeto passará a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 124 - Os Tribunais Re
gionais Eleitorais compor-se-ão: 

I- mediante eleição, pelo vo
to secreto: 

a) de três desembargadores, 
dentre os membros do Tribunal 
de Justiça; 

b) de um juiz, dent:te juí
zes de direito, podendo ser, 
onde houver, do Tribunal de 
Alçada, indicado pelo Tribunal 
de Justiça; 

II - de um juiz federal indi
cado pelo Tribunal Federal de 
Recursos, onde houver mais de 
um; 

III - por nomeação do Presi
dente da República, de dois cida
dãos de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo 
'Tribunal de Justiça. 

§ 1.0- O Tribunal Regional Elei
toral elegerá Presidente um dos três 
desembargadores do Tribunal de Jus
tiça, cabendo aos outros a Vice-Presi
dência e a Corregedoria. 

§ 2.0 - O número dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é irre
dutível, mas poderá ser elevado, por 
lei, mediante proposta do Tribunal 
Superior Eleitoral." 

a) Lacôrte Vitale 
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Substitua-se o art. 124 pelo se
guinte texto: 

"Art. ·124 - Os Tribunais Re
gionais Eleitorais compor-se-ão: 

I-mediante indicação: 
a) dos dois juízes mais an

tigos dentre os membros do 
Tribunal de Justiça; 

b) dos dois juízes mais an
tigos, dentre aos juízes de di
reito da Capital do Estado; 
II -de juiz federal e, haven-

do mais de um, do que fôr esco
lhido pelo Tribunal Federal de 
Recursos; 

m - por nomeação do Presi
dente da República, de dois den
tre seis cidadãos de notável sa
ber jurídico e idoneidade moral, 
indicados pelo Tribunal de Jus
tiça. 

§ 1.0 - o Tribunal Regional· Elei
toral elegerá Presidente um dos· dois 
desembargadores do Tribunal de Jus
tiça, cabendo ao outro a Vice-Presi
dência. 

§ 2.0 - o número dos juizes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é irre
dutivel, mas poderá ser elevado, por 
lei, mediante proposta do Tribunal 
Superior Eleitoral." 

· a) Eurico Rezende 

ARTIGO 124, INCISO I 

N.O 611/1 

Dê-se a seguinte redação ao ar
tigo 124, inciso I, letras a e b. 

"Art. 124 - Os Tribunais · Re
gionais Eleitorais compor-se-ão: 

I -mediante eleição em escru
tínio secreto: 

a> de dois juizes dentre os 
membros dos Tribunais de 
Justiça; e 

b) de dois juizes, dentre 
juizes de direito, escolhidos pe
lo Tribunal de Justiça; 

a) Guilherme Machado 
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No artigo 124, dê-se nova redação 
à alínea b do inciso I, na forma 
abaixo: 

"b) de um (1) juiz escolhido 
pelo Tribunal de Alçada, onde 
houver;" 
a) Geraldo Freire 

ARTIGO 124, INCISO I, 
ACRESCER ALíNEA 

N.O 615/2 

Acrescente-se a seguinte alínea 
:ao inciso I: 

c) de um ( 1) juiz escolhido 
pelo Tribunal de Justiça, dentre 
os juízes de direito, ou de dois 
(2) onde não houver Tribunal de 
Alçada." 
a) Geraldo Freire 

ARTIGO 124, INCISO II 

N.O 611/2 
Redija-se assim: 

II - de um juiz escolhido pelo 
Tribunal· de Alçada e, ná falta 
dêste, de um juiz federal esco
lhido pelo Tribunal Federal de 
Recursos." 
a) Guilherme Machado 

ARTIGO 124, INCISO III 

N.0 90/C38 
38 - Intercale-se no artr·124, 

inciso III, após "por nomeação 
.. do presidente ~a República", as 
· ·palavras: "em Conselho de Mi-

nistros". · 
a) Britto Velho 

. . . 
ARTIGO 124, PARAGRAFO 1.o 

N.O 330 
Art. 124, § 1.0 

Acrescentar Uz. ttne: 
. "e ao terceiro a Corregedoria 

da Justiça Eleitoral." 
a) Rui Palmeira 
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ARTIGO 126 

N.O 268/2 
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Dê-se a seguinte redação ao art. 
126: 

"Art. 126 - Compete aos juízes 
de direito exercer as funções 
plenas de juízes eleitorais, po
dendo a lei outorgar a outros 
juízes funções não decisórias." 

a) Rondon Pacheco 

N.O 781/59 

Dê-se a seguinte redação ao art. 
126: 

"Art. 126 - Compete aos juízes 
de direito exercer as funções ple
nas de juízes eleitorais, podendo 
a lei outorgar a outros juízes 
funções não decisórias." 

a) Ulysses Guimarães 

ARTIGO 12'1 

N.O 1/93 

Acrescentar ao art. 12'1 a remis
são ao art. 106, números I e n. 

a) . Oscar Corrêa 

ARTIGO 130 

N.0331 

Ar.t. 130 

Acrescentar depois da palavra 
·"recurso" a palavra "ordinário••. 

a) Rui Palmeira 

ARTIGO 131~ INCISO m 

N.O 1/94 

Redigir o n.o In do art. 131: 

rem- Juntas ou juíze·s de con- ' ' 
e.tliação e julgamento." 

a.) Oscar Corrêa 
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ARTIGO 131, PARAGRAFO 1.0 

N.0 696 

Redija-se assim o § 1.0 do art. 
131: 

"Art. 131 - Os órgãos da Jus
tiça do Trabalho são os seguin
tes: 

I- .......................... . 
II - ............................ .. 

III - .................... ~ ......... ; 

§ 1.0 - O Tribunal Superior do 
Trabalho compor-se-á de vinte e um 
juízes, com a denominação de mi
nistros, sendo: 

a) onze togados e vitalícios; 
b) dez classistas e temporários.". 
a) Floriceno Paixão 

N.O 429 

Ao art. 131 
Í' 

"Os órgãos da Justiça do Tra- · i_ 

balho são os seguintes: ! 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ··: .. ~ . . . . . .:. 
II- ........................... J 
m- .................. ······· ... \ 

I 

§ 1.0- O Tribunal Superior do 
Trabalho compor-se-á de vinte e um 
juízes, com a denominação de minis- · · 
tros, sendo: 

a) onze togados e vitalicios .... 
b > dez classlstas e temporá
rios ... " 
a) Aurélio Vianna 

ARTIGO 131, PARAGRAFO 1.0, 
"CAPUT" 

N.0 738 

Dê-se ao § 1.o do art. 131 a se
guinte redação: 

"§ 1.0 
- O Tribunal Superior . 

do Trabalho, com sede na ·ca
pital da União, compor-se-á de · 
dezessete Juízes, denominados 
Ministros, sendo: " 
a) Dias Menezes 
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ARTIGO 131, PARAGRAFO 1.0 , 

ALíNEA "A" 
N.O 384 

Art.131 
Na letra a do § 1.0 , substituir as 

expressões: "magistrados", por "ma
gistrados da Justiça do Trabalho"; 
e "Ministério Público", por "Minis
tério Público da. Justiça do Traba
lho.' 

a) Mello Braga 

N.O 873/7 

Ao art. 131, § 1.0, letra "a'' 
"O Tribunal Superior do Tra

balho compor-se-á de 17 juizes, 
com a denominação de ministros, 
sendo: 
a> .11 togados e vita.licios, no
meados pelo Presidente da Repu
blica, depois de aprovada .a es~ 
colha pelo Senado Federal; "'1 en
tre magistrados da Justiça d'O 
Trabalho; 2 entre advogados no 
efetivo exercicio da profissão; e 
2 entre membros do Min1stérlo 
Púbüco trabalhista, todos com os 
requisitos do art. 111, § 1.o" 
a) Adaucto Cardoso 

ARTIGO 131, PARAGRAFO l.o, 
ALíNEAS "A" Jl."Jl" 

N.o 90/C39 
'• 

Substituir as letras a e b do § 1.o
do art.131, pelo seguinte: 

"a> onze togados e vitalicios 
nomeados pelo Presidente daRe
pública, depois de feita a indica
ção em Conselho de Ministros e 
aprovada a escolha pelo Senado, 
sendo sete escolhidos entre jui-

. zes togados dos Tribunais Regio
nais do Trabalho e quatro entre 
advogados e membros do llUUB
tério Público, todos com os re
quisitos do art. 111, § 1.o; 

b) seis classistas e temporá
rios, em representação paritária 
dos empregadores e dos traba
lhadores, nomeados pelo Presi
dente da República, em Conse
lho de Ministros, de conformida
de com o que a lei dispuser."· 
a) Britto Velho 
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ARTIGO 131, PARÁGRAFO 4.o 

N.O 1/95 

Acrescente-se ao § 4.o do art. 131 
o seguinte: 

"e a participação de um advo
gado, com os requisitos do art. 
111, § 1.0 , na constituição dos Tri
bunais Regionais do Trabalho." 
a) Oscar Corrêa 

N.o 815/2-A 

Altere-se a redação do § 4.0 do 
art. 131: 

"§ 4.o - O ingresso na magis
tratura de carreira dar-se-á me
diante concurso de provas e tí
tulos realizado pelo Tribunal Re
gional do Trabalho, com a parti
cipação do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil." 
a) Raymundo Padilha 

N.O 873/8 

Ao art. 131, § 4.o 

"A lei disporá sôbre a consti
tuição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condi
ções de exercício dos órgãos da 
Justiça do Trabalho, assegura
da a paridade de representação 
de empregadores e trabaunado
res.' 
a) Adaucto Cardoso 

ARTIGO 131, ACRESCER 
PARAGRAFOS 

N.0291/10 

Ao art. 131 acrescentar um t 5.o: 

"O acesso se fará por antlgül
dade ou merecimento, alternati
vamente." 
a) José Humberto 

N.o 815/2-B 

Acrescer os seguintes parágrafos 
ao art. 131: 

"§ 5.0 -O acesso ao Tribunal 
Regional do Trabalho obedecerá 
aos critérios de antigüida.de e 
merecimento, alternadamente. 
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§ 6.0 - A composição dos Tri
bunais Regionais do Trabalho se
rá regulada pela Lei de Organi
zação Judiciária, a ser elaborada 
pelo Congresso Nacional, no pra
zo de noventa (90) dias. 

§ 7 .o - Aplicam-se aos órgãos 
da Justiça do Trabalho o dispos
to nos artigos 106 e 110." 

a) Raymundo Padilha 

. N.O 873/9 

Ao art. 131 

Acrescente-se o seguinte pará
grafo: 

"Os Tribunais Regionais do 
Trabalho serão compostos de dois 
terços de juízes togados vitalí
cios e um têrço de juízes classis
tas temporários assegurada, en
tre os juízes togados, a participa
ção de advogados e membros do 
Ministério Público trabalhista 
em proporções semelhantes às 
estabelecidas na alínea a do § 1.o ." 

a) Adaucto Cardoso 

. ARTIGO 132, "CAPUT" 

N.O 864/1 

Substitua-se a redação do atual 
artigo 132 pela seguinte: 

"Compete à Justiça do Traba
lho conciliar e julgar os dissídios 
oriundos da prestação de servi
ços, respectivas infrações fiscais, 
homologar acôrdos, inclusive in
ter-sindicais e executar suas de
cisões." 
a) Wilson Gonçalves 

ARTIGO 132, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.0 849/5 

Ao art.132 

Transforme-se em § 1.o o pará~ 
grafo único e acrescente-se o se-
guinte § 2.o: · · 

. "§ 2.0 - Os clissídios relativos 
a acidentes do trabalho são da 
competência da Justiça ordiná
ria." 
a) Eurico Rezende 
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N.O 820/2 
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Acrescente-se ao art. 132 do pro
jeto o § 1.0 , neste omitido, mas cons
tante da Constituição vigente, res
:peitada a redação desta: 

"§ 1.0- Os dissídios relativos a 
acidente do trabalho são da com
petêacia da justiça ordinária." 
a) Gilberto Marinho 

ARTIGO 134, .INCISO II, 
ALíNEA "A" 

N.0 534 

A letra a do inciso II do artigo 
134 terá a seguinte redação: 

"Art. 134 ....;... ................. . 
I-························ 
II-························ 
a) a antigüidade apurar-se-á 

na entrância, assim como o me
recimento, mediante lista trípli
ce, quando praticável." 
a) Eurico Rezende 

N.O 849/11 

Ao art. 134, II letra a 
Substitua-se o dispositivo pelo 
seguinte: 

"a) a antigüidade apurar
-se-á na entrância, assim como 
o merecimento, mediante lista 
tríplice, quando possível." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, INCISO n, 
ALíNEA "B" 

N.0 541 

Dê-se à letra b do inciso II do 
art. 134 a seguinte redação: 

"Art. 134 - . . . . . . . . . . . . . . . . 
I - ........................ . 
II - ....................... . 
a) ••••••••••••••••.••••••••• 
b) no caso de antigüidade, o 

Tribunal poderá recusar o juiz 
mais antigo sômente pelo voto 
da maioria absoluta de seus 
membros efetivos, repetindo-se a 
votação até se fixar a indicação." 
a) Eurico Rezende 
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N.0 849/12 
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Ao art. 134, n.o II, letra "b" 

Substitua-se o dispositivo pelo 
seguinte: 

"b) no caso de antigüidade, o 
Tribunal poderá recusar o juiz 
mais antigo somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus mem
bros, repetindo-se a votação até 
se fixar a indicação." 

a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, INCISO II, 
ALíNEA "C" 

N.O 278 

Onde se lê: 

"Art. 134 - ................. . 

I - ~ ...................... . 

c) somente após dois anos de 
exercício na respectiva entrân
cia poderá o juiz ser promovi
do." 

leia-se: 

"Art. 134 
I_, ........................ 
c) sõmente após um ano de 

exercício na respectiva entrância 
poderá o juiz ser promovido." 

a) Osni Régis 

N.0 395 

Dê-se à letra c do item III do ar
tigo 134 a seguinte redação: 

"c) desde que não haja vaga, 
somente após dois anos de 
exercício na respectiva entrân
cia poderá o juiz ser promovido." 

a) Paulo Macarint 

N.0 456 

Ao art. 134, n.o II, letra "c'" 
Suprima-se. · 

a) Josaphat Marinho 
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N.O 537 

Dê-se à letra c do inciso II do ar-
tigo 134 a seguinte redação: 

"Artigo 134 - ............. . 

I-························ 
n- ....................... . 
a) 
b) 

734 

c) sõmente após dois anos de 
exercício na respectiva entrância 
poderá o juiz ser promovido, sal
vo quando o interêsse público 
exigir a dispensa dêsse estágio." 

(quando não houver juízes com 
interstício ou desistência da I?romo
ção). 

a) Eurico Rezende 

N.0 849/3 

A letra "c", n.o II, do art. 134: 

Substitua-se o dispositivo pelo 
seguinte: · 

"c) somente após dois anos de 
exercício na respectiva entrância 
poderá o Juiz ser promovido, sal
vo se não houver, com taZ requi
sito, quem aceite o lugar vago." 

a) Eurico Rezende 

N.O 849/13 

Ao art. 134, II, letra "c'~ 

Substitua-se o dispositivo pelo 
seguinte: 

"c) sõmente após dois anos de 
exercício na respectiva entrância 
poderá o juiz ser promovido, sal
vo quando o interêsse público 
exigir a dispensa dêsse estágio." 

a) Eurico Rezende 

N.0 873/10 

Ao art. 134, n.o II, letra "c" 

Suprima-se. 

a) Adaucto Cardoso 
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ARTIGO 134, INCISO III 

N.O 71 

-736 

Dê-se ao art. 134, III, a seguinte 
redação: 

"Art. 134 - . . . ............. . 
m - o acesso ao Tribunal de 

Justiça, ressalvado o disposto no 
item IV, dar-se-á por antigüida
de e por merecimento, alterna
damente; a antigüidade apurar
-se-á na última entrância e o 
merecimento mediante lista trí
plice que se comporá de nomes 
escolhidos dentre os dos juizes 
de qualquer entrância." 
a) José Bonifácio 

N.O 103 

Substitua-se, no Projeto de Cons
tituição, o segundo período do inci
so m do art. 134, o qual passará à 
redação seguinte: 

"Havendo juizes de Tribunais 
de Alçada, ou com função per
manente, neste ou no Tribunal 
de Justiça, terão êles preferên
cia, sem distinção de classes pa
ra a composição da lista trí
plice, na promoção por mereci
mento, observando-se, quanto à 
antigüidade, a lei estadual." 
a) Jefferson de Aguiar 

N.0 236/8 

Suprimam-se, no art. 134, inciso 
m, as expressões ". • . ou com fun
ção permanente neste ou no Tribunal 
de Justiça". 

a) Accioly Filho· 

N.O 263/1 

Suprima-se, no Projeto de Cons
tituição, o segundo período do· inciso 
m do art. 134: 

"Havendo juizes de Tribunais 
de Alçada ou com função perma
nente neste ou no Tribunal de 
Justiça, terão êles preferência sô
bre os juízes de entrância, apu
rando-se a antiguidade e o me
recimento pela mesma regra, sem 
distinção de classe." 
a) Heribaldo Vieira 

'} 
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N.O 544 
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Dê-se ao inciso III do artigo 134 
a seguinte redação: 

"Artigo 134 - ............... . 
I - ........................ . 
II- ....................... . 
III - o acesso ao Tribunal de 

Justiça, ressalvado o disposto no 
.item IV, dar-se-á por antigüida
de e por merecimento, alterna
damente; a antigüidade apurar
-se-á na última entrância e o 
merecimento mediante lista trí
plice de juízes de direito des
ta e da entrância imediatamen
te inferior." 

a) Eurico Rezende 

N.O 671 

Onde se lê: 

"Seção VIII- Da Justiça dos 
Estados 

"Art. 134 - ............... . 
I - ....................... . 
II

a> 
b) 

C) 

III- ... , a antigüidade apu
rar-se-á na última en

trância ... " 

Leia-se: 

"Seção VIII - Da Justiça dos 
Estados 

"Art. 134 ___; ................. . 
I - ....................... . 
II - ....................... . 

a) ••......•.••.••..•••.••••• 

b) 

C) •• · ....•••••••..••••••.••• 

III - ... , sendo que, no pri
meiro caso, apurar-se-á 
na an tigüidade geral. .. " 

a) José Menck 
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·N.o 849/14 

Ao art. 134, n.o Ill 

-740 

SUprima-se o seguinte período 
dêsse dispositivo do anteprojeto: 

"Havendo Juizes de Tribunais 
de Alçada ou com função per
manente neste ou no Tribunal de 
Justiça, terão êles a preferência 
sôbre os juízes da entrância, 
apurando-se a antigüidade e o 
merecimento pela mesma regra, 
sem distinção de classes." 
a) Eurico Rezende 

N.O 863 

Substitua-se, no Projeto de Cons
tituição, o segundo período do in
ciso m, do art. 134, o qual passa
rá à redação seguinte: 

"Havendo juízes de Tribunais 
de Alçada, ou com função per
manente, nestes ou no Tribunal 
de Justiça, terão êles preferên
cia, sem distinção da origem do · 
provimento, para a composição 
da lista tríplice, na promoção 
por mereciinento, observando
-se, quanto à antigüidade, a lei 
estadual." 
a) Vasconcelos Tôrres 

N.O 873/11 

Ao art. 134, n.o m 
"0 acesso aos Tribunais de se

gunda instância dar-se-á por 
antigüidade e por merecimento, 
alternadamente. 

A antigüidade e.purar-se-á na 
última. entrãncia, como tal se 
considerando os Tribunais de Al
çada, quando se tratar de pro
moção para o Tribunal de Justi
ça. No caso de antigüidade, o Tri
bunal de Justiça poderá recusar 
o juiz mais antigo, pelo voto de 
três quartos dos desembargado
!'es, repetindo-se a votação até se 
fixar a indicação. No caso de 
merecimento, a lista triplice se 
comporá de nomes escolhidos 
dentre os dos juizes de qualquer 
entrã.ncla." 
a) Adaucto Cardoso· 
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ARTIGO 134, INCISO IV 

N.0 416 
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O inciso IV do art. 134 da Cons
tituição Federal terá a seguinte re
dação: 

"Art. 134- omissis. 

IV - na composição de qual
quer Tribunal, será preenchido 
um quinto dos lugares por advo
gados, em efetivo exercício da 
profissão, e membros efetivos do 
Ministério Público, todos de no
tório merecimento e idoneidade 
moral, com dez (10) anos, pelo 
menos, de prática forense. As va
gas no Tribunal resultantes de 
afastamento de advogados ou de 
membros do Ministério Público 
serão preenchidas, respectiva
mente, por advogados ou por 
membros do Ministério indicados 
em lista tríplice. O exercício 
da profissão de advogado será 
contado como tempo de serviço, 
até vinte (20) anos, para o efei
to de aposentadoria e de antigüi
dade." . 
a) João Abrahão 

N.0 427/3 

Ao art. 134 

Suprima-se a parte final do art. 134 
que diz: . ' 

"Os advogados contarão ·como 
tempo de serviço, até vinte anos 
o de . exercício da profissão, pa~ 
ra o efeito de aposentadoria e 
de antigüidade entre êles, quan
do tiverem igual na classe." 
a) Aurélio Vianna 

N:0 546 

Dê-se ao inciso IV do art. 134 a 
seguinte redação: 

"Art. 134 - ................. . 

I- .......... ····· ·········· 
II .__ ....................... . 

III - ....................... . 
IV - na composição de qual

quer Tribunal serâ preenchido 
um quinto dos lugares por ad
vogados em efetivo exercício na 
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profissão, e por membros do Mi
nistério Público, todos de notório 
merecimento e idoneidade moral, 
com dez anos, pelo menos, de 
prática forense. As vagas do Tri
bunal que devem ser providas 
por advogados ou por membros 
do Ministério Público serão pre
enchidas, respectivamente, por 
advogados ou membros do Minis
tério Público indicados em lista 
tríplice. Onde houver Tribunal 
de Alçada, ao preenchimento das 
vagas reservadas ao quinto cons
titucional, nos Tribunais de Jus
tiça, poderão concorrer .os 
ocupantes das respectivas cate
gorias daquele Tribunal." 
a) Eurico Rezende 

N.O 816/2 

Suprima-se o último período do 
inciso IV, do art. 134, assim redigido: 

"Os advogados contarão como 
tempo de serviço, até vinte anos, 
o de exercício da profissão, pa
ra o efeito de aposentadoria e 
de antigüidade entre êles, quan
do tiverem igual na classe." 
a) Raymundo Padilha 

N.O 849/15 

Art. 134, n.O IV 

Substitua-se a redação dêsse dis
positivo do anteprojeto pelo se-
guinte: · 

IV - na composição de qual
quer Tribunal será preenchido 
um quinto dos lugares por ad
vogados e por membros do Mi
nistério Público, todos em efetlvo 
exercício da profissão, de notório 
merecimento e idoneidade moral, 
com dez anos, pelo menos, de 
prática forense. As vagas do Tri
bunal que devem ser providas 
por advogados ou por membros 
do Ministério Público serão pre
enchidas, respectivamente, por 
advogados ou membros do Minis
tério Público indicados em lista 
tríplice. Onde houver Tribunal 
de Alçada, ao preenchimento das 
vagas reservadas ao quinto cons
titucional, nos Tribunais de Jus
tiça, poderão concorrer os 
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ocupantes das respectivas cate
gorias daquele Tribunal. Os ad
vogados contarão como tempo de 
serviço até quinze anos, o de efe
ti v o exercício da profissão para 
o efeito de aposentadoria ou dis
ponibilidade." 
a) Eurico Rezende 

N.0 873/13 
Ao art. 134, n.o IV 

"Na composição de qualquer 
Tribunal, um quinto dos lugares 
será preenchido por advogados no 
efetivo exercício da profissão e 
membros do Ministério Público, 
de notório merecimento e repu
tação ilibada, com dez anos, pe
lo menos, de prática forense. Pa
ra cada vaga, o Tribunal, em ses
são e escrutínios secretos, votará 
lista tríplice. Escolhido um mem
bro do Ministério Público, a vaga 
seguinte será preenchida por ad
vogado. Os advogados contarão 
como tempo de serviço público, 
para todos os efeitos, até 15 anos 
de exercício da profissão. Os juí
zes dos Tribunais de Alçada no
meados nos têrmos dêste inciso 
poderão ser indicados em lista 
tríplice para o Tribunal de Jus
tiça, observada a sua procedência 
da classe dos advogados ou do· 
Ministério Público." 
a) Adaucto Cardoso 

ARTIGO 134, ACRESCER INCISO 
N.O .47/1 

Acrescente-se ao art. 134 do pro
jeto o seguinte inciso: 

"V - A Justiça Militar esta
dual, organizada com observân
cia dos preceitos gerais da lei fe
deral <art. 8.0 , XVI, t) e dos 
enunciados neste artigo, no que 
couber, terá como órgão de pri
meira instância os conselhos de 
justiça e como órgão de segunda 
instância um tribunal especial ou 
o Tribunal de Justiça. A compe
tência da. Justiça Militar Esta
dual alcança os delitos prati
cados pelos elementos das Po
licias MUltares nos serviços de 
policiamento e nos crimes fun
cionais." 
a) Guido Mondin 

\ 
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N.o 76/C 
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Acrescente-se ao art. 134 um item: 
"V - A Justiça Militar Esta

dual, organizada com observân
cia dos preceitos gerais da Lei 
Federal (art. 8.0 , XVI, letra u) 
e dos princípios enunciados neste 
artigo, no que couber, terá co
mo orgão de primeira instância 
os conselhos de justiça e como 
órgãos de segunda instância um 
tribunal especial ou o Tribunal 
de Justiça." 
a) Guida Mondin 

N.0 263/2 

Acrescente-se ao art. 134 o se
guinte inciso: 

"V- havendo Tribunal de Al
çada, os juízes que nêle compõem 
o quinto reservado a advogados 
e membros do Ministério Públi
co terão acesso ao quinto do Tri
bunal de Justiça, alternadamen
te, por antigüidade e por mereci
mento, em lista tríplice, concor
rendo, no último caso, com advo-

h.). gados ou membros do Ministério 
, . Público, sempre na respectiva 

L. >~ classe." 
a) Heribaldo Vieira 

N.0 535 

Acrescente-se ao artigo 134 o se
guinte inciso: 

"V- Só por proposta do Tri
bunal de Justiça poderá ser al
terado o número de seus men
bros e dos de qualquer outro Tri
bunal." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, PARAGRAFO 1.o 
"CAPUT'' 

N.O 543/1 

. Dê-se ao § 1.0 do artigo 134 a se-
. guinte redação: 

"Artigo 131: - ............. . 
§ 1.0 - A lei poderá criar, me

diante proposta do Tribunal de 
Justiça: 
a) Eurico Rezende 

~~ .\ 
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"§ 1,0- A lei poderá criar, me
diante proposta do Tribunal de 
Justiça: 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, PARáGRAFO 1.o, 
ALÍNEA "A" 

N.O 543/2 

Redija-se: 
a) Tribunais inferiores de 2.a 

instância com alçada em cau
sas de valor limitado ou de espé
cie ou de umas e outras." 
a) Eurico Rezende 

N.o 849/16-B 

Redija-se: 
a) Tribunais inferiores de 2.a 

instância com alçada em cau
sas de valor limitado ou de espé
cie ou de umas e outras." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, PARAGRAFO 1oo, 
ALíNEA "D" 

N.O 47/2 

Suprima-se a letra d do § 1oo do 
arto 134o 

a> Guido Mondln. 

N.O 76/D 

Suprima-se a letra d do § 1.0 
do art. 1340 

a> Guido Mondln 

ARTIGO 134, PARAGRAFO 3oo 

N.0 539 

Dê-se ao § 3o0 do artigo 134 a 
seguinte redação: 

"Arto 134 - .. o ... o . o . o .. o . o 
§ 1.0 - •••••••••••••••••• o •• o 

§ 2.0 
- ••• o .... o ...... o o .. o . o 

§ 3.o - Compete privativamen- . 
te ao Tribunal de Justiça pro
cessar e julgar os membros do 
Tribunal de Alçada e os juizes de 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 

AP. 

AP. 

RJ. 

RJ. 

AP. 



-751-

PARECER DO RELATOR GERAL 

AP. 

AP .. 

AP. 

RJ. 

RJ. 

AP. 

PARECER DA COMISSÃO MISTA 

AP. 

AP. 

AP. 

RJ. 

RJ. 

AP. 

--



- -~~-<~t· -·· ' !1'-: 
} . . -. -4:.1-' 

~------

-752 

EMENDAS AO PROJETO 

inferior instância, nos crimes 
comuns e nos de responsabilida
de, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral quando se tra
tar de crimes eleitorais." 

a) Eurico Rezende 

N.O 849/17 

Ao art. 134, § 3 .o 

Redija-se: 

"Compete privativamente ao 
Tribunal de Justiça processar e 
julgar os membros do Tribunal 
de Alçada e os juízes de inferior 
instância, nos crimes comuns e 
nos de responsabilidade, ressal
vada a competência da Justiça 
Eleitoral quando se tratar de cri
mes eleitorais." 

a) Eurico Rezende 

AR.TIGO 134, PARAGRAFO 4.0 

N.O 191 

Ao art. 134, inciso IV, § 4.0, acres
cente-se in fine o seguinte: 

"§ 4.0 - Aos ·desembargadores 
se pagará vencimentos não in
feriores à remuneração que, a 
qualquer título se pagar aos Se
cretários do Estado.'~ 

a) Vasconcelos Tôrres 

N.0 236/7 

Adite-se ao § 4.o, do art. 134, o 
seguinte: "Em nenhum caso, os juí
zes de menor categoria poderão per
ceber menos de metade do que rece
be um desembargador." 

a) ~ccioly JrUllo 

N.0 309 

Art. 134, § 4.0 

Acrescentar, depois do· vocábulo 
~'desembargadores", a expressão: "que 
não poderão perceber mais de dois 
terços dos vencimentos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal". 

a) Filinto Müller 
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o § 4.o do art. 134 do projeto 
passa a ter a seguinte redação: 

"§ 4.0 - Os vencimentos dos 
desembargadores serão fixados 
em quantia não inferior à que 
recebem, a qualquer título, os Se
cretários de Estado, e os dos de
mais juízes vitalícios com dife
rença não excedente a vinte por 
cento de uma para outra entrân
cia, atribuindo-se aos de entrân
cia inicial não menos de metade 
dos vencimentos dos desembar
gadores. Mediante convênio, a 
União suplementará os venci
mentos dos juízes estaduais, as
segurando aos desembargadores 
remuneração não inferior a oi
tenta por cento dos vencimentos 
atribuídos ao cargo de Ministro 
do Tribunal Federal de Recur
sos." 
a) Matheus Schmidt 

N.O 749/1 

Art.l34 
Substitua-se a redação do § 4.0 

pela seguinte: 
"Os vencimentos dos. desem

bargadores serão fixados em 
quantia não inferior à que rece
bem, a qualquer título, os Secre
tários de Estado; e os dos demais 
juízes vitalícios, com diferença 
não excedente a vinte por cento 
de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrância 
mais elevada não menos de dois 
terços dos vencimentos dos de
sembargadores." 
a) Oscar Passos 

N.O 832/1. 

. Substituindo-se, .dê-se ao pará
grafo 4.0 do art. 134 a seguinte reda
ção: 

"§ 4.o -. Os vencimentos dos 
desembargadores serão fixados 
em quantia não inferior à que 
recebem, a qualquer título, exce
tuadas as ajudas de custo, os se
cretários de Estado ou os mem
bros da Assembléia Legislativa; 
e os dos demais juízes vitalícios 
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com uma diferença não exce
dendo a trinta por cento de 
uma para outra entrância, atri
buindo-se aos de entrância mais 
elevada não menos de dois ter
ços dos vencimentos dos desem
bargadores." 
a) Eurico Rezende 

ART. 134, PARAGRAFO 5.0 

N.O 296 
§ 5.o do art. 134 
Dê-se-lhe a seguinte reda,ção: 

"§ 5.o- A organização judiciá
ria não será alterada, dentro de 
cinco anos, s~vo proposta do Tri
bun& de Justiça." 
a) Ernani Sá:tyra 

N.0 542 
Dê-se ao § 5.0 do artigo 134 a 

seguinte redação: 
"Artigo 134 - ....•........••. 
§ 1.0 - ............ , . , .. , , •• • 
§ 2.0 - • o o. o o o o o o • o •• o •••• o •• 

§ 3.0 - •• o o o o. o· ••••• o • o o •••• 

§ 4.0 - .......•.••..•.•...••• 
§ s.o - Serão inalteráveis a 

divisão e a organização judiciá
ria, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça." 
a) Eurico Rezende 

N.0 849/18 
Ao art. 134, § 5.o 
Substitua-se pelo seguinte: 

"§ 5.o - Serão inalteráveis a 
divisão e a organização judiciá
ria, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça." 
a) Eurico Rezende 

ARTIGO 134, ACRESCER 
PARAGRAFO 

N.O 873/14 
Ao art. 134 
Acrescente-se o seguinte pará

grafo: 
"Só por proposta do Tribunal 

de Justiça poderá ser alterado o 
número dos seus membros e dos 
de qualquer outro tribunal esta
dual." 
a) Adaucto Cardoso 
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CAPíTULO VIII - Do Poder Judiciá- ~ 
rio - SEÇAO VIII - Da Justiça 
dos Estados 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. - A lei poderá dispor sô

bre convênios a serem firmados 
entre a União e. os Estados inte
ressados, através dos quais a pri
meira promova a suplementação 
dos vencimentos da magistratura 
estadual." 
a) Manso Cabral 

N.O 816/3 

TíTULO I - Da Organização Nacio
nal - CAPíTULO VIII - Do Poder 
Judiciário - SEÇÃO VIII - Da 
Justiça dos Estados 

Inclua-se: 
"Art. - A Lei poderá tornar 

privativos dos Estados os servi
ços auxiliares da Justiça, inclu
sive os cartórios e ofícios. 
Parágrafo único - Os ocupantes 
dos cargos dêsses serviços serão 
remunerados na conformidade 
das leis relativas aos funcioná-
rios públicos, respeitada a natu
reza das respectivas funções e 
sem prejuízo dos direitos e van
tagens em vigor dos atuais titu
lares dos ofícios de justiça." 
a) Raymundo Padilha 

N.O 833/1 

CAPíTULO VIII - SEÇÃO Vlli 
Da Justiça dos Estados 

Inclua-se: 
"Art. - A União prestará a 

cooperação financeira que fôr 
necessária ·a assegurar aos juízes 
e membros do Ministério Públi
co dos Estados remuneração cor
respondente à relevância de suas 
funções. 
Parágrafo único - A lei federal 
disporá sôbre o alcance e o esca
lonamento da suplementação 
prevista neste artigo.' 
a) Eurico Rezende 
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ARTIGO 137 

N.O 300 

Redija-se assim o art. 137 do 
projeto: 

"O Ministério Público dos Es
tados será organizado em carrei
ra, por lei estadual, observado o 
disposto no parágrafo primeiro 
do artigo anterior." 

a) Dinarte Mariz 

N.O 585 

Ao art. 137 

Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 137 - O Ministério Pú
blico dos Estados, sob a chefia de 
um de seus membros, será orga
nizado em carreira, por lei esta
dual, observado o disposto nos 
artigos anteriores." 

a) João Abrahão 

N.O 610 

Dê-se a seguinte redação ao ar
tigo 137: 

"Art. 137 - O Ministério Pú
blico nos Estados será organiza
do em carreira, por lei estadual, 
observadas as disposições do 
§ 1.0 do art. 136, bem como, no 
que couber, as do art. 134, asse
guradas aos membros as condi
ções de ingresso, promoção, apo
gentadoria, garantias e v~cil
mentos estabelecidos para a ma
gistratura estadual, segundo as 
categorias correspondentes. 

Parágrafo único. - O Procura
dor-Geral da Justiça, nomeado 
em comissão pelo Governador do 
Estado, depois de aprovada a 
escolha pela Assembléia Legis
lativa, dentre os procuradores de 
Justiça, é o chefe do Ministério 
Público Estadual." 

a) Guilherme Machado 

PAREeER JJO SUB·RELATOR 

AP. 

RJ. 

PJ. 
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Acrescente-se ao art. 137 o se
guinte: 

"Parágrafo único - Aplica-se 
aos membros do Ministério Pú
blico o disposto no art. 106, § 1.0, 
e art. 134, § 4.0 , sem as proibições 
do art. 104." 
a) Aniz Badra 

N.O 837/1 

Acrescente-se ao art. 137: 
"Parágrafo único - :S: vedado 

atribuir, ao Ministério Público 
dos Estados, maiores garantias, 
inclusive quanto a vencimentos, 
do que as asseguradas ao Minis
tério Público remunerado pela 
União." 
a) Eurico Rezende 

CAPíTULO VIII, SECAO IX 

N.O 653 

TíTULO I - CAPíTULO VIII - SE
ÇAO IX - Do Ministério Público. 

Acrescente-se: 
"Art. - A lei organizará o ser

viço jurídico da União e o das 
autarquias federais não abran
gidas pelo I 2.0 do art. 162, atri
buindo· aos seus membros os 
mesmos direitos e vantagens as
segurados aos do Ministério Pú
blico da União, observado, porém, 
o disposto no art. 94." 
a) Nicolau Tuma 

N.0 837/2 

TíTULO I- CAPiTULO vm 
Acrescente-se à Seção IX <Do 

Mlnistério Público) do Capítulo VIII 
<Do Poder Judiciário): 

"Art. - O agente do Ministé
rio Público que ultrapassar os 
prazos processuais decidirá da 
competência funcional, nos ca
sos e condições que a lei esta
belecer." 
a) Eurico Rezende 

I /) 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 

PJ. 

RJ. 

RJ. 
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Acrescente-se ao Capítulo VIll 
do Título I-Do Poder Judiciário: 

"Seção X - Da Advocacia de 
Ofício. 

Art. - Será obrigatória a as
sistência judiciária aos necessi
tados, perante qualquer jurisdi
ção ou instância. 

A lei organizará a Advocacia 
de Ofício junto aos juízes e tri
bunais federais. 

§ 1.0 - o chefe da Advocacia 
de Ofício da União será nomea
do, depois de aprovada a esco
lha pelo Senado, dentre os cida
dãos com os requisitos previstos 
no art. 111, § 1.0. 

§ 2.o - O ingresso na Advoca
cia de Ofício far-se-á mediante 
concurso público de provas, rea
lizado com a participação do 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, não poden
do os advogados de ofício, após 
dois anos de efetivo exercício, ser 
demitidos senão por sentença ju
diciária ou em virtude de proces
so administrativo em que se lhes 
faculte ampla defesa, nem remo
vidos, a não ser mediante repre
sentação do Advogado-Chefe com 
fundamento em conveniência do 
serviço. 

§ a.o - Os atuais defensores 
públicos e advogados de ofício, 
em caráter efetivo, do Quadro 
do Ministério Público Federal ou 
que sirvam junto aos órgãos do 
Poder Judiciário da União, pas
sam a integrar o Quadro da Ad
vocacia de Ofício. 

§ 4.0 - Os advogados de ofício 
gozarão dos direitos e vantagens 
assegurados aos membros do Mi
nistério Público e terão venci
mentos iguais aos dos Promoto
res Públicos da mesma entrância 
ou aos da categoria funcional 
que sirvam junto ao mesmo ór
gão do Poder Judiciário da União. 

Art. -A Advocacia de Ofício 
nos Estados será organizada por 
lei estadual com observância do 
que dispõe o artigo anterior." 
a) Oswaldo Lima Filho 

. \ 

PARECER DO SUB-RELATOR 

RJ. 
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EMENDAS AO PROJETO 

CAPíTULO Vlll, ONDE COUBER 

N.0 832/6 

Inclua-se, onde couber, no Ca
pítulo VIU (Do Poder Judiciário) : 

"Art. - O juiz que ultrapassar 
os prazos processuais decairá da 
competência funcional, nos ca
sos e condições que a lei esta
belecer." 

a) Eurico Rezende 

PARECER DO SUB-RELATOR 

AP. 
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Parecer 

DA COMISSÃO MISTA sôbre o 
Projeto de Constituição (Mensagem 
n.0 25, de 1966, do Senhor Presi
dente da República). 

Do Poder Judiciário 

Sub-relator: Deputado Adaucto 
Cardoso. 

No Título I, Capítulo VIII, do Poder Judiciário, foram ofere
cidas 223 emendas. 70 delas são aprovadas. 88 rejeitadas. E 65 pre
judicadas. Não houve na matéria novações fundamentais. Antes 
predominou, nas fontes que contribuiram com emendas, como tri
bunais, juízes, professôres de direito e instituições diversas e os 
próprios membros do Congresso Nacional, a preocupação de manter 
intactas as estruturas do Judiciário. As alterações trazidas pelas 
emendas prestigiaram nisso a orientação do projeto, introduzindo 
nêle apenas modificações, que confirmam e consolidam as tendên
cias da reforma e aperfeiçoamento já manifestadas na Emenda 
Constitucional n.o 16, de 26 de novembro de 1965. 

O número de emendas idênticas na totalidade do seu contexto 
ou apenas em parte dêle, provindas quase sempre de uma só fonte, 
mas multiplicadas e transformadas por patrocionadores os mais 
diversos, tornou extremamente penoso o trabalho de triagem do 
que já fôra aceito, do que era contraditório, do que se deveu 
recusar e do que se deverá ter como prejudicado. Daí e das con
dições de urgência do trabalho, possíveis erros de cuja correção 
uma cuidadosa redação final deverá ocupar-se. 

Atendeu-se às críticas que suscitou, no projeto governamental, 
a criação de mais dois tribunais federais de recursos. Embora se 
considerEttssem de irrecusável procedência os argumentos da 
mensagem, considerações de ordem transitória fizeram prevalecer 
a tendência de delegar ao legislador ordinário o encargo de fundar, 
quando entender oportuno, em capitais indicadas por critérios 
geográficos e do volume do contencioso fiscal, os novos tribunais. 

Os vencimentos dos juízes estaduais merec.eram especial aten
ção, prevalecendo o ponto de vista de torná-los adequados, na 
categoria dos desembargadores, aos que percebem os secretários 
dos Estados, desconto feito das verbas de ajuda de custo. E dêsse 
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teto se partiu para assegurar, em escala, percentual decrescente, 
estipêndios que venhan1 corrigir. o desinterêsse que existe há já 
alguns anos, mesmo em Estados mais ricos, pela carreira da 
magistratura. 

Nesse tema de remuneração de juízes houve ainda a preocupa
ção de limitar a incidência sôbre ela dos jmpostos gerais, a fim de 
que o princípio da irredutibilidade de vencimentos não fique redu
zido a mero verbalismo, esvaziando-se dia a dia com novas cargas 
tributárias. E se cuidou de estabelecer que os vencimentos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal não fôssem igualadas pelos 
de outras Côrtes e mesmo de tribunais estaduais que, com grave 
dano para a hierarquia os estão excedendo. 

Damos como aprovadas emendas que garantissem o cumpri
mento por parte da União do compromisso por ela assu~ido no 
art. 19 da Emenda Constitucional n.0 16, de 26 de novembro de 
1965, quando conv:eio em "prestar a cooperação financeira que fôr 
ncessária a assegurar aos juízes dos Estados remuneração corres
pondente à relevância de suas funções". 

Não foram acolhidas emendas que procuravam forçar a mu
dança dos tribunais superiores federais para Brasília. Considerou-se 
que essa n1atéria, longe de ser de natureza constitucional ou mesmo 
da legislação ordinária, cabia mais na órbita das possibilidades 
da administração e das realidades do Erário. · 

A situação dos advogados e dos membros do Ministério Pú
blico, que constituem o chamado quinto dos tribunais, foi provida 
de maneira minuciosa e justa, o mesmo ocorrendo quanto ao pro
blema da promoção dos membros dos chamados Tribunais de 
Alçada existentes em alguns Estados, no que toca à sua promoção, 
quando competirem com Juízes da última entrância. 

Entendeu-se de substituir no projetp o que consta no art. 112, 
III e parágrafo único pelo que já vem expresso no art. 101, III, 
alíneas a, b, c e d da Constituição de 1946. Realmente, como bem o 
justifica a emenda acolhida (832/4), "em nenhum Estado federal 
se demarcou tão corretamente, como no Brasil o campo do 
recurso extraordinário, ''a corollary that follow from.' the supremacy 
of federal law", na clássica expressão de Willoughby". Mutilá-lo 
no seu enunciado, que a jurisprudência vem clarificando há 75 
anos, será êrro imperdoável. As alterações propostas, principal
mente as. das alíneas a e d, não se recomendam por nenhum cri
tério técnico e expõem os jurisdicionados ao risco da irreparabili
dade de crassas injustiças, além de desarmarem a União de instru
mentos aptos a fazer valer as suas próprias leis." 

. "A_ exp,ressão vigêncic:_ da alí!lea a não estará pressupondo 
d1scussao sobre a revogaçao, ou nao, em geral, de lei ou tratado. 
Se tivesse tão estreito limite, nem valera a pena encartá-la no 
texto. Mas, se pressupõe a vigência, na espécie de determinada 
norma, a indagação fará renascer velhas contr'ovérsias como as 
relativas à validade e a aplicação de leis federais, que ocuparam, 
por meio século, a atenção de juízes e advogados." 
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"A formulação da alínea d não só sujeita à instância judiciária 
dos Estados o império da lei federal, que ao Supremo incumbe 
defender, como ainda estabelece, em favor da Fazenda e em detri
mento dos particulares, um privilégio que invalida o princípio de 
iguais oportunidades processuais para os litigantes." 

Também o art. 113 e parágrafo único do projeto governa
mental se aceitou substituí-los pelo art. 101, §§ 1.0 e 2.o (com a 
redação do art. 5.0 da Emenda Constitucional n.o 16) e § 4.o (no 
tocante ao exequatur). Justificou-se a opção com os argumentos 
de que "decorrido apenas um ano da promulgação da Emenda 
n.o 16, que racionalizou a competência do Supremo Tribunal Fe
deral e das suas Turmas, com reais e proclamadas vantagens para 
o serviço judiciário e rápido escoamento de milhares de feitos, 
mal se compreende que, ao se colherem os primeiros frutos da 
reforma, se abra oportunidade a uma revisão, pela própria Côrte, 
do sistema adotado há tão pouco tempo e de êxito tão patentemente 
confirmado nas lições da experiência." 

De outra parte, nada legítima a delegação (já não legislativa, 
e sim constitucional) à Alta Côrte de atribuições privativas do 
Parlamento, como a de legislar sôbre processo. Dilarga-se, abusi
vamente, o campo restrito dos regimentos internos, como um 
privilégio, que subordina os direitos das partes às incertezas, às 
preferências ou às vacilações da maioria simples do Supremo Tri
bunal, no disciplinar, em regras ditadas unicamente por êle, à 
margem e à revelia das leis, o processo e o julgamento dos feitos 
de sua competência originária ou de recurso." 

Ao Ministério Público dos Estados se deu especial tratamento, 
mantendo-se as excelentes linhas do projeto e acolhendo-se emen
das sôbre sua organização em carreira, com predicamentos e 
garantias indispensáveis à sua independência e eficaz atuação. 

Alterou-se, na organização do Tribunal Superior Eleitoral e 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, respectivamente, o número de 
ministros e o de desembargadores. Com três ministros e três de
sembargadores, ao invés de dois em cada uma dessas Côrtes espe
ciais, tornou-se possível dispensar juízes que não tinham por que 
compô-las e se assegurou a possibilidade de fortalecer a função de 
corregedoria nas áreas federal e estadual, investindo nela magis
trados da mais alta hierarquia. Atendeu-se nisso ao que, em 
discurso de 9 de dezembro de 1966 já ponderava o eminente de
sembargador Coelho Branco, do Tribunal Regional Eleitoral da 
Guanabara, criticando o que sôbre a matéria inovara a Emenda 
Constitucional n.o 16 "a formação permanente de um Tribunal 
de Segunda Entrância, colocando em chocante minoria, ministros 
ou desembargadores dos Tribunais Superiores, constituía, na 
organização judiciária do País, caso teratológico, que atentava 
contra a jurídica, lógica, racional e tradicional estruturação 
da Justiça Eleitoral e ofendia o cânone ~ardeal da hierarquia em 
que se fundam as instituições civis e militares da Nação." 
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Outras emendas, mais de pormenores que de estrutura, foram 
acolhidas. Com elas se deu complementação aos propósitos afir
mados pelo Govêrno, desde a Emenda Constitucional n.o 16, de 
recuperar o prestígio, a dignidade e a eficiência da Justiça, tanto 
na esfera federal, quanto na área dos Estados, onde a insuficiência 
de recursos e a opressão política se davam as mãos para manter 
no pior dos abandonos a multidão dos jurisdicionados. 

O Relator opina pela aprovação das seguintes emendas: 

1/84 - 1/85 - 1/86 - 1/87 - 1/89 - 1/91 - 1/92 - 130/44 -
130/48 -- 130/50 -- 183 -- 236/2 -- 236/4 -- 270 -- 291/10 --
296 - 300 - 301 - 303 - 309 - 330 - 332 (Há êrro de cópia. 
O que se suprime é a letra c') - 383 - 384 - 427/9 - 534 -
538- 539 - 540 - 541 -- 542 - 543 - 648 - 798 - 815/2 
(Só pode ser aceita) -- 817 - 830 - 832/1 (Com destaque para 
rejeição da expressão "ou membros da Assembléia Legislativa") 
- 832/6 - 833/1 - 833/7 - 837/5 (Aprovada com destaque 
para rejeição dos§§ 1.o e 2.o) --838-839/1- 839/2- 839/3-
839/4 - 839/6 -- 839/7 -- 839/8 - 839/9 - 849/3 -- 849/6 -
849/8 - 849/9 (Aprovada para substituir o trecho destacada da 
873/11) - 849/13 - 849/14- 849/15 - 849/16 - 873/1 - 873/2 
- 873/4 - 873/5 - 873/6 - 873/7 - 873/8 - 873/9 - 873/10 
- 873/11 (Com destaque da expressão "pelo voto de 3/4 que se 
rejeita para aceitar a 849/9) - 873/12; pela rejeição das seguintes: 

1/90- 1/93- 1/94- 1/95- 8- 28- 47/1 - 47/2- 76 c 
- 76 d - 82/12 - 82/13 - 82/14 - 90/29 -- 90/30 - 90/31 -
90/32 - 90/33 -- 90/34 - 90/35 - 90/36 - 90/37 - 90/38 -
90/39 - 90/40 - 124 - 130/43 - 130/47 - 130/49 - 197 -
211 - 236/1 - 236/3 - 236/7 - 236/8 - 244/2 - 245/1 -
245/5 - 265 - 267 - 268/2 - 278 - 291/9 - 331 - 382 - 385 
- 386 - 395 - 401 - 416 - 427/3 - 427/4 - 429 - 448 -
436 - 511 - 521/1 - 535 - 536 - 585 - 608 - 611 - 615 -
616 - 630 - 632 - 634/2 - 647 - 649 - 653 - 671 ---- 672 
696/1 - 701- 730 - 738 - 815/1 - 816/3 - 820/1 - 832/2 -
832/3 - 837/2 - 837/3 - 837/6 - 840 -- 849/4 - 849/5 -
864/1; 

e considera prejudicadas as seguintes: 

1/88 - 46/3 - 82/15 - 99 - 103 - 130/45 - 130/46 - 191 -
236/5 - 236/6 - 238/5 - 244/1 - 244/3 - 245/2 - 245/3 -
245/4- 251- 252- 263- 296- 304-- 427/5- 427/6-
427/7 - 427/8 - 437 - 458 - 537 (pela 873/10) -- 544 ---- 545 
- 546 - 547 -- 610 - 639/5 -- 642 - 670 - 673 -- 705 -
716 - 717/1 -- 717/2 -- 718/1 - 718/2 -- 718/3 - 718/4 -
749/1 - 749/2 - 763 -- 781 - 785 (É o caso da 151) - 816/2 
816/4 - 832/4 - 832/5 - 837/4 - 839/5 - 849/1 - 849/2 
(Pela 873/10) -- 849/7 - 849/10 -- 849/11 - 849/12 -- 863 -
873/3 - 873/13 (Prejudicada pela 849/15). 

Sala das Comissões, em 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Presente o 
quorum, declaro aberta a sessão. Dispensa-se a leitura da ata. 
Vamos prosseguir nos nossos trabalhos. 

Dou, aos Senhores membros da Comissão a notícia de que, 
em face de numerosas desistências de reexame da matéria, temos, 
quanto ao Capítulo do Poder Judiciário, a tarefa de apreciar sà
mente cinco destaques. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT M~"q!NHO * - Informo a 
v. Exa., Sr. Presidente, que acredito ter 3 destaques a êsse Capítulo. 

De dois dêles vou desistir. Ficará um para ser apreciado com 
o nobre Sub-Relator. Logo que V. Exa. anunciar para não perder 
tempo, direi a V. Exa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a pa
lavra o Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDOSO * - Sr. Presidente, 
há destaque para a Emenda n.0 849/4: 

"§ 2.o- Os juízes militares e togados do Superior Tribunal 
Militar terão vencimentos iguais aos dos juízes do Tribunal 
Federal de Recursos." 
Essa emenda foi aceita. Parecer favorável. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -A Emenda 
foi atendida. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDOSO- Emenda n.0 849/5 
"§ 2.o - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são 

da competência da Justiça Ordinária." 
Essa matéria foi rejeitada. O parecer é pela rejeição. (Muito 

bem.) 
O Sr. Senador Eurico Rezende - Qual o requerente do des

taque? 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Senadores Eu-

rico Rezende e Heribaldo Vieira. 
O Sr. Senador Eurico Rezende - Desisto. 
O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Desisto. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Comunico 

ao nobre Sr. Senador Eurico Rezende que, de acôrdo com o Regi
mento, do qual S. Exa. está sendo cada vez mais atento e cumpri
dor, acha-se esgotado o seu prazo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende- Agradeço a V. Exa., Sr. Pre .. 
sidente. Faço um apêlo à Comissão, principalmente àqueles que 
se amarguram e se revoltam diante da protelação processual, 
que é regra geral neste País, para que atentem para o sentido, 
para as conseqüências benéficas, para as implicações, em obséquio 
da ordem pública, que revestem a minha emenda. (Muito bem) 

* Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O parecer 
é pela rejeição. Os Senhores Congressistas que aprovam o parecer 
do Sr. Relator, secundando o parecer do Sr. Sub-Relator, queiram 
conservar-se como se encontram. (Pausa). 

Rejeitado. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço 

verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vai ser feita 

a chamada. 
(Realiza-se a chamada). 

Aprovaram o parecer do Relator 15 Srs. Congressistas. Rejei .. 
taram~no, 14. Está rejeitada a emenda. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- O próximo é o 

remanescente pedido de destaque do nobre Senador Josaphat Ma
rinho. Emenda n.o 448 ao Art. 134: 

"Só por proposta do Tribunal de Justiça poderá ser alterado 
o número de seus membros e dos de qualquer outro Tribunal". 

Tenho a impressão de que o dispositivo do projeto determina 
que a organização judiciária só poderá ser alterada por proposta 
ou com a concordância do Tribunal. Com isso, teríamos prejudi
cada essa emenda do Senador Josaphat Marinho. (Muito bem). 

O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O Sr. Sub
Relator deseja ouvir o Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Antes de o nobre Senador 
Josaphat Marinho usar da palavra, quero consultar a Mesa sôbre 
se já não se votou uma emenda em relação ao Supremo Tribunal 
Federal. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - Creio que foi adiada. Ini
ciamos sua apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Realmente, 
quanto ao Supremo Tribunal Federal, houve um pedido de des .. 
taque do Deputado Ulysses Guimarães e a matéria foi adiada. 
O qu·e foi votado foi emenda que recaiu 3ôbre o § 5.o, que tratava 
de Organização Judiciária, tendo sido, aliás, substituído o texto 
do projeto, que reza que a lei de organização não deve ser alterada 
por 25 anos, por uma redação melhor: a organização judiciária 
não será alter ada. 

Assim é cabível, nos têrmos da minha resposta e do meu en
tendiJnento, que se aprecie o requerimento de destaque e, conse
qüentemente, a emenda do Senador Josaphat Marinho. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Sr. Presidente, 
reconsiderando meu parecer, opino a favor do requerimento de 
destaque do Senador Josaphat Marinho. (Muito bem) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Obrigado a V. Exa. 
Ganhamos tempo e segurança. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A emenda 
incide sôbre o art. 134, que está encartado na sessão oitava, sob 
o sistema de Justiça do Estado. A emenda está assim redigida -
e eu me permito fazer uma ponderação para melhor esclareci
mento: 

"Só por proposta do Tribunal de Justiça poderá ser alterado 
o número de seus membros e dos de qualquer outro tribunal." 

Como é meu desejo colaborar, embora não me esteja mani
festando, peço a atenção do nobre Senador Josaphat Marinho 
para a questão que está na sua declaração. O Tribunal de Justiça 
ficaria, assim, com atribuição de propor alteração do número de 
seus membros e dos de qualquer outro Tribunal. 

• O Sr. Senador ]osaphat Marinho - V. Exa. tem razão. O 
nobre Relator e o Sub-Relator poderão fazer a retificação de natu
reza geral. 

A advertência do nobre Presidente é exatamente para que 
o Tribunal de Justiça não fique com a faculdade de sugerir a 
modificação da composição de outros Tribunais, mas cada qual 
dêles tenha essa prerrogativa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Estou ape
nas pedindo atenção. Não vou opinar. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES (Questão de Or
dem) * -Sr. Presidente, a minha questão de ordem diz respeito 
ao seguinte na redação que vamos elaborar, evidentemente teremos 
de zelar no sentido de que não haja incongruência. Se achamos 
que é importante para o Tribunal Estadual, em nome de sua 
autonomia, de sua independência, que tenha essa prerrogativa, 
não vejo como negá-la ao Supremo Tribunal Federal. É a tese no 

. sentido de uniformizar1nos. Não posso compreender que possamos, 
chocantemente, inferiorizar, nessa prerrogativa de independência, 
justamente o Supremo Tribunal Federal. É uma incoerência, 
Sr. Presidente, que, evidente1nente, não podemos situar. 

Faço apêlo ao eminente Relator-Geral da matéria no sentido de 
que preservemos, no momento oportuno, desde que prevalece a 
tese de que compete aos tribunais essa iniciativa, que ela seja tam
bém respeitada quanto ao Supremo Tribunal Federal. (Muito 
bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - A emenda objeto do 
destaque do nobre Senador Josaphat Marinho foi votada e o 
Sr. Presidente fêz uma observação de que será objeto de exame 
do Sr. Relator. Creio que no problema da composição do Supremo 
Tribunal Federal há destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Foi adiada 
a votação do requerimento de destaque de emenda patrocinada 
pelo Sr. Deputado Ulysses Guimarães. Teremos, ainda, de apreciar 
essa matéria. A emenda não chegou a ser aprovada. Teve parecer 
favorável mas antes de submetê-la, pedi licença para fazer uma ' . ponderação quanto ao. text~ que _me pareceu ,cri~va para os 
Tribunais de Justiça a sltuaçao de ficarem como arbitras da com
posição de qualquer outro tribunal, seja de um Estado ou de outro. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Convém excluir 
a parte final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O Sr. Sub
Relator está propondo que se exclua a parte final. 

O Sr. Senador Josaphat.Marinho- De acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)·- Em votação. 
Os que aprovam, conservem-se como estão. (Pausa). Aprovada a 
exclusão. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Emenda n.o 429. 
Pedido de destaque do Senador Aurélio Vianna: 

Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes: 

I-
II- .. . 
III- .. . 

§ 1.0 - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 
21 juízes, com a denominação de ministros, sendo: a) 11 to
gados e vitalícios. . . b) 10 classistas e temporários". 

O parecer é contrário. A experiência dos chamados "juízes 
classistas" nos Tribunais de Trabalho não é animadora. São cha
mados "votos sistemáticos" dos Tribunais de Trabalho. 

Na sustentação da emenda, o nobre Senador Aurélio Vianna 
fala em juízes do Govêrno. Os juízes togados não são juízes do 
Govêrno; são magistrados nomeados pelo Govêrno como os clas
sistas. É verdade que não são tirados nem dos empregadores nem 
dos empregados. As vêzes, êsses chamados juízes classistas, que são 
em menor número, realmente, em face dos juízes togados escla
recem sôbre peculiaridades de trabalho, quando acontece c~incidir 
serem oficiais do ~esn:o ofício ~o reclall_lante. Não há por que 
aumentar de manerra tao desmedida o Tribunal Superior do Tra
balho, fazendo .preponderar certos votos, muitas vêzes parciais, 
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sôbre os dos juízes togados. Isso vai equiparar os votos dos chama
dos classistas, levá-los a preponderar sôbre os dos juízes togados 
e vitalícios, que não são representantes nem classistas. E por isso 
mesmo que, com a rapidez indispensável, opino contra a emenda. 
(Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vamos ouvir 
o parecer do Sr. Relator. O Sr. Relator concorda com o parecer do 
Sr. Sub-Relator. Passamos à votação. Para encaminhá-la, tem a 
palavra o autor do requerimento do destaque, Senador Aurélio 
Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - (Encaminhamento 
de votação) * - Sr. Presidente, a formulação da emenda, como 
tôda a sua justificação, vem de um grupo sindical dos mais impor
tantes do país. 

Creio que hoje temos onze juízes togados e vitalícios e cinco 
juízes classistas. Êles gostariam que houvesse a paridade. Assim, 
ficariam cinco classitas representantes dos empregados e cinco 
dos empregadores. Afinal de contas, somos porta-vozes e instru
mentos da vontade popular. Se alguns sindicatos de classe nos 
fizeram êsse pedido, o nosso dever era o de apresentá-lo ao Con
gresso Nacional, que está votando uma nova Constituição. t:les 
têm as suas razões de pleitear o que pleitearam, e nós, de aten
dermos ou não ao seu desejo,· às suas aspirações. Infelizmente, 
não vai ser aceita a emenda. Já não o foi pelo Sub-Relator e pelo 
Relator da matéria. 

Mantenho o destaque, Sr. Presidente. Não tenho como retirá-lo. 
E espero a compreensão do plenário. (Muito bem) 

O SR. PRESID.ENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O parecer 
dô Sr. Relator, bem como do Sr. Sub-Relator, é no sentido da rejei
ção da emenda, assim redigida: 

"O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 21 juízes, 
com a denominação de ministros, sendo: 

a) onze togados e vitalícios ... b) dez classistas e tempo
rários." 

Os Srs. que aprovam o parecer, queiram permanecer como 
estão. (Pausa) Contra os votos declarados do Senador Aurélio 
Vianna e do Deputado Adolpho Oliveira, foi rejeitada a emenda. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Destaque à 
emenda n.o 653. o Sr. Senador Eurico Rezende e o Sr. Deputado 
Nicolau Tuma são dos primeiros requerentes. A emenda pretende 
o seguinte: 

"A lei organizará o serviço jurídico da União e o das Autar
quias federais não abrangidas pelo § 2.0 do art. 162, atribuindo 

* Não foi revisto pelo orador. 
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aos seus membros os mesmos direitos e vantagens assegurados 
aos do Ministério Público da União, observado, porém, o dis
posto no art. 94." 

O parecer é pela rejeição, Sr. Presidente. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação. 
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento da 

votação) * -Tenho a impressão de que o nobre Senador Eurico 
Rezende vai esclarecer melhor essa matéria, porque foi procurado 
e, no cumprimento do seu dever, achou por bem patrocinar essa 
causa. 

Quando fomos procurados também por êsse grupo profissional, 
fizemos-lhe, de imediato, uma pergunta: quem é autor da emenda 
e quem está patrocinando, como subscritor, o pedido de destaque? 
Resposta: "o Deputado Nicolau Tuma e o Senador Eurico Re
zende." Com o mesmo entusiasmo com que S. Exa. defendeu a 
causa justa da Magistratura dos Estados e tantas outras, algumas 
delas de somenos importância em comparação com esta, todos 
esperamos os seus esclarecimentos, porque, com o seu verbo e o 
seu fervor, poderá modüicar mesmo o pensamento do próprio Sub
Relator e do Relator da matéria. ~sse grupo foi o único que ficou 
excluído da proteção constitucional. 

Não obstante ser um grupo previdenciário importantíssimo, 
que vem prestando grandes serviços, no seu setor, ao País, ficou 
como que um grupo órfão, abandonado à própria sorte, e clama 
por justiça e por eqüidade. Todos os outros grupos da mesma es
pécie foram atendidos e apenas êsse ficou abandonado, relegado 
a segundo plano, como se fôsse e rebotalho, como se não merecesse 
a menor consideração. 

Portanto, espero do nobre Deputado por São Paulo, autor da 
emenda, e do Senador Eurico Rezende que convencem com seus 
argumentos, pois estudaram a matéria em mais profundidade, 
receberam e aceitaram a incumbência de serem os advogados dêsse 
grupo. Esperamos suas luzes, em obséquio da verdade. (Muito 
bem) 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Sr. Presidente, peço a pe
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Para enca
minhar a votação, como autor da emenda tem a palavra o 
Sr. Deputado Nicolau Tuma. ' 

O SR. DEPUTADO NICOLAU TUMA (Encaminhamento da 
votação) * - Sr. Presidente, ilustres Congressistas o nobre Se
nador Aurélio Vianna, com suas palavras, tenho a 'impressão de 

• Não foi revisto pelo orador. 
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que já poderia dispensar a defesa da emenda por parte de seu 
autor. Entretanto, S. Exa pede que demos alguns esclarecimentos 
a respeito. 

Na realidade, há um grupo de Procuradores e de funcionários 
do Serviço Jurídico da União não contemplado no Projeto de Cons
tituição. 

O Art. 135 trata do Ministério Público: 

"A lei organizará o Ministério Público da União junto aos 
juízes e tribunais federais". 

E no art. 162, § 2.0 , diz o Projeto: 

"Na exploração, pelo Estado, da atividade econom1ca, as 
emprêsas públicas, as autarquias e sociedades de economia 
mista reger-se-ão pelas normas aplicáveis às emprêsas priva
das, inclusive quanto ao direito de trabalho e às obrigações." 

Como se vê, os Procuradores dos Institutos e do Serviço Jurí-
dico da União não estão abrangidos nem pelo qapítulo do Minis
tério Público nem pelo parágrafo 2.0 do art. 162 do Projeto de 
Constituição. Até então, estiverem êles vinculados ao Ministério 
Público da União. 

O art. 94 veda a vinculação. A emenda respeita o art. 94. 
Entretanto, assegura aos Procuradores e aos membros do Serviço 
Jurídico da União direitos e vantagens que êles recebem e a que 
fazem jus desde 1953 ou 1955, se não me falha a memória. 

Nestas col).dições, Sr. Presidente, é necessário dar a êste grupo 
funcional uma situação legal, e não há oportunidade melhor do 
que agora, através da emenda proposta. Uma vez incluída essa 
emenda na Constituição, seria obrigatória a apresentação de um 
projeto de lei que organizasse o Serviço Jurídico da União e o das 
Autarquias Federais não abrangidos pelo § 2.o do Art. 162, atri
buindo aos seus membros os mesmos direitos e vantagens asse
gurados aos do Ministério Público da União, observado, porém, o 
disposto no art. 94, isto é, a não vinculação. 

Sr. Presidente, os Procuradores dos Institutos têm sôbre seus 
ombros responsabilidades iguais às dos Procuradores do Ministério 
Público da União. Se uns agem no setor fazendário, outros agem 
no setor parafazendârio, defendem os interêsses dos Institutos. 
Agora são obrigados também ao serviço de Consultaria dos Ins
titutos. Assim, poderia aqui especialmente ser mencionado o caso 
dos Procuradores do IAPI, instituto que tem um orçamento de 
perto de 1 trilhão de cruzeiros. E, agora, com a unificação da pre
vidência social, os vários institutos terão um orçamento superior 
a 2 trllhões de cruzeiros, isto é, mais de 1/3 do Orçamento Geral 
da República. Ora, êstes Procuradores dos Institutos e servidores 
do Serviço Jurídico da União que têm também responsabilidades 
definidas, não estão abrangidbs no Capítulo do Ministério Público, 
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nem sequer se acham enquadrados naquele em que se devem su
bordinar'· às leis trabalhistas, isto é, no § 2.0 do Art. 162 da Cons
tituição. 

Sr. Presidente, se a lei vai dispor futuramente sôbre os seus 
estatutos, nada melhor que a Constituição des~e já dizê-lo. A 
Constituição tantas vêzes tem feito remissão à lei complementar, 
que mais uma remissão, mais uma obrigação em nada prejudicará 
a sua clareza. 

Tenho a impressão de ter, assim, prestado as informações soli
citadas pelo nobre Senador Aurélio Vianna, esperando que se as 
luzes do nobre Senador Eurico Rezende possam cobrir as falhas 
porventura deixadas por quem fala. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Dep,utado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra o nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, a matéria vem sendo ventilada há 
muito tempo e, por isso, é uma reivindicação já existente na aten
ção dos nossos círculos parlamentares. É de salientar, Sr. Presi
dente, inicialmente, que a emenda não acarreta aumento de 
despesa. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Perfeito. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Qualquer hostilidade 

à unificação dos serviços jurídicos da União e das autarquias só 
pode residir numa espécie de vaidade do Ministério Público da 
União em não querer nivelar-se em matéria de denominação, com 
o Serviço Jurídico das autarquias. Não vejo, Sr. Presidente, ne
nhuma diferença entre o Ministério Público da União e o que 
podemos chamar de Ministério Público - e público é - das 
autarquias. 

E se alguém objetar-me no sentido de que há diferença, 
demonstrarei, de logo, que a diferença em matéria de quantitativo 
de tarefas, de atribuições, é contra o Serviço Jurídico das autar
quias, porque, enquanto o Ministério Público da União só atua, 
obviamente, na defesa dos interêsses da União conectados com o 
Poder Judiciário, os Procuradores das autarquias, além de desem
penharem êsse munus em muito maior quantidade de processos -
basta que se consultem as estatísticas, e é óbvio, pela diversificação 
das autarquias - exercem também a função interna de consultaria. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, conheço, em Brasília, muitos Pro· 
curadores de autarquias que, de envolta com seu trabalho nos 
conselhos judiciários, prestou também sua colaboração em proces
sos administrativos, dando pareceres e oferecendo desate a questões 
importantíssimas. 

~ra, ':l?~ndo 51 Govêrno cria autarquias, guer econômicas, quer 
previdenc1ar1as, e porque reconhece que nao pode suportar, no 

• N ã.o foi revisto pelo orador. 
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círculo da administração direta, os pesados encargos. Então é des
centralizada a administração. 

Sr. Presidente, lamento não dispor de mais tempo para pros
seguir nas minhas considerações, mas não há razão nenhuma 
a não ser de vaidade, em não querer o Ministério Público d~ 
União manter a mesma intervivência constitucional e lorro com 
os seus irmãos prejudicados -e assim podemos cha~á-lo~ efeti-
vamente -do Ministério Público das autarquias. ' 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO- Sr. Presidente 
' peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra o nobre Deputado Antônio Feliciano. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO (Encaminhamento 
de votação) * -Sr. Presidente, meu pronunciamento é favorável 
à aprovação da emenda que acaba de ser defendida pelo Deputado 
Nicolau Tuma e pelo Senador Eurico Rezende: 

"A lei organizará os serviços jurídicos da União e das Autar
quias não abrangidos pelo § 2.0 do Art. 162, atribuindo aos 
seus membros os mesmos direitos e vantagens assegurados aos 
do Ministério Público da União, observado, porém, o disposto 
no art. 94.-" 

Pela síntese que se encontra como justificativa da proposição 
ora apreciada por esta Comissão, constata-se, e foi esta a afirma
tiva dos defensores da emenda, que ela não acarreta aumento de 
despesa, não abre exceção, pois visa a estruturar em bases orgâ
nicas duas carreiras que, em áreas diversas, têm as mesmas fina
lidades do Ministério Público da União. Não implica em nenhuma 
reivindicação personalista, porquanto respeita rigorosamente o 
princípio de não equiparação de vencimentos: opõe-se à vinculação 
inscrita no art. 94 do Projeto de Carta Constitucional. 

Sr. Presidente, conheço a função dos Procuradores autárquicos, 
porquanto, durante vários anos de minha vida, desempenhei o 
cargo de Procurador do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados de Transportes e Cargas, na cidade de Santos. Sei 
do volume de trabalho entregue aos que desempenham essa função, 
da qual me afastei há muitos anos por ter pedido exoneração. Além 
dos trabalhos de assistência jurídica, é intenso o movimento de 
consultas e é intensa a participação dos Procuradores, com a res
ponsabilidade dos seus pronunciamentos, em todos os processos 
que transitam pelas autarquias. 

Com estas expressões, Sr. Presidente, justifico o meu voto 
favorável à emenda ora discutida. (Mu·ito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não ha
vendo mais quem queira pronunciar-se sôbre a matéria, dou a 

* Não :f'ol revisto pelo orador. 
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palavra ao Sr. Sub-Relator, que a solicita, para pronunciar-se sôbre 
os argumentos expendidos. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente, 
também posso falar ex-catedra nesta matéria, Procurador de autar
quia que tenho sido durante largos anos da minha vida_, aposen
tado, sem receber aposentadoria, enquanto exerço mandato legis
lativo, conheço bem o que é a atividade de Procurador das autar
quias. Todos os argumentos aqui expendidos teriam para mim 
extraordinário valimento, se se tratasse de reivindicar a manu
tenção dos honorários que êles ganham nos seus cargos. Real
mente exercem funções valiosas, atividade das mais louváveis, 
têm grande capacidade na sua maioria, é uma classe extremamente 
poderosa; e êsses argumentos para mim valem a fim de que não se 
diminua um cêntil dos vencimentos. Mas dar àqueles Procu~ado
res de autarquias, que de par com o seu exercício de Procurador 
podem advogar, como eu advoguei, como todos advogam, as mes
mas garantias do Ministério Público, isto me parece exagêro. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - O Procurador da União tam
bém pode advogar. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Os Procuradores 
das autarquias podem advogar e é indispensável mesmo, para o 
bom exercício da profissão de Procurador de autarquia, que con
tinuem advogando. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - No Ministério Público da 
União ninguém prestou concurso. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Os Procuradores da União 
também advogam. -

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - b membro do Mi
nistério Público da União não pode advogar, e a Constituição 

. estabelece obrigatoriedade do concurso para o Ministério Público 
da União. E a verdade é que o Ministério Público da União não 
advoga. Trata-se daquilo a que o nobre Deputado Oliveira Brito 
chamou, com muita razão, a magistratura de pé. Não há paridade 
entre a função do Ministério Público e a função do Procurador 
de autarquia. É preciso que reconheçamos essa realidade e, por
tanto, nos curvemos àquilo que é tranqüilo: não se pode dar a êles 
as mesmas garantias da chamada magistratura de pé. :a:1es podem 
adv~g~r, ,P?de~ P!osperar ~~ pro!issão, têm outras condições que 
o M1niSter1o Publico da Un1ao nao tem e será demasiado que se 
e~tenda a essa nobr~ classe dos Procuradores, seguida por vincula
çoes menores, seguida dos Consultores, dos Assistentes-Jurídicos 
dos Auxiliares-Jurídicos, os privilégios e as garantias do Minis~ 
tério Público da União. 

É por isso que mantenho meu parecer, Sr. Presidente. (Muito 
bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Sr. Presidente re-

queiro votação nominal. ' 
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Antes con

cederei a palavra ao nobre Relator-Geral, Senador Antônio Carlos. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente , 

quero ju~tificar o meu vot_? contr~rio à ~menda. Quando emiti 
parecer sobre as emendas, fiz questao de frisar que havia refugido 
de emitir parecer favorável a emendas que cuidassem de exceções 
fôssem elas as mais legítimas. ' 

Não estamos votando, Sr. Presidente, um projeto de lei ordi
nária. Estamos votando uma Constituição. Centenas de emendas 
cuidam de casos em cujo mérito não quero, neste momento, entrar, 
cujo objetivo de justiça o tempo não me permite examinar. Mas 
acredito que se cuidarmos da situação de determinada classe de 
servidores, de funcionários públicos, se nos perdermos no exame 
de exceções quando da discussão e votação de projeto de Consti
tuição, estaremos abrindo um precedende que trará as mais graves 
conseqüências para o trabalho que nos cabe realizar. 

Sr. Presidente, o Capítulo "Do Poder Judiciário" trata de dis
posições gerais sôbre êsse Poder, dos Tribunais Superiores da União, 
da Justiça especializada, da Justiça dos Estados e do Ministério 
Público Faderal. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - E êsse grupo ficou fora. 
O Sr. Senador Eurico Rezende - A exceção está nisso. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Os Procuradores das 
autarquias, os Assistentes-Jurídicos, os Auxiliares-Jurídicos, os 
Consultores não poderiam sem que se examinassem as conse
qüências dessa verdadeira equiparação, custar, através de dispo
sitivo amplo, das disposições da Constituição Federal. Em tempo 
oportuno e através de instrumento hábil o Congresso Nacional há 
de cuidar dessa situação, para que, em face e em função do texto 
da Constituição Federal, não se cometam injustiças. Agora, Sr. Pre
sidente, devo dizer, com tôda a sinceridade, não é momento para 
tal. Meu voto é contra a emenda. (Muito bem.) . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Passa-se à 
votação nominal. Os Srs. Congressistas a favor do parecer, votarão 
"sim": os que forem contra o parecer, votarão "não". Neste caso, 
estarão aprovando a emenda. 

(Chamada). 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Houve 

abs~enção do Sr. Deputado Chagas Rodrigues e do Sr. Se~~d?r 
Jose Guiomard. Votaram com o parecer do R~l~;or, pela reJeiç~o 
da emenda, 8 Srs. Congressistas. Votaram "nao , pela aprovaçao 
da emenda, 11 Srs. Congressistas. A emenda foi aprovada. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Temos agora a votação da emenda para a qual pediu destaque 
o Sr. Deputado Ulysses Guimarães, emenda que atribui ao Supremo 
Tribunal Federal a privativa competência de propor o aumento 
do número de membros do mesmo Tribunal. A matéria já foi dis
cutida. Assim, considero melhor que se proceda à votação desde 
logo. Os Senhores que aprovam a emenda, queiram conservar-se 
como estão. (Pausa) Aprovada. 

Passamos agora, encerrado o Capítulo "Do Poder Judiciário", 
ao roteiro que nos foi ap:t;"esentado, examinando a matéria concer
nente ao estado de sítio. Tem a palavra o Sr. Deputado Accioly 
Filho, para uma questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO (Questão de ordem) * 
-Sr. Presidente, na qualidade de Sub-Relator do Poder Executivo, 
e esta parte abrange grari.de nún1ero de emendas, pensei que seria 
melhor tratasse a Comissão dêsse assunto ainda durante o dia. 
Então quero pedir a V. Exa. que submeta aos autores do requeri
mento de preferência uma proposição minha no sentido de que, 
logo após a discussão e votação da matéria pertinente ao estado 
de sítio, seja discutida a matéria do Capítulo "Do Poder Executivo." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não havendo 
objeção, defiro o pedido do Sr. Deputado Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Está aberta 
a sessão. 

Tem a palavra o nobre Deputado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO * - Sr. Presidente, o 
debate, a meu ver, pode ser restrito a três temas: primeiro - se 
deve a extensão do fôro especial aos civis a fazer-se por lei comple
mentar ou por lei civil; segundo- se essa extensão deve ser efe
tivada para repressão cie crimes contra a segurança externa ou 
contra a segurança nacional; terceiro - se deve, ou não, haver 
recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. 

Com relação ao primeiro tema, é de se salientar que, já na 
Constituição de 34, era prevista a regula1nentação do fôro especial 
para os civis, por meio de lei ordinária. Nem se podia prever de 
outra forma uma medida que não existia nesse nôvo tipo de. legis
lação, isto é, legislação complementar. Assim se fêz também em 
46, sempre por lei ordinária, e não se tem notícia de que o legis
lador se ·tivesse excedido na competência que recebeu da Consti
tuição. O que está ocorrendo, na elaboração desta Carta, é que 
acabará transformando-se numa Carta de desconfianças. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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o Executivo desconfia do Legislativo, o Legislativo desconfia 
do Executivo, ambos desconfiam dos Estados. A Maioria desconfia 
da Minoria, a Minoria, por sua vez, desconfia da Maioria. 

É preciso que haja crédito de confiança a nós próprios, legis-
ladores. · 1 

Neste caso, evidentemente, o legislador é quem vai elaborar 
a lei, como a elaborou o legislador por fôrça da Carta de 1946 e, 
anteriormente, da Carta de 34. 

Acho que é questão de somenos. Pode a lei ordinária dispor 
sôbre a extensão de fôro especial. 

Com relação ao segundo tema - a segurança externa ou segu
rança nacional- creio que o conceito de segurança externa fale
ceu com a Guerra Civil espanhola. 

Diz-se que a República espanhola caiu, porque acreditava 
muito na segurança externa. Quando nela surgiu, pela primeira 
vez na História do Mundo, a chamada Quinta Coluna, a República 
espanhola viu-se a braços com uma guerra civil e, querendo com
portar-se dentro dos rigores constitucionais do Século passado, 
o Govêrno repudiou seguidamente. E a República caiu, porque não 
havia instrumento legal para defender o Estado, no caso, não de 
segurança externa, mas interna. Acho que segurança nacional 
define e acautela melhor o interêsse do Estado brasileiro. Aliás, 
a Carta de 1946 já fala em segurança da nação: o art. 207 diz: 

... Especificará também os casos ém que os crimes contra 
a segurança da Nação ou das instituições políticas e sociais 
devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislação militares, ainda 
quando cometidos por civis ... 

Ora, a Carta de 1946 já estende o fôro militar aos civis, nos 
casos, não só de segurança interna, con1o nos de segurança da 
Nação. Mas a segurança da Nação compreende também, a segu
rança interna, desde que se trate de fato ocorrido dentro do terri
tório nacional. 

Não vejo, pois, como distinguir segurança interna de segurança 
externa, desde que esteja em j ôgo a segurança nacional. 

A terceira questão diz respeito aos recursos ordinários para o 
Supremo Tribunal Federal. 

Não há razão para se levantar esta questão, em face do que 
está disposto no Art. 112, II, letra c: 

"É da competência do Supremo Tribunal Federal julgar em 
recurso ordinário os casos previstos no Art. 120, §§ 1.0 e 2.0 ." 

Já está, portanto, decidido no próprio corpo da Constituição. 
Por isso, vou votar de acôrdo com o texto do Projeto, porque acho 
que êle atende melhor aos interêsses do País e não põe em perigo 
a liberdade dos cidadãos. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A palavra 
tinha sido assegurada ao Sr. Senador Aurélio Vianna. Dou-a, entre
tanto, ao Sr. Senador Ulysses Guimarães, porque já vi o aceno do 
Sr. Senador Aurélio Vianna, concordando com esta Presidência. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIM.ARÃES- Sr. Presidente, 
agradecendo o que não me· surpreende porque habitual - o gesto 
de cortesia do eminente companheiro de partido e líder, Senador 
Aurélio Vianna, desejo dizer que não considero boa a formulação 
contida no Art. 120. Não foi feliz. 

Sei, Sr. Presidente, que, num esfôrço muito grande, dentro 
da rigidez da conceituação inicial - quando o assunto é visto 
por setores que não têm a visão panorâmica e política que o Con
gresso costuma ter, embora, em certos casos, não tenha agido da 
melhor maneira, como reconhecemos - sabemos que cautelas fo
ram tomadas, inclusive esta tão importante, que possibilitará o 
pronunciamento conclusivo, final da instância Suprema do Judi
ciário do País. Quero, no meu pronunciamento, consignar que eu, 
particularmente, registro os progressos .feitos em relação à idéia 
inicial, que era, positivamente, muito pior do que a se contém 
no art. 120. Mas, não quer dizer que consideremos o texto o melhor 
para a espécie. 

No mesmo sentido, Sr. Presidente, o êrro está na rigidez do 
enunciado da matéria, porque, em determinadas circunstâncias, o 
Estado poderá desejar a instrumentalização referente à segurança 
nacional, através de medidas excepcionais, mas não desejar ir ao 
ponto de determinar que o julgamento conseqüen~e se faça pela 
Instância Militar. O próprio Govêrno, o próprio Estado, poderá ter 
êsse problema, dada a rigidez do texto. 

Digo isso, porque não se debela uma dificuldade que se situe 
na área da segurança nacional só pelo julgamento do crime o 
que já se daria a posteriori; já seria para punir aquêles que ousas
sem tanto, mas há as medidas imediatas, as medidas excepcionais; 
não é, porém, conveniente, sempre que. fôr à Instância Militar, 
incluir civis. 

~ste me parece o pecado dessa redação. Contudo, Sr. Presi
dente, a lei que se vai editar conterá, evidentemente, um enun-
ciado casuística. · 

Poderíamos, depois, instrumentalizar o Govêrno, o Estado, na 
espécie, de tal maneira que não o atrapalhássemos mas o ajudás
semos, a fim de que êle não tivesse dificuldades no uso ·das medidas 
em ass~!lto. da área da segurança nacional, nem chegasse a essas 
consequencias. 

Minha intervenção foi no sentido de trazer êsses elementos 
para assunto de tanta importância, caracterizando a nossa ou a 
minha inco?formi~ad~ com ess~ reda~ão. O meu desejo é que se 
tor~e~ mais maleave~s as configuraçoes que irão surgir quando, 
aqui, tivermos de manifestar-nos na elaboração da lei que irá regu
lamentar ou tornar auto-exeqüível o Art. 120. (Muito bem.) 
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O SR. DEPUTADO PEDRO ALEIXO (Presidente) - Com a 
palavra o Sr. Senador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente, a 
tese fundamental que vem sendo defendida por alguns é a de 
que a Justiça Militar. n~o d~ve j_ulgar civis. Na verdade, a preva
lência dessa tese traria Imphcaçoes fundamentais, a primeira das 
quais seria o oferecimento de emenda supressiva do texto. Aí, es
taria justificada a tese. Pede-se, porém, uma modificação: ao invés 
de por cri~e contra a. seg?ranQ3: nacional, os civis seriam julga
dos por militares, pela JUstiça militar, se cometessem crimes contra 
a segurança externa do país, ou contra as instituições militares. 
Um dos nossos colegas do MDB apresentou emenda. Deseja que a 
lei de que fala o projeto de Constituição, para a repressão de crimes 
contra a segurança nacional, seja complementar. Êsse nosso colega 
está naquela faixa dos que não encontram uma fronteira muito 
definida entre o conceito de crime contra a segurança nacional e 
crime contra a segurança externa do país. É bem verdade que essa 
faixa especial não é obrigatória. Pelo texto do Projeto de Consti
tuição, poderá estender-se aos civis. Não é imperativo. Dá a enten
der que, se não houver necessidade, não haverá nenhuma lei para 
regular a repressão de crimes contra a segurança nacional. Se 
houver necessidade, a lei será discutida e votada. 

Nós nos filiamos à corrente dos que defendem a tese de que 
não haveria necessidade de, para a defesa nacional, inserir tal 
dispositivo na Constituição brasileira. 

Está provado que tribunais civis, em determinadas circuns
tâncias, são tão severos, ou mais do que tribunais militares no 
julgamento de civis ou de militares. A História nô-la diz, através 
de exemplos que todos conhecemos. Logo, não haveria necessidade, 
num Estado organizado, de uma Justiça Militar para impedir cri
mes contra a segurança nacional. 

O MDB decidiu lutar contra êsse dispositivo através das 
emendas que foram apresentadas. E eu o faço, também, por con
vicção expressa, consoante as palavras que todos ouviram . 

A questão torna-se um tanto ou quanto difícil. Fôsse eu da 
Escola Superior de Guerra, e diria que tem implicações. ~sico-so
ciais. Civil julgado por militares? Militar julgado po: CIVIs? Is~o 
seria inadmissível, como se realmente fôssem duas naçoes: a naçao 
civil e a nação militar. E a nação é uma só. 

Sr. Presidente, esperamos que os nossos grupos se organizem 
de tal modo que, apresentando-se um ou dois e ~evelando o pen
samento da maioria se não da coletividade, aqui paremos e pas
semos à votação das'matérias. Se essa emenda é ~portante, mu~to 
~a~s _importante do que ela é a que trata dos direitos e .garantias 
mdividuais. 

~sim, Sr. Presidente, o meu apêlo ao s;J:?-ador Eurico Rezende 
e a mim mesmo, para discutamos essa materia, marcando a nossa 

* Não foi revisto pelo orador . 
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posição e passando adiante, para que, amanhã, não sejemos acusa
dos pela Nação de que em tendo podido fazer algo de melhor, nos 
detivermos numa gue~ra apenas de palavras. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não ha
vendo mais quem queira se pronunciar sôbre a matéria, dou a 
palavra ao Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO (Sub-Relator) -
Nada mais tenho a acrescentar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Assim, tem 
a palavra o Sr. Relator. · 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS *-Sr. Presidente, Se
nhores Representantes, a Comissão examina especialmente duas 
emendas apresentadas ao § 1.0 do art. 120 do projeto. A primeira 
delas determina que a lei que irá estender o fôro militar aos civis 
seja complementar e é de autoria do nobre Deputado Adolpho 
Oliveira. A segunda emenda, apresentada pelo nobre Deputado 
Martins Rodrigues, propõe a alteração do texto do art. 1.0 , subs
tituindo a expressão segurança nacional por segurança externa. 

Creio Sr. Presidente, que a melhor maneira de justificar o 
ponto de 'vista do Relator, favorável à manutenção do texto com 
aceitação da emenda do nobre Deputado Nelson Carneiro, de 
n.o 130/50, é dizer à Comissão como examinou o dispositivo, tendo 
em vista a redação inicial do projeto. 

Em primeiro lugar, o Relator não poderia examiná-lo sepa
radamente dos outros dispositivos do projeto que coordenam a 
mesma matéria. 

Realmente, as diferenças entre. o texto da Constituição de 46 
e o texto proposto são: primeiro, o projeto determina que o fôro 
especial poderá estender-se aos civis nos casos expressos em lei; 
e o texto 1946 . assim está redigido: · 

t:sse fôro especial poderá estender-se aos civis no caso 
expresso em lei ... " 

Adiante, o texto do projeto inova, substituindo a expressão 
segurança externa por segurança nacional. 

Finalmente, o texto do projeto determina que, no caso do 
fôro especial militar para o civis, a lei assegurará recurso para o 
Supremo Tribunal Federal. 

Mas, Sr. Presidente, a primeira preocupação que se nos assal
tou. foi, ~~ndo e~ yista a im:p~essão n~ toca~ te ao campo em que 
o dispositivo va1 VIgorar, verificar qualS os Instrumentos que irão 
aplicar a lei decorrente dêsse mesmo dispositivo. o Supremo Tri
bun~l Feder~!, pelo projeto, é enriquecido ~a sua competência. 
Por 1sso, aceitando a emenda n.o 130, determmamos que a nomea
ção dos ministros do Tribunal Superior Militar fôsse precedida de 

* Não foi revisto pelo orador. 
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manifestação,_ sôbre os ~orne~ _indicados, do Senado da República. 
Já aí no conJunto de dispositivos constantes do projeto em tôrno 
da matéria, há modificação que não pode ser desprezada quando 
do exame do dispositivo do art. 120. E é bom notar que a mani
festação do Senado sôbre a escolha dos ministros do Tribunal su
perior Militar, órgão de c~pula da Justiça Militar, tem profundo 
significado. Deve pesar no JUlgamento do parecer sôbre as emendas 
apresentadas. 

Tendo em vista êste enriquecimento inequívoco, o Relator, 
acompanhando o voto do Sub-Relator, acolheu emenda do Depu
tado Nelson Carneiro, que explicita ser ordinário o recurso, pre
visto no parágrafo para o Supremo Tribunal Federal. Vejam 
v. Exas. a preocupação do Relator e do Sub-Relator. Fizemos cons
tar, do próprio dispositivo, recurso que tem efeito suspensivo e 
que permitirá ao STF examinar a matéria, inclusive nas questões 
de fato. 

Assim, vai ocorrer, na prática, que a decisão não só é final,· 
como tem efeito prático e vai ser proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. · 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Permita-me um esclareci-
. mento. Há casos que, segundo honestamente a Liderança da 
ARENA nos declara, poderão ser revistos quando do debate da 
matéria no plenário. Gostaríamos de uma informação de V. Exa.: 
será mantida esta emenda Nelson Carneiro pela ARENA no ple
nário? Isto é muito importante para nós. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -Sr. Senador Aurélio 
Vianna, não sou o responsável pela liderança da ARENA, mas 
creio que não estarei incorrendo em leviandade se, firmado na 
maneira aberta e sincera como temos debatido as emendas po
lêmicas no seio desta Comissão, disser que acredito ser possível, 
a qualquer instante, uma revisão de posições, tendo em vista os· 
novos argumentos que nos sejam apresentados. 

Esta é a posição do Relator. V. Exa. é testemunha da retifi
cação do meu parecer, na sessão de ontem à noite, no que toca 
à emenda de autoria do nobre Senador Dinarte Mariz. 

Tenho absoluta consciência de que estou defendendo uma 
fórmula que, na prática, quando fôr exercitada pela Justiça, não 
permitirá quaisquer abusos ou injustiças. Entendo que o recurso 
ordinário ao Supremo Tribunal Federal e a escolha_ dos juízes do 
S~perior Tribunal Militar, precedida de manife~taçao do Se~ad_o, 
da aquelas garantias que me enchem de entusiasmo e conv1cçao 
na defesa do texto com as emendas. tsse é o meu ponto-de-vista. 
Defendê-lo-ei no plenário. 

O nobre Presidente me adverte de que a pergunta tem dois 
sentidos: a primeira, se estaria disposto a examinar quaisquer 
outra~ sugestões, e, a segunda, se a manife~taçã?, nesse moment? 
favoravel ao texto e às emendas citadas vai ser Igualmente mani
festação de plenário. Quanto à segunda parte, não há dúvida: 
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o Relator vai defendê-la no plenário. Quanto à primeira, não me 
.sentirei diminuído se amanhã, uma outra fórmula me fôr apre
sentada e contar com a aquiescência e o apoio das lideranças. 

Sr. Presidente, acredito que, não raro, a tarefa do Relator, 
em matéria de tamanha importância, é ao mesmo tempo de ouri
ves e de projetista de grandes ob;as civi~ Êle t~m que,.. te~ noção da 
importância de detalhe e, tambem, noçao da 1mportanc1a do con
junto. E êsse é o nosso trabalho. 

Ao decidir sôbre as emendas, o prilneiro dever do Relator é 
€Xaminar o texto sôbre o qual elas incidem, as suas repercussões; 
mas é necessário, também, que olhe para todo o trabalho da 
elaboração constitucional. ~ste é um dispositivo que diz bem de 
perto aos direitos e às garantias, à liberdade do cidadão, à segu
rança. E eu o examinei, tendo em vista, primeiro, a sua repercussão 
no campo dêsses direitos, e achei que tais direitos estão perfeita
mente acautelados no projeto, e mais acautelados ainda através 
das emendas aceitas pelo Sr. Sub-Relator. 

Não acredito que o Supremo Tribunal Federal, que vai, por 
fim, decidir sôbre os processos instaurados em virtude da lei a 
que alude o Art. 120, possa admitir que se desnature o objetivo 
dessa disposição, ou que se transforme essa lei em instrumento que 
não aquêle de defesa da segurança nacional e das instituições 
militares. 

Mas êsse dispositivo tem ligações com todos os outros examina
dos e que se relacionam com os direitos e garantias individuais, 
com o clima de segurança. E, não raras vêzes, temos, aqui, dis
cutido, em conjunto, matérias correlatas. 

Estou absolutamente seguro de que tanto os representantes 
da Maioria como da Minoria têm feito trabalho de aperfeiçoamento 
do projeto, nesse particular. E, se ainda não examinamos questões 
vitais nesse terreno, já as manifestações, tanto da Maioria como 
da Minoria, nos permitem afirmar que soluções vitais serão adota
das, tendo em vista aquêles princípios, que todos defendemos, de 
garantir a liberdade do cidadão, de proteger os seus direitos, de 
assegurar as suas garantias individuais. 

Senti, durante todo- o debate, principalmente por parte da
queles que condenaram o dispositivo e procuraram modificá-lo 
através das emendas ns. 717 e 798, de autoria do nobre Deputado 
Adolpho Oliveira, uma certa idiossincrasia quanto à possibilidade 
de serem os civis submetidos a fôro especial - no caso, fôro mi
litar. Mas, mesmo quando comecei o estudo da matéria, nos dias 
que antecederam a votação nesta Comissão do parecer global que 
apresentei sôbre a proposição, tive ocasião de deter-me na leitura 
de artigo de fundo publicado pelo grande jornalista brasileiro, 
Danton Jobim, em que afirmava - eu não tenho de memória o 
texto exa..to, mas guardei o contexto - que os ministros do su
peri~r :rribunal Militar se têm mostrado, em muitos casos, mais 
sensiveis que os do Supremo, mesmo de uma sensibilidade gri-
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tante e que, naquele Tribunal Superior, mais sensíveis ainda se 
têm revelado os juízes militares de que os juízes civis. 

O importante, pois, no caso, no meu entender não é discutir 
conceitos de segurança_ nacional e de segurança e~terna. E, aqui, 
0 nobre Deputado Accioly Filho, no meu entender, esclareceu a 
questão com r~ro brilh:antismo. O importante é estabelecer uma 
regra que permita um sistema de segurança. E isto foi feito, porque 
a última palavra será a do Supremo Tribunal Federal, onde a 
matéria chegará at:av~s de recurso. ordin~rio. O Supremo terá, 
pois, ampla competencia para examinar toda ela. o importante 
assim, é, uma vez que se altera a competência do Superior Tribu
nal Militar, que a composição dêste seja precedida de manifestação 
do Senado Federal. 

~stes os pontos importantes, e por 1sso, Sr. Presidente, não 
quero, de modo algum, insurgir-me contra as críticas aqui levan
tadas. E hoje, após os nossos debates da tarde, pela primeira vez, 
não mantive aquela serenidade que devo ter como Relator. Feliz
mente, não foi durante os debates na Comissão, mas logo em 
seguida, quando o nobre Deputado Ulysses Guimarães teve a gene
rosidade de procurar-me: confesso, na presença do Sr. Presidente 
da Comissão, aqui mesmo desta cadeira, não dei uma resposta 
às ponderações judiciosas de S. Exa., como seria do meu dever. 
Quero pedir escusas publicamente. Tenho consciência de que não 
fui, de modo algum, grosseiro, mas o cansaço fêz com que eu, 
imediatamente, começasse a alinhar os meus argumentos, sem 
antes ouvir os de S. Exa. 

Quero que me perdoem pela quebra da atenção ou pela inci
vilidade. Acredito mesmo que não chegou a ser incivilidade, mas 
foi a quebra daquela atenção que devo ter para com os meus 
ilustres colegas com assento nesta Comissão. Essa incivilidade se 
traduziu na circunstância de querer eu, desde logo, apresentar 
os meus argumentos e, especialmente, os meus sentimentos, pro
curando chamar para mim publicamente algumas particularidades 
do trabalho de aperfeiçoamento dêsse dispositivo, quando eu deve
ria, antes de qualquer atitude, procurar ouvir. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães - Desejo dizer a V. Exa. 
que não registrara qualquer gesto de descortesia de V. Exa. a meu 
respeito. Inclusive nesse episódio, V. Exa. não fêz exceção às nor
mas de cavalheirismo e cortesia, traços da personalidade de V. Exa. 
É que os debates estavam acalorados, e V. Exa., como bom Relator, 
refletia êsse aspecto caloroso dos debates. Tomo êsse gesto de 
V. Exa. mais como um exemplo de sua cortesia, o que nos cativa. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Sr. Presidente, acre
dito que, com estas palavras desalinhavadas, tenha justificado o 
meu ponto de vista. o Relator de modo algum foi insensível 
a? aperfeiçoamento do dispositivo; o Relator; com o auxí~io pre
Cioso do Sr. Sub-Relator, procurou aperfeiçoa-lo, de maneira que 
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contivesse aquelas garantias indispensáveis num regime demo
crático. 

E estou convencido de que, tal como está redigido, não vai 
absolutamente constituir uma ameaça ou fator de insegurança, 
muito pelo contrário, êle terá, como fator de sua segurança plena, 
a ação e a palavra do Supremo Tribunal Federal, em todos os 
casos, pois, em todos os casos, êle estará presente, em virtude da 
lei a que se refere o disposto no art. 120. Todos os casos terão 
seu final, em recurso ordinário, no ~retório Excelso, o Supremo 
Tribunal Federal. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro ·Aleixo) - Durante o 
debate, tivemos de resolver algumas questões de ordem, uma delas 
suscitada pelo Sr. Deputado Martins Rodrigues sôbre se a decisão 
a ser tomada, no caso de aprovação ou de rejeição da emenda do 
Sr. Deputado Adolpho Oliveira, teria como conseqüência a preju
dicialidade da emenda do Sr. Deputado Martins Rodrigues. Ficou, 
então, decidido que não. Teremos, assim, de votar as duas emendas, 
primeiro, a do Sr. Deputado Adolpho Oliveira e, depois, seja qual 
fôr o resultado da votação, a do Sr. Deputado Martins Rodrigues. 

Parece-me que, dos debates, ficou certo que, no caso de apro
vação das duas emendas ou de rejeição delas, estará resolvida a 
questão, porque seguimos, neste particular, durante os debates, a 
determinação de um dos artigos das normas, segundo o qual as 
emendas que versam o mesmo assunto serão votadas em grupos. 

Tratando-se do mesmo assunto, ficará bem expl.ícito que a 
apreciação dessas duas emendas dará o significado exato do pensa
mento dos Senhores membros da Comissão. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - ·Tem a pa
lavra o nobre .Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Questão de ordem) * 
-Sr. Presidente, do debate, se não me engano, verifica-se que há 
três pontos de vista apreciados: a emenda Martins Rodrigues 
substitui, no projeto, a expressão segurança nacional por segu
rança externa e torna explícito que o recurso para o .Supremo 
Tribunal Federal é ordinário. A emenda Adolpho Oliveira acres
centa a expressão comp~lementar depois da palavra lei. O nobre 
Sub-Relator aceita o acréscimo do têrmo complementar, e aprova 
a emenda Nelson Carneiro, tornando explícito que o recurso é 
ordinário. 

O nobre Relator não aceita a inclusão da expressão comp·le
mentar e, como o Sub-Relator, também não admite a substituição 
da expressão segurança nacional por segurança externa. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Sendo assim, Sr. Presidente, tenho a impressão de que seria 
mais conveniente votássemos -podendo variar de critério segun
do o que fôsse previamente decidido - em primeiro lugar, a 
emenda Martins Rodrigues, porque ela substitui a expressão segu
rança nacional por segurança externa. Se, porventura, essa emen
da fôsse rejeitada, não prejudicaria a emenda Adolpho Oliveira, 
que apenas acrescentaria a expressão co·mplementar. É o que me 
parece acertado. Então, preliminarmente, votar-se-ia a emenda 
Martins Rodrigues. Se não fôsse aprovada, votar-se-ia o texto suge
rido pelo Sub-Relator, o qual engloba a emenda Adolpho Oliveira 
e a emenda Nelson Carneiro. Se, porventura, fôsse derrubado êsse 
texto, votar-se-ia a fórmula do Relator que exclui o vocábulo com
plementar, mas mantém a expressão segurança nacional, porque 
isso permitiria as divergências, a manifestação do voto sucessivo, 
tendo em vista a execução do texto sem inconvenientes. 

Era esta a sugestão que queria levar ao esclarecido exame de 
V. Exa. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado P~dro Aleixo) - Tomo a 
sugestão de V. Exa. no melhor aprêço. Cumpre-me fazer a seguinte 
ponderação: tenho de levar em conta uma divergência entre o 
parecer do Sub-Relator e o parece~ do Relator. Esta divergência é 
de ordem interna, porque o parecer que realmente prevalece é o 
do Relator. E eu me sinto na obrigação de colocar cada uma destas 
emendas em votação, na ordem em que são apresentadas, porque 
a votação de uma não decide a votação da outra. 

É certo que não poderemos cumprir, através da votação, em 
face do parecer do Relator, uma terceira fórmula, a não ser que 
houvesse deliberação expressa do Plenário, com o que a matéria 
seria, então, dividida, se fôsse aprovada a emenda Martins Ro
drigues. 

A decisão sôbre a Emenda Martins Rodrigues será quanto à 
substituição da expressão segurança nacional por segurança ex
terna do país. Então, o assunto será remetido à Comissão, apenas 
para efeito de redação. Cabendo-me dar ao Plenário exatamente 
o parecer do Relator, não haverá prejuízo em seguir-se esta norma. 
Como, em relação à emenda Nelson Carneiro, que manda incluir o 
têrmo ordinário, ·não houve divergência, eu já a considero apro
vada. Já existe a inclusão dêsse dispositivo no texto que está sendo 
objeto de discussão. Não será posta em votação. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES (Pela ordem) -
V. Exa. declarou que submeteria as emendas pela ordem de apre
sentação? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Na ordem 
de apresentação pelo parecer. A Emenda do Sr. Adolpho Oliveira 
será votada em primeiro lugar. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES - Entendi que 
seria na ordem numérica. A minha tem número superior. Não sei 
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por que esta matéria não foi examinada logo em conjunto. Talvez 
em decorrência da divisão irregular do trabalho, feita no Rio de 
Janeiro e aqui, ou talvez em razão da circunstância de tempo,. o 
Relator não teve conhecimento da minha emenda apresentada 
aqui no planalto. S. Exa. estava na Guanabara, e, lá, foi apresen
tada a emenda Adolpho Oliveira. Era o esclarecimento que desejava 
pedir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro .Aleixo) * -Devo expli
car a V. Exa. que a observação feita não me parece ter ·efeito 
prático. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES - Eu queria 
apenas um esclarecimento, Sr. Presidente. V. Exa. já o deu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -V. Exa terá 
oportunidade de ver apreciada, como é direito seu, a emenda de 
sua autoria. · 

Vamos, portanto, proceder à votação, em primeiro lugar, nos 
têrmos do parecer do Sr. Relator, da Emenda do Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira. Mas, como temos de nos d~finir em relação 
ao parecer do Sr. Relator, conforme a ordem habitual dos nossos 
trabalhos, o voto sim, no caso da emenda do Sr. Adolpho Oliveira, 
significa aprovação do parecer e rejeição da emenda, e o voto não 
representa a rejeição do parecer e a aprovação da Emenda. Fiz 
a referência anterior porque, como temos falado muito. em emen .. 
das, quis mostrar que o voto afirmativo significa rejeição da emen
da e o· voto negativo significa rejeição do parecer e, por via de 
conseqüência, aprovação da emenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Perfeito quanto a esta 
parte. Mas, na hipótese de ser aprovada a emenda Adolpho Oli
veira, não está excluída a possibilidade de se votar parte da emen
da do Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Precisa
mente. Lamento que V. Exa. não tenha estado presente no momen
to em que registrei, na solução das questões de ordem suscitadas, 
que uma emenda votada não prejudicava a ·outra emenda. 

Os Srs. membros da Comissão que aprovam o Parecer, que 
imp~ica na rejeição da emend~ do Deputado Adolpho de Oliveira, 
querram conservar-se como estao. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO DE OLIVEIRA- Sr. Presiden
te, peço votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vai-se pro
ceder à chamada. Os Srs. Membros da Comissão que votam com 
o Sr. Relator, dirão sim. 

O S~. JOSAPHAT_ MARINHO (Para declaração de voto) * -
Sr. Presidente, voto nao. Aprovo a emenda Adolpho Oliveira com 

* Não fol revisto pelo orador. 
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a ressalva de se substit~ir nela a expressão segurança nacional por 
seguraça externa, a traves do exame da e1nenda Martins Rodrigues. 

(continua a votação) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vou procla
mar o resultado da votação: votaram sim 11 srs. membros da 
Comissão, e não 9. 

Aprovado o parecer e, portanto, rejeitada a emenda Adolpho 
Oliveira. 

Passa-se à votação da emenda do Deputado Martins Rodrigues. 
Esta votação se fará, desde logo, nominalmente, no mesmo 

sentido já declarado. Os Srs. Membros da Comissão que aprovam 
o parecer votarão sim, e neste caso estarão rejeitando a Emenda~ 
os que votarem não estarão aprovando a emenda. 

Passa-se à chamada .. 
(Procede-se à chamada) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Votaram 
sim 13 Srs. Congressistas; votaram não 8 Srs. Congressistas. 

Está rejeitada a emenda, pelo que prevalece o texto do projeto. 
Continua o Sr. Sub-Relator com a palavra. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente, 

examinaremos as Emendas ns. 815/1 e 815/2. Quanto à primeira, 
eu teria dado parecer julgando-a prejudicada. A simples vista 
da inclusão dos Tribunais de Alçada, entre aquêles cujos membros, 
pela prática de crimes comuns e de responsabilidade, seriam jul
gados pelo Supremo Tribunal Federal, pareceu-me que bastava 
para comprometer a emenda, e dá-la como prejudicada, visto como, 
em emenda anterior, já tínhamos decidido que os juízes dos Tri
bunais de Alçada, juízes submetidos hieràrquicamente às côrtes 
estaduais, não poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Fe
deral. Mas, advertido de que não só isso estava na emenda, mas, 
existia também referência aos juízes do trabalho, que são juízes 
federais e que, portanto, não poderiam estar sujeitos à jurisdição 
de côrtes estaduais, retifico meu parecer, para incluir os juízes 
do trabalho, de acôrdo com a Emenda n.o 815/1, entre aquêles 
que, nos crimes comuns e de responsabilidade, são julgados pelo 
STF. É o ponto de vista que tenho sôbre a Emenda n.o 815/1. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - É o ponto de vista 
do Relator. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação. 
O Sr. Senador Josaphat Marinho (Pela ordem) -Apenas para 

um esclarecimento. A Emenda anunciada é sôbre que artigo? · 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Art. 112, letra b, 
item I. 

• Não fot revisto pelo orador. 
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O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não se está mais ado
tando o critério de esgotar as emendas sôbre determinado artigo? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Seria impossível, 
em face da maneira como o trabalho nos foi apresentado, fragmen
tário e eu não diria anárquica, mas um pouco desordenada. 

o Sr. Senador Josaphat Marinho- Obrigado a V. Exa. Minha 
indagação foi porque fiquei preocupado em saber se não havia 
emenda sôbre o § 2. o do art. 120. 

O SR. PRESIDENTE !(Deputado Pedro Aleixo) - Se não 
houver quem peça a palavra para encaminhar a votação, desde 
logo tomarei os votos. (Pausa) 

Os Srs. que concordam com o parecer do Sr. Sub-Relator, 
apoiado pelo Sr. Relator, queiram permanecer como se encontram. 
(Pausa) 

Está aprovado o parecer. 
Continua com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente, 

a Emenda 815/2 altera a redação do§ 4.o do Art. 131, nêle incluindo 
parágrafos, dispondo que o ingresso na magistratura ·do trabalho 
estará sujeita às mesmas exigências previstas para a magistratura 
em geral, como o concurso de provas e títulos. Prescreve o § 5.o 
que o acesso ao Tribunal Regional do Trabalho obedecerá aos 
critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente. E deter
mina o § a.o que a composição dos Tribunais Regionais do Tra
balho- coisa que não é contida na letra do projeto- será regu
lada pela Lei de Organização Judiciária, a. ser elaborada pelo Con
gresso Nacional, no prazo de 90 dias. Manda, também, a emenda, 
em seu §. 7.0 , que aos órgãos da Justiça do Trabalho se aplique o 
disposto nos arts. 106 a 110 sôbre garantias da Magistratura. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira pondera que êsse prazo de 
90 dias é excessivamente curto, em face do fim da atuallegislatura 
e do início da nova. Não há possibilidade de subemenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Se o nobre Sub-Relator 
me permite, o prazo de 90 dias será contado da vigência da nova 
Constituição, isto é, a partir de 15 de 1narço. De modo que não 
há a hipótese de fim de legislatura e de início de legislatura. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Seria melhor, en
tão, suprimirmos a referência a prazo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Creio que não cabe a expres
.são prazo de 90 dias. Poder-se-á deslocar o prazo para as disposições 
transitórias, mas devemos 'assinalar o prazo. 

* Não foi revisto pelo orador. 



~~--~--~----~~--------------~·--------------------~·~----·~-------

1 

-

-801-

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Acredito que a 
simples determinação, o simples mandamento imperativo da Cons
tituição será suficiente. Não será preciso observar o prazo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Mas V. Exa. concorda com 
o prazo nas disposições transitórias? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Estou observando 
que não há necessidade de assinalar prazo para um mandamento 
constitucional de tal modo imperativo. Será o mesmo regulado por 
lei a ser elaborada pelo Congresso Nacional. Assim, o Relator inclui 
a cláusula final do § 6.0 , ficando excluída a cláusula do prazo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - De pleno acôrdo com V. Exa. 
Estava defendendo ponto de vista a ser adotado na hipótese de 
V. Exa. entender que se devesse fixar o prazo. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Em face das 
observações recebidas, o Sub-Relator exclui a cláusula final do 
§ s.o: no prazo de 90 dias. Fica excluído o prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Essa emen
da está, portanto, aprovada, salvo quanto à supressão do prazo. 

Em votação apenas a proposta !'l de supressão do prazo. 
Os Senhores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 

(Pausa) 
Está aprovada. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO- Sr. Presidente, a 

emenda n.o 830, como numerosas outras que versam idêntica ma
téria, visa suprimir a letra j do art. 112, item I, e o art. 151. 

Trata-se de matéria relativa ao art. 151, estranha à compe
tência do Sub-Relator, razão por que indico o adiamento desta 
emenda para ser apreciada na discussão e votação do art. 151. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES- Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pa
lavra, para uma questão de ordem, o nobre Deputado Martins 
Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES (Questão de or
dem) * - Sr. Presidente, lembro a V. Exa. que, entre as emendas 
a que alude o Sub-Relator, está a de n.0 718, que também manda 
suprimir a letra j do art. 112, inciso I. Não fala no art. 151. V. Exa. 
a colocaria em apreciação? (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A emenda 
é de autoria de v. Exa. e manda suprimir a letra j. Está compre
endida, porque na letra j declara-se a supressão na forma do 
art. 151. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DEPUTADO MARTINS RODRIGUES- Como o nobre 
Sub-Relator não fêz referência explícita, queria tornar clara a 
destinação que lhe seria dada. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO - Sr. Presidente, 
incluo, expressamente, no meu parecer, a re~omendação ~e .9-ue. 
tôdas as emendas que aconselham a supressao da letra 1 c].êsse 
dispositivo tenham a sua votação adiada, visto como são propo
sições subordinadas à sorte do art. 151. 

Segue-se, Srs. membros da Comissão, a Emenda 832/1, refe
rente ao § 4.o do art. 134. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a pa
lavra o Sr. Relator, Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS (Encaminhamento de 
votação) * - Sr. Presidente, a emenda ·n.o 832/1, que cuida da 
vinculação dos vencimentos dos desembargadores, deve ser dis
cutida juntamente com as de ns. 191, 236/7, 309, 716 e 749. 

Devo comunicar à Comissão que o Sr. Sub-Relator deu parecer 
favorável a duas dessas emendas, aproveitando a redação de duas 
delas. O Relator-Geral deu parecer contrário. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente 
desejo comunicar à Comissão o texto resultante da fusão de várias 
emendas. 

O § 4. o ficaria assim redigido: 

Os vencimentos dos juízes vitalícios serão fixados com ~ife
rença não excedente a 20% de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos desembargadores, os quais 
não poderão exceder dois terços dos proventos dos Ministros 
de Supremo Tribunal Fe«;;eral. 

êl. Anteriormente, numa das emendas examinadas, tínhamos 
fixado tal qual está na letra do Projeto; 2/3 dos vencimentos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Verificou-se, depois, que 
êstes vencimentos, dentro da técnica do Direito Administrativo, 
que dá as semânticas do DASP, são de um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros. Se nos ativéssemos somente à base, ao limite de ven
cimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, iríamos 

· cometer grande injustiça em relação a Desembargadores de certos 
Estados, que .ganham importância equivalente a êsse milhão e 
meio de cruzeiros, inclusive os da Guanabara e São Paulo, que 
excedem essas importâncias. Então, preferiu-se a palavra proven
tos, porque abrange outras parcelas que compõem o estipêndio 
total dos ministros do STF. Assim, não correríamos o risco de 
reduzir, de maneira drástica, vencimentos ou estipêndios atuais de 
certos desembargadores estaduais. Esta a razão da redação que 
vou reler, como exposição preliminar da matéria. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O Parágrafo 4. 0 ficaria assim redigido: 

"Os vencimentos das Juízes vitalícios serão fixados com 
diferença não excedente a 20% de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos de 2/3 
( '!ois terç<:s) dos vencin:entos dos desembargadores, os quais 
nao poderao exceder dois terços dos proventos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal." 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Devo anun
ciar que se vai processar o encaminhamento de votação. Pelo que 
anunciou o Sr. Sub-Relator, S. Exa. compôs uma emenda, extra
indo, de seis outras, o texto quê acaba de trazer ao conhecimento 
dos componentes da Comissão. 

Neste caso, conforme temos feito tôdas as vêzes, o assunto 
que está sendo objeto do encaminhamento de votação é o referente 
a vencimentos de Desembargadores, com os critérios de fixação 
de escalonamentos. Tôdas as emendas serão, portanto, como já se 
disse anteriormente, objeto de encaminhamento de votação por 
parte dos interessados. 

Feita esta comunicação, dou a palavra, pela ordem, ao Sr. Se
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento da 
votação)*- Sr. Presidente, não pedi a palavra pela ordem. Desejo 
apenas revelar que, como representante do Estado da Guanabara, 
dou meu apoio a esta emenda de autoria do nobre Sub-Relator, o 
Deputado Adaucto Cardoso. 

Fui procurado por um grupo de desembargadores do Estado da 
Guanabara, que manifestou a sua aquiescência à emenda elabo
rada pelo Sub-Relator da matéria. Aquêles desembargadores que 
estiveram em Brasília falavam em nome de seus companheiros e, 
no caso vertente, se estão satisfeitos, como representantes da Gua
nabara não me resta senão apoiar a emenda. 

Esta minha manifestação não significa que deixarei de apoiar 
qualquer outra emenda que venha satisfazer às mais sentidas 
aspirações da justiça dos demais Estados da Federação, que me
recem as nossas maiores atenções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra o nobre Senador Eurico Rezende, para encaminhar a votação. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento de 
votação) * -Sr. Presidente, verifico que o Estado da Guanabara 
está muito feliz, porque o Sub-Relator comp?s uma emenda co~ .a 
sucção de porções de outras emendas, e o emmente Senador Aurel~o 
Vianna, também Representante do Estado da Guanabara, perfi-

• Não foi revisto pelo orador. 
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lhou essa emenda. Mas, obviamente, vamos tratar do assunto de 
ordem genérica, isto é, para os juízes de tôda a geografia da 
Justiça brasileira. 

Apresentei uma emenda, data venia, não muito complicada, 
mas que dá um atendimento promíscuo, pelo menos estabelece 
um critério promíscuo, fazendo a vinculação a autoridades esta
duais. Quando se estabelece o critério da vinculação pelo sistema 
da proporcionalidade às autoridades estaduais, atende-se, por via 
ele conseqüência, à capacidade de cada Estado: 

Não podemos tomar por base, para fixar essa vinculação, o 
Supremo Tribunal Federal. São Paulo suporta perfeitamente a 
vinculação, ou melhor, o sistema de vasos comunicantes com re
lação ao Supremo. O felicíssimo Estàdo da Guanabara também 
suporta, mas temos um varejo estadual por aí, isto em têrmos de 
arrecadação tributária, e nesse varejo se assenta o Espírito Santo, 
o Piauí, Alagoas e outros Estados que compõem nossa Federação. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Com prazer. 
O Sr~ .Deputado Adaucto Cardoso - V. Exa. não tem por que 

recear. O que se está fazendo, nesta emenda, é apenas por amor 
à hierarquia. Se escala de vencimentos é o esteio da escala hie
rárquica, o que se está fazendo ·é apenas elevar um teto, não sig
nifica que os desembargadores do Espirita Santo devem ganhar 
forçosamente dois milhões; significa, apenas, que nenhum juiz 
estadual pode ganhar mais do que 2/3 dos proventos que percebem 
os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os outros problemas 
a que V. Exa. se refere são objeto de outras emendas. Esta é uma 
emenda que apenas fixa um teto. Se São Paulo paga mais, deixará 
de pagar. O· que não podemos é esbulhar, de maneira radical, os 
juízes paulistas, e os da Guanabara, que vêm ganhando mais do 
que os ministros do Supremo Tribunal Federal. A emenda está 
fixando um teto que preserva o indispensável na hierarquia judi
ciária; não está obrigando Estados pequenos a pagar êsses 2/3. 
São Paulo, se quiser pagar mais, não poderá fazê-lo, nem a Guana
bara. O resto iremos decidir noutras emendas. 

·O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Compreendo o al
cance, aliás cautelar, do aparte de V. Exa. e agradeço o esclare
cimento. Entendo, porém, que a questão da hierarquia em matéria 
judiciária já está estabelecida na Constituição. 

O Supremo, obviamente, forma a cúpula do judiciário, e vem 
a linha descendo até a intermediária, a administração judiciária 
e a inferior instância. Aí está a hierarquia, e o assunto ficou 
esgotado. 

Mas entendo que a questão da vinculação salarial deve ser 
resolvida com autonomia pelos Estados, nas conveniências e na 
fôrça dos respectivos orçamentos. Por entender assim, apresentei 
emenda, que tomou o n.0 832, estabelecendo o seguinte ... 
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O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - A Emenda n.o 832 é a 
emenda em causa. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE -É por isso mesmo 
que estou encaminhando a votação. Ela está assim redigida: 

"Os vencimentos dos desembargadores serão fixados em 
quantia não _inferior à que recebere1n a qualquer título, exce
tuadas as aJudas de custos, os Secretários de Estado ou os 
membros das Assembléias Legislativas, e os dos demais juízes 
vitalícios, com diferença não excedendo a 30% de uma para 
outra entrância, atribuindo ao de entrância mais elevada não 
menos de 2/3 dos vencimentos dos desembargadores". 

Volto a insistir, então, em que o critério inspirador da rninha 
emenda não tem caráter doutrinário nem filosófico, mas tem um 
caráter realista. Se o Estado fixa o vencimento do seu Secretário 
em "X", ou fixa o salário do seu Desembargador em "X", é porque, 
examinadas tôdas as condições, sente-se com capacidade para rea
lizar aquêle pagamento. É o respeito, em têrmos financeiros, à 
autonomia dos Estados. 

A Justiça é, no caso, Estadual, Sr. Sub-Relator; é a Justiça dos 
Estados. 

A emenda incide sôbre o capítulo da Justiça nos Estados e 
na fixação de um critério. Invocando-se o Supremo Tribunal Fe
deral, não há o que se falar em Justiça dos Estados. 

Assim, ou vamos fixar um critério exclusivamente estadual, 
ou não vamos fixar êsse critério exclusivamente estadual. 

Considerei, também, a conexão salarial com os deputados 
estaduais, porque isso me parece lógico. O Desembargador é mem
bro de um Poder; o Deputado estadual é membro de outro Poder. 

É, por conseguinte, indispensável o propósito de se dar a 
um e a outro a mesma retribuição financeira. E a conexão com 
o Secretário de Estado é porque o Secretário é membro de um 
poder, o Poder Executivo. Torna-se, pois, essa conexão, em têrmos 
igualmente lógicos. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Ocorre, na prática, que 
não há essa equiparação. dos vencimentos de Secretário de Estado 
aos de Desembargador. A regra que V. Exa. quer estabelecer é no 
sentido de que o Desembargador, a qualquer título, perceba o 
mesmo que o Secretário de Estado. O Desembargador receberá 
essa importância a título de vencimentos e, sôbre êsses vencimen
tos, as gratificações, o que equivaleria ao dôbro dos vencimentos 
do Secretário. A emenda deveria ser mais clara. Ela determina que, 
a qualquer título, os vencimentos do Desembargador serão iguais 
aos do Secretário de Estado. Mas, na verdade, o Desembargador, 
onde a regra impera, ganha o dôbro, em face das gratificaç?~s ~e 
tempo de serviço etc. Se V. Exa. quer estabelecer um equ1hbno, 
deve redigir o dispositivo de tal forma que êles percebam a mesma 
coisa. 
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O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Nós temos, também, 
o caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu pediria a 
atenção dos nobres colegas para a questão de Brasília, que é 
sui generis. Pelo texto proposto por V. Exa., teremos o seguinte: 

"Os vencimentos dos Juízes v.italíqios serão fixados com 
diferença não excedente a vinte por cento de uma para outra 
.entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não 
menos de dois terços dos vencimentos dos Desembargadores, 
os quais não poderão exceder dois terços dos proventos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

A lei, ou a emenda constitucional, não me lembro mais, que 
criou condições para a transferência da Capital, estabeleceu atra
tivos salariais para todo o funcionalismo, inclusive do Judiciário 
e até mesmo para os integrantes da Magistratura do Distrito Fe
deral. Se aprovada a emenda proposta pelo Sub-·Relator, haverá 
uma vulneração sensível nos vencimentos dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Para êsse ponto, convocaria a vigilante atenção do Sr. Depu
tado Adaucto Cardoso. Ainda hoje, vários membros do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal declararam que a aprovação dessa 
emenda significaria substancial redução dos seus vencimentos. 

Sr. Presidente, não quero mais tomar o tempo da Comissão, 
mas entendo que se deve fixar um critério mais realista, um cri
tério cujas raízes estejam nos Orçamentos Estaduais, e não no 
Supremo Tribunal Federal, que não expressa, como disse, uma 
realidade financeira regional. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães - ·Nobre Deputado, o 
aparte é só para fixar um ponto e, também para obter um esclare
cimento do nobre Sub-Relator. O percentual de vinte por cento 
não significa uma fixação rígida, isto é, que tenha de haver sempre 
êsse percentual de vinte por cento. Não. Pode ser superior a vinte 
por cento. Se o Estado tiver fôrça financeira e entender que deva 
pagar com uma diferença de trinta, quarenta, cinqüenta, ou ses
senta, isto é possível. Não há interferência na autonomia estadual. 
O que se quer, com o preceito, é respeitar o princípio da hierarquia 
que tem, também na paga, na remuneração, uma das suas raízes. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - De acôrdo. 

. O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Sr. Presidente, encer
rando minhas considerações, já que o tempo está terminando pedi
ria à Comissão que examinasse a emenda n.o 832 e desse' a ela 
sua aprovação. Entendo que, mantendo o assunto' na discrição e 
na conveniência ~os orçamentos regionais, resolveremos bem o 
P!Oblema, proporc~onando à ~agistratura uma remuneração con
digna, tendo em v1sta a magnitude das suas funções, do seu papel. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Pela ordem, Sr. 
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 

O SR. TABOSA DE ALMEIDA (Questão de ordem) * -Sr. 
Presidente, tenho a respeito da matéria ponto de vista já firmado 
desde debates travados, há muito tempo, na Comissão de Justiça 
da Assembléia Legislativa de Pernambuco. Procurado pelo Presi
dente da Associação dos Magistrados de Pernambuco, com êle 
comprometi-me a manter meu ponto de vista no Congresso Na
cional. No momento, a meu ver, não se tem em mira estabelecer 
propriamente um teta máximo dos vencimentos dos desembarga
dores e dos juízes, nem há uma preocupação tão acentuada com o 
escalonamento dos vencimentos a serem atribuídos aos juízes, con
forme as entrâncias a que pertencerem. Mas o que se realiza é 
o exame dos vencimentos que se deve atribuir aos desembarga
dores, aos representantes de Poder Judiciário nos Estados. 

A Emenda n.0 832/1, no meu entender um pouco longa, procura 
resolver o assunto, mas o nobre Sub-Relator, em seu parecer divul
gado na Comissão, procurou dar uma solução conciliatória ao pro
blema. Com o destaque para a rejeição da expressão ou membros 
da Assembléia Legislativa, eu aceitaria todo o restante da emenda. 

O Sr. Senador Eurico Rezende- O Sr. Relator não procurou, 
data venia, atender às justas reivindicações da magistratura dos 
Estados que, em têrmos reais, na sua quase totalidade, vive em 
regime de mendicância salarial, com vencimentos ínfimos. O que 
empolgou S. Exa. foi o desejo de não permitir que os vencimentos 
dos magistrados de Estados afortunados, como Guanabara e São 
Paulo, extrapolassem as dimensões salariais auferidas pelos Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal. 

Na Emenda proposta, não há nenhum gesto assistencial para 
com a magistratura interiorana. Sua aprovação não melhora em 
nada a situação dos magistrados do interior do Brasil. Evitou, 
isto sim, que Estados orçamentàriamente gulosos tenham magis
trados ganhando mais, ou, pelo menos, o mesmo que os membros 
do STF. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - O que ocorre é fruto da 
improvisação. Eu queria lembrar ao Deputado Tabosa de Almeida 
e ao Senador Eurico Rezende que uma coisa é a composição que 
fiz para o parágrafo 4.o, cuja leitura pausada fiz para o nobre 
Senador, e outra coisa é o de que cogita a Emenda n.0 832, que 
pretendia submeter um texto lapidado pela experiência. 

Assim, por exemplo, eu diria a V. Exa. que essa. Emenda ~32 
poderia seguir-se ao § 4. o, tal qual o li, com a seguinte redaçao: 

"Os vencimentos dos Desembargadores serão fixados em 
quantia não inferior à que recebem - exclua-se o "a qualquer 

• Não foi revisto pelo orador. 
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título", porque os. Secretários de Estado receberam verbas de 
representação e de ajuda de custo - do Erário estadual os 
Secretários de Estado''. 

Exclui-se, também, os membros da Assembléia. 
A realidade a que V. Exa., pedagàgicamente, tanto se refere é, 

com efeito, a melhor mostra que nós temos no assunto. 
Há um Estado do Brasil, por exemplo - eu não quero citar-lhe 

o nome - em que os desembargadores fizeram interessantíssima 
apostila nos seus títulos, nas suas fôlhas de pagamento. Quando 
nomearam um General da reserva, da primeira classe, Secretário 
de Estado, os Desembargadores, que tinham vinculação aos Secre
tários de Estado, apostilaram os vencimentos que o General tam
bém recebia do Erário federal. 

É um caso que posso citar. Há outro caso que, também, indica 
a necessidade de fixàrmos quais devem ser os vencimentos dos 
Secretários de Estado a serem recebidos do Erário estadual. É que 
há Secretários de Estado, como em Minas Gerais, no Paraná e 
outros Estados, onde o Govêrno ou o poder é mais desfavorecido 
em matéria de estipêndios, que prefere1n receber os subsídios de 
Deputado Federal. Há mesmo vários governos estaduais que con
vocam o Deputado Federal para Secretário de Estado, o que cons
titui uma economia para o Erário estadual, porqu,e passam a 
receber da Câmara. Isso existe e s~ pratica. E, apesar dos protestos 
da Comissão de Justiça da Câmara, desde 1955, isto está em plena 
vigência. Há inúmeros Secretários de Govêrno Estadual que rece
bem da Câmara. Não sei se ocorre, também, no Senado. Então, 
eu aceitaria a Emenda n.0 832, com as seguintes cautelas de 
redação: 

"Os vencimentos dos desembargadores serão fixados em 
quantia não inferior à que recebem os secretários de Estado 
ou membros da Assembléia Legislativa, excetuadas as verbas 
de ajuda de custo." 

Recebem do Erário Estadual os Secretários de Estado. 
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Nessa parte, quanto ao 

caso que figuro, quase não há diferença, porque o .. exemplo ·que 
dei é dos que recebem do Erário Estadual. De forma que os desem
bargadores passarão a ganhar o dôbro do Secretário de Estado. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Não, porque a Emenda 
Eurico Rezende fixa que êsses vencimentos serão fixados em quan
tia não inferior. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - E as gratificações que se 
vão somar aos vencimentos de Desembargadores? Ultrapassam as 
de Secretário de Estado. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Mas temos uma emenda 
que fala em quantia equivalente. 
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9_ Sr. Senador Wilson Gonçalves - Equivalente é igual. Igual 
a que? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Igual ao que ganha o 
Secretário de Estado. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves- Nesse caso serão os ven
cimentos de um Secretário X, e os de um Desemba~gador X mais 
as gratificações. ' 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Mas, na hipótese, exclui
ríamos. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães - Não poderíamos entrar 
nesse assunto relacionado com a fixação dos vencimentos de 
Desembargadores. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Sendo assim, se estamos 
pisando terreno tão perigoso, como me parece pelas intervenções 
de vários Srs. Representantes, é melhor 'fixar, não os vencimentos 
de Desembargadores, mas apenas o teta do ponto de vista da 
hierarquia, tal qual a primeira parte da emenda por mim lida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Sr. Presidente, 
continuando com a palavra, lamento que o Sr. Sub-Relator tenha 
modificado novamente o seu ponto de.vista. O que interessa, na 
realidade, é estabelecer o mínimo, porque o critério adotado pro
vém de uma atitude tomada. pelo saudoso jurista brasileiro Carlos 
Maximiliano, quando relatava matéria concernente ao assunto. 
O saudoso jurista dizia, àquela época, que o critério do estabele
cimento dos vencimentos ligados aos dos Secretários de Estado 
colimava pôr têrmo à situação em que se encontrava uma classe, 
uma mísera classe, esquecida- dizia êle, textualmente- dos po
derosos políticos. 

Se não se estabelecesse um mínimo, os desembargadores, e, 
portanto, tôda a magistratura dos Estados, ficariam inteiramente 
à niercê do poder político, à mercê dos políticos, de sacola na mão, 
m~nd~gando a melhoria dos seus vencimentos. O princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos cai por terra, na prática, não 
fica valendo coisa alguma, porque, com a erosão natural que, 
ainda, infelizmente, se verificará durante algum tempo, em face da 
espiral inflacionária ou da situação inflacionária em que vivemos, 
êsses vencimentos são reduzidos cada dia que passa. E o princípio 
constitucional da irredutibilidade, portanto, de nada valerá, pois 
serão reduzidos constantemente êsses vencimentos. Estabelecido 
um teto máximo, creio que nenhuma classe terá sido mais esque
cida do que a dos membros do Poder Judiciário. :a:les não podem 
receber mais do que um tanto; mas não têm direito a receber 
um mínimo preestabelecido. É a modificação de todos os sistemas 
adotados no país até agora. É uma liquidação total das aspirações 
do Poder Judiciário. Tenho certeza de que nenhum tribunal, ne
nhuma associação de magistrados do País se manifestará favorà
velmente a uma decisão do Congresso nesses têrmos. O Congresso 



1''11 .. ;:;JA. 
r:;;.; ' 

., ·\ 

-810-

poderá fazê-lo. É independente, tem autoridade para votar a Cons
tituição do País, ou essa grande emenda constitucional. Mas essa 
atitude do Congresso será recebida pelo Poder Judiciário do País 
com absoluto desencanto, como já está sendo recebida, de certa 
forma, à simples expectativa dessa decisão, por todo o Poder Judi
ciário do meu Estado! 

Com estas palavras, quero dizer que voto a favor da emenda, 
com a modificação estabelecida pelo nobre Sub-Relator, o emi
tente Deputado Adaucto Cardoso. (Muito bem). 

O SR. PRESID·ENTE (Deputado Pedro Aleixo) Temos de 
fazer agora as seguintes considerações. Estamos verificando ·que 
os debates sôbre a matéria não serão fàcilmente encerrados. Há 
numerosas emendas sôbre o assunto. Se votarmos as primeiras 
emendas, ficaremos sempre na dependência da votação das outras 
para podermos chegar realmente a um ponto. 

Assim, permito-me fazer a seguinte sugestão: nós, po_: cir
cunstâncias inteiramente especiais, admitimos a interrupçao da 
votação do capítulo do Poder Judiciário, para prosseguirmos, ama
nhã, nesse estudo. Estaremos, agora, no cumprimento do roteiro 
estabelecido pelo requerimento lido pelo Sr. Senador Josaphat Ma
rinho. Acredito que seria mais interessante do que qualquer ten
tativa de solução, em face de tôdas essas emendas que apareceram 
no decorrer do debate. 

Seria um entendimento ·para criação de uma fórmula: ou 
deixaríamos para as Constituições Estaduais, ou estudaríamos a 
forma de criar nesta Constituição Federal um critério. Mas o que 
me parece, pela experiência que tenho, é que não poderemos che
gar a um resultado, diante, exatamente, das várias questões que 
estão sendo propostas. 

Levantaria, assim, a sessão quanto a essa matéria, para que 
o assunto viesse a ser estudado. O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
procuraria entender-se com os demais interessados no assunto, e, 
amanhã, numa sessão que já designo para às 9 horas, voltaríamos 
a tratar da matéria "Poder Judiciário", iniciando pelo exame dêste 
ponto. 

E, agora, vamos passar ao debate sôbre o capítulo dos Direitos 
e Garantias Individuais. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA- Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado. 

O SR. :J?EPUTADO ARRUDA CAMARA (Questão de ordem,) * 
-. s;. Pres1den~e, prete~dia eu apresentar uma indicação à Co
~~s~ao, logo apos concluida a votação do Capítulo do Poder Judi
Ciaria. Em face dos estudos a que vai proceder o Sr. Relator para 

• Não foi revisto pelo orador. 
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uma ~onclt~são !llais breve,, v?u apresentar esta indicação que 
podera ser Incluida no relataria de S. Exa. É no sentido de que 
sej~m fixados. os Capí~~~o~ pela e~truturação dos Podêres Legis
lativo, Executivo. e Judiciano. DeseJamos que, logo após o Capítulo 
do Poder Executivo, venha o Capítulo do Poder Judiciário. 

Tôdas as nossas Constituições, Sr. Presidente, desde a de 1891 
à de 46, inclusive a de 37, logo após o Capítulo do Poder Executivo' 
na estruturação dos Podêres, colocaram o do Poder Judiciário. o 
projeto, porém, depois .do Poder Executivo, coloca o Capítulo dos 
Funcionários Públicos. Ora, êste Capítulo deve vir depois do 
Judiciário, porque há funcionários públicos do Legislativo do 
Executivo e do Judiciário. ' 

Como se pretende, a não ser em prejuízo da sã técnica legis
lativa e da boa redação que deve ter a Carta Magna de um país, 
colocar o Capítulo dos Funcionários Públicos antes do Poder Ju
diciário, ou a segurança nacional antes do Poder Judiciário? A 
segurança nacional é coisa que interessa a todo País e a tôdas 
as Constituições. Só pode vir depois do Poder Judiciário. Parece-me 
de melhor sistemática e técnica legislativa que a estrutura dos três 
Podêres seja fixada sucessivamente. É essa a tradição de tôdas as 
nossas Constituições, é essa a técnica seguida desde Aristóteles. 
Tudo o mais vem depois, isso desde cinco séculos antes de Cristo. 
Até pelo Profeta !saias, no capítulo 33, êsses três podêres estão 
delineados. Tudo o mais vem depois, como conseqüência. E uma 
vez que o nosso eminente colega Sub-Relator vai agora integrar 
a cúpúla, vai ser parte integrante da mais alta Côrte do País, seria 
uma homenagem que prestaríamos ao Judiciário, ao mesmo tempo 
em que consultaríamos à boa técnica legislativa. 

Essa a indicação que faço para o estudo do Sub-Relator, no 
sentido do melhor ordenamento da nossa Constituição. 

Eram as considerações que desejava fazer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Sem dúvida 
alguma, o nobre Sub-Relator tomará no melhor aprêço as consi
derações de V. Exa., e, como V. Exa., por certo terá, outros argu
mentos a apresentar, poderá com êle tratar diretamente da 
matéria. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Questão de ordem) * 
- Sr. Presidente, V. Exa. fêz uma proposta. Sabe V. Exa. do 
respeito e até mesmo do regime de homenagem em que sempre 
me encontro em relação a V. Exa. O que houve aqui foi um im
passe que realiza em nosso espírito a impressão de que o pro
blema se vai eternizar e, por isso mesmo, embargar, de modo 
irreparâvel, os nossos trabalhos. 

Ainda na última etapa o nobre Deputado Adaucto Cardoso, 
c?m todo o pêso de sua autoridade, iá nos acen~va ~om um_a 
formula conciliatória. Temos a impressao de que, discutindo mais 
um pouco, chegaremos a uma conclusão que possa consultar as 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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reivindicações dos Estados. Sr. Presidente, não podemos ficar 
sobrestando matérias, no momento em que elas provoquem dis
cussões. 

Sr. Presidente, estamos, creio, nas cercanias de uma solução
como diria o nobre Senador Josaphat Marinho ... 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não! Essa expressão é 
privativa de V. Exa. (Riso) - Reconheço a patente e a respeito. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Poderíamos, Sr. Pre
sidente sob a sua esclarecida liderança presidencial, avançar mais 

' --um pouco, porque êste assunto é importantíssimo. V. Exa. deve 
estar notando o interêsse que a matéria vem provocando em todos 
os representantes aqui presentes. 

Minha emenda visa a assegurar uma remuneração condigna 
à magistratura interiorana. O texto proposto pelo eminente Depu
tado Adaucto Cardoso não cuida de estabelecer essa espécie de 
coerção para que os Estados assegurem aquela remuneração con
digna à magistratura. São pontos inteiramente diferentes. Minha 
emenda dá, concede. A emenda Adaucto Cardoso nega. Ela é res
tritiva. A minha é concessiva. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida - A princípio, era, tam
bém, concessiva a emenda Adaucto Cardoso. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Mas S. Exa. nos 
aponta uma solução, após cantatas que teve com o eminente Se
nador Wilson Gonçalves. 

De modo que poderíamos porfiar mais um pouco em busca 
de uma solução conciliatória. Mas devo dizer a V. Exa. que não 
é questão fechada para mim. 

O quantitativo e o qualitativo das homenagens que deve a 
V. Exa. me permitem sempre transigir diante de suas ponderações. 
(Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) ._ Agradeço 
ao eminente Senador Eurico Rezende e devo, desde logo, declarar 
que, se, porventura, a minha proposta não merecesse o apoio dos 
membros da Comissão, iríamos prosseguir no exame da matéria. 
Mas o que me parece é que o interêsse levantado por S. Exas. seria 
razão para que não nos detivéssemos demasiadamente no debate 
da matéria. 

Fiquei seriamente impressionado com a estatística que nos foi 
apresen.tada pelo nobre Se~!ador Manoel Vilaça·, segundo a qual, 
se contmuarmos adotando este proces~o de debate, sobretudo em 
se tratando de matéria extremamente controvertida, só poderemos 
acabar nossos trabalhos aproximadamente dentro de 32 dias, num 
regime de vinte e quatro horas de atividade por dia. Isto não é 
possível. 
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Quero tirar desta oportunidade a lição que ela nos oferece: 
os nobres Srs. Congressistas membros da Comissão vão, de agora 
por diante, levar em consideração a estatística levantada pelo 
nobre Senador Manoel Vilaça, para que ela não mais precise ser 
lembrada. 

Sendo assim, ao entrar no debate da nova matéria, deveremos 
adotar um método, segundo o qual após a leitura de cada emenda, 
seja encaminhada a sua votação por alguém que fale a favor e por 
outro que fale contra. Em seguida haverá o parecer sucinto do 
Relator, ou do Sub-Relator, e, imediata, passar-se-á à votação. 
se houver compreensão geral, evitaremos chamadas nominais, 
mesmo porque devemos entrar no período de conciliação. O tra
balho que estamos realizando é um trabalho de equipe e de coor
denação, e não um trabalho em que um grupo queira impor sua 
vontade ao outro . 

. o Sr. Deputado Adaucto Cardoso- Sr. Presidente, pediria a 
V. Exa me informasse qual a parte que vamos abordar agora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vamos tra
tar, a seguir, do texto relativo aos direitos e garantias individuais. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso- Permitiria V. Exa. que eu 
fôsse substituído pelo meu suplente já indicado, o Deputado Ge
raldo Freire? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Concordo. 
Durante a ausência de V. Exa., estará presente o Sr. Deputado 
Geraldo Freire. 

Convoco uma sessão para amanhã em hora já anunciada. 
Está encerrada a sessão. 
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O SR. BENJAMIN FARAH (Comunicação) * - Sr. Presidente, 
ocupo a tribuna para congratular-me com os servidores civis, por
que a emenda que apresentei sôbre aposentadoria aos 30 anos 
de serviço mereceu parecer favorável do Sub-Relator na Comis
são que está examinando a nova Constituição. 

Nessa emenda, Senhor Presidente, que constitui uma das mais 
sentidas aspirações dos servidores em geral, além de reduzir a apo
sentadoria de 35 para 30 anos, também procurei corrigir o defeito 
que estava no Projeto de Constituição. No seu art. 98, § 1.0 vemos. 

"No caso. do número III o prazo é reduzido a trinta anos,. 
para as mulheres." 

Mas o Govêrno deu com uma e tirou com a outra mão, pois o 
item H do art. 99 diz o seguinte: 

''Os proventos da aposentadoria serão: 

II- Proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcioná
rio contar menos de 35 anos de serviço," 

Assim, inclusive a aposentadoria da mulher ficou prejudicada. 
Então, corrigi o item II do art. 99 para: 

" ... 30 anos de serviço." 

A aposentadoria para a funcionária, segundo a minha emenda, 
será integral, e não proporcional. 

Sr. Presidente, esta constitui, repito, uma das sentidas aspi
rações dos servidores. Quero ler apenas um trecho da justificação da 
minha emenda: 

"A êste respeito, o IBGE, em pesquisa realizada, apurou que, 
se implantada a aposentadoria aos 30 anos e é o caso 25% che
gariam a receber o prêmio da sua aposentadoria ainda com 
vida; 5% com vida, mas doente; e 70%, mortos." I 

Quer dizer, se essa aposentadoria fôr reduzida para 30 anos, 
apenas 25% serão beneficiados: então uma parte já estaria enfer
ma, e outra grande parte não alcançaria essa aposentadoria em 

"' Não fol revisto pelo orador. 
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vida. Mas, se deixarmos a aposentadoria aos 35 anos, vamos aposen
tar uma legião de mortos. Será isso que o Govêrno pretende? Os 
militares são reformados aos 30 anos- até outubro do ano passado 
podiam passar para a reserva com 25 anos de serviço. 

Ora, Sr. Presidente, se damos a transferência para a inativi
dade aos trinta anos aos militares, às mulheres, aos magistrados, 
por que, então, não dá-la a todo funcionalismo? 

Espero que o nobre Relator da Comissão aceite a sugestão do 
Sub-Relator, o nobre Deputado Accioly Filho, cujo parecer é bri
lhante e merece os nossos aplausos. Espero que o Govêrno, através 
das suas lideranças, não crie dificuldades para a aprovação dessa 
emenda, que é, realmente, humana e justa. O Govêrnó deve fazer 
justiça, sobretudo àqueles que dão o melhor dos seus esfôrços para 
que êle leve a bom têrmo os seus grandes objetivos. (Muito bem.) 

O SR. LYRIO BERTOLLI (Comunicação) * - Sr. Presidente, 
certa ocasião, contou-me um amigo uma história popular. Ao trans
ferir o velho escritório de advocacia ao seu filho, recebeu do 
mesmo, dias após, de um velho causídico, a seguinte pergunta: "Pai, 
por que não liquidou aquêles velhos processos do João, do Pedro e 
de outros, que se achavam engavetados e que eu agora liquidei 
com uma ou duas penadas?" Perguntou o velho: "Mas filho, você 
liquidou os processos de João, do Pedro e dos outros?" Resposta: 
"Liquidei". "Pois bem meu filho" - disse o pai - "arrume outros 
agora, porque foi com êles que consegui dinheiro para pagar seus 
estudos". 

Com isto, Sr. Presidente, em que pese a chiste da história, ve
mos claramente que doenças crônicas aí existem, quando qualquer 
remédio poderia perfeitamente trazer a normalidade. Na região da 
faixa da fronteira temos uma dessas doenças crônicas representa
das por processos que permanecem nas gavetas. Não sei por que 
até o presente momento os podêres responsáveis não aplicaram 
àquela doença o fácil remédio. Refiro-me ao problema do domí
nio das terras situadas na chamada faixa da fronteira. Para avaliar 
a importância do assunto, Sr. Presidente basta dizer que o. texto 
êonstitucional que ora se discute prevê a figura do domínio da 
União naquela vasta área, que se chama, como disse a faixa da 
fronteira, que se estenderá por 150 quilômetros, da fronteira ao 
interior, e ao longo desta, por todo o território nacional. Só no 
Paraná, a União ficará com o domínio de uma área quase igual a 
dez vêzes a área do Estado da Guanabara. · 

Sr. Presidente, o Estado do Paraná, há algum tempo procuran
do evitar a indisciplina verificada sempre em zonas pioneiras de 
terras devolutas, quando aquêles que procuram terra a invadem, 
procurou, através da medição dos terrenos, através da construção 

1 DCN, 6-1-67, pág. 7 
* Não foi revisto pelo orador. 
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de escolas, através da construção de estradas disciplinar aquela 
quase inv~são de terras. Entendemos, Sr. Presidente, que o Estado 
do Parana, ao receber o decreto da extinção do ex-Território do 
Iguaçu, recebia também, pelo mesmo decreto, direitos sôbre os bens 
da União naquela região. E foi em parte estribado nesse fato que 
expediu título sôbre aquela região. Acreditamos Sr. Presidente, ser 
da competência da União, indiscutivelmente, àlém de muitos di
reitos, aquêle que diz respeito à regularização das garantias de 
todos nós brasileiros, à regularização de todo o comércio no ter
ritório nacional, o planejamento ·global amplamente considerado. 
Mas entendemos, Sr. Presidente, que, além de outras prerrogati
vas, tem também o Estado aquela de determinar a propriedade ou 
melhor, de disciplinar o seu direito de propriedade sôbre as áreas 
sob sua jurisdição. Nós, Sr. Presidente, na ocasião em que se 
discute uma nova Carta Constitucional, juntamente com um cole
ga do Estado do Paraná o nobre Deputado Minoro Myiamoto, apre
sentamos à consideração da Comissão, e posteriormente ao plená
rio desta Casa, duas emendas que dizem, em outras palavras, o 
seguinte: Deverá a União respeitar os atos praticados pelos Estados 
naquela área da faixa da fronteira. E, ao mesmo tempo através 
de um parágrafo, asseguramos o domínio de uma pequena área a 
todos aquêles que lá foram para com o suor do seu trabalho, desen
volver aquela vasta região, e grande parte do nosso território na
cional. Mesmo porque, Sr. Presidente, há a justificativa de aue 
devem pertencer à União as áreas da faixa da fronteira para efeito 
de defesa da segurança nacional. 

É preciso então, Sr. Presidente que a Grande Comissão, que 
estuda a Carta Constitucional, como também o Plenário no seu 
poder constituinte, decida não como lei ordinária, mas como dou
trina em si, se o domínio desta vasta área nacional é da União ou do 
Estado. Caso venha a pertencer à União, não é difícil imaginar a 
grave dificuldade em que se encontrarão todos os Estados que pos
suem fronteiras com outros países. Para avaliar a importância, bas
ta pensar sôbre as quantias de dinheiro que seriam necessárias às 
indenizações judiciais que legitimamente seriam solicitadas por to
dos os portadores de títulos expedidos através do Estado. 

Sabemos, Sr. Presidente, que nas entrelinhas existe também 
aquela outra justificativa de que houve abuso do poder, de que hou
ve arbitrariedades na expedição de títulos, muitas vêzes em provei
to próprio dos detentores do poder. 

Mas entendemos - esta parte, sim - que a normalidade na 
expedição dos títulos, que o preenchimento de tôdas as formali
dades deve ser interpretado, verificado e, ao final, julgado pelo 
Poder Judiciário. Mas não aquela outra, que entendemos ser dou
trina, a que diz respeito à autonomia dos Estados, na pergunta se 
ao Estado pertence ou não pertence o domínio da área de sua ju
risdição territorial. 

Podemos, nesta oportunidade, já antecipar a pretensa defesa 
que iremos fazer das duas emendas, como disse, apresentadas por 
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dois Deputados do Estado do Paraná. Queremos, acima de tudo, 
longe de defender interêsses particulares, é precaver a própria se
gurança nacional, porque tal situação de dubiedade s~bre o que 
diz respeito ao direito da propriedade desta vasta reg1ao traz de 
fato não a segurança, mas a insegurança nacional na faixa da 
fronteira, através da intranqüilidade, através do desassossêgo, en
tre todos aquêles que lá depositaram o tostão ou o vintém adquirido 
através de anos com o suor de seu trabalho. E' hora de desenga
vetarmos os processos, que já estão formando uma crônica doença. 
Chegamos a acreditar que é incrível que duas pessoas de Direito 
Público, como a União e o Estado, discutam interêsses, em prejuízo 
de grande parte dos homens ou de quase todos aquêles que vivem 
na área das fronteiras do Brasil. 

E' necessário, Sr. Presidente, que se decida, como doutrina, se 
pertence à União o domínio das áreas que compreende a sua juris
dição, ou se a União cortará, cerceará a autonomia dos Estados, 
invadindo-os e fazendo com que o domínio sôbre vastíssimas áreas 
seja dela e não mais dos Estados, trazendo como conseqüência sérias 
dificuldades, uma das quais será, fatalmente, a de arrumar dinhei
ro suficiente para o pagamento. das desapropriações com referên
cia aos títulos por êles expedidos. 

Assim, Sr. Presidente, nestas palavras, deixamos de antemão o 
. nosso apêlo a todos os elementos que compõem êsse Poder Consti
tuinte, para que nos ajudem, através de uma serena ponderação sô
bre· o assunto, a deliberar e, a final,_ a desengavetar aquêle projeto 
curando aquela doença que, para mim, não surgiu por si, e talvez 
fôsse até mesmo provocada (Muito bem.)2 

O SR. BENJAMIN FARAH (Comunicação) *-Sr. Presidente, 
ocupo a tribuna para congratular-me com o funcionalismo civil, 
pelo acolhimento que a grande Comissão de Constituição deu à 
emenda de minha autoria, de n.o 14, que dispõe sôbre a efetivação 
de funcionários que contem ou venham a contar cinco anos de 
exercício .. 

Espero, Sr. Presidente, que o plenário do Congresso ratifique 
aquela decisão. 

Era o que desejava dizer. (Muito bem.)s 

O SR._ AUREO MELLO- Sr. Presidente, eminentes Srs. Con
gressistas, após as sucessivas e bravas questões de ordem que ouvi 
de bom-grado, quero trazer à análise do Congresso, pedindo a aten
ção dos nossos eminentes Pares, a emenda que tive ensejo de 
apresentar a esta casa já rechaçada naquela Comissão que, no 
dizer do eminente Deputado Nelson Carneiro, teve na pressa um 
dos seus fatôres de conseqüência. 

2 DCN, 6-1-67, pág. 10 
3 DCN, 10-1-67, pãg. 74, Seção I -

"' Não foi revisto pelo orador. 
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Essa emenda, Sr. Presidente, tinha dois objetivos, para os 
quais solicito a atenção dos eminentes parlamentares que herôi
camente, neste plenário, permanecem debatendo assunto talvez 
de importância tão pouco quanto uma Constituição que se vota 
em poucos dias. 

Apresentei à consideração do Parlamento as emendas 844 e 845, 
que se reportam- embora colocadas desigualmente na sua ordem 
de colocação, porquanto deveria ·vir em primeiro lugar a emenda 
845, que modifica o artigo 40, bem como o artigo 42 do anteproje
to, enquanto a 844 se reporta ao artigo 180- a eleições no Distri
to Federal e à ampliação da representação dos territórios no Par
lamento Nacional. 

Eleição no Distrito Federal, Sr. Presidente, por que? Porque 
os eleitores de Brasília têm títulos eleitorais mas não votam. Não 
votam para vereador, não votam para deputado, não votam para 
senador, não votam para Vice-Presidente da República. Compare
cem ao pleito como um rebanho de cordeiros para apenas, verem 
inscrito, pela chancela de um juiz ou de um funcionário da Justiça 
Eleitoral, a sua presença e o seu registro eleitoral, mas não para 
votar para exercer seu direito de cidadania, dentro do Distrito 
Federal. 

Nós parlamentares da velha guarda, víamos, em outras opor
tunidades, os representantes do Distrito Federal· defenderem, no 
Parlamento as causas dos moradores daquele Distrito, trazendo os 
apêlos e os reclamos da população do hoje Estado da Guanabara, e 
víamos o Congresso, víamos uma parte da população brasileira ten
do representação e não sendo relegada ao anonimato político à 
inexistência e ao sepultamento jurídico no concernente à eleição. 

O Sr. Pinheiro Brisolla- Permite V. Exa. um aparte? (Assen
timento do orador) - Meu caro Deputado, as considerações de V. 
Exa. têm tôda procedência. Foi por isso que tive a oportunidade de 
apresentar uma emenda, se não me engano de número 134, facul
tando ao Distrito Federal eleger três Deputados Federais e um Se
nador. Como V. Exa., não compreendo também, que o Distrito Fe
deral, que já tem uma massa de mais de cem mil·eleitores, sendo 
a cabeça da República, não possa ter representação no Congresso. 
Nacional. A voz dêsses eleitores deve fazer-se sentir através das 
urnas. O que o Distrito Federal tenha a sua representação, embora 
essa representação seja, de início, de três Deputados e um Senador. 
De maneira que estou de acôrdo com V. Exa. A minha emenda nada 
mais faz do que refletir o pensamento de V. Exa., que está apontan
do uma necessidade democrática, uma necessidade de cidadania, 
uma necessidade pública, a fim de que a cabeça da República 
também fale neste plenário e no do Senado d.a República. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, Deputado Pinheiro 
Brisolla. 



.. -.fl.·. 
r '_A 
~----· 

I ' /1 í 

·I 

-822-

Sr. Presidente, como ia dizendo, Brasília é um Estado, um Dis
trito Federal, uma parcela da unidade federativa que fêz voto de 
castidade política. Não exerce a atribuição elementar de qualquer 
núcleo ou grupo populacional no consenso demográfico, que é o 
direito de votar. E esta Câmara, pelos Srs. Parlan1entares de todos 
os Estados, é o melhor testemunho do que estou asseverando, p~
que, a todo instante, nós, Deputados da Guanabara, de Goiás, da 
Bahia ou do Espírito Santo, estamos sendo solicitados, pelos mo
radores de Brasília, para formular requerimentos de informações, 
pleiteando os assuntos aos quais tenham direito; estamos sendo 
procurados por habitantes do Distrito Federal, para que nós, por
tadores de delegação de outros Estados, desviemos nossa rota e 
caminhemos em direção dos seus justos reclamos, de uma cidade 
que se consolida, de um Distrito Federal que está, dia a dia - e, 
neste ponto, quero fazer justiça ao Sr. Castello Branco- se cons
tituindo na mais formosa e a mais humana e racional das unidades 
federativas brasileiras. 

Ora, Sr. Presidente, enquanto o Estado do Acre tem 18 mil 
eleitores e conta com 3 senadores e 7 deputados federais, Brasília 
tem 100 mil eleitores e não tem representação no Congresso. 

Não defendo· a tese da eleição para prefeito e para vereador. 
Seria repetir aquilo que já se viu no Distrito Federal, quando na 
Guanabara: a "gaiola de ouro", a sucessão de escândalos na Câma
ra de Vereadores e as administrações de prefeitos vinculados ao 
Govêrno Federal, em desacôrdo com a atribuição e com a atividade 
daqueles que eram eleitos pelo povo. Mas defendo para Brasília, 
uma representação no Congresso. Que esta Câmara continue le
gislando no âmbito municipal, através da sua Comissão do Dis
trito Federal para o Distrito Federal, mas que a população de Bra
sília, os moradores de Taguatinga, do Gama, de Sobradinho, do 
Plano Pilôto, tenham seus representantes na Câmara.· Uma popu
lação que caminha para os seus quatrocentos mil habitantes está 
sem voz, está apagada, estrangulada e amordaçada neste Parla
mento, sem ter alguém que por ela pugne, a não ser de favor, 
quando um represe~tante de outro .Estado vem à Tribuna, num 
ato de caridade, para pleitear aquilo de que o povo de Brasília 
precisa. 

O Sr. Nelson Carneiro -V. Exa. dá licença? 

O SR. AURE.O MELLO - Com muita honra. 

· O Sr. Nelson Carneiro - V. Exa. poderia situar o problema 
dentro do seguinte aspecto: ou a Constituição dá alguma coisa 
para ser exercida pelo eleitor de Brasília ou então o equipara aos 
maiores de setenta anos, que não precisam votar. Para que o título 
de eleitor? Para guardá-lo na carteira? Se se exige que o cidadão 
maior de dezoito e menor de setenta anos, homem ou mulher exerça 
o direito de voto em todo o território nacional, evidentemente que se 
dá ~ êle um documento para o efetivo exercício dessa alguma coisa, 
e nao apenas para tê-lo no bôlso. A Constituição, ao meu ver, é 
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contraditória. Se exige ·que o cidadão de Brasília seja eleitor, cer
tamente é para que êle exerça ao menos o direito de votar, já 
que não pode ser votado. Tem o título e fica impedido de votar. 
Isso me parece um contra-senso. 

O SR. AUREO MELLO- Alio a voz do jurista Nelson Carneiro 
à quase unanimidade das vozes daqueles que assinaram comigo as 
Emendas números 844 e 845. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Vossa Excelência permite um 
aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Pois não. 
O Sr. Alceu de Carvalho- Nobre Deputado Aureo Mello, apro

veitando o aparte do nobre Deputado Nelson Carneiro vejo, com 
satisfação, que esta Casa, ao que parece, está empenhada em que
brar o voto de castidade eleitoral do eleitor de Brasília. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado pelo aparte de Vossa 
Excelência. Realmente parece que assim se colocou o problema. 

O Sr. José Guiomard- Vossa Excelência permite um aparte? 
O SR. AUREO MELLO -Pois não, Sr. Senador. 
O Sr. José Guiomard- Nobre Deputado Aureo Mello, V. Exa. 

foi um dos grandes amigos e propugnadores da transformação do 
Território do Acre em Estado. Eu me recordo bem da atuação de 
Vossa Excelência. Agora, com a comparação que está fazendo, não 
estará qu~rendo se. arrepender de sua atuaQão? 

O SR. AUREO MELLO - De maneira nenhuma. Entendo que 
a história do Acre. constitui a maior razão e a melhor base para 
que se tenha convertido em Estado. Lembre-se v~ Exa, de que ao 
tempo em que eu era representante do meu Estado natal, o Amazo
nas, procurei colaborar com V. Excelência naquela propositura, que 
felizmente a Câmara, em boa hora, aprovou. 

O Sr. José Guiomard- Sou testemunha do empenho de Vos
sa Excelência. 

O SR. AUREO MELLO- Apenas citei acidentalmente o Es
tado do Acre, comparando o número de seus eleitores com o nú
mero dos eleitores de Brasília, para apontar a injustiça que se está 
cometendo .contra a nossa Capital. Enquanto aquêle Estado tem 
a honra de possuir uma brilhante representação no Congresso 
Nacional, Brasília, ao contrário não tem nenhum representante. 

O Sr. José Guiomard - Muito obrigado a Vossa Excelência. 
O SR. ~UREO MELLO - Porque, Srs. Congressistas, :.até 

parece que se colocou Brasília por assim dizer, em coração e em 
espírito, em círculo de ferro que a Câmara e o Senado precisam de
finitivamente desafivelar, a fim de ·que êsses eleitores que aqui 
residem possam praticar, real e, licitamente, a democracia que se 
pretende fazer sobreviver neste País, de uma forma ou de outra. 
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o Sr. Argilano Dario - Permite V. Exa. uma aparte? 
O SR. AUREO MELLO- Tem Vossa Excelência o aparte. 
O Sr. Argilano Dario - Tem Vossa Excelência muita razão 

em abordar êste assunto, defendendo a emenda de sua autoria. 
Como Deputado, aqui desta tribuna por várias vêzes, advoguei 
causas que interessam ao povo de Brasília. Era vontade minha 
apresentar emenda à Constituição que desse ao Distrito Federal o 
direito de representação no Senado e na Câmara. Foi V. Exa. muito 
feliz. Somente depois de ver a sua emenda em tramitação, recuei 
da minha pretensão. Então, devo emprestar a Vossa Excelência 
minha solidariedade e convocar tôda a Casa em complemento à 
Câmara Alta, para que demos aos habitantes de Brasília, cujo nú
mero marcha para 400.000, como bem disse V. Exa., a atenção que 
bem merecem. Que Deus inspire os homens que defendem a po
lítica do Govêrno e as grandes lídes desta Casa, para que possamos 
ver incluída nesta Carta, que vai chegando ao final da sua tramita
ção, esta grande pretensão do povo do Distrito Federal. 

O SR. AUREO MELLO- Obrigado a Vossa Exelência. 
O Sr. Eurico Rezende - Honra-me V. Exa. com um aparte? 
O SR. AUREO MELLO - A honra é minha. 
O Sr. Eurico Rezende - Senhor Representante, a culpa, a 

respeito da omissão eleitoral em Brasília, não é do Projeto de Cons
tituição, mas, sim, nossa, do Congresso Nacional; e essa culpa já 
tem seis anos de idade, já requer vozes gratulatórias, com velinhas 
de parabéns, há seis anos. A Emenda Constitucional n.o 3, de 1961, 
subscrita inclusive por aquêles que criticam o Projeto, por não ter 
. êste estabelecido eleições em Brasília, reza o seguinte: 

"Art. a. o- Compete ao Congresso Nacional fixar a data das 
primeiras eleições de representantes Federal, à Câmara dos 
Deputados e à Câmara do Distrito Federal, a exercer, até que 
esta se instale, a função legislativa em todos os assuntos da 
competência do Distrito Federal." 

Então, há cinco anos está a Emenda Constitucional determi
nado que nós, Senadores e Deputados, designemos a dàta das elei
ções em Brasília. Naturalmente, o Sr. Presidente da República che
gou à conclusão de que o .Congresso não queria eleições em Brasília. 
Assim não as incluiu no Projeto. Portanto essas críticas não devem 
incidir sôbre o Projeto de Constituição e, sim, sôbre nós ... 

O SR. AUREO MELLO- Perfeito . 
. o Sr. Eurico Rezende - ... porque, em 1961, o Marechal 

Castello Branco, parece, não se encontrava nem no Rio de Janeiro, 
pois estava fecundando, com o seu patriotismo militar, a geografia 
interiorana dêste jovem País. 
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O Sr. Nelson Carneiro -Permita-me apenas afirmar, depois 
dessa declaração, que, pelo que diz o nobre V ice-Líder, acontece o 
seguinte: o Sr. Castello Branco quis punir o Congresso, porque du
rante cinco anos não fêz a lei; e, em vez de punir o Congresso, pu
niu Brasília. É a conclusão. Agora, S. Exa. impede que Brasília te
nha sua representação, quando, desde 1961, se permitia que a lei 
ordinária determinasse no momento oportuno, as eleições. 

O Sr. Eurico Rezende- Nobre Deputado Aureo Mello, V. Exa. 
vai permitir-me perguntar ao Sr. Deputado Nelson Carneiro, que se 
sensibiliza tanto com eleições em Brasília, se S. Exa., adotou qual
quer medida, apresentou qualquer projeto, visando à designação 
de eleições na Capital Federal. Não. Houve cinco anos de desídia e 
de omissão do Congresso Nacional. 

O Sr. Nelson Carneiro - Não era oportuno. 

O SR. AUREO MELLO- Sr. Presidente, agradeço, sensibiliza .. 
do, os apartes que me foram dados. Sei que o Sr. Senador Eurico 
Rezende é, também como eu e como o Sr. Deputado Wilson Martins, 
autor de uma emenda ·que determina eleições em Brasília. A única 
diferença entre a proposição de S. Exa. e a de minha autoria é que a 
minha determinada sejam essas eleições procedidas 120 dias após a 
promulgação da Constituição, enquanto que a ~e Sua Excelência 
estabeleceu que elas se procedam somente quatro anos depois das 
eleições realizadas em 15 de novembro último. Entendo necessário 
preenchermos esta lacuna, cuja responsabilidade muito acertada .. 
mente diz caber ao Congresso Nacional. E isso em função de nosso 
Regimento obsoleto, que nos obriga a andar a passos de cágado nas 
normas de aprovação de projetas nesta Casa. Ficam, por isso, mo
fando e criando penicilina, nos arquivos das Comissões, projetas de 
tanta magnitude, de tanto interêsse social. 

É neste ponto, bendita a "revolução", que obriga a Câmara, às 
vêzes, a aprovar, em 30 dias, leis que se façam necessárias. Podem 
sair leis toscas, deturpadas e até aleijadas, mas saem. É preferível 
isso a ver-se _um projeto cair de podre, criar tôdas as característi
cas das coisas fossilizadas, dentro das Comissões, durante 4, 5, ·6, 8, 
10 anos, sem o pronunciamento de certos relatores, que colocam a 
responsabilidade no bôlso para esquecer a gravidade do problema 
que portam as proposições. 

Daí, Sr. Presidente, entender eu que o Marechal Castello Bran
co, Chefe do Govêrno dêste Pais, é um grande amigo de Brasília 
- diga-se de passagem. Faço questão de proclamá-lo, porque nem 
no Govêrno do Chefe de meu partido, o Presidente João Goulart, 
se viu tanto devotamento e despreendimento em relação a esta ci
dade, como agora. 

Quero crer que o Presidente Castello Branco, que colocou à 
frente da Prefeitura do Distrito Federal o Senhor Plínio Cantanhe
de, o homem das flôres, o prefeito jardineiro; que o Presidente 
Castello Branco que faz despejar verbas para o embelezamento 
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desta cidade, não tenha má vontade no sentido de dar-lhe uma 
representação democrática. Nem receiem os senhores da ARENA, 
conforme declaração do Deputado Rondon Pacheco que li há poucos 
dias que o fôgo possa pegar-lhes nas barbas ou as barbas da 
ARENA com as eleições em Brasília. Não receiem que a ARENA 
venha ~ ser derrotada aqui, porque um Partido que tem em suas 
fileiras um homem da estirpe de Plínio Cantanhede, do General 
Mário Gomes, e do gabarito de Edilson Cid Varella e de outros 
tantos, evidentemente pode eleger seus representantes nesta ci
dade. Justiça seja feita, a ARENA e o Govêrno Castello Branco 
estão fazendo muito pela Nova Capital. E eu, que sou homem da 
classe média um fundador do Partido Trabalhista Brasileiro, um 
homem que,' nesta Câmara, defende e defenderá o trabalhador e 
o homem de sua classe, por continuar fiel à sua origem, à origem 
popular embora adversário político do Senhor Castello Branco, 
porque pertencente ao 1\IDB, ao Partido Trabalhista Brasileiro 
ideológico, sou o primeiro a dizer que o Presidente Castello Branco 
tem se revelado, no que concerne a Brasília, um verdadeiro pa
triota. É um homem que tem assim . engrandecido Juscelino 
Kubitschek, sem recear quê êsse engrandecimento lhe venha fazer 
sombra ou apagar a grandeza do seu próprio Govêmo. 

Isso é uma prova de superioridade. Que os Srs. Senadores e 
·Deputados que me estão escutando se convertam em cabos eleito
rais desta tese de Brasília, que os Srs. representantes que estão 
assistindo a esta sessão venh~m amanhã votar no plenário o des
taque que pediremos, o Sr. Senador Eurico Rezende e eu, conforme 
me assegurou êle há alguns instantes, .para essas emendas derrota
das na Comissão especializada. E derrotadas por que, Srs. Congres
sistas? Derrotadas por que, Senhor Presidente? 

Porque não se quer que Brasília vote. Mas por quê? Que in
conveniente há de haver em votar a população de Brasília para 
Deputado e Senador? Ocasionará, por .acaso, um cataclismo, uma 
convulsão social? Infringir-se-ão as liberdades? Ficará periclitante 
a segurança do Govêrno? Qual o inconvenie:p.te em suma? Por que 
não haver eleições em Brasília como se fazem no Rio, em Rondônia, 
no Acre, no Espírito Santo? Não entendo .. O que entendo puro, 
límpido e belo é que o povo da. Capital Federal vote. Quem 
mora em Brasília adora esta terra, não quer separar-se dêste chão. 
Existe aqui uma consciência de bairro, de Estado, que ninguém 
poderá modificar. Quem ama Brasília ·ama esta terra, o seu cimen
to; a sua função de cidade metrificada, com suas asas Norte e Sul, 
com suas características de Capital do futuro, fruto da fôrça física 
e mental do nosso povo que pode ter tôdas as côres, tôdas as in
doles, mas que tem um sentimento uno de· brasilidade. 

Sr. Presidente e, especialmente, doutos e nobres membros da . 
Comissão Técnica que estudou as emendas: atentem e reconside
rem. Vou solicitar destaque desta emenda. É o pedido de um Depu
tado modesto, um· dos mais humildes desta Casa, (Não apoiados), 
porém, um daqueles que nunca vieram aqui a não ser para defender 
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os reclamos sinceros da população principalmente da classe média 
e trabalhadora. Mas, Sr. Presidente, sou um Deputado que tem 
amor no coração, um homem que pratica, para com o ser humano, 
-para com os seus compatrícios, o princípio da profunda e legítima 
solidariedade. Vivo em Brasília. Sou daqueles que têm mêdo de 
viajar de avião. Ontem, cheguei de Belém, num ato heróico, depois 
de ter viajado três horas e meia, de lá para cá e daqui para lá. Não 
gosto dêsse meio de condução; quase não vou ao Rio para não uti
lizá-lo. Gosto do belo clima de Brasília, desta bela convivência de 
todos nós e do tráfego fácil nesta cidade. Aprendi a amar Brasília. 
Gosto de ver a sua população reclamando e trazendo a nós, Depu
tados de outros Estados, os seus problemas. Ainda há pouco, um 
funcionário desta Casa me dizia: "Deputado, que felicidade, já 
temos luz no Gama". 

Muitos dos Srs. Deputados e Senadores desta Casa não sabem 
que o Gama é uma cidade que fica perto de Brasília e cuja popula
ção enfrenta os mesmos problemas dos eleitores que votaram nos 
Srs. Congressistas e reconduziram ao Parlamento muitos dos que 
aqui se encontram. E' uma população que sofre com a falta de 
luz e de água, gente que quer falar e reclamar, mas não tem nin
guém para clamar por ela. Então, vem pedir ao Deputado Aureo 
Mello, ao Deputado Nelson Carneiro, ao Senador Eurico Rezende 
que falem por êles. E nos falamos. Mas muito mais justo seria 
que para esta tribuna viessem os legítimos representantes do Dis
trito Federal. 

Não seria invocação jurídica; seria, apenas, a repetição daquilo 
que sempre foi norma no Direito brasileiro; ter o Distrito Federal, 
ou seja, qualquer núcleo populacional, a sua representação. 

Se até os Territórios têm representantes -os Territórios que 
que são tutelados através de Governadorias - por que não ter Bra
sília, a Capital da República, também os seus parlamentares? 

Defendo esta tese Sr. Presidente, e faço-o com amor, com entu
siasmo, com tenacidade. Peço aos meus colegas que sejam, em tôda 
hora e em todo instante, defensores desta cidade, por ser esta uma 
justa causa popular. 

Defendendo Brasília e defendendo· eleições no Distrito Federal, 
V. Exas. estarão defendendo pessoas dos seus Estados que vieram 
para câ eleger esta terra como seu habitat; estarão defendendo ma
ranhenses, amazonenses e gaúchos que vieram para Brasília ajudar 
o Brasil. Aqui temos um condomínio político, um condomínio elei
toral que, realmente, precisa e d~ve ser defendido em lei. Nas mi
nhas emendas, inclusive, não incluo, para o candidato a represen
tante federal, a exigência do chamado domicílio elei torai, porque o 
Di3trito Federal é um condomínio eleitoral, o Distrito Federal é a 
pátria política para a qual convergem homens de todos os Estados. 

Eu, Sr. Presidente, se houver eleições em Brasília, e se vierem 
para cá representantes que amem esta cidade que belo e que puro 
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será, Sr. Presidente, vê-los legislar, traduzindo e defendendo os 
apelos desta população! 

o Sr. Nelson Carneiro - Sr. Deputado, eu queria situar a 
posição do Congresso Nacional, depois das críticas aqui formuladas. 
Pela Emenda Constitucional n.o 3, de 1961, apenas se retirava ao 
eleitor de Brasília o direito de eleger os representantes ao Senado e 
à Câmara dos Deputados, mas se lhe assegurava o direito de intervir 
nas eleições que se realizavam normalmente para Presidente e Vice
-Presidente da República. Somente agora o problema tornou-se an
gustioso, porque deixou de existir também a eleição para Presidente 
e Vice-Presidente da República. Dêsse modo, o título eleitoral pas
sou a constituir apenas um motivo de constrangimento impôsto .aos 
funcionários e aos cidadãos de Brasília, já que não podem exercer 
qualquer atividade sem êle. Quero declarar a V. Exa. que também 
não fui dos entusiastas da tese de conceder a Brasília, no primeiro 
momento o direito de eleger representantes a esta Casa. E não o 
fui, pelo mesmo espírito que ditou aquela emenda, que era o de dar 
a Brasília tempo para que se criasse em sua população uma cons
ciência capaz de, destacando-se da influência dos outros Estados, 
manifestar-se com o pensamento de povo local. Pronunciei-me con
tra essa medida em algumas oportunida_des. Mas não se · quer e 
nem se deve; no texto constitucional, proibir que Brasília, algum 
dia venha a ter eleições, se essa mentalidade se formar. !sse o ponto 
de vista que eu queria esclarecer. 

O SR. AUREO MELLO - O argumento de V. Exa. é realmente 
dos mais sólidos, dos mais abalizados e confirma indiscutível inte
ligência de V. Exa.,- que para felicidade nossa, se coloca ao nosso 
lado neste momento. · 

Quero acreditar que nenhum Deputado desta Casa tenha mais 
contra Brasília aquêle espírito que antigamente se observava nas 
grandes metrópoles. Para muito, Brasília era uma cidade maldita, 
signifiçava o destêrro, o sepultamento em vida, um inferno. "Ah, 
você vai para Brasília? E quanto tempo vai ficar por lá? Pelo amor 
de Deus, como é que vocês aguentam?!" · 

Ora, -Srs. Congressistas, Brasília tem uma sociedade organi
zada, Brasília tem os seus trabalhadores, Brasília tem sua indús
tria, e os setores devidamente localizados - o setor industrial, o 
setor hoteleiro, o setor residencial. Não precisarei estar gastando 
palavras, para dizer a V. Exas. que esta é uma cidade, e que está 
praticando uma aberração jurídica, em deixar que o cidadão aqui 
residente tenha um titulo de eleitor e não possa usá-lo. É Sr. 
Presidente, antinatural. Tal ·medida pode-se comparar, indubità
velmente, a um injusto cinto de castidade. Não podemos praticar 
essa ignomínia. 

Quero crer que estas minhas palavras chegarão aos ouvidos do 
Executivo e daqueles que forem delegados do Presidente da Repú
blica ou seus homens de confiança, neste Congresso a fim de que 
abram a sua inteligência à clara luz do bom senso, para aceitar 
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esta tese- a tese de uma população que aspira apenas aos direito 
de exercer o voto. E o voto, na atual conjuntura política, ainda é 
uma arma do cidadão para definir rumos e traçar normas de tra
balho. 

A minha emenda, aumentando para três o número de depu
tados dos Territórios, vincula-se a essa de Bra.sília. Ela foi vitoriosa, 
em parte, porque o Sr. Senador Oscar Passos apresentou emenda, 
paralela que amplia para dois o número de representantes dos Ter
ritórios. Esta emenda, para felicidade nossa foi aceita pela Comis
são. E para mim, embora fôsse mais expressivo o número de três 
deputados pelos Territórios, para garantir a sua pluralidade de
mocrática, o número de dois já permite mesmo que um dos depu
tados seja brigado com o Govêrno, que o Território tenha no outro 
representante o seu delegado, o seu porta-voz, nos momentos em 
que se fizer necessário. Três, porém, seria o ideal. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados concluo estas minhas 
palavras, porque os argumentos que foram trazidos, inclusive pelos 
meus eminentes aparteantes, já esclareceram perfeitamente o ple
nário a respeito do assunto. Concluo repetindo, apenas êsse incita
mento, no sentido de que os meus colegas que aqui se encontram, 
que cada deputado amigo do povo de Brasília, que cada cidadão que 
respira êste ar, que pisa êste solo, que ama êste poyo e que ama o 
Brasil, seja um arauto junto aos líderes desta Casa em defesa dessa 
tese - junto ao emiente Deputado Geraldo Freire que tem em 
Brasília - e aí se realiza a visão oracular de Juscelino Kubitschek 
- o entrepôsto de Minas Gerais. Porque sempre entendi que a cria
ção de Brasília e o cumprimento, por um mineiro, daquele preceito 
constitucional representava uma forma de grandemente beneficiar 
Minas, antes de beneficiar o Brasil, que todos nós já somos benefi
ciados. É, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, uma oportunidade 
que se dá, de consolidar esta obra de acôrdo com o espírito de Cas
tello Branco, de fazer de Brasília, para o mundo realmente um 
exemplo da pugnacidade, da fôrça, da saúde e da pujança do 
povo br~sileiro. Que aqui também campeiem os ventos livres da 
democracia e que tôda esta população possa comparecer à urna, 
consciente de que faz parte do Brasil; que faz parte de uma comu
nidade nacional, que não é um território apenas, porque é o Dis
trito Federal, para onde se encaminham os rios de tôdas as nas
centes esta~uais, onde desagua a nacionalidade brasileira formando 
um fervilhar de vida e uma construção social que serve de belo 
paradigna para outros povos, os quais, por acreditarem na infe
rioridade racial, não percebem que o Brasil é um laboratório do 
mundo, onde pessoas de tôdas as côres e de tôdas as raças cons
troem coisas admiráveis, qual ~ de erigir uma cidade como esta, 
feita de cimento, e animá-la dêste espírito que deve sobreviver e 
sobreviverá, quer no plano material, quer através do reconheci
mento dos direitos políticos de seus habitantes. (Muito bem.) 4 
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o SR. BRITTO VELHO*- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
de acôrdo com o que ficou decidido, procurarei ater-me exclusi
vamente ao debate da matéria referente ao Título I. Por sugestão 
do nobre Deputado Nelson Carneiro, foi resolvido pela Mesa que os 
trabalhos assim se encaminhassem. Desviarmo-nos dessa orienta
ção seria altamente danoso e, por isso, Sr. Presidente, disposto estou 
a me submeter às determinações . 

Tomarei naturalmente, como tema, a discussão de duas das 
minhas emendas rejeitadas pelo eminente Senador Vasconcelos Tôr
res, apoiado pela Comissão Especial, e uma outra, também minha, 
que igualmente não mereceu acolhida de parte da C~missão, t~ndo 
tido como Relator o eminente Deputado, meu colega, Sr. Acc1olly 
Filho. 

Comecemos pelas emendas rejeitadas por sugestão do Senador 
Vasconcelos Tôrres. O seu parecer é cheio de humor. A página 5 do 
avulso, fala de "que um antigo liberalismo saudosista lubrificou 
os arcabuzes e fêz fogo cerrado contra a iniciativa proposta ao Con
gresso." Para mim tenho que saudosista talvez seja o nobre Sena
dor da República. Saudosista das velhas armas, que não mais se 
usam em combate, atualmente. Quando eu era menino - e isto 
já há muitos decênios-. o arcabuz já era arma que se encontrava 
apenas nos museus. E o nobre Senador ainda fala em tão anti
quado instrumento de luta. Imagina que aquêles que se levanta
ram contra o texto da Constituição e que, especialmente neste Ca
pítulo, apresentaram sugestões no sentido de emendá-lo, sejam 
adeptos do liberalismo. Não e não, Srs. Congressistas. Nós somos, 
isto sim, saudosos da liberdade. É isto o que somos, mesmo porque 
liberal, no sentido próprio no vocábulo, como é êle definido em 
qualquer texto de política, de economia ou de sociologia, não mais 
existe. Aquêles adeptos, no século passado, do état gendarme do 
estado puramente policial, do estado "guarda-noturno", êstes não 
mais se encontram. Preliminarmente, quis desfazer isto que não 
chamarei de equívoco, mas de humor que o nobre Senador houve 
por bem manifestar no início de suas considerações. 

Ainda mais. Acrescenta êle algo que me é muito estranho: diz 
ser a Constituição de 46 demasiado vinculada à Constituição de 
Weimar, ao espírito de Weimar. Ora, exatamente neste capítulo, o 
que se·refe:e ao Poder Legislativo, eu .não vejo, por mais que medi
te, q:ue refllta, que estude, qualquer vinculação entre a Constituição 
de 4·6, tipicamente presidenci~lista, e .a de Weimar, de 1919 que, 
como todos sabemos, era modelo acabado de sistema parlamentar 
de Govêrno. 

M.a~, pôsto isto, Srs. ~enadores e Srs. Deputados, vejamos o 
que_fol rmpugnado pelo eminente Senador e pela Comissão que deu 
apo1amento ao seu parecer. 

Por uma das emendas, procurei suprimir o inciso V do art. 47. 
É aquêle que diz que "decretos-leis" se incluem entre os processos 

* Não foi revisto pelo orador. 
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legislativos admissíveis. E a segunda emenda, supressiva também, 
refere-se ao art. 57, o qual permite ao Presidente da República, em_ 
caso de urgência, baixar decretos-leis. 

Ora, Srs. Congressistas, para mim tenho que o assunto não 
tem sido devidamente examinado, especialmente no que se refere 
à chamada delegação legislativa. Abrindo-se os tratados mais mo
dernos, folheando as revistas que tratam de matéria política, veri
fica-se que, em muitos Estados modernos respeitáveis há a figura 
do instituto de delegação legislativa ao Executivo. Mas o de que se 
esquecem quase todos os comentaristas, é que nesses países, em que 
se faz tal delegação de poder, o sistema de govêrno é o parlamentar 
e não o presidencial. Ora, são coisas totalmente diversas: o siste
ma presidencial e o sistema parlamentar de govêrno. Eu diria que 
o E;x:ecutivo, no sistema parlamentar de govêrno, está ao alcance 
da mão do Legislativo, enquanto que o que caracteriza o sistema 
presidencial de Govêrno é exatamente o oposto. Estamos nós, mem
bros do Legislativo ao alcance da mão ou da garra do Executivo. 
Esta, Srs. Congressistas uma distinção fundamental, fundamen-

. talíssima mesmo, que, infelizmente, não é feita por muitos, criando 
confusão, mostrando que em países, os mais evoluídos, nos quais 
se vive uma ampla atmosfera, um pleno clima de garantias, deres
peito às liberdades públicas, existe a referida delegação. E con
cluem: por que não se poderá, no Brasil também, criar êsse insti
tuto? 

A observação estou a fazer para esclarecer alguns dos Srs. 
Congressistas que talvez não tenham atentado bem para o fato. 
Mas muito mais séria, Srs. Senadores e Srs. Deputados, do que a 
delegação legislativa ao Executivo é a estranha -figura do decreto-lei. 
Não se satisfaz o Projeto em incluir a delegação de poder; ainda 
quer mais; quer dar ao Presidente da República, que é, essencial
mente o Executivo no sistema presidencial de Govêrno, o poder de 
baixar, quando lhe parece decretos-leis que- notem V. Exas. en
trarão a vigorar imediatamente, e que depois poderão ser, no pra
zo· de 60 dias, derrogados pelo Legislativo. 

Ora, isso parece-me, primeiro uma demasia, e, segundo, uma 
inconveniência e um perigo. Uma demasia, porque não pude ainda 
imaginar - vejam bem -· situação alguma que comporte trata
mento ·legal, que não possa ser atendida através da legislação 
elaborada- pelo Congresso principalmente lembrando-nos de que há 
uma condição privilegiada, criada no projeto qual seja a da trami
tação em 40 dias apenas. Em 40 dias tôda a tramitação! E ainda 
mais: concedido que seja o poder de legislar através da delegação, 
então, estaria sempre o Presidente da República, vinculado que é 
ou que deve ser à' maioria parlamentar em condições de dar solu
ção _expedita e qualquer questão que exigisse uma legislação nova 
e urgente. 

Aliás, digo e repito, por mais que pense, por mais que conside
re e imagine, pude ainda descobrir que misteriosa, que curiosa 

I 
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situação poderá ser esta que bruscamente caia sôbre um Govêrno, 
sem que êle a tenha previsto, e exigir de um dia para outro, a 
elaboração instantânea de uma lei. 

É por isso, Srs. Congressistas, que, antes de mais nada com
bato os decretos-leis, através das duas emendas. É por isso que 
tudo empenharei para que esta Casa, suficientemente alertada e 
não desejando, de forma alguma, que se hipertrofie ainda mais o 
nosso Poder Executivo venha a aprovar essas emendas, assim con
tribuindo, não para que se instaure neste País um sistema ideal, ou 
mesmo bo~, mas para que não instaure nêle um regime ou sistema 
seguramente inconveniente e mau. 

O· Sr. Oscar Corrêa- Permita-me Nopre Deputado Britto Ve
lho, estou ouvindo com o respeito que V. Exa. merece de tôda a Casa, 
especialmente de mim, as ponderações que faz. A mim me parece 
estranho que parta dêste Congresso Nacional a aprovação das me
didas que lhe restringem de maneira inacreditável a competên
cia. Vê V. Exa., que passamos a ter em regime presidencial delega
ção de podêres, o que em princípio se admite e se aceita em regi
me parlamentarista, mas que em princípio não se admite e não se 
aceita no regime presidencial. Passamos a ter decretos-leis, o que 
é excrescência inacreditável num regime democrático. 

Ainda mais: o Congresso Nacional concorda em que, en1 ma
téria financeira, a competência exclusiva de propor medidas legis
lativas seja do Presidente da República. É como se êste Congresso 
a si mesmo se prendesse, a si mesmo se cortasse nas suas prerroga
tivas. É inacreditável que êste Congresso venha a aprovar essas 
medidas. Não posso crer que os homens que aqui defenderam o 
regime democrático concordem com o absurdo do inominável que 
se quer praticar. 

. O SR. BRITTO VELHO- Agradeço a ·v. Exa. O que diz V. Exa. 
vem, evidentemen~e, reforçar o que estava eu a dizer, em defesa da 
minha tese - defesa ligeira, rápida, sem profundidade, mesmo 
cansada, fatigada, ... 

O Sr. Dias Menezes - Brilhante. 

. O SR. BRITTO VELHO - . . . porque os esforços a que temos 
s1do submetidos, nos :últimos tempos, são inacreditáveis. Mas a 
vontade pode muito. É por isso que estamos neste momento, na 
tribuna, de pé . 

. O Sr. Nelson Carneiro - Permita.;.me. Sr. Deputado, queria 
assmalar que, quando apresentei a questão de ordem, deferida pela 
Mesa, para que fôsse dividida em títulos a discussão era exatamen
te para que aqui estivesse presente o Sub-Relator da matéria, 
porque, sob o aspecto ora em discussão certamente o nobre Sena
dor Vasconcelos Tôrres iria trazer ao Congresso elementos para 
contestar as afirmações de cada um dos oradores. Quando o Título 
fôsse "Do Poder Judiciário", o Relator do Poder Judiciário daria 
explicações. Vejo, com pesar, que o nobre Senador Vasconcelos 
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Tôrres não está presente. O Relator-Geral está chegando, e é com 
alegria que registro o fato. Mas o Sub-Relator, que deu o pronuncia
mento que V. Exa. examinou e fêz considerações, certamente terá 
melhores ou mais profundos esclarecimentos para trazer à Casa. 
Mas, de qualquer sorte, a crítica que V. Exa. faz, deve receber a ime
diata contradita ou a imediata explicação do Relator e do Sub-Re
lator, porque V. Exa. pode chegar até à conclusão de que não tem 
razão e de que deve retirar a sua emenda. Mas o que não é possível 
é que se continue apenas a dividir em títulos, sem a participação do 
Relator e do Sub-Relator. Era êsse o objetivo da minha sugestão, 
aprovada pela Mesa. 

O SR. BRITTO VELHO- Agradecido a V. Exa. Vejo que, ape
sar de adoentado, apesar de sumamente fatigado pela imensa tarefa 
que realizou, o nobre Relator Sr. Senador Antônio Carlos, está 
presente. Tenho a impressão, porém, de que S. Exa. não vai debater 
o assunto, porque, no fundo, acho esteja de acôrdo comigo em que, 
de fato, se trata de uma demasia, de uma excrescência, de algo 
intolerável no sistema presidencial de govêrno - a existência do 
direito de baixar decretos-leis, os quais, digo agora que S. Exa. 
compareceu ao Plenário, não vejo por que e para que figuram no 
texto do Projeto, sabido que tudo o que se possa desejar atingir 
através dêles, poderia ser obtido por via normal, sem a desvanta
gem - e agora apresento outro argumento contra o decreto-lei 
- o prejuízo, o perigo, muitas vêzes, que poderia sobrevir para 
o. País. Com efeito, lendo o artigo correspondente, vemos que, em 
dois meses, o Congresso poderá vir a· rejeitar o decreto-lei. Mas 
êste decreto-lei já desde o primeiro dia começou a surtir efeito. 
Foi pôsto em execução desde o primeiro dia. E situações irreme- · 
diáveis, situações que não mais são reversíveis, poderão ter sur
gido, apesar da decisão posterior do Congresso que viesse a de
clarar inconveniente a providência governamental. 

Por isso, é um apêlo que faço à Casa e, muito particularmente, 
ao nobre Relator, eminente figura, que, de minha parte, merece 
tôda a consideração, pelas suas peregrinas qualidades, pelo seu alto 
espírito público, pela sua inteligência e, sobretudo por essa decisão 
de servir, que tem S. Exa. Não de servir-se dos cargos públicos 
ou das posições, mas .de servir ao seu País, de servir à causa públi
ca. A êle, pois, especialmente, eu endereço êste apêlo, para quere
examine a questão à luz de mais êstes dados, de mais estas mo
destas achegas que levo até S. Exa. 

O Sr. Jorge Curi- Deputado Britto Velho, permita V. Exa. que 
eu acrescente ao seu brilhante discurso um argumento que me 
parece válido. 

Com uma Constituição com a que está sendo proposta pelo 
Govêrno Federal, se nas mãos até do Presidente Castello Branco, 
parece-me que o Congresso e a Nação não teriam motivos de intran
qüilidade. Pode ser que o único êrro que S. Exa. cometesse fôsse o 
da incapacidade de bem governar o Brasil. Mas êsses instrumentos 
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constitucionais nas mãos de uma pessoa como aquela que a Revo
lução de 31 de março exportou do Brasil, com podêres tais confe
ridos a um Presidente da República desatinado, vê V. Exa. a que 
situação estaria o Brasil submetido. Uma Constituição é instru
mento permanente e o Presidente da República que se projeta na 
Nação através de sua própria p~rsonalidade, teria, com os instru
mentos a êle confiados pela Constituição, o poder de destruir a 
própria Nação. 

O SR. BRITTO VELHO- Agradeço a V. Exa. Entretanto, que
ro fazer justiça a todos os homens, isto é, ao atual Presidente e aos 
futuros Presidentes. O que me preocupa não é propriamente, a 
pessoa dêste ou daquele Presidente. O que me preocupa é a mesma 
existência disto que me parece uma aberração. Eu não quereria, 
mesmo que o Presidente da República fôsse, por exemplo, o Sr. Raul 
Pilla, um dispositivo dessa natureza. Mesmo que o meu mestre, pro
fessor de civismo, de política e de medicina que é Raul Pilla, mesmo 
que fôsse êle o Presidente da República, eu não lhe daria êste 
instrumento. Por quê? Por que não confio nêle? Não! Confio, mas 
também sei que todos os homens são passíveis de êrro, que a infa
libilidade que a incorrência não são características de homem al
gum. Todos êles por mais bem intencionados, por mais aprimora
dos que sejam em seu caráter em sua intenção por maiores que 
sejam sua sabedoria e experiência política, todos podem cometer 
erros e serem tentados. 

Lembre-se V. Exa. de que o sistema presidencial de Govêrno é 
tão mau que até possui êle o poder de tentar os humildes e se tor
narem soberbos a hipertrofiarem o seu ego e a pouco e pouco se 
imaginarem figu!"as carismáticás: · 

Homens da melhor qualidade homens com o maior idealismo 
recebem tal soma de poder e sobretudo, são tratados de tal ma
neira que acabam pensando que caíram do Céu. 

O Sr. Antônio Carlos· - Sr. Deputado quero inicialmente 
agradecer as generosas referências que V. Exa. fêz ... 

O SR. BRITTO VELHO - Justíssimas, aliás. 
O Sr. Antônio Carlos-· ... ao modesto Relator do Projeto de 

Constituição. Ouvi atentamente os reparos de V. Exa. ao Art. 57 do 
projeto. Certamente, irão calar em seu espírito e; no momento 

· oportuno, quando· do exame das emendas a êsse dispositivo, terei 
presente suas ponderações. Devo, contudo, dizer a V. Exa., no curto 
espaço de tempo dêste aparte que o Relator-Geral não podia exa
minar cada dispositivo do projeto isoladamente. Tanto assim, que 
o Presidente da Comissão designou Sub-Relatores para fazer êsse 
exame por assim dizer, isolado dos dispositivos. Ao Relator-Geral 
cabia examinar o projeto de modo panorâmico. Se V. Exa. me in
dagasse se sou favorável ao instituto do decreto-lei eu lhe respon
deria, sem qualquer hesitação: "Não". Mas tive que examinar, pri
meiro, a disposição do projeto, da maneira como está redigida, com 
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as ressalvas, com os condicionamentos que ela estabelece, para que 
o Presidente da República baL"'{e um decreto com fôrça de lei; se
gundo, tive que examinar êsse dispositivo, tendo em vista aquêles 
outros dispositivos do projeto que cuidam da mesma matéria, isto 
é, da elaboração legislativa; e, finalmente, tive que examiná-lo ten
do em vista as emendas que foram, ao mesmo Art. 57 aprovadas. 
Tanto assim que acolhi uma delas, se não me engano, a de n.0 874, 
fazendo com que o Inciso I dêste artigo fôsse substituído pelo Inciso 
proposto naquela emenda, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezen
de. Creio, pois, que o tempo não me permite expor as razões porque 
escolhi parte dessa emenda para acolhê-la. 

Devo contudo dizer que a cada dispositivo do Projeto formulei 
um parecer, tendo em vista não aquêle dispositivo isolado, mas o . 
Projeto no seu conjunto. E a minha preocupação no Capítulo do 
Poder Legislativo foi, aceitando as sugestões do Govêrno, deixar bem 
nítidas as maneiras, deixar bem especificados os instrumentos de 
contrôle do Poder Legislativo. E creio que neste Art. 157 êsse con
trôle está nitidamente determinado. Quer impedindo que o Decreto 
com fôrça de lei seja baixado com aumento de despesa. Quer, seja, 
estabelecendo que só quando houver urgência e motivo relevante; 
quer seja reduzido a área do decreto-lei no que toca à Segurança 
Nacional. Grato a V. Exa. 

O SR. BRITTO VELHO - Quem agradece a V. Exa. sou eu. 
Como vêem V. Exas. razão tinha eu de elogiar, há instantes, o 
'nobre Relator pela sua dedicação ao estudo do problema; prosse
guindo na linha de pensamento de S. Exa. eu diria que o exame 
cuidadoso dêsse dispositivo, no contexto, mostra há que mesmo 
males que êle representa e que podem ser eliminados sem qualquer 
prejuízo. Com efeito, além da tramitação em 40 dias, temos a de
legação de poder ao Executivo, cuja supressão não sugeri através 
de emenda. 

Por que fui a esta concessão? Cheguei a êste ponto com a espe
rança, exatamente, de eliminar a monstruosidade, concedendo uma 
imperfeição, algo que, teàricamente não saberia mesmo defender, 
ou defenderia com suma dificuldade. Sempre se poderá responder 
àqueles que vierem falar em situações de urgência urgentíssima, a 
serem atendidas pela legislação dizendo que o Poder Executivo pode 
entrar em entendimento com o Legislativo e receber dêste, de acôr
do com o texto constituGional, a delegação para realizar, não um 
decreto-lei, mas uma lei, .no sentido próprio da palavra .. Chamo 
muito a atenção do nobre Relator para êste fato. Acho que as con
siderações feitas em tôrno do contexto e que levam, com mais faci
lidade, à convicção, não propriamente da inconveniência, porque 
'isso se prova por outra via, mas da absoluta· desnecessidade disto 
que é, de fato, algo que fere profundamente as convicções, já não 
digo dos parlamentaristas, mas as convicções mesmo dos sinceros 
presidencialistas, que, sendo presidencialistas, com isto não estão a 
desejar que se transforme a figura do Presidente da República num 
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ente quase todo-poderoso, como no tempo das monarquias pré
-constitucionais. 

Tenho a esperança de poder obter destaque destas emendas e, 
se o conseguir, desejo que V. Exas., Srs. Congressistas, acolham as 
minhas ponderações, aprovem as emendas e, assim, eliminem a 
anomalia incluída no Projeto. 

Eu precisaria, Sr. Presidente, falar ainda m~ito tempo, por
que agora deveria dar resposta, ~inda .dentro do T!t?lo I, ao pare
cer do eminente colega, Sr. Acc1oly Filho, a proposito da emenda 
de minha autoria, a de n.o 90, e que é, como dizia a imprensa, 
quase que um projeto nôvo de Constituição, no que diz com os Po
dêres, porque, de fato, seguindo as lições do velho mestre, Professor
Deputado Raul Pilla, procurei ep.tregar à Casa, entregar ao Con
gresso, um projeto completo e acabado, em estilo parlamentarista. 

Ora, as· impugnações que foram feitas pelo nobre Deputado
Relator parecem-me, data venia~ fracas. 

Foi-me referido pelo meu caro amigo, Senador Antônio Carlos, 
. um belíssimo discurso pronunciado por Accioly Filho no seio da 
Comissão; um discurso que eu diria em estilo à Padre Vieira, onde 
falava na desconfiança. Dizia êle: "Desconfia a Oposição do Govêr
no; desconfia o Govêrno da Oposição; desconfia a Minoria da Maio
ria; desconfia a Maioria da Minoria" .. E p_or aí se foi,- com grande 
eloqüência, o nosso colega. 

Eu, pessoalmente, não desconfio senão de mim mesmo. Com 
referência aos outros, duvido, apenas· isso. ~ duvido não numa ati
tude de cético, isto é, de alguém· que não admita a possibilidade de 
atingir a certeza, ou de conhecer a verdade, mas uso a dúvida no 
sentido cartesiano. O nosso querido colega, Padre Godinho, já está 
a sorrir. Gostaria provàvelmente de apartear e fazer considerações 
a respeito da dúvida metódica, dizendo: Alto lá, Sr. Deputado Britto 
Velho! A dúvida metódica é mais velha do que Descartes, porque, 
a rigor, eu já a encontrei, quando lia a "Metafísica" de Aristóteles, 
esboçada, ao menos, pelo genial filósofo grego. E tem razão o Padre 
Godinho, que, se não disse tal, está a pensar. · 

Mas, realmente, quem sistematizou a dúvida como método de 
trabalho foi Descartes. Mas deixemos as divag~ções. Falei em 
dúvida porque quero declarar que duvido que o nobre Deputado 
Accioly Filho, apesar do extraordinário esfôrço e da beleza do seu 
trabalho, tenha tido tempo de ler, na totalidade, a emenda n.o 90. 
São perto de 20 páginas datilograf~das, com espaço simples. E, por 
que imagino eu não tenha êle conseguido ler tôda a emenda? Por
que no item IV de seu parecer, impugnando a adoção do sistema 
parlamentar de govêrno, diz S. Exa.: 

"Parece-me que êste não é o momento propicio para o 
debate conseqüente sôbre a emenda do Sr. Deputado Britto 
Velho, pois é notório que a curto prazo não há condições para 
implantação do sistema parlamentar de govêrno, senão por 

-
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outros motivos, pelo menos porque está prestes a empossar-se 
um Presidente eleito para um sistema presidencial e na ex
pectativa de exercer seu mandato sob êsse sistema." 

Está aí a razão não da desconfiança, senão da dúvida. Por 
quê? Porque num dos últimos artigos de minha emenda estabeleço 
que a validade do sistema, que a efetividade do sistema, começasse 
a partir do têrmo do govêrno do Sr. Costa e Silva, isto é, que, a 
partir de 1971, adotássemos o sistema parlamentar de govêrno, 
perdurando até lâ o sistema presidencial vigente. · 

E êste é o argumento maior de quem impugna a minha emen
da, cujo ponto de vista teve a aprovação da douta Comissão Especial. 

O Sr. Oscar Corrêa- Se V. Exa. me permite, tenho a impressão 
de que o Deputado Accioly Filho é, no fundo, um parlamentarista. 
Se V. Exa. se der ao trabalho de ler o parecer à Emenda n.0 463 
do nobre Senador Josaphat Marinho verá que êle disse que o resul
tado do plebiscito de 63 não foi a condenação de um sistema de 
Govêrno, o que aliás está bem explícito. De modo que creio até que 
o Deputado Accioly Filho poderá pràximamente ser convencido ao 
sistema parlamentar. 

O SR. BRITTO VELHO - Exatamente. Estou de pleno acôrdo. 
O Sr. João Herculino - E ainda mais: quem vai aprovar o 

Art. 170 não pode pôr nenhuma dúvida em que se estabeleça um 
prazo para que essa medida se efetive. Quando V. Exa. propõe que 
essa medida seja válida após o cumprimento do ma11:dato do futuro 
Presidente da República, V. Exa. é muito mais alto, V. Exa. é muito 
mais coerente com a grandiosidade das suas atitudes ... 

O SR. BRITTO VELHO- Muito agradecido a V. Exa. 
O Sr. João Herculino - do que aquêles democratas de lenço 

branco que vão votar o Art. 170, que é a maior ignomínia, que é o 
maior absurdo que já se votou dentro desta Casa, que é como já 
disse a quitação prévia pelos atos que o Sr. Presidente da República 
irá praticar do dia 24 de janeiro até o término de seu mandato. 

O SR. BRITTO VELHO- Agradecido a V. Exa. No entanto, 
não é êste, propriamente, o assunto que estamos a discutir. O Art. 
170 já foi por mim analisado, já invectível contra êle, já ·o con
denei e já mostrei que até um pagão como Cícero seria ~capaz de 
aceitá-lo, e daí as razões de haver rejeitado globalmente o projeto 
governamental. Mas disse bem o nobre Deputado Oscar Corrêa: 
o Relator, em seus itens anteriores, neste mesmo· parecer, dá a 
impressão de ser favorável ao sistema parlamentar de Govêrno. 
Fala êle assim no item 2: 

"Não cabe aqui mostrar a excelência do sistema parlamen
tar, apontar-lhe as vantagens sôbre o sistema presidencial. O 
Congresso já foi palco de discussão. O tema tem sido objeto 
de estudos na tribuna, na imprensa e na cátedra." 

I 
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Depois continua: 
"Ao legislador cumpre verificar se é oportuna e válida a 

adoção de determinadas soluções. Se ela se integrará no orga
nismo estatal, sem provocar males ou sem ser rejeitada em 
pouco tempo." . 
Depois afirma aquilo que li ao iniciar o comentário. A impres

são que me dá é que o nosso eminente colega, na tarefa quase in
concebível de dar parecer a uma imensidade de emendas, não te
nha verificado que, de fato, não pretendia eu, o autor da Emenda 
n.o 90, a introdução do sistema parlamentar imediatamente. E por 
uma das razões que exatamente está aqui apontada. Desejando sin
ceramente que o sistema parlamentar de Govêrno venha· a ser ado
tado no País, não iria eu cometer a doidice ou loucura de propor 
que imediatamente fôsse introduzido o sistema, sabendo que um 
conjunto de pressões, as mais variadas e poderosas, se haveria de 
desencadear para impedir a aprovação ·da emenda. Eu a quero, isto 
sim, aprovada, mas para 1971. Se o tem.po o permitisse, tivesse eu 
uma hora ou duas para debater o assunto, com suma facilidade 
poderia mostrar a V. Exas., entre outras coisas, êste fato extraor
dinário, qual seja, que Executivo forte só existe no sistema parla
mentar de govêrno. O que pode existir ·no sistema presidencial é 
Govêrno de fôrça, e são duas noções totalmente diferentes. Por 
que pode haver no sistema parlamentar um Executivo, um Go
vêrno forte, isto é eficiente, isto é, capaz de realizar verdadeira
mente o'bem comum? É porque êle tem como embasamento, não a 
fôrça; porque êle tem como substrato, não as vantagens ou benes
ses que possa conceder, mas porque tem como sólido fundamen
to a opinião pública permanentemente vigilante, permanentemen
te atuante, a falar constantemente através de seus representantes, 
dos seus mais íntimos, mais próximos- representantes, que são os 
membros da Câmara dos Deputados. 

Por isso, quem desejar para êste País um govêrno forte, não um 
govêrno de fôrç~,· deveria lutar, deveria empenhar-se para que o 
sistema parlamentar de, govêrno fôsse introduzido no Brasil. 

Desgraçadamente, a ignorância é uma das piores coisas que 
existem, especialmente quando o ignorante ignora a própria igno
rância- no dizer de um escritor francês. A ignorância confun
de o sistema parlamentar de govêrno· com o sistema que existiu na 
França a partir de 1875 até há poucos anos, até a última guerra, 
sistema parla~entar de nome, sistema parlamentar de fato. De 
nome, por que? Porque uma das peças, um dos elementos essen· 
ciais do sistema parlamentar, que é a possibilidade de o Chefe de 
Estado dissolver a Câmara, dependia, no sistema de 1975, na 
França, de prévia aprovação do Senado e êste jamais concedia a 
licença. · 

So:r;nos partidários do sistema parlamentar inglês, de um siste
ma mais ou menos como o alemão, o belga, o holandês, como de 
quase to~o.s os países _civilizados do Ocidente. Sistema parlamentar 
que concilia a maravilha dessas duas coisas: a liberdade plena, a 
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ampla garantia das liberdades públicas e uma autoridade eficiente. 
Não manifesta nem o mal do presidencialismo, que numa pessoa 
só concentra excessiva soma de poder, nem o outro mal; o opôsto, 
que é o Govêrno de Assembléia, govêrno que existiu, por exemplo, 
em certo período da Revolução Francesa, sistema que considera
mos pelo menos tão perigoso, senão mais daninho, que o próprio 
sistema presidencial de govêrno, porque, ao invés de uma ditadura 
unipessoal a prazo fixo, teríamos a possibilidade de outra forma 
de ditadura que é a ditadura de maiorias parlamentares ocasionais. 

Ora, o sistema parlamentarista é a negação das duas coisas: 
nem a hipertrofia do poder de um homem só, nem a hipertrofia do 
poder de um grupo. Por quê? Exatamente por êste mecanismo ad
miràvelmente bem.engendrado, e que funciona há tanto tempo em 
determinados países do mundo, e que consiste na possibilidade de, 
em dado momento, vir a câmara a ser dissolvida quando, baseado 
em sólidas razões, verifica o Chefe de Estado que ela, que depõe 
constantemente Ministérios, não mais exprime a vontade popular. 
E é isto que preconizamos e é por isto que lutamos, convencidos que 
estamos, como estão também muitos dos aqui presentes, como talvez 
a maior parte dos aqui presentes, de que só haverá um govêrno 
autênticamente democrático, um govêrno que exprima realmente 
os a~scios e as aspirações populares e, ao mesmo tempo, um .go
vêrno forte, e não um govêrno de fôrça, no dia em que se instaure 
neste País o sistema que o meu velho e glorioso Partido Libertador. 
preconizou, lutando não apenas nas tribunas, mas lutando nas co
xilhas do Rio Grande, em favor de uma grande causa que não foi 
compreendida, não foi atendida em tempo ·e, por isso, conheceu o 
País as catástrofes sucessivas que têm perturbado e conturbado o 
espírito dos brasileiros. 

O Sr. Yukishigue Tamura - Parabéns a V. Exa. continui a 
luta iniciada pelo .nobre Deputado Raul Pilla, cuja passagem nesta 
Câmara deixou um rastro luminoso, iluminando e guiando muitas 
inteligências. V. Exa. tem o exemplo, sobretudo na pessoa do ilustre 
Professor, o -nobre Senador Afonso Arino . Esta a verdadeira tese, 
a tese democrática, a tese da harmonia, a tese do equilíbrio, não 
é o poder de fôrça, mas a fôrça da unidade e do equlíbrio do Poder. 
V. Exa. ·está. de parabéns. E eu vou dar, como já tantas vêzes tenho 
feito, o meu voto favorável à emenda de V. Exa., que há de ser um 
exemplo, uma clarinada para novas jornadas cívicas e políticas a 
partir dêste momento, porque vamos aceitar o presidencialismo sob 
a chefia do nobre Marecllal Costa e Silva até 1970. V. Exa. pode 
continuar, porque terá outros amigos e outros correligionários da 
mesm~ idéia. E lembre-se: não foi à-toa que se instituiu neste País 
o sistema bipartidário, exatamente o sustentáculo do sistema par
lamentarista- Govêrno e. Oposição. ~ste deve ser o sonho desta 
nova geração. · 

O SR. ·BRITTO VELHO- Agradecido a V. Exa., especialmente 
pela sinceridade com que dá não apenas um depoimento mas, ao 
mesmo tempo proclama um voto. 
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Mas vejam V. Exas., Srs. Congressistas, não peço aprovação pa
ra minha emenda. Seria mesquinharia, seria indigno de mim, 
seria indigno pelo menos, daquilo que considero o ideal de um ho
mem. Peço aprovação para uma emenda parlamentarista, a vigorar 
a partir de 1971. 

Por isso, sugeriria até a V. Exas. que, ao invés de adotarem 
minha emenda, adotassem a de autoria do nobre Senador e meu 
caro amigo Sr. Afonso Arinos, talvez mais fácil de ser admitida, 
porque a minha desceu a detalhes. Compus tôda uma Constituição 
em têrmos parlamentaristas. Foi talvez uma fraqueza de imagina
ção do pobre gaúcho. Mas o esperto, o vivo, o talentoso mineiro, 
em dois artigos apenas, trabalhando talvez cinco minutos, en
quanto eu havia trabalhado cinco dias, a elaborou - quem sabe -
melhor do que eu. 

"Art. 1.o Fica instituído, a partir de 1971, o sistema parla
mentar de Govêrno no País. 

Art. 2.o Leis complementares estruturarão o sistema á ser 
vigorante a partir daquel~ data". 
Sabedoria de homem de alta inteligência e, ao mesmo tempo, 

que gosta de poupar e que sabe, inteligentemente, poupar seus es
forços. Eu, menos avisado, menos . hábil, menos inteligente e, tal
vez, com o desejo inconsciente de prestar ainda uma homenagem 
a êsse eminente homem, meu velho mestre professor Raul Pilla, de
cidi apresentar ao Congresso, emenda completa que não é minha 
-notem V. Exas.- meu foi apenas o esfôrço de adaptar a emenda 
de Raul PUla ao texto dêste projeto. Mérito quase nenhum, tanto 
que terminava eu a exposição de motivos, com as seguintes pala
vras: 

"Para finalizar, já que a cada um se há de dar o que lhe 
pertence, diremos que· nosso propriamente é muito pouco. Mui
to, quase tudo, é de Raul Pilla, autor de antiga emenda por 
nós aproveitada integralmente. Poderia êle dizer aqui, com 

· Fernando Pessoa, . o poeta insigne: "Da obra ousada é minha 
a parte feita; por fazer é só· com Deus". 

. . 

~ste o motivo de ter eu trabalhado tão intensamente na ela
boração de um projeto para o qual a esperança de vitória ·era e é 
diminuta. Mas, realmente, o que de mim exige a minha consciência, 
o que de mim pode exigir a sociedade e, sobretudo, o que de mim 
pode exigir Deus, é que eu faça a minha parte, porque a outra, aqui, 
dentro dêste Congresso, nesta reunião das duas Casas, do Senado e 
da Câmara, a outra parte é de V. Exas. Fiz o que devia fazer· o Sr. 
Afonso Arinos fêz o que devia fazer. ' 

Pois bem, Sr. Presidente, vou encerrar agradecendo a tole
rância de V. Exa. e a compreensão que teve para com o pobre ora
dor, que não poderia sintetizar mais do que o fêz. Termino canela
mando a todos, homens da ARENA, companheiros e amigos meus, 
homens do MDB, adversários e amigos meus, a que nos unamos 
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neste instante em favor do País em favor da Pátria, em favor do 
' Brasil, dando-lhe a oportunidade de ter de fato um Govêrno que 

será um autêntico propiciador da realização do bem comum. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 

orador é cumprimentado.) 5 

O SR. RóMULO MARINHO* -Sr. Presidente, Srs. Congres
sistas, com certa surpresa tomei conhecimento de que a emenda 
apresentada pela nobre Deputada Necy Novaes, de n.0 517, ao Art. 
98, havia sido rejeitada. 

Não creio que haja emenda mais justa do que a apresentada 
pela Deputada Necy Novaes porque acredito que a mulher traba
lhadora merece um tratamento especial na Constituição. 

Nós que dispensamos à mulher, em qualquer setor de atividade, 
tratamento especial, não poderíamos, em hipótese alguma, enten
der como deixaria de ser justo a mulher-funcionária, a mulher-tra
balhadora aposentar-se após vinte anos de serviço. 

Quando estiver, no ano passado, na 46. a Conferência da Organi
zação Internacional do Trabalho, assisti a debates. sôbre o proble
ma da mulher que trabalha fora de seu domicílio. Pude depreender 
daqueles debates que a mulher que presta o seu trabalho, o seu 
esfôrço fora do lar, bem merece de todos nós tratamento especial, 
sobretudo em nossa Constituição Federal. Não se poderia dizer que 
seria uma exceção excepcional, já que na República vizinha,·na Re
pública do Uruguai, a mulher pode aposentar-se aos dez anos de 
serviço, evidentemente· com aposentadoria proporcional ao tempo de 
serviço; mas lhe é facultado êsse direito. 

Assim, entendemos, Sr. Presidente, que a emenda teria pro
fundo sentido social, se aprovada. Mas, de qualquer maneira, tendo 
sido aprovada a Emenda 116, apresentada pelo Deputado Arruda 
Câmara, a qual-atende à situação especial, podendo a lei reduzir o 
tempo de serviço e o limite de idade; estamos convencidos de que, 
se nesta Constituição não se pode impor o direito da mulher, pelo 
menos poderá ser mantido o stat_u quo. 

Quero referir-me, Sr. Presidente, à. situação das professôras. 
Sendo minha espôsa professôra no Estado da Guanabara, tenho 
idéia muito profunda sôbre o problema, e não posso entender que 
uma professôra trabalhe mais de vinte e cinco anos, porque é uma 
sacrificada, uma mulher que dedica grande parte de sua vida no 
lar à educação dos filhos, e de outras crianças. 

Sr. Presidente, creio que a situação da professôra que se apo
senta atualmente com a Lei do Estado da Guanabara deve -ser 
mantida como dever de justiça da sociedade àquelas que educam 
nossos filhos. (Muito bem.) 6 

15 DCN, 12-1-67, pág. 106 
6 DCN, 12-1-67, pág. 110 

* Não fol revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - (Moura Andrade) -Tem a palavra 
o Sr. Congressista Nelson Carneiro para discutir o Título n.0 I da 
organização nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente e Srs. Congres
sistas, confesso que em meu nome e de todos os Senhores Con
gressistas, é a maior humildade que me penitencio, perante o 
ilustre Sub-Relator do Título I, da Constituição, o nobre Deputa~o 
Oliveira Brito, da precariedade, da notória pobreza das emenda~ 
submetidas à sua apreciação. · 

Somos todos admiradores de S. Exa. e ninguém mais do que eu, 
que o acompanho desde os primeiros passos na vida pública da Ba
hia e tive a honra de trabalhar, durante muitos anos, sob sua pre
sidência, na Comissão de Constituição~ Justiça. 

Sr. Presidente, diz S. Exa., o nobre Deputado Oliveira Brito, ao 
abr~ o parecer: · 

"Apesar de numerosas, as emendas não trazem larga contri
buição à melhoria do projeto, se presentes tivermos, de um lado, 
as linhas estruturais de um Estado Moderno, regido por um 
sistema de govêrno democrático, segundo as conquistas mais 
recentes da doutrina e da prática da democracia representati
va, e, do outro, a experiência amarga, muita vez, que nos deixou 
a vivência da .Constituição de 46". · 

E adiante: - Até mesmo nos capítulos mais importantes, 
vale dizer, competência da União, dos Estados e Municípios, 
inclusive intervenção e sistema tributário, os subsídios que o 
Plenário do Congresso Nacional ofereceu à Comissão deixam 
muito a desejar". 

A ressalva é mofina: - Isto não obstante, mereceram tôdas 
elas, uma a uma, as emendas, méditado estudo, dentro do 
espírito que nos anima, ao relator e a mim, e, de resto, à 
própria Comissão, de, sem quebra da unidade do projeto e, 
conseqüentemente, da manutenção de sua estrutura geral, bus
carmos, no clarão que a inteligência, o saber e o patriotismo 
dos Srs. Congressistas fariam espargir sôbre a proposição go
vernamental, o socorro indispensável para que Constituição que 
vamos votar etc." 

Eis porque, em nome dos Senhores Deputados e dos Srs. Sena
dores, venho pedir desculpas, humildemente, ao nobre Sr. Sub-Re
lator, da pobreza das sugestões do Plenário. Mas, essa pobreza Sr. 
Presidente, tinha razão de ser: confiá vamos primeiro em que o 
nobre Deputado Oliveira Brito oferecesse emendas, para corrigir o 
trabalho presidencial. S. Exa. não as ofereceu. Restava, ainda a se
gunda hipótese, e esta felizmente se concretizou. A parte mais im
portante, como ressaltou S. Exa., aquela que incluiu o controvertido 
problema da intervenção, teve a relatá-la o nobre colega Oliveira 
Brito. Assim, pode descansar tranqüilamente o Congresso Nacional. 

• 
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Pretendo agora, Sr. Presidente, justificar algumas das emendas que 
ofereci a êste projeto que, ao contrário do que ocorreu no passado, 
não recorda o filho pródigo; é o projeto do pai pródigo, tão bom, 
tão ótimo, tão excepcional que o Sr. Castello Branco quer aprová-lo, 
mas não executá-lo. É o pai que repudia o próprio filho, e deseja 
vê-lo criado pelo padrasto. É o pai que gera a criança para que o 
padrasto a embale e a faça crescer! É muita generosidade por parte 
do ilustre Presidente da República! 

Tenho a impressão de que algumas das emendas rejeitadas
e, aqui, não poderei falar de tôdas- deveriam justificar, Sr. Presi
dente, a preferência do Congresso Nacional. Uma delas, aditiva 
assim está redigida: 

"A irradiação dos trabalhos do Poder Legislativo, através da 
Rádio do Congresso Nacional será feita sob a responsabilidade 
das Mesas das duas Câmaras, e na forma que o Regimento 
Comum determinar". 

Que prejuízo, Srs. Congressistas, haveria em se afirmar, de logo, 
essa irradiação? Quantos dos nobres Congressistas que aqui estão 
não voltarão a 1.o de fevereiro, a estas bancadas, porque o seu traba
lho honesto e silencioso ficou desconhecido dos seus conterrâneos? 
(Muito bem!) Quantos não puderam projetar, em seus Estados, a 
efetiva contribuição que trouxeram para a melhoria dos trabalhos 
legislativos? Quantos são sacrificados pelas prefe~ências da im
prensa, que apenas divulga aquelas notícias que podem causar emo
ção, que podem suscitar suspense popular, enquanto esquecem a 
colaboração cuidadosa, erudita, de tantos senhores representantes 
do povo? 

Pois, que pretendia a emenda? - :!sse velho sonho da irradia
ção dos trabalhos legislativos. Não de todos os trabalhos legislativos, 
não de tôda a sessão legislativa, mas do resumo, um amplo ·resu
mo das atividades diárias do Parlamento. Que se fizesse, com as 
cautelas propostas, at:ravés de uma estação que já existe, montada, 
mas que o Sr. Presidente da República não dá autorização para fun
cionar, há cêrca de um ano.· 

Que mal haveria, que prejuízo pode haver para o Congresso, 
que precisa divulgar seus trabalhos? 

Todos os países democráticos buscam fortalecer o Poder Le
gislativo através da divulgação. Na Alemanha Ocidental, ocorre 
ainda episódio interessante. São destinados dois milhões e meios de 
marcos por ano para que os deputados convidem professôres, estu
dantes, artistas, operários para virem de todos os pontos do terri
tório nacional visitar o Parlamento. Têm êles a obrigação de assis
tir a duas horas de sessão plenária, e depois, aos grupos, compare
cem a um recinto, e debatem suas dúvidas e formulam suas interro
gações aos deputados das diversas agremiações polític·as. Assim, o 
povo tem um contato direto com o Parlamento. Começa a acredi-
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tar na eficiência do Parlamento. E isso é tanto mais importante 
numa Alemanha ainda há pouco tempo s~cudida pela propaganda 
totalitária do nazismo. 

Nos Estados Unidos, sabemos todos, o espetáculo diário de 
sucessivas caravanas de estudantes, de professôres, de técnicos, de 
operários que visitam o Capitólio, e assistem às suas sessões. 

O que queremos não é recrutar recursos do erário nacional 
para convocar a Brasília, a essa distante Brasília, a essa tumular 
Brasília, os que nos elegem e nos julgam. Queremos apenas a pos
sibilidade de levar a êles, em seus Estados, em seus lares, a notícia 
do que aqui fazemos; não a notícia apaixonada e parcial dos· deba
tes; mas o resumo de tôdas as atividades parlamentares, no ple
nário e nas Comissões, através de seleção feita pelas Mesas das 
duas Casas e na forma que o Regimento Comum determinar. 

Até contra isso se insurge o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, 
cuja ausência lamento-neste instante. Também S. Exa., em seu re
latório, não é nada generoso com o Congresso Nacional. S. Exa.- já 
o comentou o nobre Deputado Britto Velho - não só verbeou o 
"liberalismo saudosista" de que estaríamos embuídos, como também 
chegou a afirmar que "a crítica maior se concentrou em tôrno dos 
decretos-leis que, para muitos, recordava fases de exceção vividas 
pelo Brasil". Para muitos, diz o ilustre Sub-Relator; para os que, 
no passado, não se contaminaram na intimidade ditatorial. E que 
posição assumem êles, neste instante? 

Continua, porém, o nobre Senador Vasconcelos Tôrres: 

"Emenda aceita por mim e pelo Relator-Geral parece ter di
minuído o impacto causado pela faculdade requerida." 

Ora, Srs. Congressistas, um relator que tem em mãos várias 
·emendas, para suprimir o impacto, dá um parecer, aceito pela 
Comissão, adotando uma que "parece ter diininuído" o impacto?! 

E aqui estamos para quê, Sr. Presidente? É para transformar 
em Constituição os Atos Institucionais? Então a 15 de março não 
se acaba coisa alguma. Tudo é apenas uma farsa, um~ mentira, 
um engôdo? Se é isto que estamos fazendo, melhor será que o Sr. 
Castello Branco prorrogue a vigência dos Atas Institucionais, em 
vez de reunir os representantes do povo para chancelar essa atitu
de. É o Sr. Vasconcelos Tôrres quem afirma: 

"Pràticamente, nenhuma inovação de monta temos a regis
trar neste terreno, pois os dispositivos do projeto, regulando a 
matéria, obedeceram às normas estabelecidas nos Atas Institucio
nais ns. 1 e 2 e nos Atas Complementares ns. 18 e 21 de 1966, vi
sando a maior eficácia e rapidez da tarefa legislativa." 

Então Senhores, para que estamos aqui reunidos? 
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o nobre Senador Vasconcelos Tôrres cuja ausência, mais uma 
vez, lamento, vai além: Considera de somenos textos que a cada um 
de nós parece da maior importância. Diz S. Exa.: 

"Estive atento para as emendas de redação, várias aceitas 
que aprimoraram o texto e corrigiram omissões, como, por 
exemplo, voto direto para eleição de Deputados, renovação al
ternada do Senado etc., que mereceram reparos da Imprensa." 

Redigindo uma Constituição, acha S. Exa. que a exclusão do 
voto direto para eleição de Deputados é uma simples omissão, cor
rigida em emenda de redação. 

Aliás, é curioso como o Govêrno teve o cuidado em não sere
ferir corretamente sempre que falava de eleição. Eleição clara
mente definida só a indireta, para a Presidência; eleições outras, 
padecem de todos os vícios. 

No que diz respeito à eleição municipal esqueceu-se da do 
Vice-Prefeito. 

No que diz respeito a Deputados, no Art. 40, esqueceu-se do 
voto direto, e do voto proporcional. É possível que houvesse propósito 
de não incluir o proporcional, dado o debate da eleição pelo distri
to, mas era indispensável incluir o direto. 

No art. 141 também esqueceu-se do voto direto: 

·"O sufrágio é universal e o voto é secreto, salvo nos casos pre
vistos nesta Constituição". 

Não. O voto é secreto e direto, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição. 

. E, finalmente, o Govêrno esqueceu-se, no projeto, de que o voto 
devia ser secreto nas eleições para Mesa da Câmara, na votação para 
cassação dos mandatos de Deputados e Senadores, no caso da falta 
de decôro, e se esqueceu até de incluir o voto secreto na aprecia
ção dos vetos presidenciais! 

Esquecimento ou propósito? Ou o datilógrafo, o mesmo de 1937, 
é tão descuidado que vai deixando tão graves omissões pelo cami
nho? E que faz o Sr. Presidente da República que não o dispensa? 

Mas, Sr. Presidente, há outros textos, que dão ao Poder Execu-
tivo todos os podêres. 

O Sr. Martins Rodrigues- Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não. 
O Sr. Martins Rodrigues- Antes que V. Exa. passe a examinar 

- como parece - o Capítulo do Poder Executivo, no projeto-de
Constituição, queria assinalar, na ordem de considerações que vem 
desenvolvendo sôbre o projeto, no que toca ao Poder Legislativo, 
que êsse Q um dos aspectos mais graves da proposição governamen
tal. O Poder Legislativo saiu profundamente diminuído, amesqui-
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nhado, degradado nas suas funções no projeto-de-Constituição que 
está sendo elaborado. E o que é grave, nobre Deputado Nelson Car
neiro, é que tôdas as mutilações estão sendo feitas, não digo só com 
a complacência, mas com a cumplicidade dos membros do Poder 
Legislativo. O Senhor President~ da Repúb~ica já não se. C?J?-te~ta 
em ter aceleração da tramitaçao dos proJetas de sua Iniciativa. 
Quer mais. Quer decretos-leis par~ tô~as as ~atérias que ~nvo~vem 
a segurança nacional e as questoes flnancerras. Quer mais ainda. 
Quer a delegação de podêres para legislar à v~ntade: de. modo a 
suprimir, a eliminar a necessidade da colaboraçao legislativa. Pas
sou -se para Sua Excelência a atribuição de colaborar também nos 
projetas de anistia, que eram privativos, da competência do Con-
gresso Nacional. 

Mais ainda. Dá-se ao Sr. Presidente da República a iniciativa 
de propor a reforma Constitucional e o projeto, modificando esta 
parte, estabelece tramitação mais breve, o quorum menor .para as 
proposições de sua iniciativa. · 

Há mais nobres Srs. Congressistas. A competência - só o Sr. 
Presidente da. República poderá ter, em face do projeto, tal como foi 
aprovado na Comissão Mista, a iniciativa, não apenas das leis que 
digam respeito a aumento de despesas públicas ou que criem car
gos, como na legislação atual. Mas a iniciativa de tôdas as leis que 
envolvem matéria financeira. É da iniciativa exclusiva do Sr. Pre
sidente da República quando era da iniciativa concorrente do Pre
sidente com a Câmara dos Deputados. Há mais ainda. O Congresso 
Nacional tem hoje a competência exclusiva para votar os Tratados e 
Convenções Internacionais firmados pelo Senhor· Presidente da 
República com as nações estrangeiras. O Projeto de Constituição 
que vai ser votado estabeleceu que, se êsses Tratados e Convenções 
não forem aprovados pelo Congresso Nacional dentro de certo pra
zo, são considerados automàticamente aprovados, como se matéria 
de tal relevância pudesse passar a vigorar criando obrigações de 
caráter internacional para o País, muitas vêzes da maior relevân
cia, pela simples omissão do voto do Poder Legislativo. Os Srs. Depu
tados e Srs. Senadores, em tôdas as proposições, passaram a ter 
diminuídas as suas prerrogativas. Estabeleceu-se, portanto, um 
conjunto sistemático de medidas que amesquinham, que mutilam, 
que degradam o Poder Legislativo. E isto está se fazendo, não ape
nas sem o protesto- não digo de todo o Congresso, porque parte 
dêle protesta - mas com os aplausos, com a anuência, com a cola
boração da maioria do Poder Legislativo, nas duas Casas do Con
gresso. 
· O SR. NELSON CARNEIRO - Srs. Congressistas, não quero 
deixar passar o momento sem referir-me a um episódio que é ane
dótico, mas que simboliza a situação do Poder Legislativo depois 
de aprovado êste projeto, mesmo depois dos trabalhos da Comissão. 
Ao _concluir o relatório da última emenda, na parte que lhe foi dis
tribuída, o Senador Vasconcelos Tôrres comunicou à Mesa: "Senhor 
Presidente, acabou o Poder Legislativo". 
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O Sr. Martins Rodrigues- E tinha acabado mesmo. 
O SR. NELSON CARNEIRO - O nobre Deputado Martins Ro

drigues aparteou-o para dizer: "V. Exa. tem razão: acabou mesmo 
o Poder Legislativo!'' 

O eminente Senador Moura Andrade teve a habiliqade de mar
car para a noite de 20 a votação dêste projeto. Que seja feita noite 
alta, mas que seja feita sem luz, às escuras, para que não nos con~
tranjamos uns dos outros e possamos amanhã não nos constranger 
de nós mesmos. Que seja votado no escuro para que não se identi
fiquem os adversários das aspirações democráticas do povo brasi
leiro. 

A Emenda n. o 23 restringia a delegação de podêres e proibia que 
essa delegação se fizesse quanto aos direitos políticos e aos direitos 
e garantias individuais. A emenda não mereceu aprêço, foi rejeitada. 

Já agora, pode ser delegado ao Senhor Presidente da Repú
blica o direito de fazer lei sôbre direitos e garantias individuais e 
sôbre direitos políticos. Que fazemos nós, no Congresso Nacional? 

A Emenda n.0 24 determinava que o Presidente submetesse ao 
Congresso a lei delegada que terià de ser votada impreterivelmente, 
em 30 dias. Também tal emenda caiu. O Presidente remete a lei de
legada ao Congresso, que deixa de apreciá-la por dois ou quatro 
anos, conforme a maioria deseje, sem que a submeta ao voto da 
Casa. 

Também ao rejeitar a Emenda número 131/5, de minha auto
ria, que fêz a Comissão? Afinal, cedeu, entregou-se, cansada pela 
pertinácia do Senhor Presidente da República ao seu velho sonho. 
De agora em diante, os funcionários do Poder Legislativo e do Po
der Judiciário terão seus vencimentos fixados pelo Sr. Presidente da 
República. 

Chama-se a isso independência. de podêres, chama-se a isso 
interdependência dos podêres. 

O nobre Ministro da Justiça, na exposição que enviou ao Sr. 
Presidente da República, vibrou o seu látego contra os governistas 
de 34 a 37, os acomodados, os que pensavam que estavam salvando 
o Brasil, quando o encaminhavam para a ditadura. E' o Senhor Mi
nistro da Justiça quem diz que "a Constituição então elaborada por 
uma assembléia constituinte sofreu em 1935 três emendas que pos
sibilitaram o advento de um govêrno ditatorial que durou até 46". 
E' o Sr. Ministro da Justiça quem hoje, em nome do Senhor Castello 
Branco, vem dizer àqueles que votaram em 1935 as emendas pedidas 
pelo govêrno que êles estavam possibilitando o advento da ditadura 
que desabou sôbre o Brasil e só desapareceu com a Constituição de 
46. ·um dia voltará outro Ministro da Justiça para dizer aos fracos 
de hoje, aos tímidos de agora que também êles com essa disposição, 
estão institucionalizando a ditadura no Brasil. . 

Os excessos de tolerância da Comissão foram tantos, Sr. Pre
sidente, que eu espero que se dê a essa Comissão o recolhimento ne
cessário, a tranqüilidade de um sábado e de um domingo, princi-

I 
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palmente a tranqüilidade da manhã de domingo depois de uma 
missa, de uma comunhão, para que faça um exame de consciência 
e veja se ela está servindo ao Poder ou se está servindo ao país, se 
deve seguir a êsse pai pródigo, que faz um filho tão bom que não 
quer niná-lo, mas lançá-lo aos cuidados do padrasto que talvez, 
talvez repito, venha a 15 de março. 

Por que, se o projeto é tão bom, Srs. Congressistas,. se essa 
Constituição serve aos interêsses do Brasil, se ela é o anseio demo
crático do povo brasileiro, por que se retarda a sua vigência e se 
institui essa monstruosidade que denunciei, antes de todos, desta 
tribuna como o "cheque em branco do Direito Constitucional?" Por 
que nós, os Deputados e Senadores que encerramos o nosso mandato 
no dia 31 de janeiro, podemos, em nome dos Deputados e Senado
res que vão tomar posse no diã 1.0 ·de fevereiro, aprovar os a tos que 
vão ser decretados até 15 de março? Podemos nós falar pelos outro~? 
Deram-nos a procuração para em nome dêles, aprovar atos que 
ainda não foram praticados? 

Onde está, Senhores, a razão dêsse absurdo? Ou se quer levar 
a extremos a tolerância, a submissão desta Casa? Ou o que se quer 
é que esta Casa continui cada vez mais ajoelhada, mais genuflexa
da diante do poder para dizer-lhe que também está pronta a tudo, 
ao supremo sacrifício, ao sacrifício de aprovar, antecipadamente, 
atos que não foram sequer elaborados. · 

Ainda outro dia diziam que estava iminente o ato que vai de
mitir, a bem do serviço público, determinado funcionário ora eleito 
Governador. Não sei se o fato é verdadeiro, mas tem sido ampla-
mente anunciado. · 

Os Deputados e Senadores que apoiam êsse Governador vão 
dar seu voto favorável ao art. 170. Vão, antecipadamente, aprovar o 
ato que consideram injusto e excluí-lo de apreciação judicial. 

E assim, Srs. Congressistas, muitos outros hão de ocorrer, que 
constituirão, todos nós, motivo de ·arrependimento e de remorso per
~anente para os que aprovarem tais atas mesmo sem saber quais 
sao~ 

O Sr. Jairo Brun- Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO --Com prazer. 
O Sr. Jairo Brun- Nobre Deputado Nelson Carneiro, é com 

grande satisfação que estou ouvindo-o. Tenho certeza que inúmeros 
Deputados e milhões de brasileiros lerão amanhã o discurso que V. 
Exa. está pronunciando· em defesa da democracia e da liberdade 
nesta República. V. Exa. continua sendo o lutador antigo da liber
dade, que não transigiu, que não está procedendo a malabarismos 
e distorções, para se acomodar neste assassinato à Democracia e à 
Liberdade . (Muito bem.) Aprendi, nobre Deputado, ainda nos ban
cos universitários, a admirar cidadãos e deputados que pensei pudes
sem continuar orientando e dignificando a vida pública dêste País. 
Hoje, é com pesar que noto que os lutadores do passado se esque-
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ceram daquelas lutas que honraram o Brasil, e se acomodam e não 
têm condições nem coragem para defender êste Poder - o mais. 
belo de todos, porque só aqui está íntegra, total, a Nação brasileira, 
que quer, acima de tudo, o resguardo da sua liberdade e o resguardo 
da Democracia. Tenho a certeza, entretanto, Senhor Deputado, 
que essa Constituição de pesadelo passará ràpidamente e que, um 
dia, o povo, concedendo a futuros deputados mandatos constituin
tes, há de realizar aquela lei magna que todos nós esperamos, para 
a grandeza e para a felicidade do Brasil. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito agradeço e muito me 
honra a contribuição de V. Exa. 

Neste conjunto de monstruosidades, que tôdas não me foi dado 
examinar neste pouco tempo, uma, Sr. Presidente, que a tôdas 
sobreleva, se é que alguma sobreleva ao art. 170: é a preparação 
cautelosa do retôrno do Senhor Castello Branco à Presidência da 
República. 

Muitos dos senhores deputados que aqui se encontram, muitos 
dos ilustres senadores que honram essas bancadas, aqui não esta
rão no dia 15 de janeiro de 1971, quando se deverá, na forma 
da nova Constituição, eleger o Presidente que sucederá ao Senhor 
Costa e Silva. Mas muitos já poderão estar reeleitos pelo povo, 
para voltar a essas bancadas, no dia 1.o de fevereiro daquele ano. 
Então, os eleitos ficarão de braços cruzados, esperando que o Con
gresso que se despede eleja o Presidente que vai governar com os 
novos parlamentares durante os quatro anos seguintes? 

O Sr. Castello Branco prepara, depois de haver tirado do bôlso, 
não apenas o Sr. Júlio Prestes, como diziamos do Sr. Washington 
Luiz, mas quase todos os governadores estaduais, pensa que, com a 
ajuda dêles, possa obter os votos necessários a seu retôrno à Pre
sidência da República em 1971. Pensa, mas não diz. 

A emenda que sugeri, Sr. Presidente, foi no sentido de transfe
rir para o dia 10 de fevereiro de 1971 a eleição. O Presidente da 
República, numa eleição indireta, não necessita mais de um mês 
para tomar posse, e a melhor prova é que o ilustre Marechal Costa e 
Silva já não sabe onde existe mundo que possa visitar para encher 
o tempo vazio que lhe resta. (Risos). , 

Se elegermos a 10 de fevereiro de 1971 o Presidente da Repú
blica que deve tomar posse a 15 de março, estaremos dando tempo 
suficiente para que um nôvo Congresso, a que voltarão muitos dos 
Deputados e Senadores, agora afastados desta bancada possa con
tribuir para uma melhor escôlha. 

Pois também isso se impediu. Mas sob que fundamento que 
ninguém disse? Qual a razão, por que não se explica? Onde o inte
rêsse público em uma Câmara que se despede, eleger o Presidente 
que inicia? Onde buscamos êsse exemplo? Nos Estados Unidos afir
ma-se. E' preciso acabar com essa mentira, com essa má-fé, com 
essa fraude. Nos Estados Unidos o colégio eleitoral é escolhido para 
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eleger o Presidente e se dissolve imediatamente: é contemporâneo 
da eleição do Presidente. Não é um colégio eleitoral constituído 4 
anos antes para escolher na hora da despedida, na hora do adeus, o 
Presidente que vai começar à romagem. 

Não tem similar êsse dispositivo. E' a volta ao poder, é a ambi
ção do poder, é o gôzo do poder, é a fruição do poder, é a saudade 
do poder, que o inspira. 

E' o homem que não se quer despedir do poder e se despede por
que o Sr. João Agripino teve a má idéia de prorrogar o seu man
dato apenas por um ano, quando poderia ter prorrogado por cin
co. . . O Governador da Paraíba deve estar hoje no index do Se
nhor Castello Branco. Contando com um Congresso submisso, ca
paz de prorrogar tudo, por que não aproveitou a oportunidade e 
lhe prorrogou o mandato por mais 5 ou por mais 10 anos?! Como 
o Sr. Ongania na Argentina. . . O Brasil não é muito maior em ex
tensão? Então, como se pode, em tão pouco tempo "salvar o País", 
enquanto a Argentina, com território menor, com problemas menos 
profundos necessita de 10 anos?! ... O Sr. João Agripino - creio 
- não deve estar hoje entre as pessoas do agrado e do carinho do 
Sr. Presidente da República. 

_Ao encerrar estas considerações, Senhor Presidente, releio ou
tras palavras_ do voto do nobre Deputado Oliveira Brito, na Co
missão Especial. Dizia S. Exa.: 

"A Constituição de 46 nasceu em parte, até mesmo em pas
sagens substanciais, já obsoleta. Estávamos saindo de uma 
extensa noite de restrições da legalidade democrática e no li
miar de uma alvorada de liberdade, nascida com a vitória das 
armas aliadas contra as ditaduras de extrema direita." 

A Constituição foi, no dizer do nobre De_putado Oliveira Brito, 
feita aos primeiros sinais da alvorada. Alvorada da que todos pu
deram participar durante vários meses, com a colaboração de tô
das instituições, de tôdas as classes interessadas. E a futura Cons
tituiç~o, feita aos trambolhões, aos sopapos, esta Constituição ali
nhavada em um mês, esta Constituição que teve a maioria dos seus 
dispositivos aprovados sem maior discussão, de cambulhada, na 
última hora, num esfôrço de colaboração de todos, esta Constitui
ção não tem sequer diante de si sinais distantes da alvorada. Tem a 
marcá-la as trevas agudas, constantes e cruas da noite da ditadura. 

Permita-me, Sr. Presidente, concluir com um depoimento, para 
a crônica política desta fase, de cuja gravidade não se apercebeu 
a Imprensa, hoje tão assustada com a lei que a vai garrotear, e 
contribuiu, vigorosamente, para desmerecer o instrumento que po
dia defendê-la. E desmereceu tanto êste Parlamento, que hoje quer 
exaltá-lo, na esperança de ressuscitar aquelas energias que a pró
pria Imprensa procurou destruir! (Muito bem!) 
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Sr. Presidente, quero contar uma história, para retirar de nós, 
os homens do antigo Partido Social Democrático, a responsabilida
de desta submissão, o pecado original de tantas tolerâncias. 

Tinha sido deposto o Sr. João Goulart ou S. Exa. havia aban
donado o País. 

Ao contrário do que foi dito em alguns relatórios e discursos, 
não é da tradição política do Brasil a eleição por voto indireto. 

A eleição do Sr. Castello Branco foi indireta por dispositivo 
constitucional, porque não havia Presidente nem Vice-Presidente da 
República e estávamos no segundo período do mandato. 

Era uma disposição categórica da Constituição, não foi nenhum 
favor, nenhuma transigência; ao Congresso Nacional cabia eleger 
aquêle que iria governar por um ano e pouco. 

O Sr. Castello Branco era ainda candidato, não havia sido 
eleito. 

O dispositivo mandando que a eleição fôsse processada pelo 
voto indireto do Congresso Nacional não havia sido regulamentado, 
mas o Congresso não se retardou e aprovou lei, sancionada pelo 
Sr. Ranieri Mazzilli, deter~inando que o pleito se processasse pelo 
voto secreto, que essa era a tradição de tôdas as eleições no Brasil, 
desde 1933. 

Depois disso, de repente, surgiu o Ato Institucional que, para 
glória dos que o assinaram, não tinha número - labéu que desde 
então se lançava aos que assinariam e numerariam um segundo, um 
terceiro e um quarto. Mas, pelo Ato Institucional, a eleição era 
pelo voto nominal. 

Na residência do nobre Deputado Amaral Peixoto reuniram-se 
as principais figuras da cúpula do Partido Social Democrático -
e faço a revelação sem consultar os que dela participaram, mas para 
que os nobres Congressistas que aqui não retornarão a 1.0 de fe
vereiro façam justiça a êsses tão combatidos homens do antigo 
PSD. Ali, desde logo constrangeu a todos a determinação de que se 
fizesse a votação a descoberto. Houve comunicação telefônica com 
o Rio de Janeiro, numa última tentativa para se evitar a humi
lhação. Já havia o dispositivo legal. O Sr. Castello Branco não 
tinha concorrente. O Sr. Eurico Dutra havia declarado que não 
era candidato. O ingênuo Sr. Juscelino Kubistchek preparava-se 
para vir a Brasília, a fim de pleitear a eleição do Sr. Castello Bran
co. A resposta que veio do Rio não foi animadora, mas nem por 
isso os homens do Partido Social Democrático desistiram. Incum
biram-me de, no dia seguinte, procurar ao nobre Senador Moura 
Andrade, Presidente do Congresso Nacional, e expor a S. Exa. nos
sas dúvidas ante a colisão entre o Ato Institucional e a lei votada 
pelo Congresso sancionada pelo Presidente da República. Melhor 
fôra para o Congresso a votação secreta. 

AD;lanheci na casa do nobre Presidente do Congresso Nacio
nal. S. Exa. havia-se retardado na direção dos trabalhos desta Casa 
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e somente às onze horas, quando desperto, pude dizer-lhe a que ia. 
Os líderes do Partido social Democrático pediam sua colaboração 
para que, naquele primeiro episó_dio em q;re _o Congresso ~ra _con
vocado a opinar o fizesse com a 1ndependenc1a que a Naçao tinha 
direito de exigir-lhe. 

o Sr. Moura Andrade . declarou-nos que não podia deliberar 
sozinho, aceitando apenas a sugestão ~o Partido .social pemocrá
tico· ia ouvir a União Democrática Nacional. No dia seguinte, real
me~te, estava eu na porta do Gabinete do Partido Social Democrá
tico quando uma comissão de Senadores - lembro-me bem, inte
grada .pelos nobres Senadores Antonio Balbino, Josaphat Marinho 
e Aurélio Vianna - foi, em nome do Presidente Auro de Moura An
drade, consultar a liderança da União Democrática Nacional. In
corporei-me aos três e por isto posso dar êste depoimento. 

Naquele momento a liderança da União Democrática Nacio
nal não quis fugir uma linha da determinação do Ato Institucio
nal, e o Sr. Moura Andrade não pôde atender aos apelos do Parti
do Social Democrático. 

Hoje, que tanto se fala na restauração dos Partidos e tanto 
se desfralda a bandeira da bravura cívica, e se recorda a vigilância 
daqueles que· tanto combateram a ditadura, êste episódio precisa 
ficar registrado nos anais, para que um dia se veja que, se êste 
Congresso· se dissolve a 31 de janeiro genuflexo e submisso, não 
foi por causa da atuação dos homens que outrora se aliaram sob a 
bandeira do Partido Social Democrático. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 7 

O SR. ROMULO MARINHO (Comunicação) * - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, preliminarmente, devo afirmar que fui, sou 
·e, pelas minhas. convicções, acredito que serei contrário à nomea
ção de brasileiros para o serviço público, sem prestação de con
curso. Isto porque creio ser esta a maneira mais democrática de 
dar possibilidade a todos os brasileiros de ingressar no serviço pú
blico, sejam êles pobres, ricos, da classe média ou filhos de ope
rários. Mas nem por isso poderia deixar de apresentar as minhas 
congratulações à Comissão Mista, pelo fato de ter aprovado a 
Emenda n.0 14, que garante aos atuais funcionários públicos da 
União, dos Estados e Municípios, que contem ou venham a contar 
5 anos de exercício, que sejam automàticamente efetivados ou 
considerados estáveis na data da promulgação da Constituição. 

Embora pareça paradoxal, devo afirmar que meu regozijo com 
a aprovação· desta emenda deve-se ao fato de entender que um ci
dadão, muito embora tenha sido nomeado para o serviço público, 
de .maneira errada a nosso ver, disso não tem culpa. Daí acharmos 

7 DCN, 12-1-67, pág. 111. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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a medida de inteira justiça, para que não se lancem ao desespêro 
êsses homens já habituados a certo nível de vida, ou para que não 
continui pesando sôbre suas cabeças o receio de que um dia possam 
ser sumàriamente demitidos. 

Mas, Sr. Presidente, o que me causa espécie é que fui procu
rado por alguns representantes da Associação Nacional dos Concur
sados do DASP que, por incrível que pareça, pretendiam simples
mente ser também aproveitados, já que há cinco anos prestaram 
concursos para o DASP e há cinco anos aguardam nomeação. 

Ora, a maioria dêsses concursados já é de funcionários públicos. 
Não cremos, pois, que sua nomeação venha acarretar maiores des
pesas para a União. Além do mais, já estão amparados pelo art. 41 
da Lei n.o 4.863, que reajustou, em 1965; os vencimentos dos funcio
nários civis e militares da União, a qual também prorrogou a va
lidade do concurso até que o último concursado seja nomeado. Mas, 
por estranho que pareça, foi rejeitada a emenda proposta pelo no
bre Deputado JamU Amiden, redigida nos seguintes têrmos: 

''Os atuais concursados habilitados em concurso público, pa
ra as repartições federais, realizado pelo DASP, já homologado, 
com seu prazo de validade em vigência, ser~o automàticamen
te nomeados efetivos na data da publicação dêste Ato." 

· Ora, acreditamos que seria fazer justiça a todos quantos, atra
vés de seu esfôrço pessoal, do seu desenvolvi;m.ento intelectual, pres
tam concurso para, um dia, exercer uma função pública. 

Há, Sr. Presidente, a função de fiscal uma das mais importan
te no combate ao contrabando no Brasil. Como todos sabemos, o 
nosso País tem um "deficit" apreciável de fiscais aduaneiros. Para 
que se possa fazer uma idéia da nossa situação gostaria de trazer 
aqui um dado que me parece bem relevante: o Pôrto de Hambur
go, sàmente êste Pôrto, possui 3.068 fiscais, enquanto o Brasil, 
com essa costa continental possui 2.416, e, em efetivo exercício 
apenas 1.400. Ora, o Sr. Ministro da Fazenda, Gouveia de Bulhões, 
em 9 de setembro de 1966 afirmou nesta Casa o seguinte, entre 
outras coisas: 

"Que as fronteiras Norte e Oeste do País, numa extensão 
de seis mil e duzentos e quinze quilQmetros, contam apenas 
com 62 servidores para arrecadar impostos e combater o con
trabando." 

Mais adiante, afirma ainda Sua Excelência: 
"Para as âreas limítrofes ao Peru e à Colômbia- revela.;_ 

existe a mesa de rendas alfandegárias de capacete, com sede em 
Benjamin Constant, no Amazonas. Trabalham ali dois fiscais 
e três marinheiros. 

Na verdade, contudo, a repartição só conta com os mari
nheiros, sendo que um dêles, há anos, vem respondendo pela 
chefia da repartição. 
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A Mesa está desprovida de pessoal e material necessário, ape
sar de ter sob sua guarda a fiscalização de zonas fronteiriças 
com o Peru e a Colômbia, atravé.s dos rios Javari, Japurá, Ca
queta, Ica e Solimões. A repartição não possui sequer uma ca
noa para seu imenso serviço. O prédio da aduana estava amea
çado de cair, por falta de verbas para consertos." 

Continua S. Exa. mais adiante: 

"Existe em Boa Vista uma Mesa de Rendas, mas também 
desaparelhada de gente e de material, não possuindo sequer 
uma embarcação. Deveriam trabalhar na localidade quatro 
fiscais, dois marinheiros e um servente, e só estão ali um fis
cal e uma funcionária transferida da COAP." 

Ora, Sr. Presidente, existem, na expectativa de nomeação, 
brasileiros que prestaram concurso no DASP há cinco anos, 
que se habilitaram e foram aprovados. 

Nada mais justo, portanto, para êsses que prestaram êsse con
curso, do que a aprovação da emenda apresentada pelo Deputado 
Amiden. Ao que estou informado, o nobre Líder do MDB, Senador 
Aurélio Vianna, pretende dela pedir destaque, para que seja exa
minada pelo Congresso Nacional, a fim de aproveitar imediata
mente êsses futuros funcionários. Afinal de contas, êles já adqui
riram direito, porque a simples aprovação em concurso constitui 
quase a garantia de uma nomeação. Além do mais, Sr. Presidente, 
·além de fazer justiça a êsses que tanto se esforçaram e estudaram 
para prestar o concurso público, iríamos também possibilitar ao 
nosso País a fiscalização das nossas fronteiras. Estamos muito bem 
informados, e esta Casa também, de que um dos grandes proble
mas do Brasil ainda é a enorme evasão de divisas gerada pelo con
trabando, e o ingresso de mercadorias em nosso País, sem fiscali
zação. 

Deixo apêlo ao plenário, para que apoie a justíssima emenda 
apresentada pelo nobre Deputado Jamil Amiden, no sentido de 
aproveitar os concursados do DASP. (Muito bem.)s 

O SR. BENJAMIN FARAH (Comunicação)*- Sr. Presidente, 
quando o Govêrno ·enviou a esta Casa o projeto de Constituição, fui 
daqueles que advogaram a tese de que o· MDB deveria entrar no 
debate da matéria. Em vista disso, apresentei algumas emendas, e 
consegui fôssem umas aprovadas e outras, naturalmente, rejeita
das. 

Ofereci, entre outras, a de número 2, que concede aposentado
ria aos servidores civis, aos 30 anos de exercício. Essa emenda atin
giu dois artigos: o 98 e 99. No artigo 99, há uma referência ao pa-

8 DCN, 12-1-67, pág. 140. 

• Não !ol revisto pelo orador. 
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gamento integral da aposentadoria à funcionária pública. Essa 
emenda foi atendida em parte, porque aprovada a redação do emi
nente companheiro, Deputado José Barbosa, e, nesse mesmo passo, 
uma outra, do Deputado Raymundo Padilha. 

Sr. Presidente, a primeira parte, no que tange ao artigo 98, que 
se refere à aposentadoria dos funcionários civis aos 30 anos de 
serviço, por diferença mínima não foi aceita pela Comissão Especial 
da Constituição. No entanto, essa decisão da Comissão causou ver
dadeiro pânico no seio do fpncionalismo. Tôdas as organizações da 
classe, no Brasil, se movimentaram neste sentido, em São Paulo, 
no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Minas Ge
rais. A respeito tenho recebido telefonemas e telegramas, e sei dos 
protestos que têm feito essas entidades, ·cujos líderes se dirigem 
para Brasília, com o fim de formular um apêlo dramático ao Par
lamento, para que aprove a Emenda número 2, uma vez que a 
aposentadoria dos servidores civis, aos 30 anos de exercício, cons
titui uma das mais sentidas aspirações. 

Ontem, Sr. Presidente, na Segunda Convenção do Movimento 
Democrático Brasileiro, apresentei uma indicação para que o par
tido tomasse posição diante dêsse dispositivo e a mesma foi aprova
da. O Movimento Democrático Brasileiro está, pois, a favor da 
Emenda .número 2, que dá aposentadoria aos servidores civis aos 
30 anos de exerci cio. (Muito bem.) 9 

O SR. PRESIDENTE (Guida Monàin) - Tem a palavra o 
nobre Deputado Plínio Salgado. 

O SR. PLíNIO SALGADO *-Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Srs. Senadores, não era minha intenção nem meu desejo falar 
nesta sessão matutina.· Inscrevi-me para dissertar acêrca da Emen
da que apresentei e que está inserida no Título I. 

Deveria ter falado ontem. O ilustre Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos, procurou-me pedindo-me que cancelasse minha 
inscrição, porquanto não se achava presente ontem o sub-Relator 
Vasconcelos -Tôrres, que sôbre a minha emenda se pronunciara. 
E divergindo êle, Relator-Geral, do parecer do sub-Relator, dese
java falar ao Plenário, deixando a questão aberta, para que por 
êste fôsse julgado o mérito .da minha inovação. . 

Acontece que o Título I se esgota nesta manhã, já não ha
vendo oportunidade para falar sôbre matéria a êle atinente no 
período da tarde. Nestas condições, dirigi-me ao Sr. Presidente e 
êle me aconselhou que falasse agora. Cometo, portanto, uma des-
. cortesia involuntária para com o Sr. Relator-Geral, porque forçoso 
me é dizer algo, na oportunidade própria, acêrca da emenda que 
apresentei. 

9 DCN, 12-1-67, pág. 146. 
• Não f'ol revisto pelo orador. 
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Aliás no avulso distribuído ao Congresso, com os pareceres 
' da Comissão por singular coincidência acêrca dessa emenda, que 

tem encontr~do grandes dificuldades, o seu número não figurava 
nem como rejeitado nem como aprovado. Somente ontem, falando 
pelo telefone com o Sr. Sub-Relator, que .3e encontrava em Niterói, 
o Sr. Relator-Geral soube que ela havia recebido parecer contrário. 

Nestas condições, eis-me aqui, para falar acêrca da iniciativa 
por mim tomada para atualizar a vida brasileira, em face das 
realidades do nosso tempo. 

Srs. Congressistas, a emenda 609 cria a Câ~ara orgâpica, 
órgão consultivo e, ao mesmo tempo, representativo das forças 
vitais da nação. 

Nós temos, atualmente, a representação dos Estados no Se
nado; a representação da opinião pública na Câmara Federal, mas 
marginalizados se encontram aquêles que representam, no corpo 
da Nação, os seus órgãos vivos e ativos. Quem exerce o mandato 
de deputado ou senador verifica desde logo- se não é distraído
que, tôda vez em que se dá a tramitação de um projeto que inte
ressa a determinada categoria econômica ou cultural da nação, 
comparecem aqui comissões que enchem as ante-salas do plenário 
a cabalar nossos votos, a apresentar memoriais, relatórios, estudos 
a respeito da matéria. São os chamados grupos de pressão nos 
parlamentos, fenômeno observado nos Estados Unidos e para o 
qual se procura dar, presentemente, o remédio adequado. 

Existe, em nosso país, uma realidade viva e palpitante descon
siderada jurídica e pollticamente. São as federações das indús
trias, as associações comerciais, as sociedades rurais, os emprega
dores e empregados, cada qual na sua categoria. Realizam con
gressos, debatem problemas, enviam relatórios e conclusões ao Exe
cutivo e ao Legislativo, os quais morrem nas gavetas, sem nenhum 
resultado prático. Nós elaboramos leis, o Poder Executivo baixa 
decretos ou instruções através de seus órgãos. Entretanto, os ver-
-dadeiros interessados não são ouvidos. Existe um clamor geral 
na nação. Podem não percebê-lo aquêles que não andam no meio 
d·o povo, que. não convivem com as classes interessadas na elabo
r~ção das. leis e nas deli~eraçõ~s do Executivo. Mas aquêles que 
VIvem a VIda real da Naçao estao com Alberto Tôrres quando no 
seu livro "Organização Nacional" declara que todos os países têm 
uma Constituição real, mas subterrânea, e uma Constituição me
ramente nominal. Dai, diz Alberto Tôrres a dificuldade da arte 
política: concili~r a realidade com a abst~ação. Afirma o grande 
pensador que o Ide_al será aproximar, o mais possível, os dois pla
nos, p~ra que. entao se tenha pelo menos, uma aproximação da 
perfe1çao deseJada . 

. Esta observação de Alberto Tôrres, Sr. Presidente, muito me 
anrm<!_u quando soube que o meu projeto de emenda tinha ido 
às m~os do Sub-Relator V~conc~los Tôrres, porquanto s. Exa., 
por v1a de parentesco, está ligado aquele pensador brasileiro e, por 

-
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via ideológica, a Oliveira Viana, discípulo de Alberto Tôrres sôbre 
o qual até escreveu um livro. 

Disse eu de mim para comigo: - realmente, é preferível, para 
compreensão mais exata de minha emenda que ela vá às mãos de 
um sociólogo antes que as de um jurista, porquanto os juristas, 
em geral, se prendem mais à forma, ao que há de nominal nas 
leis e o sociólogo penetra mais os fenômenos do país. 

Foi decepção para mim haver S. Exa., que pessoalmente me 
declarou ter ficado encantado com a emenda e, mais ainda, com a 
justificação, dado parecer contrário, o que eu já previa, porquanto, 
disse-me êle ser infelizmente um delegado que teria de agir não 
de acôrdo com o que pensa, mas de acôrdo com o que fôsse perti
nente no momento. 

Compreendo agora seu parecer contrário. Com alto espírito 
público e rara clarividência, o Relator-Geral não pensou como o 
Sub-Relator, e teve a gentileza de ontem procurar-me, conforme 
acentuei, pedindo-me que guardasse a sua presença no plenário 
para pronunciar o meu discurso. Infelizmente S. Exa. não está 
presente. 

Mas, Srs. Congressistas, a Câmara Orgânica que proponho 
pode chocar muitos espíritos habituados à monotonia e à rotina 
em que temos vivido. Diz André Tardieu, no prefácio de um livro 
intitulado "Homme Travai!" de Le Févre, a respeito da mesma 
mentalidade dominante em França: 

"Nós temos vivido sob o império de uma mentalidade que 
prefere meras emendas retificativas de rotinas indiscutíveis. É 
preciso que passemos das emendas que mascaram, para as 
reformas que constroem. 

Realmente, Srs. Deputados, Senhores Senadores, sei que, em 
se tratando de um Projeto de Constituição que se diz revolucio
uário mas que não é mais do que uma cópia da Constituição de 
1946, acrescentada de emendas tendentes a fortalecer o Poder 
Executivo, é estranhável que alguém traga uma idéia revolucio
nária, e essa idéia revolucionária é a que se contém na emenda 
que apresentei. 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, o que é uma revolução? Diz 
o próprio prefixo "re" que é uma volta. Muitos acreditam que 
seja um avanço mas, na realidade, é um regresso. Em vez de evo
luir, de involuir, ela revolui, volta para trás. Volta para o que 
já era? Não. Volta à procura de um equilíbrio perdido. 

Tôda vez em que existe o choque entre as leis e as realidades 
da Nação cria-se a inquietação geral, que é o espírito revolucio
nário, procurando um nôvo equilíbrio, buscando o equilíbrio per
dido em novas formas de expressão. 

Ora, a presente revolução não está trazendo coisa alguma 
diferente do que já era na Constituição de 46. Suprime alguns 
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dispositivos, acrescenta outros, mas, no fundo, é velha roupa re
mendada que estamos apresentando à Nação como novidade revo
lucionária. Daí a razão pela qual entendi de apresentar esta 
emenda, que julgo trazer algo de revolucionário, isto é, a procura 
de um equilíbrio; e essa busca continuará, se a emenda não fôr 
aprovada. 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, ~ preciso volve~ os olhos à 
História para compreender a evoluçao dos acontecrmentos que 
determinaram uma nova situação em nosso século. 

O Sr. José Guiomard - Permite V. Exa. um aparte? 
o SR.~ PLíNIO ·sALGADO - É com muito prazer que ouço o 

nobre Senador José Guiomard. 
o Sr. José Guiomard - Nobre Deputado, compreendo que a 

emenda de V. Exa. não é bem exatamente alguma coisa que já 
tivemos. Mas seria oportuno que y. Exa.,_ já que ~ouve no Parla
mento brasileiro uma representaçao class1sta, esmiuçasse a repre
sentação que tivemos bem como que V. Exa. propõe. Porque, pelo 
menos, essa representação classista já foi feita em conseqüência 
da Constituição de 34, creio. 

O SR. PLíNIO SALGADO- Agradeço o aparte do nobre Se
nador José Guiomard, que me dá oportunidade para esclarecer 
êsse ponto. Na minha justificação, refiro-me a isso. A Constituição 
de 1934 teve um vislumbre do problema. Não tinha eu tratado do 
assunto até a esta altura do meu discurso, porque estava expondo 
metàdicamente a matéria. Mas antecipo. A Constituição de 1934 
criou a representação classista. Quer dizer, intuitivamente, perce .. 
beu o fenômeno do século; infelizmente porém, com deficiência 
visual, porque criou a representação classista eleita diretamente 
pelas categorias, mas os seus representantes se misturavam com 
a Câmara política. Misturando-se com a Câmara política e sendo 
uma minoria, deu-se o inevitâvel; os r~presentantes classistas se 
foram acomodando nos partidos existentes, e pràticamente não 
houve mais representação de classe. Agora, pretendo corrigir o 
êrro do Constituinte de 1934, criando separadamente uma Câ· 
mara assessôra da nossa e do Senado e que seja representante 
legitima daqueles em cuja carne doem os problemas. Temos vivido 
até hoje sob a luz dos assessôres, homens letrados, homens lidos, 
homens teóricos, homens de gabinete, que não conhecem a rea
lidade viva e palpitante d~ Nação. É preciso que êsses problemas 
concernentes a cada categoria econômica ou cultural da Nação 
sejam examinados pelos interessados que devem dar seu parecer. 
Ainda agora, hoje, aí estão reunidos jornalistas do Brasil. Eu lhes 
disse, quando me perguntaram minha opinião sôbre a Lei de Im
prensa: "Os culpados são vocês mesmos, porque há longos anos 
venho batalhando por um órgão em que se representem às diversas 
categorias econômicas e culturais da Nação, e vocês nunca me de
r8:m cobertura .. Vocês se desinteressaram. Agora clamando, porque 
nao foram ouv1dos. Se houvesse uma câmara orgânica, essa Lei de 

-
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Imprensa iria lá, e as diversas categorias debateriam a matéria 
em conjunto, apresentariam as emendas que fôssem precisas, e 
dariam o seu parecer". Outro exemplo: No Estado de São Paulo, 
no fim do Govêrno João Goulart, foi concedido um aumento de 
cota canavieira. Resultado: todos plantaram cana. Havia uma 
euforia nas usinas e nos lavradores. O nôvo Govêrno suprimiu êsse 
aumento de cota. Resultado: uma desgraça completa. Há muni
cípios que perderam bilhões; há usinas que se estão fechando. Per
gunto: Em uma medida desta natureza, não são ouvidos os interes
sados para expor as razões, os prós e os contras acêrca do objetivo 
do Govêrno? 

O Sr. José Guiomard - Nem sempre o interêsse da classe 
interessada são os interêsses da coletividade. 

O SR. PLíNIO SALGADO - Exatamente por isso, quero criar 
a Câmara Orgânica, porque o interessado, a categoria que pleitear 
a reivindicação terá as outras para debaterem e julgarem de acôrdo 
com o interêsse geral da coletividade. Costumo pregar uma dou
trina há muito tempo, que diz: não existe solução isolada para 
nenhum problema; ou resolvemos todos, segundo suas correlações, 
ou não resolveremos nenhum. Certa vez, em Ribeirão Prêto, quando 
eu pregava a criação da Câmara Orgânica, aparteou-me um ilustre 
médico. Doutor Zeferino Vaz, que foi reitor da Universidade de 
Brasília, e perguntou-me se não haveria dificuldades e choques 
ao debaterem as categorias em conjunto, os problemas. Eu lhe 
respondi: "O aparte, para mim, não é sàmente honroso; é o mais 
oportuno possível, e o traz a autoridade de um médico. Respondo 
ao médico: Se nós no corpo humano, fizermos um congresso para 
que se representem as partes que o compõem e, chegar o depu
tado glândula-tiróide e disser que é mais importante e reivindicar 
demasiado para ela, que acontecerá? O indivíduo, vai sofrer de 
hipertireoidismo e sua moléstia afetará tôdas as outras glândulas 
de secreção interna. Se o fígado disser que é mais importante e 
que não precisa do coração, êle não funcionará, porque, se o co
ração não bombear para irrigá-lo~ êle nada faz. Nem o cérebro 
pode dizer que prescinde do coração. Nem o coração pode dizer que 
prescinde do cérebro. Nação é exatamente como o corpo humano: 
tem todos os órgãos. Costumo chamar a agricultura de o grande 
fígado da Nação, com suas numerosas faculdades e propriedades 
de funcionamento. Costumo chamar o pulmão a prazo ou o negó
cio. O sangue segue para êle, recebe o oxigênio, transforma-se 
em sangue vermelho e volta para animar e revitalizar as células. 
Assim a nação. A produção recebe o oxigênio do que chamo a 
transação ou o negócio; transforma-se em sangue vermelho, que 
é o dinheiro, e êste volta para revitalizar as células, produzir mais 
e desenvolver o corpo. 

Estamos numa época, Srs. Congressistas, em que devemos 
iluminar-nos com as luzes da ciência e das novas concepções do 
Universo e do Homem. Houve um tempo em que se acreditava que 
o Universo era constituído de esferas de cristal em que giravam os 
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planêtas. Era o sistema de Ptolomeu e Estrabão influir politica
mente na estrutura, na estratificação das classes da Idade Média. 

Depois, quando Copérnico e Kepler nos rev~laram, um nôvo 
universo veio o racionalismo do século XVII. Ja no seculo XVI 
e no cu~so do XVII a concepção liberalista influiu nos espíritos, 
como no do filósofo inglês Lock, no de Jean Jasques Rousse~u ~, 
principalmente, de Montesquieu, o homem que buscou nas Insti
tuições o perfeito equilíbrio. 

Agora, estamos num século em que temos uma nova ~oncepção 
do universo. Já não é o sistema de Ptolomeu, Estrabao ou o de 
Copérnico, Kepler e Galileu. É a é:p<?ca de Einstein, do relativismo 
einsteiniano e mais ainda, da fisica nuclear, que nos mostra, 
na composiÇão do átomo as fórmulas matemáticas de equilíbrio e 
as correlações fenomênicas. 

Nestas condições, uma nova mentalidade deve dominar o nosso 
século. Não mais podemos adotar os critérios unilaterais do século 
XIX, que foi extremamente analítico. Aq?~le século cumpriu s~u 
dever proporcionando-nos os dados necessarios para que construis
semos, no nosso, a grande síntese. Esta grande síntese cabe-nos 
realizar, principalmente, nos terrenos social, econômico e político, 
sem o que não haverá equilíbrio interno dos povos, e nem mesmo 
equilíbrio externo. 

Vejamos .como se desenvolveu esta idéia, desde os princípios 
do século passado. As Constituições, a partir da dos Estados Uni
dos, de 1787, e da França, de 1793, tiveram por espírito principal 
a Declaração dos Direitos. Mas eram Constituições do seu tempo, 
de acôrdo com ~ época, pelo que não cogitaram dos problemas 
econômicos e sociais. Houve uma separação: de um lado, o pro
blema cívico-político; de outro, o problema econômico-social. 

Ora, em 1820, quando se elaboraram as cartas constitucionais 
da Europa, já se começava a desenvolver a .grande indústria porque 
entrou nôvo personagem na História - a máquina. A invenção 
do vapor e o progresso da mecânica fizeram com que se precipi
tasse o desenvolvimento capitalista mundial. O vapor, principal
mente, internacionalizou o comércio e criou a concorrência nos 
mercados. 

Enquanto isto, na competição entre o capital e o capital que 
consigo mesmo brigava, os operários se viram desamparados.' -Não 
havia leis que lhes garantissem subsistência digna. Foi, então, em 
1882, que na Inglaterra se organizaram as Trade Unions, organi
zações dos trabalhadores, em contraposição aos trustes e mono
pólios capitalistas que se expandiam. O exemplo foi seguido, na 
Alemanha por Lassale, que fundou a Confederação Geral do Tra
balho, criada posteriormente, em tôda a Europa. 

Estava pôsto o problema no campo econômico: de um lado 
o capital que consi.go mesmo lutava, uns monopólios contra o~ 
outros; do lado oposto, o proletariado, organizando-se para rei
vindicar seus direitos. 

-\ 
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Isso desenvolveu-se até o ano de 1849, quando foi lançado o 
famoso manifesto de Marx e Engels, primeiro sinal de que as 
paralelas políticas e econômicas se transformavam em conver
gentes procurando uma só linha. É que Karl Marx, dando funda
mento científico ao socialismo utópico dos franceses, principal
mente de Saint Simon e Fourier, assinalou a necessidade de atua
rem os operários pollticamente, para conseguir o que desejavam. 
Estava fundada a Internacional Socialista. 

Mas, no curso da segunda metade de Século XIX, o desen
volvimento técnico foi verdadeiramente prodigioso. 

A Exposição Industrial de Paris, em 1867, mostra-nos o alto 
estágio a que haviam chegado a ciência e a técnica, principalmente 
a mecânica, já com comêço de atuação da eletricidade. 

Então, agrava-se a situação da luta entre o capital e o tra
balho. Na Inglaterra, os operários, reunidos nas Trade U nions, 
procuravam atuar através dos partidos políticos. Mas, em 1892, 
Hyndeman resolveu fundar o Partido Trabalhista Britânico. Nesse 
instante, julgo que as paralelas tornadas convergentes se encon
traram: o problema econômico e o problema político. Daí para cá, 
no curso de nosso século, verificamos, na complexidade do pano
rama que se oferece aos nossos olhos, que temos andado fora de 
nosso tempo; cogitamos do problema político, esquecendo o pro
blema econômico. Há entidades que não são representadas. São 
como se não existissem. E elas reclamam, elas se reúnem, elas 
fazem congressos, elas gritam, recriminam os governos, acusam-nos 
a nós, os parlamentares. 

Ora, qual a solução para êste caso? É dar responsabili
dade a essas classes. "Vocês querem criticar, vocês acham que nós 
não andamos direito, que o Govêrno também não anda? Pois então 
venham tomar uma parcela de responsabilidade, numa Câmara 
que criamos para vocês; vocês ali atuarão, darão seus pareceres, 
e nós seremos melhor iluminados do que presentemente". 

Senhores Senadores e Senhores Deputados, precisamos ser 
francos e sinceros. Por acaso têm nossas Comissões verdadeira 
capacidade e conhecimento acêrca das 1natérias que lhes dizem 
respeito? Vemos médicos na Comissão de Constituição e Justiça. 
Vemos advogados na Comissão de Saúde. Pertencem à Comissão 
de Minas e Energia pessoas que nada entendem sôbre o assunto. 
Na Comissão de Educação, que deveria ser composta de professôres, 
de elementos competentes e capazes, vemos pessoas de todo jaez. 
Tudo isso, porque o critério tem sido político. 

Ora, se não temos capacidade, eficiência e competência téc
nica, por que não criamos essa Câmara que será a autêntica asses
sôra do Congresso e da qual receberemos também iniciativas de 
projetas para que aqui julguemos da sua constitucionalidade e 
juridicidade? 

O Sr. Alde Sampaio - Nobre Deputado, Vossa Excelência 
está discutindo uma tese realmente empolgante. Queria lembrar, 
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neste sentido, reportando-me aos meados do século passado, a 
sugestão dêsse grande espírito de economista e político que foi 
Stuart Mill. Êle já propunha uma Comissão legiferante, assessôra 
do Congresso, justamente para contrapor-se aos males que Vossa 
Excelência acaba de citar. O político tem a noção política. Mas, 
numa comissão técnica, muitas vêzes não está inteiramente a 
par do problema, em tôda sua inteireza. É uma comissão legife
rante, que êle não pretendia fôsse profissional, C'!_m~ posterior
mente se postulou, com a proposta de Vossa Excelencia e tomou 
também vulto em doutrinas. Êle queria homens que fôssem capazes 
de legislar com conhecimento da Nação e das leis. A proposição que 
Vossa Excelência faz, de uma Câmara orgânica em que só se 
tivesse em disputa os seus interêsses, realmente deveria ser com
plementada por êsses outros elementos que· fôssem senhores do 
sistema legal vigente do País, para· completar as opiniões e fazer 
um todo perfeito e sintético. Assim, então, a 1Câmara poderia ter 
uma assessoria perfeita e dispensar essas necessidades que vêm 
do Poder Executivo para a Câmara, muitas vêzes abusivamente, 
e ela é forçada a aceitar, porque o Poder Executivo tem sempre 
tanta influência sôbre o Poder Legislativo que êste se subordina 
ao que vem do Executivo e perde o direito à iniciativa das coisas. 
Neste ponto, queria completar a proposição de Vossa Excelência, 
lembrando ste fato que vem de um dos maiores espíritos univer
sais, que foi Stuart Mill. 

O SR. PLíNIO SALGADO- Agradeço a Vossa Excelência o 
aparte realmente muito oportuno. Stuart Mill, chefe da escola 
associacionista, foi um dos espíritos mais brilhantes do século 
passado e, como homem de gênio, antecipou-se às realidades que 
hoje sentimos. Mas os grandes espíritos europeus já não só estão 
de pleno acôrdo com a idéia da Câmara orgânica, como fazem dela 
propaganda em seus livros. Citarei apenas para não perder imenso 
tempo com muitos nomes, o sociólogo russo Sorokin; o Professor 
Léo Gabriel, de Viena; o jurista francês Henry Burdeau; o Pro
fessor Gurvitch, de Leningrado, que depois lecionou em Praga, 
na Sorbonne, atualmente se encontra lecionando nos Estados 
Unidos; o historiador inglês Toynbee; o ex-Premier francês Mendés 
France, que, no ano passado, publicou livro exatamente propondo 
a câmara orgânica como indispensável. Citarei o teórico do tra
balhismo inglês Harold Laski, que também pensa do mesmo modo, 
e o grupo de catedráticos americanos reunidos na Universidade 
de Pittsburg, que, depois de debater o problema dos grupos de 
pressão sôbre os parlamentos, chegaram à conclusão unânime da 
necessidade da criação de uma câmara, que lá chamam econômica 
e que eu aqui denomino orgânica, porque faço com que entrem 
para ela os elementos culturais da Nação. ~sses grandes profes
sôres, como o Professor Truman, o Professor Steiner o Professor 
Schaltzmeyer, o Professor Kay, como muitos outros, todos unâni
memente propuseram a criação da câmara econômica nos Esta-

. ' dos Unidos, para livrar o Congresso da ação dos grupos de pressão. 

-
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Mas o maior propagandista dela é o Bispo de Nova York, Fulton 
Sheen, que tem um argumento fundamental. Diz êle que existe 
mais afinidade e ligação entre um ferroviário da Califórnia, no 
Pacífico, e um ferroviário de Nova York, no Atlântico do que entre 
dois indivíduos que moram na mesma cidade mas que pertencem 
a profissões diferentes. É uma realidade. Há muito mais motivo 
de união na defesa de um interêsse comum entre aquêles que per-
. tencem à mesma categoria, do que entre os recrutados geogràfi
camente pelo sufrágio universal. 

Senhores Senadores e Senhores Deputados, tive a fortuna de 
antes da crise posterior à Segunda Grande Guerra, antes que 
espíritos eminentes entendessem acertada a criação da câmara 
orgânica, haver, por intuição e pela leitura de Alberto Tôrres, 
Oliveira Viana, e de alguns escritores co1no Berdiaev e outros, idea
do a criação dessa câmara. É indispensável. 

Depois, um fato ainda mais impressionante pede a criação 
desta Câmara. O grande economista e Professor da Faculdade de 
Economia de Londres, Frederick Hayek, publicou um livro inti
tulado "O Caminho da Servidão". ~le demonstrou que nós podemos 
legalizar a ilegalidade, que não deixará de ser ilegalidade, ainda 
que legalizada pela anuência dos legislativos débeis. Há um capí
tulo em que êle trata dos planejamentos. ~ste capítulo é o mais 
importante do livro. 1:le diz que a concessão de podêres excessivos 
ao Executivo, para atuar em matéria econômico-financeira, leva 
inevitàvelmente os países ao caminho da servidão e, portanto, de 
nada valem as proclamações e consagrações de direitos individuais, 
quando o cidadão está sujeito a coações de ordem econômico-fi
nanceira, criadas mediante planejamentos executados por gover
nos dispondo de excessivo poder. Acrescenta que o nazismo na 
Alemanha só foi possível porque, antes do nazismo, já o Congresso 
estava dando podêres excessivos ao Presidente da República em 
matéria econômico-financeira, e o povo se foi acostumando àquela 
escravidão. De modo que o nazismo encontrou clima propício à 
implantação de um regime brutal de fôrça e à abolição de tôdas 
as liberdades. Ora, a Câmara Orgânica terá uma função de con
trapêso. Hoje, temos um Presidente da República animado das 
melhores intenções e que cumpriu a sua palavra mandando-nos 
uma Constituição, para que o seu sucessor não esteja sob o impe
rativo das circunstâncias, à mercê de atas institucionais ou com· 
plementares. Amanhã, depois de amanhã, mais tarde, quem será 
o Chefe da Nação? Com os podêres extraordinários que estamos 
conferindo ao Executivo, no plano econômico-financeiro, a Cá· 
mara Orgânica constituirá uma vacina contra futuras ditaduras 
e Estados totalitários, venham da direita ou da esquerda. É uma 
necessidade que as classes interessadas sejam ouvidas, para que 
o povo não fique à mercê do arbítrio de um homem ou de meia 
dúzia de teóricos de gabinete ou, sobretudo, de homens de Estado 
imbuídos da idéia de um fortalecimento cada vez maior do seu 
poder até atingir as raias da ditadura. 
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Oportuna é, portanto, essa Câmara, em todos os sentidos. 
Há pouco, ouvi o discurso do orador que me precedeu, Depu

tado Oscar Corrêa. Houve uma passagem que me impressionou, 
por vir de acôrdo com as minhas idéias, quando S. Exa. se refere 
justamente ao fator econômico como fundamento das liberdades 
políticas. 

Srs. Congressistas: nós, no Br!ls.il, esta~os_ vivendo, ~ t~m~s 
vivido há longo tempo, sob o dom1n1o das flcçoes. Tudo e f1cçao 
nn Brasil. 

Autonomia municipal? Os municípios dependem dos Gover
nadores de Estado. Os prefeitos são mendigos nas ante-salas dos 
palácios dos governos estaduais. Nestas condições, não ·há liber
dade de voto, porque a população precisa impedir que o prefeito 
fique na lista-negra. Então, autonomia municipal é uma ficção, 
é uma mentira. 

Autonomia estadual? Nós consagramos a autonomia dos Esta
dos-membros. Elas vêm de longas origens, desde os tempos da 
colonização Del Rei Dom João III, com as capitanias, até o pe
ríodo imperial das províncias. E, finalmente, veio a República, que 
viu com clareza êste grave problema, porquanto do excesso de cen
tralização do Imperador resultaram as revoluções de Pernambuco, 
em 1824, do Rio Grande do Sul, em 1835, e a revolução paulista e 
mineira, de 1842. 

A República verüicou, com clarividência, que a base da uni
dade nacional é a federação. Sem federação não poderia e não 
pode haver unidade nacional. Mas pergunto: o nosso sistema fe
derativo é uma realidade ou uma ficção? É uma ficção, porquanto 
o mes~o que sucede com os Municípios e1n relação ao Govêrno 
do Estado sucede com os Governadores em relação ao Govêrno 
da União. · 

O Govêrno da União tem o poder emissor. O Govêrno da 
União traça as normas gerais da política econômica do País. Isto 
cria para os Estados situações das mais graves. Os orçamentos 
estaduais se desequilibram permanentemente, pelo aumento do 
preço dos materiais, pela necessidade de aumentar os vencimentos 
dos funcionários. Os Governadores dependem, vivem também de 
chapéu na mão em face do ~residente da República e dos Minis
tros. Então, não temos nem autonomia municipal nem Federação 
verdadeira. E os Estados têm de andar direito, politicamente di
reito, de acôrdo com aquêle que lhes supre as deficiências, as 
necessidades e lhes acode às aflições financeiras. Como se vê, es
tamos vivendo um romance, estamos vivendo numa fantasia. A 
realidade está consubstanciada nas nossas instituições? Penso que 
não. Essa Câmara orgânica é o princípio, é o comêço de uma 
compreensão exata das realidades do País. Por isto, apresentei 
essa emenda . 

. Infelizmente, Srs. Congressistas, dois regimes de fôrça, de 
brutalidade - o nazismo e o fascismo - desvirtuaram também 
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a função das câmaras orgânicas, criando as tais câmaras corpo
rativas, que não eram mais do que títeres na mão do partido único. 
Desmoralizou-se a idéia, desfez-se uma ilusão. É verdade que o 
fascismo foi buscar a idéia na Igreja Católica, na palavra dos 
sumos pontífices, quando se referiam às corporações da Idade 
Média. E, principalmente, como Mussolini não tinha nenhum pro
grama, quando chegou ao poder, e não sabia o que fazer, porque 
era apenas contra o comunismo foi buscar nas idéias de D. Sturzo, 
chefe do Partido Popular Católico, a idéia corporativa, mas desvir
tuou-a, como desvirtuaram tôdas as boas coisas os regimes de 
fôrça. 

Foi, portanto, também uma experiência errada, mas não dei
xou de reconhecer o pensamento cristão de que os grupos naturais 
expressos nas entidades de classe exprimem uma realidade humana 
e são a manifestação mais viva dos próprios direitos individuais, 
segundo o direito natural. 

Srs. Congressistas, um homem que luta constantemente por 
sua pátria, que não tem sido nem oposicionista sistemático nem 
governista incondicional, que se debruça nos livros dos mestres 
do pensamento brasileiro sempre esquecidos, que convive com o 
povo e sente suas necessidades, êsse homem, no íntimo da· cons
ciência, tem o prazer de cumprir seu dever, de servir à Pátria, 
em tôdas as ocasiões. Foi com êste pensamento de bem servir à 
Nação que apresentei a minha emenda. Sei e sabia que ela iria 
chocar a mentalidade rotineira e a incapacidade de visão das rea
lidades, já observadas por Alberto Tôrres, de grande parte dos ho
mens públicos do nosso País. Mas cumpro um dever para com as 
futuras gerações, porque essa idéia vai ser triunfante no mundo 
ocidental, inevitàvelmente como conseqüência do próprio desen
volvimento econômico, científico e técnico de nosso tempo. 
. Somos o século da grande síntese. Passamos o período da 

análise e da unilateralidade na consideração dos problemas. Esta 
idéia irá ser triunfante, e eu a ela servirei como servirei à minha 
Pátria, como aquêle velho cavaleiro de que nos fala Alexandre 
Herculano, Gonçalo Mendes da Maia. ~ste cavaleiro da Grande 
Tôrre, fronteiro do Rei, certa manhã gritou para o seu págem: 
"Págem, traga-me minha lorigana e a minha couraça. Traga-me 
a minha espada durindana, mande selar o meu melhor ginete, 
porque hoje faz 85 anos que fui batisado, 70 que visto armas, 65 
que fui armado cavaleiro e quero festejar esta data com uma 
investida na Frontaria dos Mouros". 
· ~ste espírito da permanência na luta, da fidelidade aos prin

cípios, do amor às nobres causas, êste espírito deve a todos animar 
e a mim me anima, pouco me incomodando as vitórias e derrotas, 
que, como diz "Rudyard Kipling, ambas são impostoras: impostora 
é a derrota, impostora é a vitória, porque o homem só vale por 
si mesmo, se é capaz de ser homem. Nestas condições é que me 
apresento perante V. Exas. para pleitear assentimento à minha 
emenda. Se me atenderem, será como que uma coroa de louros 
na fronte de um velho lutador. Se não fôr atendido, já estou habi-

.•... ~;;;:,; i 
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tuado, na minha longa carreira pública, às coroas de espinhos, 
que sangram mas nos recomendam à posteridade. 

Srs. Congressistas, sejam pois estas as minhas palavras acêrca 
do objeto que me trouxe à tribuna. E, agradecendo a atenção de 
todos, estou convencido de que, com espírito esclarecido, com lu
cidez, com desejo de bem servir à Nação, V. Exas. prestigiarão mi
nha iniciativa, que trará, primeiro: a representação dos margi
nalizados, que chamam industriais, comerciantes, lavradores, tra
balhadores do campo e da cidade. V. Exas. os arrancarão da mar
ginalidade e lhes darão um lugar na vida pública do País. Em 
segundo lugar, estarão Vossas Excelências de acôrdo com as idéias 
novas e triunfantes do século e com as circuntâncias novas criadas 
- como disse bem o Ministro da Justiça, no preâmbulo com que 
enviou o projeto de Constituição ao Presidente da República: Os 
estudiosos de Direito Constitucional se encontram perplexos diante 
das novas condições criadas pelo surto da ciência, da técnica, pelo 
progresso industrial e o levantamento das massas. 

Tem S. Exa. razão. Só lamento não haja inserido, no projeto 
que enviou, algo de nôvo, de acôrdo com êsse estado de espírito, 
de perplexidade a que S. Exa. faz menção. Em terceiro lugar, 
estarão V. Exas. premunindo a Nação contra futuras ditaduras, 
que começam no campo financeiro e terminam no campo político 
com a abolição de tôdas as liberdades individuais. Terão prestado 
um grande serviço à Pátria; porque não serei eu, serão V. Exas. 
os autores desta inovação revolucionária, prestigiada já pelo apoia
menta de 199 deputados. Mas vale quem ouviu, entendeu e agiu 
do que quem falou. Serão os nobres Congressistas os verdadeiros 
criadores do nôvo órgão. As gerações futuras poderão dizer: na 
verdade, aquêle homem falou, êles o ouviram e, ouvindo medita
ram; e meditando, deliberaram; e deliberando, levantaram-se e 
marcharam unidos para a construção da grande nacionalidade, 
cuja soberania e cujas liberdades, garantidas a todos os cidadãos, 
representam hoje a glória das geraçõ-es que os sucederam. 

Seja realmente êsse o fato que ocorra neste Congresso, e me 
darei por satisfeito por tudo quanto tenho feito para servir à 
minha Pátria. 

Já uma vez vi-os de pé, Srs. Senadores e Deputados, aplaudindo 
um discurso que aqui pronunciei sôbre a Batalha do Riachuelo. 
E eu disse no íntimo do meu coração: nem tudo está perdido no 
Brasil. O Congresso é patriota, o Congresso é nacionalista, o Con
gresso é idealista e, além de esclarecido intelectualmente, é sen
timental. Porque é o sentimento, principalmente quando as idéias 
n~le se transformam, que atua, de modo decisivo, para a renova
çao dos povos, para a reconstrução das nacionalidades, para os 
novos rumos do futuro sob a luz mais brilhante do mais brilhante 
ideal. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado.)10 

10 DCN, 13-1-67, pág. 129. 
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O SR. BENJAMIN FARAH *-Sr. Presidente, recebi na segun
da-feira uma comunicação do Presidente da Associação dos Servi
dores Civis do Brasil que traduz a sua revolta e a sua indignação 
pela rejeição da Emenda n.0 2, que dispõe sôbre a aposentadoria 
dos servidores civis com trinta anos de serviço público. 

Hoje, Sr. Presidente, recebi nova comunicação daquele Pre
sidente, que é o Dr. Ibanny Ribeiro, fazendo apêlo dramático à 
Casa para reexaminar a posição da Comissão que apreciou as 
emendas à Constituição. 

Realmente, não houve uma derrota límpida, esmagadora sôbre 
essa pretensão porque o quorum vencedor foi mínimo durante a 
luta que se travou naquela Comissão e a diferença foi de um voto, 
isto é, de nove a dez. Naturalmente, um descuido, talvez oriundo 
de um elemento que pudesse votar a nosso favor, não sei bem o 
que seja, Sr. Presidente, ou a pressão do Govêrno, que pode reexa
minar essa posição porque, neste instante, o funcionalismo está 
desencantado e, direi mesmo, indignado com esta decisão da Co
missão. Se a emenda que dispõe sôbre aposentadoria, por mim 
apresentada e que teve parecer favorável no Sr. Relator, não passar 
no Plenário do Congress.o Nacional, os Estados que haviam con
signado nas suas Constituições essa conquista dos servidores, os 
verão privados dêsse direito e, naturalmente, será mais um desen
canto, mais uma derrota para os servidores. 

Apelo para os Deputados que representam aquêles Estados e 
para os das outras Unidades da.Federação, que conhecem de perto 
o desejo do funcionalismo, no sentido de que cerrem fileiras 
conosco. 

:&:sse princípio, Sr. Presidente, não é um princípio revolucio
nário, não é uma inovação, conforme disse, pois 11 Estados já a 
haviam concedido aos seus servidores, a Constituição concede aos 
magistrados, as funcionárias públicas federais também conquis
taram a aposentadoria aos 30 anos de exercício, os militares pas
sam para a Reserva com 30 anos de serviço ativo. 

Ao menos por eqüidade, por justiça, o Congresso na delibe
ração da próxima semana, quando examinar as emendas, deverá 
decidir favoràvelmente. Tenho a impressão de que o Congresso 
aprovará essa emenda - não perdi a esperança - o Legislativo 
costuma sentir os anseios e a realidade do nosso povo. 

Oportunamente voltarei à tribuna para tratar dêsse assunto 
pela última vez - quem sabe - e confio nos congressistas. Espero 
que os congressistas não causem uma decepção definitiva, porque 
aquela derrota na Comissão que estuda o Projeto de Constituição 
pode ser reexaminada e os funcionários poderão sair vitoriosos 
dêste Plenário continuando a dar em paga o seu esfôrço, o seu 
trabalho e o ~eu grande amor a êste País. (Muito bem! Muito 
bem.)u 

u DCN, 13-1-67, pág. 138. 
"' Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. BENJAMIN FARAH (Comunicação)*- Sr. Presidente, 
acabo de receber, neste instante, memorial da Associação dos Ser
vidores Civis do Brasil, de apoio à emenda de aposentadoria dos 
servidores com trinta anos de efetivo exercício. 

1:sse memorial, que será provàvelmente encaminhado aos Srs. 
Deputados, está vazado nos seguintes têrmos: 

"Sr. Congressista, 

No momento histórico da Nação em que o Congresso Nacio
nal, órgão máximo da soberania popular, é convocado a partici
par dos trabalhos de reforma do texto da nossa Carta Magna, 
os Servidores Civis do Brasil apelam para o alto espírito de 
justiça de V. Exa., no sentido de lhes ser facultado o direito, por 
que vêm há longos anos pugnando, de aposentar-se· aos 30 anos 
de etetivo serviço. 

Sr. Congressista, como sabe V. Exa., o Sr. Presidente daRe
pública, ao sancionar a Lei número 4.092, de 16 de dezembro 
de 1965, de sua iniciativa, fixou em 30 anos a idade de trans
ferência para a reserva dos oficiais de nossas classes armadas, 
sob fundamento de que havia necessidade de se corrigir adis
torção então existente na lei anterior que estipulava em 25 
anos a faixa etária -para a mencionada transferência. 

Mas, Sr. Congressista, o próprio Chefe da Nação, na inarre
dável determinação de ''pôr têrmo às disparidades de. trata~ 
menta de evitar ·o caminho da ilegalidade", em seu 2. o dis.curso 
de Terezina asseverou que a Revolução de 1946 deve alcançar 
seus elevados objetivos por via legislativa, "através de leis que, 
sem deixarem de ser· aplicadas a todos os brasileiros, sem dis
tinção, lhes permitam prosseguir o árduo trabalho de reorga-
nização e redemocratização do Brasil". . 

Ora, Sr. Congressista, com estas solenes palavras, o Sr. Pre
sidente da República nos empresta os fundamentos jurídicos 
para confiarmos em que V. Exa. por eqüidade e justiça; aprove 
_a inserção na futura Constituição Brasileira de dispositivo que 
consagre a aposentadoria dos Servidores Civis do Brasil em 
igualdade de condições em ·que o Chefe do Govêrno concedeu 
aos funcionários militares.. -

Assim procedendo, estará V. Exa., efetivando um manifesto 
e cometendo ato de justiça, que não mais poderá ser argüido 

. de qualquer eiva de inconveniência ou inoportunidade. 
Ninguém, de fato, Sr. Congressista poderá em sã consciência, 

após a vigência da Lei n.o 4.092, sequer imaginar, sob pena de 
incorrer em grave injustiça, que a concessão da aposentadoria 
aos 30 anos só deve ser reconhecida para os funcionários mi
litares. 

• NA.o foi revisto pelo orador. 
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Se alguém po~v~nt~ra sustentar tal coisa, estará, por certo, 
defendendo a ex1stenc1a, de um lado, de privilegiados "Xátrias", 
emanados dos braços obsequiosos da Revolução, e, de outro 
lado, de desprezados "Vaícias", saidos, não se sabe como, de 
suas pernas. 
Ora, Sr. Congressista, isto não se compagina, de forma algu
ma, com os firmes propósitos do Govêrno revolucionário, de 
pôr um paradeiro aos privilégios e disparidade, o que deverá 
ser atingido "através de leis, que, repetimos com o honrado Sr. 
Presidente da República, sem deixarem de ser aplicadas a to
dos os brasileiros, sem distinção, permitirão à Revolução pros
seguir o árduo trabalho de redemocratização do Brasil". 

E' o que confiam e esperam os funcionários civis do Brasil 
do reconhecido espírito de justiça de V. Exa., porque a lei deve 
se~ justa - "aequitar se fuitur legem". 

Associação dos Servidores Civis do Brasil". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem, muito 
bem, palmas.) 12 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DEPUTADO UNIRIO 
MACHADO NA SESSAO DO CONGRESSO NACIONAL DE 12-1-67, 

QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO DEPOIS 

O SR. UNIRIO MACHADO- Sr. Presidente, Srs. Congressis
tas, volto a ocupar a atenção dêste plenário, para pronunciar-me 
contràriamente ao anteprojeto de Constituição que o Poder Exe
cutivo des~ja impor à Nação. Volto a manifestar-me contrário ao 
processo de que se utiliza, para disfarçar, a dissimular a outorga de 
uma Constituição, através da cc-responsabilidade do Poder Legis
lativo. 

Na primeira oportunidade em que ocupei a atenção dos Srs. 
Congressistas, levantei a preliminar de incompetência dêste Con
gresso- para elaborar esta Constituição. E o fiz por entender que 
falece ao atual Congresso poder constituinte para elaborar uma 
Constituição nova ou para reformular totalmente a atual Consti
tuição. Em verdade, esta legislatura não recebeu do povo poder 
constituinte; êste poder não integra o nosso mandato. E tanto mais 
grave o fato, quando consideramos que estamos no fim desta legis
latura. Jâ existe eleita nova legislatura, que modifica a composi
ção dêste Congresso. Logo, ao nôvo Congresso, e· não ao que finda, 
deveria ser atribuída a função constituinte. _ 

Não compreendemos, portanto, o açodamento com que pre
tende o Poder Executivo arrancar de uma legislatura prestes a 
extinguir-se, aquela suprema tarefa de dar ao país uma Constitui-

a DCN, 14-1-67, pãg. 170. 
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ção, quando poderia o pleito de 15 de novembro ser feito para eleger 
uma Assembléia Constituinte. 

Isto é demais. É brincar de constituiu te. É menosprezar a maior 
atribuição que se possa conferir à uma Assembléia. 

Sr. Presidente, pronunciamo-nos, na9-uela ocasião, contra o pr~
jeto em conjunto contra todos os seus t1tu~os e todo_s os seus capi
tulas, por entend~rmos ilegítima a sua elaboração e ilícita a sua im
posição ao povo brasileiro. Manifestamo-nos ta~bém contra o mé
rito a filosofia autoritária, autocrática e centralista que fundamen
ta todos os títulos e todos os capítulos do projeto de Constituição, 
que provocou reação de todos os setores, especialmente dos consti
tucionalistas, advogados, suas ordens ou institutos, dos estudantes, 
e até da imprensa em geral. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, não podemos examinar se
paradamente, como estamos fazendo, títulos e capítulos do proje
to de Constituição .. Isto porque os vícios e defeitos que referimos 
decorrem de uma falsa filosofia, de uma errônea concepção, que 
invalida o todo e desfigura tôdas as suas partes, separadamente. 

Seria também errado considerar isoladamente o projeto de 
Constituição, a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional e 
tantos outros projetas de lei, impostos com o mesmo propósito de 
centralização do poder que anima o Poder Executivo. Não são atos 
isolados e isoladamente não podem ser examinados e considera
dos. São, antes, elos de uma mesma corrente, fatos que só se com
preendem quando examinados no conjunto da evolução de um 
processo histórico que se instalou, com a imposição, pela fôrça, do 
atual Govêrno, a primeiro de abril. Basta se considere que a Cons
tituição, a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional, tôdas elas 
estão imbuídas dos mesmos princípios autocráticos, autoritários e 
centralistas que ditaram os Atos Constitucionais e Complementares. 

Em ~rdade, a sua elaboração, ao apagar das luzes, por um Le
gislativo que termina tão melancolicamente o seu mandato, não de
corre senão do desejo de perpetuar no tempo normas e princípios 
dos atos institucionais e complementares cuja vigência terminaria 
em março próximo. Incorporados- a uma Constituição ganharão 
foros de normas con~titucionais e terão vigência prorrogada. 

No Título II, Sr. Presidente e Senhores Congressistas, o ante
projeto que nós combatemos, no seu todo, no conjunto de suas dis
posições e de seus princípios, trata da "Declaração dos Direitos" 
e, ao fazê-lo, o desdobra - a "Direitos Políticos", é "Direitos e 
Garantias Individuais". Na parte relativa aos direitos políticos, 
Senhor Presidente, Srs. Congressistas, bastaria a norma do art. 
142, § § 2.0 e s.o, para que ficassem comprovadas nossas afirmações. 
Se não, vejamos: -

"Art. 142. Além dos casos previstos na Constituição ... etc. 
§ 2.0 A suspensão ou perda dos direitos políticos far-se-á por 

decreto do Presidente da República, ou decisão judicial, con
forme o caso." 

·, 
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Consagra na Constituição o que já estava incorporado nos atos 
institucionais, isto é, o direito do Presidente da República, de 
cassar mandatos e suspender direitos políticos através de meros 
decretos. E estabelece o § 3.0 - "A lei estabelecerá as condições de 
requisição da nacionalidade e dos direitos políticos suspensos ou 
perdidos." 

E o art. 150, Sr. Presidente e Senhores Congressistas, elucida 
perfeitamente a tese que estamos sustentando, quando delega à 
legislação ordinária a fixação e a delimitação dos direitos e das ga
rantias individuais. 

Representa isso, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, desconhe
cer tôda a tradição do Direito Constitucional moderno, tôda a 
tradição do Direitó Público e tôdas as conquistas da civilização que 
consagram, uniformemente, a regra de que direitos e garantias de
vem ser inseridos no texto da Constituição, para não ficarem 
sujeitos aos azares e aos riscos de uma legislação ordinária. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, êsses vícios e êsses defeitos 
que agora apontamos no Título II, resultam, como dizia, da filoso
fia autocrática, autoritária, centralista de todo o projeto. Vejamos, 
por exemplo, o título I, Da Organização Nacional", que consagra a 
Hipertrofia do Poder Executivo e a atrofia do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário. Hipertrofia do Poder Executivo, com a amplia
ção das suas atribuições, inclusive a de legislar por decretos-leis. 
Atrofia do Poder Legislativo, com a redução da sua capacidade e 
da sua independência. 

Também neste Título Primeiro, o autocracismo resulta das fun
damentação do poder na fôrça, e não na soberania popular: "Todo 
poder emana do povo e em seu nome será exercido". 

Qu.ando, no Título Primeiro, o Projeto estabelece a eleição in
direta do Presidente da República e as nomeações de prefeitos das 
Capitais, nega o princípio democrático segundo o qual o poder ema
na do povo e em seu nome é exercido. 

E, da mesma forma como deparamos com êstes princípios, em 
todos os títulos, em todos os capítulos do antepJ.vjeto da Constitui
ção, vamos encontrar, ao examinar a lei de imprensa e a de segu
rança nacional, a mesma proibição e o mesmo propósito: limitar a 
liberdade de pensamento e a liberdade de sua expressão, ferindo a 
liberdade de imprensa; limitar os direitos políticos, os direitos e as 
garantias individuais, num projeto de segurança nacional. 

Há, portanto, uma constante em todo um processo histórico: a 
preocupação de fortalecer o Govêrno. E' a consagração do Govêrno 
forte. E' o que transpira dos atas institucionais, complementares, do 
projeto da Carta Constitucional, da Lei de Imprensa e da Lei de 
Segurança. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho- Nobre Deputado Uniria Machado, 
ouvindo os protestos de V. Exa. contra os defeitos inomináveis 
dêste Projeto de Constituição parafascista, não resisto à tentação 

• 
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de aduzir ao seu discurso as seguintes razões: o atual Projeto de 
Constituição oferecido pelo Govêrno dá tal ~nfase ao~ problemas 
de segurança Nacional, por um mal entendido ... conce~to. de segu
rança nacional que se quer fazer pr~valec~r s?bre ~Ireitos e ga
rantias individuais sôbre a competência legislativa, sobre a compe
tência judiciária, sÔbre o princípio da harmonia dos Podêres, sôbre 
todo o arcabouço democrático que já existia no País, que chegamos 
à conclusão de que a denúncia feita por alguns publicistas brasi
leiros é verdadeira. Não se está pretendendo impor uma Constitui
ção, outorgá-la ou votá-la. O que se está pretendendo é um estatu
to de país neo-colonial, colocado na periferia do Ocidente e subme
tido às pressões militares do Pentágono e dos grupos econômicos 
norte-americanos. E, para obter a submissão e a dependência des
ta Nação aos interêsses externos da metrópole norte-americana, é 
necessário então abolir as liberdades, confiscar direitos consagra
dos e conjugar todos os podêres nas mãos de um delegado da Sor
bone do instituto militar que hoje dirige os destinos do Brasil com o 
objetivo de mantê-lo dependente e submisso à potência metropo-
litana. 

O SR. UNíRIO MACHADO - Muito obrigado ao aparte com 
que Vossa Excelência ilustra. o meu modesto discurso. 

A primeira parte da intervenção de V. Exa. tem uma coinci
dência profunda com um artigo que acabo de ler do eminente es
critor brasileiro Tristão de Ataide, em que, há pouco tempo, ao 
considerar o fim do ano de 1966 e o processo da denominada Revo-

. lução de 1.0 de abril, faz referência especial ao fato de se colocar a 
"segurança" como preocupação única ou suprema a prevalecer sô
bre tôdas as outras preocupações do Govêrno. 

Deputado Oswaldo Lima Filho, a segunda parte de sua inter
venção, pretendíamos abordar nas considerações ao título III "Da 
Ordem Econômica". 

Efetivamente aí se pode ver claramente aquilo que a V. Exa. se 
refere, especialmente quando, a pretexto de um liberalismo econô
mico superado e ':L-~ .não encontra mais ressonância no mundo 
contemporâneo, o Govêrno consagra o primado da iniciativa pri
vada em tudo, até mesmo nos setores vitais, e, desta forma, abre as 
portas ao capital estrangeiro. Basta ver, a .respeito, a exploração de 
riquezas do solo e subsolo, a mais ampla incursão da iniciativa pri
vada e, através desta pretensa iniciativa privada, a ampla incursão 
do capital alienígena. · 

O ~esmo principio, Senhor Presidente e Srs. Congressistas, 
autocrát1co, centralista, a mesma preocupação de poder funda
mentado na fô~ça., se vê até ~es~o no tratamento de aspectos 
humanos, ou seJa, quanto aos d1re1tos dos trabalhadores e aos di
reitos do funcionalismo público. E' a evidência contra a estabilidade 
do ~rabalh_ador, contra as gar~~t~as dos funcionários, quando não 
ace1ta e nao consagra, em defm1t1vo, o que hoje parece pacifico; a 
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aposentadoria aos 30 anos. O projeto dá a aposentadoria aos 30 
anos apenas à mulher ... 

O Sr. Oswa·ldo Lima Filho - Aos civis, porque aos militares 
garante essa aposentadoria. 

O SR. UNíRIO MACHADO - ... mantendo aquela disparidade 
a que já fizemos referência, em certa oportunidade, nesta Casa. 
Quando discutimos com o então eminente Líder Pedro Aleixo, cha
mamos a atenção para a disparidade de tratamento entre civis e 
militares. Não se quer dar aos civis 30 anos para a aposentadoria, 
mas se consagra, através da lei atual, 25 anos para a reforma de 
militares. 

Nesta oportunidade, desejamos esclarecer que, por absoluta 
coerência, após têrmos estudado em todos os seus detalhes a matéria 
e preparado algumas dezenas de emendas, entendemos que não 
deveríamos apresentá-las, mesmo depois de colhidas as assinaturas. 
Do contrário, estaríamos sendo incoerentes. Se negamos poder cons
tituinte ao atual Congresso, e se consideramos ilegítima a elabora
ção dessa Constituição, teríamos de recusar cc-responsabilidade na 
sua elaboração. 

Queremos, portanto, deixar consagrada nossa absoluta incon
formidade, nosso desacôrdo com o ante-projeto de Constituição, e, 
antecipadamente, com o projeto de arrôcho da imprensa e o preten
dido projeto de lei de segurança, pois vemos em todos êles a mesma 
preocupação de forma constante, de consagrar um Govêrno forte, 
autoritário, centralista e autocrático. 

Tudo isso nega e democracia, a soberania popular, os direitos 
políticos, as garantias individuais, o desenvolvimento e a emanci
pação econômica do País. Consagra uma política que fracassou nos 

. seus objetivos, até mesmo no de combater a inflação, pois dados 
oficiais comprovam a tremenda elevação do custo de vida. 

Terminamos nosso discurso, Senhor Presidente, Srs. Congressis
tas, neste plenário frio e vazio. Lamentamos tanto desinterêsse, que 
tão importante é a função de discutir e votar uma Carta Constitu
cional. lt a prova de que na hora da votação, o silêncio da ARENA 
será recompensado pelo rôlo compressor, que aprovará o que o Go
vêrno deseja. (Muito bem.) ts 

O SR. BENJAMIN FARAH (Para uma breve comunicação) * -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, não sei se terei oportunidade de 
fazer o exame de algumas emendas apresentadas ao projeto d_e 
Constituição. No entanto, a algumas delas, Sr. Presidente, aprovei
to a ocasião para fazer-lhes referência. 

18 DCN, 14-1-67, pág. 191. 
• Não foi revisto pelo orador. 
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A primeira é a Emenda 14, de minha autoria, que, juntamen
te com a Emenda 369, do nobre Deputado Paulo Sarasate, se fundiu 
na emenda que está assim redigida: 

"Respeitado o direito dos candidatos aprovados em c?ncurs_o 
público aos cargos vagos a que concorreram, os a tuaiS serVI
dores que contarem ou venham a contar cinco anos de exercí
cio e tenham sido nomeados ou admitidos até 30 de novembro 

' -de 1966, serão automàticamente efetivados, e passarao a ocupar, 
em conseqüência, cargos extintos, quando vagarem, em qua
dros suplementares especialmente criados para êsse fim." 

Sr. Presidente, essa redação foi feita pelo nobre Senador Eurico 
Rezende que requereu destaque para as emendas ns. 14 e 369 que 
acabou dando êste arranjo e que, segundo estou informado por al
gumas organizações de servidores, atende, perfeitamente, à grande 
maioria dos interessados. A emenda n.0 369 é de autoria do nobre 
Deputado Paulo Sarasate, e estou informado de que foi inspirada 
pelo nobre Senador, Daniel Krieger. Constitui ela, neste momento, 
uma das aspirações dos servidores. 

Quero também consignar minha simpatia pela emenda n.o 
881-E, que dispõe sôbre nomeação de concursados. Gostaria que 
essa emenda tivesse outra redação, tal como foi apresentada pela 
classe dos agentes fiscais do impôsto aduaneiro do Ministério da 
Fazenda. 

A emenda que trouxeram está assim arquitetada: 

"Os atuais concursados habilitados em concurso de provas, 
efetuado pelo Departamento Administrativo do Serviço Pú
blico para o provimento em cargos da C1asse "A" da Série de 
Classes de Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro do Ministério 
da Fazenda (C. 436), homologado em 29 de junho de 1962, 
com o seu prazo de validade em vigência, serão todos auto
màticamente nomeados efetivos na data da promulgação dêste 
ato." 

Esta seri,a a emenda que atenderia melhor a essa classe, entre
tanto não foi apresentada, como devia, e não sei por que motivo não 
apareceu na publicação do avulso, onde figura outra que atinge 
uma área muito maior, que é a Emenda 881-E: 

"Os atuais concursados habilitados em Concurso Público pa ... 
r a a~ Re~ar~içõe~, Federais, realizados pelo Departamento do 
Serv1~0A PU:bllco, !a homologados~ ~om o seu prazo de validade 
em VIgenc1a, serao todos automaticamente nomeados efetivos 
na data da publicação dêste ato." 

Sr. Presidente, para concluir, quero consignar aqui uma Decla
ração de Voto que diz o seguinte: . 

"O Senhor Deputado Nelson Carneiro colheu assinaturas 
para Emendas à Constituição. E pediu o meu apoio. 
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Como aco:ntece? com a maioria dos congressistas, a colheita 
de nomes foi realizada antes da elaboração das Emendas. Estou 
por dizer: foi feita em confiança. 

"Eu, porém, perguntei ao nobre colega se o meu nome iria 
endossar Emenda referente ao divórcio ou coisa semelhante. 
S. Exa. respondeu que não. 

Logo, eu não tive dúvida. Dei o meu apoio. O ilustre depu
tado guanabarino, valendo-se dessa confiança, que é uma tra
dição neste Congresso, maldosamente, entre as diversas Emen
das elaboradas, colocou dois dispositivos com a redação abaixo: 

Emenda 130 - Da Família, da Educação e da Cultura. Ar
tigo ... O casamento é indissolúvel, salvo decisão final de se
gunda instância, que decrete o divórcio após cinco anos de 
desquite." 

E outra Emenda: 

"Título IV§ 4.0 • O casamento regulado nos parágrafos 2.o e 
3.0 dêste artigo não poderá ser dissolvido se o celebrante fôr de 
religião que preconize a indissolubilidade do veículo". 

Sr. Presidente, consigno aqui a minha estranheza pela mano
bra do Deputado Nelson Carneiro que, sabendo de antemão qual 
o meu pensamento; aproveitou da minha confiança para agir des
sa maneira. 

Rogo a V. Exa., faça constar o meu protesto e a minha veemen
te reprovação por êsse engenho do :Oeputado Nelson Carneiro, pois 
eu jamais fui divorcista". (Muito bem!)t4 

O SR. CELSO PASSOS* -Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
quis a regra imutável do Regimento e o princípio das inscrições 
que a minha vez de discutir o projeto de Constituição chegasse nu
ma manhã de domingo, ensolarada, alegre, própria ao descanso e 
ao folguedo de todos, inclusive da imprensa, e ao recolhimento 
daqueles que, segundo a religião, vão, antes, à missa dominical. 

Portanto, numa ocasião muito pouco propícia, venho falar 
sôbre matéria que reputo importante. Mas falo já menos com o 
desejo ou com a ilusão de convencer do que de simples satisfação da 
consciência pessoal para que amanhã, se merecerem leitura os Anais 
desta Casa não fique marcada a nossa ausência e a nossa omissão 
neste triste, melancólico e desesperançoso fim de legislatura, esten
dida no tempo para satisfação dos desejos ditatoriais do homem que 
empolgou o Poder nesta triste republiqueta em que hoje se conver
teu o Brasil. 

u DCN, 15-1-67, pág. 201. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Mas falaremos ou melhor monologaremos a propósito do Pro
jeto de Constituiçã~, cuja cara~terística, aparentemente, é um~ con
tradição. Ao mesmo tempo em que êle alarga, naqueles capitulas 
dedicados às garantias e aos direitos individuais, as regras do_ fun
cionamento dos podêres, amplia ~ marca, a p~es~n2a e a aç.a? ~o 
Executivo que faz dêste um proJeto de Constituiçao, autoritaria, 
em que d~saparece o que nos restava da Federação. ~orque, hoje,? 
Brasil é Federação apenas na regra morta e escr.Ita d~. Consti
tuição. De há muito os Estados perderam a autonomia politica, per
deram a autonomia fiscal e, agora, perdem por completo, com o 
nôvo regime tributário há pouco instituído, a autonomia econômi
co-financeira. Mas, ao mesmo tempo que o projeto alarga a área de 
arbítrio e autoritarismo, nesta parte inicial da Constituição, con
traditoriamente, ou· numa aparente contradição, êle estreita a in
tervenção do poder do Estado para liberalizar, no Capítulo da Or
dem Econômica e Social, não a intervenção do Estado, mas o pre
domínio quase total da iniciativa privada. E esta deve ser preser
vada, deve ser estimulada, mas não deve ser levada ao extremo de 
possibilitar que grupos econômicos supranacionais venham domi
nar capítulos inteiros, setores inteiros da nossa vida econômica. 

Mas a contradição, eu dizia, é. aparente, pois somente num 
regime em que as liberdades estejam tolhidas, em que a imprensa 
esteja ameaçada de total arrolhamento, somente num regime assim, 
é possível que, no campo econômico, se quede o Estado inerte e 
indefeso, pela falta de fiscalização, pela falta de publicidade, pela 
falta de uma imprensa que, bem ou mal, extravase, das Casas do 
Congresso e daqueles centros em que se discute a emancipação do 
País, as queixas, as acusações, os graves alertas que devem estar 
postos aos olhos do grande público. É assim, apertando, arrolhando 
no capítulo das liberdades e liberalizando no setor da ordem eco
nômica e social, ·que êste Govêrno traduzirá, no futuro, aquilo que 
tem sido a sua marca, ou seja, aquilo que tem caracterizado sua 
política de subserviência a grupos econômicos estrangeiros. Em 
verdade, êste Govêrno se tem caracterizado como mais realista que 
o rei, a correr diante da nação irmã mais poderosa, para oferecer 
aos grupos econômicos egressos dessa nação tôdas as condições de 
invadir nossa indústria, a fim de desnacionalizá-la e carrear mais e 
m~is lucros para o exterior, sem a contrapartida de inversões pro .. 
ve1tosas para o nosso progresso e a nossa emancipação. 

~sim, o Govêmo dastello Branco, o qual, se espera, em bre
v~s ~~~s encer!ará sua triste trajetória, deixará perpetuada na Cons
tlt~Içao, se n3;o. nos forem dadas a~mas para num futuro próximo 
reve-la e modificá-la, essa caracteristica essa marca ao lado das 
surdas, silenciosas e continuas restriçõe~ àqueles qu~ desejam ver 
nossa Pátria liberta, democrática e emancipada. 

Dentro d~sta. ordem de considerações, apresentamos algumas 
emendas, a prrmeua das quais relativas ao artigo 81 do Projeto, no 
qual vemos também esboçada a tentativa dêste Govêrno no sentido 
de tornar definitiva a abertura de flancos na segurança nacional -

'\ 
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e não podemos concebê-la senão como segurança absoluta e inde
pendência absoluta - para ceder lugar ao conceito de soberania 
relativa, de que o Chanceler Vasco Leitão da Cunha foi o primeiro 
pregoeiro. O art. 81, aprovada a redação do projeto, permitirá ao Sr. 
Presidente da República, no uso exclusivo de seu arbítrio, a deter
minar não apenas o trânsito de fôrças militares estrangeiras, mas 
também sua permanência no sagrado território nacional, sem que 
seja ouvido o povo através da sua representação eleita, ou seja, 
através do Congresso Nacional. 

O art. 81 representa bem a exteriorização dos propósitos de 
criação da fôrça interamericana da paz. Esta fôrça, cuja idéia foi 
lançada pelos Estados Unidos da América do Norte, encontrou a aco
lhida do nosso Govêrno, do nosso atual Chanceler, estranho militar 
que fêz sua carreira fora da caserna, ocupando postos reservados aos 
civis. O Sr. Juracy Magalhães tornou-se o porta-voz, no continente 
americano, da criação da fôrça interamericana da ·paz, deixando 
de lado até mesmo aquêles pruridos nacionalistas e autonomistas, 
que eram a marca e a característica das Fôrças Armadas do Brasil. 

Quer S. Exa., com sua visitação contínua e jamais interrom
pida às nações do continente americano, que todos os países da 
América Latina se rendam à idéia lançada pelos Estados Unidos da 
América do Norte, no sentido de que transformem sua soberania e 
sua independência, de absoluta em relativa, para permitir que tro
pas estrangeiras ocupem seu território; e quando falam em tropas 
no continente americano não pensamos, é verdade, nos contingen
tes que Honduras ou Costa Rica possam enviar ao Brasil, à Argenti
na ou ao México; pensamos, sem dúvida, nos marines dos EUA, que, 
no· passado, dando conteúdo à doutrina de Monroe, mal aplicada 
em nosso continente, desembarcavam nas infelizes repúblicas da 
América Central. 

E assim, o Sr. Juracy Magalhães, transformado em bedel do 
Departamento de Estado, vai de nação em nação lançar a idéia, ao 
mesmo. tempo em que, na Carta Constitucional, se incluiu o Art. 81, 
que, se feliz e bem aceita a idéia que vai sendo exposta pelo nosso 
Chanceler, permitirá que, no Brasil, mais do que aquêles 500 fu
zileiros que estão guarnecendo nossa decantada base de teleguiados, 
a Barreira do Inferno, que lança aos céus, para ridículo interna
cional, alguns foguetes com nomes também não nacionais, também 
desembarquem norte-americanos, como Nike-Apa~he e outros. Tudo 
de importação: as bases, os lançamentos e as guarnições de tropas 
estrangeiras. 

O art. 81, pois Srs. Congressistas, não pode, nem dev~ perma
necer na Constituição, a menos que desejemos ser me~os Indepen
dentes, menos firmes, a menos que tenhamos a espinha dorsal 
mais maleável do que algumas nações latino-americanas, possui~o
ras de menor potencial de riqueza que o Brasil, mas que tem resis
tido à cantiga solerte do Sr. Chanceler Juracy Magalhães, recusan
do a criação da fôrça interamericana de paz. Propusemos a manu
tenção quase integral do texto da vigente Constituição, assim alte-
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rando o art. 81. Êste, aprovado, significará que, ao mesmo tempo 
em que nos preparamos para asfixiar os direitos individuais e li
beralizar a ordem econômico-social, estaremos franqueando o sa
grado território nacional a fôrças estrangeiras, mormente às que 
possam pôr em risco a nossa soberania e transformar o Brasil num 
nôvo Vietnam. 

Esta alusão não é nascida dos meus receios, nem de um exa
gerado nacionalismo. 

Foi comprovada esta ameaça pelo Chanceler de um Govêrno 
recente, homem por todos os títulos insuspeito. No início desta 
legislatura, queríamos reunir nesta Casa um grupo de Deputados, 
dentro do antigo partido a que pertencíamos, para fazer face a pe
rigos que não eram, na época, os de asfixia . das liberdades, dado 
que pensá vamos ser pacífica a conquista da liberdade e da democra
cia em nossa terra. ~sse homem ilustre, insuspeito, repito, que 
teve a seu cargo o Ministério das Relações Exteriores, revelou-nos 
que o conceito de segurança continental, esposado pelo Departa
mento de Estado e expresso em frase recente do ex-chanceler Vasco 
Leitão da Cunha, é, hoje, o da soberania relativa. Dizia-nos êsse 
homem público, em reunião reservada, que haveria -. e, agora, 
realmente há- o risco de, para defender o conceito norte-ameri
cano de segurança continental, desembarcarem em nosso territó
rio fôrças dos Estados Unidos com o objetivo de garantir a sobre
vivência do nosso continente cristão e democrático. Com redação 
proposta pelo Govêrno, estaria aberta, no art. 81, a porta a êsse 
desembarque, à criação e transformação do Brasil num possível 
nôvo Vietnam da América Latina. Nesse momento, estou certo, ha
veria, neste País, alguém que não concordasse, alguém que não se 
submetesse, como se subinete·, hoje, quase permanentemente, êste 
Congresso Nacional. E estaríamos então vendo o Brasil dividido em 
guerrilhas. Nós, os patriotas, não necessàriamente comunistas, co
mo no Vietcong, mas todos aquêles que amam a independência 
de sua Pátria, estaríamos, não na Sierra Maestra, não naqueles 
pantanais da velha Indochina, mas na Serra .da Mantiqueira, na 
Serra da Canastra e outros recantos longínquos do Brasil, a de
fender a sua sobrevivência como Nação integrada, una e indepen
dente. Por isso, o Artigo 81 não pode ser mantido na sua redação 
original. Deve ser emendado para que a permanência ou trânsito 
de tropas sejam submetidos ao Congresso Nacional, para que só se 
admita a permanência de tropas em território nacional em tempo 
excepcional de guerra, da. qual participemos, não por imposição de 
tropas que aqui já estejam, mas pela nossa livre resolução de to
mar parte em um conflito armado. Além do Artigo 81, procuramos 
emendar, no capítulo da Ordem Econômica e Social, o Artigo 161. O 
Artigo 161 do projeto repete o texto da atual Constituição de 1946, 
no que respeita ao regime mineral, ao regime do subsolo ao seu 
aproveita~ento e à su3: exploração. Mas quero prevenir ~o Con
gresso Nacional que muitas emendas foram oferecidas nesse setor; 
inclusive os Deputados José Barbosa, Walter Batista, Edilson Tá-
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vora e o orador que neste momento ocupa a tribuna ofereceram 
emendas a êsse artigo, pois o mesmo reserva a brasileiros e a socie
dades organizadas no Brasil o direito de explorar e aproveitar o 
subsolo e os potenciais de energia hidráulica. Ora, aprovado êsse 
preceito, estaríamos com o texto de 46 mantido. Mas aí é que surge 
um detalhe por certo desconhecido da maioria dos Srs. Congres
sistas menos versados nessa matéria ou menos preocupados com 
êsse setor. E' que no regime da Constituição de 1946 e até 1962 
existia em pleno vigor o Art. 6.0 do Decreto-lei 1.985, de 29 de ja
neiro de 1940, ou seja, o Código de Minas. Ocorre que foi suspensa 
a execução dêsse Art. 6.0 , por resolução do Senado Federal, em obe
diência à comunicação que lhe foi feita pelo Supremo Tribunal 
Federal, de que o mesmo fôra declarado inconstitucional. Essa de
claração de inconstitucionaUdade, que representava o primeiro 
julgado neste sentido, o primeiro aresto que assim decidia, não cons
tituindo, pois, jurisprudência maciça, pacífica e remansosa que pu
desse permitir ·ao Supremo o expediente de oficiar ao Senado, foi 
assim feito estranha e surpreendentemente, porque aquêles grupos 
econômicos interessados no nosso subsolo obtiveram a reforma 
de uma decisão contrária do Tribunal de Recursos que assegurava 
ao Art. 6.o a sua plena constitucionalidade. Mas, recorrendo ao Su
premo, numa tarde em que, por certo, a maioria dos Ministros esta
va desatenta, reunida apenas uma turma, possivelmente naquele 
finzinho de sessão que antecede ao café de S. Exas., quando todos já 
estão cansados, eis que a decisão do Tribunal de Recursos é refor
mada e é declarado inconstitucional o Art. 6.o. E que dizia o Art. 6.0 , 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas? Dizia apenas isto: 

"O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outorgado a 
brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas de 
sócios ou acionistas brasileiros." 

Ora, se estivesse em vigor êste artigo, conjugado com o texto 
constitucional- o atual ou o que Executivo propõe- seria ainda 
possível à administração pública dar à expressão "sociedade orga
nizada no Brasil" a medida exata de que "sociedade organizada, no 
Brasil" seria, no espírito da lei, a sociedade constituída de brasi
leiros. 

Ocorre que o art. 6.o não está mais em vigor e, assim, a man
ter-s~ o texto proposto, teremos como "sociedade orga~iz!lda no 
Brasil" tôda e qualquer sociedade, mesmo aquela, const1tu1da por 
alguns sócios brasileiros, que tenha sede no Pa1s quando, pelo 
conceito moderno de Direito Comercial, não se caracteriza a na
cionalidade da sociedade pela sua simples sede social, mas pelo seu 
contrôle acionário, e, mais do que isso, pelo destino dos seus _resul
tados felizes, pelo destino dos lucros obtidos na exploraçao co
mercial. 

Por certo, brasileira não é, dentro desta ordem de idéias e aos 
olhos de todos, a Esso Brasileira de Petróleo. No entanto, se apro-
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vado êste texto, teremos como brasileira, para todos os fins e efei
tos a Esso Brasileira de Petróleo e outras que, como ela, guardam 

' . o seu contingente de nacionalidade estrangeira. 
Contra isso oferecemos uma emenda ao art. 161, definindo co

mo brasileira a sociedade cujo capital, representado por ações no
minativas, pertença, na proporção mínim~ d~ 70%, a brasileiros, e 
que seja dirigida exclusivamente por brasileiros. 

É claro é lógico, é óbvio que, nos dias que vivemos, um texto 
como êsse ~ão poderia merecer aprovação na Comissão Especial, 
dominada pelos homens que apóiam o govêrno do Sr. Castello 
Branco. 

Mas a Emenda n.o 280, do nobre Deputado Edilson Távora, re
digida em têrmos mais fluidos, logrou aprovação, pelo menos do 
Sub-Relator Djalma Marinho. Está ela assim concebida: 

"A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e de
mais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica 
dependem de autorização ou concessão federal, dada exclusi
vamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País, di- · 
rigidas por brasileiros e com predomínio de capital nacional". 

Essa emenda não traz, em verdade, a solução, mas temos bem 
o senso da realidade do momento presente e sabemos também que 
nem a sua redação satisfaz ao Govêrno, que, através dos seus repre
sentantes, dos seus emissários, procura obter a derrota da total 
proposição, quando do debate em plenário. 

Digo que ela é fluida, não é definitiva, nem .é a solução com
pleta, porque a expressão "predomínio do capital nacional" com
porta interpretações, num e noutro sentido. Que é "capital nacio
nal"? "Capital nacional" é aquêle representado por ações de uma 
sociedade formalmente brasileira. Mas êste capital representado por 
ações pode estar, e estará por certo, no campo mineral, nas em
presas que se dedicam à exploração mineral, nas mãos de grupos, 
de pessoas, de emprêsas estrangeiras. Aí, então, a expressão "pre
domínio de. capital nacional" servirá apenas de biombo às mano
bras dêsses mesmos grupos. 

Mas, em todo caso, ela ainda dá margem a uma discussãozi
nha, . a uma interpretação. E se, por um milagre, o futuro Govêr
no entregar o setor de minas e energia a um homem realmente pa
triota, preocupado com o destino desta Pátria, poderemos ter então 
a esperança de que êle interprete o dispositivo constitucional no 
sentido do interêsse do Brasil. Mas isso se torna cada vez menos 
prov~v':l, porque sabemos_ que, no período de cinqüenta dias, que 
med1arao entre a aprovaçao da Carta em plenário, a sua promul
gação .e a sua entrada em vigor nesse período de vacatio legis, mui
tas co1sas se preparam de mal para o Pais e entre elas avulta o 
Código de Minas, que vem sendo preparado s~b a inspiraÇão direta 
do atual titular das Minas e Energia, um homem que já prestou 
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serviços à Hanna Corporation, um homem da CONSULTEC como 
da CONSULTEC é o Ministro da Fazenda, como da CONSULTEC é 
o ministro Roberto Campos, do Planejamento como da CONSUL
TEC é o Sr. Dênio Nogueira, como da CONSULTEC é êste Govêrno 
que infel~cita e que entrega os destinos do Brasil a grupos e a países 
estrangerros. 

Não confiamos, pois, Sr. Presidente em que saia desta Casa 
alguma coisa muito séria e de brasileiros. Vou concluir, atento ao 
aviso de V. Exa. E nem de mais expressões, de mais palavras, de 
mais minutos precisaria para dizer aos meus colegas congressistas 
da desesperança que vai em nossa alma quanto aos destinos do Bra
sil, sobretudo no setor da sua emancipação, no setor das suas ri
quezas. !:ste Govêrno é responsável pelo envio desta Carta, que con
substância tôda a sua convicção e pouco acredita nas reservas de 
energia e de patriotismo dos brasileiros. Mas êle não é o responsá
vel exclusivo, nem o solitário ... 

O Sr. Benjamin Farah - Não deve V. Exa. proclamar sua de
sesperança, V. Exa. deve acreditar no futuro dêste País, apesar dos 
maus brasileiros, apesar daqueles que lutam contra nosso desen
volvimento e contra a felicidade dêste povo. Lembro-me d~ quando, 
na Constituinte de 1946, na linha de frente, na defesa dos grandes 
problemas nacionalistas, pontificava um deputado honestíssimo, 
patriota, valente, que tantas proposições defendeu com bravura e 
dignidade, muitas das quais vitoriosas. Não resta a menor dúvida, 
aquêle grande deputado não conseguiu ver realizadas tôdas as suas 
aspirações. Mas êle, não ·podendo ver concretizado tudo aquilo que 
desejava, mandou para esta Casa um dos seus filhos que, neste 
momento, aí está nessa tribuna, defendendo com o mesmo patrio
tismo, com o mesmo valor e dignidade, as teses que êle defendera. 
Não deve V. Exa., portanto, desanimar. Se por acaso V. Exa. não 
conseguir os grandes, os nobres objetivos que povoam seu cé
rebro e seu coração, seus filhos, os filhos de seus filhos, natural
mente completarão a tarefa que V. Exa. não tenha podido realizar. 

O SR. CELSO PASSOS -Muito grato à referência honrosa à 
memória daquele cuja luta nos inspira e nos estimula. 

Mas quando eu falava, nobre Deputado Benjamin Farah, da 
desesperança que invade nossa alma, eu não havia concluído ainda, 
quando de seu aparte, a integralidade de meu pensamento. A de
sesperança- e aí procuro aliar a responsabilidade do Executivo à 
desta Casa, dêste Congersso Nacional- reside no fato de esta filo
sofia liberticida do atual Govêrno contar hoje, nesta Casa, com o 
apoio maciço de homens que ontem pugnavam pelas idéias que 
continuamos a defender, mas que se tornaram obedientes à voz 
do dono e que hoje dão maciçamente, como um rôlo compressor, 
apoio às idéias que, no íntimo, por certo lhes repugna. ~ã? têm 
a coragem, a altivez de transformar os sussuros, os murmur1os, as 
co~ve~sas amá veis em que, nas bancadas e nas sala __ s de caJé, :x
tenorizam sua oj eriza às medidas propostas pelo Governo; nao tem 
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êles infelizmente para o País e para os .seus filhos, a coragem -
digo mesmo a coragem - de transformar êsses murmúrios, êsses 
sussurros e essas conversas amáveis em votos contra aquilo que 
lhes repugna nas conversas particulares. 

Daí a nossa desesperança, daí a nossa tristeza, daí a nossa me
lancolia, porque são homens muitos dêles reeleitos recentemente 
pelo voto popular; não tiveram seu mandato legitimado por ne
nhuma revolução, porque revolução já não existe mais neste país. 

Admito que um homem mude de convicção, por um estudo 
mais aprofundado, mas não admito, não concebo, me é difícil acei
tar que a pregação de uma ida inteira, em favor das liberdades pes
soais, se transforme, da noite para o dia, na aceitação do que ontem 
era recusado para hoje ser legitimado. 

Daí a nossa desesperança. Mas confiamos realmente no futuro 
do País e esperamos que, até mesmo cronologicamente, êsses que 
não mantiveram na velhice o ideal da mocidade, sejam, a menos 
que enfartes ou outros acidentes cardiovasculares ocorram, substi
tuídos no comando dêste País e dêste povo por jovens mais cora
josos e, por que não dizer, mais patriotas. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 15 

O SR. NELSON CARNEIRO * -Nos vinte minutos que V. Exa. 
rigorosamente me concede, Sr. Presidente, contrastando com aque
la tolerância amazônica que marcou na última sexta-feira a Pre
sidência do nobre Senador Vivaldo Lima, devo tecer algumas consi
derações sôbre textos diversos da Carta constitucional enviada à 
aprovação desta Casa. 

Inicialmente, quero lamentar que aqui não tenha estado on-. 
tem, quando o eminente Monsenhor Arruda Câmara - pelo que 
li hoje nos jornais - teve a gentileza de invocar opinião minha, 
para contrariar a tese do amparo aos filhos de qualquer condição. 
Esqueceu-se S. Exa. de que as observações do conferencista eram de 
1943, quando o nobre Deputado freqüentava o seminário. Em todo 
caso, no decorrer dêsses anos o contato com a realidade brasileira, 
com os milhões de filhos ilegítimos, com a multidão de famílias 
constituídas à margem da lei, foi justificando em meu espírito as 
modificações inevitáveis, numa evolução .indispensável capaz de 
acudir aos anseios, apelos. e necessidades não só dos novos lares 

, como das novas proles. Tôda a minha atividade parlamentar, des
de 1947, e tudo quanto publiquei, isso atestam. 

~as não é êste o objetiv~ de meu discurso; queria chamar a 
atençao da Casa para outros aspectos. :2ste esclarecimento· é dado 
em homenagem aos eminentes colegas que, tendo ouvido a refe
rência-feita pelo douto Monsenhor, reclamavam um esclarecimento 
de minha parte. 

Queria, Sr. Presidente, repetir uma afirmação feita ante-ontem, 
de que, vitorioso êste projeto, como se anuncia, congressistas têm 

lli DCN, 16-1-67, pág. 235. 
• Não to1 revisto pelo orador. 
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menos direito do que brasileiro naturalizado. São tantas as retifi
cações do avulso que a certa altura ninguém entende mais nada. 
E é possível que esteja criticando por equívoco. Seria melhor que 
a Comissão, em vez de tantas retificações, fizesse um quadro geral 
com tôdas as emendas; -Emenda n.o 1, aprovada; Emenda n.o 2, 
rejeitada; Emenda n.0 7, rejeitada - para que todos pudéssemos 
saber. E não esta confusão de- comunicação, comunicação, comu
nicação. No fim é mais difícil saber se a emenda foi rejeitada ou 
aprovada do que encontrar agulha em palheiro. 

O Sr. Lino Braun - O negócio é para não se saber mesmo! ... 
O SR. NELSON CARNEIRO - A não ser que o propósito seja 

êste que lembra o Deputado Lino Braun, para que não se saiba 
qual a emenda aprovada. 

E' preciso que esta providência seja tomada pela Mesa, pelo 
menos até amanhã, para que a matéria possa ser votada. 

Sr. Presidente, ao que parece- e tudo nesta Constituição é ao 
que parece - foi aprovada Emenda do Deputado Guilherme _Ma
chado que reduz Deputados e Senadores a uma condição inferior à 
dos brasileiros naturalizados e estrangeiros. 

Vou ler a de n.o 587, que esclarece melhor o que afirmo: 

"E' proibido aos membros do Poder Legislativo: 

c) obter empréstimos ou benefícios de estabelecimentos de 
crédito oficiais salvo para a aquisição de casa própria nos li
mites máximos fixados para todos". 

Não defendo nenhum privilégio para os parlamentares, mas 
também ser parlamentar não é motivo para ser punido, para ser 
cqndenado, para ser combatido. Vamos assegurar a todos os parla
mentares o direito de obter êsses empréstimos nas mesmas bases, 
com as mesmas exigências, com os mesmos rigores que marcam 
os empréstimos que os estabelecimentos oficiais concedem a todos. 

O Sr. Pedro Vidigal- Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 
O Sr. Pedro Vidigal - Quem aparteia V. Exa. tem o prazer de 

afirmar que nunca bateu às portas de 1;1enhum banco oficial, seja 
do Estado ou da República, ou estabelecimento de crédito oficial. 
A Emenda é de uma sabujice, Sr. Deputado, que francamente des
doura a bancada mineira, a que pertence seu autor. Dir-se-ia até 
que o autor da emenda, não satisfeito de ser Presidente da ARENA 
mineira, credita-se às boas graças governamentais para ser indi
cado Presidente da ARENA nacional ou, quem sabe, para Presidente 
da Câmara dos Deputados. Imagine V. Exa. que tem sido norma, 
nesta Casa, de certo tempo para cá, os deputados que não têm com 
que comprar à própria custa o carro de que se servem, para me
lhor cumprir seus deveres, receberem financiamento da Caixa Eco
nômica Federal. Para o futuro, nem isto os membros desta Casa 
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poderão ter. Nem mesmo esta vantagem, que oferece tôdas as 
seguranças ao estabelecimento bancário. Dou meus pêsames ao 
Presidente da ARENA de Minas Gerais e congratulo-me com V. Exa. 
pela maneira como que inicia seu discurso, criticando esta emenda 
que a mim me parece de uma sabujice indigna de um homem até 
mesmo de pequena estatura. 

o SR. NELSON CARNEIRO - Convoco todo o Congresso a 
meditar sôbre esta emenda. Não porque ela facilite ou não a ação 
do deputado, mas porque pune o deputado, impedido, sem justa 
causa, de agora em diante, de pedir um empréstimo, sob essa 
singela justificação: 

"O combate à influência do poder econômico se deve fazer, 
também, de modo que tenha alcance através do influxo do 
poder político. Por isso, a medida preconizada na emenda dará 
maior autoridade aos representantes do povo na votação das 

_ que atingem os demais cidadãos." 

o Sr. Geraldo Freire- Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 
O Sr. Geraldo Freire - O meu aparte não é, nobre Deputado, 

para me contrapor a V. Exa. Seus argumentos até me parecem 
muito judiciosos. No fundo, concordo com êles. Entendo mesmo, 
que deveríamos restabelecer o que há na Constituição de 46 em que 
diz: 

"Art. 48. Os deputados e senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito pú
blico, entidade autárquica ou sociedade de economia mista, 
salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes." 

Então, isto nos colocaria a todos em situação de dependência. 
Só poderíamos firmar êsses contratos. quando qualquer outro cida
dão o pudesse fazer. Não haveria assim privilégio, mas também não 
haveria diminuição, porque entendo, como V. Exa. que se nós 
não devemos ter mais favores do que qualquer outro brasileiro, a 
nossa condição de deputados não nos pode trazer situação inferior a 
qualquer outro cidadão. O que desejo é consignar. aqui com a de
vida vênia, a desagravação à manifestação do Deputado Pedro Vi
diga! ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Foi uma manifestação indivi
dual. 

O Sr. Geraldo Freire- ... quando se refere em têrmos des
primorosos a um dos homens mais independentes, mais lisos desta 
República, o Deputado Guilherme Machado. S. Exa jamais demons-

-
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trou em época nenhuma de sua vida, êsse tom de sabujice, tom n 
que sempre S. Exa. foi avesso. Apenas quero que no discurso de V. 
Exa., tão bem conduzido, não fique registrada uma injustiça. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V. Exa. 
Não vejo por que insistir neste ponto, já que o ilustre Líder do 

Govêrno concordou em que a manutenção dessa emenda seria um 
desprimor para o Congresso, tanto mais que existem aqui agriculto
res que têm necessidade, como agricultores, de obter empréstimos 
nos bancos oficiais, em igualdade de condições com os outros agri
cultores e industriais, homens de negócio, jornalistas, advogados, 
militares, homens de tôdas as classes sociais. Não se pode é criar 
-privilégios - e nisto estou de acôrdo - mas a igualdade, então, 
por que não? Temos nós maior influência do que os militares, do 
que os juízes e os membros do Poder Executivo? Evidentemente que 
êsse texto foi elaborado pelo nobre Deputado Guilherme Machado 
em hora de má inspiração. E acredito que o Congresso fará justiça a 
todos os parlamentares, desta e das legislaturas que se sucederem, 
vetando essa disposição que não pode figurar, nestes têrmos, na 
Carta Constitucional: nos têrmos lembrados pelo Deputado Geral
do Freire, aqui estamos todos para aplaudir. 

O Sr. Lino Braun - Permite V. Exa. um aparte? (Assentimen
to do orador) - Honrado com o aparte que V. Exa. me concede, 
quero dizer que, pela argumentação do nobre Líder do Govêrno, Sr. 
Deputado Geraldo Freire, verificamos que melhor do que a algará
via dêsse projeto teria sido nos mantermos na Constituição de 
1946, porque em tôdas as emendas se vêem sugestões para a volta 
à Constituição que est~ em vigor por cima da qual agora se quer 
passar. Quanto à matéria em si, V. Exa. tem tôda razão. Não se 
justüica restringir o direito dos deputados, e falo com indepen
dência porque, encerrando minhas atividades polí~icas agora ... 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com pesar nosso. 
O Sr. Lino Braun - . . . depois de cinco mandatos, não serei 

deputado na legislatura que vem. Mas quero dizer a V. Exa. e 
lembrar ao Plenário, que esta Câmara representa o povo brasileiro, 
em tôdas as suas atividades sociais e econômicas. Há aqui pecuaris
tas, agricultores, industriais, comerciantes que ficariam impedidos, 
com a inclusão de artigo dessa natureza na Constituição de prosse
guirem nos seus negócios, porque não poderão utilizar os finan
ciamentos da lavoura, da pecuária, do comércio, da indústria. 

Ora, evidentemente seria uma limitação aos Srs. Congressistas. 
(Muito bem.) Desde que a lei seja geral nada há que impedir. Nem 
há imoralidade nenhuma nisso; ao contrário, a imoralidade seria 
que fôssem deputados só homens sem iniciativa, que não se dedi
~~assem à indústria, à pecuráia e à agricl:lltura. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Obrigado a V. Exa., nobre Depu
tado. 
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Sr. Presidente, há um dispositivo que não sei por que não se 
inclui na Constituição - se é que não se incluiu, porque ninguém 
sabe o que figura ou não no projeto aprovado -para o qual sei 
que posso contar com a colaboração do nobre Relator Geraldo 
Freire. S. Exa. certamente apoiará a inclusão dêsse dispositivo 
no Estatuto Magno se por acaso não houver sido excluído pela 
Camisão. 

O dispositivo constitucional é o seguinte: 

"A vocação para suceder em bens de estrangeiro existentes 
no Brasil será regulada pela lei brasileira e em benefício do 
cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que lhes não seja mais 
favorável a lei nacional do falecido." · 

Ora, êsse é um texto que não prejudica a ninguém, mas que 
beneficia a espôsa brasileira, aos filhos brasileiros quando o mari
do ou o pai estrangeiro que falece possuir bens no Brasil. Aí se 
resguarda o nacional, se assegura a êsse nacional o direito de ver 
aceito uma lei que melhor os ampara. 

tlsse texto não foi reproduzido no projeto. Era da Constituição 
de 1946. Pedi sua reinclusão e acredito que a reinclusão será feita, 
uma vez que não importa em nenhum debate político; apenas é 
um resguardo que todos os países tomam em defesa de seus nacio
nais. 

O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Exa. um aparte? . 
O SR. NELSON CARNEIRO - c·om prazer. 
O Sr. Eurico Rezende - Parece-me que V. Exa. vem de foca

.. lizar a emenda do Deputado Guilherme Machado. 
O SR. NELSON CARNEIRO - Retorno ao assunto para con

ceder o aparte. Nobre Senador, a emenda citada foi a de n.o 587. 
O Sr. Eurico Rezende - Por essa emenda, nobre Deputado, 

aprovada na Comissão Mista, o parlamentar não poderá fazer em
préstimo de espécie alguma em estabelecimentos oficiais. Por exem
plo, um parlamentar que tenha propriedade agrícola - e cito o 
meu caso- se desejar comprar tratar, não poderá fazê-lo, na hipó
tese de se transformar em dispositivo constitucional a Emenda Gui
lherme Machado. Entretanto, já tive contato com o nobre Sr. Rela
tor Geral e vamos pedir destaque para essa emenda. Acredito que 
vamos contar com o apoio de S. Exa., no sentido da sua rejeição, 
pura e simples. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não há outra solução. 
O Sr. Eurico Rezende - Devo dizer a V. Exa. que também 

tomei parte dos trabalhos da Comissão, e devo ter votado a favor 
da emenda, seguindo aquele mecanismo o parecer do Sub-Relat<' .. t, 
favorável, e parecer do Relator Geral também favorável, os mem
bros da Comissão ficam em posição de vigilância, quando são con-

-
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fluentes os pareceres, realiza-se em nosso espírito a impressão de 
que a matéria é mansa e pacífica. Então, mecânicamente, se apro
vam os pareceres favoráveis. Mas quero dizer a V. Exa. que a maté
ria está sendo reexaminada, e a tendência do Sr. Relator Geral é 
reconsiderar o seu ponto-de-vista. Com isso, serão criadas condições 
para a rejeição da Emenda Guilherme Machado. Agora, fico satis
feito porque verifico que o nosso colega, dos mais ilustres, Sr. Gui
lherme Machado, não tem problemas de ordem creditícia! 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Senador, eu gostaria, ainda, 
de contar com a valiosa colaboração de V. Exa., junto ao Sr. Rela
tor Geral, nosso eminente colega Senador Konder Reis, para que 
fôsse reincluído na Constituição um dispositivo que o Projeto es
queceu, o qual procurei restabelecer e que não dá motivo a debate 
político. E' a defesa da mulher e do filho brasileiros. A mulher que 
se casa com estrangeiro, se o estrangeiro faz fortuna- e isto sem
pre ocorre com a colaboração constante e silenciosa da mulher -
depois, na vocação hereditária dos bens existentes no Brasil. O 
texto da Carta de 46, que procuro restabelecer é o seguinte: 

"A vocação para suceder aos bens estrangeiros existentes no 
Brasil será regulada pela lei brasileira e em benefício do côn
juge ou de filhos brasileiros, sempre que lhes não seja mais 
favorável a lei nacional do falecido". 

Não há debate político. 
O Sr. Eurico Rezende- Esta matéria não poderia receber tra

tamento na lei ordinária? 
O SR. NELSON CARNEIRO - A matéria é constitucional hoje. 

Não faz mal que continue, já que não será a única. 
O Sr. Eurico Rezende- Mas não há qualquer impedimento, no 

sentido de que seja instrumentalizada em lei ordinária. 
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas vários assuntos que não 

são rigorosamente texto constitucional figuram no texto aprovado 
pela Comissão. 

O Sr. Eurico Rezende - E Monsenhor Arruda Câmara está 
de acôrdo? 

O SR. NELSON C:ARNEIRO - Aprovou-a em 1946; acredito, 
pois, que aprove em 1967. 

O Sr. Eurico Rezende- Então, V. Exa. tem conseguido muito 
de Monsenhor! 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não acredito que Monsenhor 
.seja tão contra os filhos que possa ser até contra a sucessão de 
filhos de pais estrangeiros que tenham bens no Brasil. Assim, acres
ce que esta colaboração não tem nenhum sentido partidário. Mas, 
assegura a tôdas as brasileiras, nossas conterrâneas, e aos filhos 
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aqui nascidos, os benefícios que outras leis, estrangeiras, lhes pu
dessem retirar com referência aos bens existentes no Brasil. 

o sr. Eurico Rezende- Naturalmente, o senhor Relator-Geral 
vai acudir ao apêlo, dispensada minha intermediação, porque, V. 
Exa. relativamente à boa vontade de S. Exa. tem uma ponte aérea 
magnifica. De modo que, quer-me parecer que vossa Excelência 
mesmo poderá, em têrmos de "prise" direta, tratar do assunto com 
o senhor Relator-Geral. 

Não desejo, Sr. Deputado Nelson Carneiro, entrar nessa com
petição tradicional, histórica, existente entre V. Exa. e o Monsenhor 
Arruda Câmara. Tenho a impressão de que V. Exas., num regime de 
entendimento prévio, já monopolizaram êsse assunto. 

o Sr. Brito Velho - E que pode virar oligoplio. 
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) -Rogaria aos Srs. Con

gressistas que não pedissem apartes ~o nobre Deputa~o ,.. N e~son 
Carneiro, pois que, S. Exa. tem um pacto com a Pres1denc1a a 
que garantiu, há pouco, honrar. 

O Sr. Brito Velho- Agradeço a V. Exa. . . 

O SR. NELSON CARNEIRO - O nobre Deputado Brito Velho 
não ouviu a tese que eu defendia, e lamento que aqui não esteja 
Monsenhor Arruda Câmara ... 

O· Sr. Brito Velho- Se V. Exa. quiser eu irei chamá-lo. 
O SR. NELSON CARNEIRO - . . . que, tenho certeza, lhe daria 

aprovação imediata. 
Visa a manter, repito, na nova Carta, o texto da Constituição 

de 46, que assegura a vocação para suceder aos bens estrangeiros 
existentes no Brasil, que serão reconhecidos pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que ela não 
seja mais favorável à lei nacional do falecido. 

~ste assunto nada tem a ver com divórcio, e muito menos 
sôbre a condição dos filhos. Garante, isto sim, a família brasileira. 

Mas, Srs. Congressistas, a Comissão Mista estava tão apressada 
que confundiu uma emenda com outra. A Comissão, que manteve 
no texto Constitucional a aposentadoria da mulher funcionária 
aos 30 anos, não adotou idêntica medida para a mulher que traba
lha no comércio, na indústria, concedendo-lhe também a aposen
tadoria aos 30 anos. 

Por que a funcionária pública se aposenta aos 30 anos? Pelas 
eondições especiais, pelas causas que todos nós conhecemos, e que 
me permito não recordar diante da falta de tempo para terminar 
esta oração. Mas, o problema da mulher funcionária é, também, o 
da que trabalha 8 horas por dia, seja comerciária, industriária. Ora, 
se vamos aposentar a mulher funcionária aos 30 anos de trabalho, 
por que não asseguramos, também, à mulher que exerce essas ou
tras atividades a possibilidade de se aposentar, com proventos in
tegrais aos 30 anos? Qual a diferença? 

.,,-
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Acredito que tenha havido um equívoco por parte da Comissão. 
Esta julgou que a emenda se referia à funcionária e a emenda se 
refere à trabalhadora. Tanto que diz: 

"Aposentadoria para a mulher com salário integral, aos 30 
anos de trabalho." 

Daí, então, a confusão criada, que levou a êsse equívoco a Co
missão. Acredito, assim, que a Comissão reverá seu parecer, já 
esclarecida de se que trata de coisas diferentes. 

Sr. Presidente, V. Exa. me adverte, com o seu olhar acostuma
do a devassar a amplidão dos Pampas de que meus modestíssimos 
20 minutos se estão a esgotar. 

Não quero, entretanto, deixar de me referir, nestes instantes 
finais, à esperança de que êste Congresso será sensível às emendas 
que possibilitam a revisão judicial das cassações e suspensão de 
mandatos. Acredito que êste Congresso não será tão rigoroso que 
seu amor ao Palácio do Planalto o leve ao excesso de rejeitar a 
emenda que apresentei possibilitando a anistia aos acusados de de
serção, aos trabalhadores, aos estudantes, libertando-os das penas 
disciplinares. Neste instante, há estudantes, no Brasil com a sua 
matrícula suspensa por um ano: há trabalhadores punidos em 
causas disciplinares, há muitos brasileiros, notadamente, no in
terior, apontados como insubmissos ou desertores das Fôrças Ar
madas. 

Apresentei, Sr. Presidente, emenda, nas Disposições Transitó
rias, em que anistiava não só os presos políticos, não só os acusa
dos de atividades políticas, mas a êsses desertores e insubmissos, que 
nem sabem que o são. Para êstes trabalhadores e estudantes, que 
sofrem penas disciplinares, até esta palavra de misericórdia, traço 
predominante de todos os povos quando promulgam suas novas 

, Constituições, até esta palavra não figurará no nôvo texto, embora 
tivesse sido Sub-Relator da matéria êste coração generoso e maior 
do que sua própria inteligência e sua própria cultura que é o 
Deputado Djalma Marinho. 

O Sr. Arruda Câmara- Permite V. Exa. um aparte? 
O Sr. Djalma Marinho- Permite-me V. Exa. um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO - Antes, queria ouvir o Depu

tado Arruda Câmara, para S. Exa. nos abençoar. 
O Sr. Arruda Câmara - Devo dizer que, neste ponto, V. Exa. 

não está divorciado da boa doutrina, nem dos meus pontos-de-vista. 
O SR. NELSON CARNEIRO - Nunca pus em dúvida que V. 

Exa. daria apoio à emenda. 
O Sr. Arruda Câmara - Em 1946 - V. Exa. deve estar lem

brado- depois de tentar obter do Poder Executivo a anistia a que 
V. Exa. se refere, e não tendo logrado êxito, apresentei, nas Dispo-

' l
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sições Transitórias daquela Constituição, um dispositivo semelhan
te ao que V. Exa. defende, o qual foi aprovado e está na Carta de 
46. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Terei grande aliado em V. Exa., 
para tornar vitorioso êste dispositivo, que copiei da Constituição 
em vigor. 

O Sr. Djalma Marinho - Sob a sensação dos entendimentos 
entre V. Exa. e o Monsenhor Arruda Câmara, peço permissão para 
dar um aparte ao nobre Colega, ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Como não? Com muita honra. 
O Sr. Dja·lma Marinho - ... quando me convoca nominalmen

te a respeito da emenda que apresentou. Se V. Exa. que é um estu
dioso do Direito Público, fizer a perquirição do que representa nu
ma Constituição o Capítulo das Disposições Gerais verá uma valori
zação dentro do tempo, muito profunda. É que, na primeira Cons
tituição que tivemos, até as liberdades e garantias dos cidadãos 
estavam contidas no Capítulo das Disposições Gerais, mas hoje o 
que se entende é que os princípios estão no texto, tôda a afirmação 
de princípios está no texto da Constituição, como V. Exa. não 
ignora. Disposições Gerais ·é o campo abrangedor onde as opera
ções de ordem administrativa e política se operam. Não são as 
idéias, mas a adequação da ordem administrativa e política que 
ampara a solução de seu agasalhamento ou sua recepção. Neste 
particular é que deve ser entendida nãó a possível posição do Re
lator em relação a emenda, mas a própria posição dos Capítulos que 
é a parte principal da declaração. Não é um princípio constitucio
nal que se afirma, é uma decisão política que se opera, favorável ou 
não, a qualquer emenda, por maior merecimento que ela possua. · 
Essa a explicação de ordem doutrinária que desejo com muita hon
ra dar a V. Exa. 

O Sr. Arruda Câmara - Antes que V. Exa. prossiga, eu devo 
acrescentar que não considero feliz a redação dada ao Capítulo 
final, "Das Disposições Gerais e Transitórias" porque se V. Exa. 
examinar aquêle Capítulo, notará que lá não há disposições ge
rais, tôdas as disposições ali são transitórias e transitórias ainda 
mais porque se destinam a grupos e casos. Não há, a meu ver, ne
·nhuma disposição geral, tôdas elas são transitórias. A palavra 
"gerais", até devia desaparecer. E além disso nesta ordem, tive a 
honra de frisar na Comissão Constitucional que a redação incidia 
neste grave êrro. Creio que V. Exa. concorda comigo. Desde Aris
tóteles os Três Podêres são colocados como uma estrutura única 
constituindo o Govêrno. Agora o que fizeram? Funcionários pú 
blicos, Fôrças Armadas, colocaram depois do Poder Executivo e 
deslocaram o Judiciário, não sei para aonde. Quando há funcio
nários do Executivo, Legislativo e Judiciário, tecnicamente, os fun
cionários deviam ficar depois dos Três Podêres. O· Projeto de Cons
tituição apresenta, na sua redação essa falha- apelaria para os 

-
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Srs. Líderes e nobre Relator no sentido de a corrigirem em home
nagem ao Poder Judiciário, dando-lhe o lugar competente que é 
logo após ao Executivo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Certamente. E é isto que o 
Govêrno não quer dar; um lugar condigno ao Poder Judiciário. Era 
realmente intenção do Govêrno colocar o Poder Judiciário no fim, 
quando em tôda a história da democracia americana, cujo exem
plo repetimos a cada instante, o grande Poder, o Supremo Poder é 
o Poder Judiciário. No Brasil, V. Exa. tem razão, não se sabe nem 
para onde foi mandado êsse poder. 

O Sr. Arruda Câmara- Mas eu entendo que o Govêrno, na 
organização da Constituição, prestigiou o Poder Judiciário: mante
ve tôdas as garantias, ampliou órgãos, aumentou o número de tri
bunais, criou a Justiça Federal de 1.a instância. O capítulo do Po
der Judiciário, a meu ver, está até muito bem organizado. O lugar 
é que não me parece apropriado. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin)- Deputado Nelson Car
neiro, V. Exa. já ultrapassou 15 minutos do compromisso assumido. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Vou concluir, Sr. Presidente, 
dizendo que o Poder Judiciário pode ter tido em outros lugares tra
tamento muito bom, mas no Brasil, ainda agora, vão ser nomea
dos de mais de 100 juízes federais, pelo Presidente da República, 
sem qualquer exame, sem concurso, apenas com o título de bacha
rel e um bom pistolão. Por que o Presidente, que é tão rigoroso com 
aquêles que nomearam serventes sem concurso, punindo aquêles 
que o fizeram, e vai, êle próprio, nomear, a véspera da Constitui
ção, uma centena de novos juízes vitalícios, permanentes, sem se
quer uma prova de títulos?! Que autoridade tem êsse Govêrno para 
rejeitar, nessa Casa, as emendas que mandam efetivar os funcio
nários públicos sem concurso? Que autoridade tem êsse Govêrno 
para exigir que a estabilidade só ocorra quando se preste concurso, 
quando é o Govêrno que vai agora, num jubileu, nomear cento e 
tantos juízes federais e substitutos? Quem são êsses homens? Quem 
os indicou? Que títulos possuem? São parentes de quem? 

~les julgarão, de agora por diante, as causas mais importantes 
dêste País, aquelas que dizem respeito, no campo criminal, a pró
pria liberdade individual, nos crimes contra a segurança e o erârio 
nacional. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo a atenção do Congresso para 
a aprovação dêstes dois dispositivos: 

"1: concedida anistia a todos os cidadãos considerados insub
missos ou desertores até a data desta Constituição e, igualmen
te, aos trabalhadores, aos estudantes de qualquer grau, que 
tenham sofrido penas disciplinares." 



-892-

Sr. Presidente, para ficar fiel aos anseios do povo brasileiro, 
não posso deixar de pedir o apoio da Casa a emenda de minha au
toria, assim redigida: 

"Os atingidos pelos atas discricionários do Comando Revolu
cionário e dos Govêrnos Federal e Estaduais poderão requerer 
ao Supremo Tribunal Federal, na forma da Lei Complementar, 
a revisão daqueles a tos." 

Sr. Presidente, se assim não fôr, estaremos nós, ao encerrar a 
legislatura, praticando um ato de injustificada submissão à vontade 
de um homem, quando nega às vítimas o direito de provar perante a 
justiça a injustiça da condenação. 

Defendo, Srs. Congressistas, o patrimônio moral desta nação 
que sempre submeteu ao Poder Judiciário o reexame da deliberação 
dos outros podêres. 

Tenhamos a coragem, tenhamos o bom senso, mas se não 
tivermos nem a coragem nem o bom senso, tenhamos a piedade, ao 
menos, a piedade de não continuar punindo sem julgar aquêles que 
um dia incidiram nas ira~ ou na má vontade dos que eventualmen
te detêm o poder público. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 16 

O SR. EURICO REZENDE * - Senhor Presidente, Srs. Repre
sentantes, desejo chamar a atenção do plenário para emendas 
apresentadas ao Capítulo relativo ao Poder Judiciário. 

Até aqui, infelizmente, vários problen1as da magistratura não 
vêm sendo enfrentados no Brasil com aquela política corajosa 
defendida pelo saudoso Presidente Kennedy. 

Tem havido - e diremos isto com .franqueza cordial e respei
tosa - um tratamento um tanto privilegiado no que diz respeito 
ao Poder Judiciário. Protestos de lei ordinária, propostas de emenda 
constitucional surgem livremente, ~uitas vêzes agredindo o Legis
lativo e Executivo, mas o sistema interpretativo e aplicador das 
leis vem sendo poupado nesse desejo e, mais do que isso, nesse 
dever de promover reformas substanciais no País. 

Sr. Presidente, a mim sempre causou estranheza o fato de 
os nossos Tribunais de Justiça e. o J»róprio Supremo Tribunal 
Federal decidirem a respeito de vantagens, inclusive vencimentos, 
dos seus membros, dos seus juízes. O Executivo não pode decidir 
em causa própria, nem condições tem. O Legislativo, que teria 

·condições de operar no· terreno da defesa dos seus interêsses pes
soais, não pode fazê-lo, porque dispositivo expresso e rígido da 
Constituição o proíbe- e proíbe bem, sob a égide da honestidade 
- de fazê-lo. 

Mas o Poder Judiciário, Sr. Presidente, o faz, e constante
mente. Invoco neste sentido o depoimento de todos os bacharéis 

16 DCN, 16-1-67, pãg. 239. 
• Não foi revisto pelo orador. 
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em Direito que aqui estão. Tenho observado que na parte admi
nistrativa das nossas côrtes judiciárias se adotam decisões, inter
pretando leis do Executivo que devem ter repercussões salariais 
favoráveis aos membros da magistratura. ~Isto é muito comum. 
Então, há um verdadeiro realejo de decisões mandando apostilar 
adicionais, com o que a magistratura àbviamente interpreta, em 
têrmos de soberania e de irreversibilidade, as leis, construindo para 
si situações financeiras que podem não ser injustas, mas que po
dem ser desiguais perante os membros dos outros podêres. 

Sr. Presidente, não aceito o fato de um tribunal de justiça, o 
· próprio Supremo Tribunal Federal, ou o Tribunal Federal de Recur
sos, interpretar leis e decidir a respeito de processos judiciários 
cuja decisão possa ser a seu favor. São, no bom sentido, órgãos 
insuspeitos para fazê-lo. 

Então, assim pensando e atendendo a êsse ~desafio, que é 
iterativo, que é histórico, apresentei emenda, a de n. o 849-19, cujo 
texto é o seguinte: 

"Fica instituído o JUizo arbitral, com a função precípua 
de dirimir" as demandas dos magistrados contra a Fazenda 
Pública do Estado, relativamente aos vencimentos e vantagens 
da carreira, na forma que a lei especial regular." 

Tive, Sr. Presidente, cêrca de 40 emendas minhas aprovadas 
pela Comissão Mista, mas preferia que ela podasse a metade das 
minhas emendas e colocasse esta, a respeito da qual deu parecer 
contrário. Daí estar convocando, não apenas a atenção vigilante, 
mas aquela política de coragem prevista e defendida pelo Presi
dente Kennedy, a fim de que o Congresso Nacional reforme a 
decisão da Comissão Mista e acolha essa emenda, que, tenho a 
impressão, colocará o próprio Poder Judiciário numa posição mo
ral cômoda, porque um poder que insista em decidir em causa 
própria, pode ganhar na dimensão salarial, mas perde, e perde 
muito, na dimensão institucional e jurisdicional. 

Não compreendo, Sr. Presidente, não conheço as razões que 
conduziram a Comissão Mista a dar narecer contrário a esta 
emenda, quando outras de conteúdo e dê alcance discutíveis tive
ram acolhida. Só posso atribuir à perplexidade das últimas horas, 
ao trabalho estafante daquele órgão misto. Só posso atribuir a 
um equivoco porque não devo admitir, de modo algum, que o Con
gresso Nacional, diante de uma medida justa como esta, que impede 
que um dos podêres da República decida em causa própria e com 
repercussão no erario federal não se pronuncie favoràvelmente. 
Não posso de modo algum entender que a decisão da Comissão 
Mista tenha-se verificado em têrmos de cortejamento, de um cor
tejamento que o próprio Poder Judiciário, na cúpula da sua respon
sabilidade, não está encomendando e não deve aceitar. 

Sr. Presidente, ainda na área do Poder Judiciário, e no seu 
vestíbulo, que é o Ministério Público, apresentei duas emendas que 
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igualmente não tiveram parecer favorável. ?ma, ~st,abelecendo que 
o juiz que ultrapassar os prazos p~o~essua1s de~arra da competen
cia funcional, na forma e nas cond1çoes que a lei estabelecer. É um 
problema cediço êste, mais velho que a Sé de Braga. A regra geral 
do Poder Judiciário é o extrapolamento dos prazos. Aquela expres
são de gíria, que servia para caracteriza~ a desídia do Poder Legis
lativo e do Poder Executivo, isto é, o atraso na tramitação dos pro
jetas dos processos, dos papéis e dos documentos, já é usada tam
bém 'para o Poder Judiciário, quando se diz que o Ministro Fulano 
de tal engaveta processos, ou o juiz Fulano de tal tem processos 
há dois anos para julgar. . 

Deve haver muitos colegas meus, advogados, que, quando De
putados Estaduais, remeteram, através de recursos, processos de 
interêsse de seus clientes para o Supremo Tribunal Federal ou para 
o Tribunal Federal de Recursos; e, aqui chegando, encontraram 
as suas ações ainda não julgadas, isto é, lnteiramente paralisadas. 

Entendo, Sr. Presidente, que êste problema deve ser enfren
tado com coragem. E a oportunidade é esta, porque, se não estabe
lecermos isto na rigidez constitucional, na lei ordinária é que esta 
medida cautelar- por que não dizer, respeitosamente- esta me
dida saneadora não virá nunca. Então, não se pode criar em lei a 
figura da multa para o Juiz. Ou o Juiz presta ou não presta. Se 
êle presta, fica na função; se não presta, tem de sair da função. Não 
se pode, no regime do apenamento, estabelecer a formulação disci
plinar que_ se estipula para, escola primária ou secundária. Te
mos então de estabelec.er para o mau Juiz, para o Juiz desidioso, 
para o Juiz omisso, para o Juiz preguiçoso um sistema de coerção 
moral. Se êle teve determinado prazo processual para despachar 
um processo e não o fêz, êle decai da competência funcional, e o 
efeito dêste apenamento terá um caráter pedagógico sôbre o pró
prio Juiz, que não vai reincidir, e repercutirá também sôbre tôda 
a comunidade judiciária. 

Emenda com o mesmo objetivo apresentei no que diz respeito 
ao Ministério Público. O agente do Ministério Público que ultra
passar os prazos processuais decairá da competência funcional, 
isto é, assim como no tocante ao Juiz, qualquer ato que êle pra
ticar depois do desrespeito aos prazos é um ato nulo. Essas duas 
emendas tiveram também parecer contrário da Comissão Mista. 

O Sr. Alceu de Carvalho - V. Exa., nobre Senador, eviden
temente, pretende que a sua emenda atinja o juiz que não haja 
iniciado a instrução, antes do despacho saneador. 

O SR. EURICO REZEND·E. - Não. V. Exa. não compreendeu. 
Ela se refere a qualquer juiz. Naturalmente, em matéria cível há a 
regra da identidade. Em matéria criminal não há. Eu digo o 
seguinte na minha emenda: o juiz que ultrapassar o prazo pro
cessual decairá da competência. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Da função? 

I 
I 
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O SR. EURICO REZENDE - Não atuará mais no processo. 
O Sr. Alceu de Carvalho - Mas, no caso de ação cível, em 

que êle seja o juiz fixo e haja iniciado a instrução, o princípio de 
identidade exige a permanência dêsse juiz. Há competência 
exclusiva. 

O SR. EURICO REZENDE - Vossa Excelência sabe que o 
princípio de identidade é estabelecido em lei ordinária. Esta a 
regra. Se a minha emenda fôr aprovada, será um dispositivo cons
titucional. 

O Sr. Alceu de Carvalho- Modificaria o Código de Processo. 
O SR. EURICO REZENDE - Ficaria derrogado nesta parte. 

Sr. Presidente, não sei por que a Comissão Mista se pronun-
ciou contràriamente a essas duas emendas, aliás, três. O Juiz 
arbitral, para evitar que o Poder Judicíârio pratique operações, 
digamos assim, egoísticas, isto é, em causa própria, estabelece 
a decadência de competência para o juiz e para o agente do Minis
tério Público que ultrapassar o prazo processual. Não sei por que 
a Comissão se insurge. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Mas V. Exa. há de convir em que 
a aceitação da emenda de V. Exa. virá derrogar um princípio dos 
mais excelentes de ordem processual, que é o de prender à causa 
o juiz que inicia a instrução e que terá melhores condições para 
julgá-la. 

O SR. EURICO REZENDE- .Sim, Excelência. V. Exa. man
tém o juiz. Mas se êle fôr um mau juiz é bom que êle deixe a 
causa. 1:le só é bom juiz na medida em que cumpra os prazos 
processuais. Mas, no instante em que os descumpre, não é mais 
bom juiz, e tem de sair. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Talvez o substituto não distribua 
tão bem a justiça. 

O SR. EURICO REZENDE - O Congresso Nacional tem pra
zos para votar os projetes. Não ocorrendo a deliberação legislativa 
em determinado prazo, ocorre a aprovação ficta. Por que, então, 
vamos facultar ao juiz transformar os prazos processuais em ato 
de hipocrisia legal? Se o Código de Processo estabelece um prazo. 
e o juiz não se contém naquele prazo, há de haver alguma me
dida. ·E qual a medida que V. Exa. me apontaria, a não ser esta? 

O Sr. Alceu de Carvalho - Há inclusive a correção parcial. 
O SR. EURICO REZENDE - Agradeço a V. Exa. Já vou con

cluir. V. Exa. argumenta com um sistema que já existe mas que 
não está surtindo efeito. · 

Essa minha emenda é realista, porque o corregedor é colega 
do juiz, e por V. Exa. há de convir que estamos no país do jeitinho. 
Não acredito que ·o corregedor, a não ser em casos cxcepcionalís
simos, atue com desígnio predatório contra seu colega. Não se 
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iluda V. Exa. Nós, do Legislativo, brigamos muito e divergimos 
demais. No Poder Executivo, muitos ministros não se toleram uns 
aos outros e explicitam as suas malquerenças. Mas a rêde judi
ciária é inteiramente unida. Experimente V. Exa. causar erosão, 
ou fazer cócegas num juiz de qualquer geografia judiciária do 
Brasil. Estou dando meu depoimento como advogado. Não acre
dito em punição de juiz porque ultrapassou prazo. Não acredito. 
De modo que, se não aproveitarmos esta opottunidade da elabora
ção constitucional para enfrentar os problemas do Judiciário, não 
teremos ensejo de fazê-lo tão cedo. V. Exa. verifique que o Movi
mento Revolucionário podou várias atribuições do Poder Legis-
lativo. 

O movimento revolucionário criou restrições para o próprio 
Executivo. Mas o Poder Judiciário não sofreu nenhuma reforma. 
O Poder Judiciário só sofreu aumento de número de juízes, isto 
é, recebeu vantagem. Alargou, digamos assim, no bom sentido, 
a oportunidade empregatícia. No que diz respeito à reforma estru
tural, porém, a revolução manteve-se inteiramente afastada do 
Poder Judiciário. o 

O Sr. Alceu de Carv·alho- Se Vossa Excelência me permite 
mais uma observação, digo que neste particular acredito até que 
a revolução tenha ampliado a competência do Judiciário, porque 
inclusive pela permanência do art. 151 do projeto original, hoje 
150, graças à emenda de V. Exa., o Supremo Tribunal tem o poder 
de cassar mandatos parlamentares. · . 

O SR. EURICO REZENDE -Não é bem isto. Não é cassar. 
A figura é outra. :É suspensão de direitos. 

~\ O Sr~· Alceu de Carvalho - 'É cassar por linhas travessas, 
#~ti porque pode cassar de qualquer cidadão os direitos políticos, e 

,J .: entre êsses cidadãos se inclui o parlamentar. 

O SR. EURICO REZENDE - A figura da suspensão dos di
reitos políticos já existe no Brasil como decorrência da aplicação 
de pena, apenas esta figura foi alargada pela competência do Su
premo. A suspensão de direitos é pena accessória, agora adquiriu 
maior amplitude, avultou-se na sua incidência. 

O Sr. Alceu de Carvalho- O que é condenável, porque a cas
sação de mandatos deveria ser delegada exclusivamente. ao poder 
político, que é o Congresso Nacional. 

O SR. EURICO REZENDE - Não, Excelência. Neste ponto 
achava que devia ser a Justiça Eleitoral, porque não admito que 
colega possa julgar colega, companheiro possa ser juiz de com
panheiro. 

O Sr. Alceu de Carvalho - Mas V. Exa. há de convir em que, 
conforme os têrmos do Projeto do Govêrno, qualquer Deputado ou 
Senador que venha a incomodar a ação totalitária, despótica que o 
Govêrno detém mercê dessa mesma Constituição, será, desde logo, 
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afastado desta Casa, mediante uma simples representação do Pro
curador da República. 

O SR. EURICO REZENDE - Isso vai depender do Supremo, 
Excelência. E, fique Vossa Excelência tranqüilo. Supremo que con
cede habeas corpus a Arrais não vai suspender direitos políticos 
de Deputados e Senadores com facilidade. (Palmas.)17 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) - Tem a palavra o 
nobre Deputado Benjamin Farah. 

O SR. BENJAMIN FARAH * -Sr. Presidente, já não nutria 
eu mais a esperança de vir a esta alta tribuna pronunciar algumas 
palavras a respeito do projeto de Constituição ora examinado nesta 
Casa. Entretanto, aqui estou. E, neste momento eu me recordo 
daquele agitado período, na Assembléia Nacional Constituinte, 
quando, ainda muito jovem e sem nenhuma experiência parlamen
tar, defrontei-me com figuras que fizeram história neste País. 

Eu me lembro, Sr. Presidente, dos grandes vultos que toma
ram parte naquela Assembléia, dentre êles Getúlio Vargas, Nereu 
Ramos, Artur Bernardes-, Agamemnon Magalhães, Cirilo Júnior, 
Otávio Mangabeira, Artur de Souza Costa, Soares Filho e tantos 
outros que dormem o sono eterno. Não quis fazer referência a 
nenhum dos vivos. Foi um espetáculo magnífico o desenrolar da
queles acontecimentos. 

Não .direi, Sr. Presidente, que nesta oportunidade também a 
Nação não tenha motivos de orgulho dos seus representantes. 
Figuras que honram a cultura jurídica dêste País passaram por 
esta alta tribuna, evidenciando o fulgor de sua inteligência e os 
seus nobres propósitos na defesa das instituições. 

Fui daqueles que advogaram a participação do MDB no de
bate -desta matéria. É assunto da mais alta importância. Acho 
que não poderíamos a ela ficar indiferentes. O povo não compre
ende bem a ausência, a fuga, a indüerença de um parlamentar, 
diante de um projeto tão relevante, diante da elaboração da Carta 
Magna. 

Sr. Presidente, na verdade, para a elaboração da Carta de 
1946, dispusemos de 7 meses, e, na feitura desta, apenas de alguns 
dias. Nem por isso, entretanto, posso deixar de expressar aqui 
meu respeito e minha admiração pela Grande Comissão, pelo seu 
trabalho minucioso, fatigante, que realizou ,com a intenção de 
outorgar ao País uma Carta, a melhor poss1vel. 

Acompanhei os trabalhos daquela Comissão durante dias e 
noites e adm~ei o esfôrço de seu Presidente Deputado Pedro Aleixo, 
do Relator - o eminente Senador Antônio Carlos - dos Sub
Relatores, dos membros daquela Comissão, a preocupação de ai-

17 DCN, 16-1-67, pág. 259. 
* Não foi revisto pelo orador. 
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guns dêles, defendendo, com ardor, com entusiasmo, suas emen
das e as dos companheiros, inclusive vários que participaram dos 
trabalhos mas que não se incluem entre os membros da Comissão. 

Aí estão as emendas, muitas rejeitadas, outras aprovadas. E, 
com o mesmo propósito daqueles que querem dar uma Carta a êste 
País, apresentei também algumas emendas. 

o Sr. Eurico Rezende - Permita-me um aparte. V. Exa. fêz 
referência aos membros da Comissão, à sua assiduidade, aos seus· 
propósitos, à sua eficiência. Desejo cobri~ a_ modéstia da sua omis
são, pois, embora não membro da Com1ssao, V. Exa. ao _Ia~o de 
Monsenhor Arruda Câmara, ganhou o campeonato da ass1du1dade 
Quem não conhecesse os membros da Comissão pensaria que 
V. Exa. também integrava aquêle órgão misto do Congresso Na
cional. Nesta oportunidade, quero ferir-me à angústia e ao sofri
m·ento do Deputado Yukishigue Tamura, sempre na tocaia, na 
vigilância, na sofreguidão, procurando incluir, entre as emendas 
aprovadas, as de número 18 e 19, de sua autoria. S. Exa., fiel às 
suas origens e à sua ancestralidade, apaixonou-se pelo tema coope
rativismo, que, aliás, nasceu no Japão, deslocou-se para os Esta
dos Unidos, finalmente veio para o Brasil e aqui teve na Coope
rativa de Cotia a sua consagração nacional. Desejo dar, porém, 
densidade de referência à luta, à pertinácia de Vossa Excelência 
na defesa de duas emendas: uma, em favor da apo·sentadoria 
aos trinta anos, contra a qual tive o desprazer ~sentimental, mas 
a honra de convicção de votar, e a outra, efetivando servidores 
públicos que à data da Constituição, ou quando viessem a contá-lo, 
tivessem cinco anos de serviço. Esta justiça se lhe faz: V. Exa. 
sai de uma pugna eleitoral em que os deuses da política não lhe 
foram favoráveis. Qualquer outra pessoa, não revestida de resis
tência e de espírito de solidarismo, ter-se-ia desinteressado inteira
mente por êsses problemas. Mas V. Exa., não; derrotado nas urnas, 
continuou na sua luta, e foi, como nós outros, morador de várias 
noites e inquilino de várias madrugadas na Comissão Mista, na 
defesa da aposentadoria aos trinta anos e da estabilidade fun
cional aos 5 anos. 

Quero, neste ensejo em .que V. Exa. se está despedindo, tam
bém temporàriamente, do Congresso Nacional, enviar-lhe a since
ridade das minhas saudações, de permeio com a espontaneidade 
das min~as congratulaçõ~s. com o funcionalismo público brasileiro, 
que contmua a ter, na at1V1dade de V. Exa., uma bandeira de lutas 
que não cess~m, quaisquer que sejam as ocasiões e as circuns
tâncias. 

O SR. BENJAMIN FARAH- ·Agradeço, muito sensibilizado, 
o depoimento de V. Exa. Confesso que êste depoimento, para mim, 
é um dos maiores motivos de satisfação que tive neste Congresso. 
Essa declaração de V. Exa. constituirá uma página de que muito 
me orgulharei e terei a honra de mostrá-la aos meus filhos. Porque 
uma das grandes preocupações que sempre tive neste Parlamento, 
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através dêstes 21 anos de mandato: é a de voltar para minha 
casa e poder olhar, de cabeça erguida, para minha espôsa e meus 
filhos. E, ainda mais. Voltarei orgulhoso, podendo também exibir 
essa página que V. Exa. acaba de traçar com o brilho da sua inte
ligência. Mas, quero dizer a V. Exa. que, na grande Comissão, 
v. Exa. foi um dos seus mais brilhantes e atuantes componentes. 
o Espírito Santo, Sr. Senador Eurico Rezende brindou-nos com 
v. Exa. neste Congresso. V. Exa. tem cumprido com o seu dever, 
tem honrado o seu mandato, tem dignificado êste Parlamento. 

O Sr. Eurico Rezende - Agradeço a V. Exa., mas assinalo 
que as suas vozes elogiosas não passam das ditadas por um co..
ração imen~amente linguarudo, que é o coração de V. Exa .... 

O SR. BENJAMIN FARAH- Estou fazendo justiça a V. Exa. 
Os Anais estão aí para comprovar a minha asserção. No caso da 
emenda da estabilidade que é a E~enda n.0 14, se ela teve algum 
sucesso naquela Comissão, eu só agradeço a V. Exa. que fêz uma 
ad~ptação dela com. a emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate, 
a de n.o 369, inspirada pelo Senador Krieger. Dar-se-á, assim, aos 

· servidores a tranqüilidade de que tanto precisam, sobretudo aquê
les que tenham cinco anos de exercício e os que irão tê-los. Por
tanto, não poderia deixar de prestar aqui também êste depoimento. 
Se esta emenda fôr aprovada fôr aceita pelo Congresso nas pró
ximas horas, agradeço principalmente ao esfôrço, à bondade, à soli
dariedade de V. Ex a. 

O Sr. Eurico Rezende - Devo dizer a V. Exa. que, em contato 
com o Líder do Govêrno, o eminente Senador Daniel Krieger, 
aproveitei expressões da emenda de V. Exa. e expressões da propo
sição subsidiária do Sr. Deputado Paulo Sarasate, formando então 
um texto comum, em condições de atender às reivindicações da 
classe. 

Mas devo ainda, por espírito de justiça, dizer que foi V. Exa. 
quem pessoalmente, através de contatos constantes, obteve a ela
boração daquele te~o. Sem a participação de V. Exa., não tería
mos chegado àquele resultado. Faço votos para que o esquema, 
traçado graças à inspiração e ao esfôrço de. V. Exa., em favor da 
estabilidade dos interinos, tenha êxito também aqui no plenário; 
isto é, que o Congresso Nacional consagre essa emenda, não ape
nas como uma expressão de justiça para com a classe, mas, sobre
tudo, como um prêmio pela combatividade de V. Exa. 

O SR. BENJAMIN FARAH- Muito agradeço a V. Exa. Vou, 
inclusive, ler o texto elaborado, ou melhor, adaptado por V. Exa., 
que naturalmente ficou com mais propriedade técnica. Essa emen
da é a fusão da do nobre Deputado Sarasate com a que elaborei: 

"Respeitado o direito aos candidatos aprovados em concurso 
público aos cargos vagos a que concorreram, os atuais servi
dores que contarem ou venham a contar 5 anos de exercício, 
e tenham sido nomeados ou admitidos até 30 de novembro 
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de 1966 serão automàticamente efetivados e passarão a 
ocupar em conseqüência, cargos extintos quando vagarem, 
em qu~dros sup~ementares, especialmente criados para êsse 
fim." 
Essa é a emenda de que acabamos de falar. 
Sr. Presidente, outras emendas elaborei, como a de n.0 239, 

que dispõe sôbre a ~stabilidade dos trabalhado.res. aos cinco anos 
de serviço nas empresas: a emenda 242, que atr1bu1 ao trabalha.dor 
trinta dias de férias· a emenda 680, que enquadra os bomberros 
da Guanabara e do Distrito Federal na Constituição da República; 
e a emenda número 2, que concede aposentadoria aos servidores, 
em geral, aos 30 anos de serviço. 

Não vou naturalmente, Sr. Presidente, fazer o exame minu
cioso dessas emendas, porque elas estão aí nos avulsos. Mas chamo 
a atenção principalmente para duas emendas, já que .a de núme
ro 14 foi aceita pela Comissão: 

A primeira, de número 242, que concede 30 dias de férias aos 
trabalhadores. 

A legislação trabalhista concede 20 dias corridos, excluídos os 
feriados. Ora, Sr. Presidente, os funcionários públicos, os militares, 
todos, enfim, neste País, dispõem de 30 dias de férias. Por que, 
por eqüidade, não dá-las aos trabalhadores? Com êste espírito de 
solidariedade e justiça social, elaborei esta emenda e espero que 
a Casa venha a aceitá-la. Mas a emenda que tem causado certa 
agitação, porque constitui a mais sentida aspiração dos servidores 
em geral, é a de número 2, que concede aposentadoria aos 30 anos. 

Essa emenda teve parecer favo~ável do Sub-Relator da Co
missão, o nobre Deputado Accioly Filho. Todos sabem que já se 
concede aposentadoria aos 30 anos aos militares, que passam para 
a reserva com êsse tempo de serviço. Os magistrados, de acôrdo 
com o art. 106 do Projeto de Constituição, também se aposentam 
com 30 anos de serviço. A funcionária gozará do mesmo benefício. 
Monsenhor Arruda Câmara apresentou a emenda n.o 116, que 
reduz os limites de tempo da aposentadoria. Ela poderá ser aos 
30 anos e até aos 25,. segundo a periculosidade ou a natureza do 
serviço. Diz a emenda: 

"Atendendo à natureza especial ou periculosidade do ser
viço, poderá a lei reduzir os limites de idade, e os de tempo 
de serviço para aposentadoria voluntária, com as vantagens 
do item I, d<? art. 99." 

Portanto, Sr. Presidente, não traz inovação a minha emenda, 
que apenas estabelece a eqüidade em relação aos funcionários de 
outras categorias. 

O nobre Senador Vasconcelos Tôrres pediu-me, há alguns 
minutos, permissão para um aparte. Concedo-o, agora, com muito 
prazer. 
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O Sr. Vasconcelos Tôrres - Já o Senador Eurico Rezende 
falou por todos nós, não só pelos membros da Grande Comissão 
mas também pelo Plenário das duas Casas do Congresso. Parti~ 
cularmente, 9-uer~ ~ar o test~munho do que ... foi a operosidade de 
v. Ex~., su~ 1nf.a~1gavel a~uaç~o durante aqueles dias em que ficou 
na trmche1ra VIgilante, nao digo em defesa do funcionalismo, mas 
na sustentação das causas justas, das reivindicações que têm de 
estar amparadas no texto constitucional. Sua atuação foi marcada 
pela maneira inteligente como soube defender suas proposições. 
Conforme V. Exa. sabe, sou autor de emenda que concede também 
aposentadoria aos trinta anos, apresentada ainda qua:p.do Depu
tado federal, depois renovada como Senador, dentro dos mesmos 
postulados defendidos por V. Exa. Desta vez, cabe-lhe a prioridade, 
e a melhor homenagem que seu modesto colega lhe poderá prestar, 
justamente agora, é fazer com que o pedido de destaque para a 
sua emenda conte com o voto do aparteante. Retribuindo o empe
nho, emoldurando a homenagem que desejo prestar a V. Exa., 
quero que essa vitória lhe caiba in totum. Não serei apenas o autor 
de emenda que concede aposentadoria aos trinta anos; serei eleitor, 
no Plenário, da Emenda Benjamin Farah. Que êste benefício seja 
inscrito na Carta Magna, como um direito que deve ser concedido, 
tão logo se efetive a votação. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Agradeço muito comovido a 
solidariedade de V. Exa. Já outro dia, em carta a "O Globo", em 
face de uma notícia deformada sôbre V. Exa., tive oportunidade 
de expressar meu aprêço pelo ilustre Senador, e assinalar os rele
vantes serviços que vem prestando aos servidores em geral. Disse 
mesmo que V. Exa. marcha nesta campanha em favor da aposen
tadoria há longos anos. Espero que o nobre colega consiga fazer 
vitoriosa no coração de seus nobres companheiros da ARENA essa 
tese, sentida aspiração dos servidores. O MDB está, todo êle, cer
rando fileiras em tôrno desta emenda. Ela só passará se a ARENA 
fôr favorável. Do contrário, a aposentadoria aos trinta anos não 
será aprovada. Espero, todavia, que a ARENA reexaminando a 
emenda, nos dê também seu apoio, até porque dignos elementos 
dessa grande agremiação já estão solidários com a proposição. Não 
acredito que a ARENA, partido governamental, e tendo o Govêrno, 
nos funcionários, colaboradores dos mais eficientes para levar a 
bom têrmo sua tarefa, fique indiferente, na sua grande maioria, 
a essa grande aspiração dos servidores em geral. 

O Sr. Geraldo Freire - Nobre Deputado Benjamim Farah, 
está terminando esta legislatura. Alguns dos nossos companheiros 
não voltarão. Entre êles, V. Exa., que não se candidatou à reelei
ção do mandato de Deputado. Se o tivesse feito, estaria eleito por 
uma votação maciça, e com grande tranqüilidade. 

Vamos sentir a falta do nobre colega. Já os ilustres Senadores 
Eurico Rezende e Vasconcelos Tôrres deram seu testemunho quan
to à operosidade de V. Exa. junto à Grande Comissão de reforma 
constitucional. Desejo acrescentar aqui o testemunho em nome da 
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Câmara dos Deputados, isto é, dizer de sua permanente operosi
dade em todo o decurso do mandato. V. Exa. primou sempre pela 
assiduidade, pelo incessante trabalhar e, sobretudo, pela ~omba
tividade na defesa das causas que lhe despertavam a atençao, que 
eram, afinal, tôdas as causas de interêsse nacional vindas a êste 
Plenário. Nunca tive a honra de militar com V. Exa. sob a mesma 
bandeira partidária. Mas tive honra maior, pois sempre labutei, 
sempre trabalhei, sempre estive solidário ~om V. E~a. e~ causas 
que, por assim dizer sobrelevam, sobreparram, estao acnna das 
contingências partidárias. Nos profundos ideais humanos e espi
rituais, sempre tive o privilégio de estar ao lado de V. Exa. Quero, 
portanto, prestar-lhe minha homenagem. Quanto, especl.ficamente, 
à emenda de V. Exa. não sou eu a pessoa indicada para me ma
nifestar, porque são outros os líderes incumbidos de fazer o exame 
de tôdas as emendas a serem destacadas, aprovadas ou combatidas 
em nome da ARENA. Mas quero deixar aqui o meu testemunho 
da permanente operosidade de V. Exa., e, principalmente, dos 
profundos exemplos de humanismo e de espiritualidade que estão 
contidos na sua vida exemplar. 

O SR. BENJAMIN FARAH -,' Sou muito grato a V. Exa. pelo 
seu aparte. Realmente, nunca tive a honra de militar ao lado 
de V. Exa. na mesma agremiação política, mas tenho a suprema 
felicidade de militar com o nobre colega na grande família de 
Cr_isto. Há uma ponte que nos liga - o Nazareno. Esta ponte é 
indestrutível; ela nos levará para outros rumos que não os ter
renos; nossa amizade, portanto, com a proteção de Deus, será 
eterna. · 

o Sr Nicolau Tuma - Quero também, eminente colega e 
amigo, referendar as carinhosas palavras com que V. Exa. foi 
saudado por aquêles que ·me precederam nos apartes. Desejo in
corporar-me ao número daqueles amigos e admiradores que con
quistou ao longo de sua vida pública. V. Exa. defendeu sempre 
os pequenos, os humildes, e, especialmente, os servidores públicos 
desta Nação. Nolire tarefa de V. Exa., Deputado Benjamim Farah, 
que deverá ser seguida pelos que, na próxima legislatura, integra
rem o Congresso Nacional. V. Exa. ·advogou sempre teses muito 
humanas em relação ao funcionalismo público. Entendo, Depu
tado Benjamim Farah, que êsse é o ponto fundamental de qual
quer reforma que se pretenda fazer no Brasil. Não adianta for
mularmos novas Constituições, novas leis, ,modificar os quadros 
administrativos superiores da República. 

O que adianta é têrmos um bom corpo de funcionários porque 
quem ~dmi~istra é, o .funcion~r~o. Um~ organização :modeÍar para 
o funcio~alismo, publico_ brasileiro sera aquela que. o liberte, que 
lhe permita o acesso nas carreiras, nas promoções independente
mente de injunções políticas, numa fórmula capaz' de dar a cada 
um o prêmio do seu esfôrço e da sua capacidade· isto sim poderá 
dar, .no futuro, os, melh~res rendimentos para o progr~sso ~ desen
volv:unento do Pais. Ass1m, todo o seu trabalho na defesa do fun-
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cionalismo público dêste País há de redundar sempre benéfico e 
há de encontrar seguidores nas legislaturas que se sucederem. 
Quem trabalhar pelo funcionalismo, que der ao funcionalismo 
autonomia, possibilidade de acesso, de promoção e de remuneração 
condigna estará, por certo, trabalhando pelo progresso, pelo desen
volvimento do Brasil. 

O SR. BENJAMIN FARAH - Muito grato a V. Exa. Quero 
dizer-lhe que seu aparte é comovedor para mim. V. Exa., como eu, 
é filho de libanês. E quem, como nós, assistiu à l~ta de nossos pais 
para mandar-nos estudar, dando-nos as condições para um dia 
chegarmos a êste Parlamento, têm de corresponder a êsse esfôrço, 
a êsse trabalho hercúleo. 

Lembro-me bem. Morávamos no interior de Mato Grosso, 
muito longe da cidade, numa roça. Ir à cidade para estudar era 
difícil, sob muitos aspectos. Família grande, de 14 filhos, não era 
com facilidade que seu chefe podia educá-los. Mas aquêle .emi
grante que veio do Líbano fêz o sacrifício de mandar os filhos 
ao colégio. Dois anos depois que êle morreu, fui eleito Deputado. 
Quis sempre, na minha vida, fazer alguma coisa por meus pais. 

· Mas por aquêle que mais se sacrificou por mim nada pude fazer. 
Quando estava em condições de ajudá-lo, êle já não precisava senão 
de minhas orações. 

A presença de V. Exa., nobre Deputado Nicolau Tuma, neste 
momento, traz-me a recordação do homem que deu todo o seu 
esfôrço, tôda sua vida para educar os filhos, a fim de que êles 
pudessem, um dia, servir um pouco a esta Nação. Inspirado nesse 
sentimento de generosidade, de bondade, de justiça, que vêm dos 
nossos ancestrais, é que procurei atuar nesta Casa. Não defendo 
os funcionários por demagogia. Defendo-os justamente porque são 
êles os que precisam de nossa defesa. 

Nesta hora em que estamos votando uma Constituição -
não direi se boa se má; o futuro decidirá - temos de humanizá-la 
através de algumas emendas que levem uma mensagem de jus
tiça àqueles que tanto trabalham por êste País e que esperam 
um pouco de seus representantes. 

Não acredito que a ARENA, a valorosa ARENA, abandone 
os funcionários neste momento. :S:les nunca abandonaram seus 
postos, jamais deixaram de cumprir o seu dever. Espero, por-t~nto, 
que o partido do Govêrno faça alguma coisa .por êles. 

O Sr. Nicolau Tuma- Não são funcionários da ARENA nem 
do MDB. São do Brasil. 

O SR. BENJAMIM FARAH- Perfeito. Mas a sorte dos fun
cionários, na votação dessas emendas, depende precisamente da 
ARENA, porque o nosso Partido, o MDB, já tomou posição. 

Sr. Presidente, se a Emenda n.o 2, que concede aos. funcio
nários aposentadoria aos trinta anos de serviço, fôr vitoriosa, essa 
vitória não será minha. Vou partir, vou deixar esta Casa, dentro de 
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alguns dias .A vitória s~rá do_ Congress~. ~ êste_ Congres~o, .tão 
sensível aos anseios e a realidade brasileiTa, nao podera ficar 
impermeável a essa proposta. Digo realidade, pelo seguinte: esta
mos dando aposentadoria aos servidores com 35 anos de serviço; 
ora, se o servidor ingressa no serviço público com 26 e 27 anos, 
digamos mesmo com 25, somando-se 25 com 35, são 60 anos. Ve
jamos o que dizem as estatísticas do IBGE. A vida média no Brasil 
não é de 60 anos, segundo demografia econômica que examinei 
há poucos dias: a vida média é de 42,3 anos. O IBGE fala em 45 
a 48 anos. Assim, na melhor das hipóteses, ainda que o funcionário 
ingresse no serviço público com 25 anos de idade; êle não vai 
gozar dessa aposentadoria. As estatísticas dizem que, se ela fôr 
concedida aos 30 anos, apenas 25% serão beneficiados: 5% esta
riam doentes e 70% estariam mortos. Assim, a aposentadoria que 
estamos dando não é para os vivos, mas para os mortos. 

Sr. Presidente, estou sendo convocado por V. Exa. para deixar 
esta· tribuna. Não pude alongar-me. Apenas fixei minha posição 
neste sentido. Não subi a esta tribuna para fazer uma despedida, 
porque para isso não teria coragem~ 

Passei tanto tempo nesta Casa, fiz tantos amigos aqui, graças 
a Deus não tenho inimigo algum, apaixonei-me tanto por êste 
Parlamento, a que não dei nenhum brilho, é verdade (Não apoia
do), mas procurei aqui trabalhar, c9mo aquela formiguinha persis
tente que constrói a sua casa e guarda o seu alimento para os 
dias de inverno. Dêsse modo, se viesse fazer uma despedida, o meu 
discurso ficaria incompleto. A emoção não me deixaria terminá-lo. 
Subi à tribuna para falar um pouco destas emendas. Esta tem sido 
minha luta, minha vida. Trabalhei pelos servidores, trabalhei pelos 
operários, trabalhei pelos militares. Aliás, paguei caro por isso. 
Fui candidato ao Senado pelo Estado da Guanabara, e um can
didato da sub-legenda - sub-legenda que eu não quis impugnar, 
e podia fazê-lo, porque em 91 convencionais. tive 60 votos, outro 
teve um voto e o terceiro 24 ou 26 votos; as sub-legendas estavam 
liquidadas, houve impugnação por um Deputado, que mandou o 
documento à mesa com várias assinaturas, e mandei retirá-lo -
todos os dias escrevia artigos contra mim, alegando o excesso do 
meti trabalho em benefício dos servidores. Trabalhei pelos servi
dores, mas o dinheiro que saiu do Tesouro para os servidores foi 
para aumentar um pouco o pão na mesa do operário, na mesa do 
funéionário, do militar, do soldado, do sargento do tenente, do 
capitão. E que importa que fôsse mesmo para a do mais graduado? 
:&lsse dinheiro - falam que sou o Deputado mais caro dêste País 
-não vem para o meu bôlso. Procurei cumprir com o meu dever. 
~ocure~ de~empenhar aqui ~ma atuação, _levado mais pelo espí
rito de J'!Sttç~ do que pela frteza d~ coraçao. O homem não pode 
ter coraçao frio. O homem deve ouv1r o seu coração e agir. 

Sr. Presidente, talvez tenha cometido alguns excessos, alguns 
erros. Mas, se o fiz, não foi com essa intenção. Procurei cumprir 
com meu dever. 
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sr. Presidente, desço desta tribuna, fazendo um apêlo ao Con
gresso para que atenda a alguma dessas emendas, principalmente 
a Emenda n.o 2 e a Emenda n.0 242. Se elas forem derrotadas a 
derrota será minha: se vitoriosas, a vitória será do Congresso, 
que conheceu das necessidades daqueles que bateram às nossas 
portas e aqui foram ouvidos. (Muito "bem; muito bem.. Palmas. 
o orador é cumprimentado.) 18 

O SR. PAULO SARASATE- Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Tem a palavra, pela 
ordem, o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. PAULO SARASATE (Questão de ordem) * -Sr. Pre
sidente, ainda há pouco ouvimos o nobre Presidente da Comissão, o 
Sr. Deputado e Vice-Presidente da República Pedro Aleixo, declarar 
que aquelas emendas que tivessem pareceres emitidos num sentido 
e aparecessem num sentido oposto, ou aquelas que tivessem pare
cer contrário e aparecessêm como prejudicadas, deveriam ser au
tomàticamente tidas como destacadas. Naquele caso, esclareci que 
não havia necessidade dêsse destaque automático, uma vez que o 
diligente Líder do Govêrno, Deputado Raymundo Padilha, tinha 
requerido destaque para a rejeição da ernenda de minha autoria. 

No caso concreto entretanto, quero o esclarecimento do Sr. 
Relator. Trata-se da emenda n .. o 363, item 2.o, sôbre o orçamento. 

"O Orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital, e 
compreenderá." 

Mando tirar essa primeira parte, que me pareceu esdrúxula: 

"O Orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital." 
. E mando dizer; 

"O Orçamento anual compreenderá." 

Apesar de todo o meu esfôrço, essa emenda foi rejeitada, e 
aparece no parecer como prejudicada. Não sei, mais deve ser um 
equívoco. O nobre Relator parece já vai mandar - se não man
dou- um requerimento à Mesa, pedindo que ela seja considerada 
rejeitada. Em tais condições está surpreendido o Plenário pela 
retificacão feita. 

Pergunto a V. Exa., Sr. Presidente, se o entendimento do nobre 
Deputado Pedro Aelixo tem procedência no caso, e a emenda é tida 
como automàticamente rejeitada, ou se é preciso formular reque
rimento, caso em que pediria ao nobre Líder Raymundo Padilha 
fazê-lo. 

18 DCN, 17-1-67, pág. 275. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. ANTONIO CARLOS * - Sr. Presidente, realmente a 
emenda foi rejeitada na Comissão, e na publicação ela aparece 
como prejudicada. No ofício que vou dirigir a V. Exa. sôbre a 
emenda 363-2, fará a retificação solicitada pelo nobre Deputado 
Paulo Sarasate. 

o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - As emendas de pa
recer pela prejudicialidade serão incluídas entre as emendas de pa
recer contrário para serem votadas em globo, salvo os destaques 
requeridos. 

O SR. PAULO SARASATE- E vão ser requeridos agora, Sr. 
Presidente? 

o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Já foram requeri
das. 

o SR. PAULO SARASATE- E, no caso concreto, em que houve 
um engano? 

• o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A situação. é sem-
pre a mesma. Se ela fôsse de parecer contrário, não tinha tido des
taque. Como ela é de parecer pela prejudicidade também não tem 
destaque e a situação é uma só. Ela é votada ou entre as de pare
cer contrário ou entre as de parecer pela prejudicialidade, a não ser 
que exista um requerimento de destaque formulado tempestiva
mente. 

O SR. PAULO SARASATE- Obrigado. Quer dizer que, quando 
um êrro em sentido contrário, também não é permitido mais desta
que, nem automático, nem expresso? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Todos os destaques 
foram requeridos até o encerramento da sessão matutina de hoje. 

O SR. PAULO SARASATE- Mesmo com o êrro que surpre-
ende Plenário e liderança? · 

. O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Mas não pode haver 
um êrro em sentido contrário, também não é permitido mais desta
que, nem automático, nem expresso? 

O SR. PAULO SARASATE- Mas poderia haver, por exem
plo, um~ emenda dada eomo aprovada e q~e apareça como rejei
tada, e é o caso daquela de ainda agora, em que houve confusão. 
Se não tivesse havido destaque ..• 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Emenda dada como 
aprovada nunca apareceu como rejeitada. A emenda dada como 
aprovada foi publicada com a sua aprovação. Pode ter havido um 
equivoco do parecer ... 

O SR. PAULO SARASATE -Pois é, houve um equivoco. 

• N4o fol revtato pelo orador. 
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o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) ... mas êste equívoco 
foi corrigido em tempo pelo Senhor Relator, que enviou à Mesa 0 
ofício que foi publicado, e que fa~ a necessária retificação, esclare
cendo o equívoco. É que V. Exa. so chegou depois de ·se iniciarem as 
votações. 

O SR. PAULO SARASATE - Falo sôbre aquela emenda de 
ainda há pouco, que o nobre Relator declarou que efetivamente não 
tinha sido incluída entre as aprovadas. Sustentei o contrário e 0 
Sr. Presidente da Comissão interveio e afirmou que tinha havido 
um equívoco, . afirmativa com que concordou plenamente o nobre 
Relator. Apenas aquele tese de destaque automático do Sr. Pre
sidente da Comissão não chegou a evidenciar-se porque tinha ha
vido um pedido de destaque para a emenda. 

De sorte que pergunto a V. Exa.: se houver um caso idêntico 
ao que estou examinando agora, ficarei tolhido no direito de apre
sentar destaque ou a tese do destaque automático porque a emen
da surgiu com parecer oposto, ê uma tese válida? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Não hâ destaques 
automáticos. Os destaques são requeridos e houve prazo para se
rem apresentados à Mesa, prazo que se encerrou na sessão matuti
na de hoje. 

O nobre Relator informou que incluiu a emenda a que V. Exa. 
faz referência entre as pre]udicadas. Entretanto, o Sr. Presidente 
da Comissão prestou os esclarecimentos que todos nós compre
endemos muito bem: a emenda por V. Exa. referida era daquelas 
às quaiS se deu parecer por maioria, exclusivamente -para encerrar 
o. processo em elaboração na Comissão a fim de poder atender 
aos prazos para publicação da matéria e início de sua discussão e 
votação .. Estamos perfeitamente esclarecidos no assunto. Entre
tanto, o Sr. Presidente da Comissão declarou que havia sido reque
rido destaque dessa emenda de V. Exa. e que não punha dúvidas 
em que ela fôsse tida como aprovada, no que foi afinal acompanha
do pelo Sr. Relator .19 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO*- Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas, em obra clássica para os estudiosos do Direito Público, 
"A Tirania" cuja· leitura os fatos recentes do Brasil recomendam 
e tornam obrigatória, Vitório Alfieri, o grande poeta e pensador ita
liano, inspirado em fevoroso amor à liberdade, naqueles dias do 
Século XVIII, semelhantes aos de hoje, em que a prudência man
dava inclinar-se aos poderosos, fêz-se paladino da .liberdade e da· 
República. 

~ DCN, 17-1-67, pâg. 288. 
• NAo foi revisto pelo orador. 
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Permita-me o Congresso que renove as advertências de Alfieri. 

"O Govêrno, dizia êle, é tirânico, não somente quando quem 
executa as leis as faz, como também existe perfeita tirania em 
todo Govêrno em que o encarregado da execução das leis nunca 
presta contas de sua execução aos que as criaram." 

E lembra ainda o mestre florentino: 
"Os. romanos, êstes cidadãos livres, como quem não pare

cemos em nada, como conhecedores do coração humano, ha
viam erguido um templo ao mêdo. Tinham dado sacerdotes a 
essa divindade e sacrificavam-lhe vítimas." 

Há, hoje, no Brasil, homens que procuram erguer um nôvo tem
plo ao mêdo. São os homens do Govêrno, que, secundados pelos seus 
correligionários da ARENA, procuram erigir aqui uma Constituição 
autocrática, numa homenagem e num altar ao mêdo. E. aqui se 
vota sob disciplina militar, após baixados atos despóticos, que limi
tam ao mínimo o tempo de discussão, enquanto, lá fora, o rufar dos 
tambores e as ameaças militares vão aumentando a intranqüilidade 
e os temores que povoam a Nação. 

Lembro, ainda, a lição de Alfieri: 
"Deve-se dar, indistintamente, o nome de tirania a tôda es

pécie de Govêrno em que a pessoa encarregada da execução 
das leis possa fazê-las, destruí-las, violá-las, interpretá-las, 
suspendê-las ou simplesmente burtá-las, com a certeza da im-

. punidade, seja êsse violador das leis hereditário ou eletivo." 

É o caso. de S. Exa. o Sr. Presidente da República, a quem, 
nesta Constituição, a que num lapso o nobre ·Deputado Geraldo 
Freire chamava de democrática, se atribui, no Art. 150, o poder de 
legislar. 

O Presidente dos Estados Unidos do Brasil é uma estranha fi
gura constitucional no mundo civilizado. E' aquêle Presidente. que 
pode legislar e cujas leis, sôbre matéria de segurança nacional, sôbre 
matéria de economia e de finanças - diz o Art. 53 -, serão apro
vadas pelo simples decurso do prazo, mereçam ou não aprovação do 
Congresso. 

E' uma democracia singularíssima essa, em que o Presidente 
edita leis que não precisam ser aprovadas pelo Congresso~ E aque
las que S. Exa. remete ao Congresso serão aprovadas pelo simples 
fato de que tenham sido para o Congresso remetidas - formalismo, 
aliás, dispensável, pois, se se autoriza o Presidente a baixar leis sô
bre as matérias mais importantes, como segurança nacional e 
economia, por ·que submeter outras ao envio ao Congresso? Basta 
uma pequena obstrução para que elas sejam, como se diz aqui, ti
das como aprovadas. 

O Sr. Geraldo Freire - O Congresso pode recusá-las, como 
não?! 

-
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O SR. OSW ALDO LIMA FILHO - Ah, é uma grande conces
são a de V. Exa.! V. Exa. faz ao Congresso uma concessão de uma 
grandeza, de uma magnitude democrática profundamente como
vedoras, Deputado Geraldo Freire: 

o Sr. Geraldo Freire- V. Exa. só se interessa pelos assuntos 
urgentes. 

O SR. OSW ALDO LIMA FILHO - O Congresso pode recusar 
essas leis. Vejam bem que é uma concessão de grande valia! o Con
gresso não pode legislar. Recebe as leis feitas e pode recusá-las, se 
elas não forem ... 

O Sr. Geraldo Freire- Se 7V. Exa. não permite, eu não darei o 
aparte. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Não. V. Exa. nos dá prazer 
com seus apartes, desde que V. Exa. não queira fazer a ironia de 
considerar, no regime democrático, como um alto poder do Con
gresso, apenas o de recusar as leis enviadas pelo Presidente. 

O Sr. Geraldo Freire- Eu pediria a V. Exa., que lesse direito 
o texto, com sua serenidade. Aí se fala em matéria urgente de se
gurança nacional, em que o tempo é dado precioso. Dentro dêste 
princípio, o Presidente da República, num ato de salvação nacional, 
pode formular leis, que serão ~ubmetidas ao Congresso: e, se o 
Congresso entender, recusa-as. Vossa Excelência é que não deve 
fazer ironia com a segurança nacional ... 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Não! V. Exa. tem razão; 
estamos submetidos ao poder militar, e incorporo como uma amea
ça a advertência de V. Exa. É, aliás, profundamente temerário que 
nós, da Oposição, estejamos aqui a atacar a política do Govêrno e 
os seus projetas, se neste próprio momento estamos ameaçados de 
suspensão dos direitos políticos e de cassação de mandatos- como 
estivemos, durante tôda a campanha dita livre e democrática, para 
as eleições libérrimas que se processaram no Brasil, quando, a cada 
passo, chegavam a nós, da Oposição, e nos comunicavam, como 
uma advertência: "O seu mandato foi cassado". E os correligioná
rios do Deputado Geraldo Freire acrescentavam: "É um bom rapaz, 
é um bom deputado, mas que adianta a êle esta campanha? :B:le 
não toma posse. Será cassado." 

Esta é a democracia singularíssima que se estabeleceu no 
Brasil, no Govêrno do Marechal Castello Branco. 

Mas queria acrescentar mais alguns dados sôbre esta falada 
liberdade. Não foi por outro motivo que o Sr. Presidente Castello 
Branco repetiu, em sua exposição com que enviou o projeto à esta 
Casa: 

"Os fatos- diz S. Exa. -e os dados da conjuntura nacional 
são recentes e estão bem vivos na memória dos Srs. Membros 
do Congresso Nacional "que bem compreenderão os altos pro
pósitos do Poder Executivo e dispensam a necessidade de recor
dá-los em suas minúcias." 

I 
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Está lá, na Exposição de Motivos! 
A mim, como a qualquer ledor desprevenido e sincero, êste pe

ríodo é uma clara advertência ao fechamento recente do Congres
so à sua ocupação militar, ao seu recesso. O Presidente está aqui 
dizendo ao Congresso que tome tento, lembre-se do que aconteceu 
há poucos meses. 

Por via de conseqüência, há de se concluir que o Presidente es~ 
pera que o Congresso não cometa a insensatez de rejeitar a sua pro
posta, porque, do contrário, os soldados do General Meira Mattos 
estarão aqui, novamente, no dia seguinte, para outro fechamento 
em grande estilo, de forma altamente democrática! ... 

Que forma louvável, Deputado Geraldo; Freire! E' comove
dor ver como esta Casa foi invadida por soldados, como os cami
nhões a cercaram e como V. Exas. da UDN devem ter vibrado por 
êste respeito pela Casa do Congresso Nacional, pelas instituições 
democráticas. 

Como o coração de V. Exa., tão adamantino nos sentimentos 
democráticos, deve ter pulsado de revolta por aquêles atos de· vio
lência! Imagino mesmo que só a campanha política fervorosa a 
que V. Exa. se dedicava, o tenha impedido de fazer um protesto 
contra aquilo que o Deputado Adaucto Cardoso considerou um aten-
tado à democracia brasileira. · 

.\. 

Meus amigos, devo dizer que nós da Oposição julgamos mais 
honesto o tom das ameaças, sem rebuços, do Senhor Presidente da 
República do que o farisaísmo hipócrita do seu Ministro da Justi
ça, êsse Ministro da Justiça que diz, sem nenhuma cerimônia, à 
página 7 da sua exposição de motivos: 

"A libertação do indivíduo e a sua proteção contra os podêres 
despóticos surgiram como pedra angular nas declarações de 
direito e, até a Primeira Guerra Mundial, um esfôrço constan
te foi desenvolvido no sentido de consolidar e aperfeiçoar essas 
normas, g-qardando fidelidade àqueles cânones fundamentais." 

Pois é êsse mesmo Ministro que elabora essa Constituição, sem 
nenhum qesprimor a maior vergonha que já se elaborou no Brasil 
que, no dizer dos homens mais insuspeitos, é um ditado autocrático; 
que tem merecido a repulsa e o repúdio do Instituto dos Advogados; 
que vi condenada há dias no Supremo Tribunal Federal pela voz 
do representante dos advogados brasileiros - o Professor Haroldo 
Valadão; e que causa suspeita e revolta a todo o povo brasileiro mas 
que encontrou aqui a confiança serena da ARENA. A ARENA nada 
enxerga de mal nesta Constituição antidemocrática, assim denun
ciad~ por homeri.s da insuspeição do Deputado Brito Velho, do 
Senador Afonso Arinos e do Senador Milton Campos. 

Os homen.s da ARENA estão anestesiados. Não vêem nenhum 
perigo neste ditado autocrático. Enterraram na sua maioria tôdas 
as bandeiras de 1937, as bandeiras da luta pela liberdade, pelos di-
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reitos individuais, as bandeiras da luta pela D~mocracia, as memó
rias de uma luta que os honrava, um passado que os colocava alto 
na nossa admiração. 

Tudo isto foi queimado às portas do Palácio do Planalto. 
O Sr. Arthur Virgílio - Permite V. Exa. uma intervenção? 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Com prazer. 
O Sr. Arthur Virgílio -.O aparte que vou proferir se dirige 

menos a V. Exa. do que aos mtegrantes da ex-União Democrática 
Nacional, dessa UDN que fêz, quase por unanimidade, com a dis .. 
cordância apenas do Deputado Amaral Neto, o Sr. Carlos Lacerda 
seu candidato à Presidência da República; que fêz do Sr. Carlos La
cerda o homem que encarnava a confiança dêsse Partido para o 
supremo pôsto de direção dêste País. ~ste aparte se dirige mais aos 
ex-integrantes da União Democrática Nacional. Foi o Sr. Carlos 
Lacerda, candidato dêsse Partido, que classificou o atual Ministro 
da Justiça, de datilógrafo da Carta de 1937. Um cidadão que foi 
apenas datilógrafo daquela Carta ditatorial só poderia fazer essa 
obra que V. Exa. disseca em discurso magnífico e brilhante. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Muito grato ao aparte de 
V.Exa. · 

Continuarei, Sr. Presidente, repetindo que é uma afirmação 
profundamente farisaica e falsa, aquela do Sr. Ministro da Justiça, 
pois o texto do Projeto o desmente e estabelece, no art. 150: os di
reitos e garantias individuai~ serão exercidos segundo 'têrmos esta
belecidos em lei ordinária. E logo no art. 151 se institucionaliza a 
suspensão dos direitos políticos por 10 anos, mediante simples repre
sentação. Veja bem o Congresso: a Carta não diz quem julgará a 
representação. 

Diz o art. 150 que haverá suspensão de direitos políticos me
diante simples representação do Procurador-Geral da República. 

Diz o trecho: 

"O abuso do direito individual ou político, de qualquer pes
soa natural, com o propósito de subversão do regime d~mocrá
tico ou de corrupção, importará na suspensão, por dois~ dez 
anos, daqueles direitos, declarada mediante r~presentaçao d~ 
Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Geraldo Freire - Portanto, é o Supremo Tribunal Fede-
ral. . 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Onde está dito que é o 
Supremo que julgará? 

O Sr. Geraldo Freire -V. Exa. leu. Eu apenas ouvi. 
O SR. OSWALDO LIMA FILHO- V. Exa. está ouvindo mal, 

me perdoe. v. Exa., cuja saúde desejo e peço a Deus todo poderoso, 
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devia ir aos especialistas. Aqui está dito "importa na suspensão, 
declarada mediante representação do Procurador-Geral da Repú
blica ao SUpremo Tribunal Federal." 

O Sr. Geraldo Freire- Exa., o assunto é sério. Se a represen
tação é feita ao Supremo, então o destinatário da representação 
dará também o próprio julgamento. · 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Isso diz V. Exa., não está 
aqui .. 

O Sr. Geraldo Freire - V. Exa. leu; ouvi. Então leu errado. 

O SR. OSW ALDO LIMA FILHO - Aqui não se diz quem 
julgará a representação: diz-se que será declarada ao Supremo, en
tão eu daria a mão à palmatória, mas se diz que será.declarada ao 
Supremo. Pelo que está dito aqui, o Supremo vai apenas conhecer 
da declaração de um funcionário que é demissível ad nutum pelo 
Presidente da República. 

Senhores Congressistas, qual o clima ideal para a elaboração 
da Lei Maior do País? 

Ensina-nos José Duarte: 

"Queremos saber apenas - e isto vamos apurar com isenção 
e espírito alto, que o dever do legislador é transformar em pre
ceitos, fixar em normas claras e precisas as conquistas da cultu
rá contemporânea, os imperativos éticos e sociais, e regular com 
justa medida e senso da realidade as ne'cessidades e os recla
mos coletivos, as exigências econômicas que no seu tempo pe
dem disciplina normativa ou legal". 

"Nenhum consumado artífice do direito público, impregnado 
de teorismo e chumbado à indeterminação das máximas. à 
transcedência das fórmulas, à mensuração dos princípios. à 
preocupação dos conceitos, esquivo d realidade, ds representa
ções de vida~ d economia da sociedade hodierna, à objetividade, 
à análise dos fenômenos sociais, à continuidade da evolução 
histórica, às próprias leis sociológicas, que existem como as 
leis físicas, que o homem não inventou, poderá, no atual grau 
da civilização, cientificamente mais bem ordenada e de mu
tações políticas tão acentuadas e, às vêzes contraditórias, en-

- cerra-se em seu gabinete, debruçado sôbre os seus tratados, e 
oferecer-nos o modêlo perfeito de uma Constituição escolhida 
para reger os destinos democráticos de u.m povo". 

Mas, se êstes reparos são feitos e essas exigências cabíveis a 
um jurísta e a um estudioso do Direito, que dizer de uma Cons
tituição elaborada pela vontade autocrática do Presidente Castello 
Branco, ignorante das leis, avesso à. sociologia, impermeável às su
gestões mais esclarecidas, voltado para o passado e cultivando a 
impopularidade, com o objetivo grato aos espíritos dos senhores 

-
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absolutos? Melhor seria que o Presidente repetisse com 0 Príncipe 
D. Pedro I, no _de~reto de 12 ~e novembro de 1823 que dissolveu a 
primeira Constituinte do Brasil: 

''Hei por bem, como Imperador e Defensor Perpétuo do 
Brasil, dissolve~ a mes~a ~sembléia e convocar já uma outra 
na forma das m~truçoes feitas para a convocação desta que 
acaba, a qual tera de trabalhar sôbre o projeto de Constituição 
que eu lhe hei de em breve apresentar, que será duplicadamen
te mais liberal do que a extinta Assembléia acabou de fazer". 

Na realidade, ficava muito mais conforme o pensamento auto-
crático de S. Exa., que quer impor êsse mostrengo ao Congresso, se 
s. Exa. usasse do modêlo absolutista do príncipe imperial. 

Senhores, como está sendo elaborada esta Constituição. Ainda 
hoje, aqui, assistimos quando o nobre Líder do Govêrno, Presidente 
da Comissão, e que por coincidência também é o Vice-Presidente 
eleito da República, invectivava o Presidente do Congresso porque 
reconhecera o fato material da·falta de "quorum" para a discussão. 
E víamos o açodamento com que líderes da antiga UDN, e hoje da 
ARENA, temem defrontar o supremo poder militar instalado no 
Palácio do Planalto. O temor que se apossou das suas consciências. 
Como verberavam o Presidente por querer cumprir uma garantia 
mínima do estatuto que rege os destinos da Casa. 

Senhores, como foi elaborada a Constituição de 1891? 
E' bom que lembremos como agiram nossos maiores para que 

cobremos um pouco de coragem no enfrentar êsses desacertos. 
Salienta Agenor de Roure, o mais lúcido analista da Consti

tuição Republicana: 

"Pelo Decreto 29, de 3 de outubro de 1889, 18 dias depois da 
revolução que aboliu a Monarquia, o Govêrno Provisório, che
fiado por Deodoro, deu prova de sua lealdade para com a Nação 
e do seu desinterêsse: 

Cuidando, desde logo, de dar ao País uma Constituição, a 
ditadura recomendou-se à gratidão dos brasileiros. 

Que Constituição fôra essa? Oriunda do projeto da célebre 
"Comissão dos 5", em que pontificavam Saldanh~ Marinh?,, 
Rangel Pestana, Magalhães Castro e Verneck, revista no seio 
do Govêrno Provisório, entre outros pela competência inexcedí
vel de Ruy Bârbosa, sua discussão se iniciara na Constituinte 
em 4 de novembro de 1890 e só seria concluída em 24 de feve
reiro de 1891, após três meses e 20 dias de trabalhos constituin
tes e uma elaboração extraparlamentar que já se iniciar~ em 
3 de dezembro de 1889 na "Comissão dos 5". Mesmo assim, a 
espíritos da pureza republicana do Capitão Barbosa Lima, pa
receu que a Constituição fôra votada a trouxe-mouxe. 

I 
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Na Constituinte de 1946, onde pontificaram figuras do valor de 
Nereu Ramos Prado Kelly, Agamemnon Magalhães, Otávio Manga-' . beira, os trabalhos se prolongariam desde 2 de fevererro a 18 de 
setembro. 

Como foi elaborada, Senhores, a Constituição dos Estados 
Unidos da América do Norte, que parece, hoje, um fanal para tudo 
no Brasil; que é um modêlo, cuja impressão é tão profunda no seio 
do nosso Govêrno, que faz o Ministro das Relações Exteriores dizer 
que "o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil?" Co
mo foi elaborada essa Constituição. "A obra mais maravilhosa reali
zada em qualquer período pelo cérebro e a vontade do homem", 
como a julgou Gladstone? Durante quatro meses, de 14 de maio a 
17 de setembro de 1a77, os autores da imortal declaração de Fila
délfia construíram um monumento político que, adaptado pelas 
gerações seguintes, renovado pela construção da Suprema Côrte, 
ainda hoje constitui um. modêlo político admirável. Pode dizer-se 
que a Constituição estadunidense contém princípios que satisfazem 
a todos os homens e a tôdas as tendências. Os conservadores saudam 
sua eficácia como garantia dos direitos adquiridos. Os liberais a 
têm em alta estima, por sua proteção às liberdades civis. Todos os 
interêsses, todos os matizes de opinião reconheceram o seu prestí
gio ao procurar provar que seus princípios apóiam a Constituição 
ou não são com ela incompatíveis~ · · 

E assim julga Hermann Pritchet, um dos grandes comentado
res da Constituição, julgamento que, de resto, está na consciência 
de todos os estudiosos do Direito Público. 

No Brasil, porém, o comportamento só é o de obediência quase 
serviu. ao modêlo americano quando se trata de servir aos trustes e 
monopólios americanos. Quando· devíamos recordar o modêlo nor-

. -te-americano no que tem de mais alto e mais nobre que é a for
mação e a organização da sua constituição política, nós nos con
vertemos numa república de Zâmbia, ou do Senegal, ou vamos bus
car modêlo no Paraguai. No Brasil, a ditadura de hoje, está esque
cida das lições da soberania, que já ensinara com Plutarco: "As 
três virtudes dos reinos e impérios são a clemência, a moderação e a 
verdade". 

Entre nós, após todo um cortejo de violências inomináveis, o 
Govêrno convoca o trabalho de juristas ilustres para depois aban
donar inteiramente, o projeto elaborado por Seabra Fagundes, Oro
simbo Nonato e Levy Carneiro e passou a argamassar, nos corre
dores e antecâmaras do Ministério da Justiça. e do Conselho de 
Segurança Nacional, êsse documento lôbrego, triste, de mau es
tilo, de péssimo vernáculo, de inspiração parafascista, .tendente 
àquilo que, no dizer do mestre Afonso Arinos, será a institucionali
zação do arbítrio. 

O Sr. Germinal Feijó- Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. OSW ALDO LIMA FILHO -Com prazer. 

-
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O Sr. Germinal Feijó - Em apoio ao que V. Exa. está afirman
do, proclamando as virt~des da Constituição de 1946, eu me permi
to ler trecho da entrevista concedida ao "Jornal do Brasil", de 
11 do corrente mês, ~ublicado .no Primeiro caderno, página 4, com 
o título "Pontes de Miranda afirma que a nova Carta não terá exis
tência jurídica". 

O SR. OSW ALDO LIMA FILHO - Quem é Pontes de Miranda 
diante do julgamento do nobre Deputado Geraldo Freire? (Riso): 

O Sr. Germinal Feijó- Eu ia dizer que ninguém poderia ne
gar, neste país, a Pontes de Miranda, a condição senão de o maior 
constitucionalista atual de nossa Pátria, pelo menos um dos maio
res, um dos grandes vultos do pensamento jurídico de todos os 
tempos, de nossa Pátria. 

O SR. OSW ALDO LIMA FILHO - De acôrdo com V. Exa. 

O Sr. Germinal Feijó - Declara êle, em sua entrevista, o se
guinte: 

"O jurista Pontes de Miranda, considerado como a maior 
autoridade em Direito Constitucional no Brasil, afirmou on
tem ao "Jornal do Brasil", em entrevista exclusiva, que se 
recusa a discutir os diversos aspectos do projeto de reforma da 
Constituição, porque "o poder estatal pertence ao povo e qual
quer usurpação é juridicamente inexistente". 

E continua: 

"Juridicamente, dentro da democracia - frisou o jurista 
Pontes de Miranda - qualquer Constituição que fôr feita, sem 
observância das regras jurídicas da Constituição de 1946, ela
borada com o respeito do poder estatal, que é do povo, tem de 
ser subordinada à aprovação pela Assembléia Constituinte ou 
por plebiscito". 

E no final de sua entrevista aludindo ao Ministro Carlos Me
deiros - autor do anteprojeto de Constituição, ou pelo menos o 
que introduziu na matéria modificações que desfiguraram o tra
balho realizado pelos juristas daquela Comissão, anteriormente n~
~meada pelo Presidente da República- diz o ilustre Pontes de MI
randa: 

"Tenho aqui uma entrevista de um jurista de 1966 que dizia 
em 1934: "No Brasil só cabem dois Partidos: o Integralista e o 
Comunista". Acrescenta o autor da Carta de 1966: "O mais não tem 
raízes da atualidade e como tal está condenado a desaparecer". 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- E' afirmação do atual Mi
nistro Carlos Medeiros da Silva. Vê V. Exa. que, ao chamar a 
Constituição de parafacista não exagero. F~ram buscar par~ re~ 
datar da Constituição um homem que acredita que, no Brasil, so 

-'~ .. .. 1 
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havia lugar para integralismo e comunismo. S. Exa. foi escolhido, 
a talho de· foice, pelo Sr. Presidente da República. 

Não poderia, Sr. Presidente, Srs. Congressistas- nem que V. 
Exa. me assegurasse algumas horas para falar- perlustrar todos 
os erros monstruosos, todos os atentados contra a Democracia, per
petrados neste projeto de Constituição. 

Quisera porém, aflorar a pedra de toque das Constituições de
mocráticas. Sabemos que o que define o comportamento democrá
tico, num texto constitucional, é, bàsicamente, o respeito ao Po
der Legislativo, ao Poder desarmado. É, como dizia Alfieri, a distin
ção entre quem faz as leis e as executa, que assegura a inexistên
cia de tiranias. 

Meus amigos, tenho em mãos também outro livro incômodo 
para os dias de hoje, é uma edição da Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, escrito pelo ilustre professor Pedro Aleixo, da Faculdade 
de Direito da Universidade de Minas Gerais. Parece que o político, 
o Vice-Presidente da República, o Presidente da Comissão de ela
boração Constitucional enterrou, também, as suas convicções ·jurí
dicas e democráticas ao pé da entrada do Palácio do Planalto. S. 
Exa., naquele livro, à Página 55, diz neste livro que tenho consul
tado, amiudamente: 

"Ainda para ser anotado é que quando e onde quer que os 
regimes de fôrça, os· governos totalitários se estabelecem e 
dominam, então, e aí entra em declínio ou é abolida a garantia 
de liberdade para que os votos e as opiniões dos delegados do 
povo nas câmaras, nos conselhos, nas assembléias". 

O nobre Deputado Pedro Aleixo pensava assim quando profes
sor e até há bem pouco tempo, como Deputado de Oposição. Mas os 
ares do Govêrno, a convivência com a capacidade de doutrinação 
do Marechal Castello Branco lhe devem ter alterado as convicções, 
porque S. Exa. defende uma Constituição, onde se diz no artigo 36, a 
monstruosidade que é única na história do nosso Direito Constitu
cio~al moderno: 

"Art. 33. Os Deputados e senadores, desde a expedição dos 
diplomas até a inauguração da legislatura seguinte, são invio
láveis no exercício do mandato por s.uas opiniões, palavras e vo-
tos, salvo disposição constitucional . .. " . 

exceção que não havia em nenhuma das Constituições anteriores - ... 
" ... ou em flagrante de crime inafiançável, não poderão ser 

presos nem processados sem licença de sua· Câmara". 

Aí abre-se uma brecha, uma exceção para prevalecer a disposi
ção constitucional, referente ao estado de emergência do art. 151 
e de outros podêres conferidos, despoticamente, ao Sr. Presidente da 
República. 

--
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Vem o§ 2.o e dispõe: 

"Se a respe~tiva C_âmara não se manifestar sôbre o pedido 
dentro de 60 dias, a licença para o processamento será conside
rada automàticamente concedida''. 

É evidente que não precisarei esclarecer o que isto significa. se 
qualquer au~itor de g~erra ~o-Brasil, ou qualquer autoridade ju
dicial, desaviSada, pedrr a prisao e o processamento de um Depu
tado ou de um Senador e, excedido 60 dias, o Congresso não deli
berar por es.tar de fé~ias,. por .haver obstrução ou por qualquer 
um dos mot1vos que rmpllcam em demora, nessas ocasiões a li-
cença será automàticamente concedida. ' 

Não há memória, no mundo civilizado, de uma disposição se
melhante. Esta foi feita como modêlo para aterrorizar o Congres
so, para lhe impedir a liberdade de opinião, a inviolabilidade de 
votos, o exercício daquelas prerrogativas de julgamento da atuação 
do Presidente, em defesa dos direitos do povo, que são o fulcro e 
o apanágio da atividade parlamentar. 

Para que a Câmara dos Deputados medite na monstruosidade 
que isto representa lembrarei que, só nos países africanos, onde 
a cultura política é muito nova e quase inexistente, é que, no caso 
de flagrante, desaparecem os direitos e as garantias assegurados 
aos parlamentares. Que diz, por exemplo, a Constituição da Etió
pia? 

"'Nenhum Deputado pode ser processado, interro~~ado de 
qualquer modo, a propósito de seus votos e opiniões dados no 
exercício de suas funções, nem processado, detido ou encar
cerado durante o período da legislatura senão com autorização 
da Câmara dos Deputados, salvo no caso de flagrante delito." 

V. Exas. podem consultar êste trabalho. Deve existir um exem-
plar na Biblioteca. Tenho a honra de possuí-lo. As Constituições do 
mundo civilizado em matéria de garantias, de inviolabilidade e de 
imunidades parlamentares, não consigam. essa monstruosidade. Mas 
é o mesmo Professor Pedro Aleixo quem escreveu êsse tratado, que 
vem aqui defender esta inovação' atentatória dos direitos do Parla
mento. 

Meus amigos, parece que à porta dos palácios presidenciais. se 
instalou um nôvo rio Letes- aquêle rio da mitologia grega, cuJaS 
águas tinham. o condão de tornar desmemoriados os que o atra

. vessavam. 
Parece que tôda a ex-União Democrática Nacional, co~ as 

exceções honrosas dos que já se manifestaram, como o Prof. Milton 
Campos, como o Prof. Brito Velho, como o Deputado Amaral Neto, 
como o Deputado .Wilson Martins e alguns outros - o. grosso en~ro~ 
no rio Letes do Palácio do Planalto e não enxerga mais a Constitui
ção, não vê mais a Democracia; pretende apenas prestar suma 
obediência ao Sr. Presidente da República nesta matéria. 
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Outra definição., Srs. Congressistas, das Constituições, que 
tornaria possível, clara e nitidamente, a diferença entre Estado
-democrático e Estado-totalitário, é o tratamento que essas Cons
tituições dispensam aos direitos e garantias individuais. 

Pois bem. Consultem os Srs. Deputados o artigo 149 da Consti
tuição. Consultem o texto comparativo elaborado pelo Senado Fe
àeral, e verão que no artigo 149 os direitos e garantias individuais 
são inteiramente desvirtuados, esgotados de tôda a sua importân
cia e das suas tradicionais características. O que faz o artigo 149, 
por exemplo, é apenas referir como disse muito bem o nobre Sena
dor Arthur Virgílio, numa atribuição de competência, sôbre que ma
térias a Câmara e o Senado poderão legislar em lei ordinária; sôbre 
essa matéria, porque de nada significa dizer-se que a Constituição 
garante a inviolabilidade de domicílio, quando se nega a definição 
que a inviolabilidade de domicílio tem no Brasil, desde a República, 
aquela que impede que êle seja invadido durante à noite; aquela 
que impede a invasão do lar, salvo mediante determinação da auto
ridade judiciária competente; aquela que faz com que, na Inglater
ra, onde o Direito Constitucional, desde o "Bill of rights", consti
tui uma garantia de cada cidadão britânico, o orgulho daquele 
povo, conquistado em luta, que faz de cada homem um rei em seu 
lar. Desapareceu no Brasil a inviolabilidade que fica como um lixo 
histórico para ser examinado ·em legislação ordinária, que é ordi
nâria no vernáculo e em todos os seus sentidos semânticos, ordina
ríssimas leis que um Congresso coacto, aterrorizado, deverá votar 
para servir a êsse poder militar absoluto que· hoje se instituiu no 
Brasil pela vocação ditatorial do Sr. Presidente da República. 

Quero·lembrar ao Congresso Nacional- quando dizia que essa 
distinção é fundamental entre país totalitário e democrático, lem
brava-me a Constituição Soviética. 

Nas Constituições Soviéticas de 1936 e iterativamente em tô
das as Constituições Soviéticas votadas desde 1918, todos êsses di
reitos também são assegurados. Diz seu artigo 125: "Conforme 
ao interêsse dos trabalhadores e com objeto de consolidar o regime 
socialista se garante aos cidadãos da URSS liberdade de palavra e 
de imprensa" .. 

E a fórmula com que os juristas soviéticos puderam retirar 
tôda .a substância da Declaração dos Direitos e Garantias Indi
viduais, que vetn. do "bill of rights", que vem da Declaração de Di
reitos da Revolução Francesa, que vem da Declaração de Filadélfia 
e constitui um patrimônio comum da HuiD:anidade civilizada. 

Pois bem. Aqui neste projeto de Constituição, todos êsses di
reitos são esgotados de sua substância e ficam como a carcaça de 
um animal morto, despido de vida porque a sua substância foi 
extr"aída ,pela disciplina dos artigos 150 e 151, que remetem à le
gislação ordinári~, fixar os limites e os têrmos do exercício dêsses 
direitos:- E, no artigo 151, submete o exercício dêsses direitos à 
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pena de suspensão declarada pelo Procurador-Geral da República 
a mando do Sr. Presidente da República. ' 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, o que caracteriza ao Brasil 
de hoje, o que a Nação exige dos usurpadores, dos liberais "demo
des", dos fariseus que formam a côrte do poder militar, é. que res
tituam à Nação Brasileira a Democracia, o Govêrno do Povo es
pezinhado, atormentado, faminto, submetido ao terror policial, ao 
terrorismo intelectual, de cunho neo-fascista, que queima livros, 
que tortura presos, que fuzila e afoga, nas madrugadas nos quar
téis. O que a Nação reclama é que lhe devolvam o seu direito de es
colha livre dos seus governantes, que essa Constituição elimina; 
que a liberdade dêsse neo-colonialismo a que essa Carta de Mecej ana 
nos quer condenar. 

Uma lei constitucional digna do seu nome, em que não faltasse 
.a inspiração da consciência nacional, exigiria o progresso, o aper
feiçoamento das nossas instituições políticas, econômicas e sociais. 
Onde aquela ascenção das massas trabalhadoras? Onde o voto do 
analfabeto? Onde a liberdade sindical? Onde o direito de livre 
escolha dos governantes? 

Essas são as marcas das constituições modernas, não a que 
nos é hoje imposta por essa Carta parafascista. Os que assinam o 
trôpego parecer do Senador Antônio Carlos Konder Reis, os que 
se afadigam em atender as imposições do poder militar, colaboram 
na sua institucionalização. Podemos mesmo dizer que o Brasil re
cuou tanto no tempo que podia ter retornado à Monarquia, para 
coroar Castello, Primeiro e único Imperador do Brasil. De tal forma 
os direitos, as garantias, as prerrogativas, as franquias gerais, as 
garantias democráticas estão amortalhadas nesse projeto, que a 
volta à Monarquia seria uma conseqüência natural. 

Fala.o Govêrno na Ordem que restaurou, também há ordem 
aparente nos pântanos onde as bactérias se entredevoram; também 
há ordem nas prisões. . . 

O que se pretende com a execução desta Carta parafascista é 
·converter definitivamente o País numa vasta prisão; num modêlo 
e~emplar do regime penitenciário - o Brasil declarado ~ull!-~ pr!
sao única e todos somos submetidos ao poder absoluto, discrlciona-
rio e soberano do Presidente da República. 

Procurando, Srs. Deputados e Srs. Senadores, ser l~al às tra
dições liberais de Pernambuco lembro aos Srs. Congressistas, uma 
v~z mais, a lição morredoura dos grandes, mes~re~ do Dir~ito Con~; 
t1tucional: - "a técnica constitucional e a tecntca da ltberdade · 
- (Muito bem; muito bem. Palmas.) 20 

• DCN, 17-1-67, pág. 290. 
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REQUERIMENTO 

Senhor Presidente: 
Requeremos a Vossa Excelência preferência para votação da 

emenda número 717/1.2, de autoria do Senhor Deputado Martins 
Rodrigués. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. - Senador Aurélio 
Vianna, Líder do MDB no Senado- Deputado Humberto Lucena, 
Líder do MDB na Câmara. 

o SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) -Vou submeter à vo
tação o requerimento de preferência para a emenda 717-1 e 717-2, 
com a seguinte redação: 

"717-1 -Redija-se assim o parágrafo 1.0 do Artigo 120: 

§ 1.0 t:sse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos 
casos expressos em lei, para repressão dos crimes contra a se
gurança externa do País ou as instituições militares, com 
recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal." 

"717-2 -Substitua-se o § 2.0 do art. 120 pelo seguinte: 
§ 2.o A lei regulará a aplicação das penas da legislação mi

litar em tempo de guerra." 

A emenda é de autoria do Senhor Deputado Martins Rodrigues. 
Em votação o requerimento de preferência. Os Srs. Congressis-

tas que o aprovam queiram conservar-se como estão. (Pausa.) Apro-
vado. . . 

Passa-se à votação da matéria da Câmara dos Deputados. 
Com a palavra o Sr. Deputado Martins Rodrigues, para enca

minhar a votação. 
O SR. MARTINS RIDRIGUES (Encaminhamento de votação) * 

- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Projeto de Constituição que 
estamos debatendo, seguindo a esteira do Ato Institucional n.0 2, 
estabeleceu no§ 1.0 do art. 120 a extensão da competência do fôro 
militar para o julgamento de civis, em casos cuja competência 
anterior era da jurisdição comum. Com efeito, diz o § 1.o do art. 
120, depois de referir-se o caput do artigo à Justiça Militar: 

"t:sse fôro especial poderá estender-se aos civis nos casos 
expressos em lei para repressão de crimes contra a segurança 
nacional ou as instituições militares; neste caso, a lei asse
gurará recurso para o Supremo Tribunal Federal." 

Anteriormente, a ·constituição vigente---:- a de 46- dizia que 
êsse fôro especial poderia estender-se aos civis, apenas nos casos 
de repressão de crime contra a segurança externa ou as institui
ções militares. 

• NA.o foi revisto pelo orador. 
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o projeto, dando extensão à matéria, amplia a competência 
do fôro militar para processar civis, nos casos de crime contra a 
segurança nacional. Isso significa que o fôro excepcional passa a 
ser o fôro normal para os crimes contra a segurança do Estado 
como já está no Ato Institucional n.o 2. ' 

Considero :_sta matéria da maior gravidade, porque, como sa
be tôda a Naçao, especialmente os representantes do Congresso 
Nacional, os abusos que se cometem através dos inquéritos poli
ciais militares são os mais censuráveis, daqueles que mais têm trau
matizado a Nação, nesta fase de caráter punitivo da chamada Re
volução democrática de 31 de março de 1964. O fato de se atribuir, 
neste dispositivo do projeto, competência ao Supremo Tribunal 
para, em recurso, dizer definitivamente sôbre o julgamento dos 
crimes de civis pelos tribunais militares, não modifica sensivel
mente o problema, porque, quando o Supremo Tribunal Federal vier 
a julgar os inquéritos policiais-militares, os processos de jurisdição 
militar contra civis, já se terão caracterizado as violências, tôda 
aquela série de vexames e até de maltratas e de torturas que têm 
sofrido os civis pela prática de delitos que não são da competência 
de jurisdição militar na Constituição em vigor. Esta matéria 
é de tal-relevância, que só se admite a extensão do fôro militar aos 
civis, em caso de estado de sítio, decorrente de guerra externa ou de 
guerra civil, e relativamente àquela prática de atos contrários ou 
relacionados com as operações de zona militar. É uma garantia que 
se dá aos civis, porque o fôro normal é fôro comum, como ó fôro 
excepcional é o da justiça militar. 

Evidentemente, estamos passando por um processo inexorável 
de fascistização do País; só isso pode explicar que se transfira para 
a jurisdição militar o processo e o julgamento de crime que, nor
malmente, pertencem à jurisdição civil. 

Nenhuma razão de ordem lógica, de ordem nacional ou de in
terêsse do país justificaria tal deslocamento. Só pode explicar tal 
.medida, repito, o fato de estarmos num processo inexoráve~ de 
encaminhamento do país para um regime autoritário_ e fascista, 
que fará certamente a desgraça da Nação, pela supressao das suas 
liberdades civis. 

Ora, Sr. Presidente, tendo em vista estas considerações, o Mo
vimento Democrático Brasileiro apresentou ao Projeto de Cons
tituição a emenda n.o 717, em cujo § 1.o se diz, substituindo o do 
projeto: 

"t:sse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos casos 
expressos em lei, para a repressão dos crimes con~ra ~ ~e~u
rança externa do país,_ e aí se justifica- ou as mstit~tuçoes 
militares, como recurso ordinário para o Supremo ~ribunal 
Federal". 
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E foi além, Sr. Presidente, o Projeto de Constituição: também 
determinou, neste caso do Art. 120, § 2.0 : 

"Compete originàriamente ao Superior Tribunal Militar pro
cessar e julgar os Governadores de Estado e seus secretários 
nos crimes referidos no § 1. O". 

Quer dizer, hoje, a competência para julgamento dos Governa
dores de Estado, em crimes contra a segurança nacional, em cri
mes definidos na lei de segurança do Estado, passou a ser do Supe
rior Tribunal Militar. Representa mais uma afronta, mais um 
agravo, mais uma vulneração ao. sistema federativo, porque nem 
se permite mais aos governadores de Estado o julgamento pelo 
tribunal especial a que estavam sujeitos anteriormente. 

Peço a atenção dos nobres Congressistas, do Senado e da Câ
mara, para a gravidade das medidas que o Projeto estabeleceu no 
artigo 120. Pretendemos, com a emenda n.o 717, modificar essa 
disposição, a fim de que não continuem a consumar-se as violências 
que vêm sendo praticadas sistemàticamente através de inquéritos 
policiais-militares, que se eternizam, e que assim se pretende pere
nizar na Constituição Federal. Através de inquéritos policiais-mi-
litares, têm sofrido os cidadãos da República. . . 

E' grave a nossa responsabilidade, no momento em que vota
mos, nas condições adversas em que nos encontramos, uma nova 
Constituição para o País, ao inserirmos no seu texto dispositivos 
que sacrificam profundamente e em caráter permanente as liber
dades civis. (Muito bem. Muito bem. Palmas.) 21 

O SR. ANTONIO. CARLOS * - Sr. Presidente, a matéria 
objeto de emenda do nobre Deputado Martins Rodrigues foi am
plamente examinada e discutida na. Comissão Mista. Devo, como 
Relator Geral, transmitir ao plenário as razões da decisão daquela 
Comissão, que aceitou emenda modific'ativa do § 1.o do Art. 120, 
sem, contudo, acolher a proposição subscrita pelo nobre repre
sentante do Ceará que acaba de ocupar a tribuna. 

O texto do projeto difere do texto da Constituição de 46, no· 
que toca ao Art. 1. 0 , somente quando substitui a expressão "segu
rança externa" por "segurança nacional." A emenda visa a resta
belecer a expressão da Carta de 46. 

A Comissão; Sr. Presidente, ouvindo inclusive um brilhan
tíssimo discurso do nobre Deputado Sr. Accioly Filho, fixou-se em 
que a realidade dos dias atuais está a indicar que os dois conceitos, 
"segurança externa" e "segurança nacional", estão de tal modo 
interligados, que seria difícil, em face de tal realidade, fazer a 
distinção entre êles. 

21 DÇN, 20-1-67, pâg. 351. 
• NAo :foi revisto pelo orador. 
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outra coisa não reconhece o eminente Sr. Senador Milton 
campos, quando, ao apresentar emenda com o objetivo mesmo 
do nobre Deputado Martins Rodrigues, afirma na justificação: 

"Não me parece tão necessária a providência, sob o argu
mento de que no mundo contemporâneo, cheio de infiltrações, 
de guerra revolucionária e de luta ideológica, a segurança 
interna muitas vêzes se confunde com a segurança externa." 

E conclui o nobre representante por Minas Gerais: 

"Nesses casos, a primeira pode envolver a segunda no con
ceito legal, dispensando a modificação constitucional." 

Desta justificativa se infere, Sr. Presidente, que, nos dias 
atuais, é muito difícil se não mesmo impossível, fazer a distinção 
entre segurança externa e segurança nacional. A Comissão preferiu 
a expressão mais ampla, o conceito mais geral, de modo a que 
a segurança nacional ficasse realmente definida, de acôrdo com 
a redação do projeto. Mas a Comissão foi prudente. A par dessa 
sua decisão de aceitar a expressão "segurança nacional", porque 
mais conforme com a realidade que vivemos, tomou a medida 
acauteladora de, acolhendo a regra do projeto, que determina 
que a lei assegurará recurso para o Supremo, nestes casos escla
recer seja tal recurso ordinário, isto é, dando a todos êsses casos 
de fôro especial, de fôro militar para civis, o recurso ordinário 
para o Supremo, que tem efeito suspensivo, de modo que o Supre
mo poderá examinar a matéria de fato e a matéria de prova. 

Assim, a decisão final, de acôrdo com o projeto, será do Su
premo Tribunal Federal e nenhum processo se concluirá no âm
bito da Justiça Militar. 

Nestas condições, se no § 1.0 a Comissão preferiu a expressão 
mais ampla, o conceito mais geral de segurança nacional - por
que, repito, mais conforme com a realidade - teve a prudência 
de aceitar a emenda que determinava, nesses casos, sempre o 
recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. E êsse dispo
sitivo da Constituição não foi aprovado pela Comissão, qu~ ac~i~ou 
~menda modificativa da parte final do § 1.0 , como .d~sl?osltivo 
Isolado, como decisão singular. ~le se enc_?ntra no ~r~ter1o ,pru
dente que teve a Comissão no exame de toda a mater1a analoga 
ou correlata. Basta que o Congresso verifique ~s modificações 
realizadas no Art. 151 do Projeto; basta que o Congresso volte a 
·sua at.enção para a modificação introdu~ida no _ar~. 154, ,§. 2.0 

do ProJeto. A primeira ·no caso da suspensao dos direitos poht1cos, 
esclarece que a decisão será do supremo, garantindo ampla de
fesa ao paciente e estabelecendo que, para os parlam~ntares, a 
regra do Art. 151 só poderá ser aplicada depois da hce~ç~ da 
respectiva Casa; e a segunda estabelece o quorum class:flcado 
de dois terços da Câmara ou do Senado para a su~l?ensao das 
garantias constitucionais, na vigência do estado de s1t1o. 
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Posso afirmar ao Congresso, de consciência tranqüila, que a 
Comissão adotou tôdas as medidas acauteladoras para que a apli
cação do dispositivo que ora discutimos, em face da emenda do 
nobre Deputado Martins Rodrigues, ou a aplicação dos outros 
dispositivos que tocam de perto à libe~:~ad~ e. à_ se~urança dos 
cidadãos, não trouxessem como consequenc1a, InJustiças, malda
des ou quaisquer decisões que contrariassem as tradições demo
cráticas e cristãs do povo brasileiro. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, sem neg3;r os altos 
objetivos da iniciativa do nob!e _representaJ?-t~ _do Ceara, dou por 
justificado o parecer da ComlSsao, pela reJeiçao da emenda que 
vamos votar. (Muito bem.) 22 

O SR. GERALDO FREIRE (Encaminhamento de votação) * 
-Sr. Presidente e Srs. Congressistas~ todos acabaram de ouvir a 
palavra do nobre e eminente Relator Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. Por conseguinte, o assunto está suficientemente 
esclarecido. Estou aqui apenas para dar uma palavra em nome 
da Liderança da ARENA, no sentido da rejeição da emenda. 

Ficou muito claro que a Comissão esmerou-se no exame da 
importante matéria, e, resguardando os direitos e as garantias 
dos cidadãos, resolveu aplicar aquilo que mais convém à segu
rança da Pátria. 

Na realidade, o que a emenda pretende é restabelecer o critério 
adaptado pela Constituição de 1946, que usava no lugar em que 
hoje se diz "segurança nacional" a expressão "segurança externa 
do Pais". 

Os tempos mudaram. Evoluíram num sentido e involuiram 
em outros. O nobre Relator fêz sentir muito bem que se baralham 
e se confundem a tal ponto os dois conceitos, que hoje é muito 
difícil distinguirmos se um fato é contra a segurança interna ou 
contra a segurança externa do País. A expressão "segurança na
cional'' abrange os dois conceitos. E, assim como o militar que 
comete delito não capitulado entre aquêles que devem ser sub
metidos ao seu fôro especial, isto é, delito não militar, é julgado 
pelo juiz civil, assim também o civil, se cometer crime de natureza 
tipicamente militar, deve ser julgado pelo Tribunal Militar, órgão 
especializado no conhecimento jurídico da espécie. 

O Tribunal Militar é previsto na Constituição com a máxima 
cautela. C~mpor-se-á de 15 juízes vitalícios, com a denominação 
de ministros, nomeados pelo Presidente da República, dos quais 
quatro escolhidos dentre oficiais-generais· da ativa do Exército, 
três dentre oficiais-generais da ativa da Marinha de Guerra, três 
dentre oficiais-generais da ativa da Aeronáutica Militar, e cinco 
civis . 

.. u DON, 20-1-67, pág. 351. 
• Nio foi revisto pelo orador. 
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E:>s juízes que não pertençam ao Tribunal, mas a instâncias 
inferior~s, . serã? ta~bém <?rganizadas em lei, de modo que sua 
competenc1a e ISençao esteJam plenamente garantindo a situação 
de todos aquêles que devam ser por êles julgados. AfL.'1al de con
tas, não há motivo para temer uma justiça dessa natureza, uma 
justiça que terá tôdas as .garantias dos juízes que o sejam na 
sua mais alta expressão, uma justiça que, ao mesmo tempo em 
que defenderá os altos interêsses do Direito Penal, no terreno de 
que se cuida, estará também aplicando as leis com sabedoria 
com honestidade, com lisura e, sobretudo, com a energia neces~ 
sária. · 

É preciso que saibamos defender a nossa Pátria, evitar dentro 
do País os Quislings, os quinta-colunas, aquêles que, a pretexto, 
muitas vêzes, de servir ao Brasil, nada mais .fazem do que entre
gá-lo ao domínio de potências estrangeiras. Sem que os seus atos 
possam merecer o qualificativo de ofensivos à segurança externa 
do País, ofendem, entretanto, a sua segurança interna ou, numa 
fórmula mais ampla, a sua segurança nacional. 

A minha palavra, portanto, Sr. Presidente, é no sentido de 
que todos os companheiros votem pela rejeição d~sa emenda. 
(Muito bem. Palmas.) 2s 

O SR. NELSON CARNEIRO (Encaminhamento da votação)* -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o nobre Senador Konder Reis fêz 
uma lúcida exposição para demonstrar o esfôrço da Comissão Es
pecial em tornar menos maus os dispositivos do projeto governa
mental. Louve-se êsse esfôrço. Isso, entretanto, não impede que 
a Câmara aprecie e aprove a emenda do nobre Deputado Martins 
Rodrigues, em que exclui da competência da Justiça Militar, os 
crimes contra a segurança interna do País, deixando somente essa 
competência, no tempo de paz, para os casos de segurança ex
terna. 

Defendeu o nobre Relator, e em seguida o nobre Deputado 
Geraldo Freire, a tese da segurança nacional, capaz de levar ao 
Tribunal Militar todos os civis. Recorde-se, porém, que, com a 
faculdade de baixar decretos-leis referentes à segurança nacional, 
o honrado Presidente da República, Marechal do ~xérc~t~, se vale~ 
dessa faculdade, inclusive para regulamentar d1~pos1çoes da lei 
do inquilinato, sob a invocação de segurança nacional. 

Em uma das comissões mistas de que tive a honra de fazer 
parte tercei armas com o nobre colega Deputado Costa Caval
canti e nos Anais figura uma exposição de S. Exa. sôbre a ex
tensão ~ a amplitu'de do que seja segurança ~acional. É t?do .. A 
pr~~exto de segurança nacional, po~e-se _levar as. b~rras ~a JUStiça 
mi11tar qualquer cidadão. A extensao nao tem 11:nntes. Somente o 
céu é limite para o conceito de segurança D:acion_al, tal como ~ 
entende a Escola Superior de Guerra. Esta s1tuaçao, o Sr. Pres1-

:18 DCN, 20-1-67, pág. 352. 
• Não fol revisto pelo orador. 
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dente, justificou ainda hoje o protesto caloroso de um dos Minis
tros do Superior Tribunal Militar, o nobre Marechal Pery Bevi
lacqua, dizendo exatamente que não se deveria alterar o preceito 
da Constituição vigente, de 18 de setembro de 1946, que define 

·as atribuições da justiça militar no artigo 108, §§ 1.0 e 2.o. Assim, 
é a palavra de um marechal do Exército e membro destacado da 
própria Côrte militar que vem ped~r que os civis, aqui reunidos, 
não levem os paisanos às barras do tribunal militar por crimes que 
não transcendam da competência notoriamente civil. Pois apesar 
dêsse apêlo de uma figura distanciada dos quadros partidários, 
insiste o Govêrno em arrastar civis, sob pretexto de infração da 

-lei de segurança nacional, para os rigores da legislação militar. 
Dir-se .. á que há recurso ordinário para o Tribunal. Sim, há recurso 
ordinário. Aliás, o projeto dizia que a lei fixará ou dará recurso 
ordinário para o Supremo. Há emenda - e deve ter havido outras, 
mas uma delas foi de minha autoria - determinando de logo 
que o recurso figure, porque a lei já existe. A lei de segurança 
nacional existe; portanto não era preciso que uma lei tornasse 
êsse dispositivo auto-executável. Mas o princípio, Srs. Deputados, 
em que se situem, de ampliar demasiadamente a esfera militar 
para entregar a sorte dos civis aos rigores desta justiça é um ex
cesso que não se compadece com o espírito democrático e a vigi
lância cívica de todos, porque a justiça militar, tal como ocorre 
hoje, começa outorgando a quem preside a· inquérito o direito de 
prender por 30 dias o indiciado e de prorrogar êste prazo por 
20 dias, sem qualquer recurso,. insusceptível de qualquer apre
ciação do Tribunal. Assim, pelo só fato de ser indiciado, pode a 
justiça militar deter por trinta dias qualquer cidadão e prorrogar 
essa detenção por 1nais vinte dias, sem. que possa existir sequer 
qualquer pedido de habeas corpus nesse período. 

Depois, para que se possa usar o recurso ordinário, é preciso 
que o acusado esteja prêso, por fôrça da condenação do tribunal,. 
para que possa recorrer. São coações impostas ao civil por delitos 
de natureza civil, que são entregues a um tribunal militar, não 
porque os juízes militares sejam m~is dignos do que os juízes civis, 
porque isso seria uma injúria para a magistratura nacional, mas 
apenas porque não mais rigorosos, porque não são tecnicamente 
juízes - a sua grande maioria é formada de ilustres militares. 
Não sendo tecnicamente juizes, apreciam as acusações que lhes são 
presentes sob outro ângulo, sob outro prisma, sem as mesmas ca
racterísticas e sem as mesmas ductibilidades que informam o fun
cionamento da Justiça comum. 

O que se quer, portanto, é agravar a s.ituação. O que se quer, 
portanto, é submeter o civil a uma imposição militar, transfor
mando êste País num imenso quartel, em que militares e civis 
são julgados por militares naqueles crimes que poqem alcançar 
todos os aspectos da vida nacional,. inclusive o inquilinato. 

-
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Por isso, Srs. Congressistas, o Movimento Democrático Bra-
sileiro, nesta oportunidade, apela para todos os Srs. Deputados e 
Senadores, lembrando que êsse dispositivo é feito para perdurar; 
que, vitorioso hoje, nunca mais será retirado das Constituições 
brasileiras, que nunca mais se recuará dessa violência e nós pró
prios, ou os nossos filhos, haveremos de sofrer as conseqüências 
dessa determinação. Até as greves dos estudantes poderão ser 
catalogadas entre os movimentos contrários à segurança nacional; 
até as greves dos estudantes poderão ser catalogadas entre os 
crimes contra a segurança nacional. Então, os que hoje, para aten
der a uma determinação militar do Palácio do Planalto, acaso 
entreguem a sorte dos civis à discrição dos ilustres juízes militares, 
estarão talvez amanhã sofrendo, pelas detenções, pelos processos 
a que estarão sujeitos os seus próprios filhos, o remorso de haverem 
contribuído com o seu voto para mais essa violência contra os sen
tinientos democráticos do povo brasileiro. (Muito bem. Palmas.) 24 

O SR. NELSON CARNEIRO (Encaminhamento de votação) * 
- Senhor Presidente, Senhores Congressistas, a emenda cuja 
aprovação se pede é de autoria do nobre Senador Eurico Rezende, 
Vice-Lídér da ARENA no ·Senado Federal. 

A emenda não satisfaz aos pontos de vista defendidos pelo 
Movimento Democrático Brasileiro, mas, ao destacá-la e pedir pre
ferência, para sua aprovação, o Movimento Democrático Brasileiro 
quer dar uma oportunidade a que esta Casa não encerre os seus 
trabalhos, sem abrir uma possibilidade de revisão daqueles atos 
que o próprio Poder Executivo conclui por contrário aos interêsses 
nacionais. 

A emenda diz o seguinte: 

"O Poder Executivo poderá primeira condição: é uma 
faculdade;. não é uma obrigatoriedade" ... - "constituir ór
gãos revisores dos atos mencionados neste artigo" - são 
as cassações, ou suspensões de direitos - "os quais julgarão 
por livre convicção, sem recurso para o Poder Judiciário". 

Ai está o que pretende o Senador Eurico Rezende: dar ao 
Poder Executivo essa faculdade; "poderá constituir órgãos técni
cos". ~le os constitui, com as pessoas que entenda as próprias, e 
não admite dessas decisões recursos para o Poder Judiciário. Pois 
até contra isso se insurge a liderança da maioria desta Casa. 

Evidentemente, o que se quer é decretar a infalibilidade dos 
atos do poder revolucionário, infalibilidade que não pode, por me
lhores que fôssem as inspirações que ditaram êsses atas, continuar 
perdurando na legislação e nos anais da vida política brasileira. 
Portanto, o esfôrço do Movimento Democrático Brasileiro é apenas 
o de convocar a ARENA para aprovar uma sugestão da ARENA, 

S& DCN, 20-1-67, pãg. 352. 
• NA.o foi revisto pelo orador. 
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do Vice-Líder da ARENA, no Senado F-ederal. Em têrmos mais 
amplos trata-se de atribuir ao Presidente da República a facul
dade de constituir um órgão que reexaminará os pedidos de re
visão que lhe forem encaminhados, sem que se abra a apreciação 
do Poder Judiciário para as decisões dêsse órgão. 

Quero repetir que o Movimento Democrático Brasileiro plei
tearia, em primeiro lugar, a anistia para êsses fatos, para todos 
êsses apontados como subversivos e corruptos, tantos dêles ino
centes, tantos dêles envolvidos em decretos generalizados, como 
aquêle que acabou cassando o Prefeito de Natal, por' equívoco. 
Mas não é isso que se pede nesta oportunidade. Pretende-se ape
nas atribuir ao Poder Executivo a faculdade de constituir órgãos 
para examinar, oportunamente e sem reapreciação do Poder Ju
diciário, os pedidos de revisão que lhe forem formulados. É, por
tanto, um apêlo à revisão pelo próprio Poder que puniu, através 
do órgão constituído por êle mesmo, sem qualquer interferência 
do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário. Mas até contra 
isso se ergueu a Liderança da Maioria; quer dizer, até contra isso 
se ergueram aquêles sentimentos que deveriam continuar gene
rosos e nobres ilustres dirigentes da ARENA. 

A emenda, repito, é do Senhor Senador Eurico Rezende e é 
defendia, nesta oportunidade, pelo Movimento Democrático Bra
sileiro, como a última esperança de se corrigirem os desacertos e 
sanarem as injustiças praticadas no decorrer dêstes dois últimos 
anos pelo poder revolucionário. (Muito bem. PaZmas.)25 

O SR .. GERALDO FREIRE (Encaminhamento da votação)* -
Senhor Presidente, Senhores Congressistas, a emenda em debate é 
de autoria do nobre Senador Eurico Rezende. Basta esta menção 
para que lhe demos o valor que ela merece, sob o ponto de vista in
telectual e sob o ponto de vista cívico. Direi, entretanto, com a de
vida vênia, algumas palavras, para a orientação que a liderança 
pretende imprimir ao tema. 

A emenda não pode ser aprovada. 
O Sr. Brito Velho- Como? 
O SR. GERALDO FREIRE- V. Exa. deseja apartear, nobre 

Deputado Brito Velho? · 

O Sr. Brito Velho - Não. Desejo ouvi-lo. 
O SR. GERALDO FREIRE - Muito obrigado. 
O Sr. Britto Velho - Pergunto se V. Exa. disse pode ou não 

pode?. . 

O SR. GERALDO FREIRE -A emenda não pode ser apro-
vada. · 

O Sr. Brito Velho -Por quê? 

26 DCN, 20-1-67, pág. 358. 
• Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. GERALDO FREIRE- A liderança é contrária à apro
vação desta emenda. 

o Sr. Brito Velho - Isto é outra coisa. Não significa que 
não pode. 

O SR. PRESIDENTE- (Cattete Pinheiro) -Atenção! Peço 
aos Senhores Congressistas que não aparteiem os oradores. Não são 
permidos apartes, em encaminhamento de votação. 

O SR. GERALDO FREIRE - Passarei a explicar, nobre Depu
tado Brito Velho, as razões do meu entendimento. Basta que 
V. Exa. leia a emenda: , 

"O Poder Executivo poderá constituir órgãos revisores dos 
atos mencionados neste artigo, os quais julgarão por livre 
convicção, sem recurso para o Poder Judiciário". 

O atual Presidente e o Preside.nte eleito são, indiscutivel
mente, homens de grande responsabilidade. Não se trata, entre
tanto, de colocar em causa o julgamento sôbre o valor pessoal de 
qualquer pessoa. O fato é que o Présidente da República, seja lá 
quem fôr, nomeará, por exemplo, dois oficiais de gabinete para 
rever os atos e dar aos protegidos, aos homens de sua afeição, o 
tratamento que êle quiser, mantendo, assim, uma discriminação 
insuportável em face do assunto. . 

Além do mais, trata-se apenas de uma faculdade. Não há 
obrigação. Entendo que a Constituição deve impor; ela não pode 
conter palavras inúteis, conselhos ou sugestões. A Constituição é 
uma coisa muito séria, é o fundamento da vida jurídica de um 
país, é o ato político por excelência de uma nação. E estamos 
nós aqui, a dar ao Poder Executivo faculdades absolutamente· in
sôssas, ou que funcionem como água de flor-de-laranjeira, não faz 
qualquer sentido. Temos de dar à Constituição um caráter niti
damente obrigatório; do contrário ela deixará de ser uma Cons
tituição. Ora, permitir que o Presidente da República constitua 
órgãos revisores, que podem ser a cada momento por êle desfeitos 
ou reerguidos, e dar aos componentes dêsses órgãos a faculdade 
de julgar por livre convicção, sem recurso para o Poder Judiciário, 
é a mesma coisa que não criar coisa alguma. 

De modo, Senhor Presidente, que, diante de tais argumentos 
e, sobretudo, diante daquela idéia objetiva que nos deve possuir, 
isto é, de que uma revolução não deve ser revista, porque, do 
contrário, ela se desfaria por si mesma, a Liderança apela para 
todos os componentes do nosso grupo no sentido de votarem con
tra a emenda. (Muito bem. Palmas.) 26 

O SR. GERALDO FREIRE (Encaminhamento de votação) * 
Senhor Presidente, Srs. Congressistas, o assunto é da maior im
portância. O nobre Deputado Martins Rodrigues pretende, resta-

20 DCN, 20-1-67, pág. 359. 
• Não fol revisto pelo orador. 
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belecer o que consta da Carta de 1946, isto é, a competência exclu
siva do Congresso para a concessão da anistia. O projeto de Cons
tituição formula, entretanto, uma solução um pouco diferente: 
em vez de ser objeto de lei. Compete ao Congresso Nacional, entre 
outras coisas, a concessão da anistia. Vale dizer, êsse instituto 
continuará sob a vigilância do Congresso, sob a iniciativa do Con
gresso. Apenas não será objeto de decreto legislativo, mas de uma 
lei tramitando, como tôdas as outras, por esta Casa e pelo Senado. 
ca'berá entretanto ao Sr. Presidente da República sancionar ou 
vetar ~ssa lei, como no caso de tôdas as outras leis. Trata-se, 
portanto, de um procedimento inteiramente legítimo e democrá
tico. Ao .Congresso Nacional, na realidade, compete a elaboração 
das leis, e ao Presidente da República a participação nesta ela
boração legislativa, ou através de sanção ou através do veto. Mas, 
se houver o veto, o assunto volta ao conhecimento do Congresso. 
o Congresso poderá, então, num ambiente menos apaixonado, 
num ambiente de tranqüilidade, de raciocínio, de calma e de 
patriotismo, como em todos os seus atas, examinar o importan
tíssimo assunto. O que não se pode admitir é que logo após uma 
revolução, tumultuemos a vida nacional com discussões estéreis 
em tôrno da oportunidade da anistia. O projeto de lei é discutido, 
como todos estão vendo a cada momento, com aquela tranqüili
dade necessária aos atas legislativos, e o Congresso, de tôda forma, 
continuará com esta competência, que não lhe é retirada. Em 
primeiro lugar, faz a lei e, se essa lei não é sancionada, compete 
ao Congresso promulgá-la ou conhecer do veto, se êle fôr apôsto 
por S. Exa., o Presidente da República. Assim, há uma diferença 
de processo. O projeto quer um processo mais racional e tranqüilo, 
o de maior objetividade- em tôrno do assunto. E o que. S. Exa., o 
Sr. Deputado Martins Rodrigues pretende é, pelo contrário dar 
à competência exclusiva do Congresso Nacional a promulgação 
dêsse ato. O assunto, portanto, é eminentemente político, e para 

· isto chamo a atenção dos nossos companheiros, no sentido de que 
a emenda, por mais bem intencionada que seja, se torna para 
nós um ato rejeitável. Não poderemos concordar, de forma algu
ma, em que isto aconteça, porque é um ato de oposição o que o 
nobre Líder pretende: daqui por diante, dentro do cumprimento 
do seu mandato, dos seus eleitores, trazer para o Congresso, apenas 
com a nossa competência exclusiva, êsses atos que são, por si 
mesmos, fogosos e tumultuantes. O projeto deseja, entretanto, que 
o ato continue da nossa competência mas, dentro da norma habi
tual das elaborações legislativas. 

Penso que o assunto está muito claro. Ouviremos, daqui a 
pouco, a palavra sempre sensata e esclarecedora do nobre Relator, 
o eminente Senador Antônio Carlos. Estou aqui apenas para, enca
minhando a votação, prevenir bem no sentido de que votaremos 
contra a aprovação da emencla do nobr~ Deputado Martins Ro
drigues. (Muito bem.)21 

27 DCN, 20-1-67, pãg. 361. 
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O SR. ANTôNIO CARLOS * - Senhor Presidente, Srs. Repre
sentantes, poucas. palavras tenho a acrescentar às considerações 
expendidas pelo nobre Líder da Aliança Renovadora Nacional, 
Deputado Geraldo Freire, sôbre emenda que pretende incluir a 
concessão da anistia entre as atribuições privativas do Congresso 
Nacional. O projeto restabeleceu o sistema da Constituição de 1891. 
A concessão de anistia, ao invés de ser feita através de decreto-le
gislativo, será através de lei. A competência do Congresso não foi, 
pois, subtraída. A êle caberá votar a proposição que concede a 
anistia e, também, rever a decisão de Presidente da República 
sôbre a lei referente à anistia, através da aceitação ou da rejeição 
do veto presidencial, se êste ocorrer. Restabeleceu, assim, o sistema 
de Pontes de Miranda assinala como a simetria forçada, o equilí
brio entre a competência do Executivo para sancionar a medida da 
anistia e a competência do Congresso para votá-la e para apreciar 
o veto, caso êste tenha sido apôsto pelo Presidente da República. 
Não se inovou, portanto, no Direito Constitucional BrasEeiro . "Res
tabeleceu-se o critério de 1891. Nos comentários de Carlos Maxi
miliano, está assinalada a circunstância de que na Carta de 24 de 
fevereiro de 1891, a anistia era concedida através de lei. E foi o 
que o projeto consignou e foi mantido pela ·comissão Constitu
cional. 

Em Constituições de outros países civilizados, como a Itália, a 
Alemanha e a França, a anistia também é concedida através de 
lei. 

Dêste modo, Sr. Presidente, como Relator-Geral, mantenho o 
parecer da Comissão e manifesto-me contràriamente à aprovação 
da emenda que vamos votar. (Muito bem.) 28 

O SR. MARTINS RODRIGUES (Encaminhamento de vota
ção) * -Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a emenda n.o 249,. de 
minha autoria ·e aceita pela liderança do MDB, no Senado e na 
Câmara dos Deputados, visa a restaurar, na Constituição Federal 
vigente, o artigo 66, n.o V, que estabeleceu a competência exclusiva 
do Congresso Nacional para decidir sôbre a anistia, de acôrdo com 
a tradição do direi to brasileiro. 

O projeto, no Art. 45, n.o 7, inclui a anistia entre aquelas ma
térias que devem ser da competência do Congresso Nacional, mas 
com a sanção do Sr. Presidente da República, ao contrário do que 
está na Constituição vigente. 

Ora, a anistia é matéria eminentemente política que, segun
do a tradição brasileira, compete exclusivamente ao Congresso Na
cional, através de decreto-legislativo, assim como compete ao Pre
sidente da República a concessão de indulto, e ao Poder Judiciário o 
livramento condicional. 

~ DCN, 20-1-67, pág. 361. 
• NA.o foi revisto pelÓ orador. 



11 ·' 

-932-

Não encontraria melhor justificação para a minha emenda, a 
de n.o 249, que restaura a competência exclusiva do Congresso nesta 
matéria, do que aquela contida na Emenda 625, por coincidência 
feliz, de autoria de V. Exa. Sr. Presidente. Diz V. Exa. na justifi
cação da Emenda 625 : 

"0 projeto quebra ominosamente uma nobre tradição, na 
história constitucional do Brasil- a competência exclusiva do 
Poder Legislativo para conceder anistia (Const. de 1891, art. 34, 
n.o 27, ut, entendimento unânime dos comentadores; Nilton, 
2.a ed. pág. 174; Barbalho, 2.a ed. pág. 180; Carlos Maximilia
no, s.a ed. pág. 472; Aurelino Leal- Teoria e Prática, pág. 762; 
Const. de 1934 - art. 4.o; e; Const. de 1946, artigo 66, V; Pro
jeto da Comissão do Itamarati, art. 32, n), abstraindo a Carta 
de 1824, quando a matéria se enquadrava nas atribuições so
branceiras do Poder Moderador (art. 101, IX). 

E' perfeitamente óbvio que a anistia, sendo o esquecimento 
(conotoação etmológica) das ofensas, cancelando-as, apagan
do-as na sua origem .(Milton); "impedindo e tolhendo a ação 
penal e, como tal, sendo uma suspensão de leis, deve ser ato 
do Congresso" (Barbalho) ; "se, na monarquia, se atribuía à 
munificiência do imperante, na República pertence aos repre
sentantes do povo soberano" (Barbalho). Os atos de rebelião 
contra a autoridade, os processos intentados "ficam em perpé
tuo silêncio como se nunca tivessem existido (decr. imperial 
de 22 de agôsto de 1840, advento de Pedro II). Não se confunde 
a anistia, liberalidade que cancela a própria falta, de ânimo 
coletivo, com o indulto, o perdão individual ao condenado pri
vativo, por sua vez, do Chefe do Estado (Projeto, art. 81, XX; 
Const. de 1946, art. 87, XIX) . " · 

E' natural que a anistia, que elimina, que anula a pena, o cri
me, seja da competência do Poder Legislativo, para que aquêle que 
pratica. os a tos de violência não seja, ao mesmo tempo, partici
pante na concessão do benefício. 

Com êsses argumentos que como acentuei, estão na Emenda 
n.0 625, de V. Exa., idêntica à minha, tenho por suficientemente de
monstrado que o projeto neste ponto, como em tantos outros, mais 
uma vez claudica, mais uma vez vulnera as prerrogativas demo-
cráticas do povo brasileiro. (Muito bem.)29 . 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Votamos contra êsse elenco de emendas, porém queremos dei
xar claro que o fizemos com ressalvas porque data venia entende
mos que nem sequer deveria ter sido solicitado destaque para a de 
n.o 832/1. 

29 DCN, 20-1-67, pág. 361. 
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O parecer da Comissão Constitucional sôbre essa emenda, emi
tindo após debates de que tivemos a honra de participar, merecia 
a aprovação do plenário do Congresso. Fôrças poderosas levanta
ram-se contra êsse parecer, esmagando a nossa tese, que entretan
to ressurgirá das próprias cinzas, já pelo seu indiscutível realismo, 
já pela sua palpitante vitalidade. 

Sem a fixação de vencimentos mínimos, o Poder Judiciário fica 
desprovido de independência econômica e perde a fôrça indispen
sável ao melhor desempenho de sua alta missão na sociedade, que 
é a de proporcionar o bem-estar coletivo através da manutenção 
da tranqüilidade social inspirada pela Justiça. 

Nos períodos inflacionários, como êste em que ainda vivemos, 
não obstante os relevantes esforços feitos pelo govêrno, os quais 
apenas conseguiram reduzir a taxa de inflação, controlar um pouco 
o galope em que andava, a garantia da irredutibilidade desaparece 
e frusta-se na ineficicácia porque o princípio deixa de revestir-se 
de autenticidade pela erosão dos vencimentos. 

A pressa com que está sendo votada esta Carta impossibilitou o 
exame da tese por parte do plenário do Congresso Nacional, que 
certamente não decidiria contra ela e não fôra a adoção do siste
ma de votações em globo, como única maneira de atender aos 
reclamos dos prazos prefixados. 

Oportunamente, porém, uma emenda constitucional deverá dar 
uma solução justa a êsse mágno problema, que tanto angustia a 
magistratura de diversas regiões do nosso País. 

A realidade nacional e o bem-estar da coletividade exigem que 
o Poder Legislativo encontre uma fórmula capaz de assegurar, em 
tôda a sua plenitude, a independência do Poder Judiciário. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967.- Tabosa de Almetda.so 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Não nos parece necessário lembrar aos senhores Congressistas 
como e porque surgiram e se desenvolveram as autarquias em nosso 
Pais. 

Certo porém, é, pela necessidade de descentralizar e melhor 
administrar inúmeros setores dos serviços públicos afetos ao Es
tado, as entidades autárquicas se multiplicaram nos mais hete
rogêneos setores, erigindo-se então, em prolongamento dos próprios 
serviços públicos. 

Com o decorrer do tempo e da experiência, as autarquias de 
serviços homogêneos fundiram-se entre si, e seu patrimônio, como 
é óbvio, agigantou-se. 

Para exemplo mais recente temos a fusão dos Institutos de 
Previdência, hoje Instituto Nacional da Previdência Social .... 

., DCN, 21-1-67, pág. 395 - Declaração de voto - Emenda 832-1. 
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(INPS), cujo orçamento anual é da ordem de três· trilhões de cru
zeiros, isto é, quase a metade do orçamento da União. 

E' o corpo de procuradores àas autarquias que tem o encargo 
da vigilância e defesa dêsse imenso patrimônio. 

São atribuições dos seus procuradores, representar as entida
des autárquicas em Juízo, além de exercerem a consultaria. 

Comparecem êsses procuradores nas Varas Fazendárias para 
proporem executivos fiscais sob sua inteira responsabilidade, acom
panham ações ordinárias como autores ou como réus, formulando 
recursos, e defendendo uma enormidade de mandatos de segu
rança. Para exemplo, só o IAPI, ora Secretaria dos Industriários no 
INPS, tem em São Paulo, oito (8) bilhões de cruzeiros em cobrança 
fiscal. 

As varas de AQidentes do Trabalho exigem o comparecimento 
dos procuradores autárquicos, na defesa contra a "indústria de 
acidentes". 

Os procuradores autárquicos atuam nos processos falimenta
res nas Varas Cíveis, e também comparecem nas concordatas para 
denúncia do crédito da autarquia. 

Enfrentam os procuradores das autarquias tôda sorte de adver
sidades dos processos !alimentares, hoje em número crescente. 

O Instituto Nacional da Previdência Social tem a seu cargo, · 
além da própria arrecadação, a de outras entidades como SESI, 
SENA! e INDA. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, criado recente
mente, é cobrável na Justiça do Trabalho ·pelos procuradores do 
INPS. 

Ao lutarem, pois, pela elaboração de um estatuto próprio, que 
defina de uma vez a sua situação no organograma da administra
ção pública do País, já tiveram satisfeita essa aspiração legítima 
com a aprovação da Emenda 653 pela Comissão Mista, incluindo
-os na Seção do Ministério Público, devendo, oportunamente, ser ela
borado o Estatuto próprio através de lei ordinária. 

Tal definição se faz inadiável porque, por fôrça do artigo 94 
do Projeto da Constituição, ficarão os procuradores autárquicos na 
condição de verdadeiros irmãos espúrios da administração pública, 
embora com funções especificas e análogas às do Ministério Pú
blico, mas sem as prerrogativas para exercê-las. 

Nem foi por outra razão, senhores, que em 1.o de dezembro 
de 1953, reconhecendo-se tal situação, o· Congresso votou e o Exe
cutivo promulgou a Lei n.o 2.123, para o fim de equiparar os procu
radores autárquicos aos Membros do Ministério Público, nas PRER
ROGATIVAS E IMPEDIMENTOS! ... 

Com efeito, lê-se no apenso do Diário da Justiça da União, 
datado de 15 de maio de 1961, às fls. 77/78, o voto do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal - Lafayette de Andrada: 

-
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"Não há que distinguir entre autarquias e Govêrno, como en
sinam os mestres de Direito Tributário; entre os quais cumpre citar 
Aliomar Baleeiro". 

A polêmica gira em tôrno dos seguintes pontos: 
a) de ordem numérica. -Alega-se que os procuradores au

tãrqu.icos se contam em várias centenas e que os procuradores da 
República não chegam a atingir uma centena. Improcede o arg~
mento, porque o que é justo, há de sê-lo para poucos ou para mui
tos, para uma centena ou para uma dezena; 

b) das vantagens.- Diz-se que os procuradores autárquicos 
podem advogar livremente, enquanto os procuradores da Repúbli
ca não o podem. Ora, senhores: a Lei n.o 2.123, ainda em vigor, 
desde 1953, os equiparou quanto às prerrogativas e impedimentos. 
Os impertimentos são os mesmos. Advogam, mais ou menos, aqueles 
que têm condíções de maior mobilidade, tanto os procuradores 
autárquicos como os da República. Acresce notar, ainda, que a 
Lei n.o 2.123 concedeu aos procuradores da República o direito à 
participação na arrecadação da dívida ativa da União,· vantagem 
esta não atribuída aos autárquicos; 

c) do ingresso na carreira. - Afirma-se que o ingresso na 
carreira de procurador autárquico se faz sem concurso de qual
quer espécie. Entretanto, hã 13 (treze) anos, desde o advento da 
Lei n.o 2.123, o concurso é obrigatório para os procuradores autár-
quicos; · 

d) da ·técnica legislativa. ~ A emenda padeceria de impro
priedade técnica legislativa, porque refugiria ao âmbito constitu
cional. Mas, pergunta-se: Por que, então, a redação do artigo 135 
do Projeto? Ora, o preceito que aí se contém determina que cabe
rá à Lei ordinária a organização do Ministério Público. A posição 
da emenda é a mesma. Assim, aceito o artigo 135 do Projeto, im-
põe-se a aceitação da emenda. · 

Cogitou o Projeto no artigo 162, § 2.o, das autarquias de ex
ploração da atividade econômica, para colocar seus servidores sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Omitiu o Projeto referência aos membros do serviço jurídico 
da União e aos procuradores das demais autarquias; 

e) dos encargos. - Argumenta-se que aos procuradores da 
República compete maior parcela de encargos. Mas não é exato, 
porque êstes, embora tenham grande carga de serviços, são êstes 
executados perante o Juizo a que servem, com secretaria própria, 
enquanto os procuradores autárquicos atendem maior número de 
feitos e os mais diversos, não somente perante as Varas Fazendá
·rias, que agora, serão abrangidas pela Justiça Federal, como tam
bém perante as Varas Cíveis, de órfãos, de Acidentes, e perante a 
Justiça do Trabalho. São igualmente relevantes os encargos con
fla~~s aos membros do Serviç~ Jurídico da União, competindo-lhes 
enut:tr pareceres, preparar proJetas de Lei, Regulamentos e Atos do 
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Ministério. Além disso, funcionam como consultores jurídicos nos 
Gabinetes dos Ministros, e informam nas ações propostas contra a 
União, prestando, assim, valiosa colaboração à Procuradoria da 
República. 

o que se pretende através da emenda n.0 653 é manter os 
princípios da Lei n.o 2.123, de 1.0 de dezembro de 1953, que tem 
resistido a tôdas as investidas nesses 13 (treze) anos de vigência. 

O que se pretende através da emenda n.0 653 é dar aos procu
radores autárquicos e membros do Serviço Jurídico da União tra
tamento constitucional idêntico ao conferido pelo Projeto de Cons
tituição ao Ministério Público, respeitado o artigo 94 do referido 
projeto, isto é, sem qualquer aumento de despesas. 

O que se pretende através da emenda n.0 653 é corrigir o inex
plicável silêncio do Projeto· de Constituição, que significa omissão 
involutária ou o desejo de marginalizar·-homens dignos, que pres
tam serviços inestimáveis ao País. 

Tomamos a iniciativa de apresentar a emenda n.0 653, por con
siderá-la justíssima; a mesma já mereceu aprovação da Comissão 
Mista, com 11 (onze) votos a favor, após longo debate, tendo fica
do claro que a emenda evita discriminação entre servidores porta
dores dos mesmos títulos e que prestam serviços de igual relêvo. 
Diante destas palavras, pedimos aos ilustres membros das duas 
casas do Congresso que votem favoràvelmente esta emenda, de 
número 653, com o que farão JUSTIÇA a um valoroso grupo de 
Servidores da União. - Deputado Nicolau Tuma, em 20 de Janeiro 
de 1967.31 

O SR. HERBER';r LEVI * - ~r. Presidente do Congresso Nacio
nal, Srs. Congressistas, venho a esta tribuna fazer um pronuncia
mento, através da declaração de voto, que congrega 106 deputados 
inscritos na Aliança Renovadora Nacional. · 

Não foram consultados, para evitar contrangimentos çompre
ensíveis, os componentes da liderança, da vice-liderança partidá
ria, bem como aquêles que tomaram, neste plenário, atitude de 
abster-se de votar a Constituição. Muitos deixaram de ser consulta
dos, como é natural, desde que só ontem se redigiu esta declaração. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que somos revolucionários autên
ticos, de primeira hora, e desejamos dar à Revolução os meios para 
consolidar os seus princípios - e porque não - também para 
corrigir os seus erros. Ela os cometeu, mas não desejamos chegar 
a excessos de concessões que determinariam um desvio claro na 
rota a que nos traçamos, através de dezenas de anos de vida pú
blica, de luta pela liberdade e pela democracia e de combate à cor
rupção neste país. 

Eis por que trazemos esta declaração de voto ao conhecimento 
da Casa e da Nação. Por êsse pronunciamento, que vem da cons-

31 DCN, 21-1-67, pãg. 3.95. 
• Não foi revisto pelo orador. 
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ciência de cada qual, de vez que a declaração foi atentamente lida 
antes de ser subscrita, verificar-se-á que, na matéria que mais diz 
respeito à posição do Congresso Nacional, poderia haver, se enca
minhadas as emendas à apreciação do Plenário, um pronuncia
mento inequívoco, contrário a dois pontos de fundamental impor
tância qu·e vão constar da nova Constituição. 

Passo à leitura do documento, Senhor Presidente. :mie é sufi
cientemente explícito e quero dizer, concluindo que se trata de 
uma indicação precisa à liderança e à direção partidária da Aliança 
Renovadora Nacional para que, na oportunidade, que não seria 
antes do início do Govêrno do honrado Marechal Arthur da Costa 
e Silva, se possa reabrir o debate em tôrno dêsse problema e cor
rigir aquilo que, em nosso entender, constitui uma demasia des
necessária para a consolidação dos princípios da Revolução de 
31 de março. 

Passo à leitura da declaração de voto, Sr. Presidente. (Lendo.) 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Lamentamos que as circunstâncias criadas em tôrno da vo
tação das emendas à Constituição, nos tenha impedido a apre
ciação de dois pontos contidos no projeto governamental e 
que não podem merecer o nosso apoio, em que pese a nossa in
tegração na Aliança Renovadora Nacional, organização política 
que se criou para efetivar os ideais da revolução de 31 de março. 

Trata-se da faculdade que o projeto concede ao Presidente da 
República de expedir decretos-leis e a decretação do estado de 
sítio sem audiência prévia do Congresso. Muitos de nós lutam 
pela democracia e pela liberdade no Brasil, há dezenas de anos, 
combatendo também decididamente a corrupção. O que veri
ficamos, sempre, é que muitos dos males que enfrentâvamos 
eram conseqüência do excesso de podêres conferidos ao Pre
sidente da República; 

Quando êste se desviava dos seus deveres, as conseqüências 
eram trágicas e impossíveis de serem corrigidas por meios pa
cíficos. Como reforçar, então, tais podêres? Quem pode afir
mar que, no futuro, não venhamos a ter presidentes que sedes
viem do cumprimento do dever? 

Podemos, 'nessas circunstâncias, em sã consciência, votar por 
um refôrço de podêres que poderá demonstrar-se ruinoso para 
a Nação, à luz da experiência sofrida em nossa longa cami
nhada? 

Eis porque nos manifestamos decididamente contra aquêles 
dispositivos e confiamos em que a direção e a liderança parti
dárias tomarão o quanto antes as providências necessárias 
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para expurgá-los da Carta Magna, tranqüilizando assim os que 
defendem o aperfeiçoamento das instituições democráticas no 
Brasil. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. -Herbert Levy- Al
varo Catão - José Humberto - Vasco Filho - Laura Cruz -
Horácio Bethônico - Ferraz Egreja - Manoel Taveira - Brito 
Velho- Norberto Schmidt- Nicolau Tuma- Flôres Soares- Ly
rio Bertoli - Aldo Sampaio - Elias Carmo - Francelina Pereira 
- Nogueira de Rezende - Aniz Badra -. Ossian Araripe - Segis
mundo Trindade- Paulo Freire -Cardoso de Menezes- Dnar 
Mendes - Gilberto Faria - Bias Fortes - Pedro Vidigal - Fran
cisco Elesbão- Hermes Macedo- Albino Zeni- Diomício Frei
tas- Paulo Montans- Rafael Rezende- Elias Nacle- Zacarias 
Seleme- Braga Ramos -Heitor Cavalcanti - Padre Medeiros 
Neto- Carneiro Loyola- Amintas de Barros- Celso Murta
Milo Cammarosano - Plínio Costa - Pedro Zimmerman - Emilio 
Gomes- Gabriel Hermes- Aécio Cunha- Henrique Turner
Saldanha Derzi- Hary Normaton- Cantidio Sampaio- Mon
teiro de Castro - Bugueira Leal - Dulcino Monteiro - João Cal
mon- Rachid Mamed- Broca Füho- Leão Sampaio- Osni 
Regis- João Cleofas- José Meira- Campos VergaZ- Tufh/! 
Nassi- Cunha Bueno - Lacorte Vitole - Aroldo Carvalho -
Arnaldo Nogueira- Oceano Carleial - Dyrno Pires - Floriano 
Rubim - Euclides Triches - Minoro Miyamoto - Abel Rafael -
,A_drião Bernardes - Paulo Pinheiro Chagas - ·wilson Falcão -
Souto Maior - Mário .Gomes - Abraão Sabbá - Yukishigue 
Tamura - Ivan Saldanha - Clodomir Millet - Henrique La 
Rocque- Ezequias Costa- LisbOa Machado- Francisco Scarpa 
- Janary Nunes- José Esteves- Wanderley Dantas- Pereira 
Lúcio- Armando Carneiro -Leopoldo Perez- Teotdnio Neto 
- José Carlos Guerra - Nonato Marques - Walter Passos -
Dias Lins - Costa Lima - Flávio Marcílio - Arruda Câmara 
- Ormeo Botelho - Plínio Salgado e mais cinco assinaturas 
ilegíveis. 82 

O SR. ANTONIO CARLOS*- Sr. Presidente, no desempenho 
da árdua missão de Relator-Geral da Comissão Mista, tenho pro
curado, na medida das minhas fôrças, ater-me àquelas atribuições 
especificas relativas ao exame do Projeto e das emendas apresen
tadas pelos Senhores Representantes. Devem Vossa Excelência e a 
Casa ter registrado o propósito que mantive, desde o primeiro mo
mento, de me alhear de quaisquer outras questões, pronunciamento 
ou fato que não dissessem respeito àquUo que me cabe, como Re-
lator, examinar e decidir. · 

81 DCN, 21-1-67, pãg. 401. 
• NAo fol revisto pelo orador. 
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Creio, porém, Sr. Presidente, que, depois do documento· lido 
pelo nobre Deputado Herbert Levy, devo fugir um pouco à linha 
de conduta que adotei para fazer um pronunciamento a respeito do 
mesmo. 

Devo,. inicialmente, Sr. Presidente, como Relator-Geral, afir
mar à Casa que examinei o projeto - não artigo por artigo, como 
se fôssem proposições isoladas - mas artigo por artigo, como todos 
pertence~tes a um conjunto ou sistema. 

Emiti parecer contrário às emendas que propunham alterar o 
capítulo do estado de sítio, exceto aquilo que elevou o quorum para 
suspensão das garantias dos senhores representantes, de maioria 
absoluta para 2/3. 

Quanto aos decretos-leis, acolhi emenda, restringindo o con
ceito de segurança nacional, no que toca às atribuições do Presiden
te, para, sôbre essa matéria, baixar decretos com fôrça de lei. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, de consciência tranqüila e com 
muita modéstia é que recebo o reparo e a crítica dos meus ilustres 
companheiros de representação. Entretanto, permito-me, como Re
lator-Geral, dizer que lamento e lamento profundamente, que a 
par da crítica a dois dispositivos· de Constituição, aquêle documento, 
não trouxesse. o elogio, o enaltecimento do trabalho de melhoria do 
texto, não o resultado do esfôrço do Relator, mas o resultado do 
trabalho da representação · da Aliança Renovaàora Nacional, no 
Congresso. 

Pois que, Sr. Presidente, se em dois processos o trabalho dos 
Senhores Representantes, quer seja da ARENA, quer do MDB, me
receram críticas, seria justo, não para compensar os esforços de 
Vossa Excelência, do Presidente da Comissão Mista, daqueles que 
a compuseram, não para compensar os esfôrços do Relator-Geral, 
mas para compensar os esforços e a fidelidade ao regime demo
crático nesta Casa, que também se fizesse um relato daquilo que se 
pode obter com modéstia e, acima de tudo, em todos os momentos, 
com humildade e espírito público. (Muito bem. Palmas.) 33 

. O SR. ARNALDO CERDEIRA *-Sr. Presidente, peço a Vossa 
Excelência que minha declaração conste dos Anais do Congresso. 

Não pude, muito embora tivesse o maior direito de fazê-lo e até 
·convidado fui para que o fizesse, assinar a manifestação, a decla
ração de voto aqui trazida pelo nobre Deputado Herbert Levy, de 
nossa representação paulista e meu companheiro da ARENA. 

Entendo que o Govêrno que aí está, presidido por S. Exa. o 
Marechal Humberto Castello Branco, honrado, patriota, decidido e 
corajoso, tem que enfrentar, evidentemente, a realidade brasileira, 
tem que arcar com a censura que envolve as declarações de votos. 
Tem S. Exa. o dever de preservar o regime, a revolução e, inclusive 

33 DCN, 21-1-67~ pág. 403. 
• NAo fol revisto pelo orador. 
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combater a desordem e a corrupção, a fim de legar ao seu suces
sor, que governará por quatro anos, uma obra consolidada, o que só 
poderá ocorrer através de um instrumental eficiente e~etivo, capaz, 
que sirva de elemento patriótico à ação do Presidente da República. 

Assim, não poderia, evidentemente, deixar de ser o presente 
documento votado por mim. Votei-o, Sr. Presidente, consciente
mente, sabendo porque o fazia e porque devia fazê-lo, certo de que 
estava homenageando o maior dos Presidentes que o Brasil já teve. 
(Muito bem! Muito bem!) 34 

O SR. EDMUNDO LEVI (Pela ordem) *-Sr. Presidente, em 
nome da Bancada do MDB, venho manifestar nossa surpresa e 
tristeza em face da leitura de um documento subscrito por éento e 
cinco Senhores Deputados e entregue à Mesa pelo Sr. Deputado 
Herbert Levy. 

Em nome. dêsses cento e cinco Deputados, S. Exa. declarou, ex
pressamente, que a Constituição ora em votação não se compadece 
com os princípios democráticos e não corresponde, mesmo, aos prin-
cípios revolucionários. • · 

Senhor Presidente e Senhores Parlamentares, cento e cinco Se
nhores Deputados firmaram êsse documento entregue à Mesa. Mais 
da metade, portanto, do quorum suficiente para impedir a.votação 
de uma Carta fundamental que seria contrária aos princípios de
mocrãticos e, portanto, contrária aos interêsses do .Brasil. 

O momento oportuno, portanto, Senhor Presidente, seria quan
do se discutia, aqui no Plenário ou nas Comissões, a oposição dêsses 
105 Congressistas a esta Carta, a fim de que ela não passasse e, 
assim, não fôsse impôsto à Nação um documento autoritârio e con
trãrio aos princípios democráticos. 

Senhor Presidente, Srs. Congressistas, o Sr. Deputado Herbert 
Levy particularizou dois dispositivos, o que se refere ao estado de 
sitio e o que se refere à faculdade de o Presidente da República 
expedir decretos-leis. . 

Ora, houve emendas corrigindo êsses dispositivos, e inclusive 
uma que mandava suprimir a faculdade de expedição de decretos
-leis .pelo Senhor Presidente da República, e foram rejeitadas essas 
emendas que corrigiam êsses defeitos, com apoio dêsses 105 Srs. 
Congressistas. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a tristeza e a surpresa 
do MDB ao verificar que bastaria que êsses 105 Srs. Deputados jun
tassem seu esfôrço aos elementos do MDB para que tivéssemos im
pedido a votação dêsse documento e pudéssemos ter corrigido a 
Çarta Constitucional naquilo que é condenado pelo Congresso e por 
tôda a Nação. 

a~o DCN, 21-1-67, pág. 403. 
• NILo fol revisto pelo orador. 
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o Sr. Paulo Sarasate - Permite V. Exa.? (Assentimento do 
orador) Bastaria que se aprovasse uma emenda minha que supri
mia 50% da possibilidade de expedição de decretos-leis, ou bastaria 
aprovar outra emenda de elemento da ARENA, o Deputado Brito 
Velho. 

Portanto, não era só o MDB que convergia nesse sentido.35 

O SR. HERBERT LEVI (Para contraditar questão de ordem) -
Sr. Presidente, precisamente para não personalizarmos as críticas 
é que os signatários dessa declaração de voto, de princípio, lamen
tâvamos as circunstâncias criadas em tôrno da votação das emen
das à Constituição, as quais nos tinham impedido a apreciação de 
dois pontos contidos no projeto gov~rnamental, que são aquêles já 
referidos. Ora, fizemos essa manifestação porque ela corresponde, 
na verdade, a uma atitude que está na consciência da grande 
maioria dos congressistas nacionais. 

O que importa; Sr. Presidente, não é criticarmos isto ou aquilo. 
Poderíamos dizer ao nobre Senador pelo MDB, Edmundo Levi, que 
se a organização partidária de S. Exa. se tivesse concentrado em 
obter a apreciação pela Casa dêsses dois pontos, que interessam 
fundamentalmente à posição do Congresso, teríamos verificado a 
manifestação da vontade do Congresso, como se traduz, claramente, 
por esta declaração de voto, o que permitiria sanar da Constitui
ção êsses dois pontos por nós impugnados. 

Então, o que nos cabia - e não tinhamos outro recurso - era 
fazer afirmação do nosso ponto de vista para que, na primeira 
oportunidade, êste assunto possa ser examinado e expurgados da 
Constituição os dois itens que nos parecem fundamentais. (Muito 
bem.) 36 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Entendo que os interêsses das regiões que seriam beneficia
das com as emendas ora em votação já estão atendidas com a apro
vação da emenda 303/3. Além disso já votamos contràriamente à 
emenda que visava a vincular recursos para a Educação. Aceito a 
tese de que o Orçamento da União não poderia ficar sujeito à fixa-
ção de percentuais para ocorrerem a determinadas despesas e estou 
certo de que, mesmo para as chamadas regiões subdesenvolvidas·, e 
especialmente para estas, não faltarão os recursos necessários e 
indispensáveis ao seu desenvolvimento. 

Não vimos até hoje cumpridos integralmente os dispositivos da 
atual Constituição que estabelecem a obrigatoriedade de o Govêr
no da União reservar, por exemplo, 3% da sua receita tributária 
para o desenvolvimento da região amazônica. 

00 DCN, 21-1-67, pág. 405. 
36 DCN, 21-1-67, pág. 405. 
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Assim, não será por conter a Constituição disposições taxa
tivas a êsse respeito que se tenha a segurança de que as regiões 
beneficiárias os recebam se os governo~ se obstinam em não lhes 
conceder êsses recursos. 

Voto contra tôdas as emendas que se refiram às chamadas 
vinculações orçamentárias. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. - Clodomir Millet.s7 
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