
REPUBLlCA DOS. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

ANNAES
DA

. .. ~

r

lssembléa Nacional Constituinte
ORGANIZADOS PELA REDACÇ:A.O DOS ANNAES

E DOCUMENTOS PARLAMENTARES

VOLUME III,

.- IMPRENSA NACIONAL
RIO DE .JANEIRO - 1935 -



lNDICES



INDICE GERAL DAS SESSÕES
PAG5.

~"ARTE GER."-L.

-Chlb 3 de ou'tul)'r'()

A' guisa de introito ~ .....................•..........
Programma revolucionario .....•.......•.............
Nacionalidade ••.....•.....•.•....••..•.... o •••••••••

Economia . . . . ..................•...............
Finanças . ~. . ..........•.........~ .
Administração Publica .
Sociedade brasileira . . . .
Política . . .

Justiça . . . . .........•.............................
Defesa Nacional . . . ~~.--:~ .......•..•...............••.
Relações exteriores . ";;-...••...........•.••...........
Organização da Justiça . . .......•......•...........
Organização do Municipio o •••••••••••••••••••••••••

Funccionamento governanlental do :\funicipio .
Organização do Estado . . ........•..................

, Fnncclonamento go....ernamental do Elnado .•.••.• , ••
Organização da Republica o •••••••••••••• o ••••••••••

Commissões teclmicas eSPecializadas o ••••••••••••••••

Funccionamento governamental da. Republica .
:Kàcionalidade .., .•...................... 0"0 ••••••

Economia . . .... o •••••••••••••••••••• , ••••• o •••••••

Finanças • • . . ....•••.•.••.•...•••.•••..•••.. , •.• ,
Administração. obras e serviços T>ublicos •.•.•.... o ••••

Organização social. o ••••••• o ••••••••••••• , •••••••

Org:mlzaçlto politlca . . ••.•..•..•...•.••.....•....••.
Justiça • . . . ..........•...... o " .~':' ••••••••••••••••

Defésa :K'acional . . •••.••.••• , .•.•.................•
Relações exteriores. . ..............•. o ••••••• o •••

Nacionalidade ..,••.....• o • • • • • • • • • • • • • •• • •••• o o

Economia . • • . •• o. o •••• 0'0 •••••• o •• , ••• " •• o. o •• o o'

Finanças . o • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Administração .. •••.•. o •••••••••••••••••••••••••

Organizaçll.o socIal. . o ••••••••• o •••••••••••••••••••

O· • - l't' .~rganlzaçao pOI lca • • ''''''o , .
Justiça • . . . ~ o' o ••••••~, •••••••••••••••••• o

Defesa Nacional •..•• ~ •...•. o ••••••••• o " , •• , •••• o

,l'telações ~ e"Jtteriores ., •..•. o •••• " • 0'0 •• " •••••••• ,

ISS
190
In
191
192
192

19:;
19::

1901
1901
195
19f

1!!'
199

20t

20:1
2M
203
20S
209
210
215
21'(
:n!l

201()
24ú

243



VI
~- -.- , .....•..:. ~.•..

. PAG5.-

................................:::.-'" ..

DO PODER LEGISLATIVO

Ante-proJecto ela Lei de S:vndical:b:ação e Representação Po-
lItlca da.. Classes •..•.....•••......•...•...•..•..•...

Introducção . ., " .
Do syndicato ..........•.•.•..•..•.•...•..•..........
Da convensão dos syndicatos .
Da associação municipal de syndicatos .........•....
Da associação estadual de syndicatos .
Da associação nacional de syndicatos ..•..•••••.....• ·.
Das convenções de associações municipaes de syndicatos
Das convenções de associações estaduaes de synclicatos
Dos conselhos technicos e das commissões technicas
Dos representantes syndicaes no Poder Legislativo ..
Diposições geraes .
Disposições transitorias . . .

~odel{) de declaração de proflssilo .••.•..••.•...•••.•.•.•.
Ministerio do Trabalho, Industrl:J. e Comu.t:rcio •. "..•..

PODER EXECUTIVO. • ••••••.•.••••••••••••••• __ ••••.••••

Attribuições. e resDonsabiUdades ...•.••...•......•. ~

257·-

35.
.'152"·
35S·
:l5&'
359
3611
361
:362
362
364
365
:368·

370
37(}"

375

)':J:inistros de Estados '" ".......•..... 42:?'

DO PODER JUDICIARIO .....•...•....••.•......•......•.• 435

Das couyenções de associações municipaes de syndkatos 361

Corrigenda

Pago 63, onde se l<a (N. 197): "Supprima-se o § So do artigo lU"·:.
leia-se: "Supprima-se o § 80 do artigo 112".



INDICE ALPHABETICO DE MATERIAS

A
ACCESSO DE .JUIZES - 503.
A~O!><-Y:MATO (O) - 527.
ALFANDEGA.s - 83.
ALISTAMENTO ELEITORAL - 143, 541, 533.
APOSENTADORIAS E PENSõES - 504.
ASSEMBLÊA NACIONAL (A) - 263-287.
AUTONOMIA DOS ESTADOS E l\IUNICIPIOS - 8, 81. 106, 107, IH.

129, 138.

B
BANCOS E~nSSORES - 123, 176.
BANDEIRA. NACIONAL (A) - 3, 67.

c
CENSURA A' IMPRENSA - 99. .~

CONSTITUIÇÃO DE 1891 (ACTUALIZAÇ1\O DA) - 176.
CIDADANIA (A) - 142, 536.
CLUB 3 DE OUTUBRO (O) - 187.
CONSELHO SUPERIOR DA REPUBLICA - 285.
CONSERVAÇÃO DF. DOCU~ENTOS - 116.
CORREIOS, TELEGRAPHOS E RADIO-COMMU1';"ICAÇõES - 64•

. 82, 83, 88, 122, 157. 181.
CREDITOS - 125-416.

D
DECLARAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES - 98. 523.
DEFESA NACIONAL (A) - 271.
DIREITOS ADQUIRIDOS - 68.
DIREITOS AUTORAES - 99.
DIREITO INTERNACIONAL (O) E 'A LEGISLAÇÃO BR..\SILEIRA

- 23, 88.
DISCRUIlNAÇÃO DE RENDAS (A) - 104 ..
DO~nNIO DA tn\"'r...0 - 125, 135, 139, 174.

E
ELEI0.:tO E REELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA (A)

- 380,,397. 406, 419, 385.
ELEITORES (DOS) - 143, 513, 57=;.
ENSINO CIVICO (O) - 145.
ENSINO RELIGIOSO (O) - 63.
ENSINO SECUNDARIO E SUPERIOR - 5. 110.
:ESTRADAS DE FERRO - 140, 180.
EXECUTIVO (O PODER) - 95. 399.



vm

F

FUNCCIONARIOS PUBLICOS - 88. 461.

H

HABEAS~CORPUS - 560.
HYMNOS ESTADOAES ~ 3,.105, 113.
HYI>fNO NACIONAL (O) (obrigatoriedade nos Estados e Muni

cipios) .,- 9, 67.

I

ILHAS DO OCEANO E FLUVIAES FRONTEIRIÇAS - 4. 64.
IMPOSTOS - 129, 149, 166, 256; (de exportação), 19. 81. 82. 89.

lOS; (de importação). 81; (estadoaes). 70; (inter-estadoaes).

21. 90; (sobre a renda), 19; .(de consumo). 81. 9I.
I~"VENTOS INDUSTRIAES - 532.
INTERVENÇÃO NOS ESTADOS (A) - 13, 16, 22. 65. 71, 72. 73. 81

90, 102, 124, 134, 171.

J

JUDICIARIO (O PODER) - 96, 109. 462, 505, 461, 468. 501, 512.
442, 447, 455, 480, 482, 486, 501, 443. 450, 465, 478, 519. 474. 506.

JURY (O) - 440, 515.
JUSTIÇA ELEITORAL - 100 .
..JUSTIÇA DO TRABALHO - 516.

L

LIBERDADE DE PENSAMENTO - 549. 554.
LIMITES INTER~ESTADUAES- 4, 6, 11, 16, 69, 78. 84, 85. 87. 107.

108, 112, 151, 153.

:MANDADO DE SEGURANÇA - 99.
l\IARCAS DE FABRICA - 99.
MINAS (RIQUEZAS DO SUB-SOLO E QUEDAS D'AGUA) - 6::.

66, 80. 136,.137, 256.
MOEDA - 123, 176.
MINISTROS DE ESTADO 94. 430.

N

NAVEGAÇÃO - 66.
NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM: (A) - 257, 287. 296.

o
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS - 18. 63. 68. 73, 77. ~'j.

ORGANIZAÇÃO NACIONAJ:' - 5. 9. :;.-.;. 77. 89,94. lU.



IX

p

PAUENTESCO - 545.
~ PARTIDOS ORGANIZADOS (OS) - 11S.

PENA DE MORTE (A) .,.- 560.
PERDA DE MANDATO - 404.
PODER LEGISLATIVO (O) - 9~. 94. 100, 129. 141. 154. 257. 275.

273, 279. 299, 292, 301. 372, 295, 562. 25S. 260, 267. 268. 304.
POLICIA MARITIMA E DE FRONTEIRAS - 113.
PREAMBULO DA CONSTITUIÇÃO (O) - 11. 12, 15. 19. 79: 8:;. S(:.

106, 110, 118, 248.
PRO.rECTqS DE CONSTITUIÇÃO REMETTIDOS A' ASSE)IBLf:A

- 22.
PROMULGAÇ.~ODA CONSTITUIÇ....O (1) - 119. IH.
PROMULGAÇ.~O DAS LEIS - 229.

Q

QUEDAS D'AGUA. - (V. ]'1inas. etc.)

R

REGIMENTO INTERNO - 505.
REGISTO SOB PROTESTO - 126.
REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL - 571, 351.
REPUBLICA FEDERATIVA - 120, 121, 156, 184.
RIOS E LAGOS NAVEGAVEIS 66.

s
SAUDE' DOS PORTOS - 8.
SOBERAl\'IA (A) - S, 8S. 123, 158.
SOCCORRO AOS ESTADOS - 240. 246.
SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL 0(0) - 9!.
SYMBOLOS ESTADUAES - 3, 67. 105. 113, 121. 130. l:1fJ. 251.
SYXDICALIZAÇÃO - 351.

T

TERRENOS DEVOLUTOS - 5. 66, 105. 112. 134.
TERRITORIO NACIONAL - 78. S7, 90. 250. 120.
TITULOS OFFlCIAES - 16. 69. n, S8, 104.
TOMADA DE CONTAS - 127.
TRANSPORTES E VIAS DE COMMUNICAÇÃO - 107.

u
. UKIÃO (A) E OS EST.o\DOS - 18. 21. 73, 76. 91. 92. 1(11.; 104. 110

111. 123, 240. 246.

v
VENCUIENTOS DE .rO:IZES E SERVIDORES DO ESTADO - ;;03.
VIDA CIVIL - (Edade para a realização de actos da) - 141.

;.



INDICE ONOMATICO DOS CONSTITUINTES

A

ABELARDO MARINHO (A. de Albuquerque ~I.) - Pruiissões Li--
beraes - 1S3, 1S5, 342, 344, 370, 52;!,. 572, 573.

ACURCIO TORRES (Ao Francisco T.) - Rio de Janeiro - 564.
ACY:R MEDEIROS - Empregados - 150, 151, 312, 319, 559.
AGAMEMNON DE MAGALHÃES (Ao Sergio Godoy de ~L) --

Pernambuco - 4, 9.
AGENOR MONTE - Piauhy - 160, 5180
ALBERTO SUREK - Empregados - 64-
ALCA:NTARA MACHADO (José de A. :\1. de Olh'eira) - São Pau--

l~_- Leadex- do~epresentantesda "Chapa Unica O

') - 120, 123.

4'''0
ALDE SAMPAIO (Ao de Feijó S.) - Pernambuco - 164, 166 0 273,

- 3680

_"'_LEXANDRE SICILIANO JUNIOR - Empregadores - 135. 136, 137,
ALFREDO :h'IASCARENHAS (Ao Pereira :\L) - Bahia - 157, 160,-

502, 566.
ALFREDO PACHECO (A. Corrêa P.) - :l.Iatto Gross':l - 524.
ALOYSIO FILHO (A. de Carvalho Fo) - Bahia - 51". 516.
A::\!ARAL PEL"XOTO (Augusto do Ao P. Filho) - Districto Fede-

ral - 113.
ANTONIO I'ENNAFORT (A. P. dOe Souza) - Empregados - 63.

136, 287, 541, 542.

AXTONIO RODRIGUES (A. R. de Souza) - Empregados - 111.
288, 289. 395. "

ARMANDO LAYDNER (A. A .... ellenal L.) - Empregallos - :117.

ARRUDA CA:l.Lo\RA (Alfredo de A. Co) - Pernambuco - Leader
dos representant.::s do "Partido Social Dcmocratico" -'- 3, /3,
266, 527.

ARRUDA FALC.~O (Joaquim dc Ao F.) - Pernambuco - :n, 440.
ASSIS BRASIL (Joaquim Francisco de A.· B.) - Rio Gr~tnde do

Sul- - 101. 420.
AUGUSTO CAVALCANTI (A." C. de Aibuquerque) - l'ernalnbucc,

- 528, 560.
AUGUSTO LEITE (A. Cesar L.) - Sergipe - 305.
AUGUSTO DE LIMA (Al~tonio A. de Lo) - ::'.Iinas Geraes - 64, 271._

AUGUSTO VIJ::GAS (A. 'das Chagas Vo) - :l.Iinll:s Geraes - 1460

B

BARRETO CA.l1:PELLO (Francisco B. Rodrigues C.) - Pernam
buco - 12. 527. 548.

BELMIRO DE MEDEIROS (B. de 1M:. Sih'a)
138. 139. 305-08,403, 404. 471. 477. 555.

Minas Geraes -"



XII

c
CALOGERAS (João Pandiá C.) - Minas Geraes - 63. 77.

CARDOSO DE :MELLO NETTO (José Joaquim C. de 1\1. N.)
Sáo Paulo - 120, 121, 122, 123. 124. 126, 127, 545. 550.

·CARLOS MAXn.ULIANO (C. M. Pereira dos Santos) -,- Rio Gran-
de do Sul - Presidente da Commissão Constituci·onal - SG. ::.

CARLOS LI~"'DENBERG (C. Fernando Monteiro L.) - Espirito
Santo - 129.

CARLOS REIS (C. Humberto R.) - Maranhão - 112.

CELSO l\IACHADO (C. Porphirio de Araujo M.) - Minas Geraes
- 19. 260, 430.

CESAR TINOCO - (C. Nascentes T.) - Rio de Janeiro - Len.ler
dos representantes do "Partido Socialista Fluminense" 
1.47. 1.48, 309, 311, 405.

-CHRISTOV_'l.O BARCELLOS (C. de Castro B.) - Rio dp. Janeiro 
Segundo Vice-Presidente da Assembléa - Lender dos repre
sentantes da "União Progressista Fl~minense" - 11.8.395. 46l.

CINCINATO BRAGA (C. Cesar da Silva B.) - Sáo Paulo 
Commissão Constitucional - 125.

CLEMENTE MARIANI (C. M. Bittencourt) - Bahia - 155. 158.
160. 166, 169. 330-35. 508. 509, 5:'.2; 564. 565.

·CLEMENTIJ:\O LISBOA (C. de Almeida L.) - Pará - Terceiro Se
cretario da Assembléa - 64, 81, 82, 340. 448.

COSTA FERNANDES (Francisco C. F.) - Maranhão - 44.

-CUNHA MELLO (Leolloldo Tavares da C. M.) - Amazonas
Lender dOil representantes da "União Civica Ama.zt.nense
Commissão Constitucional - 19. 22. 67, 76, 438, 532.

CUNHA VASCONCELLOS (José Thomaz da C. V.) - Acre·-
= Commlssão Constitucional - 387, 388, 468.

D

DANIEL DE C_-\.RVALHO (D. Serar,ião de C.) -,l\iinas Geraes
68, 69, 70. 71. 72. 73, 80, 272. 317, 387. 393, ::9.4. 460, 517.
568.569.

DEODATO ::\IAIA (D. da Slh'a, l\I. Junior) - Sergipe - Commis
são Constitucional - 183. 442.

DOMINGO VELLASCO (D. J:\etto de V.) - Goyaz - Commissão
Constitucional - 111.

=
E

:EDGARD TEIXEIRA LEITE - Empregadores - 114. 115. 117. 17::.
339. 396, 39~.

EDWALD POSSOLO (E~ da. Silva r.) - Empregados - 22, 38,
77.: 274.

)EUVALDO LODI - Empregadores,~ Commissão Constitucional -
. 309. .:-

;:::::



XIII

F

-FABIO SOD:R.:e (F. de Azeyedo S.) - Rio de Janeiro - lO::. 104,
lOS, 283. 2S5. 286, 392.

FERNANDES TAVaRA. C.Hanoe1 do NaRcimento F. T.) - Ceará
- Segundo Secr~tario da Assembléa - Lender dos represen
tantes do "Partido Social Democratico" - 175, 538.

FERNANDO DE ABREU - Espirito Santo - Le:ldel' dos repre
sentantes do "Partido Social Democratico" - Commissiio Cons
titucional - 8. 259, 429, 523.

FERREIRA NETTO (Antonio F. N.) - Empregados - 448.
FERREIRA DE SOUZA (José F. de S.) - Rio Grande do ~orte-'

250,251, 252, 253. 255. 25G, 376. 377. 520, 521-
FRANCISCO :MOURA - Empregados - 267, 534.

G

GABRIEL PASSOS (G. de Rezende P.) - ::\!inas Gera":s - 14G.

GODO:FREDO VIANKA (G. Mendes V.) - )'Iaranhã.o - ::81. 430.

GóES ],!ONTEIRO 01anoc1 Cesar de C. ::>1.) - Alagoas - Lt":!<ler'
- Commissii.o Constitucional - 246.

GUARACY SILVEIRA - São Paulo - 385. 524. 528.

H

HENItIQUE BAYMA (H. Smitll B.) ~ São PaUlo - 297. 291<,4',4,
5{7.

HENItIQUE DODS",-ORTH (H. de Toledo D.) - Distri~to Federa!·
- 8, 179.

HUGONAPOLEXO (H. N. do Rêgo) - Piauhy - 17.260.

HYPPOLITO DO REGO (?l1anoel H. do R.) - São Paulo - 5;;7.

I

IDALro SARDEMBERG - Paramí. - 83. 129, 4 i7 .
IREN~O JOFFILY ....;., Parah::..ba - L~:lder - :n8, 405. 4$1. 4~2.

J

JOÃO ALBERTO (.T. A. Lins de Barros) ':'-:Pernaml)'uco - 84.
JOÃO PINHEIRO (J. P. Filho) - Empregadores - 381.

30.;;"0 VILLA.SBOAS - Matto Grosso - 446, 531. 532 .

.TO.;;"O VITACA (J'. Miguel V.) - Empregados - 267. 534, 543 .

.JOAQUIM MAGALHÃES (:T. Pimenta. de M.) - Parti - 109, UQ.

567.
JO~ES ROCHA, - João J. Gonçalves da R.) c- Districto Federal

~"Lelldel' dos reDresentantes do "Partido Autonomista" - 73.
JOSI:: HONORATO (.T. H. da Si.lva e Souza) - Goyaz - 86, 449..

450.
. .rOSl1: ULI'IANO (.T. U. Pinto de Sou-za) - São Paulo - 138, 554.



XIV

K

_'XERGINALDO CAVALCANTI (K. C. de Albuquerque) - Rio Gran
de do Norte - 129. 304, 476, 477.

L

'LACERDA PINTO (~Ianoel L. P.) - Paraná - 134. 478. 479.
LEANDRO MACIEL (L. Maynard M.) - Sergipe - 2757
'LEÃO SAl\IPAIO - Ceará - 78, 79, 80, 274, 275.

LEONCIO GALRÃO (Manoel L. G.) - Bahia - 328.
LINO l\lACHADO (L. Rodrigues M.) - Maranhão - Lender dos

representantes do "Partido Liberal" - 275.
· LUIZ CEDRO (L. C. Carneiro ;Leão) - Pernambuco - 4,52, 536.
LUIZ SUCUPIRA (L. Cavalcanti S.) - Ceará - 15, 16, 263. 264,

267, 380, 387, 430, 441, 529, 530. 53I.

· LUIZ TIRELLI - Amazonas - 258.

M

,.MAGALHÃES DE ALMEIDA (José Maria 1\1. de A.) - Maranhão 
439, 527.

MAGAL1L~ES NETTO (Francisco :M. N.) - Bahia - 340. 416.
MARIO CAIADO (M. de., Albuquerque C.) - Goyaz Primeiro

supplente de Secretário - Leaw:r - 107. 449.
· MARIO~HEfu"'\{ONT (M. 1\1idosi C.) - Pará - 114.
· MARIO RAMOS (:!>I. de Andrade R.) ~ Empregadores 12, 263,
441, H5, 531.
MARTINS E SILVA (Luiz M. e S.) Empregados - 77. 339.

· MATTA MACH.A,DO (Pedro da 1\1. 1V!.) - Minas Geraes - 6.
· MEDEIROS :l'>'ETTO (Antonio de Garéia 1\1. N.) Bahia - Le'tder

dos representantes do "Partido Social Democratico" - .Lellder
da Assemblêa - 156. 325, 334. 414, 505, 506, 510.

· MIGUEL COUTO. (M. de Oliveira C.) - Districto Federal - 73,
338, 437, 523.

MORAES LE1\IE (Lino de M. L.) - São Paulo - 277. 278, 279.
290, 389. 452-54, 537-39.

,1IoIORAES ANDRADE (Carlos de 1\1. A.) - São Paulo - 191. 292.
293. 294. 295. 296, 301, 302. 548-53.

· MORAES ~AIVA (:'oIario de M. P.) - Funccionarios Publicos
310.

MOR..<\.ES LEME (Lino de 1\1. L.) - São Paulo - 86, 87. 88.
89, 90.

N

NEGREIROS FALC.~O (Arthur N.'F.) - Bahia - 66, 524 .
. NERO DE MACEDO (N. de M. Carvalho) - Goyaz - Commissão

Constitucional - 107, 108, 109. 454, 459. 538.
NILO ALVARENGA (Benedicto N. A.) - Rio de Janeiro 

171. 172, 515.
~NOGUEIRA .P:~NIDO (Antonio Maximo N. P.) - Funccionarios
:= Publicos - S.. 19.. 110, 148, 257~' 371, 373, 4-35, 519, 528.



Xy

o
-ODILON BRAGA (O. "puarte B.) - :Minas Geraes - Commissão

Constitucional -c.. 328. 406, -413, 562.

-<lDON BEZERRA (O. B. Cavalcanti) - P:trah)'ba .,...... 15r.: ::::8,
566. ~

'p

PACHECO DE OLIVEIRA (João P. de O.) .:- Bahia - Primeiro
Vice-Presidente da Assemblêa:- 332, 3::3, 336, 413, 510.

·PEDRO.RACHE (P. Demosthenes R.) - Empregadores - 152.
PEREIRA LYRA (José P. L.)- Parahyba - Commissão Cons

titucional - 9, 11, 152 .

.PLI~IO TOURINHO (P. Alves :lIIonteiro T.) - Paranü - 56S.

:PO~TES VIEIRA (João Jorge de P. Y.) - Ceará. I::, Ir..
260, 380, 430, {39, 555, 380, 430, 439.

PRADO KELLY (José Eduardo P, K.) - Rio de Janeiro - 4G::.
465.

R

.H.A.!'.lJLPHO PINHEIRO (R. P. de Lima) - Profissões Libera~s

- 125 .

.RENATO BARBOSA - R. Grande do Sul - 106. 107 .

.RICARDO M..4..CHADO - Empregadores - 113.

RODRIGUES DORIA (José R. da Costa D.) - Sergipe - 15(, .

.RODRIGUES MOREIRA (Tra.,·ahu' R. M.) - )'Iaranhão 8~.

RuY SAXTIAGO - Districto Feceral - 419. 4:~:).

s
SAMPAIO COSTA (Amando S. C.) -'- Alagüas - 248. 291. ::42 .

.SOARES FILHO (José Monteiro S. F.) - Rio ele Janeiro - 78.
118. 317.

T

'THEOTONIO-)'lONTEIRO DE BARROS (T. M. de B. Filho) - São
l~aulo - 398, 399. 400, 402. 4:l1, 547, 548, 557, 55S.

v
-VASCO DE:TOLEDO (Y. Carvalho de T.) - Em{iregados

463, 533.

VEIGA CABRAL (Rodrigues da V.. C.) - Pará '-- 218. 271.

VERGUEIRO CES..Ut (Abelardo V. C.) - São Paulo - :W>..
VIEIRA MARQUES. (José. V. M.) - Minas Geraes - 1:)0.



XVI

w
WiALDEMAR REIKDAL - Empregados - 460.

WAJJDOMIRO MAGALH."'ES (Wl • de Barros M.) - Minas Geraes o

- 276.

; WALTER GOSLING (W. Jarnes G.) - Empregadores - 139, 140,.
- 555.

'WEINSCHENCK (Oscar W.) - Rio de Janeiro - 169, 170, 180.

z
ZORO.-\.STRO GOUVEIA - São Paulo - 183, 342, 570, 571.



EMENDAS AO ANTE-PRDJECTD DE ~ON~TlTUl~ln

VOLUME In . .
, . , 1.



~,EmenGas apreseníadas, em primeira dis:eussão, ao
Ante-projeeto de Constituição elaborado pela
Commissão .nomeada pelo Chefe do Governo
Provisorio . (1)

PARTE GERAL

N. 1

Emenda ao art. 6°:
Suprima-se a segunda parte: "

símbolos ou hino próprio."

Justificação

sendo-lhes vedado ter

Impõe-se o uso da bandeira nacional em todo o terri
t6riopátrio.

Mas porque abolir os símbolos estaduais? Eles não cons
tituem:n...erigo para a unidade nacional nem márco de separa
tfsmo.2dio tilrt1 significação polItica, mas apenas histórica e
tradicional. Ensinam episódios memoráveis da nossa vida po
lítica. Recordam berôis e mártires dos nossos alevantados
ideais, representando um p:ltrimonio cívico mais da Pátria
que dos Estados.

Não parece tarefa patriótica extinguí-Ios. E tal medida,
com traços acentuarias de desamor á tradição e ao passado,
em vez de estrei tal' os laços da União entre os Estados e'°
País, afrotL":á-los-ia pelo desgosto, descontentamento e des
confiança resultantes.

Mais que as bandeiras, diz a autonomia dos Estados, e
ningucm cogita de fazê-la d·esaparecer.

- A nenhum filho dos Estados impediu o seu símbolo de
ser bom brasileiro,. de cumprir o seu dever na paz ou na
guerra, como o amo~ ao Estado não diminue o da Pátria..

A lição dos povos est.rangeiros também é significativa. Q
filho da Baviéra ou da Prússia não deixa de ser alemão zelo-=
50 por causa dos estandartes dos seus Estados.

Se o regionalismo exagerado existe, não é a sombra das
bandeiras estaduais que o faz nascer, nem é privilegio de
Estado. Outra é a sua c.ausa, seja outro também o seu re
médio.'.··

Sala das Sessões, 27 de Novembro de 1933. - Arru.da.
Cama7'a. - José de Sâ.- João Alberto. - Allgu,sio Caval
canti. - Leandro Pinheiro. - Arruda Falcão. - Humberto
Ramos. - Jones Rocha. - Olegario Marianno.-A.gamemnon
Mag·alhães. - Ferreira Néto. - Cunha Vasconcellos.

(*) - V. Prillleiro volume. pago 132.
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N. 2

Ao art. 4° - Suprima-se, com o parágrafo único.

Achamos inoportuna a discussão da matéria nesta As
sembléia. Ela exige o estudo de cada caso com a colaboração
dos especialistas do assunto. Envolve vários asp6ctos políti
cos. históricos e jurídicos, não devendo, portanto, ficar resol
vida por um dispositivo constituciona1. Sem conhecimento
perfeito de todos os litígios existentes sõbre limites estaduais,
o pronunciamento da Assembléia seria contraproducente. As
questões de limites subsistiriam não só sob o a.specto jurídico.
como político, tendo ainda. a desvantagem de despertar" animo
sidades prejudiciais aos sentimentos de unidade naciona1. E'
claro que assunto de tamanha tra.nscendência só deve ser re
solvido por meio de acOrdo diréto, arbitramento ou recursos
aos tribunais, e não compulsoriamente por um imperativo das
assembléias políticas. A solução sumár"ia do antepr"ojeto é,
pois, inaceitável sob todos os pontos de vista.

Sala das Sessões, .29 de l\ovembro de 1933. - Af/am,e
mnon Magalhães. - José de Sá. - Arruda Falcão.
Simões Barbosa. - Luiz Cedro. - .!.Vario Domingues. 
Thomaz Lobo. - Arnaldo Bastos. - A.rruda Camara. 
Solana da Cu.nha. - Leand7'o Mactel. - OS07'io Borba. 
Deodato 1!Jaia. - Humberto Ramos. - Augusto Cavalcanti.
1Va.ldema7' Motta. - Olegaria Marianno, - Fernandes Ta
um'a. - Fen'eira Néto. - João Alberto. - Jones Rocha. 
Cunha Yasconcellos·.

N. 3

Ao arl.. 19:

Substitua-se a letra c, ào arte 19, pelo seguinte:

"As ilhas do Oceano e as fluviais -froriteiriças, respeitados
os c1ireilos elos Estados sôbrc as que lhes pertençam atual
mente. "

o dispositivo do anteprojeto envolve uma expropriação.
As ilhas do -Oceano já incorporadas aos territórios dos

Estados, passariam sem qualquer indenização para o dómínio
da União.

O Estado de Pernambuco, por exemplo perderia todo o
arquipélago de Fernando de Noronha. onde mantém uma co
lônia pénal c instalações agrícolas, indispensáveis ao àesen
volvime.uto de sua economia.

O mais elementar senso .jurídico aconselha a modifica
ção daquele dispositivo, resguardando-se, no seu texto, o di-
reito dos Estados, tão respeitável como o da 'União.

Sala das Sessões, em 28 de ~ovembro de 1933. - Ag!l
rnemnon de l1fa{Jalhães. - Arnaldo Ba.~tos. - Simões Barbo
sa. - Lu.iz Cedro. - Humberto Jlonra. - Solano da Cunha.
- Arru.da Camara. -: Thomaz Lobo. - José de Sá. 
Cunha Mello. - Osorio BOTba~~- Luiz Tirelli. - João Al
be,-to. - "Alf"edo da. ]fatla. - Olegario ]Ifarianno. - Alvaro
Maia. - Alde Sampaio. - Waldemar Motta. - Mario Do
mingues. - Fernandes Tavora. - Arruda Falcão. -:-- Ferrei
Ta Néto. - Jones Rocha~ - Cunha Vasconcellos.
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N. 4

Acrescente-se onde convier:

TÍTULO

Da construção nacional

O povo brasileiro, por seus leg(timos representantes, re
conhece, afirma e proclama que sua constituição em nação
indellendenLe, sua pCl'manencia na comunhão brasileira, sua
integridade e segurança, dependem do conhecimento, da posse
atíva e do povoamento do seu vastissimo território e que
êles só se farão - pela assistencia continua ás populações
do interior, pelo saneamento rural, pela grande colonização
e pela máxima expansão das indústrias agro-pecuarias; as
sim, o Estado que se organiza pela presente Constituição
considera seu imperioso dever, além da consecussão da or
dem social, pela promulgação e execução da norma Jurídica,
mais o seguinte:

a) manter com as Nações da Europa, na esféra diploma
tica, apenas relações de cortezia inLernacional e no mundo co
mercial a solidariadade precisa para a intensa troca das suas
produções;

b} iniciar e prosseguir, até o integral conhecimento,
posse atíva e povoamento do território, a Grande Colonização
de nacionais e estrangeiros;

c) aplicar dez por cento da totalidade da sua receita
anual aos serviços da colonização e do saneamento rural;

di promovor, estImular e faciiiLar a creação de grandes
empresas colonizadoras do território nacional;

e) prestar contínua assistência, defesa e proteção ao
trabalho agro-pecuário em todas as regiões do país;

f) procurar intereEsar os Estados e, pOI' intermédio
dêles, os municípios nos serviços de Grande Colonização e
do saneamento rm"aI.

CAPITULO I

Os Estados entregarão ao Govôrno da União a" terras
devolutas que lhes forem requisitadas para a Colonização e
contribuil':io para os serviços desta e cio saneamento rural
com cinco por cento da sua renda anual. "

As imporLancias, relativas a cada ano, serão postas á
disposição do Tesouro Federal no primeiro trimestre do
ano seguinte.

CAPITULO Ir

Para -os serviços da Grande Colonização e do saneamento
rural, os municípios contribuição com cinco por cento da
sua renda anual.

As importancias referentes a cada exercício serã() entre
gues MS Govêrnos dos Estados, no primeiro trimestre do
ano seg-o.1inte efícaráo á disposição do Tesouro Nacional.

Acrescente-se entre as atribuições da Assembléia Na-
cional: ..

Artigo ... Autorizar a fl1ndaç.ão de universidades e esta':
belecimentos de ensino superior -nos Estados, não sendo per
mitido a nenhum dCles estabelecer e manter institutos de
instrução. superior enquanto não tiver organizado a educa
ção agrícola, secundária e elementar, prática' e experimental-

:::
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o número de .estudantes matriculados naqueles institutO',
não poderá exceder de dez por cento dos que cursar:1m iodas
as escólassecundárias de agrÍ,..cultura.

Sala das Scss~daA;se~lJ;léia ?'iacianal. 28 de :Novem-
bro de :1933. - P. "Uatta Machado. .

Sübre as emendas oferecidas:
O último artigo que visa corrigir a mais grave deg~ne

rescência da nossa formação comunál'ia, foi copiado do "Pro
jeto de Revisão Constitucional" de A!berto Torres, (A Orga
nização Nacional, pag. 353), substituindo apenas o vocábulo
"províncias" por Estados.

Agora, é o que ocorre dizer. A justificação será feita,
mui siniéticamcnte, perante a augusta Assembléia.

Sala das Sessões. da Assembléia Nacional. 28 de Novem-
bro de 1933. - P. Í't1atta Machado. .

N. 5

Suprima-se o a1't iO do anteprojeto bem como o seu
parágrafo:

O artigo, cuja supressão se pede, extinguindo todas as
qucsiües territoriais ou· ele limites interestaduais, encerraria
uma salutar e patriótica medida se não ferisse de morte
velhas aspirações que, além ào lado jurídico, têm o aspécto
moral esculpido na história republicana do país. E' hem o
caso de Pernn.mbuco com a Baía, que lhe detém uma área
de kilometragcm quasi igual á de todo o seu ier~itório atual.

.-\ muLilação de Pernambuco teve como causa e origem
a idéia repuhlicana.

Em 1817, os pernambucanos fizeram uma malograda re
voluçüo que lhes custou os maiores sacrifícios u.c sa.llgue e
de patrimônio. O duro revés não lhes acübrunllou o animo
político, acalentado desde 1710.

Sele anos depois, os sobreviventes de 1817, sonw.dos com
outros p:üriütas do nordéste, insurgir:lm-se contr-;l a polí
tica de Pedro I, que chcg'ou, nos seus desv"rios, ,á dissolução
da ConsLituinte de 1823, e pegaram em armas éonLra o po
der absolutista do monarca, proclamando a "Confederação
do Equador".
, Nova caudal de sangue, novos mártires, enforcados u.ns,

arcabusados ,out.ros e nova mutilação no território da velha
Província.

O mona.rca. por um ato de arbítrio, violando a pró
pria COJlstiLnit·f!o da sna outorga, incorporou provisoriamen
te, POI' ato de 7 de Julho de 1824, a comarca pernambucana
de São Francisco ú Província de l\Iinas Gerais ·e, trcs nnos
mais tarde, a Assembléia Geral, também provis6riamenLe,
"at.é que se fizesse a reorganizaçilo das Províncias do Im
pério", ~mex:ou a mçsma comarca á Província da Baía.

D. Pedro I, não satisfelto com a chacina ordenada pela
sua comissão militar, que tanto luto espalhou entre as fa
mílias. da província republicana, arrancou desta cerca da
metade do seu território "com o fim de preservar os seus
fiéis súditos do contágio da sedução e impostura com que
o partido demagogo pretendia ilaquiá-los". (Referia-se a
idéia republicana) .

Admitindo-se que o ato do desligamento tenha sido le
gal, mesmo assim. jurídicamente, a ,<omarca de São Fran
cisco pertence a Pernambuco, por issô mesmo que a "1'eor-
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ganização das .províncias .do império" nunca se deu nem se
poderá mais verificar, devendo, portanto, prevalecer a orga
nização anterior, que não foi definitivamente, por nenhum
ato. modificada .

. Se o advento da República tornou inexequfvel essa "re
organização", que possivelmente homologaria o castigo á
Província liberal, corno se admitir, sem macular :l memoria
dos márti:-es tombados, que uma assembléia republicana e
constituinte venha sancionar um ato de prepotência desferido
contra o Estado que mais sofreu e mais lutou pelo regime
afinal implantado no Brasil?

A gente pernambucana não se surpreenderia se no con
texto do anteprojeto figurasse uma disposição reparando o
castigo infligido pelo império á sua terra; mas se surpre
ende e se magOa em ali ver, ao invérso do repáro, a ratifica
ção do ato injusto, arbitrário e deprimente.

A reparação devia ter sido feita na Constituinte repu
blicana, de 1890, mas a delicadeza do momento político de en
tão não permitia que a representação do Estado pleiteasse a
reivindicação da comarca arrebatada. E isso mesmo afir
mou João Barbalho, no Senado da República, quando o se
nador Virgílio Damásio lhe perguntou, em aparte, porque
os deputados de Pernambuco não suscitaram a questão na
Caroara Constituinte.

O momento aLual não é menos delicado e nem por isso
o anteprojeto hesitou em dirimir a contenda sumariamente e
contra Pernambuco!

Está c1;:>.r0 que os pernambucanos, ariligos como são dos
baíanos, não podem e não querem f<~7.er do caso uma questão
de AIsácia-Lorena. E' uma controv(,rsia enlreirmãos; mas
desejam para ela uma soluCiío judiciêiria ou arbitral e numa
quadra serena. Tentar resolvô-la assim, de plano. numa as.:.
scr-nbléiapolílica e em momento tão grave é um absurdo,
al~m'dc uma temeridade.

Os Estados. que têm simples questões de limites, difi
cilmente se acomodariam com tal dispositivo, gerador fatal
de a!ritos no seio da Assembléia. onde s6 deverão reinar
altos sentimentos de harmonía e patriotismo. quanto mais
Pel'nambueo que tem o mais inconcusso dos direitps sôbre
a velha comarca, que a Baía ainda detêm a título precário
e rescindível.

Por outro lado. r;)lcva ponderar a ~u!"ência de técnica
juriãica do dispositivo do anteprojeto. Legitimar-se um li
mite de fato p:J.!':.l a' respeito dele ficar encerrado qualquer'
discussão futura, é· um verdadeiro atentado ás tradicõcs do
nosso direito, dCI}tro das quais sempre foi defeso ao julgador
conceder a protc(:ão legaL em favor daqueles. a qnem eviden
tementc o domínio ou a- propriedade não pertencesse.

:Esse dispositívo do Assento de 1G de FevereirQ de 1786,
a ql.1e Teixeira de Freitas chamava "uma interpretacão lu
minosa" arraigou-se de tal sorte em nossa eoncieneia ,Jurí
dica Que oC6dig-o Civil, sem embargo cle haver adotado a
dO.utrina de YJlering quanto á posse, perfilhou-o na parte
final do art:s·o 505 porque o que "a lei protege na posse que
se vê é a propriedade que se presume", de sorte que não
p6de mereCGr a proteção legal o possuidor a quem inequivo-·
came.TJ.te não pertença a propriedade. .

Ora, pretender-se dirimir as dúvidas sôbre limites e
reivindicaçõés nesta Assembléia Constituinte, erigindo a pos
se, e esta precária. em direito supremo, elevadO' o limite de
fato acima de Quaisquer indagações dominiais, é sem dúvida
a violação mais chocante do nosso senso jurídico, cristalizado
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em disposições de lei que regem as relações do nosso direito
privado, faz aqui cento e cincoenta anos!

E' de esparar;-- pois, que a comissão elimine o referido
dispositivo do projeto que virá ao plenario, poupando assim
á Assembléia Constituinte o choque inevitavel entre os Es
tados -beneficiados e prejudicados e se-eximindo. ao mesmo
tempo: de sancionar a iniquidade de uma espoliação, ultra
jante dos sentimentos -republicanos do país.

Sala das ~e"sões da Assembléia Constituinte. no Rio de
Janeiro. em 29 de Novembro de 1933. -- .sotJ.to }'illw.

Acrescente-se, depois do n. 2 § 1° do ~".rt. 7°, o seguinte:

Art. 7.a
,.

§. Tambern compete privativamente á Unii10 a j nstitui
ção do serviço de polícia e ,saúde nos portos e fronteiras.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
::;0 de Novembro d(~ 1933. - .YO:/UClNl Pcnido.

J ustí{icação

Trata-se:; de uni sE:rviço de natureza evidentemente na
cional.

N. 23

E' vedado aOs Estados como á Uniü.c:

Prescrever leis retroativas.
Sala (1:\s Sessões. 30 de Novembro de 19:33. - IIe'l1..riq~Le

Dodsw01'th. - Acw'cio Torres. - I. J. Seabra. - Cunha
:Mello.

N. 26

TITULO I

DA-ORGANIZAÇÃO FEDEFU\L

Onde convier:
Ar!.. " A' União compeLe os atos da 50berania nacional.

limitada a autonomia dos Estados e dos municipios DO que
fur de seu peculiar interesse administ.raíivo.

O poder público emana do povo.
Art. 11, substitua-se:
Sfio órgãos da saberania nacional o Poder Legislativo. o

Executivo e o Judiciário harmônicos e limitados entre si'-
Sala das Sessões. 30 de Novembro de 1933. - F'enwndo

de Abreu.
N. 34

Para melhor e mais conveniente ordenação e distribui
ção da malél'ia faca-se a ,divisão por tit.ulos, capitulos e sec
oões, na ordem crescente -da generalidade dos assuntos.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 193~'l. - F'e;'nando
de A_b,·eu.
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~. 35

Substitua-se o art. li" do anteprojeto constitucional pelo
seguinte:

".A,rt. 6°. Os ]O:~lad(l~ f' Municípios. como a União, usa
rão obr·jgat6riu P. exelu:-:i\'llllll'llle, o hino, ° escudo, as armas
e a bandeira naciollll ilol,"

Sala das ~el'lHlll'~ Iln\:-l:olf'nllMiu Xacion:l1~ Constituinte,
em 1 de Dezemhl'f1 d,' 1\la:l. -- l'f];'~irtl [,ira-. - Odon Be
ze'r1'a. - lrcnr.u. Jllffilll, - ]J,~rt:cl'iano Zenaide. - Veloso,
Borges.

N. 3Q

Emenda aO anlepl'u.iclo de Constituição:

Diga-se, no ar\., 10. 11tH) a Nação Brasileira adota comú
forma de governo a República Federativa, sob o regime par
lamentar, e substitua-se c aCl'cscenLe-se, onde convier, o
seguinte;

Art. O Poder EXI"('utl"o será exercido pelo Presidente da
República com ao coll\bnl'lll;i\ll do Conselho ,de 11inistro~.

§ 1.0 O Pre::;idcnlf.l do Conselho, e, por indicação dêste,
os ministros de )~~ludu, :-àn nomeados e demitidos pelo l)re
sidente da República.

§ 2.° O Prc::;if!t'nln do Cc:.nsell1o e os ministros de Estado
não poderão mantl'l'-I'If1 1101'1 respectivos cargos desde que a
qualquer deles CX\il't'r'rolll li .\sscmbléia Nacional a sua des
confiança.

Art. O votn 1'11' df'!'leol1filln('u ao Conselho ou a qualquer
ministro só l)oc:!rJi'l\- poll'I' pl'np(l~l o por cincoenta deputaàos e
aprovado por dollJ 11.\1'1;0/'1 ria t.otalidade dos membros da As
sembléia.

Parágrafo únir.n, QlIn nrlo a questão de coniiança for de
iniciativa do P1'o::;II1I'01.1\ tio Cnn::;clho será resolvida por maio
ria absoluta dos "llt (ll'l tia A81~mlJléia.

Art. O PrCBIflrmI c do Con~elho de Ministros apresentará
á Assembléia as lJnI"'~ do prtlKI'amade govêrno, aprovado pelo
Presidente da República, cabendo-lhe a responsabildade de
sua execução. .

Parágrafo únicn. Ol'l ministros de Estado têm autonomia
administrativa. na ~('l'il i'in tio::; negócios de sua pasta, e são
dirétamente respolll'lít\'t,js Ilt~runte a' Assembléia Nacional.

ArL - Cab.~ no Conl,lt.'lho dI' 1\Iinistros a iniciativa de pro
Jeto de leis. que Sl'l:'lto· 1I1l1'(,HI'll1arlos á Assembléia pelo Pre
sidente do Conselho, df.'plIis d" lqlJ'ovado por dois terços dos
ministros que constituem o gahinete. _ - .

§ 1.0 Em cada l\1inillt,ll'io fllneion~rá uma subdiretoria.
composta de profis~ionais oflTwcinlizadosnos respectivos ser
vicos. os quais darão parecer ::;t)bre os proJetos de iniciativa
do Conselho .. As subdirelot;ins tl~cnicas são órgãos aUAliares
das Comissões da Assemblt~ia Nacional e do Conselho Federal.

Art. O Presidente do Conselho e os ministros são obri
gados a comparecer á reunião das Comissões da As~embléia

Nacional, desde que essas o solicitem. para esclarecer as
1:luestões relativas aos serviços das respectivas pastas e sôbre
as quais elas tenham de dar parecer.
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Art. O Presidente do Conselho e os ministros poderão,
quando .iu[;;ar necessário, assis~,ir ás sessões da Assembléia,
p~n'a de,(;nd~l' qualquer projeto de lei de iniciativa do Con
selho.

ParágI':lfo único. O comparecimento do Presidente do
Conselho c do q;,.mlquer ministro á Assembléia é obrigatório,
qu:.mdo solicitado por um quarto dos seus membros, para v

dar ~o plenário informações sôbre ussuntos das respectivas
pastas. ~

Art. Só poder'á s:::r presidente do Conselho quem for
dcput::.do ;; Assen:.bl~ia Nacional.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho e os minis
tros, quando sejam deputados, tiÚO perderão o mandato, sendo
substituidos, na Assembléia, ~nqu~nto e:~ercerem aqueles
cal't;'os, pelos respectivos suplentes.

Art. O Presidente da República só poderá dissolver a
AssemblBia Naciorwl se o Conselho Federal o autorizar por
deliberação de tres CHiar Los da tülalidade dos seus membros,
lwocedcndo-se' a llova eloiçi:io sessenta dias depois do decreto
de dissoluição.

§ 1.° O decreLo de dissolu\;.ii.o rn.'e<:,isará 05 motivos de5t~.

e será public::<do di:iriamente em todos os .iornais êv país
até g daLa das nov;).s eleições.

§ 2.° Se a nova Camara, por dois terços dos seus votos,
se m~.mfestarcontro. o progr::ur.<1 do govÊ:rno, estará automa.
ticumente rcvo6'Gdo o mandato do Presidente dft. República, .
que será subsUtuído pelo Presidente do Conselho Federal até'
que. dcvt!·o de trinta dias, a Assembléia Nacional eleja o
substituto definitivo.

8a1:2 das Sessões. 2 de Dezembro de 193::1. - A.(jumemnon
de Uo{;alhãcs. - José de Sá. - Aloysio Filho. - Arnaldo
Bastos. - J.11a:-io Dornin{;u,(:s. - Humberto B.amús.

Just'lficação

A e:tpcl'Iencia do presidencialismo no Brasil não deixa
dúvidas sôbre a necessidade de mudarmos de sistema polí
tico. A Rcvolur.ão Nacional ce Outubro de 1.930 foi a con
denação brasileira elo regime de separação absoluta dos po
del'es, velha ficçãü varrida pelos fatos políticos; que, caqa
vez mais, determinam a coordenação das funções de govêr
no sem fronteiras intransponíveis.

O argumento que se usa e de que se abusa em favor do
presidencialismo. consiste o atribuir aos homens e não ao
sistema, o seu í'racasso irremediável. Mas as formas de go
vêrno são feitas para os homens e não para os Deuses. Se a
nossa educação, os nossos costumes políticos não nos permi
tiram realizar o presidencialismo, é porque o regime não
deve ser adotado. Se não podemos mudar os homens, deve"
mos, entãÇl, buscar outra formá de govêrno, que se ajuste
á nossa cultura e hábitos democráticos. Persistir no êrro ou
no presidencialismo será uma temeridade.

. J?ís COmo o proL Valdemar Ferreira. da Faculdade de
DIreIto d~ S. Paul~, em conferência proferida em Recife, há
poucos dIas, resumiU as deturpações do regime:

·~O J2residencia1ismo brasileiro foi, na técnica moderna,
t.ot?-lltár:,o. Um partido só. Uma vOlltade só. Uma opinião
umca. Um::!, verdade s6., E.. essa, em todos os quatriênios, sem
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embargo de diferirem tant.!), nas doutrinas e nos métodos, foi
sempre 3 mesma: a que tinha a chancela govern:.lmentaL A
unanim~dad~ gerou o incondicionalismo e êste a irresponsa
bilidade. 0- presidencialismo foi um instrumentc) de incul
tura política, tão decisivo que Alberto Torres não trepidou
em avançar o dolorosíssimo conceito de ter sidp o govêrno, no
Brasil, um fator de corrueão.·'

Eis aí. Regime autor{túrio que talvez nem os povos ori
.entais fossem capazes de lhes suportar as· algemas.

Quais, pois, as suas virtudes e o ativo que nos oferece?
Respcr.dem uns - deu-nos milhares de quilômetros de es
tradas de ferrO. portos e higiene. Respondem outros - rea
lizou a Federação.

E tudo isso qu::mdo nos custou?
E::;:arnin;?ffio::: a moeda. os "dcficits" orcamcnlários, as

tarifas alfand8gári~s, a anarqui::. tributária, o custo da vida,
enfim. :

Coloquemos os benefícios em uma. concha da balança e
os onus na outrà~ E o que restará? Acrescente-se o contra
peso dn. irresponsabilidade do govêrno, a incapacidaãe admi
nistrativa, o pais sem partidos nem opinião disciplinada, o
povo que não encontrou nesse mesmo regime garantias para.
as mais elementares prerrogativas políticas, tendo necessi
daào, p:lra exerce-lQs. de se levantar em armas de norte a
sul, como se fôssemos ainda colônia ou se cstivessemos sob
a opressão de castas ou àinnstias, -- o que restará?

As n0SS~S emendas estruturam o D:J.l'lamentarismó em
forma rueion~l com os frí1ios e cautclas- necessários para lhe
impedir os excessos ou abusos. E' a nossa colaboração sin
cera, lealmC':1t,e feita. sem prejuizos de doutrina, nem preten
ções de impor convicção.

Han" Kclscn obserY<l que o I}l'csidc!l'2ialismo í\ uma iro
nia d:l Hist6ria. No Brr:siL entretanto. nilo foi um" ironia da
História. mas uma fatalidade cont.inental. Povo sem tradi
05es nem eàucução política, .jovem. cnsai,u1c1o aindr> os pri
me~ros passes cIe l'ma maiorIdade precipitada pelo fogo dos
trópicos, era nat,;ral que seguissemos o exemplo dos nossos
irmãos da Am(\)'ica do l'{ortc. cnldcados no puritanismo in
glês - a conciliação da autoridade com a liberdade.
: Nã.o deu certo, mas o nosso êrro tem atenuantes. O que

não se expliC8.ria era qUA nele nos obstinb;semos. Seria uma
fu.ga de patriotismo. seria a Constituinte Brasileira desertar
das suas responsabilidades históricas. decepcionando a Na
ção que espera a estruturac;:,ão do Estado Brasileiro nos da
dos da nossa própria· c:xperWncia política.

N. 48

Sub~titua-se o Preambulo do anteprojeto r:elaseguinte :
"O' Povo Brasileiro, pelos seus" Reprc.,;ent.antes re

unidos em Assembléa Nacional COllstituinte; ad6ta a
presente Constituição."

Sala das Sessões da A.~sembléa Nacional Cónstituinte,
aos 2 de Dezembro de :1933. - P'~I'eir:~ [.iN!.

N. 52

Substitúa-se o art. 4. o

Se no prazo máximo de 8 anos os Estados que tiverem
dúvidas ou questões de limites não a.s tiverem dirétamente
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resolvido a.s zonas duvidosas oU contestadas 'Passarão ipso
facto a territórios federais e serão governadas pela Uniâo, até
quanoo o Supremo .Tribunal julgar a pendência e demarcar

:, os limites,
§ 1. o O critério da decisão será preferencialmente o dos

tíLulos. de domínio; mas na ausência, obsctirtdade ou impre
cisão dos Utulos, :prevalecerá a ocupação.

§ 2. 0 Se houver, de parte a parte, títulos equivalentes,
ocupação simultanea, confusa ou alternativa. o Supremo Tri
bunal determinará que as terras em litigio sejam definitiva
mente ,atribui-das á União, que as governará como territórios.

Sal;) das Sessões, em !5 de Dezembro de 1("1:3:3. - Barreto,
CampeUo.

'N. 61 ,

No preamul0 que precede ao titulo l, redija-se:
"Nós, os representantes do Povo Bra'õileiro. ponào a

nossa confia,nca em Deus, e reunidos em Assembl~a Nacional
Constituinte para o fim de estabelecer um regime democrá
tico destinado a garantir a liberdade, assegurar a justiça,
desenvolver a educação e pre.3ervar a paz, decretamos e pro
mulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil .

Sala das Sessões. - Mario de A. Ramos.. - Angu,sto dI:
Lima. - Figueiredo Rodrigues. - Rocha Faria. - An'uda
CO?nm·a. - Augusto Corsino. - Euvaldo Lodi. - j}loraes
Poiva. - Waldemar Falcão. - Fernandes Ta1)ora.. - Abe
la1'do Marinho. - Fernando' Magalhães. - Costa FC1·nanrles.
- OlhJeira Castro. - Oscar Rodrigues Alves. - Alfrerlo da
Matta. - Luiz Tirelli. - Nero de Macedo. - Xavier de Oli
veira. ~ :Mario Manhães. - Gastão de Brito. - Olega1'io
3'farianno. - Abelardo Vergueíro Cesar. - Alexandre Sici
liano Junior. - Magalhães de Almeida. - Luiz Cedro. 

-Plinio Corrêa de Oliveira. - Rodrigues Moreú'Q, - llfilton
Carvalho. - Leandro Pin7wiro. - Cunha e 1tlello. - (iodo
(Tedo Vianna, - Domingos Vellasco. - Nogueira Penído. 
E. T. Leite. - Gilbert Gabeira. - E. Pereira Carneú·o. 
Leoncio Galrão. - Jehovah :MottiJ.. - Mario Chennont.
Jones Rocha. Roberto Simonsen. - Luis Sucupira.

Justificação

Satisfará, naturalmente, a alma .cristã brasileira. tra
balhadora, bond'Úsa e pacífica que haja no preambulo da sua
Constituição uma palavra de pensamento no Cria,dor, em
bora se escreva nas. táboas da sua lei: a iudepedência. dos
dois poderes espiritual e temporal e em obediüncia ao pró
prio princípio do livre arbítrio: a liberdade dos cultos e dás
consciências,

N. 68

Sendo o preambulo uma enunciação, preferivel me afi
gura redacioua-lo menos prolixo e menos imitativo das Cons
tituições :\mcricana e Argentina. "

Apresento a seguinte fórmula; como mera sugestão:
Art, O povo brasileiro, na perfeita: faculdade de sua So

berania, animado, do intuito de realizar a suprema finalida9.de
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social e politica da nacionalidade, estabelecendo um regime
de pura democracia, decreta e promulga, por seus legitimes
representantes, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil.

Sala das Sessões, 7 de Dezilmbrl) de 1933. - Pontes
Vieira.

N. 69

Após a letra d do art-. 13 interponha-se o seguinte in
ciso:

e) para munter a autoridade constituida. no caso de
duplicata de poderes estaduais, nos termos em que decidir
o Conselho Supremo. (Art. 69, n. '?).

O disposto na letra e passará a constituir a materia d~

letra f, e assim paI' cHante.
O art. 1~ assim disporã:
"Para completo êxito da intervenção de que trata u

arl.. 13,-·paragrafos, será nomeado, qurrndo nece5sario, pelo
Presidente da Republica, um Interventor, com aprovação do
Conselho Supremo.

Paragrafo unico. O onus decorrente da intervenção
recái sôbre o Estado a que a mesma interessa."

O ar1. 14 passará a constituir matéria do art. 15, e
assim por diante.

O 3° inciso CIo art. 69 do anteprojeto redija-se assim:
"Resolver sôbre a dualidade de pod'cres estaduais, determi
nando qual a autoridade legal que deverá ser mantida pel.o
Govêrno da República;

N. 4.: "aprovar a nnmeaçüo de Interventores nos Es-
tados, nos casos oos arts ... " -

O n. 3 passará a constituir matéria do n. 5, e assi.:n
por diante.

hlstificação

. É de toda necessidade a previsão dêsse caso de pertur
bação da ordem legal nos Estados, aconselhada pela expe
riência republicana de 40 anos. Dir-se-á que a hipótese
está prevista na letra d do ar1. 13. ou mesmo no art. 8i,
letra b'. Não há tal. Garantir o livre e::;:ercício dos poderes
estaduais não é o mesmo que decidir qual o poder legal
entre dois que se degladiam. E. pôr termo á gnerra civil.
respeitada a existência das autoridades do Estado. é uma
hipótese que póde deixar de prover a ocorr':;ocia que se pro
põe, visto como a duplicidacle póde existir sem que Se.' veri
fique a guerra civil. Além disso, o Poder Fec.eral, que déve
decidir na çontrovérsia proposta, não é o mesmo que solu
ciona as hipóteses da letra d do ar1. 13 e letra b do art. 8i.

Diversas foram as ocorrências verificadas com inter
venções fundamentadas ora no n. 2, ora- no n. 3 do_ art. 6°
da Constituição de 1891, motivada por duplicata de {locieres
estaduais. Daí a necessidac'.e de acentuar e definir mais êssc
caso que requer imecHáta intervenção da autoI~idade fe-
deral. -

O conselheiro Barradas disse da tribuna da Camara dos
Srs.Deputados (Does. ParIs., vaI. I. pago 222);

"O oonflito oriundo da coexistência de dois go
vêrnos, ou de ~~uas legislaturas no mesmo Estado, : é
uma questão P'o"litico-civil.
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Seue.') assim, só a p6de resolver um poder po
lítico.

A intervenção é, não póde deixar de ser, ato de
natureza política: afeta, compromete o p:i.'incfpio bá
sico da federação. limita, suspende por necessidade
de ordem pública, a autonomia do Estro.do, perturba.
agrava relações estaduais e federais: é matéria po
litica."

Êsse modo de entender esti de .acôrdo com a juris
pruooncia estra:r..geira. A mesma orientação foi seguicta nos
Estados 'Unidos, em 1791, na Pensilvania. em 1828, na Ca
rolina do Sul, em 18<Í2, em Rhodes Island, e111 1848. ~, em
1874. na LuzJania. .

Entre os poderes de natureza política, naturalmente,
indicado para resolve]' o caso previsto na emenda. está
aquele que se nos afigura revestido de mais scrcnl"dade:
- o Consolho Supremo. É orgão de caráter politico-admi
nistrativo, c, pêla sua organização. muito mais emancipado
das paixões partida1'ias do que a Camara C;.')S~ Deputados.

A decisão pelo Executivo é formalmente condenada.

São pnhvras de Quintino Bocaiúva:
I,

"Se ao Poder Executivo se concedesse a facu:":
dade ele discernir por si s6 qual a forma ]epublicana
de govêrno dos Estados e qual a legitimidade dos po
deres locais neles existentes. minada pela base' fi
caria a feoeração dos Estados. e a União brasileira
.yacihmte no seu alicerce se esborõarí:l ao primei-:.-o
-solpe que sôbre ela vibl'nsse· o mandatário infiel que,
ac3.So. suhisse ao pc;:l~r.

Em tais condÍ!}ões, nITo teriam os um presi~!i')nte
da República, mas um verdadeiro ditador. e a fi)r~a

centrífuga ào poder nfio C&111.!':tb~bnçad:.:. pela 161''''''
centrípeta, daria logar á instalação de um ces:lrlsmo
avassaln.dor e .incontestável."

São de 1\1adison. no "Fec.era1ista", estas palavras cita
das por Barbálho: "Quando a Justiça é duvi6osa, que me
lhores argumentos se podem desejar entre duas facções
violentas. cujos debatE:s despeda<;,am as entranhas do Eqia
do. do que os rc,presentantes dos Estados da União que 'niio
participam da ::mimosidade local?"

(Vid. meus "Institutos .Juridicos", pag. 112 c se
guint~s) .

Os melhores representantes dos Est.af}os, para resolver
questões àe alta indagação política, serão, nos - têrmos do
anteprojeto. os membros do "Conselho Supremo."

- Na Suissa a doutrina é a mesma, ,e não divergia a
Constituição ào Império Alemão. cujo art. 76 é assim: "Os
conflitos constitucionais que surgem -nos Estados da Con
federação, na Constituição dos quais não está estabel~(:ida

autoridade para a solução desses_ conflitos, são, 'a pedido de
uma das partes, regulados pelo Conselho Fiscal, e. Re 15"0
não dá resultado, resolve-se o caso por uma lei do Império..

- Outra vantagem em atribufr ao Conselho, e não á
Caroara, a competencia para derimir a questão: P6de dar
se a necessidade de uma solução durante o interrégn(l par
lamentar. E, em qualquer tempo, é muito mais exequÍyel
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reunir-se o Conselh~, cujos membros residem no Rio, do
que a Assembléia numerosa e dispérsa.

- Foi, por muitos anos, debatido no Parlamento Bra
sileiro o caso da nomeação do Interventor, de que não co
gitava a Constituição de 1891. Discutia-se se en ou não
constitucional tal nOli1caçi"tO. A lei da necessidade obrigou
o Govêrno da República a socorrer-se dessa medida. no
intuito de se fazerem cumprir as garanti:lS e provir!Jllcias
indicadas na Constitui!]ão. .

Necessária, na maioria dos casos, se fazia a designação
de uma pessõa que empolgasse os poderes do Executivo Es
tadual, anulando-se ?- autoridade, se ainda existia, do Pre
sidente ou Go'{ernadot: do Estado.

Afim de evitar dúbia interpretação, torna-se útil a
emenda apresentada, podendo-se dizer o mesmo em rclu(;Eo
ao parágrafo único acrescido do art. 14.

Sala dlJS Sessões, 7 de Dezembro de 1933. - Ponl"t:s
Vieira.

N. 96

Art. 1° - RcmJa-se da seguinte forma:
"A Nação Brasileira, consLituída pela união indissoluvd

dos Estados, Distrito Federal e Território do Acre, urJoh
a forma de govêrno de República Federativa, sob o regime
representativo. "

Justificação

Não há nenhum r:.~otivo para a lembrança histórica que
~stá no anteprojeto, fazendo menção da data em que, foi
proclamada a República. Estamos dentro de um regime pa
cificamente ac~i~o e cula realidade ninguem mais conles~.a.

Assim, tanto a concisão de reda,;;ão do artigo, como a inutili
dade da efemér-ide em si aconselham o desprezo do apõsto
"proclamada em 15 de Novembro de 1889".

Do mesmo :110do, a boa linguagem condena a repetição
de àois objetivos come, "j)erpétuc." e "indissolúvel", modi
fiCalldo a palavra "união". Uma união perpétua é uma
união indissolúvel, e vice versa. Entre os dois adj('lívos é
preferível, porém, recáia a escolha no "indissolúvel", '!ue
lembra de mais perto a idéia- de vínculo, que caracteriza as
repúblicas federativas. .

Sala das Sessões, 12 de D,~~ell1brJ de 1933. - Lui;:; Su
cu.pira.

N. 97

Arts .. 2° e 3° - Redija-se o enunciado em ambos da se~
guinte maneira:

"O território nacional compõe-se dos atuais Estados di)
Distrito Federal e do território do Acre, que conserva.rão os
mesmso nomes".

Sala das Sessi?es, 12 de Dezembl'J de 1933. - Luiz Su
cupira.
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Justificação

O Brasil já possúe definitivamente firmados os seus
limites, em relação aos demais pafzes com que confina. E,
como tais limites são os mesmos dos seus Estados fronteiri
ços com o estrangeiro e os seus territórios decorrem ce posse
histórica, leis, tratados, convenções internàcionais, laudos
de arbitramento, etc., torna-se desnecessário isto dispôr em
todo um longo artigo constitucional, como se faz no ar
tigO 2°. - Luiz Sucupira.

N. 98

Art. 4° - Transfira-se para as disposições transitórias,
bem como o seu paI"ágrafo único.

Jus tificação -.=-_-::_=---::::=::::;::.

Trata-se de medida que não póde figurar no corpo da
Constituição e que mais bem póde estar nas disposi.ções
transitórias, se é que os Estados que sustentam dissídios de
lindes conformem-se com o seu enunciado. - Luiz Su
cupira.

N. 99

Art. 8°
designação.

Substitua-se a palavra "titulo", pelo têrmo

Justificação

A palavra título além de referir-se a rótulo, let.reiro,
serve também para indicar cápítulo, secções ou partes em
livros ou publicações. Também tem o significado de deno
minação honorífica, de uma função, de uma dignidade," ef..:;.
O artigo 8°, diz que "a União pode estabelecer títulos ofi
ciais e uniformes para os orgãos e funcionários federais,
estaduais, municipais". E' estender demasiado a acepção do
têrmo. Daí ser mais indicado dizer que "a União póde esta-
belecer designações oficiais e uniformes, etc." .

Sala dUB Se;:::ü(';:,12 de De/.embr.) de 1933. - Luiz Su
cupira.

N. 100

Art. 13° - Suprima-se a 2a parte da letra i ( ... e o
pagamen to dos vencm1entos, etc.), pois o que aí se estabelece
está previsto no parágrafo único do artigo 12.

Sala das Sessões, 12 de Dez:lmLl":> de 1933. - Luiz Su
cupira.

N. 109

Suprimam-se o art. 4° e o seu pàrágrafo único, acres
crntando-se nas Disposições Transitórias, onde convier, o
seguinte:

Art. As controvérsias existentesc sôbre limites entr€' os
Estados deverão estar, por arbitramento ou acôrdo, dirimidas
dentro de três anos.

§ L° Decorrido êsse prazo sem que tenha, por qual
quer motivo, efetivado a solução estatuida por arbitnmento
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ou acôrdo, os interessados submeterão imediatamente tais
controvérsias ao julgamento do Supremo Tribunal Federal.

§ 2.° Se, dentro de dois anos do ajuizamento das res
pectivas ações, não houver o Supremo Tribunal Federal pro-,
ferido sentença sôbre elas, o Presidente da República deter
minará ao Estado-Maior do Exército que, dentro de prazo
prefixado, estabeleça, de modo definitivo, a demarcação ou
fixação dêsses limites. .

Sala das Sessões, 11 de Dezl}mbl'f) de 1933. - HU(jo Na
poleão.

.T1lstificação

É absolutamente incontestável a premente necessidade
de se extinguirem, de vez, as questões de limites entre os
Estados da Federação Brasileira. Basta lembrar que elas se
constituem em fonte perene de discórdias, que l"Ó servem
para afrouxar os laços da federação.

Conforme é notório, tais questões são inicialmente
oriundas da forma irregular por que foram criadas as capi
tanias, constantes de alyarás ou cartas régias expedidos á
distancia, de Portugal, em época em que, nem aqueles que
já habitavam o Brasil lhe conheciam o território. Por outro
lado, os sucessivos e repetidos atos dos governos português
e espanhol, modificando, alterando ou retificando os limites
de tais capitanias, ou mesmo as desmembrando, constavam,
muita vez, de meras cartas dirigidas aos governadores, ca
pitães-móres e ouvidores, algumas das quais se extraviaram,
como se diz haver aconlecido com o ato que desmembrou a ca
pitania do Piauí da do Maranhão. _

Há, ainda, a circunstancia, então- habitual, de se desig
narem os rios, montanhas e outros acidentes geográfir-os com
muitos nomes, e mais, a modificação rápida que se operava
da designação indígena .para o vernáculo.

Tudo isso e várias outras circunstancias, decorrentes,
umas da extensão do território, só conhecido regularmente
no litoral, outras, da sua fnhabitabilidade ou inocupacão, de
terminaram tantas controvérsias sôbre referidos limites que,
num dado momento da nossa vida, conforme acentua o Dr.
Bernardes Sobrinho, no "Livro do Centenário da Camara dos
Deputados" (VoI. 1°, pág. 295), se podia, infelizmente, ve
rificar que as 38 fronteiras dos Estados do ~rasil represen
tavam igual número de litigioso

o Múltiplos e incessantes têm _sido os esforços Para pôr
têrmo ataI estado de coisas. Sob o regime monárquico, di
versas leis do Congresso, c, na República, decisões do Su
premo Tribunal e de trihunais arbitrais· puzeram termo a
muitas questões. -Conven<;ões ou acôrdos liquidaram outras,
Algumas, porém, ainda persistem e devem ser solucionadas
quanto antes. -

Daí, porém, concluir-se que o devam ser pela forma
simplista e ao mesmo tempo confusa que estabelece o ante
projeto vai grande distancia.

Como entEmder-se a disposicão do anteprojeto?
Que 'deve prevalecer, a posse ou o domínio?
A situacão de direito ou a de fato?
Um dos Estados litigantes pode se encontrar na situação

de direito e o outro na situação de fato.
Qual deve prevalecer?

VOLUME 1Il 2
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A situação de fato, embora injusta'?
Não é possível acabar com situação de tamanha monta,

que envolve ou pode envolver graves interesses de ordem
econômica, política, social, e em que os devidos esclareci
mentos podem repousar em transcendentes aspectos jurídi
cos, - senão pelos meios regulares da intervenção do judi
ciário, do acôrdo das partes ou do juízo arbitral.

Dentrp. os restantes casos de desinteligência entre Esta
dos, sôbre limites, poderia eu citar mais de um em que a
solução pela situação de fato constitue injustiça clamorosa.

Limii.o-me, porém, a lembrar· apenas o caso de meu
Estado - o Piauí - a respeito de seus limites com o Ceará:

Pela lei 3.012, de 22 de Outubro de 1880, que estabe
leceu os limites entre o Piauí e o Ceará, pertencem ao Piauí
todas as vertenles ocidentais da Serra da Ibi~paba, entre
tanto. " falta de uma determinação regular da linha do di
vortium aqu.anl?n, mostrando a diferenciação das vertent~,;: .
que se dirigem para um e outro Esf,ado, tem permitido, até
agora. QU0 o Ceará exerça ostensjv~. Jurisdição sôbre terri
t6rios que. de dil·cito. pertencem ao Piauí". (Do relatório
apresentado em 31 de Março 'de :1901 a(; Governador do Piaul,
pelo Diretor dns Obras Públicas, Tenas e Colonização, Enge
nbeiro AnttJnino Freire da Silva.)

O direito do Piauí ús referidas terras invadidas pelo
Ceará eslá exuberantemente provado no magnifico trabalho
do DI' .."'bdias Neves - "Aspectos do Piauí".

Se o Govêrno, de acôrdo com o anteprojeto, entender de
reconhecer a situaç50 de fato, isto é, o esbulho do Ceará.
deverá o Piauí se conformar?

Como permitir a posse do Ceará, que sempre sofreu
contestacão do Piauí?

Outro exemplo que poderia ser citado, ainda em relação
ao meu Estado, seria a recente invasão de pernambucanos
em terras do Piauí, 11a Serra do Araripe, que, em breve, po
derá ocasionar uma nova quesUio de limites, se o poder
público piauíense não tomar as medidas que o caso exige.
Pela omissão do Go....êrno nesse particular. e em que pesem
as reclamações e os vrotestos das populações piauíenses di
retamente prejudicadas, poderá a mencionada invasão erigir
se, em dias próximos, na situação de fato a que se refere
o anteprojeto.

Será possível conceber que amanhã um ato do Govêrno
Federal possa legalizar tão descabida invasão do território
piauíense?

Por tudo isso, não é aconselhável a forma compulsória,
desarrazoada e contraproducente estatuída no anteprojeto
para dirimir as questões de limites entre os Estados, por
que ela desatende :i complexidade dos aspectos que devem
ser bem pesados e examinados no assunto. c

De\'cm ser liquidadas com brevidade as queslões de li
mites interestaduais, mas por forma _regular, justa e ade
quada.

A isso é que, penso, atendc_ a emenda.

N. 110

Art. 12, redija-se assim:
"Incumbe a cada Estado prover, a expensas pró

prias, ás necessidades de seu Go'Vê!no e administra-
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ção; a União, porém prestará socorros ao Estado que,
em caso de calamidade pública os solicitar."

Justificação

A segunda parte do artigo tal como a redigimos, resta
belece em sua plenitude o dispositivo do art. 5° da Constitui
ção de 1891.

Em certas situagões excepcionais, a Constituição de 24
de Fevereiro de 1891, na segunda parte do citado art. 50, as-
segurava aos Estados. a a-ssistcncia da União. .

Por meio dela, se fortalece a própria unidade federa
tiva.

Na COIlsl.ituinte de 91, Meira de Vasconcelos, figura emi
nente da bancada pernambucana, afirmou:

"O regime federativo não é mais do que um
'pacto de amizade, de fraternidade, entre as antigas
províncias do Império, e, por consequcncia, o subsídio
que a União pres~e ao Estado que sofre, não é uma
generosidade, mas sim o resultado dum dever."

As idéias do Deputado pernambucano foram acolhidas
e, entre os preceitos constitucionais, incluiu-se: a assistência,
em certas situações aos Estados.

Adotando como forma de go-,ôrno - o regime federativo,
os autores do anteprojeto constif.ucional apresentado á Cons
tituinte de H)33, não poderiam discrepar dessa orientação.

A parte final do art. 5° da Constituição de 1891, deve
ser mantida e acrescentada ao art. 12 do anteprojeto cons
titucional.

Sala das Sessões, 11 de DeLem1Jro .1e H)3~L - Cwnhrt
Mello. - Luiz -Til'ellí. - Alf'l'c'10 llt! .UtJU'J. -- Ah~aJ'O Ma.ia.

N. 146

No proambulo, onde convier, acrescentem-se as seguin
tes palavras: - Em nome de Deus,

Sala das Sessões, 12 de Dez f3Inl.ll.'o de 1933. - Cel.~o Ma
chado.

N. 153

Acrescente-se ao§1° do art. 14, in fine, depois das pa
lavras "O imposto de exportação não poderá exceder de 50/0
ad valarem" o seguinte: .

O imposto sôbre a renda só poderá incidir sôbre os pro
ventos obtidos na mobilização dos capitais, estando do mes-.
mo isentos os vencimentos dos magistrados e dos funcioná
rios públicos, éivis ou militares, inclusive dos aposentados,
jubilados ou reformados, assim como as remunerllôões dos
empregados particulares de qualquer profissâo. -

Sala das Sessões, em 12 de Dezl~m\)l'l) de 1933. - No
gueira Penido. - Moraes Paivn. - Luiz Sucupira. - Eu
genio Monteiro_ de Barros. -Martins e Silva.

Justificação

Se todas: .as _classes estão sofrendo, neste momento, as
consequências dá crise ~x:istente ~m todo o pais, ou melhor;
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no mundo inteiro, entre as, que mais profundamente supor
tam os seus efeitos, se encontra a dos funcionários públicos,
que yivem da diminuta remuneração de seus emprêgos.

. O funcionário público é, em regra, pobre. Toda sua
-atividade se esgota no labor diário das suas repartições, sem
tempo para procurar outros recursos pecuniários com que
possa aumentar a sua receita. Seus vencimentos são o seu
único arrimo. No rigoroso dever de sustentar a família e
educar os filhos, traz constantemente empenhado o seu
crédito, comproIlfetendo os seus ordenados, por descontos
em folha de pagamento, para indenização de empréstimos,
contraídos nas mais críticas condições da vida. É esta pre
sentemente a triste e esmagadora situação da grande maio
ra dos servidores do Estado, como, aliás, toda a gent.e vê e
sente. Em tão grave emergência, como continuar a obrigar
o funcionário público a descontar, á boca do cofre para o
Estado, sob o título de imposto sôbre a renda, uma parte dos
seus já tão reduzidos vencimentos?

Sob o aspecto econômico, não tem cabimento a co
brança dêsse imposto, porque semelhante tributo não pode
recaír sôbre as classes proletárias, que apenas ganham para
viver. Não basta a isenção máxima sôbre os vencimentos,
ordenados e salários inferiores a 10 :000$000 anuais de que
cogita o regulamento em vigor. É preciso elimiá-lo de
todo para os servidores dQ Estado e para os empregados
particulares de qualquer profissão, atendendo .. · á própria
conceituação de imposto. No dizer de quasi todos os ~cono

mistas e financistas, o imposto é a parte da fortuna. dos
particulares, que o Govêrno arrecada para cumprir os en
cargos públicos em geral. (Montesquieu, De Pariett, René
Stourrn. Cossa, Marzano, Nitti). Não pode, portanto, haver
imposto onde não há fortuna. Qual a fortuna do funcioná
rio público e do empregado particular? O vencimento eo
ordenado que nem lh~ chegam para manter condignamente
a existência das respectivas famílias.

O vencimento do funcionário público foi sempre res
peitado e garantido pela legislação pátria, desde a5 mais
antigas leis portuguesas até ás dos nossos dias, que sempre
o consideraram o alimento do funcionário, não podendo,
como tal, ser objecto de transação, desconto ou penhora, para
pagarr; ento de qualquer obrigação, como claram~nte dis
põem o Regimento da Fazenda de 17 de Outubro de 1516,
capítulo 219, in fine, o Alvará de .i7 de Janeiro de 1756, a
lei de 24 de Julho de 1773, a Ordem da Fazenda n. 296. de
26 de .Tulho de 1862, os decretos ns. 737 de 1850, art. 529
§ 2°, ·e 848, de 11 de Outubro de 1890, art. 269, letra b.

1:ste é o regime instituído há quatro séculos. Violou-o
o Govêrno para decretar o desconto,,·em folha do imposto
sôbre vencimentos, o qual foi aplicado, pela primeira 'vez;
em 1843 (lei 317, de 21 de Outubro, art. 23), como contri
buição extraordinária, e que, só muitos anos mais tarde, foi
abolido. Mas,restabelecido,a Utulo de - imposto sõbre a
renda, é chegado, agora, o momento de suprimir, também,
essa: modalidade de tributo.

Certo, todv imposto é odioso, nenhum,porém, incorro
mais na animadversão dos que o têm de pagar do que êste,
que representa uma extorsão, uma verdadeira irrisão, para
eom indivíduos que nunca conseguem formar rerula, antes,

: tê~ sempre àefieit.
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Não se compreende, em verdade, que o Estado, fixando
préviamente os vencimentos de seus servidores, no mínimo
que lhes poderá pagar, tendo em vista as funções, qUe l;ão
chamados a desempenhar e que se presume serem est.rita
mente necessários para manter a dignidade de seus cargos,
- venha, depois, forçá-los a uma redução, a título de impos
to. Não se compreende igualmente, que os empregados par
ticulares de qualquer profissão, se vejam, por esse modo,
privados de uma parte de suas remunerações, que tanta falta
lhes faz, nesta hora difícil e tremenda para a 'Comunhão bl'a-·
sileira, ou antes, para a humanidade.

Acresce que, pagando esse tributo, o funcionalismo fe
deral vem a ficar em situação desigual entre Os contri
buintes do país. O comércio, a indústria, a lavoura, ú pro
preitúrio, o capit.alista, todos pagam imposto - é bem ver
dade - mas não fazem senão adiantar as somas qu elhp.s são
exigidas pelo fisco, porque as vão haver, com juros, da con
sumidor, do locatário, do mutuáriQ, etc. O funcionário qu.e,
como consumidor, locatário, mutuário, etc., paga tod/)s esses
impostos, é ainda sobrecarregado com o sôbre a renda, sem
repercussão econômica, que lhe proporcione, como ás outras
classes. indenizar-se das quantias pagas ao fisco.

Pelas razões expostas, impõe-se a aprovação da presente
emenda, que beneficia o funcionalismo público, cujos servi
ços é o primeiro .a reconhecer e proclamar o ilustre titular
da pasta da Fazenda, Dl'. Osvaldo Aranha, na exposioão di
rigida, o ano passado, ao Sr. Chefe do Govêrno Provisório,
sôbre o horário das repartições, quando declarou:

"Dou meu testemnnlw de que a laboriosa e sacrificada
classe de servido1'es do Estado, apesar de mal instalada, re
vela inteligência e dedicação á funcção pública".

Quanto aos magistrados, a isenção se justifica cabal
mente, porque os estipêndios dos membros do Poder Judi
ciário não devem sofrer descontos por via de contribuições
gerais ou de imposto sôbre a renda ou por qualquer :>uLro
meio, afim de ressalvar o princípio da irredutibilidade dos
vencimentos, ainda assegurado no anteprojeto.

N. 172

o art. 19, desdobre-se em dois artigos: pertencem ao
Domínio da União e pertencem ao Domínio do .Estado.

Acrescente-se: § As terras devolutas do Estado ou
da Uni'ão não poderão, a nenhum título, ser adquiridas por
nação estl'angeira ou emprêsas estrangeiras.

Justificação

_ Obvia$ são as ra;~ões. Deve evitar-se que a orientação
argenlária de alguns que não compreendem a distinção que
há entre economia pública e economia privada pretendam
enriquecer o Estado com sacrifício da Soberania e da inte
gridade da nação.

Sala das Ses:;ões,c 14 de Dezembro de 1~33. - Arl'u.da
Falcão.

. N. 182

Art.- 13, letra "g": suprima,::se.
A violaoão dOSe preceitos estabelecidos no art. 17 do

~teprojeto pode ser evitada doutra 'forma.
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Quem se julgar prejudicado pela infração de tais pre
ceitos que recorra ao Poder Judiciário, obtendo um inter
dito proibitório ou outra qualquer medida bdicial, l~abível

na espécie.
Em grau de recurso, desde que a defesa é baseada na

Constituição Federal, compete ao Supremo Trib1mal julgar
do caso. (Vide art. 54, n. 2 do anteprojeto.)

O art. 17 no anteprojeto reproduz, com ontIa rodação,
mais clara, mais incisiva e acertada, o disposi!lYQ do ar
tigo 11 da Constituição de 1891, mantido ipSl$-Ve1'óis na
reforma de 1926.

O anteprojeto muito acertadamente disse impostos inte
1'fst!lduais e intel'rrmnicipai!;.

Eliminou assim dúvidas muitas vezes já suscitadas e
aJl~da suscitáveis.

O al't. 11 da 'Constituição de 2 f1 de Fevereiro, para seu
melJ:o.., esclarecimento e regulamentação den lngar ~lr) de
creto n. 1.185, de 11 de Junho de 190.1, c ú Regulamento
de 23 de Dezembro do mesmo ano. Entendemos que a vio
lação dos preceitos contidos no art. 17 do antepr().ie~o deve
tel" óutra sunçfío. ser evitada Dor meio de remt~(lio5 judi
ciais c nrio pela medida excepcional, política, d::l inlervenção
l'edE-rnl.

Sala das Se;:sões. 14 de l)ez·;mbl'o de '1933. - Cunha
Mello. - Alvaro Maía. - Alfl'edo da lIlatta. - Luiz Tírelli.

N. 183

Art. 13, letra "!t": sUl1rima-se.

Justificação

O pretexto ele cumprimento de qualquer lei federal não
pode justific:1l' uma !Ylcrlirln excepcional, extraordinária, de
t.ão grande repcl'cussfio na vida de lodo o paí;:, como seja
a da intenrmcão federal nos Estados.

Pre.... i;:~n com muito ncet'lo essa medida para f:!zer res
peitar os preecil.os eonsf.itucío;1ais enumerados no al'!.. 81 do
anteprojeto. forn:t-se dcsncccssúrio e seria extremamente
pcrigo;:o ampiiá-Ia tanto.

Sala àas Sessões, 14 de DezcmJ.n'o de 1933. - Cunha
Mello. - Alvaro Maia. - Alfredo da Matta.- Luiz Tirelli,::;

N. 185

Exm. Sr. Presidente de; Assembléia Nacional Consti
tuinte. Os Deputados infra-assinados oferecem ao estndo e
debat.e da Assembléia Nacional Constituinte, em substituicão
ao anteprojeto governamental, o projeto de -ConstituiCão aqui
junto, de autoria de Sócrates Diniz; e esperam de V. Ex.
mandar encaminhá-lo á Comissão de Constituição e fazê-lo
publicar, com a justificação anexa, no Díário da Assembléía
Nacional, de acôrdo com o que preceitua o Regimento Interno.

Sala das Sessões, :1.4 de DC7.-:lmbro de 1933. -E;lJl)(Jld
Possolo. - Ell.!lenio Monteiro de Bf!r]',)..;. - Edma:r da Silva
Carvalho. - Martins e; Silva. - Sebastião Luiz de Oliveira.
- Alberto Surek. " :



-23-

Srs. Constituintes:
. Ao apresentar, em meu nome _e no de alguns colegas que
comigo o subscrevem, o projeto de Constituição aqui junto.
quero dizêr-vos algumas palavras para mostrar-vos as ra
zões que me levaram a apresentá-lo e chamar a vossa pre
ciosa atenção para os seus pontos principais, para os pro
blemas que resolve.

Da análise que se faça do fenômeno sociológico, encon
traremos que êle se distingue dos fenômenos naturais, única
mente pelo Jato da vontade humana interferir, concorrer para·
a sua formação. .

O Homem,pára adaptar a Naturêsa á sua vontade e ada
ptar-se a ela, têve, antes de mais nada, de observar os fenô
menos do mundo físico para formular as léis que os regiam.
Obteve. assim as leis natu1'ais.-

Qúado quiz, porém, estudar os fenômenos sociológicos,
que êle considerou e são também, de fato, naturais como tudo
quanto se passa no J\Iundo, para poder, na luta contra a Na
tureza, encaminhar a sociedade á satisfação das suas neces
sidades, encontrou, por isso que o material de constituição
da sociedade era êle próprio, interferindo, conjuntamente
com a Natureza, a sua própria vontade.

:Êsse elemento vontade é o que determina a distinção
entre os fenômenos naturais (do mundo físico) e os fenôme
nos sociológicos (da sociedade).

Enquanto as leis que regem os primeiros se formaram
independentemente do Homem, e êste, para formulá-las, não
teve senão de observar aqueles, as outras, que regem os se
gundos fenômenos, oferecem maior dificuldade de apreen
são, porque nêles interfere a própria vontade do observador.

A faculdade de agir, no Homem, só se manifesta por
impulso de necessidades: biotágicas, fisiológicas, estéticas,
culturais.

:Êsse mesmo impulso move as sociedades. Nelas existem
necessidades fundamentais, próprias de todo, que são a razão
da sua permanência e que coexistem e se combinam com as
necessidades individuais.

Foi a necessidade de defesa que deu origem ao agregado;
a necessidade físio-biológica que deu origem á fam-ilia; a ne
cessidade administrativo-política que deu origem ao muni
cípio, á. provincia, e outras divisões territoriais dentro do
J!;stado.

Essas necessidades individuais e coletivas, em chõque
com as leis naturais, dão nascimento aos fenômenos socioló
gicos, e, pois, ás leis sociológicas, entre as quais as jurídicas.

Notai bem!
Não é do chóque das necessidades entre si.
Essa hipótese é aparente.
Na sua reação contra a Natureza, para adaptá-la ás suas

necessidades, o Homem combate as leis naturais, aquelas leis
que regem os fenômenos físicos ( o têrmo empregado no seu
sentido amplo).

E" pois, do combate ás leis naturais para satisfação das
necessidades sociais que ::iurge o fenômeno sociológico, e em
última análise,c:a lei sociológica.

Acontece, porém, que o Homem ainda não pôde formu
lar todas as leis naturais. Embóra o grande avanço que tem
prodoido nesse terreno através os séculos, a sua ignorancia
afnda é grande, e'novas descobertas, em campos que êle ainda,
não devassou, como, por exemplo, o da' psicologia, possivel- -
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mente abalarão grande número de leis formuladas para ou
tros campos.

Essa ignorancia, llrincipalmente, a par da falta de fixa,
ção das necessidades humanas, impossivel, aliás; de dar-se
em época que a nossa imaginação- alcance, como veremos mais
adeante, impossibilita a apreensão da lei sociológica defini-
tIva. -

Aqueles dois' faiores tornam sempre passivel de erros
fõrmidáveis a formulação da lei sociológica, erros que se cor
rigirão, é certo, pouco a pouco, á proporção do avanço cien
tifico e do intercambio comercial e cultural entre OS Es-
tados. .

A constatação désse fato nos mostra que a lei socioló
gica tem de ser, por muito tempo ainda pelo menos - em
relação á sua definitiva formulação -essencialmente evolu
tiva; e exige, mesmo para a sua formulação em cada passo
dessa evolução, todo o conhecimento cientifico de uma época,
em jôgo com todas as necessidades efetivas de uma nação.

Repisemos a matéria.
Toda lei natural pode ser representada por uma faixa,

seguindo uma direção.
A direção seria dada pela orientaçãêf" do sistema cós

mico em que vivemos; e a largura represer:taria a oscilação
dos resultados da aplicação dessa lei.

Na lei sociológica a direção nos seria dada pela concepção
que tivéssemos da História, pelo determinismo que daí re
sultaria; mas a largura dà faixa, os limites de oscilação dos
resultados da lei na sua aplicação, estes só nos poderiam ser
dados, definitivamente, quando houvessemos conseguido a
formulação definitiva de todas as leis naturais, e a sociedade
humana, pelo progresso crecehte, pelo intercambio elevado
ao seu máximo desenvolvimento, houvesse fixado, imutaveI
mente, as suas necessidades.

Por enquanto, á falta daquele conhecimento e daquela
fixação, a lei sociológica, na sua apreensão pelo Homem, terá
uma largura de faixa para cada momento, para cada am
blente.

Dito isso, resta examinar quais sejam os fenõmenos so
ciológicos.

Sílvio Romero, seguido por Pontes de Miranda, admite
sete "processos adaptativos" em Sociologia: Ciência, Reli
gião, Ética, Estética, Economia, Direito e Política.

A palavra "processo" foi por· êles empregada com o
significado de "seriação de fenômenos".

Mas, para o nosso estudo, para a análise do fenômeno
sociológico, convem mais indagar quais foram os meios de
que o Homem lançou mão para governar a sua adaptação re
cíproca com a Natureza.

Nesse sentido, encontraremos apenas três "processos".
Vejamos.
Observando o Mundo que o rodeia e a si próprio e ao

seu semelhante, o Homem foi chegando -a conclusões indivi
duais, fruto de observações pessoais, que assumiram, pouco a
pouco, 'um aspecto generalizado, e foram, posteriormente;
sistematizadas.

. Essa sistematização é a Ciência.

. Enquanto, porém, não conseguimos alcançá-Ia numa hi
pótese única, que se imponha por sua lógica, para uma ex
plicação geral do todo observado, haveremos sempre de atri-
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'buir essa concatenação ao sobrenatural. Surgem as divinda
des, a religião, o dógma, isto é, a fé, a crença.

Ao passo que Ciência avança no sentido de concretizar
cada vez mais o consensus universal, a Religião progride tam
bém, cada vez mais, no sentido de explicar a concepcáo mo-
nistica do universo. •

São duas paralel'as que, talvez, se encontrem no infi-
nito...- . -

1\1as, o Homem nasceu com a noção do Belo. Para êle a
beleza é a Verdade, e vice-versa. O mais belo é o mais per;
feito, através a concepção humana da Natureza.

Daí surge a Estética, que melhor chamariamos de Arte.
E' a pesquiza da Verdade através a Beleza.
Varia na sua orientação, de acôrdo com o avanço cienti

fico e religioso.
Êsses três - a Ciência, a Religião, a Estética - sim, são

os verdadeiros "processos" sociológicos. Sistematizam, pro
curando explicá-los ou compreendê-los, os fenômenos todos
do universo. daquilo que ocorre sem a vontade humana, e
daquilo que ocorre porque a vontade humana interferiu.

Mas, os outros "processos adaptativos"?
, A Política é a Ciência e a Religião. aplicadas á vida em
sociedade, pelo próprio Homem, em busca de um ideal mais
belo, mais perfeito.

A Política é Estética. é Arte.
Restam, portanto, a Economia, a Ética, o Direito.
];;sses não são "processos" de adaptação. São fenômenos

sociológicos e, como tal, são compreendidos pelo "processo"
Ciência. :

Para a formação desses fenômenos interfere a vontade
humana. O Homem, querendo adaptar a Natureza e tendo de
adaptar-se a ela, entra, CDm 03 processos acima referidos, em
choque constante com a mesma. Dêsse choque nasce o fenô-
meno sociológico. -

Mas, em que consiste a Economia?
-'- Na formulação das leis que conduzam ao bem estar

social no que concerne á distribuiçt"lo da 1'iq-ue:a.
E o Direito?
Na formulacão das-leis que conduzam ao bem estar so

cial no que diz respeito á distribuição da justiça.
E a Moral?
Na:formulação das leis que conçluzam ao bem estar so

cial no que se relaciona com a distribuição da pel'{eição in
tinta individual.

A Moral forma a cúpula, a meta que é preciso atingir.
Ela visa o desenvolvimento da soZ-idariedade, através a per
feicão intima individual, para facilitar ao Homem a vitória
na luta contra a Natureza.

A Economia é a base sôbre que se há de construir toda
essa solidariedade na luta referida. Ela visa satisfazer a
todos os homens igualmente, no que toca ás necessidades 
mais prementes.

O Direito está no meio. Ele se funda na Economia e pro
cura atingir aMoral. É a obrigatoriedade para todos os ho
mens de seguirem apenas num sentido, para não adulterarem
aquilo que a Economia determina e aleancarem aquilo que a
Moral deseja.-

Eis aí.
Enquanto o fenômeno econômico rege a necessidade mais

premente do bem-estar social e, por isso, orienta as outras
necessidades; enquanto ,o fenõmeno moral rege a necessidade
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mais elevada e, por isso, é a meta que devemos alcançar; o
fenômeno. jurídico consubstancia o fenômeno econômico
e objetiva o fenômeno moral. É êle, é por êle, que se firmam,
em última análise, os outros fenômenos, orientado o Homem
em sociedade pela "norma agendi".

Por quanto ficou dito, vemos que o fenõmenno jurídico
é o fenômeno estatal por excelência; e, na sua formação,
concorrem as leis naturais, de um lado, e as necessídades so-
ciais. do outro. .

De um lado toda a ciência de uma época; do outro todas
as necessidades de uma sociedade.

É um fenômeno eclético-totalitário. Mas, como a ciência
avança ainda, e as necessídades sociais ainda se não fixaram,
o fenômeno jurídico tem de ser evolutivo tambem.

Mas, na sociedade, como em todo organismo, a divisão do
trabalho foi determinado a especialização das funções e, com
ela, a formação de orgãos destinados a preencher essas mes-
mas funções. ,

Ora, á função df1 legislar, isto é, de apreender os fenô
menos jurídicos c, por êles, formular a régra coercitiva cor
respondente á lei sociológica que os rege, foi destinado, com
o progresso das sociedades, o órgão legislativo.

Acontece, porém, frcquêntemente, que êsse órgão, por
sua má constituição, não apreende, não pode apreender os
fenômenos jurídicos que se processam, como es pode cons
tatar com facilidade.

E então dú-se o fáto interessante do Estado prescrever
uma "lei", impor, para o seu cumprimento, as sanções mais
fortes, e, no entanto, a "lei" não ser geralmente obedecida,
ninguem se importar com as san\.:·õc3 prescritas.

Do exposto, alcanço as seguintes conclusões:
1.0 O aparelho legislátivo dos Estados modernos, para

bem poder a})reendero~ fenômenos jurídicos no seu ecletis
mo e na sua evolução, e regulá-los em lei, tem de conter em
si todos os elementos da ciência humana contemporanea, a
par das necessidades todas das sociedades que visa repre
sentar. e carece de renovar-se periodicamente.

2.a Seja, porém, qual fôr a estrutura estatal que se ima
gine crear, ela terú de ser, em sua realidade dinâmica, isto
é, em sua aplicação á formuluêão da lei jurídica, funciio do
sistema econômico existente.

Chegando aí, que vemos nós, os homens deste século, em
relação com o sistema econômico existente?

- Que toda a humanidade civilizada, pensadora e so
fredora, está em grita incessante contra o individualismo":
econômico que reina em todo o Mundo. -

Não é preciso chegar aos doutrinadores, examinando
aquilo que dizem, um por um, direta ou indiretamente, con-
~o~. -

Basta que constatemos o que vem ocorrendo no Mundo
através a aeão dos estadistas.

É, de um lado, Lenine, na Russia, Mussolini, na Itália,
mais extremados, lançando as bases e construindo os siste
mas soviético e do estado-corporativo; são os demais estadis
tas europêus e americanos lançando as idéias mais tímidas
do Banco de Ajustes e da moeda única universal.

Não é preciso ir mais longe.'



-27-

Basta a constatação dêsses fãtos.
~les provam de sobejo -que a humanidade não está sa

tisfeita com a atuaL órdem de cousas.
E, mais ainda, mostram que a preocupação econômica é

aquela qne mais interessa aos homens no momento.

Que é, porém, o individualismo econômico?
- É aquele sistema que, dando ao individuo a maior lI

berdade econômica possivel, promove o excessivo enrique
cimento de uns poucos em detrimento da coletividade, e tor
na, por isso mesmo, o Estado o mais fraco possível.

Mas, qual é o rem,edio apresentado contra êsse mal?
O socialismo?
Sim, o socialismo. Mas o socialismo entendido no seu

sentido elevado, de sistema que visa proporcionar ao Homem,
a todos os homens, o mais igual aparelhamento econômjco
e cultural possivel, afim de permitir um melhor desenvolvi
mento do indiviáualismo.

Aquí há um ,jogo de p:llavras. É prcciso atenção. A lin
guagem humana é pequena para a idéia.

Haveis de tcr notado que sempre me referi, combaten
do-o, ao individualismo-econômico, e não - ao "individualis
mo" pura e simplesmente.

:Muito de propósito.
O individualismo puro eu não poderia combater.
Os homens nascem diferentes, têm aptidões diversas.
Na escala humana vamos encontrar desde o anormal

o cretino, o idiota, o imbecil - até o homem de gênio.
Negar essa diferenca natural e procurar nivelar todos

os homens, seria mais do que absurdo, seria mesmo querer
estagnar a humanidade, seria querer abdicar de todo o pro
gresso.

Mas, isso que é Individualismo com i grande, o indivi
dualismo-econômico veiu: contrariar, subordina.ndo a. grande
massa a uma vida mecanica. abafada, em que ela não dispõe,
não pode dispôr, já não só de meios econômicos para cust.ear
a instrução quasi sempre caríssima, mas até de tempo para
poder estudar convenientemente.

_ Assim, o que o verdadeiro socialismo deseja, é propor
cionar a todo~ os homens facilidade igual de educação, de
desenvolvimento: facilidade econômica, facilidade de tempo,
facilidade de instrução~

Mas, o socialismo, combatendo por intermédio do Estado
contra o individualismo-econômico, leva o Estado, fatalmen
te, a dirigir a ecânomia social, e corre o risco do exagêro, da
absorção do individuo pela coletividade.

O· homem de gênio não desaparece, por certo. :Mas é to
lhido, na manifestação da sua personalidade, pela mediocri
dade da maiol'ia, pela mentalidade gregária que predomina.

É então, o socialismo afogando, pelo exagêro, tal qual o
individualismo-econômico, a personalidade humana.

Ora, são os extremos, os exageros, quc é preciso com-
bater e prevenir. _,

Nem individualismo, nem socialismo econômicos abso
lutos. Nem o excesso de liberdade individual com o Estado
excessivamente fraco, nem o Estado excessivamente forte.
com o excesso de coibição individual.

A fõrmula que se aconselha, tem de ser, portanto, eclé
tica.
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Mas, .qual?
Isso que concluímos quanto á formação econômico

estatal, é, aliás, o ClJle se deprcende ácerca de tudo, tal qual
- nos aponta~a sabedoria popular pelo adágio universalmente

conhecido: - in ?nedio virtlls.
Onde e como, ~orém, achar essa virtude, êsse meio?
Equilibrando um sistema com o outro, por efeito de in-

terpolações, de encaixarnentos?
Mas, isso resolverá p problema?
l>arece que não.
Uma peça, formada de acôrdo com um sistema, na base

do princípio formador desse sistema, poderá ser encaixada
em outro sistema sem risco de prejudicar o respetivo funcio-
namento? .

Tambem não.
O verdadeiro método de formar sistemas ecléticos de

perfeito funcionamento, não seria nunca êsse, mas sim aque
le que conseguisse condensar os princípios dos sistemas a

. fusionar.

Mas, é difícil.
Essa conclusão foi a minha tortura.
Durante muito tempo, e, principalmente depois que me

vi eleito Deputado á Assembléia Nacional Constituinte,
passou a ser o meu constante pesadelo.

Como realizar êsse quasi milúgre?
Ora, 81'S. Constituintes, o trabalho que submeto, com

alguns colegas, á vossa opinião esclarecida - com tanto
maior desembaraço e firmeza porque não é meu, não in
t~rferi na sua feitura, nem me foi sequer encaminbadC\
oelo autor, senão que o surpreendi por acaSo nas mãos de
um amigo -- veiu resolver o problema que me obsecava.

Considerando o meio ambiente brasileiro, a mentali
dade firmada em prol da democracia, da República, da fe
deração, o autor - Dl'. Sócrates Diniz - procurou con
jugar êsses principi.os·com as idéias modernas que visam
compensar as fa.lhas da representação política (tomado o
termo da sua significação mais adotada) com a interferên
cia junto ao Estado, dentro do Estado, direta, imediata,
das fôrças vivas da produção.

E fê-lo, a meu ver, magistralmente, sem alcançar, tal
vez, desde logo, que, formando a base que formou, iria re
solver todos os prohlemas que mais ao alto do edifício se
debatem, quais sejam, por exemplo, a questão do presiden
cialismo' e do parlamentarismo, da autonomia e interdepen
dência dos poderes, .da camara única ou da dualidade de
camaras, para atender á representação do povo e á repre
sentação dos Estados, da centralizacão e autonomia das
unidades federadas, etc.

Vejamos, porém, desde logo, como fez o autor.

Divisão político-administrativa

Atendendo aos antecedentes políticos do Brasil, já fir
mados na conciência popular, manteve o regime tepubli-
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cano-federativo,: c, porque seja difícil, ante o sentimento
regionalista existente, alicercado desde os primórdios da
nossa vida colonial, promover, de imediato, sem minucioso
estudo e prolongado trabalho preparatório" nova divisão
territorial mais equitativa entre os Estados manteve para.
êstes os atuais territórios, consignando, porém, o princípio
da divisão equitativa;- para que possa ser efetivada em mo-
mento oportuno. -

Foi apenas modificada a classificacão atual do Territó
rio do Acre e do Distrito Federal, que passaram a iOl'mal"
os Estados do Acre e Guanabara.

Velba aspiraç5.o dos respectivos habitantes, nenhum
inconveniente existe em satisfazê-la.

Quanto á Capital da República, nenhuma disposil.ião es-
pecial tomou- o autH.

Também a mim me parece desnecessário tomá-Ia.
Para que um Distrito Federal?
Não se pleitêa ago!'a, justamente, a sua autonomia?
Ora, nada impede que a Capital esteja nesta ou na-

quela cidade, dentro dêste ou daquele município ou Estado.
Capital' é a séde do Govêrno, e êste se instala, apenas,

nos edifícios públicos necessários.
A célula estatal do sistema, como até aquí, continuará

a ser o município que, por sua vez, se divide em distritos.
Como novidade e' afim de vitalizar mais o sistema, fa

cilitando-lhe, ao mesmo tempo, o exereício da administra
ção, surgem as regiões, cada qual constituida por nove mu
nicípios.

SObe7"Onia nacional

Visou o autor, no sistema, representar, de fato, a "con
ciência" da coletividade.

Servindo-seda democracia, já implantada entre nós
com fundas raízes, procurou, apenas, torná-la "qualitati
va", e não "quantitativa".

Sentem os povos, hodiernamente, que a simples re
presentação política, pelo sufrágio direto ou indireto, não
produz os resultados ,desejados.

Para compensar ás falhas que lhe notam, têm os so
ciólogos, práticos ou teóricos, imaginado a "representação
de classes", ou a "representação profissional", desta ou
daquela forma, com ou sem voto deliberativo, com ou sem
assent..o nos parlamentos.

De qualquer forma, porém, que se tenha procurado re
solver o problema, tomou-se por bas~ a necessidade de fa
zer valer a opinião ponderosíssima das chamadas fôrças
produtivas.

Mas, o que é fato, é que o equilíbrio desejado resulta
,pequeno e falho. -

A interpolação, o encaixamento por meio de qualquer
das fórmulas cuja estrutura geral ficou acima estabelecida,
não passará de paliat~v~ que trará, por certo, melhoras ao
doente, masnãoo curará do mal.

Sentindó isso, o autor procurou fundir os princípios de
uma e outra representação, fazendo uma única, "de" base
eclética.

Considerando quais" as espécies de atividades produti
vas existentes na sociedade, desde logo encontrou os gru
pos formados pela :

Indústria extrativa mineral;
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Indúsf.ria extrativa vegetal, e
Indústria extrativa animal,

para as atividades que se incumbem de extrair da natureza
tudo aquilo de qce o homem precisa.

Em seguida. examinando as atividades que transfor-
mam essa matéria em "utilidades", encontrou, mais, a

Indústria transformativa química, e a
Indústria transformativa mecanica.
Logo após vêm as atividades dos· intermediários, que

se incumbem de levar os produtos, matéria prima ou uti
lidades, das mãos do produtor para as do consumidor, e
que são:

Indústria de prest.ação de servic.:o de transpórte,
Indústria de Ilrest.ação ele serviçl) de comércio, e
Indústria de prestação de servir.:o de pessoal,

nesta última categoria incluidos aqueles servieos que, em
bora da espécie de qualquer uma das atividades referidas,
ou daquelas que const.ituem :;lS atividades de policiamento
organico, a que me l'(~rerirei depois, são, contudo, prestadas
de modo intermitente e sempre com caráter pessoal.

Após essa::., que são as atividades constitutivas do
"aparelho de produção" da l"0ciedade, "\'êm aquelas a que
me referi acima, ou sejam as que dizem respeito á "polí
cia organica da sociedade". Isto é, aquelas atividades qut:
visam assegura.r o desenrolar franco das outras em socie-
dade: :;,.-.

Saúde;
Educação e Instrução;
Justiça;
Defesa;
Comunicações, e
Patrimônio.
A divisão é clara, é intuitiva. não precisa de comen

tários.
O alistamento se laz como o político atual, pela prova,

entre as demais necessári~s. da efetiva, da real atividade
do eleitor numa dessas divisões, a qual ficará consignada
em o seu título eleitoral.

O conjunto de eleitores de uma divisão forma o "órgão
social" correspondente.

Não há atividade humana que se não enquadre numa
das divisões referidas, com exceção, é certo, dos parasitas
sociais, inclusive os meros "capitalistas", como nóscha
mamos geralmente os individuos que vivem só de rendas,
os' quais, de fato, nenhuma atividade exercem e, por iss.o,
não têm direito a intervir na vida do Estado.

Sôbre o assunto, merecem referência especial as classes
armadas, cujo eleitorado constituirá o órgão social da "De
fesa" .

Muitas questões surgem a respeito:':""" o soldado (in
cluídos no f.êrmo todos os elementos militares) é para
sita? Fazer dos militares um córpo eleitoral não é quebrar
a diciplina? Se o Exército é um corpo único, se a Marinha .
vive viajando, como adaptar aí o sistema de eleição in
direta?

São questões de s6menos, como se vai ver.
Antes de mais nada, consideremos que o soldado não é um

parasita social. ~
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~le trabalha, instrue-se, física, moral e intelectual
mente para estar pronto, no momento. oportuno, á defesa da
coletividade, á manutencão da ordem, quer a perturbem de
dentro ou de fóra do país. ,

O serviço militar obrigatório extinguiu o chamado mer
cenarismo. Militar, hoje em dia, é todo cidadão.

Além disso, no projeto, o autor ampliou a função do
soldado no tempo de paz: a êle incumbem muitos serviços
de utilidade pública, ou sejam todos aqueles de defesa pa
cífica que têm grande utilidade em tempo de guerra.

Ademais, é imprescindível a cooperação dêsse elemento
na formação das leis. O legislativo que o não contenha não
poderá apreender com ex?-tidão a lei jurídica.

Se os militares fossem votar em candidatos civis, para
uma representação meramente política como a atual, aí sim,
haveria perigo para a disciplina. Mas, os militares vão
votar em elementos militares, afeitos aos problemas e ne
cessidades militares. Onde pode ser quebrada a disciplina?

A eleição indireta também não prejudica a unidade das
corporacões militares.

Os soldados conhecem melhor os elementos com que
lidam diretamente, na sua companhia, no seu esquadrão,
na sua bateria, no seu regimento. Se hú figuras gerais, que
encarnam, verdadeiramente, a classe toda, a eleição indireta
não poderá senão facilitar que a escôlha final recáia sôbre
elas.

Quant.o á mobilidade dos vasos de guerra, basta vêr que
êles são, sempre, considerados porções do território na
cional.

Todos êsses detalhes, aliás, serão discutidos e regula-
dos com firmeza na lei eleitoral.

E o sacerdote?
:Êsl.e encontra guarida no órgão social - Educação.
Duas ordens de perguntas, entretanto, ainda poderão

ser feiLas: 1::1.) a representação igual por Estados é coisa
admissível? Será jnsto qne os Estados maiores pesem tão
igualmente na vida da União quanto os menores? za) a di
visão geral adotada, tão geral como f;, não representará a
consciência nacional integralmente. Cada órgão social não
se subdivide em muitas indústrias? O regime será bom, mas
a 'questão não está completamente resolvida. Há uma classe
oprimida, sufocada, que precisa desafogar-se, desoprimir-
s~. O sistema não pensQu nesse fato? ..

Analisemos essas duas ~spécies de considerações.
Qual1lo á primeira, direi que não se trata aquí do nú

mero no seu valor intrinseco, absolutd, mas no seu valor re
lativo, de posição. .

Um representante da indústria extrativa mineral do
grande Estado montanhês, há-de pesar muito mais com a·
sua opinião nas· questões relativas a essa espécie de indús.:..
tria, do que o representante de Goiaz, por exemplo. ~

Relativamente á quest.ão das subdivisões do "órgão
social", direi que, de fato, o observador terá razão até certo
ponto.

Mas, se fosse uma questão de subdivisões, de indús
trias especializadas - e nós o temos observado, na prática,
quanto á representação de cla::ises ou profissional - era
impossível representar todas as indústrias ou atividades,
cáda uma de per si, pois que encontraríamos, talvez, alguns
milhares de subdi\,isões importantes. Ali, como aquí, o
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caso tem de ser resolvido por meio de divisões gerais, pela
reúnião de atividades afins.

Ora, incontestavelmente, a catalogação adotada no sis
tema é a mais racional.

- Aliás, adotada, como é, a eleição indireta e a represen
tação por Estados, o mal da grande generalidade fica mais
bem combatido que nas, outras fórmulas ad6tadas, porque,
o que é fato, é que as indústrias do mesmo órgão social se
repartem por Estados, pelas diversas regiões do país, e,
assim, serão quasi todas representadas.

Quanto á luta de classes. eu afirmo que ela existe.
Enquanto houver 'um trabalhador ganhando pouco, vi

vendo a vida do pária, sem direito ao mínimo de conforto
que um homem precisa de ter, sem poder instruir-se e dar
instruç~o aos seus filhos. sem poder divertir-se, a luta de
classes há-de existir.

Há, porém, dois meios de obter o 'resultado que ela
visa: - revolução e evolução. O primeiro, único possível
naquelas populações milenárias da velha Europa, onde os
preconceitos arraigados através os séculos, ou seja o lastro
histórico que pesa na conciência das classes mais elevadas,
não lhes permitirá jámais conceber expontaneamente a
idéia da renovação. O segundo, talvez possível ainda - eu,
por exemplo. estou convencido disso - entre as novas po
pulações da América.

Gilberto Amado, na sua genial apreensão das coisas, já
mostrou, numa conferência sôbre Direito Penal a que tive
a felicidade de assistir, a diferenc;:.a que vai - -quanto a êsse
lastro histórico - entre as populações européias, prensadas,
esmagadas por êle, e as populações americanas, livres das
suas cadêias.

Eu estou convencido de que no Brasil ainda se pode
evoluir sem luta de sangue, sem distúrbio.

Procuro êSse caminho, que é o mais verdadeiro, que é o
mais humano, e espero que comigo marchem todos os bra
sileiros.

Mas, falando assim, eu também afirmo: se não aten
tarmos para êsse fenômeno interessantíssimo que Gilberto
Amado apontou, e, aproveitando-nos da lição, não corrigir
mos o mal enquanto é tempo, ái de nós!, caíremos no ine
vitável, na guerra contínua, no distúrbio incessante, até que
a massa sofredora se sinta bastante forte e sacuda violenta
mente o jUgo opressor; porque êsse é o determinismohistó:"
rico, porque o fator econômico há-de orientar, sempre, a
marcha dos grandes ciclos da civilização.

O autor, convencido como eu da preponderancia do fator
econômico, visou corrigir o mal, principalmente, adotando
medidas econômicas que procuram, sobretudo:

a) a socialização da terra;
b) a repartição maior, tanto quanto possível, do capital.
E, como complemento, ofereceu á massa a oportunidadl3

maior de fazer representar-se no parlamento, trazendo a
sua voz angustiada ao órgão-consciência da nação, de modo
a fazer reboar constantemente ao ouvido das classes privi
legiadas, para que elas não possam jámais alegar esqueci
mento, a lembrança constante daquela miséria· que sofre,
daquela infamia que a abastarda, daquela redenção· que é
fatal, que não pode deixar de vir.

Que os brasileiros atentem para o fa~, e, inteligentes
e afet~vos como são, resolvam o problema como verdadei-
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ros estadistas, como homens á altura do século que atraves~
samos, mostrando ao Mundo boquiaberto que a América
não é somente o continente da liberdade, mas da justiça
também!

O processo de eleição é o indireto, partindo do distrito
ao município, á região, ao Estado .

Cada Estado dará, pois, 14 representantes á Camara
Técnica.

Pelo mesmo processo e aproveitando os mesmos ele
mentos, serão feitas, sucessivamente, as eleições dos Inten
dentes de Administração Municipal e dos Conselhos Muni
cipais; dos Presidentes dos Estados e das Assembléias Es
taduais.

A Camara 'Técnica terá, assim, um máximo de 14
Deputados por Estado. Formará 14 "comissões" especiali
zadas, cada uma correspondendo a um "órgão social".

O mesmo nos Estados e Municípios.
Os 14 presidentes dessas comissões da Camara Técnica

formarão o Conselho Técnico.
A Camara Técnicn. elegerá os nove Ministros de Estado,

dentre pessoas a ela estranhas.
Os Ministros de Estado reunidos elegerão o Presidente

da República, que não deverá ser nenhum deles.
O mesmo processo adotado pelas Assembléias Estaduais

e Conselhos Municipais, com exceção dos' Intendentes e
Presidentes dos Estados, que terão eleição até certo ponto
direta.

Poderes do Estado

O Estado, para manter a sua finalidade, funcionará
por meio de quatro "poderes": le(Jislativo, e:.cectttivo, judi
ciário e verificador.

Aqui surgem algumas novidades.
a) O Legislativo, ao invés de se de~dobral' em Camara

e Senado, aquela constituida de representantes do povo e
êste de representantes dos Estados, fica assim formado:

1° - "Camara Técnica", que melhor se designará por
Camara Federal, para fl~gir á significacão diminutiva e
restrita que, erradamente e em má hora, assumiu na con
ciência geral - popular e das elites - o qualificativo
"técnica" .

2° - Assembléias Estaduais.
A primeira representará não já o "povo" na sua abstra

ção atual, mas a conciência popular no sentido indicado pelo
sistema de eleitorado descrito no parágrafo "Soberania Na-
cionaln. ..

As segundas, interferindo por um processo engenhoso
na feitura das leis que lhes interessam, representarão. me
lhormente que o Senado; a conciência dos Estados.

b) O Executivo compôr-se-á do Presidente da Repú
blica e dos Ministros de Estado; todos, reunidos, formando
o Conselho de Ministros.

Os Ministros, em número de nove, atenderão aos se
guintes ministérios ou departamentos da administração
pública: .

Estatística e Informações - O Estado, hoje em dia,
como todà e qualquer administração, tem de ser racionali
zado. 'É o "taylorJsmo" aplicado ao Estado. E não pode
haver racionalização ou taylorismosem um perfeito servíço
de estatísttca e informações.
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Patrimônio - É a Fazenda atual. O nome é,: porém,
mais adequado.

Produção e Consumo - O bem estar social na sua ex
pressão mais premente. É toda a base de um bom sis
tema. econômico. O Estado cuida, vela pela produção, mas
não esquece o consumo.
o Comunicações _ Todo o intercambio, inclusive a dis
tribuição da produção, depende das vias de comunicação o
Já hoje constitue o departamento da Viacão' e Obras Pú
blicas.

Saúde - Higiêne e eugenia.
Educação e Instrução - Instrução cultura. Educa-

ção - aproveitamento racional da cultura em benefício da
coletividade.

Justiça - Já existe e não precisa comentar.
Defesa - Reunião dos ministérios da Guerra, da Mari

nha e do Ar. É a defesa harmônica nos trêsgranàes,ceTe
mentos.

Relações e Permutas Exteriores - "Os bons amigos
fazem os bons negócios". Com o intercambio crescente(jO
comércio, as relações exteriores se basêam, cada vez mais,
nas relações comerciais. A êsse departamento cabe, pois,
colocar no exterior o excesso de produção sôbre O consumo
no país, e cuidar da importação a melhor mercado daquilo
que o país precisa.

Eis aí todas as atividades ou funções estatais bem
distribuidas.

c) O Judiciá1'io compôr-se-á:
De um Supremo Tribunal Federal e três Tribunais Re

gionais, :l.Uxiliares, supcrintendendo trêS zonas em que é
dividido o país, divisão em que foram atendidos, tanto
quanto possível, os coeficienLes de equidistancia e popu
lação;

Triúunais E::íaduais, tantos quantos os Estados da Fe
deração, com sedes nas 'capitais dos mcsmos;

Juízes de comarca, municipais e di.stritais, em cada co
marca, município e distrito do país;

_T,'ibwfWis do j1íri, um em c~da sede de município.
Tão m::lsinados pOl' alguns tratadistas, ,já estão, êsscs

tribunuis, firmados nu ~onciêl1cia popular. Não há extin
gui-los, scnão <l:)crfeic:oú-loso

. d) O T/eriíicador compor-se-i do Tribunn.l de Contas,
já existente, e do l\linistério Pública; o primeiro desligado
do I1iinistél'io da F~.7.encJn., o segundo do Poder Judiciúrio.·

As finalidades de ambos já silo conhecidas. Apenas,
constiLuindo com êles um podei' á p::lrte, visou o aulor dár
lhes a autonomia e amplitude necessárias Dara o bom exer
cicio da sua função.

Controles do- sistema

Autonomia e interdependência do.~ poderes - O legis
lativo vem da mas!,;:l e faz o executivo e o verificador.

Os membros assim eleitos não podem, contudo, sair da
Gamara Técnica. Vêm da massa, escolhidos entre os mais ca
pazes e perfeitos, sendo que, Dara o Tribunal de Contas, há
misLér de quatro contadores.
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Os membros do executivo podem" ter o seu mandato
.. cassado pela Camara Técnica. Veremos depois que isso não

- prejudica,seniio facilita o bom andamento da coisa pú
blica.

Os membros do Tribunal de Contas e Ministério PÚ
blico são vitalícios. É-lhes garantida, por essa forma,

absoluta independência e estabilidade..
: A formação do Ministério Público, não especificada na

Constituição, fica a cargo da Caroara Técnica. 1\1a5, a con
signac5.o, na lei magna, dos princípios normativos dessa
formação assegura um Ministério Público capaz e in-
àependente. ,

O Poder Judiciário inicia-se nos 'Estados, por concurso,
com os juízes distritais, nomeados pelo juiz de Comárca, e,
da;: por de:mte, segue o processo das promoções, por mere
cimento 2/3, por antiguidade 1/3, a critério do tribunal es
tadual, processo que é conjugado com o do concurso, até o

·alto, a cúpola judiciária, que é o Supremo Tribunal FederaL
É um poder que nada deve aos outros na sua forroacão.

É, além do mais, completamente autônomo e estável, pela
vitaliciedade adotada. Apenas, naqueles crimes em que in
corram os seus membros, são julgados pelo tribunal a que
pertençam ou lhes seja de hierarquia imediatamente su
perior, com apelação, e,z:-o{{icio, para o tribunal que, na es
cala hierárquica, suceder úquele, salvo quanto aos mem
·bros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Uegio
nais, que terüo apelação ex-officio para a Camara Técnica,
presidida pelo Presielonte do Supremo Tribunal Federal.

Parecerá, por certo, á primeira vista, excessivamente
forte a situação dos poderes leg-islativo e judiciário, em
face dos auil'os.

1\1as, nüo há tal.
Toda a grande responsabilidade do legislativo, no sis

tema, pelo seu papel de concWncia da nação, como que lha
autorizaria uma certa prepondcrancia sobre os demais.

Esta, porém, não existe com prejuízo.
O .Judiciário não depende de ninguém. r, auLogerador.

Feito por êle próprio, é, ademais, vitalício. ]Jade examinar
con1, desassombro os atos do legislativo, isto é, os decretos
e leis 1)01' êste clnborados, na sua aplicação quotidiana.

O Verificador, embora feiLc pelo lcgislativo. aSSUG1&
10:;0 um caráter independente em face da vitalicic·dade que
lhe é assegurada.· •

Resta (l Executivo.
ÊsLe pode ter o mandato cn.ssado pelo legislativo.
Mas, é natur'ul. É conscquência lógica de um princípio

de boa administração. Trata-se dc mandato. Quem tem
ordem de executar alguma coisa, se a executar mal, não
deverá continuar 'como-executante.

Qual dos poderes encárna a nação nos seus anseicís?
O Legislativo. Pois bem, se é êle que determina a orien
t:lçüo a ser executada, tem de ter a])soluta autoridade sõbre
o executante.

Mas, se osó fato de estar consignado na Constituicãf>,
faz com que tenlla, principalmente, ação preventiva, a apli

. cação do remédio, ainda.:, assi~l, não ofereceria perigo no
sistema. -

O Executivo não é, como no regime presidencialista,
constituído como um blocá único. Presidente da República
e Ministros de Estado têm r~sponsnbilidades próprias, defi-
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pela adoção de mesma estrutura estatal;
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nidas. A saída de um dêles não poderá determinar ne
nhuma crise, portanto, como não produz, nunca produziu'
crise a demissão de um qualquer ministro no regime pre
sidenCialista.

Presidencialismo - Parlamentarismo - Qual -o mal dG
primeiro? É, tem sido sempre entre nós, a hipertrofia do
Executivo. Mas, esta não pode haver no sistema. Qual a.
pressão que pode fazer o Presidente nos Estados, no elei
torado? Mas, ainda que ISSO fosse possível de qualquer
modo, que compensações poderi&. dar, ou pelo menos ofere
cer o Presidente? Êle apenas executa aquilo que o Legisla-·
tivo deliberaI E executa fiscalizado de perto pelo Poder
Verifícador!

Quanto ao parlamentarismo, sofre o único ~tuque da
excessiva mutabilidade da direção do governo.

Ora, no sistema não há isso.
O parlamento é firme.
Os Ministros, embora possam ter os mandatos cassados

pela Camara Técnica, tal e qual acontece também com o
Presidente da República, desde que não formem um bloco
único e são eleitos, diretamente, pela mesma Camara Téc
nica, não podem perturbar, com as suas substituições, a
vida administrativa do Estado.

Interesses da União e dos Estados - Os primeiros são
os atos do interesse da coletividade. As leis que os consubs
tanciam sofrem a influência da -Camara Técnica e do Exe
cutivo.

E como se elaboram as leis na Camara Técnica?
Qualquer membro apresenta o projeto ao ConselllO Téc

nico, qüe o examina e emenda e, fazendo publicar no Diá
rio Oficial por 30 dias, submete-o, após êsse prazo, á vota
Cão da Camara.

No Conselho Técnico estãQ os H presidentes das H
comissões técnicas. O projeto sofre, assim, a in1'luência de
todas as necessidades da nação.

O Presidente teni o direito de veto; e quando este ocor
re, há nova discussão pela Camara .

.~ Temos, nessas leis, assegurada a influência das men-
talidades técnic)s e nacional. _

Quando, p)rém, o assunto não é de ordem exclusiva
mente geral, as Assembléias Bstaduais se manifestam por
um processo interessante, fazendo valera sua mentalidade
particularisla de unidade da. federação.

Centralização e autonomia dos Estados - Há centrali
zação:

a)
b)

jeliva.
Mas, além dêsses dois fatores, capazes por sLsós de a:::

segurar a centralização, ela se objetiva mais ainda em
face:

1 - de um sistema econômico geral, com base ;num·
Banco Central Emissor irradiando vitalidade é-s cooperatJ
vas e armaZéns gerais reguladores disseminados em todo o
Brasil;

2 - pelo Exército e pela M,àrinha, com o s~rviço rol
lit,i3.r o~rigatório.
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Há autonomia:
na completa, absoluta independência administrativa in

terna.
Vitalidade do sistema

Nenhum outro sistema possue maior vitalidade.
],;:le interessa, obriga a interessar todas as classes, to

dos os ramos de atividade, todos os cidadãos, na vida do
Estado. .

E renova a mentalidade, substituindo os homens, au
tomaticamente, nos postos de comando.

Maleabilidade do sistema

Fora da estrutura estatal imaginada e detalhada na
Constituição, ali nüo encontrareis, quanto ao mais,. senão
lireceitos orientadores, no sentido eclético, no verdadeiro
~entido socialista a que já me referi.

Um sistema assim atende ao caráter essencialmente
·:evolutivo do Direito.

Não é rígido.
- Não emperra.

E dirige, orienta, perfeitamente, num sentido determI
nado, controlando, qual agulha magnética, a estabilidade
'do roteiro.

Plano econ6mico

o autor, a par da Constituição, traçou também um
~plano econômico a ser aplicado no Brasil, plano de que
darei aqui uma rápida noticia.

r\. par da divisão territorial político-administrativa, o
-autor imaginou divisões territ6riais econômicas para o país.

No centro, na capital, um Banco Central Emissor (de
lastro ouro), com filiais e sucursais nas capitais dos Es
tados e centros de zonas mais ricas e produtivas.

As cooperativas de rirodue.ão se disseminariam por todo
() país, vitalizadas pelo Banco Central, de que elas forma
'riam como que um corpo de acionistas, no sentido apenas
-de proverem á formação dn: sua diretoria. Mesmo sistema,
ou·: aproximado, do sistema de formação do legislativo.

Atendendo a zonas maiores ou' menores. conforme o
desenvolvimento dessas cooperativas de produção, seriam
instalados, sob o contrôle do IIIinistério da Produ()ão e
Consumo, Armazéns Gerais Reguladores, de que os coopera
tivistas seriam associados, ou cooperadores.

Orientados pelo Ministério de Estatística e Informa
ções, êsses Armazéns Gerais comprariam toda a produção
que lhes fosse oferecida pelas cooperativas, fazendo o preço
-'- oscilante conforme o custo de vida acusado pelos nú
meros índices.

Conforme a produção, em cada zona, o Ministério de
Produção e Consumo faria a distribuição, comunicando ao
Ministério das Relações, e Permutas Exteriores os excessos
ou deficiências, havidas para que êste pudesse efetuar o
equilíbrio por meio dos mercados estrangeiros.

O Comércio, intermediário entre produtor e consuml
dor,cabaster-se-ia nos Armazens Gerais Reguladores.

- Com êsse plano, bem detalhado, bem estudado nas suas
minúcias, a pequena- produção iria ganhando terreno, ir-
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se-ía implantando. O operário, de empregado IrIa passando'
a produtor, associado nas cooperativas. O pária da nossa
lavoura e da nossa criação também iria modificando a sua
condição atual. .

Todos dirão: Mas isso é uma loucura, é impraticável.
Três exemplos mostram que não terão razão aqueles

que assim pensam: o pr"imeiro é a Russia, com a sua orga
nização, com o desenvolvimento paulatino dos seus planos
quinCluenais; o segundo a Itália, na grande obra de recons
trução que o fascio vem re~lizando; o terceiro, são os Es
tados Unidos, no plano colossal ele reajustamento. .

Se as obras, por serem grandes, não fossem passíveis
.de execução, estaria decretada a falência do gênero llU
mano.,

O que não permitia uma realização dessas, até bem
pouco tempo, era o empirismo das formações estatais.
Hoje, porém, que eias tendem a se rncionalizar, tudo é
possível na ordem social. Ê uma questão de método e de
conLinuidade. O brasileiro precisa ser menos inconstante (:
menos precipitado. Traçar um programa cúm método e, uma·
vez iniciada uma grande obr::'., não r{:ne!;á-l~ d(: todo ;) se
guir, mn.s esLudar-Ihe os defeitos analisando-a com cuida
do e rcaliz~-la por fim.

Conc~t~são

UI limando, Srs. Constiluintes. nem eu nem os meus'
companheiros, nem mesmo, por certo, o autor da "8inar
CIuia" que vos apresento, temos a pretensão de querer im
por êsse sistema.

As idéias, bem o sabemos, não podem ser impostas.
Produtos cxpontaneos do meio, através a observação indi
vidual transmitida. elas surgem na época necessária, quandD
àtingem a maturidade.

Aquele que melhor as sistematiza, é o que mais eie
vado se coloca na hierarquia i:ltclectual.

:Mas, a condição humana é falha. Nem Arist6Leles,
nem Sócrates, ncm ComU;l, nem Santo Agostinllo, alcança
ram, dentro das suas cerebrações invejáveis, a unidade de
sistematização almejada. Foram combatidos, e são sempre
renovn.dos.

DeltLro dêsse entendimento, acreditamos que a Sinar
quia, o sistema imaginado por S6crates Diniz, não seja a
perfeição;

Mas, estamos convictos, por outro lado, que êle con
tem um grande, um elevado número de idéias l)erfeiLn.s c,
talvez, no todo, seja o sistema que melhor ütenda aos re
clamos da atualidade.

ApresentamO-lo, por isso, ao vos.so estudo e medita
ção, côncios de que fazemos obra de elevado patriotismo.
- EVJald Possolo, Relator. - Eugenio },fonte1:ro de Bar
ros. - Edmar da Silva Carvalho. ~ Martins e Silva.
Sebastião Luiz de Oliveira. - Alberto Surek.
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Anteprojeto de Constituição organizado de acôrdo
com. a "Sinarquia", pelo próprio aut:::n·. Sócrates
Dinh':•

.Nós, os representantes dos Trabalhadores do
Brasil, reunidos em Assembléia Constituinte, decre
tamos e promulgamos, em nome da Solidariedade
Humana, a presente Constituição.

TíTULO I

Da organização do Pais

DISPOSIÇõES PRELBUNARES

Art. 1.0 É adotado o sistema de Govêrno Coordenador,
oriundo do Dúsejo Popular.

Art. 2.° É eleitora pessoa pertencente a qualquer dos
"órgãos sociais", a que se refere o artigo seguinte, e :llistada
na f6rma da lei eleitoral.

Art. 3.0 As pessoas, pa;:a o efeito eleitoral, são ar;rupa
das em conjuntos profissionais, denominados "órgãos so
ciais" .

Parágrafo úni00 - Os "orgilas sociais" süo 14 e denomi-
nados:

10. Da Indústria Extrativa Mineral.
2°. Da Indústria Extrativa Vegetal.
3°. Da Indústria Extrativa Animdl.
4°. Da Indústria Trunformativa Quimica.
5°. Da Indústria Transformativa I\Iecúnica.
6°. Da Indústria de Prcstação de Scrviço de Transporte.
7°. Da Indústria do Prestaçüo de Serviço de Comércio.
8°. Da Indústria de Prcsl..-:.;;.ão de Seniço de Pessoal.
9°. Da Saúde.

10. Da Educaç,üo c Instrução.
ir. Da Justiç,a.
12. Da Defesa.
13. Das Comunicações.
14. Do Patrimônio.
Art. 4.° O eleitor só pode votar 'em pessoa .inscrita no

mesmo "6rgão social", c no Distrito da inscrição de ambos.
Art. 5.° O. país com o atual terri tório é dividido em

Distritos, os conjuntos de Distritos formam os Municípios.
Cada grupo de nove Municípios forma uma Região, e o destas
os Estados, cuja união constitue a República do Estados Uni
dos do Brasil.

Art. 6.0 Os Estados continuam com os atuais Territó
rios até que se proceda a clivis~o econômico-territorial, que
será regulada por lei :especial.

Art. 7.° O Distrito Federal e o Território do Acre ficam
CQllstituídos em Estados, com as denor i: l.ções: o 1° "Esta
do da Guanabra" e o 2° "Estado do Acre".
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SECÇÃO I

DA SOBERANIA POPULAR

Disposições gerais
Art. 8.° O Desejo Popular é manifestado pelos -eleitores,

inicialmente nos Distritos a voto secreto, e representação
organica, de acôrdo com o parágrafo único, do artigo 3°,
assim:

1.° Os eleitores de cada um dos "órgãos sociais" elegem,
no Distrito de sua inscrição, - a 2 de Janeiro, do ano elei
toral, os seus mandatários, de acõrdo com os artigos 4° e 8°.

2.° Os mandatários eleitorais dos Distritos se reunem nas
sedes dos Municípios, - a 15 do mesmo mês e ano, e elegem,
em conjunto, a administração Política Municipal, composta de
um Intendente de Administração, e um Conselho com o nú
mero de Conselheiros prefixado pela lei organica do Muni
cípio.

3.0 Cumprido o mandato eleitoral, em conjunto, referido
em o número antecedente, os mandatários eelitorais dos Dis
tritos se congregam aos seus companheiros de "órgão so
cial" e elégem, no dia seguinte, o representante e um substi
tuto de cada "órgã.o social" para votar na séde da Região.

4.0 Os mandatários eleitorais dos Municipios se reunem,
nas sédes das Regiões, a 30 de Janeiro, do mesmo ano, e ele
gem, com seus companheiros de "órgão social", o represen
tante e um substituto, para votar na capital do Estado.

5.° Os mandatários eleitorais das Regiões se reunem, nas
capitais dos Estados, - a 15 de Fevereiro, do mesmo ano, e
elegem, em conjunto, a administração política do Estado.
composta de um presidente e uma Assembléia Estadual, cujo
número de Deputados será indicado pela Constituicão do
Estado.

6.° Cumprido o mandato eleitoral, em conjunto, ;referido
em o número antecedente, os mandatários eleitorais das Re
giões se congregam aos seus companheiros de "órgão social",
e elegem, no dia seguinte. o representante técnico e dois subs
titutos de cada "órgão social". para a Camara Técnica.

Parágrafo único. Com os Conselheiros e os Deputados,
referidos, respectivamente, em os números 2 e 4, dêste artigo,
são eleitos cinco substitutos para o Conselho, e cinco para a
Assembléia, que, em casó de vacancia, serão convocados. os
do Conselho pelo Intendente, e os ;:la Assembléia pelo Presi
dente do Estado, preferindo sempre o mais velho. .

Art. 9.0 Exceto as eleições distritais, todas as outras se
processam a voto descoberto.

Art. 10. O país, é administrado por quatro aparelhos:
a) Legislativo, - bL Executivo, - c) Judiciário, e d, Veri
ficador.

SECÇÃO II

DO APARELHO LEGISLATIVO

CAPiTULO I

Disposições gerais

Art. 11. O aparelho Legislativo é formado pela Camara
Técnica e as Assembléias Estaduais, com a sanção do Presi-
dente da República~ -
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CAPiTULO II

De. CamaTa Técnica

Art. 12. A Camara Técnica é o conjunto de represen
tantes técnicos dos Estados, eleitos consoante o n. 6, do ar
tigo 8°, e funciona pela articulação harmônica de suas 14 co
missões especializadas, de acôrdo com o 'parágrafo único, do
artigo3°..,

Art. 13. Cada uma das 14 Comisões. referidas em o ar
tigo antecedente, é composta de tantos membros quantos são
os Estados componentes da União.

Art. 14. Cada uma das Comissões técnicas elege um Pre
sidente, um vice-Presidente, um 1° e um 2° Secretários.

Art. 15. Os 14 Presidentes das Comissões formam o Con
selho Técnico da Camara.

Art. 16. As legislaturas duram quatro anos.
Art. 17. A Camara Técnica é renovada um ano antes de

a anterior terminar o mandato.
Art.. 18. A Camara Técnica, funciona, anualmente, de

20 de Abril a 20 de Junho, e de 10 de Setembro a 10 de No
vembro, como legisladora, e de 1 de Junho a 1 de Setembro,
corno orçamentária.

Art. 19. É vedada a reeleição 'de seus membros para a
legislatura seguinte.

Art. 20. Quando, por qualquer motivo, exceto os de aci
dente, ou morte causada por crime, vagar uma cadeira na
Camara Técnica, o seu Presidente requisitará ao Presidente
do Estado, cuja cadeira vagou, a convocação do substituto
mais velho, eleito na forma do n. 60, ~o art. 8°.

Ort. 21. Vagando a eadeira, por acidente ou morte cau
sada por crime, não se convocará o substituto. Proceder-se-á
a novas eleições de acôrdo com o artigo 80, no prazo de 30
dias, a contar da data da vaga, e por decreto do Presidente
do Estado.

Parágrafo único. O decreto indicará o "órgão social", a
·data da eleição e a da posse.'

Art. 22. Se o número de vagas fôr superior ao dos subs
titutos, proceder-se-á, também, a novas eleir;.ões para preen
chimento das vagas excedentes, de acôrdo com a seguncia.
parte. do artigo anterior e seu parágrafo.

Art. 23. Nos casos dos dois artigos anteriores, elegem
se, com o representante, os dois substitutos.

Parúgrafoúnico. O representante e os substitutos refe
ridos neste artigo, são eleitos para a,- mesma legislatura.

Art. 24. A Camara Técnica, ao seu empossada, ás 18 ho
ras do dia 15 Abril do ano seguinte ao da eleição, prest.l,
por intermédio de um de sesu membros, e perante o Presi~
dente da República, que se t.ransporta para o edifício da re
ferida Camara, o compromisso seguinte: "Prometemos' tra
.balhar em beneficio~ do Povo, e na defesa da Constituição".

Art. 25. As sessões da Camara Técnica são públicas, e
as" suas deliberações, tomadas, em votação nominal, por
m~ioria de votos, com a presença de mais de dois tereos de
:.Seus membros.
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Art. 25. Os membros da Camara Técnica, que faltarem
á sessão, sem motivo .iuRtificndo, perdem o direito ti. parte
do ordenado ~orrespont:lcnlc no número de faltas.

Art. 27. O não comparecimento dos referidos membros,
-a 5 sessões consecutivas. sem licença da Camara, ou motivo·
justificado, import:>. na prnibição ào comparecimento ás ou-
tras sessões do mesmo ano. .

Pari'\gr:J.fo único. Em !.:tI C::lSO é convocado o seu snbs
tituto.

Art. 28. Os mcmhrns ria Camnrn Técnica, ou das Assem
bléias Estaduais ni'io pnrlr'm flor censurados, nem respons<1bi
lizados, pela Ol)inii'io oxl.cl'Ilndn no exercício do mandato, nem
presos ou prOCeSl'llrlOIl, l1l'm sofrer qualquer outra limitação
da liberdade pessonl. quo dlflcnlte o exercício do mandato po
pular, sem prévia IJccl1ca da Cnmara ou Assembléia, a que
pertençam, desde o mnmnnl.o de receber o diploma, até á
nova eleição, salvo r:11l O tio prisão em flagrante, em crime
inafiançável.

Parágrafo único. Os membros referidos que perfençam
ao "6rgfio da Dcfesa" nrio csLiic sujeitos nós Regulamentos
militares, durante (l prazo do mandato eleitoral, e ficam isen
tos do serviço militar, em tel11po de guerra.

Art. 29. Os membrofl rln Camara Técnica, nos processos
criminais, são process:Hlos no ,juízo ordinário, e julgados por
uma das eamaras do í4u premo Tribunal, com apelação, ex
aflicia, para as suns Cllmnrns Reunidas.

Art. 30. O proccs~o c~nn 1.1'f\ qualquer dos representantes re
feridos em o artigo nntcccdf)nte, será sobrestado, dura.nte o
período das sessões, so houver pedido de sua Camara. ou Ás
sembléia..

CAPITULO III

Das at)'ilmiC',jú.! da Camara Técnica

Art. 31. Compolo, pl'ivnLivn.mente, á Camara Técnica:
a) 1.0 Organiznr o /lOU regimento interno,- 2° eleger

a sua Mesa, - 3", l'(l~t1lllr o seu policiamento, e 4°, nomear, li
cenciar e demitir 011 SOUiI funcionários, respeitados os prin
cípios constitucionais.

b) Eleger os MinIstros de Estado, e os Juízes do Tribu
nal de Contas.

c) Aprovar ou vetar n indicação para Vice-Presidente
da República.

d) Licenciar os SCttil membros, o Presidente da Repú
blica, os Ministros de E:"lndo c os Juízes do Tribunal de
Contas.

e) Cassar o mandato rio J?rctlidente, do Vice-Presidente
da República e dos l\1iniillrol'l d(~ Estado.

f) Vetar as leis Esluc:Junlil, quando prejudiquem os in
teresses gerais do País.

g) Convocar o comparecimento dõs Ministros de Estado,
ás sessões, quando necessário.

h) Organizar o orçament.o do País determinando a re
ceita, e fixando a despesa, para o ano seguinte.

i) Fazer a tomada de contas do exercício financeiro an
terior.
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j) Aprovar tratados e convenções com países I")stra~
geiros.

li.) Regulamentar as Rendas da União.
_ l) Conceder ou negar anistia.

m) Conceder ou negar licença para a passagem de fôr
ças est.rangeiras, pelo território da União.

n) Decretar, aprovar ou reprovar a intervenção nos Es
tados.

o) Autorizar ou negar a declarar,:ão de guerra, se falhar
a necessária arbitrágem, e a fazer a paz.

p) Fixar o ordenado e a ajuda de custo de sens mem
bros, do Presidente da República, dos Ministros de Estados e
dos Juízes do Tribunal de Contas. .

q) Consentir ou negar empréstimos externos aos Es-
tados. .

r) Comutar e perdoar as penas nos crimes de responsa-
bilidade.

s) Empossar o Presidente da República.
t) Autorizar a mobilização das fôrças armadas.
u) Organizar. o Tribunal de Contas e o Ministério PÚ

blico.
v) Leaislar sôbre: 1°), moeda e padrão de pesos e me

dirJ::ts; 2°) bolsas e Bancos Emissores para proteger a produção
e a propriedade residencial; 3°)" empréstimos e os meios de
seus pagamentos; 4°) depósitos e juros; 5°) quedas dágua. e
espaço aéreo; GO) pesca e caça; 7°) missões exploradoras; 8°),
correios, telégrafos, telefônes, radiotelegrafia, radiotr,lefonia.
televisão e quaisquer outros meios de comuuical;:ão; 9"" ocea
nogrufia, navegação de longo curso, aé:-ea, c de cabOtagem;
10°), portos de mar, canais, estradas de ferro, de rodagem, de
tráfego geral; 11°) construção das vias de comunicação; 12°)
direito autoral, marítimo, de família, de sucessão, eleitoral e
administrativo; 13°) exportação, importnção, marcas de fá
15rica, patentes de invenção, registro civil, tarifas, l:i.<:enças,
aposentadorias, reformas e pensões; ,14°) educação e instru;"

. çüo primária, secundária, técnica e superior; 15°) saude, teá
tros e cinematógrafos; 1GO) naturalisação e regime de passa
porte; 17°) organisação das forças armadas. segurança das
fronteiras, e requisições militares; 18°) proteção da mater
nidade, da juventude e da velhice; 19°) assistência social e
seguros; 20°) acidentes no 'trabalho; 21°) emigração, imigra- .
ção; 22°) f&brico e comércio de armas; 23°) cooperativas de,
produl;:ão e consumo; 24°) imprensa; 25°) socialização da ter
ra; 26°) desapropriação; 27°) divisão dos territórios dos Esta
dos entre si. quando não houver acürdo "entre êlcs, e do terri
tório da Uniüo com países limítrofes; 28°) alfandegamento de
portos; 29°) sistema penitenciário; 30°) expulsão; 3iO) 01'
ganisação judiciária; 32°) o amparo da riquesa artística;
33°) e vigilancia sanitáriacv~getal e animal.

Parágrafo único. A competência da Cnmara Técnica se
difere ao Conselho de nnnistro no caso do número 4, do ar-
tigo 48. -

. Art. 32. As leis da União, que sejam de competência
tlrivativa da Camara Técnica, seguem os tramites seguintes:
. 1° - Qualquer membro da Camara apresenta o projeto,
ao Conselho Técnico, a que se refere o art. 15, e êste, depois
de o examinar e apresentar emendas, se entender de faze-lo,
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'O submete á votação da Camara referida, depois de 30 dias, da
publicação no "Diário Oficial", para receber a crítica popular
por intermédio da imprensa,.

2° --- Adotado o projeto por maioria absoluta de votos,
será o mesmo remetido ao Presidente da Repúblita, que o
sancionará se julgá-lo conforme os interesses do :Povo, e o
espírito da Constituição, devendo vetá-lo, total ou parcial-
mente, quando ocorrer o julgamento contrário. O prazo para
sancionar, promulgar, Ou vetar é de 15 dias. O silêncio do
Presidente da República, depois do referido prazo, importa
sanção.

3° - Sancionado e promulgado o projeto, passa o mes-
mo a vigorar da data nele estabelecida. .

4° - Vetado o projeto, será êle devolvido á Camara Té
cnica, que o fará examinar pela comissão especial!sada no
assunto, objeto do mesmo, e, depois do parecer'desta, subme
tido á votação com ou sem emendas.

5° - Se o mesmo obtiver mais de dois terços de votos
-dos membros da Camara, será devolvido, como lei, ao Presi
dente da República, que o promulgará, dentro de 48 horas.

6° - Se a votação fôr inferior á: estabelecida, em o nú
mero antecedente, o projeto ficará sem efeito, e não poderá
ser renovado no mesmo ano legislativo.

Art. 33. A Camara Técnica não póde delegar nenhum
de seus poderes a outro aparelho da administração, salvo o
disposto em o parágrafo único do 'arte 31. .

Art. 34. As leis da União que não sejam de competência
privativa da Camara Técnica, são processadas do seguinte
modo:

1° - Iniciadas de acôrdo com o n. 1, do art. 32, são
remetidos os projetos ás Assembléias Estaduais que os exa
minam.

2° - Quando uma das referidas Assembléias, por maio
ria absoluta de votos, julgar um projeto, total ou parcial
mente, :contrário aos' interesses do Povo, o reprovará dentro
de 30 dias, contados do 30° dia da. publicação no "Diário
Oficial", e o devolverá á Camara Técnica, acompanhado de
uma exposição de motivos.

3° - Se a maioria das Assembléias Estaduais reprovar o
projeto, cada uma das que o reprovarem, poderá fazer com
parecer um dos seus membros, á Camara Técnica, para sus-
tentar a reprovação oralmente. .

4° - Se a maioria das Assembléias Estaduais aprovar o
projeto, a Camara Técnica o remeterá ao Presidente da Re
pública, para a promulgação.

5° - Se a maioria das Assembléias Estaduais reprovar o
projeto, no prazo do n. 2, dêste artigo, a Camara Técnica
o examinará, por intermédio da comissão especialisada no
assunto objeto do mesmo, que dará seu parecer, e o subme
terá á votação da Camara.'

6° - Se a Caroara Técnica, á vista do parecer referido em
o número antecedente, julgar por maioria absoluta de votos,
dever emendar o projeto, de acôrdo com a opinião das As
sembléias Estaduais, o fará, e o remeterá, como lei, ao Presi
-dente da República, para a promulgação.

7° - Se, aliás, a Camara Técnica, á vista da opinião das
Assembléias Estaduais, referida em on. 5, dêste artigo,
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julgar por maioria absoluta de votos, dever o mesmo conva
lecer, convocará o Conselho de Ministros, que, nesse caso, tem
assento e voto na Camara, afim de os dois poderes, em con
junto, resolverem a respeito do projeto em ('ebate.

80
- Se ° mesmo projeto fôr aprovado por mais de dois·

terços dos membros da Camara Técnica, e por maioria de
votos, do Conselho de Ministros, será remetido, como lei, ao
Presidente da República, para a promulgação.-

.Parágrafo único. No caso da convocação referid:t neste
artigo, o Conselho de Ministros comparece, sem o Presiden
te, á Camara Técnica.

Art. 35. O silêncio das Assembléias Estaduais. findo o
prazo referido em o n. 2, do artlgo antecedente, importa
aprovação do projeto. .

Art. 36. é Não pode ser renovado, no ano da rejeição, o
projeto que não alcançar a votação exigida em o n. 8, do
artigo 34.

no APARELHO EXECUTiVO

CAPíTULO [

Art. 37. O aparelho executivo é composto pelo Presi-·
dente da República e os Ministros de Estado.

CAPíTULO II

Dos Ministros de Estaao

Art. 38. Os Ministros são nove, e eleitos pelà Camara
Técnica, a 15 de Junho do primeiro ano do quatriênio le
gislativo, e u escolha 'não pode recaÍr em nenhum dos mem
bros da referida Camara.

Art. 39. Cada um dos Ministros preside a um dos nove·
Departamentos da Administração Pública, denominados ~

a) da Estatística e Tnformacões; b) do Patrimônio; c) da
Produção e Consumo; d) das' Comunicações; e) da Saúde;
f) da Educação e Instrução; {J) da Justü;;a; h) da Defesa; ~

i) das Relações e Permutas Exteriores.
Art. 40. O regulamento ele cada um dos Departamentos

referidos em o artigo antecedente, é organizado pela Comis
são especiuJizada da Camal'a Técnicu, presidida. pelo minis
tro do respectivo Departamento, exceto os dos, Departamen-
tos da Produçâo ú Consumo, das Relações e Permutas Ex
teriores, e da Estatística e Informações, que serão organi
zados por· comissões especiais, assim 'formudas: para o da
Produção e Consumo, dois membros de cada um dos "ór
gãos" da. Indústria; para o das Relações e Permutas Exte
riores dois membros dos órg50s das Indústrias; dois das
Comut.icações; dois do Patrimônio; dois da Justiça; dois
da Defesa· dois da Saúde; dois da Educação e Instrução, e
para o d; Estatística e InIormações; dois da Defesa; dois
das Comunicações; dois do Patrimônio, e dois dos das In- .
dústrias.

Parágrafo único. Os membros para as comissõe.s reie-
ridas nêste artigo são- eleitos- por seus companheIros.de .
"'órgão social".

...
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Art. 41. Os Ministros exercem o cargo durante quatro
:anes, e podem ser reeleitos na }egislatura seguinte.

Art. 42: Os Ministros, no ato da posse, a 15 de Junho
do ano segumte ao da sua eleição, prestam; perante o Pre
sidente da Ca:mara Técnica, o seguinte comprúmisso: "Pro
meto presidir, com justiça, o Departamentú que me é con
fiadci" .

Art. 43. Os Ministros presidem seus respectivos De
partamentos, são membros do Conselho de Ministros e
subscrevem os atos do. Presidente da República, quando ~e
f-erentes aos seus Departamentos.

Art. 44. Os Ministros, apresentam anualmente, um
relatório minucioso referente á sua pasta, e dirigido ao Pre
sidente da RepúlJlica. Os mesmos relatórios serão distribui
.dos a todos os membros da Camara Técnica, e aos Presiden-
tes dos Estados. -

Art. 45. - Os Ministros podem apresentar sugestões,
á Camara r.rénica, e comparecer ás suas sessões, para sus
tentá-las oralmente; e devem atender as convocações da re
ferida Camara.

CAPITULO lU

Do Conselho de Ministros

Art. 46. O Conselho de Ministros é formado pela re
união dos :Ministros de Es~ado, e presidido pelo Presidente
da República.

Art.. 47. Nenhuma resolução é tomada, senão pela
maioria absoluta de votos, com a presença do Ministro do
Departamento a que pertencer o objeto examinado.

Parágrafo único. Em caso de empate na votação, o
desempate é feito pelo voto do Presidente, exceto quando
ocorrer na eleição do Presidente da Hepública, que será
desempatada pelo voto do Presidente da Caroara Técnica.

Art.. 4S. Compete ao Conselho de Ministros:
10, eleger o Presidente da República;
20, designar o comandante supremo das Fôrças Arma~

das, em ca_so de guerra ou comoção interna;
.30, indultar ou comutar penas, exceto as referidas na

letm 1', elo artigo 31;
~o, não estando a Caroara Técnica reunida, declarar

guerra nos C~1S0S de invasão ou agressão estrangeira; a in
tervc:J.cão nos Estados; legislar __ sôbi'e saúde pública om
caso de epidemias, concedendo os necessári9s créditos em
qualquer das tr3s hipotéses; empossar o Presidente da Re
pública; autorizar a mobilizar_ c desmobilizac·ão das fôr":'
cas armadas' conceder ou negar licença para a passagem
de fure.as estrangeiras pelo território da União; e licen~iar
o Presidente da República, os membros da Caroara Técmca,
os Ministros de Estado, e os Juízes do Tribunal de Contas;

50, aprovar ou reprovar os r~~amentos expedidos pe
lo Presidente da República;?=- , ..

GO, convocar, extraordinariamente, a reúDião da Caroa
ra Técnica, em cases excepcionais.



- 47

=='CAPiTULO IV

Do Presidente da República

. Art. 49. O Ijresiden!e da República é eleito por maio
.r~ absoluta de votos do Conselho de Ministros, e a cscôlha
nuo pode recair em nenhum dos Ministros, exceto quando
esta recaia em Ministro reeleito na anterior legislatura.

Art. 50. Se a esculha recaír em um :rnembro da Cama
ra Técnica, e êste aceitar o cargo, a aceitação importa re
núncia do anterior mandato.

Art. 51. O Presidente da Répública ao ser empossado,
presta, perante a Camara Técnica, a 1 de Julho, o seguinLe
compromisso:

"Prometo, perante a Soberania Popular, respeitar a
-Constituição e promover o bem do Povo. "

Parágrafo único. O Presidente da _República eleito,
que não tomar posse do cargo na data prefixada, perderá o
mandato, salvo se a falta fôr motivada por moléstia, e a
-Camara Técnica consentir na tranferência da POSSj3.

A.rt. 52. () mandato presidencial dura quatro anos, e o
Presidente não põde ser reeleito para o período presiden
cial seguinte.

Art. 53. O Presidente da República escolhe, dentro dos
tres primeiros meses, contados da data de sua eleilção, o
Vice-Presidente, cuja nomeação depende da aprovu(;ão da
Camara Técnica.

Art. 54. O Presidente da República pode apresentar
sugestões á Camara Técnica, acompanllUca de 0xposiç1.i.o de
motivos, porém, não Dode defondG-lus, oralmente .

.t\.rt: 55. O Presidente da República é auxiliado pelos
Ministros que lhe subscrevem os atos.

Art. 56. O Presidente da Repúblicn. .) substituido, em
caso de impedimento, pelo Vicc-Pl'csideilto; que lhe suceCi<l,

'em caso de faita.
Art. 57. No ca.so de impedimento ou falta ~do Presi

dente da ReDública e do Vice-Presidente, contemporanea
mente a Prêsiclênci:l. da República é exercida pelo Presi
dente 'do SuprenlO Tribunal, e na ausencia ou impedimento
dês!c, velo Presidente d::. Camara ~Tecni('.a. .

Art. 58.0 Vice-PI'esidente, no exercício do cargo, go
za dos mesmos direitos conferidos ao Presidente, e sujei
ta-se ás mesmas obrigaç5es.

CAPiTULO V

Das atribuiçlÍes do Presidente da República

ArL 59. Compete ao Presidente dn República;
10, a nomeação do Vice-Presidente, de acOrdo com o'

artigo 53;
2°, a presidência do Conselho de lIIinist~os;

. 30, sancionar, promulgar e vetar leis, dec·retos ~ rcsolu7
~ões da Càmara T';cníca;
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4°, expedir decretos, regulamentos e instruções para a,
ex(;!cução das leis, decretos e resoluções da Camara Técnica;

5°, a nomeação do Procurador da União e dos Procu
radores Regionais, não podendo a escolha recaír nos juizes
presidentes dos respectivos Tribunais; -

6°, a nomeação dos representantes diplomáticos, e dos
agentes consulares, mediante proposta do Departamento
das Relações e Permutas Exteriores;

7°, o Comando Supremo das Forças Armadas, não es-
tando: o país em guerra ou comoçã.o interna;

8°, empossar a Camara Técnica;
9°, propor anistia;
10, ajustar tratados e convenções com _países estran

geiros, por intermédio do Departamento das Itelações e Per
mutas Exteriores, condicionando a tlssinatura á aprovação
da Camara Técnica;

11; nomear, licenciar e demitir os funcionários da Pre,
sidência da República;

12, solicitar a intervenção da União nos Estados, a de~

claração de guerrZt, a assinatura da paz, e licença para a
passagem de forças militares estrangeiras pelo territ6rio·
da União.

Art. 60. O Presidente da República :presta contas,.
anualmente, á Camara Técnica; a 20 6.c Abril, por meio àe
mensagem reIaLando a situação ge:r-al do pais, e indicando'
as reformas que julgar necessárias.

SECÇÃO IV

DO APARELHO .JUDICIÁRIO

CAPíTULO 1

Art. 61. Fazem parte do Aparelho Judiciário:
O Supremo Tribunal, os Tribunais Regionais, os Tri

bunais Estaduais,. os Tl'ilJunais do Juri, os Juízes de Co-,
marca, os Juízes Municipais e os Juízes Distritais.

CAPíTULO II

DoSttp1'erno Tribunal

Art. 62: O Supremo Tribunal tem a sede na Capital da
União, e jurisdição em todo o pais,

Art. 63. O referido Tribunal é composto de 16 mem
bros denominados Juízes.

Art. 64. O mesmo- Tribunal é dividido em três Camaras
compostas de cinco membros cada uma, e denominadas "1&,
2" e 3" Camaras". Tem um Presidente, um Vice-Presidente'
e um Procurador da União.

Parágrafo iínico. O Procurador é nomeado pelo Presi
dente da República, e escolhido entre os membros do Su-
premo Tribunal, de acôrdo com o n, 5, do art.-59,

Art. 65. Cada uma das Camaras e a~ Camaras Reunidas
funcionam com a maioria absoluta de seus membros,
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Art. 66. Os Juízes do Supremo Tribunal e os dos Tri
bunais Regionais são eleitos pelas Camaras Reunidas do re
ferido Supremo Tribunal, por maioria de votos, e a escolha
é feita entre os candidatos aprovados em concurso feito pe
rante a sua 2a Camara.

Art. 67. Os Juízes referidos em o artigo antecedente são
julgados, nos crimes funcionais, pelas Camaras Reunidas do
Supremo Tribunal, com apelação, ex-oficio, para a Camara
Técnica, presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal ..

Parágrafo único. Os Juízes do Supremo Tribunal e os
dos Tribunáis Regionais são substituidos em seus impedi
mentos, pelos Juízes do Tribunal do Estado, onde funciona o
do Juiz impedido, na ordem de antiguidade.

'C,lPiTULO III

Dos T1"ibunais Regionais

Art. 68. Há três Tribunais Regionais compostos de oito
Juízes cada um.

Art. 69. O País é dividido em três zonas judiciárias, e
cada. um dos Tribunais Regionais jurisdiciona uma.

Art. 70. A :1 4 zona tem a sede na cidade de Fortaleza,
onde funciona o Tribunal Regional que jurisdiciona os Es
tados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Art. 71. A 2 4 zona tem a sede na cidade de Niterói, onde
funciona o Tribunal Regional que jurisdiciona OS Estados da
Baía, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Art. 72. A 34 zona tem a sede na cidade de São Paulo,
onde funciona o Tribunal Regional, que jurisdiciona os Es
tados de São Paulo, Guanabara, Mato Grosso, Goiás, Paraná,
Santa Catarina e :Rio Grande do Sul.

Art. 73. Em cada Tribunal Regional funciona um Pro
curador Regional da União, nomeado pelo Presidente da Re
pública, escolhido entre os membros do mesmo Tribunal, de
acôrdo com o n. 5, do art. 59.

CAPITULO IV
Dos Tribttnais Estaduais

Art. 74. Funciona em cada Capital de Estado um Tri
bunal Estadual com jurisdição em todo o seu território.

Art. 75. Cada· Tribunal Estadual elege, por maioria de
votos, OS Juízes Estaduais, os de Comarca de l' entrancia e
os Municipais, também, de ia instancia, e a escolha é feita
entre os ~ndidatos aprovados em concurso feito perante o
mesmo Tribunal. .

At't. ·76. Em cada Tribunal E&tadual funciona um Pro
curador do Estado, nomeado pelo Presidente do respectivo
Estado, escolhido entre os membros do·· mesmo Tribunal, não
podendo a escolha recaír no seu Presidente.

Art. 77. Os Juízes dos Tribunais Estaduais são julgados, ,
nos crimes funcionais, pelo Tribunal a que pertencem, com
apelação ex-ofício, para o Tribunal Regional.

Parágrafo único. Os referidos Juízes são substituidos
em seus impedimentos pelos de Comarca da Capital do Es
tado na ordem de antiguidade.

vox"V:tl<tP: In i



'- 50 ......

CAPiTULO V

Dos Tribunais em geral

Art. 78. O Presidente de cada Tribunal é eleito pelos
membros do meSJ;110 Tribunal, e a Vice Presidência é ocupa
da pelo Juiz mais antigo, entre os seus pares. A eleição é
feita pelo prazo de três anos.

Art. 79. O Presidente superintende a administração do
Tribunal, e é substituído nas faltas e impedimentos pelo Vice
Presidente.

Art. 80. O substituto. do Vice Presidente é o Juiz mais
velho do Tribunal.

Art. 81. As deliberações dos Tribunais, são tomadas por
maioria de votos.

Parágrafo único. A cada um dos referidos Tribunais,
compete: -

a) organizar o seu Regimento Interno; b) regular o seu
policiamento, e c) nomear, licenciar e demitir, seus funcio
nários.

CAPiTULO VI

Dos Juízes de Comarca, Municipais e Distritais

Art. 82. Os territorios Estaduais, para o efeito da dis
tribuição da Justiça, são divididos em Distritos, Municípios
e Comarcas, e estas divididas em três entrancias, denomina
das "1\ 2" e 3"".

Art. 83. Há tantos Juízes de Comarca, Municipais e Dis
tritais, quantos forem necessários para o serviço da Jugtiça.

Art. 84. Para a 2" entrancia são promovidos, pelo Pre
sidente do Tribunal Estadual, oS Juízes de Comarca de 1", e
para a 3" os de 2". O primeiro terço de vagas é preenchido por
antiguidade, e os dois tercos por merecimento julgado pelo
Tribunal Estadual.

Art. 85. Os Juízes de Comarca de 1" entrancia, são jul
gados, nos crimes funcionais, pelo Juiz de Comarca de :i" en
trancia, mais próxima, os de 2" pelo de 3" também mais pró
xima, e os de 3"" pelo de igual categoria, mo.is antigo da ca
pital do Estado, todos com apelação ex-oficio, pará- o Tribu
nal Estadual.

Art. 86. Para a 2" entrancia são promovidos pelo Pre
sidente do Tribunal Estadual, os Juízes Municipais de 1", e
para a 3" os de 2". Os dois primeiros terços de vagas são
preenchidos por antiguidade e o último terço por mereci
mento, julgado pelo Tribunal Estadual.

Art. 87. Os Juízes Distritais são nomeados pelo Juiz de
Comarca, mediante prova de habilitacão. '.

Art. 88. Os Juízes Distritais e Municipais são julgados
nos crimes funcionais, pelo Juiz de Comarca; com apelação
ex-oficio, para o Tribunal Estadual. .

CAPíTULO VII

DosT1"ibunais do htM

Art. 89. Funciona em cada sede de Município um Tri
bunal do Juri, presidido por um Juiz de Comarca, e composto
de sete eleitores sorteados.
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. CAPíTULO VIII

Das atribuições do aparelho judiciário

Art. 90. Compete:
1. o Aos Juízes Distritais:
A presidência elos casamentos; o processo e julgamento

de 'causas de valor não excedente de quinhentos mil réis.
2. o Aos Juízes Municipais:
O proeesso e o julgamento de causas de valor não ex

cedente a dez contos de réis; dos crimes de sua alçada: dos
recursos das decisões dos Juízes Distritais; e o preparo dos
processos para os Tribunais do Juri.

3. o Aos Juízes de Comarca:
O processo e julgamento de causas de valor excedente

a dez contos de réis; dos crimes de sua alçada; dos recursos
de agravo e de Carta Testemunhável, interpostos nas (leC1
sões dos Juizes Municipais; Habeas-corpus, Mandados de Se
gurança, quando a .autoridade coatora for um Intendente da
Administração, um Juiz Municipal ou autoridade policial de
um Município, e a nomeação dos Juízes Distritais, na fórma
do arte 87.

4. o Aos Tribunais do Juri:
O julgamento dos reus de crimes contra a segurança de

pessoas e vida.
5. o Aos Tribunais Estaduais:
a) Processar e julgar, origináriamente; os processos cri

minais de sua alçada, Habeas-corpus c Mandados de Segu
rança, quando a autoridade coatora for o Presidente do Es
tado, um Secretário de Estado, o Chefe de Polícia, ou um
Juiz da Comarca.

b) Julgar em grau de recurso, as apelações das decisões
dos Juízes Municipais; os recursos das decisões dos Juízes
de Comarca, que não sejam da competência dos Tribunais
Regionais, os dos Tribunais do Juri; OS contra a nomeacão
referida em o art. 87; os dos de Habeas-col'pttS e Mandados
!le Segurança negados pelos Juízes de Comarcá.

6. o Aos Tribunais Regionais:
a) Processar e juigar originariamente:
Os processos criminais de sua alçada; os Recursos Ex

traordinários, nas causas julgadas pelos Tribunais Estaduais;
os Conflitos dos Tribunais Estaduais, entre eles, e os dos
Juízes com jurisdição em Estados diversos; Habeas-corpus e
Mandados de Seguranca, quando a autoridade coatora for uma
autoridade federal; sos Revisões Criminais; as acões rescisó
rias de seus Acórdãos;

b) Julgar, em grau de recurso:
As decisões dos Juizes de Comarca, nas causas em que

uma das partes seja um Municipio, um Estado, a União, um
País, ou espólio estrangeiro, ou sejam movidas por estran
geiros fundadas em contratos com a União. ou qualquer en
tidade de Direito Público, ou entre um Estado e habitante
de outro, ou nas em que o d~reito se funde em dispositivo
desta Constituição, ou seja maritimo ou de navegação õu
internacional; nas de crime polftico·; Das em que o objeto
da questão seja mina ou queda dagua; as decisões depro
cessos· de competência originária dos Tribunais Estaduais.



-52-
• ": _•..• _:: '--0",

7° - Ao Supremo Tribunal:
i ° - Por uma de suas Camaras:

a) processar e julgar, originariamente:
Os processos criminais ode sua calcada; hábeas-corpu$ e

mandados de seguranoa, quando a autoridade coatora for
o Presidente da República, ou um Ministro de Estado; as
ações entre outro Pais e a União ou um Estado; ou entre
a União e os Estados, e entre os Estados entre êles; os con
flitos entre os Tribunais Regionais; as ações rescisórias de
seus acordãos; a extradição de oriminosos; a homologação
de sentenças estrangeiras, e as questões de polícia de es
trangeiros;

b) julgar, em grau de recurso:
As decisões de competências originarias dos Tribunais

Regionais; os embargos das decisões, em gráu de apelação
dos Tribunais Regionais;

20 - Pelas Camaras Reúnidas·:
a) processar e julgar, origináriamente:
Os processos criminais de sua alçada;
O recurso contra a intervenção nos Estados, a licença

para a passagem de fôrças' estrangeiras pelo território da
União, se a intervenção no Estado, ou a passagem de fÔrças
forem resolvirl.as com fundamento em o n. 4, do art. 48;
a declaracão de inconstitucionalidade dos atos do Aparelho
Legislativo ou do Executivo, e solicitar ao Presidente da
República a intervenção nos Estados para efetivar as de
cisões judiciárias. Nos três últimos casos é necessária a
maioria absoluta de votos.

b) Julgar, em grau de recurso:
As decisões de compétência, originárias de suas Cama

ras, e os conflitos entre elas.

SECÇÃO V

DO APll.RELHO VERIFICADOR

CAPITULO I

Art." 91:. O Apar~lho Verificador é composto pelo Tri
bunal de Contas e o Ministério Público.

CAPiTULO 11

Art. 92. O Tribunal de Contas compõe-se de treze
membros, denominados Juizes, eleit.os pela Camara Técnica.
Tema sua séde na Capital da União. .

Art" 93. Dos Juizes referidos, oito são julgadores e
cinco pr"eparadores dos processos. •

Art. 94. Entre os Juizes do Tribunal de Contas haverá
no. mínimo, quatro Contadores, dois entre os julgádores, ê
dOlS entre os preparadores.
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ArL 95. Os membros do Tribunal de Contas não podem
sofrer nenhuma pena disciplinar ou administrativa.

Art. 96. Não podem, também, os referidos membros
ser presos ou processados, nem sofrer qualquer outra limi
tação da liberdade pessoal, sem prévia licença da Camara
Técnica, salvo caso de prisão em flagr.::tnte, em crime ina
fiancavel.

Art. 97. Serão os referidos membros, nos· processos cri
minais, processados no juizo ordinário, e julgados de acôr-
do com o art. 121. -

Art. 98. Os membros do Tribunal de Contas são vita
lícios e só perdem o cargo em virtude de sentença condena
tória, em crime a que esteja imposta esta pena.

Arl. 99. Aplicam-se ao Tribunal de Contas, as disposi
ções do Capitulo V, da Secção IV.

CAPiTULO III

Das atribttiçães do Tribunal de Contas

Art. 100. O Tribunal de Contas registra, previamente,
todos os atos do Poder Público, que importe responsabili
dade a ser paga pelo Departamento do Patrimônio, iIDE:'
diata ou mediatamente.

Art. 101. Nenhum contrato 'respeitante á Receita ou
á. Despesa se tornará exigfvel, sem o prévio registro no Tri
bunal de Contas.

Parágrafo único. Se o Tribunal negar o registro prévio
a execução do contrato fica suspensa até o pronunciamento
da Camara Técnica.

Art .. 1.02. O referido Tribunal julga as tomadas de
eontas dos responsaveis por bens públicos.

Art. 103. O mesmo Tribunal verifica a execucão do
orçamento, inibindo empenho ou orãem de pagamento, sem
o prévio registro.

Art. 104. Junt.o ao Tribunal de Contas funcionam tan
tos representantes do Ministério Público, quantos determine
a lei.

Art. 105. ACa.1Y''>.ra Técnica legislará a respeito do
Tribunal de Contas e o regulamentará, respeitadas as dis
posições constitucionais, que podem ser ampliadas.

CAPiTULO IV

Do Ministério Público

Art. 106. ~ O Ministério Público serâ organizadô pela
Caroara Técnica, de modo a que os seus membros tenham,
além da competência necessária, malpendência para o exer
cício do cargo.

Art. 107. Os representantes do Ministério Público,
junto ao Tribunal de Contas, gozam dos mesmos direitos
conferidos aos seus juízes, no que se refere o art. 95. .
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SECÇÃO VI

DOS MEMBHOS DOS [.PARELHOS ADMINISTI\ATIVOS

Disposições (Jerais

CAPiTULO I

\-t. 108. A elegibilidade é condicional á capacidade de
ser eleitor; ;alvo quando a Constituição fizer outra exi:"
gência.

Art. 109. Quando a escolha, na eleição, recafr em quem
exerça outro cargo, também eletivo, o ato da aceital}ão im
porta renúncia do anterior mandato.

Art. 110. Se a escolha recair em quem exerça cargo
que exija concurso, fica o candidato licenciado no cargo efe
tivo, durante o prazo do mandato, se aceitá-lo.

Art. 111. Nos cargos életivos, os candidatos são eleitos
por maioria absoluta de votos. Se houver mais de um can
didato e nenhum alcançar aquela maioria, considerar-se-â
eleito o que obtiver a votação mais elevada. Em caso de
empate, na votatão, considerar-se-á eleito o mais velho.
Havendo empate na votação, entre candidatos da mesma
idade, o.... desempate é feito por meio de sorteio.

Art. 112. Só podem ser eleitos para os cargos de Presi
dente da República, Ministros de Estado e Juízes do Tri
bunal de Contas os brasileiros natos, maiores de 25 anos.

Art. 113. Nenhum membro dos Aparelhos Administra
tivos póde contratar, com a administração pública, nem
dela receber qualquer cOI~issão, ou emprego remunerado,
nem promoção, exceto por antiguidade, desde o momento
de ser eleito, até dois anos completos, contados da data da
terminação do mandato.

ArL. 114 . Os membros referidos que perceberem, a
qualquer título, ordenado da União, do Estado, ou do Muni
cípio, optarão pelo de representante ou o do emprêgo.

Art. 115. Tais membros não podem, também, fazer
parte de diretorias de ~cmprüsa de qualquer espécie que
gozem de favores da União ou dos Estados, ou que depen
dam de fiscalização pública, e nem exercer qualquer outra
função, durant.e o prazo do mandato .

.Art. 116. Os membros que infringirem as disposições
dêste e do antecedente artigo podem ser denunciados por
qualquer pessoa. á sua c01'P01'a<;[Lo, que apurará a denúncia,
por meio dp. inquérito: e se esta fôr verdadeira, o relatório
da comissão encarregada terminará com· a declaração da
perda do mandato, com recurso, ex-oficio, para a mesma
corporação.

Art. 117. O Presidente .da República e os Ministro:s
estão sujeitos á autoridáde da Camara Técnica, no que
se refere á denúncia de acõrdo com o art. 116, além do

: estatuído na letra (J do art. 31-
Art. 118. Os membros da Camara Técnica, do Tribunal

de Contas e das Assembléias Estaduais, podem negar o seu
testemunho a respeito da origem do conhecimento de fatos
que lhes forem denunciados na qualidade dê representantes
da Sober~nia Popular; e nenhum documento. em seu poder,.
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pode ser apreendido, salvo com consentimento de sua Ca
mara ou Assembléia, e, em tal caso, s6 em virtude de ordem

- judicial. .
Art. 119. O Presidente da R~pública. os: Ministros de

Estado e os membros da Caroara Técnica têm direito ao uso
de todos os meios de comunicação, gratuitamente, quando
u!?á-los em objeto do cargo.

Art. 120. O Presidente da RepÚblica, os Ministros de
Estodo e os membros da Gamara Técnica não podem saír do
território nacional, sem permissão da referida Gamara.

Art. 121. O Presidente da Repúbica e os Ministros de
Estado e Diplomáticos e os Juízes' do Tribunal de Gontas
são julgados, pelas Garoaras Reunidas do Supremo Tribu
nal com apelação ex-officio, para a Camara Técnica, presi- .
dida pelo Presidente do referido Tribunal.

Art. 122 .. O ordenado de todos os membros dos Apare
lhos Administrativos é fixado na legislatura anterior e o dos
Juízes não póde ser àiminuido.

Art. 123. Os Juízes são vitalícios e inamovíveis, e só
perdem o carg"o, em virtude de senlen(.\a condenatória em
crime a que esteja imposta esta penu.

SECÇ,\O VI

DA UNIÃO

ArL. 124. A União é formada pelos Estados de acOrdo
com o artigo 5°, e adminislr8.drt pelos quatro aparelhos re
feridos em o artit;o 10, e pelas leis que adotar.

Art. 125. Incumb9 tÍ união prover as necessidades de
seu govêrno e uCministri1 ção.

Art. 12G. Para ntender as necessidades orçament.úrias,
e formar o fundo garanlidor elo bem-estar social, a Uniilo terá
para a receita, o i;-!)posto sôbre a renda, o consumo, a im
portação, a exporí.a~rro, a entrada, saína e estad'a de navíos
e aeronaves: a tuxn de telégrafo, correio esêlo, salvo, quan
to ao último, o direito dos Estados; e a renda de suas pro
priedades.

Art. 127 . Pode a União criar outras fontes de receita,
respeitados os princípios constitucionais.

Art. 128. Pertencem á União, além de seus bens atuais,
exceto as margens dos: rios e lagos navegúveis, as ilhas
fluviais fronteiriças, os minérios de sul2-sólo inexplorado,
as quédas dagua ainda não exploradas, as aguas dos rios e
lag"os navegáveis.

Art. 129. Compete. á União, a guarda e a defesa dos
princípios conslitucionais.

Art. 130. A União s6 pode intervir nos negócios der
competencia dos Estados, para: 1) - garantir a integrida
de do pafs, o respeito aos princípios constitucionais, e as
suas leis; 2) - evitar ou repelir invasão estrangeira. ou
de um Estado em terrüório de outro; 3) - efetivar as de
cisões judici:.üs; 4) - fazer terminar a guerra civil, respei
tn.das as autoridades do Estado; 5) - garantir o exercício
de qualquer dos poderes públicos estaduais, por solicitacão
dé seus legitimas-representantes; 6) - reorganizar as fi-
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nanças do Estado insolvável, que se demonstre pela cessação
de pagamento de sua divida fundada, por mais de dois anos;
7) - 'assegurar a execução das decisões e ordens da Jus
tiça.

Art. 131 - A União compete legislar, além do referido
em o art. 31, sôbre direito civil, comercial, penal, e pro
cessual; o trabalho, o capital e a produção; o comércio in
terior -e exterior; criação ou supressão de entrepostos, e rios
e lagos.

SECÇÃO VII

DO ORGio 1)A DEFESA

Art. 132. Pertencem ao 6rgão da defesa o Exércit.o, e
a Armada, que são instituições permanentes, com finalidá
de de garantir a segurança do país e as suas leis.

Art. 133. As refer'das forças são, es!>encialmente, obe
dientes aos superiores hierarquicos, nos limites da lei.

Art. 134. Uma lei especial regulará as forças armadas,
respeitadas as disposições constitucionais, que podem ser
ampliadas.

Art. 135. Os navios de guerra, em viagem, são consi
derados distrítos municipais, só para o efeito eleitoral, per
tencentes ao município que a lei eleitoral determinar.

Art. 136. Em tempo de guerra, quando mais da me
t~,dedas forcas armadas estiver em operaç,ão, e a Camara
Técnica for renovada não haverá eleição no órgão da de
fesa. Em tal caso se convocarão os substitutos dos mem
bros da referida Camara, considerando-se prorrogado o man
dato do membro já empossado, que não tiver mais substi
tuto.

Art. 137. Em tempo de paz, as' forças armadas auxi-
liam a economia pública.

Parágrafo único. Para referido aux'lio, compete:
1.0 Ao Exército:
a) levantamentos topográficos e serviço geodésico;
b) construções de estradas de rodagem;
c) determinações de coordenadas geográficas, no inte-

rior do país; -
d) caminhos de ferro;
e) especialização do fabrico de produtos químicos;
(j prática dos sei'viços de caminhos de ferro;
g) iJ;dústdas metalúrgicas;
h) fazendas;
i) serviço rural ;
j)-;::instrução militar e cívica\ina'õ escolas do interior do

país. ':.'= =- '~/

2° - A Marinha :
a) serviços oceanográficos e hidrográficos;
b) determina~ão de coordenadas geográficas dos pontos

notáveis do litoraL e ilhas;
c) serviço de dctermillMão da declinação magnética;
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d) estudos sôbre a navegação fluvial;
e) regulamentac·ão e fisca.lização da pesca;
f) intrução n:.l~~tar e cívica no litoral e ilhas;
u) especialização do fabrico de produtos químicos:
h) engenharia naval; e oceanografia;
3° - Á Aviação:
a) levantamentos topográficos;
b) saneamento das regiões;
c) adubagem dos terrenos.

TITULO II

Dos Estados

Art. 138. Os Estados se organizarão de acÔrdo com a
Constituioão e as leis que adotarem, respeitados os princí
pios da Constituição do país.

Art. 139. Os Estados são administrados por um Presi
dente de Estado e uma Assembléia Estadual eleitos de '1lcõr
do com o número 5, do artigo 8.

Art. 140. Os Estados podem celebrar acôrdos uns com
os outros, desde que não o sejam de caráter político. res
peitado o disposto em a letra f do artigo 31.

Art. 141. Os Estados gosam de autonomia, nos limites
da Constituição do país.

Art. 142. Não podem os Estados nem os municípios
contrair ernprti..,Limos externos, sem autorização da Camara
Técnica.

Art. 143. Os Estados organizarão os seus municípios,
com a autonomia respeitante aos seus privativos interesses.

Art. 144. Incumbe ao Estado prover as necessidades de
sen govêrno e administração, podendo solicitar au.:dlio da
União, em caso de calamidade pública.

ArL 145. Aos Estados compet.em os impostos de trans
missão de propriedade, de indústria e profissões.' o territ.o
riaI, de sêlo, quanto nos atos emanados de seu govêrno e
negócios de sua economia e a renda de sua propriedade.

Art. HG. Não podem os Estados tributar bens,· rendas
e serviços da União.

Art. f47. Aos Estados é liéito criar outras fontes de
receita. desde que não contrariem os princípios constitu
oionais.

Art. 148. Aos Estados pertencem as margens dos rios
e lagos navegáveis. ressalvado o· direito da União, em caso
de necessidade, além dos bens de sua propriedade atual,
p.xceto os que passaram para o domínio da União.

â.rt. 149. O Estado que não puder· prover as necessi
dades normais de seu govêrno e administração poderá re
ceber auxílio, para tal fim. da União, que intervirá na ad
mfnistracão estadual, fiscalizando ou avocando ° serviço a
que o auxílio se destine, ou suspendendo, provisóriamente.
a autonomia.
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TITULO lI!

Do município

Art. 150. Os municípios serão organizados de acôrdo
com o artig.o H3.

Art. 151. Os municípios são administrudos por um
intendente de Administração e um Conselho Municipal, elei
tos de acOrdo com o número 2, do artigo 8.

Art. 152. Incumbe a cada município prover as neces
sidades de seu govêrno e administração.

Art. 153. Aos municípios cabem exclusivamente. os
impostos prediais de licença e de serviços municipais, além
dos que as leis estaduais lhes atribuirem.

Art. 154. Os municípios que não tiverem renda sufi
ciênte para atender as suas necessidades normais. ou apre
sentarem clefitis orçamentário de um terço ou mais de f'ua
receita durante dois anos consecutivos, ou não pagarem a
sna divida fundada no referido prazo, podem perder a au
tonomia, e ser, por lei estadual, anexados a outro.

TITULO IV

Da orientação legislativa
Art. 155. O legislador orientará a legislação de modo a:
1.0 Projetar a solidariedade Humana no espaço e pro

longá-la n9 tempo;
2.° Socializar o sólo;

,3.° Dar a toda pessOa os meis de desenvolver e aproveitar
a função de pensar;

4.° Ser suprida, pela Justiça Social, a ofensa d:l· Ca
ridade;

5.° Possuir cada família uma casa;
G." Termin::tr a distinção ênlre filhos legítimos e ilegí

timos; com amparo de uns e outros, bem como á gestante;
7.° Estinguir a lula ênlre as classes sociais;
8.° Fornecer os meios de .existência ús Cooperatívas·· de

Produção e Consumo.
TITULO V

Da nacionalidade

Art. 156. A nacionalidacle brasileira é adquirida por
nascimento, fili:~1.f;ão ou naturalização.

Parágrafo único. São brasileiros: a) as pessoas nas
cidus no Brasil, salvo se filho de estrangeiro a serviço de
seu país; b) os filhos de brasileiro, que estiver noutro
país, a serviço do Brasil; c) os filhos de pai ou mãe bra
sileira, nascidos noutro país, se estabelecerem domicílio no
Brasil; d) os estrangeiros residentes no Brasil a 15 de No
vembro de 1889, que, até seis meses depois daquela data,.
nrro declararam o desejo de conservar a nacionalidade de
origem; e) os estrangeiros naturalizados brasileiros.

Art. :1.57. Perde-se a nacionalidade brasileira: a) por
nacionalização em país ~strangeiro; b) por aceitac;ão de
cmprêgo ou pensão de govêrno estrangeiro, sem licenca do
brasileiro.
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TITTJLO VI

Da declaração de direitos c deveres·

Art. 158. Nenhum privilégio é reconhecido. Todos
são iguais perante a lei.

Art. 159. A pessoa s6 é obrign.da a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa em virtude de lei.

Art. 160. É garantiào o exercício de qualquer pro
fissão honesta.

Art. 161. Nenhum imposto pode sé cobrado, senão
depois de vigorar a lei que o criou..

Art. 162. Nenhum direito ou dever pode ser condi
cionado ou limitado por crença religiosa.

Art. 163. É impenhorável a propriedade residencial,
os moveis que a guarnecem, e a rural destinada a prover
a subsistência do seu proprietário cultivador.

Art. 164~ Ninguem pode ser preso senão mediante
ordem escrita de juiz competente, salvo cq.so de flagrante
delito.

Art. 165. Ninguém pode ficar detido por mais de 24
horas. sem ser apresentado ao juiz competente que, dentro
de 48 horas, porá o detento em liberdade, se não houver
motivo para conv:11escer a detenção ou transformá-la em
prisão. Em qualquer dos casos fornecer<1, incontinente, ao
detento ou preso, uma nota judicial contendo o motivo de
não estar em liberdade. o nome do acusador e das testemu
nhas, se existirem.

Parágrafo único. Êste artigo não tem aplicação §s pri
sões militares.

Art. 166. Ninguém será condenado por fnto nüo con
siderado punível por lei.

Art. 167. A lei assegurará aos réus a mais ampla
àefesa.

Art. 168. Só é permitido:). incomunicabilidnde. ror
ordem escrita de juiz competente, e nunca por prazo su-
perior a 48 horas. '

Art. 169. Os acnsados ou condenados sem culpa sua,
serão indenizados de acôrdo com a lei.

Art. 170. Só os militares terão títulos militares.
Art. 171. A manifestação do pensamenLo é livre e

independente de censur;:t. O anonimato é proibido. Todos
. respondem, de acõrdo com a lei, pelos abusos cometidos.

Art. 172. Há absoluta liberdade de crença.
Art. 173. É assegurado o direito de os cidadãos se

reunirem livremente e sem arm::>.s. A polícia s6 poderá in
tervir para manter l:lc ordem pública.

Art. 174. É inviolável a moradia. Nela' s6 se p6de
penetrar, sem consentimento do morador, de noite, para
acudir vítimas de crimes ou desaslres;e' de dia, além dos
casos referidos, só com ordem escrita de juiz competente.
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Art. 175. O sigilo da correspondência é inviolável,
salvo caso de guerra ou cOnloção interna.

Art. 176. O brasileiro não p6àe ser expulso, depor
tado ou entregue a outro pais, para ser julgado, nem mes
mo em caso de guerra.

Art. 177. Os inventos industriais, as obras artísticas
e literárias· e as marcas de fábrica pertencem a seus au
tores, de conformidade com a lei.

Art. 178. Nenhuma produção nacional pode ser gra
vada de imposto protetor da congénere estrangeira ou na
cional de produtor ou capital estrangeiro.

Art. 179. Não pode convalescer nenhum imposto in
terestadual ou intermunicipal.

Art. 180. É vedado o imposto de tránsito, a barreira
tributária ou qualquer obstáculo á livre circulação de mer
cadoria quites com o Patrimônio.

Art. 181. É garantido o direito de propriedade nos
limites da lei.

Art. 182. Não há justiça especial, salvo a militar
em tempo de guerra.

Art. 183. Todas as pessoas contribuem, na propor
ção de seus meios, e de acôrdo com a lei, para a satisfação
dos encargos públicos.

Art. 184. Todas as pessoas são obrigadas a defender
esta Constituição e a evitar o cumprimento de ordens evi
dentemente ilegais.

Art. 185. Os brasileiros são obrigados ao serviço mi
litar, de acõrdo com a lei.

Art. 186. CUlUpridás as exigências legais, os cargos
públicos súo acessíveis a todos os cidadãos.

Art. 187. Todo cidadão deve denunciar abusos das
autoridades oufnncionários públicos, e promover a respon-
sabilidade dos culpados. .

Art.. 188. Da::--sc-á Habeas-corpus .. ou Mandado de
Segurança sempre que alguém sofra ou esteja na imi
nência de sofrer coação.

Art. 139. Fazom parte da legislação brasileira as
normas de Direito Internacional universalmente reconhe-
cidas. .

Art. 190. A não enumeração de outros direitos ou
deveres, nesta Constituição, não importa exclusão, desde
que sejam resultantes doso. principios constitucionais.

TITULO VII

Da legislação operaria

Art. 191. As bases para a legislação protetora (Io
trabalhador são:

a) dia de oito horas ou menos, de acôrdo com a "natu-
reza do trabalho; .

b) proibição do trabalho noturno e dominical, exceto
do que fôr e:tigido pela própria natureza do serviço;



O quinhão hereditário pode ser limitado.
É Í1it~rdita a usura, a concurrência desleal,
as associações cuja finalidade seja a eleva-
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c) descanso semanal de trinta e seis horas contínuas,
no mínimo;

d) proibição do trabalho aos mCllores de quatorze
anos, e ás· mulheres durante os quatro últimos meses de
gestação e antes de trinta dias do puerpério.

e) a trabalho igual corresponde salário igual, sem
distinção de idade ou sexo.

f) sevéra fiscalização das exigências .higiênicas naa
habitações, escolas, oficínas, embarcações, minas e'hospi
tais;

g) justiça gratuita para os trabalhadores que não
possuam bens além do necessário para a habitação e sub
sistência.

TITULO VIII

Disposições geraes

Art. 192. O Brasil não se empenha em guerI':\ iia
conquista ou de política internacional, quer direta, quer
indiretamente, por si ou como aliado de outro pais.

Art. 193. O Estado continúa separado das igrejas, e
não tem relações de dependência ou aliança com elas.

Art. 194. O ensino nas escolas é leigo.
Art. 195. O ensino religioso s6 e permitido nos

templos, nos seminários, nos conventos e nas residências
particulares.

Art. 196. Os cemitérios tem carácter secular, e são
administrados pelo Município.

Art. 197. Não pode a União tributar bens, rendas e
$erviços dos Estados.

Art. 198. A valorização de imóvel partículaI' opera
da em virtude de serviços públicos pertencerá ao Estado
e ao proprietário, de acôrdo com a lei.

Art. 199. A capacidade das pessoas, o regime dos
bens e as relações jurídicas, de quem tem domjcílio no Bra
sil, são determinadas pela lei brasileira.

Art. 200. Só é legal o casamento civil, que é gra
tuito.

Art. 201. As dívidas públicas são pagas na ordem de
antiguidade da votação dos créditos.

Art. 202. O direito hereditário s6 pode ser reco
nhecido até ao segundo grau, ou e!ltre os conjuges.

Art. 203. Só há liberdade de testar até á melade dos
bens.

Art. 204.
~ Art. 205.

na industria, e
Cão de preços.

Art. 206. O prazo máximo de prescrição é dez anos.
Art. 207. As sociedades anêmimas que explorarem a

indústria mineral, jornais, ou institutos de ensino, não po..
clem emitir ações ao portador.
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Art. 208. É proibida a diversidade de bitolas e as
baldeações nas estradas de ferro.

Art. 209. Ê parte integrante do Orçamento o produto
das operações de qualquer crédito, os saldos de depósitos e
fundos especiais, os impostos e ta~as, e a aplicação futura
dos dinheiros públicos.

Art. 210. Não haverá no Orçamento nenhuma dispo
sição a êle estranha.

Art. 211. Não podem ser concedidos créditos ilimi-
tados.

Art. 212. A bandeira e o hino nacionais continuam
como são, e o seu uso é obrigatório nos Estados, que não
podem ter símbolos ou outro hino.

Art. 2:13. Além da Band~ira referida em o artigo an
tecedente, há a Bandeira de Comércio formada por um
ret:ingulo de pano verde-escuro, tendo ao centro uma en
gren?gem amarela, circundando um dínamo preto ligado
áquela pOl' quatorze centelhas vermelhas.

Art. 214. A Constituição só poderá ser reformada me
diante proposta de mais da metade dos membros da Camara
Técnica. O projeto de reforma segue os tramites do art. 32,
ns. 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 215. Continúam em vigor as leis que não contra
riem, explicita ou implícitamente, as disposições constitu
cionais.

Disposiçúes t1"ansit6rias

Art. 1.0 A Capital da República, em tempo oportuno,
será transferida para o planalto central, aproveitados os es
tudos feitos.

Art. 2.° O Estado que, até um ano depois de promulga
da esta Constituição, nilo tiver Constituição decretada, ado
tará, por: decreto do Govêrno da União, a Constituição de um
outro Estado.

Art. 3.° Enquanto não se objetivar a divisão referida em
o art. 6·, os Estados podem se incorporar uns aos outros,
mediante proposta da maioria de membros de suas Assem
bléias, e com aprovação da Camara '::'~:::nica.

Art. 4.° A Caroara Técnica elegerá, em sua primeira re
nnião, depois de decretar a Constituição, os l\Unistros de
Estado que tomarão posse no prazo má~imo de quinze dias,
depois da eleição. .

Art. 5.° Os :Ministros de Estado, cinco dias depois de
empossados, elegerão o Presidente da República, que tomar,i
posse, no máximo, quinze dias depois da eleição, e nomeará
o Vice-Presidente da República, dentro de cinco dias, conta
dos da data da posse.

Art. _6.° Os' primeiros Ministros de Estado exercerão o
cargo durante cinco anos, e o primeiro Presidente da Repú
blica, durante seis anos, salvo o disposto em a letra e, do
artigo 3i.

Art. 7.° Da segunda legislatura em di~nte passam a vi
gorar os artigos 24, 38, 42, 51, 52 e 53, da presénte Consti
tuição.



Ordenamos a todas as autoridades que executl;m c facam
executar fielmente tudo que nesta Constituição se contém.

Publique-se e cúmpra-se em todo o território do Pais ~

- É o Anteprojeto.
Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 1933. - Socrates

Diniz.

N. 186

Ao art. 19, letra d. Substitua-se a palavra inexploradas.
pelas seguintes: não trabalhadas.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Caloueras .

Justificação

A palavra inexplorada refere-!"e sómenle ás pesquizns ou
determinacões dos elementos inccrtos do valor da mina ou
jazida ou da quéàa dál;ua, enquanto o intúilo do artigo é o
fato da falta de trabalho ou de lavrnnça na mesma mina ou
quéda dágua. Não é o estudo do fato natural. A confusão
faz-se com inexploilé, que a tradução portugucsa erronea
mente assimilou a inexploré que é tão sómenLe o trabalho de
pesquizas, único que é visado pelo artigo, e não a f,lHa de
utilisação industrial da mina ou da queda dágua, que é o
único motivo justificativo da intervenção do Estado, para
substituir a um proprietário que não queira ou não possa
lavrar a mina, outro que se ache disposto a valorisá-Ia.

N. 197

Suprima-se o § 8°, do arligo iH - Título XI.

Jus tificação

Os ConstHuintes de 1801 soubcram criar um ambiente
como em nenhum ont:.-o país, anu!anLlo todas as possibili
dades de lutas religiosas enLre nós.

A Nacüo Brasileira, embora caLólica, apostólica e ro
mana em sua grande maioria, nflO sentiu qUU.!qUCl' diminui
ção em sua fé religiosa. Por isso mes-mo parece disllcns~i\'el,
}JerfeiL'amente dispensável, o pai'úgra(o acima referido. Po
deremos mesmo- exemplificar com o ensaio que São Paulo
fez, após a Revolução de 1930, c apontar os resultados con
traproducentes perfeitamente evitáveis:

Sala das Sessões, 14 de De-zembro de 1933. - AnU,nio
Pennafort. - João MiGuel Vitaca. - Mm'io .. Manhães. 
Francisco de Moura. - Antonio Rodri(Jues de Souza. - .4.cyr
Medeiros. - Guilherme Plaste]'. - Waldemar Rei/i.dal.

> Sebastião de OUveíra. ,....... Gílbert Gabeira.

N. 226

Emenda ao Título I das Disposições Preliminares do ante
projeto de Constituicão, apresentada pelo DepuLad? de classe,
Alberto Surek. - -

Ao artigo 5° Título I: Onde se diz: - "mediante aquie
cência das respectivas Assembléias Legislativas,.e~ duas ses
sões ordinárias, etc., diga-se: "mediante plesblcltos promo-
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vidos por deliberação das respectivas Assembléias Legislati
vas, os quais serão levados a efeito pela justiça eleitoral ou
por um órgão que se crear para tal fim. .

Justificativas

Ainda que eleitas pelo povo, nem sempre as Assembléias
se conservam iieis aos imperativos emanados da vontade e
das aspirações do mesmo.

De acôrdo com o que está dispos.to no Anteprojeto, as
maiorias, tantas vezes desastradas e até antipolfticas, pode
riam atentar, nas Assembléias Legislativas contra os interes
ses e aspirações do povo, mutilando, modificando, á revelia
do mesmo e sem razão de ser, o Território dos Estados.

Penso pois, que, para os fins colimados pelo artigo 5°,
Titulo I, torna-se necessária, imprescindivel mesmo, uma
consulta prévia e direta ao povo. O objeto dessa consulta, é
claro, deve ser fudicado por maioria de votação das Assem
bléias Legislativas. O assunto constituindo como constitue
motivo para uma delegação especial de poderes, deve esca
par ao mandato ordinário a taes Assembléias conferido.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Albe1'lo
Surek. .

N. 235

Ao artigo 19:
Suprima-se a letra c do artigo 19.

Justificação

Quer encarado sob -o aspecto da defesa nacional, quer
sob qualquer outro,. não se justifica0 dispositivo do Ante
projeto, que com ser uma expropriação lesiva aos Estados,
acarretará graves perturbações na ordem política, adminis
trativa e econÔmica dos mesmos, sacrificando direitos e in
teresses respeitáveis'.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 1933. - Clcmentino
Lisboa. - Mario Chermont. - Veiga Cabral. - Moura
Carvalho. - Leandro Pinheiro. - Joaquim Magalhães.
Martins e Silva.

N. 238

- Substitua-se o art. 70 pelo seguinte:
Art. Correios, telégrafos e radiocomunicações, bem'

como bancos de emissão, moedas e alfandeó<-s, são da com
petência privativa da União.

Justificação

A emenda decorre da coerência que presidiu a redação
àa emenda ao art. 33, inciso 6°, e, pelos seus' têrmos, atende
melhor ao princípio geral estabelecido no art~, 7°.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de ~93S. - Augusto
de Lima.
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N. 261

Acrescente-se, onde convier:
"Art. 8ão casos imperativos de intervenção federal,

independente de l'equisicào dos governos, ou autoridades
locais:

I - A incursão de bandos armados, com fins crimino
sos e atentatórios dos direitos, cuja inviolabilidade·esta
Constituicão assegura a brasileiros e estrangeiros residentes
no Brasil (art. 102); quer essas incursões se verifiquem
~om caráter permanente, ou não; em grande ou pequeno.
~aio de ação; em um ou mais Estados, ou nas regiões fron
teiriças de diversos: bastando, para que a União determin6
a sua iIV<ediata. perseguição e extinção, por forças nacionais,
qU6' tais providRneias lhe sejam reclamadas, mediante re
presentação de camara,; municipais, associações comerciais
ou culturais, ou de funcionários judicia;s, residentes ou
localizados nas zonas assoladas, ou prejudicadas por tais
hordas de criminosos e bandoleiros. Deliberada a interven
ção, o Govêrno Federal notificara os Estados interessados a
prestarem seu. concurso, pelos meios que forem indicados,
para o completo êxito das diligências primitivas e legais.

II - A superveniência periódica e mais ou menos pre
vista, em determinados ciclos de calamidades climáticas que
devastam e assolam grande extensão· dos Estados do Nor
deste e do Norte do Brasil, acarretando o êxodo e a mortan
dade de suas populações, e a ruina de suas culturas e cri
a<;.ões: para cuja eficaz proteção, a União continuará ti.
mant~r serviços federais devidamente organizados e apare
lhados."

Justificação

Estas duas emendas, que são postula~as do programa.
do "Pa.rtido Social Democratico da. Baía", não cal'eCem de
longa sustentação: lior si mesma,s, pela simples exposição,
se impõem ao voLo da Assembléia Constituinte: Atendem e
visam providências inadiáveis súhre duas das maiores e
mais extensas calamidades, quê infelicitam, deSTadam, em
pobrecem, amisCZ'am e aniquilum uma quarta parie do ter
ritório do Brasil, habitada pOi' quasi um terço de suapo
pulação nacional: o "banditismo c as scws"; ambas ime
re;;idas e injustas; porque são impostas aos nossos irmãos
do' Norle e do Nordeste por faLalidadês; de ordem social e
hist6!'ica umas; ou dependentes de sua si1.uaçfio geográfica
outras.

O que não se explica. não se j]lslifica, nem compa
dece com o nosso estado de civilização e cultura, é a pcrsis
tência dessas duas vergonhosas manchas no panorama bra
sileiro, graças á tolerancia, á inércia e á indiferenc·a dos Po
deres Supremos da nação, que se instituem para garantir e
assegurar não somente a felicidade e a prosperidade geral
dos nativos ou estrangeiros que habitam ou residem sQb
seu pavilhão; mas ao menos para lhes manter os direitos
imprescritíveis e sagrados á vida, á honra e a liberdade.

~ irrisório, ridículo e indesculpável, que no tão re
gulamentismo e minttdentís."imo art. 13, do anteprojeto da
Constituição, de tudo tenham cogitado os seus colaborado
res, cujo "íntervencionismo" desce e se preocupa até com
os vencimentos de um trimestre de qualquer juiz local;

VOLUME lU 5
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pouco lhes importando que massas numerosas rie milhares
e centenas de mil inocentes crianças, virgens e mulheres
deseladas, homens laboriosos e encanecidos no amanho das
terras e no serviço da Pátria, continuem a "damar no de
serto" e a morrer á míngua "de pão, de justiça e de piedade
e socorro", nos ínvios sertões e nas estradas devastadas,
onde imperam as tira,nias acumuladas e associadas, de sol
abrasador e das terras calcinadas, a par das depredações
dos facinorosos "Lampeões", infames e deshumanos, asso
ladores daquelas regiões, .,sem govêrno há dezenas de
anos"!. ..

No meu Estado e no Govêrno do seu benemérito atual
dirigente todos os esforços têm sido empregados.

Sei que um dos meus companheiros de bancada, o Depu
tado Manoel l'\'oyais cuja família tradicional nos sertões
de Pernambuco tem de perto experimentado os horrores de
ambos os flagelos apresentará indicação neste sentido e d~

fenderá com o vigôr do seu talento. Aguardemos.
Essas duas emendas aditivas não desdouram o meti

culoso art. j 3 do anteprojeto:
Impõem-se á nossa meditação!
Sala da:; Sessües. em 16 r:!e Dezembro de 1933. - Ne

greí7'os Falcão.

N.· 267

Ar!. 19, letra d - Suprima-se:
Art. 19, segunda parte. letra b, redija-se assim: as mar

gens dos rios e lagos navegaveis. as minas e terras devolutas
situadas nos seus respectivos territórios.

Ar!. 116, e par. 1° - Suprimam-se ficando o parágra.fo
2° constituindo um artigo, e o terceiro o parágrafo único
dêsse artigo.

o anteprojeto adotou a tradição dominante no Império:
tudo em bcnefício do Poder Central - da União" Nudn para.
os Estados.

Nas restrições opostas á. autonomia dos mesmos. na. dis
tribuição das rcmias e no estabelecimento do domínio dos
bens, süo impressinnnntefl Ofl di!::positivos do anteprojeto.

Os casos de intervenção federal foram ampliados por
todos os pretextos.

Na distribuicão dos impostos a União ficou com tudo,
cbamando a si até (l imposto de exportação sôbre o qual se
basea toda a legislação tributária dos Estados.

O imposto de exportação incide sôbre os prodútos dos
Estados e, portanto, a estes sómente interessará ir diminu
indo a taxação até extinguí-la de todo.

Assim procedendo, os Estados pouparão as suas forças
produtoras, alivi:l1ldo-as dum imposto evidentemente inhábiL

Os autores do anteprojeto retiraram dos Estados o im
posto de exporta<;.ão, provavelmente porque entendem e,
já era tido como retrógrado em 91. ,

Mas; estabeleceram que a União podia decretá-lo ..•
Deram-no á competencia exclusiva da União .••
O imposto de exportação é a melhor fonte de receita

de todos os Estados do Brasil •
.Não se pode êxtinguí-Io senão quando se lh~ dér um

sucedaneo.



apostas a êsse domínio tornam-no
adotadas no art. 116 e parágrafo

das terras devolutas por parte dos
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. A sua extinção inopinadamente daria lugar a que os
Estados, na quasi totalidade. ficassem reduz.idos á situação
prevista pelo IJarágrafo único do art. 12 do anteprojeto.

As terras devolutas devem continuar no dominio dos
Estados, tal qual ocorria na vigência da Constituição de
1891.

, As mui tas restrições
ilusório. As su'gestões
10 anulam a propriedade
Estados.

Se o antp.projeto atribue a propriedade dessas terras
aos Estados, niío póde determinar que elas se adquiram dessa
ou daquela forma.

Competirá aos Est.ados tomar, mesmo adotar' em suas
const.ituições as medidas de grande alcance social lembradas
no dito artigo e seu parágrafo. ~

E os abusos partem sempre dos mais fortes, dos mais
poderosos.

Deixemos, pois, na Constituição, bem definidos os direi
tos dos Estados e os poderes da União.

Sala das Sessões, iG de Dezembro de 1933. - Cunha
Mello. - Al'varo ~laia. - Alfredo da Matta. - Lttiz Tirelli.

N. 277

Art. 6~. Suprima-se .

.r'usfificação

Dispõe êst.e artig-o que abundeira. o hino. o escudo e
:.\s 3.l'mns nacionais ~üo de uso obrigatório nos Estados e que
lhes é ved3do ter símbolos ou hinos próprios.

Quanto :1 primeira parte, decorre tão evidentemente da
união federativa. do princípio da unidade nacional. que não
é mi~tér consagrú-Ia no texto constitucional porque nele está.
implícita. Ning-uem j:imais contestou a' obrigatoriedade dos
símbolos e hinos nacionais em todo o tcrritôl'io brasileiro.
Inscrever na cnrtr. tal obrigação será uma inutilidade e terá
a inconveniência de fazer crer que haja quem suponha fa
cultativo' tal usó.

Relativame-::lte á, segunda parte do artigo. contem medi
da que vi:-n estreHar os laços da unidad3 nacional, mas po
derá da.r na prática efeito contraproducente.

A c:xistencia de bandeiras e hino~ peculiares a alguns
Estados e Municípios não tem até hoje pre,iudicndo a uni
dade de sentimento nacional.

A proibiçüo do uso det.ais símbolos, que representam
tradil;ões respeil.:,Í\·eis, em vez de despertar o amor á pátria
comum, poder"". vir a torná-la odiosa. Em vez de dcsarraigar
o apreço a tais emblemas dcnodo a substituí-los pelos na
cionais, poderá a :rroibicão envolvê-los em uma auréola de
mistério, transformando-os em vitimas inGcentes de injusta
perseguição. Será meio adequado para fortalecer o prestí
gio de tais símbolos regionais. Certos Estados e cidades 'não
se conformarão com a perda de seu<: brazões históricos' e
será mistér ou transig-ir ou empregar -providências coerciti
vas. Num caso, será o desprestígio e o descumprimento da
lei, e, noutro, o rastilho de desordens e de lutas.

Porque levantar esta questão, agora? Não está evi
-dente a inoportunidade de tal medida? Acaso a intransigên
cia serviu algum dia de balsamo para feridas'?
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o fortalecimento da unidade nacional não é obra da.
Constituição e sim da política, no mais alto sentido desta
palavra. _ ..

A Federação só se manterá se a União fór vantajosa e
querida. Não devemos confiar na fôrça para impOr a exis
tência comum.

A coação gera ódios e êstes nada contróem. Cumpre
nos alicerçar a unidade nacional no amor e no respeito de
todos os brasileiros.

Sala das Sessõee, 16 de DeZí~lllbro de 1933. - Da.niez' de
Carvalho.

N. 280
Ao art.
Acrescente-se:
§. É vedado á União. aos Estados e aos Municípios

prescrever leis que ofendam direitos adquiridos.

JUBtificação

A Constituição atual art. H, n. 3 veda, tanto á União
como aos Estados prescrever leis retroativas. Reina, entre
lanto, na doutrina, acesa disputa sôbre se as leis são retro
ativas ou h-retroativas. Seria fora.de propósito aprofundar
aqui esta questão que poderia parecer excessivamente aca-
demica. :

Os partidários da retroatividade entendem que esta se
limita quando no campo de sua aplicação a lei encontra di
reitos adqu iridos .

Por outro lado, os setários da irretroatividade reconhe
cem que a lei pode ser retroativa, e frequentemente o é,
quando não fere tais direitos. Isso, quer dizer que as duas
doutrinas coinc.idem nas aplicações práticas: - O direito
adquirido 6 o limite da lei no tempo. };;ste ponto ficou bem
esclarecida no estudo do acatado Professor :Matos Peixoto.

Nessas condii/ões, vedar, como faz a Constituição atual,
as leis ref.roativas é assumir uma posição doutrinária que
não convém a um código de leis, maximé ao código funda
mental.

E se oc princípio da retroatividade,. consagrado na Cons
tituição de 1891, se resolve afinal no respeito aos direitos
adquirilos, será r1referível substituir o dispositivo do ar
tigo 11°, n. 3 pela fórmula da emenda que resolve a questão
de maneira prática e satisfatória. Basta que fiquE\ consig
nado o respeito aos direitos adquiridos sem que seja pre
ciso entrar em detalhes quanto á definição e conceito dêsses
direitos.

Ê isso matéria que á doutrina compete fixar e estabe
lecer.

Sala das Sessões. 16 de Dezemhro de 1933. Daniel de
Carvalho. .

N. 281.
Ao art. 12.0:

Substitua-se o art. 120 e seu parágrafo único pelo ar-
tigo 5° da Constituição de 1891. que reza: -

"Incumbe a cada Estado prover a expensas próprias às
neaessidades do seu govêrno e administração; a União, po-
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rém, poderá prestar socorros ao Estado que em caso de ca
lamidade pública o solicitar".

Justificação

o art. 12° permite, sem mais nem menos, a interven
ção nos Estados quando êstes, por qualquer circunstancia,
nao pudér suprir as necessidades da sua administração.

Isto pode, é certo, resultar de maus governos, mas po
de ser tambem consequencia de calamidades públicas.

Quanto aos maus governos, o remédio está não na in
tervenção, mas no próprio sistema representativo, e, quan
to' ao caso de calamidade pública, não se compreende que
a União negocie em troca do auxílio que prestar ao Estado
necessitado a intervenção em assuntos de sua exclusiva.
competência.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 282
Art. 4°:
Suprima-se.

Justificação
,-,.

O dispositivo:""-manda observar, quanto aos limites en
tre os Estados, a situação de fato ou de direito.

Uma dessas soluções não pode coexistir com a outra,
por serem contraditarias. Se prevalece o critério de fato,
não pode prevalecer o do direito e vice-versa.

Além disso, comete-se o encargo de dirimir as questões
a uma entidade administrativa nomeada pelo poder exe
cutivo da União. Atualmente, cabe ao Supremo Tribunal
Federal tão alta função que o dispositivo transfere aos co
missários do govêrno e não se determinam as condições dE!
saber, reputação e independência. para a escolha. de tais
agentes do executivo.

Acho perigosa a inovação.
Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. --...,; Da:ni'!l de

Carvalho.

N. 283

Ao a1't" 8°;
Suprima-se.

Justificação

O artigo patenteia a preocupação cent.ralizadQra do
anteprojeto que vae ao ponto de pretender estabelecer Utu
los uniformes para os funcionárlosestaàuais e muni~ipa!s.

Esta restrição á capacidade ,jurídica dos Estados estã
em conflito com o regimen federativo mantido pelo ante
projeto.

Dai a justificacão da emenda apresep.tada.
Sala das Sessões, 12 de Dezembr,o de 1933. - Daniel de

Carvalho.
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N. 285

Ao art. 13° letra e e g e segunda parte da letra i in
verbis - "e o o pagamento dos vencimentos de' qualque1'
juiz e1n atraso por mais de três ·meses de um. exercício fi
nanceiro."

Suprimam-se.

Justificação

São três casos novos de intervenção nos Estados de
que não cogita a Constituição reformada em 1926, a qual,
nesta parte, nos parece ter regulado mais judiciosamente a
matéria.

Não há dúvida que merece aplauso a idéia de obrigar
os Estados e os municípios a dispender, pelo menos 10 %
dos impostos estaduais e municipais com a instrução públi-
ca e o serviço de higiene. .

Mas lambem é certo que autorizar a intervencão por
êste fundameuto constitue uma perigosa arma pública nas
mãos do Poder Executivo.

Bast.a que um município, um só, deixe de contribuir
com os :I O % marcados no anteprojeto para que o Presi
dente da República fique constitucionalmente autorizado a
intervir no Estado, desmontando a sua organização política
e administrativa.

Sempre que o Presidente da República tiver interesse
em mudar a sit.uação política de um Estado, não lhe será
difieil descobrir no Estado algum município que não des
penda os famosos·:I. O %.

Não se justifica t.ão pouco a intervenção no caso de
uma infração do pre~to contido no art. 17° que visa os
impostos int.erestaduais e municipais, bem como qualquer
medida que embarace a livre circulação dos produtos na
cionais e estrangeiros e dos vcículos que os transportarem.

A sanção contra as infrações desta natureza é a anu
lação do ato peio Poder Judiciário, ao qual os interessados
devem recorrer.

O próprio anteprojeto no § 40 do art. 102 ínstitue re
médio adequado. (l\íandado de segurança).

Se existe meio fácil e pronto para acudir ao mal 
por que fazer disso um caso de intervenção, que é um mal
muito maior?

Não tem do mesmo modo o menor fundamento a inter
venção no caso de atraso por mais de três meses no paga
mento de ycncimento de qualquer juiz.

Não se justifica em primeiro lugar o privilégio insti
tuído em favor dos .iuízes, que são funcionários públicos e
não devem ter melhor tratamento que os demais servidores
intervenção no caso de cessação de pagamento-de sua dívida
l'undada por mais de dois anos. E essa mais uma razão
do Estado~ Além disso, o art. 13° letra f já autoriza a
que aconselha a eliminação da última parte da letra e do
ar1. :13.

'Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.
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N. 286

Ao art. 13.0

Acrescente-se:
Letra l: "Para decidir da legitimidade dos poderes es-

taduais em caso de pluralidade". .

.Justificação

A letra d do arte 13° autoriza a intervenção para ga
rantir o livre exercício dos poderes estaduais por solicita
ção dos seus legítimos representantes, mas êste é um caso
diferente da hipótese visada pela emenda. A letra d pres
!'upõe um movimen.to agr~ssivo contra um dos poderes do
Estado o qual para se garantir deve solicitar a intervenção
ao Pres~dente da República.

Suponha-se, por exemplo, que o Presidente do Estado
com a fôrça pública impeça â Assembléia Eatadual ou o
Tribunal de JnsEç;a do Estado de funcionar livremente.
Essa hipótese enquadra-se na letra d do art. 13.

O caso de pluralidade dos -poderes estaduais é diferen
te. E bem se concebe que, não sendo líquidjl a situação de
quaesquer desses poderes a solicitação dêlês não pode ser
exigida como requisito para a intervenção.

A questão sôbre a legitimidade dos poderes em con
flito não se inclue, portanto, na hipótese da letra d e exi
ge por isso mesmo uma disposição especial para regular o
assunto. Tanto mais quanto esta questão sómente pode ser
resolvida pelo Congresso Nacional, ao passo que a inter
venção no caso da leira d é apenas da competência do Pre
sidente da República.

Aliás êste caso de intervenção está previsto na consti
tuição de 1926. art. 60 § 10 com a diferença de falar apenas
em duplicata e de. não fazer a disLincão, que julgamos ne
cessária, entre a hipótese da letra e a da emenda

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Dan.iel de
de Carvalho.

N. 287

Ao § 10 do art. 130 :

,Em vez de letra e e f. diga-se:
c, e e f.

Justificação

A modificaoão decorre da supressão e do acréscimo
propostos.

Sala das 'Sessões,::12 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 288

Ao art 130 letras h e i:
Substitua-se:
Letra g - "para assegurar a execu1;ão das leis e sen

-tenças federais."
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Justificação

A constituicão de 1926 sOmente autoriza a intervenção
para assegurar a execução das sentenças federais ao passo
que a letra i do art. 13° autoriza essa intervenção para
forçar o cumprimento das "decisões e ordens da justiça".
Quer isto dize]' qUE' a intervencão se pode dài', também, pois
o dispositivo não distmgue, para garantir a execução das
sentenças e ordens da justica local. É bem de yer que isso
é maLéria da alçada dos poderes estaduais que não pode ser
erigida em caso de intervenção, podendo dar margem a abu
sos e manobras políticas.

Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho. .

:N. 294

Ao art. 13, acrescente-se:
§ 5.° A Assembléia Nacional autorisarã o Presidente da

República a assumir o govêrno· do Estado no caso das letras e
e f, assim como no caso da letra e, quando considerar ilegais,
no caso de pluralidade, os poderes em conflito no Estado.

Justificação

A figura do interventor não consta expressamente do
anteprojeto, assim como não consta da Constituição de 1891.
:É sabid6 <rue essa omissão tem sido considerada motivo con
tra a nomeação de interventores em mais de um episódio de
nossa vida política. Convém que a futura Constituição escla
reça o assunto determinando os casos em que seja necessária
a nomeação de interventor. Parece-nos que êstes casos são
tres: intervenção para manter os princípios constitucio
nais, para decidir os casos de pluralidade dos poderes locais,
e para reorganização das finanças do Estado, no caso da letra
f. Nos primeiro e terceiro casos, é óbvia a necessidade de um
agente do Govêrno Federal para operar no Estado o restabe
lecimento dos princípios constitucionais ou para fazer a reor-

, ganização financeira do Estado. :f:ste agente é o interventor.
No caso de pluralidade dos poderes locais, a necessidade

do interventor depende da soluCão que a Assembléia adotar.
Se eles reconhecerem como legitimo um dos poderes em
conflito, é claro que não será preciso nomear interventor.
Mas pode suceder que ela considere ilegítimos os represen
tantes de todos os poderes em luta. E nesta hipótese, é evi
dente a necessidade de um interventor para organizar politi
camente o Estado.

Sala das Sessões, 12 de Dezemhr.o dl\ 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 295

Ao art. 13, acrescente-se:
§ 6.° O interventor não poderá ter mais poderes e atri

buições do que o Presidente do Estado, de acôrdS7ciom a legis
lação local.

Justificação

O interventor' é uma entidade para substituir no Estado
o seu Presidente. _L\.s suas siribuições, portanto, não devem . ~
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ir além das que têm o executivo local. Basta esta considera
ção, para justificar a emenda.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 297

Art. 13:
Suprima-se a letra c e a segunda parte da letra i, onde

se permite a intervenção nos Estados "para assegurar o pa
gamento dos vencimentos de qualquer juiz em atrazo por
mais de tres meses de um exercício financeiro".

Just'ificação

Não julgo plausível a intervenção pelos motivos em
apreço.

Sala das Sessões, em 15 de Dezembro de 1933. - .4:l'1'uda
CamaTa. - Augusto Cavalcanti. - Arruda Falcão. - Alde
Sampaio. - Souto Filho. - Arnaldo Bastos. - A.gamemnon
Magalhães. - José de Sá..

N. 332

Ao art. 3°. Redija-se assim:
As unidades federativas atuais são os Estados que conti

nuarão a existir com os mesmos nomes, e o atual Distrito
Federal, que passará a denominar-se Estado da Guanabara.

Ao art. n. I - Das disposições transitórias.
Suprima-se desde as palavras "efetuada esta" até final.
_.\0 n. 21 do art. 33.

Redija-se assim:
"Organizaçãó Municipal do Distrito Federal, onde haja.

de ser definitivamente estabelecida a Capital da União eser
viços nêle reservados a sua competência"'.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Jones Ro
cha. - Olegario Mariano. - Augusto Amaral Peixoto. 
Raul Leitão da Cunha. - Henrique Dodsworth. - E. Pe-
reira Carneiro. - Waldemar Motta. Ruy' Santiago. .

"De Cabo Frio - Deputado DI'. Jones Rocha - Assem
bléia Constituinte - Palácio Tiradentes - Rio. - Estou de
pleno acOrdo coin emenda da bancada carioca relativa auto
nomia do Distrito Federal. Pode considerá-la firmada com
a minha assignatura. Agradecido sua communicacão. - Jli
guel Couto."

N. 344

Art. 12, parágrafo único, redíja-se assim:
"O Estado que, por insuficiência de renda, não provêr de

-:maneira efetiva, a tais necessidades poderá, para êste fim,
receber da União suprimento financeiro.

Em tal caso poderá ela intervir na administracão esta..
dual para o efeito de fiscalizar ou avocar os serviços a que
o auxilio se destinar." -,
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Justificação

A Constituição de 1891 e o anteprojeto apresentado pelo
Govêrno .ProvisÓrio á Constituinte de 1933, asseguram aos
Estados em certas situações excepcionais, a assistência da
União.
" Essa assistência, no regime federativo, é um direito dos
Estados, um dever da União:

Por meio dela, se fortalece a própria unidade política e
territorial do país.

Na Constituinte de 91, Meira de Vasconcelos, figura des
tacada da representação pernambucana, afirmou:

"O regime federativo não é mais do que um pacto de
amizade, de fraternidade, entre as antigas províncias do Im
pério, e por consequência, o subsídio que a União presta ao
Estado, que sofre, não é uma generosidade, mas sim o re
sultado dum dever".

A comissão dos 21, na Constituinte daquela época, aco
lheu as idéias de Meira de Vasconeelos, e incluiu entre os
preceitos constitucionais: a ass'istênc:ia, em certas sit'uações,
aos Estados.

::: Adotando como fórma de govêrno o regime federativo,
()~ autOres do anteprojeto constitucional apresentado á Cons
tituinte de 1933, não poderiam discrepar dessa orientação:

Fizeram-no, porém, de maneira original.
Excluiram a assistência da União aos Estados nos caso!

de calamidadl) pública, e descobriram na hipótese prevista
pelo parágrafo único do art. 12, mais um caso de interven
ção rederal.

E, não só de intervenção federal, mas de suspensão da
autonomia estaduaL ..

Quem ler o anteprojeto constitucional, desde logo, ex
t.ranha as exeçõcs odiosas opostas á autonomia dos Estados.

Está a.ssim redigido ° parágrafo único do art. 12 do an
teprojeto constitucional:

O Estado que, por insuficiência de renda, não provêr,
de m:meira, a tais necessidades, poderá para êste fim, rece
ber da União suprimento fin:mceiro. Em tal caso, poderá ela
intel'vir na administração, fi.~ca.lizando ou avocando o .~erviço

a que êle se destinar, ou suspendendo a autonomia estadual.
Porventura a intervenção federal, medida extraordinária

para casos excecionais, tão ampliada pelos autores do an
teprojeto, já não importa num hiato na vida t:lonstitucional
do Estado int.ervindo, já não é a suspensão provisória de
sua autonomia?

Se a União intervém na administ.ração, assume a gestão
dos negócios do Estado, ·suspende a sua autonomia.

Não se compreende que, depois de dar a União a facul
dade de intervir nos Estados, na situação prevista pelo pará
grafo único do art. 12, ainda se diga: suspendendo a auto
nomia do Estado. Estas palavras _ou são redundantes, ocio
sas, desnecessárias porque a intervenção suspende a :lutono-

r mia do Estado intervindo, ou, têm um segundo sentido, uma
outra intenção.

.. Situações financeiras difíceis, angustiosas, impossibilida
des transitórias de provêr as despesas de seus ser.viços, to
dos os Estados do Brasil têm tido. Muitos ainda têm. AJ)li
cada a rigor a sanção prevista pelo parágrafo único do art. 1.2.
do antéprojeto, teríamos alguns Estados com a autonomia
suspensa,. reduzidos a territórios. O Poder Central não deve
resolver esses transes difíceis da vida financeira das unida-
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des da Federação com tanto castigo e tamanha severidade.
A União também tem seus deficits, apesar do privilégio

de fazer dinheiro...' .
Como quer que seja, sendo, como é, a assistência aos Es

t.ados um dever da União, como admitir-se o cumprimento
dêste dever com tanta diminuição e castigo? Como preten
der-se' que, para I;ozar os benefícios duma assistência a que
êle tem direito, sofra o E~tado o maior dos atentados á sua
autonomia política? Sôbre uma intervenção, tenha a sua au-

. t.onomia suspensa, reduza-se a território? Realmente, a au-.
tonomia politica é o pressuposto da autonomia econômica.

Sem uma não póde existir a outra.
Mas. a falta de expressão econômica de alguns, da maio- '

ria dos Estados do Brasil, talvez, vú encontrar na própria
orientaçfJo do GOVÔl'UO Federal, no abandono a esses mesmos
Estados, na falfP.. de assistência aos seus problemas mais dor
sais, a sua causa mais censurável. Os fenômenos econômi
cos mudam muito o centro das atiVidades humanas.

:Knm país de extenso ter!"itório, duma natureza das mais
ricas, das mais férteis do mundo, como o Brasil, não fôra a
orientação exclusivista dos Poderes Federais a respeito de
eertas regiões e, provavelmente, todos teriam expressão eco
nômica, todos viveriam sem ameaoas impressionantes con
tidas no anteprojeto de Constituição.

Não havia mistér· de casos novos de intervenção federal
para con~crtaI' finanças estaduais.

Enquanto os Estados perdem na sua expressão econômi
ca, o Govêrno Central amplia as suas faculdades, excede-se
nos seus poderes.

Quem não tem independencia econômica, não pode ter
autonomia política. A tése seria simpática, admissivel, se,
para essa falta de expressão econômica, não houvesse o pró
prio Govêrno da Republica concorrido por todos os meios
numa grande porcentagem.

Ademais, os autores do anteprojeto con:::titucional, no ar
tigo 13, letra t, ~stabeleceram também como, caso de inter
venção federal: a necessidade de reor(Janizar as fina·nças do
Estado, cuJa incapacidade para a vída autónoma se dem.onstra
pela cessação de pa(Jamentos de sua dívida fundada, por mais
de dois anos.

Reproduziram o n. 4 do artigo 6° da Constituição de 24
de fevereiro. novidade da reforD;la de 1926. .

Ora, o Estado que não pode provêr á subsistência de
seus serviços administrativos e o Estado cuja incapacidade
para a vida autônoma se tenha revelado pela falta de paga
mento de sua dívida fundada. de fato, estão muito aproxi
mados na sua situação econômica.

Porque puni-los com a capitü-diminutio duma interven
ção federal e até com a suspensão de sua autonomia, redu
zindo-os a territórios?

Porque não reservar-se essa medida para casos extre
mos, isto é, para aqueles em que estejam em risco o pró
prio interesse nacional?

No regime adotado em 91, tivemos diversos casos de
intervenção federal nos Estados?

Quais os beneficios dessas intervenções?
A substituição de homens na administração dêsses Esta

dos e nada mais.
A desorganização política dêles, desrespeitos e atropelos

de toda a especie dos seus cidadãos pelos quais a União tem
sido tão onerada. ...
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Todas as intervenções decretadas entre nós. tiveram fi
nalidades políticas pessoais, de partidos, de situações.

A autonomia dos Estados em tudo quando disser respeito
ao seu pecnliar interesse da União, não pode ser objeto de
tantas restrições.

Os Estados pequenos Wm sempre, pela sua falta de si
gnificação política, de prestígio para obter os melhores qui
nhões na distribuicão dos favores feitos com as rendas fe
derais, uma situação inferior.

São sempre satélites.
Os grandes defendem com exaltação. muito louvável a

sua autonomia, mas, são muito indiferentes pela autonomia
dos pequenos.

Aliás, mercê de incursões indébitas na vida política dês
ses, conseguem fortalecer-se na política central.

. Os exemplos estão vivos e gritantes na memória de todos.
nas dolorosas realidades que provocaram a revolução de ou
tubro de 1930.

Aproveitemos-nos dêJes como ensinamentos e. desde que
desejamos alguma coisa melhor, facamos da Federação um
verdadeiro pacto de amizade e fraternidade.

Dentro dêsses sentimentos, não se pode admitir que a
União preste assistência a um Estado, diminuindo-o, suspen
dendo-lhe a autonomia, reduzindo-o a território .

.Justo, é. porém, reconhecer-se. que auxiliando o Estado
numa situação I:'.special, em dificuldades financeiras tão sé
rias como as previst.as pelo parágrafo único do art. 12. fique
o Govt;rno Federal com o direit.o de fiscalizar, e de avocar
os serviços a que se destinar o auxílio.

Não se reconhecesse ao Govêrno Federal essa faculdade, e
li concessi\o do auxílio financeiro poderia converter-se num
abuso, na continuação dos desatinos administrativos em que
têm sido tão férteis certos governos estaduais.

A concessão tornar-se-ia uma medida desigual, prejudi
cial á União. sobretudo aos demais Estados.

A situação financeira dum Estado que não pode provêr
a sua subsistência, as despesas de seus serviços, pode ser
transitória, devida a causas diversas, e não só á mêj. adminis-
tração. .

Auxiliando êsse Estado, intervindo nele para fiscalizar a
boa aplicação do auxílio concedido, assumindo mf':smo a ges
tão dos seus negócios, o Govêrno da União deve fazê-lo tem
porariamente, até restabelecer o equilíbrio financeiro do dito
Estado.

Daí, propormos que essa intervenção, de finalidade eco
nômica e não política, se realize com respéito, com rc:ssalva,
tanto quanto possível das faculdades administrativas das au-
toridades estaduais. .

Assim pensamos ter atendido melhor aos interesses do
Estado que precisa do auxílio financeiro e da União que vai
dá-lo.

Sala das Sessõmes, 18 de Dezembro de 1933. - Cunha
J[ello. - Alvaro Maia. - Alfredo da J.1fatta. - Luiz Tirelli.

N.,346

Ao art. 19 - Suprimam-se_ as palavras: excepto as
margens dos rios e lagos navegáveis.
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Justificação

Visando o artigo intensificar o aproveitamento das ri
quezas do subsólo e das quédas dagua, como se dificulta o
acésso ao rio interpondo entre êste e as terras um reginro
dominical,extranho, como é o das margens que, na legisla
ção atual, pertencem, em determinada extensão, á União na
parte de marinhas? Para que dificultar assim o acésso ás
margens, aos canais de derivação laterais todas as aguas do
corrente.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Calogeras.

N. 355

Ao art. 8°, acrescente-se: Mas, os titulos militares só a
militares poderão ser concedidos.

Justificação

É que, dada a especialização eada vez mais frisante da
técnica militar, não se p6de compreender senão como honra
ria inócua e tôla a concessão de títulos militares a civis que
não possuem e não podem possuir aquela técnica.

A bravura, a coragem pessoal, a energia, se ainda são
qualidades necessárias á função militar, não constituem, en
tretanto, o requisito único indispensável para que um cida
dão possa merecer um título que é técnico por excelência.

Ademais, essas concessões podem constituir sério entrave
á vitória das armas brasileiras em tempo de guerra.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Ewald
Possolo. - Eugenió Monteiro de Barros. - Alberto Surek.
- Edmar da Silva Carvalho. - Ferreira Néto. - Francisco
de Moura.

Título I -:- Da organização federal.
Acrescente-se ao art. 12, parágrafo único. título "Da

organização federal ", o seguinte:
."Até o restabelecimento da sua situacão econômica-

.financeira". - :
Sala das Sessões, 18 de Dezemhro de 1933. Ma1,tins

e Silva.
Justificação

'Compreende-se que a intervenção da União nos negó
cios dos Estados, teria sido justificada pela insuficiência. de
suas rendas para prover ás necessidades do govêrno e admi
nistracão, chegando até a perder a sua autonomia em conse
quência dessa situação anormal. Mas êste estado de coisas
deve ter, de certo, um limite, para que cesse a intervenção
da União na vida do Estado, e é o que a emenda vem sanar, .
declarando finda a ação direta da União logo que: seja
restabelecido o equilíbrio orçamentário daquele,

N. 376

Título 10
- Ao art. 12, onde se diz: "necessidades de seu

govêrno", diga-se: "necessidades ordinár~as de seu govêrno".
No parágrafo único do mesmo art. 12, suprimam-se as

palavras finais: ~ou suspendendo a autonomia do Estado" '_
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I '/LS tificação

Visa essa emenda tornar mais claro e preciso o espírito
do texto. São complexas as necessidades do govêrno e da ad
ministração dos Estados, e o fato de precisarem ou receber
os Estados suprimento financeiro da União, para determinado
serviço, justifica que o Govêrno Federal fiscalize ou assuma
a direção dêsse serviço, mas a cassação' da autonomia dos
Estados é muito grave. daí a emenda propor a supressão da
parte final do parágrafo único do art. 12. A fiscalização das
despesas e a direção dos serviços, são medidas suficientes
para garantia da União. É necessário que se fortaleça a inte
gridade nacional, sem se perder de vista as necessidades e
garantias da autonomia estadual.

Sala das Ses,;ões, 18 de Dezembro de 1933. - Soares
Filho.

N. ~81

Art. 4° - Substitua-se pelo s(~r;uir.l.;~:

São considerados legais e definitivos para tor1os o;; efCl
tos os limites, ora 'Vigentes entre os Estados, que nfio es
tejam pendentes de contestação, ou sôbre os quais hajam
sido firmados acôrdos entre as partes. competindo á União
resolver soberanamente sôbre a fixac50 dos que ainda forem
contestados.

Parágrafo único. Para isto serão designadas, conforme
estatuido fóI' em lei ordinária. comissões técnicas destina
das a resolverem conclusivamente sôhre os limites definiti
vos, a serem firmado,; pelo Govêrno Federal, cujo executi
vo decretará as providências necessárias para o reconheci
mento, a descrü;:ão e a demarcacão de todos êles.

Justificação

Além de não parecer justo que se resolvam sumaria
mente, conforme manda o art. 4° do anteprojeto, todas as
questões de limites. ora existentes entre Estados, bem pro
vavelmente alguns haverá cuja determinação ainda não
exista, nem de fato, nem de direito. E, em tal circunstancia,
qual passará a vigorar? Ademais, se houver dois limites
para cada região, um de fato e outro de direito (assim con
siderado por qualquer das partes), qual deles deverá preva
lecer? Como forma mais equitativa e geral parece-me ser
vir, com esta ou aquela redação, a emenda que proponho.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Leão
Sampaio.

N. 382

Art. 20 - Substitua-se neste artígo a expressão <.4é o
que atualmente lhe pertence" "por ~ o que actualmente
pertence á Nação Brasileira".

Just-ificação

O pronome'"' lhe p6de referir-se, tal como' se encont!'a
no artígo em apreço, a o território nacional. Parece, entre
tanto, mais razoável que sirva de objeto indireto a A. Nação
Brasileil'a, que se lê no artigo anterior, do qÜe admitir a
interpretacão: O território nacional. etc., é o que atualmen-

," te pert'ence a si mesmo. :1\1as, em toda organização de leis.
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estatutos, etc., cada artigo dispõe independentemente, sem
que um se -subordine a outro, podendo verificar-se tal cir
cunstancia, apenas, quanto aos parágrafos, números ou alí
neas de um mesmo artigo em relação a êle. Eis porqn~.

entendo deva fazer-se a modificação constante desta emenda.
Sala -das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. -- Leão

Sampaio.

N. 384

Art. 1. o Redija-se pela fórma segu inte:
A Nação Brasileira mantem como fór'ma de govêrno. sob

o regime representativo, a República Federativa constituida
pela união perpétua, indissoluvel, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Territórios.

Justificação -

Desnecessário, ao meu ver, a enúllciação histórica da
data da proclamação de nossa primeira República, não vejo
por que motivo inserir tal registro no artigo fO de nossa
Constituição. Se for em homenagem a dalas, deveriamos
então não esquecer, reservando-lhe também Jogar de honra,
:.l de nossa emancipação política que marca, não s6mente uma
mudança de regime, mas o início de nossa vida de nação li
vre, independente e soberana.

Outra pequena modificação: "união perpétua e indis
soluvel". Gramaticalmente pouco escorreita é esta expres
são. pois que encerra dois adjetivos, ligados pela conjunção e,
expressando um o que traduz o outro ao determinar o modo
de ser da união que entre si mantêm os elementos da Federa
ção Brasileira. Para corrigir a frase prefiro, ao envez de
suprimir um dos dois adjetivos. conservar-lhe a enfase, man
tendo a ambos, entre vírgulas o segundo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembrc de 193~L - Leão Sam
paio.

N. 386

Subscrevo a emenda n. 61, assinada pelo Sr. Deputado
Mario de A. Ramos e outro~, bem como sua justificação, mo
dificando-a. porém. em sua parte final. como se segue:

Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa
confiança em Deus, c reunidos em Assembléia Nacional Cons.,.
tituinte para o fim de estabelecer um regime democrático
destinado a garantir a liberdade, assegurar a Justiça, desen
volver a educação e promover a paz, decretamos e promulga
mos a seguinte Constituição da República do'Brasil.

Justificação

_ E' por demais saõido, e já muito se tem repetido que, a
-nossa divisão em Estados obedeceu a uma orientação cen
trifuga. Parece-me que a adoção do titulo, República dos Es
tados Unidos do Brasil, tal como foi consagrado pela Consti
tuição de 1891, encerra em si a idéia de que a nossa forma
ção nacional se originou da união ou pacto centre os diversos
Estádos, anteriormente exidentes com menor ou nehuma li
gaçãoentre si. quando" mui diversa foi a ordem dos aconte
cimentos. Partimos da unidade, desde a época do descobri
mento do Brasil e de sua, colonização. Ao trocarmos o re-

. gime monarquico pelo republicano, resolvemos transformar
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nossas antigas províncias em Estados Federados, como méra
fórma administrativa, continuando sempre a mesma a uni
dade da nossa Pátria. que tanto prezamos, tanto nos engran
dece e que. acima de todo e qualquer interesse. nos cumpre
manter e defender.

Salê'. das Sessões, 18 de Dezembro ele 1933. - Le((o Sam
paio.

:N. 390

Ao art. 19. letra d - Suprima-se.

Jus tificação

A letra d do art. 19 passa para o domínio exclusivo da
União as riquezas do subsolo e as quedas dágua, se estas

. ou aquelas ainda inexploradas.
Como subsídio _histórico, vale a pena recordar que a

comissão legislativa nomeada pelo Góvêrno Provisório para.
elaborar a nova lei de minas havia estabelecido o domínio da
União sObre as minas, mas alguns Estados protestaram, es
pecialmente o de :i\Iinas Gerais, que redigiu um substitutivo
e instou com o Govêrno Provisório para a sua promulgação.
No projeto apresentado pelo Govêrno de Minas - a proprie
dade das riquezas do subsolo eram transferidas para os Es
tados. Diante deste impasse, a comissão não poude concluir
o seu trabalho.

EntretanLo, parece-me que a questão perdeu hoje o in
teresse agudo que nessa ocasião despertou, em vista do con
ceito do direilo de propriedade aceito pelo anteprojeto.

Com efeilo, estabelecido que o direito de propriedade
terá o conteúdo e os limites que a lei determinar e que a
propriedade tem, antes de tudo, função social e ainda que
não poderá ser exercida contra o interesse coletivo (artigo
114 e seu parágrafo 1° do anteprojeto) - afigura-5e-me de
importancia secundária atribuir aos particulares ou aos po
deres públicos o domínio exclusivo sObre as riquezas do sub'
1':010. Podendo o poder público retirar da propriedade parti
cular Loàas us vantagens de interesse público. pouco im
porta que seja êle o dono. O problema assume apenas um
caráter prático. Deve-se indagar o que convém mais á União
ou ao Estado: tomar conta das minas ou deixá-Ias com os
particulares para que as explorem em bellifieio da cóletivi
dade? Quem oferece mais garantias de boa administração 
o poder público OU a emprêsa privada?

Num país que tem o Lloyd e a Cen\.ral como paradígmas
clássicos da incompetência do poder público como adminis
trador, a resposta não póde deixar de ser favorável ao domí-
nio privado. _

Nestas condições, opino pela manutenção do regime de
acessão com as restrições que serão estabelecidas em lei.
Aliás, é eVldente 3. contradição deste despositivo da letra d,
do art. 19, com o dos arts. 114 e 115 do anteprojeto.

O confisco da propriedade particular está em flagrante
contraste com a letra e o espírito do título XII do anteprojeto.
- Da ordem econômica e social.

A supressão, pois, se impõe em'virtude do princípio fun
damenta! da manutenção do direito de, propriedade.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.
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N. 399

Ao parágrafo único do art. 12:
Suprima-se o final: "ou suspendendo a autonomia "do

Estado" .
Justificar;ão

O parágrafo único do art. 12 já faculta á União intervir
na administração do Estado, fiscalizando ou avocando o ser
viço que supriu financeiramente, não havendo necessidade
da medida extrema da suspensfio da autonomia, sempre ve
xatória e irritante.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Clementino
Lisbôa, - Veiga Cabral. - Moura Carvalho. - Mario
Chermont. - Leandro Pinheü·o. - Abel Chermont.
Joaquim Magalhães. - Martins e Silva.

N. 4.01
Ao art. 13:
Na letra f do art. 13 acrescente-se depois

"Anos" as palavras "a partir da promulgação
tuição" .

da palavra
de Consti-

mais rico
de receita

6

Justificação

Muitos Estados cessaram há longos anos o serviço de
suas dívidas fundadas e não é justo, agora que caminham
para a normalização da sua vida administrativa e reorga
nização econômica e financeira, venham a sofrer as conse
quências de erros anteriores.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. ~ Clementino
Lisbôa. - Veiga Cabral. - Moura Carvalho. - Mario
Chermont. - Leandro Pinheiro. - Abel Chermont.
Joaquim Magalhães. - Martins e Silva.

N. 403
Nos artigos 14 e 15:
Suprima-se no § 1° do art. 14 as palavras "de exporta

ção", e no princípio do art. 15, depois da palavra "impos
tos" ·.acrescente-se "de exportação".

O parágrafo unico passa a ser § 2° e acrescente-se antes
dele o § 1° assim redigido:

"Os Estados deverão nos seus orçamentos abolir gra
dativamente os impostos de exportação de modo que Ifo
fim de 1{) anos estejam reduzidos a 5% ad valorem."

Justificação

O anteprojeto retira dos Estados a competência para
decretar impostos doe exportação, naturalmente sob o fun
damento de serem ante-econômicos, no entanto os transfer.e
á União, o que não se compreende.: -

A verdad.e é que a mêdida contida no anteprojeto virá
desorganizar completamente a vida administrativa, econô
mica e financeirauos Estados, que assim ficarão privados
de prover ás necessidades de seus govêrno e adminis-
tração. ,

N.em um s6 Estado da federação,. mesmo o
e bem organizàdo, encontrará de momento fontes

VOLUME In
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que substituam o imposto de exportação qlJ,e é em frodos
êles a maior contribuição orçamentãria.

Os impostos sôbre r·endae territorial ainda nada· ren-
• dem, e os ensaios em alguns Estados não são animadores,

sobretudo porque antes é preciso organizar a propriedade,
para depois fazê-la produzir. '

Acresce que ,em muitos casos 'os impostos de exporta
ção estão onerados para garantia de empréstimos externos e
seria imoral extingui-los sem regularizar aquelas dividas.

Sala das Sess<res. 18 de Dezembro de 1933. - Clementino
Lisbôa. - Veiga Cábral. - Leandro Pinheiro. '- Joaquim
z"fagalhães. - Moura Carvalho. - Martins 'e Silva.
Abel Chermont. - Mario Chermont.

N. 404

Arts. 14 e 15 - Substituam-se pelos seguintes:
Art. 14. É da competência exclusiva da União decretar:
I - Imposto sobre importação de procedência estran

geira.
IT - Direitos de entrada, saída e estada de navios eae

ronaves, sendo livr·e o cómercio de cabotagem ás mercadorias
nacionais, e ás ·estrangeiras quites com a Alfandega.

ITI - Impostos sôbre bancos e casas bancárias.
IV - Taxas de correios, telégrafos e radio-comunicacão.
V - Taxas de sêlo, salvo o dispositivo do art. 15, n. IV.
Parágrafo único. Os impostos federais são uniformes

para todos os Estados, salvo o caso previsto· no art. 33, n. 20. '
Art. 15. É da competência exclusiva dos Estados de

cretar:
I - Impostos sôbre imoveise urbanos.
li -' Impostos sôbre transmissão de propriedade, inter

vivos e causamortis.
ITI - Impostos sôbre indústrias e profissões.
IV - Taxas de sêlo, quanto aos atos emanados do seu

govêrno e da sua economia.
Parágrafo único. Os impostos sÔbre exportação ;.ara o

estrangeiro, sôbre r-enda e consumo ·e quaisquer outr-os, não
incluidos nos arts. 14 e 15, serão decretados e cobrados ex
clusivamente pela União, cabendo, porém, a cada Estado a
quota de cincoenta por cento do que fór arr·ecadado no res
pectivo território.

Justificação
I

A discriminação de rendas que,' a emenda p!'.opõe, afas-
tando-se do anteprojeto da Constituição, outro fim não tem
senão o de adotar um sistema tdibutário que, sem sacrifício
da União, dê aos Estados recursos financeiros, para satisfação
dos seus encargos. Estabelecida a élassificacão, conferindo á
União e aos Estados competência exclusiva para. tributar de
terminadas fontes de: renda, determinado ficou nO. parágrafo
único do art. 15 - que o imposto sôbre exportação, atual-

-' mente privativo dos Estados, os de renda e consumo, serão
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:decretados e .cobrados somente pela União, cabendo, porém, a
.cada Estado, a metade do que fôr arrecadado no respectivo
"Território.

Esta parte da emenda é importante. O imposto de expor
tação é mantido, apezar da tendência em se dar suceda
neo, por julgar a sua supressão uma tentativa perigosa que
poderá, em consequência, trazer o desequilíbrio financeiro
·dos Estados, principalmente nos do Norte. Dá, no entanto, a
·emenda, poderes'á União para a sua decr.etação e cobrança,
visto como lhe cabe legislar sôbre o comércio exterior, e o
imposto de exportação para o estrangeiro tem caráter inter
nacional.

Quanto aos de renda e consumo, a emenda estabelece um
sistema fiscal que está consignado nos estatutos do P. R. do
Maranhão, como medi.d~illdispensavel a ser propugnada,
para conjurar as dificuldades tributárias, trazendo a vanta
.gem de, ,sendo simples, tolher a escravidão fiscal com a du
plicidade de impostos, por isso que, a sua decretação da mes
ma fórma que o imposto sôbre exportação passará a ser
feita exclusivamente pela União que poderá, em caso de ne
cessidade ou conforme exigirem as circunstancias, aumen
tá-los ou restringí-los, uniformemente em todo País.

Além do -mais, a União fazendo a sua cobrança para o
·que dispõe atualmente de órgãos apropriados, evita o Es
tado de maior dispêndio com os serviços necessários á sua ar
recadação e fiscalização.

A emenda, pois, não só consulta os interesses da União
e dos Estados, por nãe, trazer desequilíbrio na sua vida eco

-nômica e financeira como poupa, ao mesmo tempo, as fôrças
propulsoras do País, assegurando o desenvolvimento do seu
,comércio e da sua indústria.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Rodri(Jues
Moreira. - Carlos Reis. Lino Machado. Adolpho
.soares.

N. 410

No preambulo que precede o tít. I, substitua-se o título
de República dos Estados Unidos do Brasil pelo de: "Repú-
blica do Brasil". .

Justificação

Tem esta emenda por fim reatar o fio de nossa tradição
restituindo ao país o nome que êle sempre teve. Era natural
que as colõnias americanas constituindo-se em Estados e se·
unindo em confederação adotassem a denominação, oriunda
de sua própria formac,ão, de Estados Unidos. '. A República
brasileira, surgida porém do Império do Brasil e, remon
tanto a história, do Reino e Colônia do Brasil, não poderia
adotar aquela denominação exdruxula e devera ter conser
vado a linha tradicional. A emenda procura corrigir o des-
vio que foi preferido em 91. --

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Idalio
Sm'denberg.

N. 414

Art. 7.0 Sómente a União poderá ter correios, telégrafos,
:alfandegas, moeda, bancos de emissão e polícia marítima,
portuária e de fronteiras,
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Justificação

É da mais alta conveniência que a Polícia Marítlma seja,
federal porque deve, a cada momento, agir em ligação muito
estreita com as autoridades aduaneiras e imigratórias, cujos
serviços são federais.

Sómente dessa forma será possível uniformisar defini
tivamente tais serviços em qualquer ponto do Brasil, e as
segurar uma transmissão mais rápida de ordens que visem
lmpedir o desembarque de elementos reconhecidamente in
de~ejáveis e reprimir eficientemente o contrabando, ao:'
tempo em que dispõe de maiores recursos que os que lhe
possam ser dados pelos vários Estados.

A falta de uniformidade nos serviços das Polícias Marí
timas e nos de Fronteiras Brasileiras, acarreta toda a sorte
de prejuízos 'para a ordem administrativa, no tocante á de
fesa do território e á solução dos problemas propriamente
policiais que, resolvidos no porto desta Capital, têm muitas
vezes mais adiante, modificada essa solução, com o sacri
fício evidente dos próprios interesses nacionais.

Não é difícil para os elementos estrangeiros expulsos
do território nacional regressarem ao Brasil e entrando em
qualquer Estado em consequência da falta de uma rigorosa
fiscalização uniforme e orientada, chegam a esta Capital,
tornando nulas as medidas de profilaxia social adotadas
pelo Govêrno da União.

De todas as repartições portuárias nos Estados que têm
raio de ação em zona federal, como sejam portos e mar,
são as Polícias Marítimas, destacando-se da Defesa Sanitá
ria Marítima e Fluvial, da Polícia Aduaneira, da Capitania
dos Portos, dos Correios e da Imigração, as únicas que nãO'
pertencem á organização federal e que, por conseguinte, obe
decem a um critério próprio, seguindo a orientação dos go
vernos dos respectivos Estados, com frisante perigo para a
coletividade, a ordem e os interesses do País.

Enquanto as grandes nações européas e americanas le
gislam medidas rigorosas, cercando-se, como o Uruguai, ul-·
timamente, de todos os meios para expulsarem de sua co
letividade e impedirem a entrada em seus territórios aos in
desejáveis, o Brasil continúa a receber, em todos os seus por-o
tos c pontos de acesso, elementos que representam, não raro,
a escória humana repudiada pelos outros centros civilizados.

Federalizar o serviço da defesa social do território bra
sileiro a exemplo do que é feito com o da defesa sanitária,
é uma medida de grande alcance que visa unicamente as
segurar a soberania e os interesses vitais do país, ·defen
dendo-os da intromissão pelas suas fronteiras e extenso li
toral, dos elementos nocivos.

Sàla das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. --...:. João .4.'
berto Lins de Barros. - Arruda Camara. - Augusto Caval
canti. - Simões Barbosa. - Agamemnon MagaLhães.

N. 425

Suprima-se o artigo 4°, que diz:
"São declaradas legais para. todos os efeitos os limiteE<

de direito ou de fa.to ora vigentes entre os. Estados, extin
tas, desde. 'logo, todas as questões a tal respeito" e acrescen

te-se nas' disposições transitórias o seguinte:
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Art. _.. Aos Estados será assegurado o prazo de dois
anos, a partir da data em que entrar e~ vigor esta Consti
tuição, para resolverem, mediante acõrdo direto, as suas
"questões de limites.

§ 1.0 Decorrido êsse prazo, cada uma das questões que
não tiverem sido resolvidas será submetida ao julgamento
de uma comissão nomeada pelo Presidente da Republica e
composta de pessoas com estudos especializados, sob a pre
sidência de um Ministro do Supremo Tribunal, não cabendo,
de suas decisões, quaisquer recursos.

§ 2.° Sempre que a linha divisória estiver sujeita á de
marcação ou aviventação de rumos, ficará êsse serviço a
"cargo do Esta~o <Maior do Exército.

Justificação

l'iada mais necessário que uma fórmula destinada a
·:pôr têrmo ás irritantes e velhas questões de limites inte
.restaduais. Compreende-se que a dificuldade está em se
.encontrar uma solução que resolva êsses casos dentro de um
critério de justiça, capaz, por si, de fazer com que se con
forme o Estado que acaso veja sacrificada sua pretenção.
A do anteprojeto não satisfaz. Por ela seriam declarados le
.gais os limites de direito ou de fato ora vigentes entre os
Estados, o que, em referência aos "limites de direito ora
vigentes" é obvio que dispensa cuidados, uma vez que são
considerados como tais aqueles sôbre os quais se haja mani
festado em última instancia o Poder competente para co
·nhecer da espécie, ou, então, os reconhecidos pelas partes
interessadas. Não acontece o mesmo, porém, no que diz res
peito aos "limites de fato ora vigentes", disposição incon
cebivel que viria incorporar, de plano, aos Estados que sô
bre êlcs tivessem jurisdição, os terrenos litigiosos. A pri
meira dificuldade prática estaria em que, na mesma zona
-em litígio, os interessados poderiam exercer, simultanea
mente, jurisdição, tornando, dês~e""modo, inoperante a solu

".ção sum:í.ria que o anteprojeto pr"econiza e agravando, qui
çá, a pendência. Mas não é só. O dispositivo examinado vi
ria inverter, ainda, as normas até aqui observadas no tocan-
te ao magno assunto. o"

" É pacífico, em nossa doutrina e em nossa jurisprudên
cia, o princípio de que as questões de limites int.eresta
duais não podem ser solucionadas pelo critério da prescri
"ção. São do eminente autor da "Fronteira Oriental do Ama
zonas", Sr. Epitácio Pessõa, as seguintes palavras:

"Não temos dtívid;1, t.odavia, em aplicar, ao nosso caso.
o princípio de que a posse pode valer, em favor daquele que
a tem, como inrlício de um direito pro-existente. Para que,
porlSrn, tal acontc<.:"a é indi!'!l!.msável que, por nenhum meio,
se possa provar que o direito pertence a outrem e, tratando
se de iimites territoriais é imprescindível que êles não te
nham sirio determinados em tempo algum".

Clovis Bevilaqua nos ensina que a aplicação do "uti
·possidetis" é, apenas, subsidiária e transitória: "Não se ve
rifica senão na falta de convenção válida e, uma vez fixados
.por qualquer forma os limites, já não tem cabimento."

Em acórdão de 6 de Julho de 1934, do Supremo Tri
"bunal, vemos o segu.inte:

"A posse não pode ser invocada em aiSsunto de limites
de jurisdição "do Poder Público como elemento gerador de
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direito. Existindo a linha divisória traçada por lei, a pos
se, além dessa linha" não tem valor jurídico."

Se essa é a nossa tradição jurídica e se outra não tem
sido a norma até aqui observada, não seria justo que fos
semos agora -desprezar os limites legalmente existentes e
que infirmavam toda e qualquer posse estabelecida com a
sua inobservancia, para reconhecer a validade dessa mesma
posse, até então de manifesta precariedade. Além do que,
se perante o direito moderno, que vem facilitando os meios
de prescrição aquisitiva, a posse sómente leva a usocapião
quando revestida d.e determinadas condições e escoimadade'
determinados vícios, como, vedando o exame dessas faltas,
despreza-se' o domínio já pre-existente, para mandar que
prevaleçam os limites de fato ora vigentes? A emenda, dando
o prazo àe dois anos para que, dentro dêles, os Estados re
solvam as suas questões de limites, toma uma cautela ne
cessária, facultando aos próprios interessados a solução de'
um problema que tão de perto lhes toca. Sómente depois
de escoado êsse prazo é que a questão será submetida ao
conhecimento da Comissão proposta pela emenda, como
meio racional e prático de ser pôr térmo a questões que não
mais devem, nem podem perdurar.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - José Ho
rlO1'ato. - Domingos Vellasco. - Mario Caiado.

N. 430

Insira-se na Parte Preliminar o seguinte:
"Art. Todos os poderes emanam do povo, e são·

exercidos no seu interesse, de acôrdo com a lei."

Justificação

.A justificação desta emenda encontra-se em discurso
publicado no Diário da Assembléia Nacional, de5 de dezem-
bro de 1933, pags. 287 a 292. .

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de :1933. - C!ll'los;
Maximiliano.

N. 445

Substitua-se o preambulo pelo seguinte:
"O Povo Brasileiro, por seus representantes reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte, estabelece um regime de
mocrático representativo, destinado a garantir e asseguraI"
a liberdade, a igualdade e a justiça, para o que decreta e
promulga a seguinte Constituição."

Justificação

Sendo a Assembléia soberana, ela não está reunida "para
o fim de estabelecer um regime democrático", e sim para or
ganizar juridicamente a Nação.

·Sala das Sessões, :18 de Dezembro de :1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.

N. 446 c

Ao artigo n. :1, substitu&;se pelo seguinte:
"O Brasil é formado pel~-'união perpét~a dos seus Es

}.ados, Distrito Federal e Territórios, sob a forma republica-
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na federativa e o nome de União ou República dos Estados
Unidos do Brasil. "

Justificação

Não há motivo para a referência histórica á data da pro
clamação da República. E é inexato dizer-se que foi procla
mada a "República Federativa", pois a Constituição de 1891
foi que estabeleceu o regime fed~rativo. Por que manter-se a
forma dessa Constituição, declarando a união "perpétua e
indissolúvel"? A expressão "união perpétua" não contém já
a idéia da indissolubilidade?

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.

N. 447

Substitua-se o art. 2° pelo seguinte:
"Território Nacional é o situado dentro dos limites

atuais, resultantes de posse, .leis, tratados, convenções inter
nacionais e laudos de arbitramento, ressalvado o direito que
a República tiver ou vier a adquirir sôbre qualquer outro."

Justificação

Não pareec acertado dizer-se que o território nacional
tem e pode adquirir direitos. que evidentemente pertencem
á República. Não é mistér declarar que êsse território é irre
dutivel em seus limites; delimitado pela Constituição, torna
se êle fixo e inalterável para menos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- .4.ntonio Covello.

N. 448

Substitua-:-se o artigo 3° pelo seguinte:
"As unidades federativas atuais continuarão a existir

com os mesmos nomes."

Justificação

Não são apenas os Estados, as unidades federativas; entra
elas se compreendem igualmente o Distrito -Federal e os Ter
ritórios, conforme enumeração na emenda apresentada ao
artigo ia.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino LemoJ..
- Antonio Covello. .

N. 449

Substitua-se o parágrafo único do artigo 4°. pelo se
guinte:

"O Poder Executivo providenciará para a demarcação
dêsses limites, que ficarão fixados com a aprovação, pela As
sembléia Nacional, dos laudos que forem apresentados."

Justificaçãó

Tratando-se de assunto melindroso, ás partes deve ser
facultado oferecer as suas razões contra os laudos que forem
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apresentados. O conhecimento dêles deve pertencer á Assem
bléia Nacional.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933;- Lino Leme.
- Antonio Covello. '

N. 450

Ao artigo 7°, suprima-se.

Justificação

Basta figurar o assunto no artigo 14, que trata da com
petência exclusiva da União, e no 32, que regula a compe
tência exclusiva da Assembléia Nacional.

Quanto aos telégrafos, deve observar-se que a rêde tele
gráfica da União é insuficiente para as necessidades nacio
nais, motivo por que não se pode deixar de reconhecer a efi
ciência das linhas telegráficas das empresas particulares.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello. .

N. 451

Suprima-se o artigo 8°.

Justificação

O artigo não tem importancia e atenta contra o regime
federativo. Não há nenhuma necessidade ou utilidade na me
dida preconizada. Muitas vezes, na mesma unidade federati
va não se observa a uniformidade de títulos para órgãos iden
ticos; mas o espírito humano, por uma tendência natural,
tem levado e continuará a levar á generalização de títulos
iguais para iguais funções.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello. '.

N. 452

Ao artigo 9°, substitua-se pelo seguinte:
"As atribuições c serviços federais serão éxercidos .e

executados por funcionários da União, salvo delegação desta
ás Unidades Federativas". .

Justificação

O substitutivo colima o propósito visado pelo artigo,
tornando mais sucinta a sua redação.

Sala das Sessões, 1.8 de Dez·embro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.,

N. 453

Ao artigo 10 - Acrescente-se no fim: "desde que com
ela não colidam".

Justificação

A adoção das normas de Direito Internacional pode
acarretar conflito entre elas e a nossa legislação. cuja pre
ponderancia deve ficar acentuada.

..;

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Cove!lo.
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N. 454

. Ao artigo 11 - Substitua-se pelo seguinte:
"São órgãos da soberania nacional os poderes Iegislati

·vo, executivo e judiciário harmônicos e interãependentes".

Justificação

A emenda é de redação e visa aproximar esta da fórma
adotada na Constituição de 1891. Além disso é manifesto
que a independência de poderes não passa de uma concepção
teórica, que a realidade desmente. De fato, os poderes agem
harmonicamente, mantendo uma natural e útil interdepen
dência, o que não afeta a economia de cada um dêles, nem
o livre exercício das atribuições que lhe são asseguradas pela
Constituição. A nova redação nada mais faz do que consa
grar a realidade.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.

N. 455

Ao artigo 12, parágrafo único - Substitua-se pelo se
guinte:

"A Unidade Federativa poderá receber au.;:í1io financei
ro da União, que terá a faculdade de fiscalizar ou avocar o
serviço a que êle se destinar. "

hlstificação

O caso da intervenção da União, para reorganizar as fi
·nanças das Unidades Federativas, está previsto no artigo se
guinte; Não se justifica a criação de mais um caso de inter
venção,por simples auxílio que a União tem a faculdade de
negar. .

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.

N. 456

Substitua-se o artigo 15 pelo seguinte:

"E' da copetência exclusiva do Estado decretar im-
J)ostos: .

1.°, sôbre exporlacão. A taxa não deverá exceder de 5 %
ad-valorem e o imposto será extinto gradualmente, em cinco
anos; -

2°, sôbr~ imóveis rurais e urbanos;
3°, sôbre transmissão de propriedade. A taxa de trans

missão inter-vivos não poderá exceder de 5 %; a referente a
transmissão causa-mOrtis será gradativa e não poderá exce
der- de 5 % na linha réta, de 10 % entre cônjuges e de 20 %
na linha colateral;

4°, sôbre industrias e profissõ~s;

5°, sôbre o capital e o cedular d~ renda".
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J'Ustificação

No segundo inciso se compreendém o imposto territorial'
e os demais qu~ recairemsôbre a propriedade imobilária, os:
quais o Estado ·costuma repartir com OS municipio.§i.

A' fixacão de limite de taxas na transmissão da proprie
dade fem por fim facilitar a circulação da riqueza, na inter-
vivos, e evitar o confisco disfarçado, na causa-morti::;.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Cove'lZo·

N. 457

Ao artigo 17 - Substitc:a-se pelo seguinte:
"É vedado tanto ás Unidades Federativas, como á União:'
1°, criar impostos interestaduais ou intermunicipais;
2°, criar impostos de transito, barreira tributária ou

qualquer outro que embarace, entre as Unidades Federativas·
ou entre os Municípios, a passagem e livre circulação dos
produtos nacionais ou estrangeiros, quites com a Alfandega,.
bem como dos veículos que os transportarem".

Justificação

A emenda é de mera redação.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme..

- Antonio Covello.

N. 501

Artigo 2° - Redija-se:
O território nacicnzl é irredutível nos seus presentes

limites, resultantes de posse histórica, leis, tratados, eon-'
venções internacionais e laudas. de arbitramento.

Artigo.40 - Suprima-se.
Artigo 6° - Suprimam-se as palavras:
"sendo-lhes vedado ter símbolos e hinos pr6prios."
Artigo 7° - Suprimam-se as palavras:
"correios e telegráfos" .

.Artigo 8° - Suprima-se.
Artigo 12 - Redija-se:
"Incumbe a cada Estado prover, a expensas pr6prias,

ás necessidades de seu govêrno e administração; a União,
porém, prestará assistência ao Estado que, em caso de cala
midade pública; a solicitar."

Parágrafo único - Substitua-se:
"O Estado que, por insuficiência de renda, não estiver

em condições de prover, de maneira =efetiva, a tais necessi
dades, receberá auxílio financeiro da União, que, nesse- caso,
poderá fiscalizar ou avocar o serviço a que o auxílio se.
destinar. " .. ~

Artigo 13 - Diga-se:
"A União não pod~rá intervir em negócios peculiares

aos Estados. salvo ...
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Letra e - Suprima-se.
Letra f - Diga-se:
"por mais de- do}s anos consecutivos."
Letra i - Suprimam-se as palavras:
"e o paga!Dento dos vencimentos de qualquer .juiz, em:

atraso por maIS de três meses de um exercício financeiro."-
Parágrafo 4° - Em vez de "Conselho Supremo"-

diga-se: '
"Comissã'O Permanente."
Artigo 14 - Redija-se:
"É da competência exclusiva da União decretar: 1 _

Impostos de consumo; sõbre renda, excetuada a de imóveis;
sôbre a importação de procedência estrangeira; sôbre a en
trada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais, bem como
ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação;
de sêlo, ressalvado o disposto no art. 15, n. 2; 2 - Taxas
concernentes aos correios e telégrafos federais.

Parágrafo 2° - Suprimam-se as palavras:
"salvo caso previsto no artigo 33, n. 20."
Acrescente-se o seguinte:
Parágrafo 3° - O imposto de renda não poderá incidir'

sõbre vencimentos de funcionários públicos nem sôbre
quantias percebidas a título de reforma, aposentadoria, pen-'
são ou montepio.

Artigo 15 - Substitua-se:
É da competência exclusiva dos Estados decretar:
1 - Impostos sõbre a exportação de mercadoria de

sua própria produção; sôbre imóveis rurais; sõbre a trans-
missão de propriedade; sôbre indústrias e profissões; do
sêlo quanto aos atos emanados de seus governos' e negócios·
da sua economia.

2 - Taxas concernentes aos seus correios e telégrafos..
Parágrafo único - Redija-se:
A arrecadação de todos ou d6' qualquer tributo da União·

poderá ser feita pelos Estados e, vice-versa, a arrecadação
de todos ou de qualquer tributo dos Estados poderá ser
feita pela União, mediante acõrdo, e nos ~êrmos. que a lei
federal determinar.

Inclua-se o seguinte:
Artigo. É da exclusiva competência dos Município~

decretar impostos prediais e de licenças, bem ~omo taxas
de serviços municipais, além de outros que as leis est~duais

lhes atribuirem.
Artigo 18 - Suprimam-se os parágrafos i e 2, di

ze_ndo-se:
Parágrafo único. Incumbe á Comissão Permanente-re

vêr', de cinco em cinco anos, os orçamentos e leis tributá
rias da União, dos Estados e dos Municípios e propôl- leis
tendentes: i, a reduzir progressivamente o" imposto de ex
portação; 2, a impedir a vigência de impostos anti-econô
micos ou que possam criar desigualdades e privilégios con
tra 95 contribuintes; 3, a evitar a acumulação ou identidade
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de impostos federais, estaduais e municipais, quaisquer que
sejam as denominações, conciliando e coordenando os inte
resses econômicos e fiscais.

Parágrafo 2° - Suprima-se.

Incluam-se:
Artigo Compete privativamente á União legislar:
1, sôbre a organização de serviços federais;
2, sôbre as relações com países estrangeiros, represen-

tação diplomática e consular;
3, sôbre a declaração de guerra e a celebracão da paz;
4, sôbre a emigração e a imigração;
5, subre a naturalização e extradieão;
6, subre a defesa, ordem e seguranea interna da Nação;
7, subre a organziação das fôrças armadas;
8, sôbre o padrão monetário;
9, sôhre alfandegas e unidade aduaneira;'
10, sôbre a instituição de bancos emissores;
11, sObre o comércio interior e exterior;
12, sôbre o padrão de pesos e medidas;
13, sôbre empréstimos externos;
H, sôbre regime eleitoral;
15, sôbre a organização municipal e justiea do Distrito

Federal.

Artigo. Compete ainda á União, porém, não privati-
vamente, legislar:

1, sôbre o direito civil, comercial, penal e processual;
2, sóbre a desapropriacão por utilidade pública ou

social;
3, sôbre a socialização das riquezas naturais e emprê

sas econômicas;
. 4, sôbre a educaeão, ensino e regime sanitário;
5, sôbre medicina veterinária, protecão ás plantas e flo-

restas; .
6, sôbre imprensa, associações e reuniões;
7, sõbre a representação profissional ou de classe e 01'

ganizacões coletivistas;
- 8, sôbre o trabalho, o capital e a producão, podendo es

tabelecer as restrições necessárias quando a aeão particular
se mostre nociva ao bem público ou insuficiente para pre
venir graves prejuízos á coletividade;

9, sôl?re indústria e mineração;
10, sôbre seguros;
11, sôbre a circulação terrestre, marítima, fluvial e

aérea;
12, sôbre o aproveitamento de aguas públicas e pesca:;
13, sôbre comunicações postais, telefônicas, telegráfi

cas, radiotelefônicas, radiotelegráficas ou outras quais
quer.

Artigo. Respeitada a competência privativa da União,
é. facultado aos Estados legislar sôbre as matérias de que
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trata o artigo anterior, enquanto não se exercitar a
respeito a ação federal.

Parágrafo 1.0 O direito da União prima sôbre o dos
Estados e consequentemente a lei federal revogará a es
tadual.

Parágrafo 2.° Suscitando-se· questão de competência
ou conflito de interesses entre o Estado e a União, poderá o
govêrno federal, ou o do Estado, submeter o caso á decisão
do Supremo Tribunal Federal.

Artigo. Os Estados são obrigados a sanar as faltas
verificadas na execução das leis e sentenças da União.

}larágrafo 1.0 Em caso de conflito, decidirá o Supremo
Tribunal Federal, mediante provocação do Govêrno Federal
ou do Estado. '

Artigo. Compete aos Estados, em geral, todo e qual
quer poder ou direito que lhes não seja negado por cláu
sula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas ex
Ilressas da Constituição.

Artigo 21. Suprimam-se as palavras:
"Pelo Conselho Supremo".

Art. 22. Suhstitua-se:
A Assembléia Nacional compor-se-á de Deputados do po- _

vo brasileiro, eleitos por !: anos, mediante sistema propOl'
cional, sufrágio direto, e igual e secreto, dos maiores de
vinte e um anos, alistados TIa forma da lei.

§ 1." A atribuição do número de Deputados aos Estados e
ao Distrito Federal, será feita proporcionalmente ao eleito
rado nacional efetivumente inscrito. tomando-se como base
o número máximo de 237 Deputados, desprezadas as fr~ções.

A rcprcsentacão ntio poderá ser inferior a 3, nem superior
a 30 Deputados.

§ 2.° Para a Constituição d::>. Comissão Permanente, se
rão atribuidos mais 3 Deputados a cada Estado e ao Distrito
Federal. eleitos simultaneamente com os outros e da mesma
forma liuo êles.

§ 3." O Território do Acre elegerá 3 Deputados. A lei
providenciará oporLrmamenLe para o caso de outros territó
rios.

§ 4.° As quotas de representae,ão serão revistas dece
nalmente pela Assembléia Nacional e alteradas, se fur caso
disso, de acôrdo com a~ prescricões do § 1°.

ArL. 23, parágrafo único. Subsutua-se:
A infrac5.o de qualquer das proibil}ões acima referidas,

importará perda do mandato, decretada pelo rrribun~l Supe
rior Eleitoral, assegurada sempre a defesa do Deputado.:

Art. 29. Diga-se:
Instalada a Assembléia Nacional, elegerá durante os pri

meiros sete -dias úteis de cada quatriênio, sessenta e três dos
seus membros pm;a formarem a Comissão Permanente.

§ 1.0 Para a eleição da Comissão Permanente, as re
presentações dos Estados e do Distrito Federal votarão se-
paradamente em 3 dos seus próprios membros, dispondo,
cada Deputado de um voto. Prevalecerá a maioria relativa.
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§ 2.° As representações incompletas, por não estar de
,cidida a eleição de alguns ou algum dos seus membros, só
'·poderão votar vinte dias depois dessa decisão.

§ 3.° Os eleitos-pelas referidas representações separar
.se-âo da Assembléia Nacional para se constituirem em Co
:çnissão Permanente.

Inclua-se, onde convier:
Art. Incumbe á Comissão Permanente:
1°, organizar o seu regimento interno e sua secretaria;
2Q

, autorizar ou não, a intervenção nos Estados, quando
·ela competir exclusivamente ao Presidente da República;

3°, rever, de cinco em cinco anos, os orçamentos e leis
tributárias da União, dos Estados e dos Municípios e propor,
á- Assembléia Nacional, projetos de lei, para os fins decla
rados no art. 18;

4<>, propor á Assembléia Nacional quaisquer outros pro
jetos de lei que entenda oportuno;

5<>, opinar préviamente sôbre decretos, instruções e re
gulamentos que forem expedidos para fiel execução das leis;

6°, aprovar ou rejeitar as nomeações que dependam do
·seu voto;

7°, deliberar sõbre outrlls matérias da sua competência,
nos têrmos desta Constituição.

Em consequência da emenda, suprima-se a Secção V do
título 1.

Nos arts. 34, 4.1, ns. 2 e 3, 42, 82, §§ 2°, 86, 120; §§ 2°,
'131, ns. 5, 6, 7, §§ 4° e 135, para efeito de· simples redação, e
ressalvada qualquer divergência sôbre a matéria do texto,
substitua-se a expressão "Conselho Supremo" pelas palavras
-- Comissão Permanente.

Art. 31, § 1.<> Redij a-se:
O Ministro que não comparecer, no dia e hora designa

dos, incorrerá em responsabilidade, salvo se apresentar es
·cusa, legítima, caso em que a Assembléia lhe marcará novo
prazo para ser ouvido. A responsabilidade do Ministro ficará
ilependendo do voto da Assembléia Nacional e será promovida
perante o Tribunal competente.

ArL 32, 1. k. Substitua-se:
Resolver sôbre a assisttência e auxílio financeiro a que

se refere o art. 12.
Art. 33. Suprimam-se os ns. 7 a 21, dizendo-se:
7 - As demais matérias da competência da União .
.Art. 35:
O projeto de lei aprovado pela Assembléia Nacional e

que, dentro, de dez dias, não fôr impugnado, no todo ou em
parte, pela Comissão Permanente; será enviado ao Presidente
da República, que, aquiescendo, o sancionará. .

§ 1.0 Ao Presidente da República é concedido o prazo
de dez dias para o exer'cício do veto, total ou parcial, que
sempre será motivado e terá publicidade. O silêncio no de
cêndio importará sanção. .

§ 2.° Devolvido o projeto á Assembléia Nacional,com
impugnação ,da Comissão Perman1lnte, ou com o veto do Pre-
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:sidente da República, aí se sujeitará a uma só discussão e
.a votação nominal, considerando-se aprovado se obtiver o
voto da maioria absoluta dos Deputados. Nesse caso, será re
metido; como lei, ao Presidente da República para formalida
.de da promulgação.

§ 3.° Prevalecerão definitivamente a impugnação e o
veto não rejeitados pela Assembléia Nacional no semestre se
$uinte da sessão ordinária.

§ 5.° Não sendo a lei promulgada"dentro de 48 horas, o
Presidente da Assembléia Nacional, ou o Vice-Presidente, se

.o primeiro não o fizer em igual prazo, a promulgará, usan
·do a seguinte fórmula: ...

§ 6.° Os projetos rejeitados em consequência da impug
nação da C0missão Permanente, ou do veto presidencial, não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

Acrescente-se onde convier:
Art. Nos têrmos que a lei determinar, poderá o mandato

ser cassado a qualquer membro do poder legislativo paI"
deliberação do partido que o elegeu.

Art. 37, § 6.° Substitua-se:
Cada período presidencial começará a correr do mo

'mento em que se empossar no cargo o Presidente.
Art. 41, § 14. Diga-se:
.. . .. Dependendo, todavia, da aprovação da Comissão

Permanente as nomeações dos Ministros do Tribunal de C<'n
tas, bem como as dos chefes efetivos das Missões Diplomáticas.

Acrescente-se:
15. Vetar os projetos de lei aprovados pela Assembléia

Nacional.

Art. 42, parágrafo único. Em vez ele "contra o conde
nado", diga-se: "contra o acusado".

Arts. 47 a 56, § 1.0 Suprimam-se, substituídos pelos
seguintes:

Art. O Poder Judiciário será exercido:
a) pelo Supremo Tribunal Federal, com séde na CapiLal

da União;
b) pelas justiças locais, organizadas pelos Estados ~

pela União, no Distrito Federal e nos Territórios;
, c) pela justiça militar e pela eleitoral.

Parágrafo único. Poderão ser criados Tribunais de Cir
cuitos, distribuídos pelo país, aos quais serão transferidas as
funções do Supremo Tribunal Federal que a lei de sua
criação determinar.

Art. Todos os juízes, membros do MinisLério Público e
funcionários da Justica serão nomeados, trarlsferidos, pro
movidos, aposentados, licenciados, demitidos, postos em dis-.'
ponibilidade, processados e julgados pelo tribunal federal ou
.estadual a que competir, pela lei da organização judiciária.

Art. O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de 11
·Ministros, nomeados dentre os brasileiros natos, de notável
sabedoria, maiores de 35 anos e no gozo dos seus direitos civis
-e políticos.
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§ 1.° O número de Ministros poderá ser 3.ument~do até
15, por proposta do Supremo Tribunal Federal, aprovada em
lei ordinária, e não poderá ser reduzido.

§ 2.° Os Ministros do Supremo Tribunal serão substi
tufdos pelos Presidentes dos Tribunais inferiores locais, se
gundo a ordem que a lei estabelecer.

ArL Ao Supremo Tribunal Feder:ll ~ompete:

1°, organiz:lr o seu regimento interno e a sua secreta
ria, nomear e demitir os respectivos empregados, criar e su
primir emprêgos, dentro da verba orçamentária;

2°, eleger o seu Presidente e Vice-Presidente, na forma e
pelo tempo que o regimento determinar;

30, processar e julgar, originária e privativamente:
a) o Presidente da República e os Ministros de Estado

nos crimes comuns;
b) os :Niínistros do Supremo Tribunal Federal, nos cri

mes comuns, e os membros dos Tribunais Superiores locais,
nos crimes comuns e nos de responsabilidade;'

c) os Embahudores e os Ministros Diplomáticos, os Mi
nistros do Tribunal de Contas, os do Tribunal Superior Elei
toral e os do Supremo Tribunal Militar, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;

d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou
dêstes entre si;

e) as causas e reclamações entre as nações estr.angei
ras e a União ou os Estados;

f) os confEtes de jl1risdil.{:J.c dos juizes e tribunais de
um Estado com os juizes e os tribunais de outro Estado;

g) a extr~diçiio de criminosos, pedida por outras na
ções e a homoloê'açiio de sentença estrangeira;

h) as ações rescisór1::ts dos seus acórdãos;
i) o "habeas-corpus", quando tenha sido denegado por

,q:ualquer .juiz ou tribunal local, ou pelo Supremo Tribu-
nal Militar e Supcr;or Tribunal Eleitoral; quando a coaCão ou
a .sua amear,:a fc}r feita contra funcionário federal, ou pro
ceder de autoridade cujos ~tos est.ejam sujeitos á jurisdi-.. ::::.::
çf.o do Supremo Troibunal Federal, ou se tratnr de crime su
jeito a essa jurisdiQ1io, em primeira e em última insLancia;

4·, rever processos findos em matéria criminal, a favor
dos condenados, nos casos e pela forma que a lei determi
nar, compreendendo-se nesUl. atribuição os processos mili
tares e podendo a revisão ser requerida pelo sentenciado, ou
por qualquer pessoa, e devendo o procurador geral promo
vê-la quando verificar o seu cabimento legal; ,

5.0 Julgar em grau de recurso, as causas decididas pelas
justiças locais, em única ou em última instancia;

a) quando na causa fór, de qualquer modo, interessada
a Fazenda Nacional, e nela houver intervido como autora, ré'
assistente ou opoente;

br quando se questionar sôbre a aplicação de uma lei
federal e o tribunal local decidir contra a literal disposição
dessa lei;

c) quando se questionar sÔbre a vigência ou validade·
das leis federais em face da Constituição, e a decisãu do tri
bunal local. lhes nega~ alllicação;
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d) quando se contestar a validade de leis ou atos dos
governos locais, em face da Constituição e das leis federais
e a decisão do tribunal local julgar válidos êsses atos ou
aquelas leis;

e) quando -houver diversidade de interpretação da mes
ma lei federal entre dois ou mais tribunais locais de Esta
dos diferentes ou entre um dêsses tribunais e o próprio Su-
premo Tribunal Federal; _

f) quando se tratar dp, questão de direito internacional,
civil ou criminal, ou de espólio de estrangeiro se a especie
não estiver, de modo diferénte, prevista em convenção ou
tratado;

g) quando se tratar de causa entre um Estado e habi
tantes de outro, ou entre Estados estrangeiros e cidadãos bra
sileiros;

h) quando se tratar de ações movidas por estrangeiros e
fundadas, quer em contratos com o Govêrno da União, quer
em convenções ou tratados da União com outras nações;

i) quando se tratar de quest.ões de direito marítimo e
navegação, assim no oceano como nos rios e lagos do país;

j) quando se tratar de sentença condenatória ou absolu
tória, em processo por crime político, ou por crime come
tido contra serviços e interesses a cargo da União;

6°,_ julgar os processos interpostos:
a) dos atos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo

local, na hipotese de violação de qualquer princípio consti
tucional, relativo á organização das magistraturas estaduais;

b) das decisões da justiça local, denegatórias de habeas
corpus, ainda que a decisão seja de primeira instancia, e o
juiz ou o tribunal não o tenha concedido, por se considerar
incompetente ou por julgar não dever conhecer do pedido.

Artigo. Os Estados, na organização da sua justiça, obe
decerão aos seguintes princípios:

a) concurso para a investiàura no primeiro grau, e para
os casos de acesso que a lei determinar;

b) acesso na razão de dous terços por antiguidade e um
terço por merecimento, comprovado na forma que :lo lei de
terminar;

c) vitaliciedade, não podendo o magistrado perder o lu- .
gar senão pOl' sentença, ou por aposentadoria voluntária, pu
na hipotese de atingir a idade de 75 anos, em que ser{l apo
sentado compulsoriamente;

d) inamovibilidade para o efeito de não ser o magistra
do removido, senão a pedido, por acesso voluntário, ou por
determinaoão do Tribunal SU[Jcrior local, quando o exigir o
serviço público;

e) dois graus de jurisdição;
f) incompatibilidade absoluta da função judiciária com

qualquer outra função pública;
g)irredutibilidade dos vencimentos, cujo pagamento não

-poderá, em caso algum, ser retardado; _ =-
h) inalterabilidade da divisão judiciária, salvo aprova

ção ('O Tribunal Superior local.
Artigo. A justiça local, além das atribuições~ordinárias

que 3. lei estadual lhe conferir, t.erá sempre as mencionadas
VOLUME III 7
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no artigo ... n. 5, letras a, f, g, h, i e j, e as suas decisões
nas materias de sua competência, porão termo' aos processos
salvo nos caSOs mencionados no. mesmo artigo.

Artigo. . >. Além dos juízes vitalícios, poderão ser cria
dos juízes inf-eriores e temporários para o processo e jul
gamento das causas de pequeno valor e o preparo dos feitos
da competência daqueles juízes. .

Artigo ... Os Estados poderão manter ou criar a jus
tiça de paz eletiva, cabendo a lei de organização judiciária,
fixar-lhe a competência.

Artigo 57. Suprimam-se as palavras:
"Não se poderá arguir de inconstitucional uma lei federal

aplicada, sem reclamação por mais de cinco anos", passando
o parágrafo primeiro a constituir artigo, alterada a nume
ração dos parágrafOS subsequentes.

Artigo 59. RedU a-se:
Nenhum recurso judiciário é permitido contra a inter

venção nos Estados, declaraç.ão de Estado de sitio, tomada
de contas pela Assembléia e outros atos essencial e exclusi
vamente políticos, reservados por esta Constituição ao arbi
trio de outro poder.

Artigo 63. Suprimam-se os parágrafos 1 a ,5, incluindo
se o seguinte:

::. Parágrafo único. Os membros do 1:Iinisterio Público não
poderão ser nomeados interinamente, sendo permitidas, en
tretanto, as nomeações ad hoc.

Secção IV - "Da justiça eleitoral"; incorpore-se na Se
cção lU, "Do poder judiciário".

Artigo 65, parágrafo 1.0 - Substitua-se:
"O Tribunal Superior Eleitoral, além do seu presidente,

compor-se-á de juízes efetivos e substituos, escolhidos do
modo seguinte: um terço sorteado dent.re os ministros do
Supremo Tribunal; outro terço sorteado dentre os desembar
gadores do Distrito Federal; o terço restante nomeado pelos
dois terços anteriores, denl.re os cidadãos de notória idonei
dade que não forem' funcionários públicos ~demissiveis arl
nutU'rn, nem administradores de sociedade ou emprêsa que
tenha contrato com os poderes públicos ou goze de isencões,
favores ou privilégios oficiais,

§ 2.° Em yez de "e o restante nomeado pelo Presidente
da República", diga-se: "e o restante nomeado pelos dois ter
ços dentre os cidadãos com os requisitos acima especificadós",

Art. 102, § 1°, redija-se:
- Todos são iguais perante a lei.
§ 2.° Suprima-se.
§ 8.° Redija-se:
- Ninguem será julgado senão pela autoridade compc

~ tente, em virt.ude de lei anterior e na forma por ela regulada,
§ 9.° Substitua-se:
- A lei não terá efeito retroativo, excepto fi. penal, em

benefício do acusado.
§, 10, Suprima-se:
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§ 15. Redija-se:
- Em qualquer assunto é livre a manifestação do pe-n

samento independenteme-nte de censura, respondendo cada
um pelos abusos' que praticar, nos casos e pela. forma que
a lei prescrever. Não é permitido o anonimato. É assegura
do o direito d~ resposta.

§ 19. Inclua-se:
"confisco" .
§ 21. Substitua-se:
- É instituido o mandado judicial de segurança em ga

rantia do direito individual, quando ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal de qualquer autoridade. O
mandado terá processo sumarissimo e seu efeito será o de
impedir a prática do ato ou restabelecer a situação anterior,
até que sôbre o caso, em última instancia, se pronuncie o
Poder Judiciário.

Incluam-se:
§. Em nenhum caso se concederá a extradição por cri

mes político-sociais.
§. Nanhuma convenção ou tratado internacional t<3rá

validade contra os direitos individuais ou sociais assegura
dos nesta Constituição.

§. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores,
aos quais ficarú garantido por lei privilégio temporário, ou
será concedido prêmio razoável, quando haja conveniência
em vulgarizar o invento. .

§. Aos autores de obras literárias e artísticas é garan
tido o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos
autores gozarão dêsse direito pelo tempo que a lei deter-
minar. .

§. A lei assegurará a propriedade das marcas de fúbrica.
Incluam'-se onde convier os seguintes:
Artigo. Todas as associações poderão organizar-se e

funcionar livremente, sem nenhuma depcndl}ncia ou inter
venção ofícial.

AI'Ligo. '" As associações organizadas com a observan
cia do direito comum poderão adquirir a capacidad,e jurí
dica.

Artigo. '" Os institutos de ensino, as corporações cien
tificas de arLes c ofícios e os sindicatos e outras associações
de órdem ecc;.0mica. que por sua constituição e· pelo núme
ro de seus associados oferecerem garantia de estabilidade,
poderão adquirir, por lei, o carúLes de instituições de direito
público.

Artigo. ... As associaçõas de direito público, quando
abrangerem as principais profissões ou classes, adquirirão
o direito de eleger nma Camara Corporativa, cuja organiza
ção será dada por lei, votada segundo os tramites estabeleci
dos para a reforma constitucional.

Artigo. ... Enquanto não se organizar a CamaraCor
porativã~as=associações de direito público serão csimples ór
gãos consultivos e limitados ao direito de assessorar os po
deres públicos e ao de exercer a iniciativa legislativa, nas
materias que se relacionarem com 0'5. seus fins e interesses.

~
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Nas "Disposições transitórias" substitua-se o número
V pelo seguinte:

Para. a primeira legislatura, prevalecerão as quotas
atuais de representação dos Estados, Distrito Federal e Ter
ritório do Acre, acrescidas de· três deputados para cada Es
tado e para o Distrito Federal.

Na última sessão anual da primeira legislatura, fixará a
Assembléia Nacional a representação dos Estados, Distrito
Federal, Território do Acre ou Territórios, se os houver com
direito á mesma, de modo que o total dos Deputados não
exceda de 237, mais três para cada Estado e o Distrito Fe
deral.

Onde convier:
. .• É mantida a Justiça Eleitoral, com as funções con

tenciosas e administrativas, que atualmente lhe competem,
até que a lei providencie sôbre a sua organização definitiva,
nos termos da presente Constituição.

. .. A Comissão Permanente, sob a Dresidência: do seu
membro mais votado, organizará seu regimento interno e
passará a deliberar autonomicamente com a presença, pelo
menos, de metade mais um de seus membros.

Dentre as emendas oferecidas, algumas, de justificação
obvia, são, inspiradas no mesmo pensamento que· presidiu á
el~boração do anteprojeto: visam apenas desenvolve-lo e, se
possivel, aperfeiçoá-lo.

Outras divergem dele apreciavelmente, obedecendo ao·
intuito de preservar a autonomia estadual; alargar a compe
tência das unidades federadas; desenvolver a solidariedade
que entre estas e a União deve existir; deixar explícita a:re
gra geral de não intervenção e a da obrigatoriedade da in
tervenção em casos restritos, taxativamente especificados;
fazer mais equitativa descriminação das rendas, evitada,
quanto possf\'el, a incidência tributária cumulativa; adotar,
na organizaC':'o do Poder Judiciário, as linhas fundamentais
do ;.~ "jctO Arl.ü.. 'tibeiro; tornando, porém, independente do
lJVdeI' político n nlJl.. :~~;" f1,:,s magistrados; propiciar a re
presentacão dos interesses diferenciados; reafirmar e desdo
brar as franquias do cidadão, debaixo do pressuposto de que,
neste t.erreno, só se justificam ús limitações iniludivelmente
impostas pelo interesse geral.

Ocorre assin:Uar, na construtllra dos poderes nacionais,
ll.. criac~ão da Comissão Permanente com a finalidade que lhe
é assignalada: assegurando o equilibric _federativo, remove
os inconvenientes que apresentava o antigG Senado e substi
tue o Conselho Supremo do anteprojeto po:'. um _aparelha
mento mais eficiente, com funções, ao mesmo tempo, legis
JátivllS, fiscalizadoras e moderadoras.

Várias emendas deixaram de ser formuladas, precedidas
qt).e foram oS sinátarios por outros senhores Constituintes.

Neste particular, reservam-se, por isso, a faculdade de
manifestação oportuna - em conjunto, quando assim o per
mitir a coincidência de ODiniões, individualmente, nas maté
rias em que prevalecer critério doutrinário diverso, como,
entre outras, a que diz r'espeito ao processo da escolha do
Presidente da República.

. Apresentando as emendas acima, não se dispensam,ain
da, os sinâtarios de produzir, para a consulta da Comissão
Constitucional, o documento junto, constante de um exem
plar do livro recentemente publicado pelo Sr. Borges de :Me-
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deiros, sob O título "Do poder moderador da República Pre
sidêncial. "

A Comissão, em cujo seio figuram elementos á altura da
excepcional tarefa que lhe designou a Assembléa Constituin
te, acolherá, sem dúvida, e examinará merecidamente todas
as boas fontes de informação que se lhe depararem. Assim,
há de dar o devido apreço á contribuição do Sr. Borges de
Medeiros, em quem o Brasil reconhece um dos seus mais
conspicuos repúblicas, na ordem do saber, da. experiência e
da respeitabilidade moral.

-O dissentimento de algum de nós, quanto a algumas das
concepções contidas no importante diploma não tira que lhe
concedamos, como há de conceder a Assembléia Constituin
te, a mais legítima oportunidade, na d:scussão exaustiva que
a magnitude do objeto e do momento nacional impõe.

É, em qualquer caso, uma peça digna de ser guardada
nos nossos anais, como elemento de estudo comparativo e de
interpretação e exegese do monumento constitucional com tão
justificada ansiedade esperada pelo' Brasil livre.

O aludido trabalho poderia, mesmo, ser aceito como sub
stitutivo do anteprojeto oficial, se a comissão, na sua sabe
doria, resolvesse seguir método diverso do adotado neste.

(O documento apresentado como elemento para estudo
comparativo, a que se refere a emenda, será publicado opor
tunamente. )

Sala das Sessões, i 9 de Dezembro de 1933. - J. P. 1.0
Assis Brasil. - J-Iauricio em'doso. - Adl'oaldo Mesquita da
Costa.

Esta emenda encerra matéria distrilmida a diversos re
latores.

N. 505

Art. 13. - Substitua-se pelo s~guinte:

AI'L. 130 A União não podel'á intcrviL' nos negócios pe
culiares aos Estados senão:

Il) para r(~pclir invasão estrangeira;
. b) para asscg·llrar a integridade nucional;

c) para administrar a· aplicação de recul'SOS fOi'necidos
pelo Tesouro Fetlerul, no caso de insolvência do Tesouro do
Estado;

ri) pUl'apür têrmo a guerra civil. a requisicilo do go
vêrno do Estado;

e) para manter a forma republicana do govêrno, com
mandatos temporários, e o regime representativo;

f) para garantir a autonômia administrativa dos muni
cípios;

g) para a execução das decisões e ordens do poder ju
diciário;

h) para fazer respeitar as deliberações do Supremo
Tribunal Federal.

§ :1.0 Compete privativamente á Assembléia Nacional,
com anuência do Senado, decretar a intervenção nos Esta
dos, por iniciativa própria ou solicitação, do Poder Execu
tivo, nos casos das letras a, b, c e d.-
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~ 2.0 Na ausência da Assembléia Nacional compete ao
Senado autorizar a intervenção, quando urgente e solicitada
pe10 Presidente da República.

Art.14. Nos casos das letras e, f, fJ e h do artigo an
terior,. compete :10 Supremo Tribunal Federal, decidir da
intervencão por iniciativa própria ou solicitação da Assem
bléa Nacional, do Senado, do Presidente da RepÍlblica ou de
um dos poderes do Estado onde se tenha verificado a infra
ção constitucional.

§ 1.0 Ao Presidente do Supremo Tribunal compte exe
cutar a intervenção, de acôrdo com o voto e instrução do
'.rribunal, podendo nomear um interventor, quando neces
sário, com anuência do mesmo Tribunal.

§ 2.° Mediante aviso do Supremo Tribunal, providên
ciará o Presidente da Rep'ublica, sob pena de responsabili
dade, para que se,iam imediatamente atendidas as solicita
ções e actadas.· as ·ordens do Presidente do Superior Tri
bunal.

§ 2.° Quando as providências do Presidente do Supremo
Tribunal forem embaraçadas por ação ou inação dos órgãos
do Poder Executivo ou das forças armadas, poderá o Su
premo Tribunal propor ao Senado a responsabilidade do
Presidente da República, que será imediatamente suspenso
de suas funções pelo vo(,o do Senado, até julgamento pela
Assembléia Nacional.

§ -3.° Nos casos de intervenção federal de que trata
êste artigo, poderá o Supremo Tribunal decretar o estado
de sítio no território do Estado, por prazo nunca superior
a 15 dias, sendo sua prorrogação dependente de approvação
do Senado.

§ -i.0 O Presidente do Supremo Tribunal será respon
sável pelos abusos cometidos na execução da intervenção,
não só perante o Supremo Tribunal como perante o Senado,
que o podem suspender de snas funções.

Ao art. 5-'1° - Acrecente-se: "velar pela constitucio
nalidade das lei~ e dos atos dos poderes públicos; "exe
cutar a intrrvenção federal, nos casos das letras d, e f e g do
art. 13°, por iniciativa própria ou solicitação do Senado,
do Presidente da Repúblicana de um dos poderes do Estado,
onde se tenhr. verificado a perturbaC}ão.

ArL. 59 - Suprima-se, transformando-se em artigo o
seu parágrafo.

ArL. 57. Suprema-se o § 1°.

Justificação

Se a Constituição de 1891, pela imprecisão dos disposi- ..
tivos dos seus art. 6°, permitiu fossem cometidos tantos
abusos com ~ntervenções federais injustas, a reforma de
1926 como "anteprojeto" atual, confirmando as previsões de
Campos Sales, reduzem a frangalhos a autonomia dos Esta
dos. Não haverá intervenção partidária que não encontre
pretexto habile faci! nas dobras da enorme sanfona do ar-
tigo 13-do anteprojeto. "
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A Constituição de Filadelfia, precisamente porque a
força do Govêrno Federal, o seu poder coercitivo, não pro
vinha senão da soma dos poderes dos Estados federados,
não precisou defender os Estados contra o Govêrno Federal.
antes procurou expressar as funções e poderes federais den
tro de limites claros e precisos para que os Estados os não
transpuzessem .. A. ConstiLuicão escrita foi sempre a garan
tia de todos, com a Suprema Côrte como fiador e principal
responsavel.

Nas demais federações americanas, onde os podereses
taduaes nasceram de restrições do poder central, preexis
tente, com autonomia mui limitada dos Estados e conserva
ção de enormes poder coercitivo no govêrno federal, onde
grande número de Estados não tinham capacidade polftica
para o "self-governement", haviam de l'urgir frequentes as
necessidades de intervenção federal e mais frequente
ainda o inLere::;sc pela intervenção indébita por parte do_
govêrno federal.

Daí a nepessidadc de prever-se o caso em nossa Consti
tuioão, limitando-sI} a intervenção federal com clareza e se
gurança, não esqnecendo que é o coração, o nó vital do re
gime, cujo princípio básico é a Federação, a real autono
mia dos Bstados.

Além das infrações a preceitos constitucionais, apenas
três casos devem determinar a interven<,:,ão nos Estados 
invasão estrangeira; falencia do Tesouro Estadual e gu~r

ra civil, com impotencia do govêrno do Estado. A única for
ma de se garantirem os Estados contra intervenções indebí
tas será confiar-se n int.ervenção aos órgãos políticos fe
derais apenas nêsses três casos, reservando-se só a decisão
como a execugão d::t medida, nos demais casos, a um poder
estranho á polftic::t l)al"Lidária, ao Supremo Tribunal Fe
deral.

Nenhum poder melhor que o Supremo Tribunal, que é
o órgão destinado no regime presidf~ncial a garantir o res
peito á Constitui{~ão, poderá decidir sôbre se um determi
nado Estado está ou não infringindo os preceitos constitu
cionais, se a sua forma de governo é ou· não republicana e o
regime adotado o representantivo, se foi ou não desrepei
tada a autõnomia dos municípios, se as sentenças do poder
Judiciário e às suas próprias decisões foram ou não cum-
pridas e acatadas. .

Se há um poder que é o supremo interprete da Consti;..
tuição e das leis, porqul3 lhe não confiar o julgamento das
jnfraçõe~ dos Esiado:: aos preceItos constitucionais e atri
buir esse julgamento aos poderes políticos?

Reservando ao Supremo Tribunal a competência para
declarar a infracão constitucional por parte dos Estados,
deu-lhe a emenda a responsabilidade de executar a inter
venção federal, por iniermE\dio do seu presidente ou de de
legado de sua confiança.

Será sem dúvida a única forma de evitar-se o inte
resse político-partidário na mtervenção. No exercício de
tais funções executivas excepcionais, estabeleceleu, porém,
a emenda a responsabilidade do Presidente do Tribunal pe
rante o Senado, bem como a responsabilidade do Presidente
da República pelos embaraços criados á ação interventora
do Supremo TFibur.:--aI.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fa.bio
Sodré.
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N. 507

Substitua-se o paragrafo unico do art. 15, pelo se
guinte:

Parágrafo unico. Mediante acôrdo com OS Estados, po
derá a arrecadação de todos ou d qualquer tributo fedel'al
ser confiada á administração estadual, nos têrrnos que a lei
fede:..'al determinar.

lustificação

Inverte a emenda, precisamente, os têrmos do d~spo

sitivo do anteprojeto, quando permihte sejam os impostos
estaduais arrecadados por funcionárnos federais. Não póde
haver interesse algum em promover e facilitar ceit.raliza
Cão administrativa, cujos males determinaram a quéda do
Império, antês enormes vantagens, indiscutíveis, em faci
litar e promover a descentralização.

Sala das Sessões, 18 de Dezemhro de 1933, - Fábio 50
dl'é. - Soa.res Filho.

N. 508
Suprima-se o parágrafo 1° do arL 18.

Justificação

Com o objetivo de harmonizlar os interesses, econô
micos e tributários federais e estaduais autoriza o ante
pr{)jeto o Conselho Supremo a rever e corrigir as legisla
ções estaduais, no que lhes é mais peculiar, nos seuS orça
mentos de receita e indirectamente de pesp.esa. Seria pre
ferivel suprimir-se a federação e confiar a organização dos
Estados aos poder~s deferais.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fábio SD-
dré. . .

N. 509

Substitua-'se o art. 9° - "As leis da União, os atos e
as decisões das suas autoridades serão executados,em todo
o país, por funcionários federais, podendo aos dos Estados
ser todavia, em casos especiacs, confiada a ~xl)c'\.1l)ão", pelo
seguinte:

Art. 9.0 Os atos do Poder Executivo Federal serão con
fiados 'nos Estados :.l funcionários federaes. salvo acõrdo
para sua execução por funCIonários estaduaes.

lttstificação

Não visa a emenda apenai; corrigir a redação confusa
do artigo mas sustar a execução de todas as leis federaes
pôr funcionários fcderaes, inclusive, provavelmente, as que
não se '"executam" mas apenas se obedecem. A rigor, po
deria ser suprimido o artigo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fdbio So
dré. - Soares Filho.

N ..510

Suprima-se o art. 80 - ":.A União poderá estabelecer,
por lei, títulos oficiais uniformes para os orgãos e funcio
nários federaes, estaduaes e municipaes."
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Justificação

O que é dificil, sem dúvida é a justificação do dispo
sitivo, em que se fére a autonomia dos Estados, dissolvendo
o princípio básico da Federação, com tãú ridiculo objetivo.
Se houver Y<.mtag'em real na uniformiza(:ão. certamente ser.á
ela expont::meamente promovida pelos Estados e Muni
cípios.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933; - Fábio So
d1'é. - Soares Filho,

N. 51'1

Suprimam-se as letras â e e da primeira parte do
art. 19 e na segunda parte do mesmo :H'Ligo o final da
letra b: "ressalvado á União o direito de legislar subre elas
e as terras devolutas quando conveniente aos interesses na
cionaes.

Passa o anteprojeto para o "domínio exclusivo da
União as riquezas do sub-solo e as quéàas dagua; porque
não as florestas, as fontes t.eJ'maes, as montanhas mais al
tas? Riquezaccdo sub-solo é todo o suh-solo - a argila, o
caolim'; o granito, a areia, o barro, não deixam de ser ri
quezas, como valores que são. Autorisa também o art. 19
o Govêrno Federal 3, legislar sobre a navegação dos rios
e lagos "navegaveis" todos os rios e todos os lagos, indis
cutivelmente. e mais ainda sôhre as terras devolutas!

O que admira é que com taos dispositivos e outros de
igual alcande se declare - no arl.. 10 do anteprojeto que a
Nação Brasileira manl.ém a República Federativa.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 193:3. - Fábio So
dré. _o. Soa)'es Filho.

N. 519

- Da organizncão federal, em suas disposições prelimi-
nares.

Art. 6.· Supl'ima-se o seguinte':
Sendo-lhes vedado ter símbolo:;; ou hinos próprios.
Fundamento da emenda:
Os símbolos e hinos criados constituem a representação

objetiva de aspirações 01.1 ideais de um povo,
O Rio Grande do Sul, de 35 teve no seu símbolo e no seu

hino, a mais acentuada característica de um sentimento li
beral. Com eles e por eles, lutando durante dez anos, concla
mou os brasileiros do Império ao regime republicano, sob a
forma federativa. É através da nossa história que nós, os rio
grandenses, aprendemos a amar o Brasil.

A, proporção do nosso eleitorado, relativamente 'aos Es
tados mais populosos. o índice da. alfabetização das nossas
populações e o contingente com gue' concorremos á lei "do sor
teio militar at.estam. sobremodo, o grau do nosso civismo,
que felizmente nunca nos faltou, sempre que foi necessário
dele darmos demonstrações.

Somos obrigados a defender os sentimentos do Rio Gran
de do Sul, ciue são bem os nossos sentimentos.

Não é possível aceitarmos o art. 6° do anteprojeto. nos
termos em que está redigido, porque ele fére fundamente
uma tradição que é nossa e que não queremos perdê-la.
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Torna-se desnecessário dizer que a Bandeira Nacional
a tudo se sobrepõe para nós, no culto que lhe votamos.

Sala das Sessões, :1.8 de Dezemhro de :1.933. - Renato
Barbosa. - Ascanio Tubino. - João Sirnplicio. - Demetrio
Jfercio Xavie1' - Augusto Simões Lopes. - Victor Russo
mano. - Raul Bittencourt.

N. 521

Título 1° - Da organização federal nas suas disposições
prel iminares.

Al't. :I. 2, parágrafo único, acrescente-se:
Até que se normalize a situação financeira.
Fundamento da emenda:
A autonomia dos Municípios e dos Estados constitue uma

legítima prerrogativa, indispensável á harmonia da Federa
ção. e que só excepcionalmente poderá ser revogada. Ela im
porta na capacidade de bastar-se a si mesmo, sob o ponto de
vista econômico no prover a expensas próprias os onus da
administração.

A faculdade suspensiva desta autonomia, pela União, no
caso de insuficiência de rendas, para atencler ás solicitações
condicionadas pelos encargos administrativos, deverá se li
mitar apenas ao tempo em:::-qne perdurar esta impossibilidade,

. readquirindo o Estado a sua autonomia, logo que se norma
lize a sua situação econômica. É uma redução de direitos
que deverá ser limitada ao tempo de persistGncia das causas
determinantes, o que se precisará com o adendo por nós pro
posto ao final do parágrafo único do art. 12,

Sala das !=3cs:::õc;;, :1.8 de Dezembro de 1!l::l3. - Renato
Bm'bosa. - Ascanio T1tbino. - João Sirnplicio. - Deme
trio Mel'cio Xaviel'. - em'los .Ma:r:imiliano. - Auuusto Si
mões Lopes. - Vi.! 01' Ru.ssomano. - Raul Bittencotlrt.

N. 522

Pl'e..'lmhulo - Redija-se nos seguintes termos:
"Nós. os representantes do Povo Brasileiro, =-cnnidos,

para o fim de estabelecer um regime democrático, destinado
a garantir a Liberdade, a Justiça, a unidade nacional ~ a paz
interna e externa. decretamos e promulgamos a seguinte
Constituição dos Estados Unidos do Brasil. "

Fundamento da. emenda:
Os constituciona.listas divergem quanto ao prearnbul6

,;das constituições ..
-" .. Opinam uns pela sua supressão, sob a afirmativa de que
êle nada significa, concluindo, destarte, pela sua inutilidade.

Out.ros, no entretanto, fundamentam a sua importancia
elucidadora., das finalidades primaciais do texto constitucio
nal, iluminando-o á semelhança de um grande :f6co de luz
no pórtico de um palácio.

Se pensarmos como os primeIros, teremos que" abando-
ná-lo. .. '

Aceitando a sua alta signifiéacão, como parece, a jul
gar pelo nosso projeto de Constituição, êle deve ser preciso
c completo, tanto quanto possivel, o que se nüo verificll,
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pela redação que lhe deram os nossos constiiucionalista,s,
razão esta que fundamenta a emenda que apresentamos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Renato
Barbosa. - Ascanio Tubino. - João SimpLício. - Demetrio
"~1ercio Xaviel'. - Cm'los Maximiliano. - Augusto Simões
Lopes. - VitOI' Russomarw. - Raul Bittencott1't,

N. 523

Substitua-se o arL. 4° pelo seguinte:
Art. 4. ° Os limites dos Estados sã.o os de direito, resul

tante de títulos de domínio, contra o qual não prevalece a
posse e atos de jurisdição exercidos por arbítrio d~ ~lm dos
Estados litigantes.

Rala das Sessões, 19 de Dezembro de 193:3. - Mm'io
Caiado.

N. 524

A's disposições transitórIas acrescente-se, onde couber,
mais o seguinte número:

N. As providências de que trata o parágrafo único do
art.,4° devem ser tomadas logo após a promulgação da pre
sente "Constit.uição, afim de ;se reulizal'em dentro no prazo
máximo de dois anos.

Sala dü~ Scs,:õe>;, 10 de Dezem]wo de 193:3. - Mario
Caiado.

X. 525

Ao artigo 13: acrescente-se mais este parágrafo:
§ 5. o Para que tcnhamcficiencia as preceitos estatuídos

neste artigo o Governo da União é obrIgado a pôr-se em con- .
taeto direto com todas as nnidndes da federação, por meio
de vias de comunicação e de trausporle rápido e compaf.íveis
com a situação geográfica de cada uma. as quais deverão ser
estabelecidas dentro no prazo máximo de cinco anos.

Sala das ~ei'5Ões. 10 de Dezell1!J"o de 103:1. ...,.. J1ario
Caiado.

N. 527

, Suprima-se a última parle do "parágrafo único do artigo
12. assim redigido: "ou suspendendo a autonomia "do Es
tado" ..

Justificação

E' uma 'medida extrema que só em casos excepciõnais
poderá ser tomada: Assegurar a fiscalização ou que o servíço
seja avocado já é uma medida 'suficiente para garantir .um
adiantamento necessário á execução dêsse mesmo serVIço.

Permitir que a autonomia de um Estado seja pert~rbada
quando no próprio dispositivo já estão assentados melaS se
guros para solver orcnso, é desprezar os legitimos s~ntimen~os

de liberdade do povo de um Estado e provocar.reaçoes preJu
diciás á unidade da pátria.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Nero de
Macedo. -I. FerreiTa, de Sousa. -José Honorato. --Do
fiiingos Velasco.
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N. 528

No n. 1, art. 14, suprima-se a palavra "global".
A úlLima parte do parágrafo 1°, art. 14, fica assim re

digido: "O imposto de exportação não poderá exceder de
1 0/0, "ad-valorem", inclusive taxa de estatística e c};pe
diente. "

Acrescente-se mais um parágrafo no art. 14, assim redi
gido: "Parágrafo 3° - 33 % do imposto sôbre a renda serão
entregues aos Estados."

Suprima-se, no art. 15, n. 1, a seguinte parte: "Bem
como o cedular de renda", e acrescente-se ao seu final: "e o
de exportação dos produtos de sua produção e de suas jazídas
ou minas, não excedendo de 5 % "ad-valorem".

Inclua-se a palavra "não" antes do verbo "poderá", na 1&
parte do parágrafo 2° do art. 18.

Acrescente-se no disposto na letra d, art. 19, o segui.nte:
"ou não forem necessários aos serviços do Estado ou Muni
cípio. "

Justificação

O imposto sôbre a renda vem sendo cobrado pela União
e tem serviço regularmente organizado no Distrito Federal
e nos Estados e, mesmo assim a sua arrecação em 1932 foi
apenas de 94.078 contos de reis, segundo apanhamento exato
da Contadoria Central da República.

De acôrdo com os resultados obtidos pela Secretari:). da
Comi.ssão de Estúdos Econômicos do Estado, o imposto de ex
portação cobrado pelos Estados, no ano acima citado, alcan
çou a quantia de 357.931 contos, ou sejam quasi quatro vezes
mais do que o total da tributação da qual destinaram apenas
uma paréela. ás unidades da Federação. A taxa de exportação
representa 30,15 % do total da receita dos Estados e o imposto
sôbre a renda, toda a sua arrecadação, não excede 7,9 % da
quela receita. Não estão incluidos naquela cifra de expor-o
tação os adicionais que variam, de Estado para Estado, de
5 % a 25 0/0, além de outras sobre-taxas, que desapareceriam
corri aexlinção do imposto de e},.""portação. Os 33 % do im
posto sôbre a renda irão servir para auxiliar os Estados, em
face da redução que irão sofrer em consequência da porcen
tagem fixada, no mínimo, de 5 % para imposto de expor
tação.

O t!tulo da dívida pública não deve soft'cl" qualquer tri
butação que possa importar em sua desvalorizácão, maximé
o que já' havia sido vendido ao tempo em que foi ideada a
tributação. O imposto veiu ferir um contrato feito e aca
bado. em face da lei que autorizou a emissão, estipulando as
condições na epoca aceitas pelo comprador de boa fé.

E' preciso ficarem bem ressalvadas as necessidades dos
Estados e Municípios, principalmente as que se referem ás
quec1as dágua, fornecedoras de energia eletrica destinada á
luz· e fôrça tractora das cidades e indispensável á indústria
móderna.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro dI' 1933. - Neru de
Macedo. - José Honárato. -Domingos Velasco.

N. 536

No lítulo I --c- da organização federal -'- DiSposições pre
liminares.;;"

Suprima-se "in-totum" o art. 4" e, conseqnent.emente, o
seu parágrafo único.
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Jus Hficação

A lIrópria redação daquele dispositivo deIxa dúvida
JlOÜI, nem sempre os limites de "direito" são os de "fato".

V:írias são as pendências ainda no Poder Judiciário
aguardando decisão, e muitas as ar'biLragens aLé agora nii.o
aceiLas ou não resolvidas pelas Assemhléias EsLaduai::>.

São questões que não podem ser resolvidas de uma rna
ncira arbitrária como iria acontecer com os di;;:posi Ci-,o;;; que
ora propOmos a sua supressão.

Seriam incalculáseis os males que essa medida acar
reLuI'ia, tais as injustiças que pode homologar.

Sala das Sessões, 12 de Dezem'bro de 1933. - .Yao lle
Macedo. - Domingos Vellasco.

N. 544

Ao art. 13:
A letra i, do art. 13, intercale-se pospondo-se á palavra

Jl1h:. "ou do funcionalismo" ...

Justificaçiio

Constituindo o próprio govêrno, fazendo parte intrin
l'le(m da sUíj. existôncia, há um corpo de funcionários com
llOl'!ío de médicos, de engenheiros, de bachareis. de profes
I'llJl'OS, de contabilistas, de humilde,,; operários, etc., de cujo
h'lluulho ou desídia depende o progresso e a grandeza ou o
l'ctrogradamento do Estado.

Era de praxe, ninguem a desconhece, praticado, talvez,
como um ato d~ aHa sabedoria política pela maioria dos go
"~I'llOS pré.-revolucionários, o irregular pagamento do fun
cionalismo, reduzido, ás vezes, a dois ou três mêses de um
l~xcl'cfcio financeiro.

: Esta norma, que dava aos governadores ou presidentes
n aparência de senhores dos servidores. do Estado, fazia com
C!lW I}stes sem direitos a protestos, sem o amparo da lei,
t.ornassem-se, uns, em indiferentes aos seus deveres, bus
cavam em servicos extranhos os meios de sua subsistência;
uutros. em mendigos oficializados, verdadeiros abnegados e
.8acrificados ao serviço público, curtiam fome e implora
vam, diáriamente, nas grades do tesouro do Estado, um s6
ml!i'> de seus inúmeros atrazados; outros finalmente, desses
pel'ndos talvez, jogando-se á desventura, em lesadores dos
cofrel' públicos.

Com êste processo de governar a d~sorganização admi
nistrativa era um fato, chegava mesmo ás raias da anarquia,
c,áos em, que foram encontrados, pela revolução domi;"
nante, nutnerosos Estados da União brasileira.

O Govêrno que não paga ao seu funcional~smo é, por
nat.ureza, um governo desautorado por si mesmo, e por con
seguinte, incapaz de manter com moralidade "as necessida
de de seu govêrno e administração".

Era êste um dos grande males do passado regime , é
preciso extirpá-lo.

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 1933. - Joaquim
Magalhães. - Alf1'edo da Matta. - Leandro Pinheiro. 
Mario CfLermont. - Pires GaYGso_ - Jloura Carvalho. 
Veiga Cabral. - Abel Chermont. - Clementino LisUóa.
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N. 545
Ao art. 19:
Transfira-se a letra d do art. 19 .....,. da ia parte 

"do domínio exclusivo da União, para a segunda parte do
mesmo artigo _. "dominio exclusivo dos Estados" - supri
mindo as palavras "se estas ou aquelas ainda inexploradas
- e acrescentando-se' - ressalvado á União o direito de as
explorar, caso o Estado não o faça dentro de cinco anos,
após a promulgação da Constituição para as atualmente
conhecidas, c, o mesmo prazo, para as posteriormente des
cobertas.

Justificação

Como está redigido a letra d do art. 19, o Estado não
nega á Dniüo o direito de explorar as suas riquezas, dêle,
desde que me não possa fazer, ressalvando, segundo, as nor
mas da raziío e da justiça. o seu direito de propriedade.

Hio de Janeiro, 1G de Dezembro de 1933. - Joaquim.
Magalhães. - "ClemenNno Lisbôa. - Leandrú Pinheiro.
- Mario Chermont. - Monra Cm'valho. - Veiga CabraL
- Carlos Reis. - PÚ'es GalJoso.

::..>

N. 55G

Acresúente-sc, após o § 8° do art. 112, o seguinte:
Artigo. O ensino superior de caráter profissional não

confere privilégios, mas a União deverá ao regulamentar o
exercício das profissões técnicas, estabelecer as exigências de
habilitação necessárias ao interesse público.

Artigo. Os membros do magistério superior da Repúbli
ca gozarão das mesmas regalias de vitaliciedade e inamovibi
lidade ela magistratura.:

SaIu das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Nogueira
Penido.

N. 574
Ao preambulo:
Onde se diz:
"Nós :os representantes do Povo Brasileiro reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte, para o fim ~de estabelecer
um regime democrático, etc.".

Diga-se:
"Nós os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte, para o fim de estabelecer
um regime social democrático, etc.".o,

. Justi{'icaçáo

São acórdcs quasi todos os revolucionários da esquer<!~
e certo número dos que se fixaram na direita, em como Ja
não é lícito esperar o que quer que seja do liberalismo. E
cresce nos círculos intelectuais do pais a onda dos que pro
clamam a faléncia da democracia. De fato, estamos em face
de uma falência' democrática, mas da, democracia liberal

"burguêsa. Soou a hora da democracia social, pois não é acei
tável pela fndole e a educação do povo brasileiro, um re
gime de asfixia de liberdades públicas, de concentração de
poderes mais ou menos ostensiva nàs mãos de um só ho-

",'

"
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mem, através do fascimo, do integralismo ou qualquer ou
tro modismo cuja implantação está sendo propugnada como
medida de salvação nacional. Aliás o texto do anteprojeto
de uma falência democrática, mas da democracia liberal
de Constituição consagra em vários dos seus dispositivos,
notadamente nos do Título.

XII (Da Ordem Econômica e Social) o regime -social de
mocrático. Porque pois, não o mencionar no pre,Unbulo?

Sala das Sessões, 19 de Dezembro ele 1933. - A.nlonio
Rodrigu.es de Sousa. - Antonio Pennafort. _. João Mi
guel· Vitáca. - Gilbe7't Gabeira. -: P7'ancisco Jlo1/;l'a.
Guilherme Plaster. - Waldemar Reikdal.

N. 582

Art. Todos os poderes que não forem expressamente
atribuidos aos Estados e Município;;, serão da competência
da União.

Justificação

E' preciso instituir um regime federativo diverso do que
foi adotado pela Constituição de 1891. Alí se davam aos Es
tados todos os poderes, excepto os que a União reservava
para si e os que a Constituição lhes vedava taxativamente.
Tal- excesso de autonomia, não correspondendo ás exigências
do meio brasileiro, provoeou .sucessivos desrespeitos á Cons
tituição, que se tornou letra morta no que se referia á au
tonomia estadual. E' imprescindivel, portanto, conceder aos
Estados apenas a autonomia.: necessária e ndotal', como com
plemento, medidas que a tornem uma realidade. Autonomia
menor; Irias efetiva.

Sala das SSessões, 19 de Dezembro de 19:33. - Df))ningo:;
Vellasco. - Jo.~6 lIono1'alo. - Abelardo Marinho. - Alberto
Surek. - 1Valdemar Falcão. - Agcno7' Monte. - Amaral
Peixoto. - Car'los Lindenbe1'(J. -lIurnbe7'to J.llow'o.. - Cesar
Tinoco. - Mm'io Ca.iado. - Góes Monlei1'o. - Km'{Jinaldv
Cavalcanti. - Alfl'edo C. Pacheco .

. N. 588

Ao parágrafo único do art. 12, sup;'imu-5e a expressão
- Ou suspendendo a autonomia do Estado.

Justificação

Desde que a União intervenha com b fim de suprir finan
ceiramente o Estado que, por insuficiência de renda, não
possa prover de maneira efetiva as suas necessidades, essa
medida. providêncial não deverá implicar na suspensão da
autonomia do Estado beneficiado. Não s6 seria humilhante
para o Estado, como se poderia tornar em uma arma perigosa
para desvirtuar muitas vezes os nobres propositos do patrio
tico dispositivo constitucionaL A falta de autonomia aféta a
propria existência do Estado. Não se compreende que o Es
tado, como parte integrante do Estado compôsto de direito
internacional, tenha sua autonomia dependente das suas con
dições financeiras. Seria uma espécia de falência decretada
ex-officio pela União sõbre a pessoa jurídica do Estado e aliás
sine die, porque o anteprojeto não cogitou sequer do prazo
p~ra a reabilitação ou para a reaquisicão da autonomia,
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A autonomia não pode e não deve ser oscilante.
Basta que a União intervenha; na administração esta

dual, fiscalizando ou avocando o serviço a que o auxílio se
destinar. Ir além suspendendo a autonomia seria transfor
mar o Estado num simples território ou departamento sem
personalidade jurídica própria, porque, suspensa a autono
mia. desaparece, ilJSO facto, a independência erd.l'e os seus con
generes da Federação e, portanto, a sua própria razão de
existir pelos órgãos dos três poderes que o compõem. -

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário de um Estado
sem autonomia teriam as suas funções bastante limitadas e
sem garantias para o desempenho integral das atribuições
que lhes são inerentes. Estabeler-se-ia mesmo uma situa
ção de desigualdade flagrante entre um Estado despido da
sua autonomia e outro, que não estivesse de autonomia sus
pensa e, pOl'tanto, na livre administração dos seus negocios
internos.

O auxílio da União ao Estado que, por motivo de força
maior, fique em condições precárias, não deverá constituir
uma espécie de castigo, como compensação ao benefício pres
tado em momento de aflitiva crise financeira.

A União deverá auxiliar o Estado que estiver em difi
culdade, fiscalizando ou avocando o serviço a que o auxílio
se destinar, mas nunca lhe retirando a autonomia, porque
isso redundaria numa intervenção vexatória.

Sala das Sessões, 20de Dezembro de 1933. - Ca1'los Reis.
- .4.dolpho Soares. - Rodrigues Moreira. ~ Lino Machado.

N. 595

Art. 19 - Seja. assim redigido:
Pertencem ao domínio da União as praias marítimal?;

as terras devolutas nos territórios; os rios que fiquem em
todo ou em parte entre dois ou mais Estados, ou cujo curso
se dê por dois ou mais Estados; os cursos dagua que façam
divisa com ,paíse-s visinhos: as ilhas existentes nesses cursos
dagua, e a ilha oceanica da Trindade. PerLencem ao domí
nio dos Estados os lagos e rios e ilhas existentes' em seus
territórios; as ilhas do oceano de que atualmente estejam
de posse; as riquezas do solo e subsolo.

Justificação

Compreende-se que, havendo Estados que aprofunda
ram o leito de Sel,..lS rios e abriram canais em seus lagos,
quando virem obstruirem-se essas obras feitas com grandes
sacrificios, seja justo que sem perda de tempo procedam
ás necessârjas obras de· reparação, sem ter que recorrer á
União para que sejam atendidas, essas medidas urgentes,
Não se poderia parar o trafego da viacão fluvial, enquanto
sofressem os devidos processos protocolares os papeis em
que o Estado solicitasse, da União, a execução, ou o consen
timento para a execução, dos serviços necessários.

Um tal regime seria a negação da aütonomia dos Es
tados, no que ela tem de mais essencial - a capacidade' de
provimento dos negócios internos. ..~ -_

Quanto ás aguas dos lagos e rios,' ás riquezas: -do solo e
subsolo, sendo coisas:", que estão dentro dos limites dos Es
tados, e que, portantõ, são parte integrante de seu patri-
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mônio territórial, base matér{al de sua existência, é bem
de ver que lhes assiste o dominio de taes bens.

Certamente que a União, com o direito que lhe emana
do princípio de "Federação", poderá intervir prescrevendo
condições muito gerais referentes a formas de exploração
ou concessões.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Riem'do
Machado. - Gastão de Brito. - João Simplicio - Walter
James Goslina.

N. 598

Ao art. 6° - Suprima-se o final "sendo-lhes vedado ter
símbolos ou hinos próprios".

Justificação

A história pátria cultua todos os atos de heroismo de
nossos antepassados, e nunca poderá esquecer os hinos e
símbolos que os guiaram nos transes supremos da naciona
lidade.

Escudos, e bandeiras, e hinos, dos Estados, são fatos
da história nacional que se não apagarão com leis.

De norte a sul, o pavilhão nacional que passa, faz des
cobrir as cabeças, na grande saudação.

Amando cada um o seu torrão, amamos, todos, o Brasil.
~ - '.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Ricardo
Machado. - Gastão de Brito. - Walt.er James Gosling.
- .7lrlal·io de A.Ramos. - João Simplicio.

N. 602

Art. 7. o Acrescente-se: Polícias Marítimas, Portuárias e
de Fronteiras do território brasileiro.

Justificação

A unificação das Polícias Marítimas e de Fronteiras é
uma necessidade imperiósa. Sua finaliàade de defender a
sociedade contra a invasão dos indesejáveis, exige um cri
tério único e um só aparelhamento em toda a vasta zonafron
teirica e marítima. ~rata-se de um serviço de Defesa So
cial .e, como tal, deve estar afeto á União, da mesma ma
neira que a ela é afeto o Serviço da Defesa Sanitária Mari
tima e Fluvial.

Acresce ainda a disparidade na cobrança de selos, feita
pelas Polícias Marítimas dos Estados, variando entre mil réis '
e cincoenta mil réis, o que constitue um absurdo.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933~ - .4Ullusto
Amaral Peixoto. - Waldemar de Araujo Motta. - Luiz Ti
relli. - E. Pereira Carneiro. - Olegario Marianno. 
Lengruber F,ilho. - Aug~$to Corsino. - Veiga Cabral.
Abelardo Marinho. ~ Carlos Lindenberg. - Alberto Surek.

N. 604

Ao art. 60 do anteprojeto, substitua-se pelo seguinte:
Art. 6. o A bandeira, o hino. o escudo e as armas nacio

nais são .de uso obrigatório nos Estados, sendo-lhes facul-
VOLUME In 8
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tado o .uso de escudos OU brazões próprios, quando o forem
conjuntamente com os mesinos nacionais.

Parágrafo único. E' vedado aos Estados terem bandeiras
e hinos próprios.

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - Mario
Chermont. - Veiga Cabral. - Moura Carvalho. - Clemen
tino Lisb6a. - Joaquim Magalhães. - Abel Chermont.

Justificação

A manutenção da bandeira e hino nacionais, únicos para
todos os Estados da Federação, é o que há de mais justo e
patriótico.

Entretanto, não é menos justo que os Estados mante
nham, pela tradição e espírito conservador, os escudos ou
brazões oficiais, só os podendo usar, conjuntamente com os
símbolos nacionaisc.=

N. 612

Ao art. 17 - Acrescente-se: ::::c

É tambem vedado de qualquer fOi'ma que se estabeleça
desigualdade êntre os produtos de pi.'ocedência local ou do
outra qualquer origem, depois de inco;:'parado á produção de:;
um E.stado ou município.

Justificação

Um exame, nos orçamentos da maioria dos municípios
brasileiros, demonstraria á evidência os vexames criados á
circula/;.ão das mercadorias, sob as mais claras ou mais dis-:
farçadas denominações. É preciso qUé, a propósito de esta
tística, e quejando intuítos, se estabeleça dificuldades á cir
culação da produção e se reergam verdaêleiras barreiras adua
neiras entre os estados e municípios e continue a guerra fis
cal entre unidades e parcelas do mes~r.o país, com a criacão
de guias, para fins est.atisticos de mercadorias de outra ori
gem que não a local, como já foi verifIcado, e cuja concessão,
embóra não importasse em onus financeiro algum, 'era de tal
modo impecilhada, que equivalia - cra o fim visado - a
estabelecer a desigualdade de tratamento sob o ponto de vista
fiscal. -

Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Edgard
Teixeir.a Leite. Ãrruda Falcão. - Luis Cedro • .:.....- .Alde
Sampaio.

N. 618
Ao art. 8° - Em. vez de "poderá estabelecer", diga-se:

.. estabelecerá" .
Justificação

Nada mais chocante,. em um país vindo de um regiem
de centralização, como o'do Império, e não da união dos
Estados soberanos, que tivessem tradições peculiares a ca
da unidade, que a disparidade de denominação para' os car
gos fi funcionários dos Estados e municípios:' presidente.

'governador, prefeito, intendente, presidente de camara mu
nicipal, conselheiro municipal, vereador,' juiz de paz, juiz
distrital, etc., etc. Nesta citação, de cinco funções, nove
denominações diTersas -=- e isto apenas para não. alongar a
lista. . ,-
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Não tornando obrigat6ria a uniformização, que todos
reclamam, nunca será ela feita e continuaremos no estado
atual, que tantos inconvenientes apresenta e que não pre
cisam ser aqui lembrados, dando a impressão que, quando
se passa de um Estado para outro, mesmo vizinho, penetra
:.Se em país diverso, de tradições inteiramente diferentes.

O estrangeiro, fica devéras surpreendido quando en
contra um governador em Pernambuco, um presidente na
Paraíba, etc., etc., e todos nós temos ouvido as manifesta
~ões de surpreza que isto provoca, dando a impressão que se
trata não de um país, uno e indivisível, mas de uin agruDa
·mento de pequenos estados soberanos," que esta diversidade
de denominações, parece cada vez mais separar, acelarando
a fragmentação que temos o dever de impedir, agindo por
todos os modos em pról da unidade nacional.

A emenda visa assim tornar obrigatória essa uniformi
zação. estabelecendo ao dispostivo do art. 80 um cará
ter imperativo, pois na redação do anteprojeto, a atribui
,ção da União se torna apenas facultativa.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Edgard
:Teixeira Leite. - Arruda Falcão. - Alde Sampaio.

N. 620

Art. 12, parágrafo único - Em vez de: "Em tal caso
poderá ela intervir", diga-se: "Neste caso deve,'á ela inter

·vir.
Justificação

É justo e razoável o auxílio ás unidades da federação que
por insuficiência de renda não possam prover ás necessida
des de sua administração. Não se compreende porém, que
·êste auxílio, feito ás expensas dos demais Estados, não so
fra uma rigorosa e direta fiscalização. O que significa "in
suficiência de renda",?

Dentro de um orçamento mal organi:mdo, as mais pros
peras receitas, serão sempre insuficientes para atender á
despesas santuárias, inúteis ou adiáveis .. Advindo, o "defi
cít", estará justificada a alegação de insuficiencia de renda,
para a obtenção do auxílio federal. Será mesmo, em deter
minados casos, uma arma políticn.·Os Estados apelam para
o Govêrno federal, que lhes obterá o apôio, qediante a con
cessão dêste favor. É preciso evitar que a ,medida, que ás
vezes será oportuna, atend~ndo_ a reais neéessidades, dege
nere em abuso. Nem se alegue -que tem o seu regulador na
·alínea do art. 13: "que autoriza a União :l. intervir para re
organizar as financas do Estado cuja capacidade para a vida
autônoma se demonstre pela cessação de pagamentos de sua
.divida fundada, por mais de dois anos",

Basta que haja regularidade nos pagamentos aludidos,
para que não seja caso de intervenção, e os governos esta
.duais irão aplicar o maior cuidado para que tal não suceda,
-deixando embora de atender a outros serviços, também de
:real utilidade podendo assim, evitada a intervenção, e jus
tificada a insuficiência de renda, alcançarem o cubiçado au-"
-xíliO. Esta medida deverá ser sempre acompanhada de,.uma
fiscalização rigorosa daaplicacão dos créditos concedidos
<pua que, mais uma vez (no caso .de adm.inistradores falto-

, .ses) não sejam malbaratados. "
Ee8ta fiscalizaC-ão, 'deverá ser exércida pelo Conselho
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Supremo, que órgão fora do redomoinho das atividades po
líticas ,poderá ter vagares para acompanhar os negócios do
Estado beneficiado. Entregar êste encargo ao Presidente da
República ou aos Ministros, seria sobrecarregá-los de obriga~
Cão que não poderiam cumprir. Postas as coisas nestes têr
mos, os Estados só alegarão a insuficiência de renda re~
ceiosos desta intervenção disfarçada, na sua économia, d~pois
de exgotados os recursos com o cárte de despesas adiáveis
~eêlUl.:.ão .de gastos eXQ.~ssiv.os e inúteis. Nem se alegue qU~
ISSO trarIa um grande golpe na autonomia est.adual. Muitos
contratos tem feito o Govêrno federal com os dos Estados
em que êstes se obrigam a prestar contas dos dinheiros re~
cebidos ou arrecadados como no caso de serviços de algodão
e obras do pôrto - e nunca houve diminuição para o Es~
tado no cumprimento dessa obrigação.

Necessitado o Estado de um auxílio, prestado êste, e ve~
rificados a regularidade de sua aplicação, o exemplo de sua
util.ização benéfica, dará possibilidades de novas operações
de Igual naJureza. Mas o que sucederá, se fôr verificar que
un; .Estado- aplicou mal o auxílio recebido? O precedente
orIgmará, pelo clamor público e a reprovação da opinião,
completa repulsa para a medida, ou a sua concessão, em li~
mites estreitíssimos e inoperantes. E com isso, sofrerá o
povo que é afinal a grande vítima, e para cuja sorte, antes
de mais nada, devemos estar vigilantes. c

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Edgarà.
Teixeira Leite. - Arruda Falcão. - Luis Cedro.

N. 621

Ao artigo 11 acrescente-se este parágrafo:

§ 4.° Serão guardados, com segurança, os documentos
concernentes á administração, á legislação e á história pá
tria, velando a União e os Estados pela sua perfeita conser
vação.

Justificação

. Em todos os países civilizados os documentos relativos
á história pátria, são zelosamente conservados. Entre n6~,.
'muita causa se dispersou e perdeu, por falta de uma maIS'
ativa orientação neste sentido, que só r~centemente, aqui, em
S. Paulo, Baia e Pernambuco, vem sendo tomada.· .

A Constituição do Imperio, no seu artigo 70, aludIa ao
arquivo público, determina~do que a~ se gu~rdariam.os ori
ginais das leis. Mas, até hOJe o Arqur~o NaclO!1al, ass~m de
signado depois da reforma, de 191.1, nua teve mstalaçao co~

digna e segura~ Durante o ImperlO 9-uas vezes as no.ssas rI-
'quezas documentais estiveram em rISCO de ser perdIdas erI..
virtude de incêndio: a· primeira, em 1852, quando do grande
incêndíô da Repartição de Obras Públicas, contigua. ao Ar:..:
quivo, donde foram remoyidos os documentos na malOr_eon-,
fusão perdendo-se o trabalho de 12 anos de eatalogaçao; a
segun'da, em 1856, por ocasião de ~ ~ncêndio.no ,Convento
de Santo Antônio em cujas dependencIas funclOnava o Ar
quivo, nada sofrendo o mesmo, por: ter sido o. fogo l.ocalizado,
em três cêlas onde tinha o px:ovmcIal a sua secretarIa.

Atualmente o Arquiyo Nacional ocupa um edifício na
Praça da República. Trata-se de velho c~arãoquei e~ 1907,
sofreu reforma para rec~b.er a pr~ciosa d<:!cumentaçao. qu~
hoje gu3.!da. Salta á Vísta o lDconvemente da 1000.11-
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zação do maior repositório de documentos de nossa his
tória na aludida praça pública, junto a estabelecimentos co
merciais e próximo a uma praça de guerra. Além disso, o
predio não é a prova de fogo, nem tem as disposições neces
sárias para a localização do incêndio, no caso de manifes
tar-se.

Não são tão raros os incêndios em Arquivos de sorte
que dispensem est.es resguardos especiais.

A proximidade de quarteis é um perigo permanente.
Ainda em 1922 o Arquivo Nacional correu grande risco de
ser destruido, se se tivesse travado um dialogo de artilheria
que esteve iminente entre a fortaleza de Copacabana e as ba
terias do Quartel General, postadas em frente ao edifício do
Arquivo, no jardim da Praça da República.

A emenda visa acautelar não só o Arquivo Nacional,
como os arquivos públicos em geral, pois essas repartições
que guardam os documentos, custodiam formidaveis interes-
ses não só do Estado como dos particulares. -

. Não há patrimonio particular que não esteja direta ou
indiretamente entrelaçado com o patrimonio do Estado, que
é, nos tempos modernos o maior centralizador de interesses.

As constituiçõe~ modernas protegem a riqueza artística
e histórica. A vigente Constituição espanhola, no seu artigo
45, determina: "EI Estado organizará um registro de la ri
queza artistica e histo'f'ica, asegurará su celosa custodia y
atenderá a sua perfecta conservacion." '.

O anteprojeto da nossa, nessa parte inspira-se na Consti-
tuição da República espanhola. :

A proteção que dispensa aos monumentos artísticos bem
como aos históricos e naturais, precisa, porém, ser comple
tada com a proteção e salvaguarda dos arquivos -- onde de
par-com interesses materiais de grande vulto se guardam va
lores históricos da m:).ior ..importancia, não avaliaveis em di
nheiro, reliquias do" patrimonio cultural da nação.

Sala das Sessões, f5 de Dezembro de f933. -- Edaard
Teixeira Leite. -- Lui::. Cedro. -- Barreto Campello.

N. 627

Ao art. 13, letra.i, suprimam-se as palavras finais "e o
pagamento dos vencimentos de qualquer juiz... ", acrescen-:
mndo-se cá letra do mesmo art ... 13: "ou pelo atrazo por
mais de três meses de um exercícios financeiro no paga
mento dos vencimentos dos juízes ou de _outros servidores
do "Estado".

Justificação

Ninguem mais do qu,e nós reconhece o relevo social da
função de judicial e a necessidade de crecá:"la de todas as
garantias e prerrogativas. Compreendemos, por isso mesmo,~

=e muito bem, o alto pensamento-que se contém no preceito 
do anteprojeto, autorizando a' intervenção federal no Es
tado que se não mostra pontual no pagamento dos vencimen
tos dos seus juízes, caracterizando essa impontualidade pelo
atrazo por mais de três meses de um exercício financeiro.

Mas a.excepção aberta em favor dos juízes ~eixa sem
corretivo uma situação que ,terá os mesmos motIvos para
ser corrigida pela intervenção: a cessassão de pagamento d?s
ordenados dos professores, dos oficiais e praças da políCIa
estadual, dos funci.onários administrativos em geral. .
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Nos têrmos em que está o preceito bastará que se ve
rifique o não pagamento por mais de três meses dos venci-·
mentos de um juiz, de "qualquer juiz" para que se possa.
dar, constitucionalmente, a intervenção, ao passo que tal
não, se dará, não estará autorizada a intervenção, no caso
de não pag'amento dos vencimentos do magistério e de todos
os demais servidores do Estado, por qualquer prazo que
seja.

A emenda que propomos visa. corrigir essa anomalia.
O Estado pode estar com o seu serviço desorganizado, em
débito por dilatado tempo com todo o seu funcionalismo.
Mas nada lhe acontecerá se estiver em dia com os juizes.
Deve ser igual o tratamento e a providência deve estar con.:..
jugada á letra f porque são duas as hipotéses entre si co
néxas e de solução única: a interrupção do serviço dos ju
ros da dívida fundada, e a suspensão ou impontualidade no
serviço das dívidas do pessoal.
: Ambos caracterizam 21. desorganização financeira do Es

tado insolvente.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Ch.risto

vão Barcellos. - Nilo de Alvarenga. - Prado Kelly.

N. 632

Ao Título I - Da organização federal:
Disposições preliminares - Acrescente-se o seguinte:·
Art. Os poderes de todos os órgãos da República

emanam do povo, em cujo· interesse devem ser exercidos, da·
acôrdo com a lei.

Justificação

Não é original a idéia de fazer constar da Constituição
a afirmação do princípio contido nesta emenda. .

O eminente presidente da Comissão Constitucional,
Deputado Carlos Maximiliano, propôs o dispositivo por oca
sião dos estudos do anteprojeto, na Sub-Comissão.

O antepJ;ojeto excluiu o dispositivo. Em seu memorá
vel discurso pronunciado nesta Assembléia, o ilustl'e Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, novamente se referiu ao dis
positivo em questüo.

As constituições da Espanha e da Áustria, de fundo de
mocrático, cont~m dispositivos semelhantes.

Nos tempos que correm de negácão democrática' em
fàce de uma visão deformada do panorama universal, tor
na-se necessário incluir, na Constituição, o dispositivo con
tido na errrênda, que será como deséja~ o ilustre Deputado
Carlos Maximiliano - o "in hoc signo Vinces" da República
Nova: para governados um lema, e, para governantes, um3.
advertência ..

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Soares
Filho. - Cardoso de .Mélo~ - João Guimarães. - Vitor
Russomano.

N. 635

Redija-se o preambulo da maneira seguinte:
Nós, os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte, para organizar um regime
democrático que assegure a unidade nacional, preserve a paz,
garanta a liberdade e a Justiça e promova o equilíbrio e bem
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estar SOCIaIS, decretamos e promulgamos a seguinte Consti
tuição da República dos Estados Unidos do Brasil. .

Justificação

co Não há negar que o Preambulo é um elemento de indis-
farçavel importancia nas leis, especialmente naquelas que
são básicas e fundamentais de um regime.

Indicando a autoridade de que promanam, ele fixa, em
síntese:, c::. razão de suas disposições e os fins a que se ue::>
tinam, torn:mdQ-se, por isso, um subsídio valioso para a fiel
interpretação das mesmas.

João Bmobalho - (para citar sómente o mais acatado
constitucionalista brasileiro) - ensina que o Preambulo
"não é uma peça inútil ou de mero ornato na construção dn
uma Constituição; as simples palavras que o constituem r~

sumem e proclamam o pensamento primordial e os intuitos
dos que a arqúitetaram", recomendando "tC-lo sempre em
vista para a boa inteligência dela". ("Constituição Federal
Brasileira" - "Comentários", p. 2, ed. 1902).

Ora, o movimento revolucionário que empolgou a l'ia
ção, levando-a á vitória pelas arrous, tinha, dentre outI-a:>
causas, a da necessidade de reorganizar o regime instituído
em 1801, que se mostrava, pela rigidez de suas formas, in..;.
capaz de acompanhar o desenvolvimento que se operava no
:país e satisfazer muitas das justas aspiraçõ-es da coletividade
brasileira.

Os erros e abusos que se vinham acumulando duranw
S lustros, sem possibilidade de terapcutica eficaz, evidencia
vam que nem só os homens :eram responsáveis por êles, mas,
sim, também, a própria carta instituciona.l.

Múltiplos problemas da maior relevancia política, :,u
cial, econômica e financeira não encontravam solução satis
fatória; outros eram completamente descurados. Sentia-se
que caminhavamos a passos apressados para a deSOl';;anl-

. zação geral.
Sem embargo do sentimento p:ítriótico e do espírito de

fraternidade do povo brasileiro, a extensão ge0gr:ifil~a do
país, a. diversidade de fatores mesológicos e etnicos, o dese
quilíbrio econômico entre as várias regiões, - iudo a ser
viço de uma política imprevidente e criminosa, - vinham
concorrendo para o afrouxamento gradual dos la{)os d~ Uniãc;
Federativa, num trab)llho silencioso de desarticulação.

~ .
Por outro lado, as questões sociais que se integraram no

sentim'ento universal J:mm conjunto de justas rei vindicações
'não achavam correspondência no espírito da primeira carta
republicana. -

:Urgia plasmar. o regime dentro dessa nov~ ordem de
ilCcessidades e solicitações.

Dai, o dever-se inse±-ir nas' disposições preambu!ares a
idéia dominante, que paira no sentimento do povo, qual seja
ti,- da manutenção a todo custo da unidade nacional e da re.;.'
solução equanime dos problemas sociais.

Salà; das Sessões,' 20 de; Dezembro de 1933 o - Sampaio
::: Costa. - Góes Monteiro. Gued~ Nogueira.
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N. 639

_iO art. 1°, redija-se assIm:
"A Nação brasileira, constituida pela umao perpétua e

indissolúvel dos Estados e territórios atuais e futuros, e do
Distrito Federal, mantém, como fórma de govêrno, sob o re
gime representativo, a República federativa, proclamada a 15
de novembro de 1889". .

Justificaçao

Constituida pela união perpétua e indissolúvel dos .I!:s
tados, etc., é a Nação e não a R~ública, segundo se depreen
de da redação do anteprojeto.

Convém uma referência expressa aos Estados e territó
rios futuros.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Alcantú.,·c
Machado. - José Carlos de Macedo Soares. - ManueL Hyp
polito do Rego. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Oscar Ro
drigues Alves. - Abelardo Vergueiro Cesar. - Cardoso de
Mello Netto. - Henrique Bayma. - Plinio Corrêa de Gli- ,-'
veira.- A. Siciliano. - Horacio Lafer.- Carlota P. de Quei
roz. - A. C. Pacheco e Silva. - Th. Monteiro de Barros
Filho. - Barros Penteado. - José Ulpiano. - Abreu Sodré.
- Mario Whatelly. - Roberto Simomsem. Cincinato
Braga. - Morais Andrade . ...:... Almeida Camargq.

N. 64U

Ao arL 2° - Suprima-se.

Justificação

Parece dever ser suprimido por inútil.
:E: ainda nocivo: pode-rá servir de tropêço á vida Inter--

nacional, po.is toda definição é uma limitação. _
A prevalecer devera ter outra redação eis que - o ter

ritórlô. nacional é irredutível em sua área, e não em seus
limites. O "lhe" afêa o artigo, o territ6rio não pod~ resul
tar .•. , etc.

A última parte é muito inconvemente, pois dá a idéia
(que com certeza não está na mente dos seus autores) que o
Brasil pode lançar-se. em guerra de conquista, donde lhe re
sultaria direitos sõbr~ qualquer outro território.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Cardoso de
.Mello Netto. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Manuel Hyppo
'lito do Rego. - Alcantara Machado. - Abelardo VergueiTo
Cesar. - Cincinato Braga. - Henrique Bayma. - Roberto
Simomsem. - José Carlos de Macedo Soares. - Oscar Rodri
gues Alves. - Barros Penteado. - Plinio Corrêa de Olivei- --
Ta. - A. Siciliano. - HoracioLafer. - Carlota P de Quei
roz. - A. C. Pacheco e Silva. - M. WhateUy.- José m
piano. - Th. Monteiro de Barros Fi~ho. - MoraÜ! Andra
de. - Abreu Sodré. - Almeida Camargo.

N. 64!

Ao art.:4°, suprima-se.
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Justificação

A disposição está redigida 'de forma a entregaI' ao arbi:"
,trio do Poder Executivo da União a fixação dos limites entre
.os Estados. Será êle, com efeito, que de'Cidirá em única ins
tancia, em relação a cada caso concreto, o critério que deve
;prevalecer: o de direito ou o de fato, o do domínio ou o da
posse.' .. É quanto basta para condenar o dispositivo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Alcl;mtm'a
Machado. - Cardoso de Mello Netto. - José Carlos de Macedo
Soares. - Abelardo Vergueiro Cesar. - Henrique Bayma.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - A. Siciliano. - Manuel
Hyppo,lito do Rego. - Th. Monteiro de Barros Filho. 
Moraes Andrade. - Carlota de Queiro::. - Oscar Rodrigues
Alve.\'. - M. Whatelly. - Horacio Later. - Cincinato
Braga.

N, 642

Aos arts. 3° e 5°. Substituam-se por um, assim redi
-gido:

"As unidades federativas são os Estados que poderão in-
"corporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para

se anexarem a outros, ou formarem novos Estados, mediante
aquiescência dus respectivas assembléias legislativas, em duas
sessões anuais, sucessivas, e aprovação do Senado."

Justificação

Não parece necessária a referência aos nomes dos Esta
'Oos,

Parece conformar-se melhor com a técnica a junção dos
dois artigos.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933, - Cardoso (ie
'Mello Neto. ::...... Ramllpho Pinheiro Lima.. - Abelardo Ver
guei7'o Cesar. - Manoel Hyppolito do Rego. - .4.lcantara
Machado. - Henrique Bayma. - Roberto Simonsen. - José
Carlos de Macedo Soares. - Th. Monteiro de Barros Filho.
- Almeida Camargo. __ Abreu Sodré. - Barros Penteado.
- Plinio Corrêa de Olive'ira. - José Ulpiano. - Oscar Ro-
drigues Alves. - M. Whatelly, - C. Morais Andrade. -l

A. Siciliano. - Horacio Lafer. - Carlota P. de Queiro::. 
A. C. Pacheco e Silva.

N.643

Ao art. 6.0 Suprima-se a. parte final, "sendo-lhes veda
do ter símbolos ou hinos próprios", ficando assim redigida:

,"A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais: são
de uso obrigatório nos Estados."..

Justificação

Não deverá impedir que os Estados tenham símbolos
ou hinos próprios desde que nêles continue obrigatório o
uso da bandeira, do hino, do escudo e das armas nacionais.
Por que impedir aos Estados o uso de símbolos ou hinos
próprios, <;[Uando até as cidades, as escolas e as associações
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adotam símbolos, escudos de armas e hinos que lhes re-·
cordam as tradições e as glórias?

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Cardoso de
l1iello Neto. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Abelardo Ver
(J~leiro Cesar. - Manoel Hyppolito do Rego. - Alcantara
lJiaclwdo. - Henrique Ba7lma. - Cincinato Bra(Ja. - Os
car Rodrigues Alves. - Roberto Simonsen. - José Carlos'
de Macedo Soares. - Abreu Sodré. - M. Whatelly. - Th.
:!Jionteiro de Barros Filho. - José Ulpiano. - C. Jiorais
Andrade. - Almeida Camargo. - Barros Penteado. - A.
Siciliano. - Horacio Loter. -..:. Carlota P. de Queiroz. - A. O..
Pacheco e Silva. - Plinio Oorrêa de Olivei?'a.

N.644

Ao art, 7.0 Suprima-se.

Justificação

Nada deve impedir que os Estados tenham correios e te
légraíos, nem, ainda, que certas emprêsas, corno as estradas de'
ferro, o possuam.

A referência a - moeda - e banco de emissão, cuja le
gislação deve ser da <:ompetência e~clusiva da União, é de
redaçüo defeituosa: a União não tem moeda nem bancos. Mas,
o cunhamento da moeda metálica, assim como - a instituição
de banco de emissão - é que são matéria da competência
federal. Assim, a referência cabe ao art. 33 do anteprojeto,
que enumera os assuntos de competência privativa da As
sembléia Nacional.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Cardos&
de Mello Neto. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Manoel Hyp
palito do Rego. - Alcantara Machado. - Cincinato Braga.
- Roberto Simonsen. - .José Carlos de Jlacede: Soares. 
Th. Monteiro de Barros Filho. - A.belm'do Vet'gtleiro Cesar.
- C.•~forais Andrade. - Henrique Bayma. - José Ulpiano.
- 11f. Whatelly. - Oscar Rodrigues Alves. - Almeida Ca-
mar(Jo. - Barros Penteado. - PUnia Corrêa de Oliveii'a.
- A. Siciliano. - Em'acia Lafer. - Carlota P. de Queiroz•.
- A. C. Pacheco e Silva. - Abreu Sodré.

N.645
.Ç

Ao arf. 8.0 Suprima-se.

Justificação

:!::ste artigo atenta contra o regime federativo, e fere a
·autonomia dos Estados. Aprovado,· os Estados não pode:r.-âo
mais organizar os seus servtços segundo as -peculiaridades. e
necessidades de cada qual. Terãodesaparecido a um tempo a
federação, e a autonómia, mesmo administrativa dos Estados,

Revive ainda a arcaica distinção entre órgãos e funcio
nários que não se faz mais em Direito Administrativo onde-,
a noção vencedorn. é a de que o Estado exerce sua atividade
por intermédio de agentes-funcionários públicos.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Oardoso de
lrlello Neto. - Ranulpho Pinkeiro Lima. - Manoel HVppo
litodo Rego. - .Alca.'"ltara Machado. "7" Hert:riqtLe Bayma. -
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Cincinato Braga. - Roberto Simonsen. - José Carlos de
Macedo Soares. - Abelardo Vergneiro Cesar. Barros
Penteado. - Plinio Corrêa de Oliveira. - C. l!!orais Andra
de. - M. Whatelly. - .rosé Ulpiano. - Oscar Rodriaues Al
ves.---<Th.•lIonteiro de Barros Filho. - A. Siciliano. - Ho
racio' Later. - Carlota P. de Queiroz. - A. C. Pacheco e
Silva. - Abreu Sodré.

N.646

Ao art. 9." Redija-se:
"Os atos e as decisões dos noderes da União serão exe- .

cutados em todo o território pôr funeionários federais, po
dendo, todavia sua execução ser comeLida aos Governos dos
Estados, mediante anuGncia dêstes."

Justificação

Kiío pode prevalecer a refer&ncia ás "leis da União". Es
t.as, como o código civil, o comercial e o penal são normal
mente executados pelos magistrados, que, em sna maioria,
se incluem entre os funcionários estaduais.

Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Cardoso de
Mello lVeto. - BamLlplw Pinhei1'o Lima. - Manoel ll"JPPo
lUo do ReIJo. - Alcantara Machado. - José Ul~tJfano. 
Hem'ique Bayma. - Robe1'to Simonsen. - .José Carlos de
:Macedo Soares. - Th. Monteiro àe Ba'l)'os Filho. - Abe
lardo Yerauei1'o Cesar. - A~meida. Camargo. - Barros Pen
teado. - Plínio Corrêa de Oliveira. - A. Siciliano. - Ho
racio Lafer. - Carlota P. de Queiroz. - A. C. Pacheco e Sil
va. - Abreu Sod)'é. - OSCG.1' Rodrigues Alves. - C. .lforCi.ls
Andmde. - j}1. Tirhatelly. - Cincinato Braga.

N. 647

Ao artigo 10, substitua-se pelo seguinte:
"A Ur-ião acatará as normas de Direito Interna::lional

universalmente seguidas, incorporando-as ao direito posi
tivo. "

Justijicação

O princípio enunciado pelo art. é verdadeiro, mas
sua redação é defeituosa. Não é possível integrar na legisla
ção as normas referidas sem incorporá-las ao direito ).losíti'vo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Alcantm'a
Machado. - Cardoso de Mello Néto. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - Manoel Hyppolito do Rego. - Cincinato Braga. 
Roberto Simonsen. - Henrique Bayma. - José Carlos de
Macedo Soal'es. - TIL. ]lon{eiro de Barros Filho. - A..belar
do. Vergueiro Cesar. - Atmeida Camargo. - Barros Pen
teado. - Plinio Corrêa de Oliveira. - Oscar Rodrigues Al- .
ves. - José Ulpiano. - Ho)'acio Lafer. - Carlota P. de
Queiroz. - A~ C. P!ldV:'Nl P Silva.. - Abreu Sodré. - C.
Moraes Andrade. - :M.. Whately. '

N. 648, .;;0;.

Aõ artigo 11, substitua-se:
São órgãos da soberania nacional dentre dos limites cons

titucionais, o"'::poder legislativo, o executivo e o judiciário.
_harmônicos e independêntes entre si.

.~ :
'-
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Justificação
,..~

A emenda proposta restabelece, em sua pureza, a fórma
.do artigo 15 da Constituição de 1891, guarda a sua essência
prejudicada no projeto, pela falta de definição dos três po
deres e deixa expressa a limitação destes, que estava implí
cita no texto antigo, mas que agora se quer expressa.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de '1933. - Cardoso
de Melo Néto. ~ Ranulpho Pinheiro Lima. - Manoel HVppo
lito do Rego. - Alcantara Machado. - José Ulpiano.
Cincinato Braga. - Oscar Rodrigues Alves. - Roberto Si
monsen. - Abreu Sodré. - José Carlos de Macedo Soares.
- Th. Monteiro de Barros Filho. - Abelardo Vergueiro Ce
saro - Henrique Bayma. - Almeida Camargo. - Barros
Penteado. - Plinio Corrêa de Oliveira. - A. Siciliano. 
.Horacio Lafer. - Carlota P. de Queiroz. - A. C. Pacheco e
Silva. - M. Whately. ~ C. Moraes Andrade.

_ N. 651

Ao artigo 13, substitua-se:
A União não poderá intervir em negócios peculiares aos

'Estados, salvo:
1°, para manter a integridade nacional;
2°, para repelir invasão estrangeira, ou de' um Estado em

,outro; _ -
3°, . para fazer respeitar os princípios Constitucionais~

'enumerados no artigo. .
4°, para assegurar o livre exercício de qualquer dos po

.deres públicos estaduais, por solicitação de seus legítimos
'representantes e, para independentemente de solicitação, e
respeitada a existência dêles, pôr termo' á guerra civil;

5°, para reorganizar as finanças do Estado, cuja incapaci
'idade para a vida autonoma Si) demonstre pela cessação de
pagamentos da sua divida'fundada ou flutuante, por mais

,de dois anos;
6°, para impedir a violação dos preceitos estatuidos no

artigo 17, desde que tenha ela sido reconhecida pelo Súpre
·mo Tribunal;

7°, para assegurar a execução das leis da União e das~
,decisões da justiça federal.

§ 1.0 Compete privativamente ao 'Senado: Decretar a
-'intervenção no caso do n. 3. r-c

§ 2.0 Compete privativamente ao Supremo Tribunal re
,quisitar a intervenção ao Presidente da República, no caso
do n. ,sendo tal competência do Supremo Tribunal Elei-

-toral, no caso de ser a decisão emanada dessa Justiça.
§ 3.° Compete ao Presidente da República, com aquies

cência do Senado: I) executar a intervenção decretada ou
.-autorizada pelo poder legislãtivo, ou requisitada pela Justiça.
TI) Intervir, quando qualquer aos poderes públicos o solici
tar, ou independentemente de provocação nos outros casos

.deste artigo. ~

Justificação "

A lêtra e' é _uma inovação quê"'não se justifica, e p6de dar
Uogar a abusos -de consequências imprevisiveis.
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Também não se justifica, como caso de intervenção' (}
não pagamento de vencimentos de qualquer juiz - out~o~
modos haverá de garantir o efetivo pagamento aos magis-
trados. .

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de :1933. - Cincinalo
Braga. - Alcantara Machado. - Cardoso de Mello Neto. -'
Ranulpho Pinheiro Lima. - Manoel Hyppolito do Rego. -'
Roberto Simonsen. - José Carlos de Macedo Soares. - Abe
lardo Vergueiro Cesar. - Almeida Camargo. - Barros Pen-
teado. - Plinio Corrêa de Oliveira. - Oscar Rodrigues Al
ves. - José Ulpiano. - Henrique Bayma. - Alexandre Si
ciliano Junior. - Horacio Lafer. - Carlota P. de Queiroz.
- A. C. Pacheco e Silva. - Th. Jionteiro de Barros Filho.
- Abreu Sodré. - M. Whately. - Cincinato Braga. - Mo-'
Tais Andrade.

N. 655

Ao arL 19 - Redija-se assim:
"São do domínio exclusivo da União:
a) os bens por ela adquiridos nos têrmos das leis atu

almente em vigor;
b) as terras devolutas e as minas existentes no Distrito·

Federal e no Território do Acre;
c) os rios e lagos que banhem mais de uÍn Estado, na

vegáveis ou não, bem como as águas territoriais do oceano;
d) as terras de marinha e as fronteiriças que: forem -ne

cessárias á defesa nacional. São do domínio exclusIVO dos
Estados os bens que lhes pertencem na forma da legislação
atual com as limitações expressas no presente artigo."

Justificação

Emendou-se: a: redacão do princípio, suprimindo-se a·
palavra "pertencem" para evitar redundancia'. Poder-se-ia,.
em rigor, suprimir a parte referente ao domínio dos Esta
dos porque; sendo limitados os poderes da União, somente'
êles devem ser enumerados.

Restringiu-se êsse domínio unicamente ás por.;.ões de
território necessários ao bom desempenho das atribuic0es
da União, de acôrdo com os princípios do regime federativo.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Ranulpho
Pinheiro -Lima. - Alcantara Machado=: - Roberto Sime,n
seno - José Carlos de .~[acedo Soares. - Abreu Sodré. 
Almeida Camargo. - Abelardo VergueiTo Cesar. -:- Ma
noel Hypolito do Rego. - Mario Whatelly. - Oscar .Ro
drigues Alves. -Henrique Bayma. -Carlo.ta P. deoQuelro~.
_ Cardoso. de Mello Netto. - Tit. Montelro de Barros Ft-
lho. - C. .Moraes Andraàe. - Cincinato Braua.

N. 686

Ao § 40 do art. 70 - Suprima-se a letra a do § 4°, in'
principio:

"a autorização para abertura de créditos suplemen
tares."
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Justificação

Está em contradição manifesta com o art. 71, § 1°, na
:parte em que determina que "nenhum crédito suplementar
se abrirá sem expressa autorização legislativa", o qual ex
.pressa a sã doutrina sôbre o assunto.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Ca:rdoso
de Mello Neto. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Manoel
Hyppolito do Rego. - Alcantara Machado. - Cincinat{l
Braga. - Roberto Simomsen. - José Carlos de Macedo
Soares. - C. Moraes Andrade. - Abelardo Vergueiro Cesar.
- Almeida Camargo. - Barros Penteado. - A. Siciliano.
- Carlota P. de Queiroz. - A. C. Pacheco e Silva. -
.Plinio Corrêa de Oliveira. - Th. Monteiro de Barros Fi
lho. - José Ulpiano. - Abreu Sodré. - M. Whatelly.
Oscar Rodrigues Alves. - Henrique Bayma. - Horacio
Later.

N. 687

Ao § 20 do art. 71 - Reaija-se assim:
"Salvo disposição expressa em contrário, nenhum cré

dito suplementar se abrirá senão no segundo semestre do
exercício, e mediante demonstração de que o aumento no
1° semestre, da receita arrecadada sôbre a orçada comporta
·êsse crédito."

Justificação

Há um manifesto engano do § 2° do art. 71 quando
se refere a "credito decorrente .de autorização orçarnenta
ria", porque os créditos só podem e devem (está escripto no
§ 1°) ser abertos por autorização legislativa.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Cardoso
·de Mello Neto. - Ran1llpho Pinheiro Lima. - Manoel
Hyppolito do Rego. - Alcantara Machn.do. - Horario La
ter. - Cincinato Braga. - Roberto Sirrtonsen. - José Car'
los de Mrlcedo Soares. - Oscar Rodrigues Alves. - Abe
lardo Vel'uwJiro Cesar. - Henrique Bayma. - Almeida
Camargo. - Barros Penteado. - Plínio Corrêa de Oli
veira. - A. Siciliàno. - Carlota P. de Queiroz. - A. C:
Pacheco e Silva. - TIL. Monteiro de Barros Filho. - José
Ulpiano. - A. C. 4e .4.b7'eu Sodré. - C.: 1J!oraes Andrade•

.- M. WILatelly.
N. 688

r

Ao § 4° do art. 71 - Redija-se:
"Quando o Tribunal de Contas for contrário ao ato do

Executivo e o Presidente da República insistir em pra
ticá-lo, o registro far-se-á sob protesto, comunicado o fato
-ã~ Assembléia Nacional, cujo pronunciamento se dará no
prazo maximo de 30 dias".

;- Justiticaçfl,o

É de toda con...-emencia marcar um prazo razoavel den
tro do qual a Assembléia se manifeste sôbre o ato' do Exe
,cutivo,

Sala da,: Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Cardoso
de A!ello Netto. - Ranulho Pinheiro: Lima. - Roberto
:Sim()nsen. -.:... Ranulpho Pinheiro Lima" - Henrique' Bay-..
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',ma. - Alcantara Machado. - Plinio Corrêa de Oliveira.
,- Oscar Rodrigues Alves. - A. Siciliano. - Carlota B.
,de Queiroz. - A. C. Pacheco e Silva. - Abelardo Ver
gueiro Cesar. - Th. Monteiro de Ba7'ros Filho. - Barros
Penteado. - José Ulpiano. - Abreu Sodré. - Almeida
Camargo. - José Carlos de Macedo Soares. - Moraes An-

,d1'ade. - JJi. Whatelly. - Cincinato Braga.

N. 689

Ao § 3° do art. 73 - Redija-se assim:
"Caberá igualmente ao Tribunal de Contas organizar os

processos das tomadas de. contas dos responsáveis por di
'nheiros e bens públicos. "

hLStificação

É preciso tornar claro que o Tribunal de Contas não
,Julga definitivamente as. tomadas de contas dos respons<Í
veis porque não deve ser - um tribunal administrativo,
técnico da expressão visto como isso seria reviver o conten
cioso admi'lListrativo; nem um tribunal judiéiário, fóra da
organisação judiciária do país, e a ela não subordinada,
porque se criaria uma jurisdição espccial para o Estado,
o que é inconveniente, injusto e injuridico.

Repetindo Pedro Lessa:
"Dêm, se quizerem, aos acordãos do Tribunal de Contas

o efeito de provas exibidas perante a justiça federal por
ocasião de intentar a Fazenda Pública uma acção juricial,
mas de provas que podem ser ilidfdas; ou mesmo o efeito'
de sentenças mas que podem ser reformadas."

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de: 1933. - Cardoso
de Mello l'letto. - Roberto ,Simonsen. Ranulpho Pinhei
ro Lima. - Manoel HlIPpolito do Rego. - Alcantara Ma
chado. - .t1breu Sodré. -Cincinato Braga. - Roberto Si
monsen. - Henrique Bayma. - José Carlos de Macedo;
nio Corrêa de Oliveira. - José Ulpiano. - Oscar Rodriflnes
SoaresL - Almeida Cama7'go. - Ba.rros Penteado. - Pli
Alves. - M. Wlzatelly. - A. Siciliano. - Carlota B. de
Queiro:; . .:.- Abelardo Ver{Jueiro Cesar. ---:- A. C. Pacheco
e Silva. Th. Monteiro de Barros Filho. - ItIo'rais .4.'1],
,àrade.

.N. 766

Artigo a ser incluido entre as "Disposições prelimi
.nares" :

"Compete aos Estados todo e qualquer poder ou direito
aue lhes não for negado por clausula expressa ou implici
tâmente .contida nas clausulas'expressas da Constituição.

Justificação

É imprescindivel tornar expresso o principio sem o qual 
não há regime federativo, de que - .~ União nada pode
f6ra da Constituição, os Estados s6 não podem o que for COll-
tra a Constituição." ~ .

Sala das Sessões, i2 de Dezembro de i933. - Cardoso de
Mello Néto. - Ran'lilpho Pinheiro Lima. - Manoel HVppo-
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lito do Rego. - Almeida Camargo. - Cincinato Braga. _
Roberto Simonsen. - José Carlos de Macedo Soares. - Hen
rique Bayma. - Abelardo Vergueiro Cesar. - Alcantara'
Ma.chado. - Ban'os Penteado. - Abreu Sodré. - A. C~
Pacheco e Silva. - C. Moraes Andrade. - Oscar Rodrigues
Alves. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Carlota P. de'
Queiroz . .,....- José Ulpiano. - A. Siciliano. - Horacio Lafer.
- Plinio Cm'rêa de Oliveira. .

N. 794

Ao artigo 10 - Acrescente-se:
Que não contrariem os interesses superiores da Nação ~

_Justificação

O aditivo, que se faz ao artigo iO do projeto de consti
tuição, visa acautelar interesses da maior relevancia dos.
países novos, que se formam -ao influxo das correntes imi
gratórias. Terra ainda de colonização, não deve o BrasiL
acorrentar-se a preceitos internacionais que exprimem, por
agora, o ponto de vista das gentes antigas, refletindo, em
síntese, o pensamento preponderante das potências de pri
meiro grau, os seus sentimentos de conservação particular
e o espírito de imperialismo.

A inovação encontra-se nalgumas das constituições:
novas (Alemanha, artigo 4°; Áustria, artigo 90; Estônia,
artigo 4°, etc.).

Convertem-se, portanto, pela tendência univérsal da.
unicidade do direito, em norma constitucional, os princípios-
gerais do direito internacional. .

Contra isso não opomos certamente um veto; mas, por
circunstancias especiais do Novo Mundo, e reconhecendo·
que essas formas surgem, de fato, no seio de coletividades:.
antigas, premidas, em geral, pela crise da superpopulação,
entendemos, como medida de prudência, deixar assentada a.
defesa de vantagens já para nós, mesmo no campo da dou
trina, logicamente propugnadas e admitidas.

Basta salientar, com relação a filhos de estrangeiros..
nascidos no Brasil, a maneira pela qual, - divergentemente'
do nosso modo' de encarar o problema, - pensam as nações;
emigradoras.

Surge daí a questão do "jus sanguinis", a que se arri-·
mam teimosamente, desconhecendo, .destarte, o direito va
lioso que se atribuem ás letras berços a considerar como·
seus nacionais aqueles que vieram' á luz em seu meio. A
controvérsia envolve, até mesmo, uma delicada questão-
de soberania, muitas vezes fertil em desagradáveis inciden
tes. Cada qual julgâ-se com o direito de subordinar o indivi-

. duo, nascido em tais circunstancias, ao império das suas leis..
Ora, nós, não só porque é racional,. como, também, por

que o exigem assim os interesse~ relevantes de nossa pá-o
tria, não. podemos nem devemos, ainda que êste princípio
seja ou venha a ser .geralmente aceito, dár-lhe o nossO' .
aplauso.

Como ponto axiomático do direito. internacional que'
praticamos e que nos convém defender a todo o transe, fICa.
o "jus soli", condicionando, preventivamente,: quaisquer"
arremetidas alienígenas em contrário. ~ .•

Desta sorte, rematando, esta justificação, acentuámoS'
QUe é mister não esquecer que a voz do direito internacio-
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nal repro~uz tendencias que, por via de fatores complé
xos, constItuem o amparo de interêsses contnirios aos dos
países novos, como o Brasil. ;\inguem se iluda com o ad
vérbio de modo: universalmente, porque, quando muito,
está tomado na significação ambígua diplomalicameüte
lala de: "geralmente". '

Sala das Sl~:;sões, 21 de Dezembl'o de 1933. - XC)'yi
naldo Cavalcanti.

X. 79G
15, n. 1, rcdija-:ic:
1) impo,,! os de expOl-taeão, de tl'Llllsn1i:;i::ii.o de pl'opl"ie

dade, iulcl'-'IJi,,'us e causa mortis. b::lm comI) o t(~I:i'itul'ial:

~ O imptl:;to de êxpo['lu\:ilo devcl'<l :;C[' rwluziclo <wual-
menle, de forma que dcsapare;:,a 110 mais curto 11l'aZG.

Sala elas Sessões, 21 de Dt!zel!l])['o de 1!)~;:L - Cm'tfi.l
Lil1dcnúel'{j .

N. 797

Artigo lI? c seu parágrafo UlUCO: Suprimam-se.
Sala das Sessõe:::. 21 de Dezembro ele 1933 - Cartos

Lindenúerg.
N. 803

Ao "parágrafo único" do arl. 12 do projelo de constitui
ção, - suprima-se a última alinea, a parti[' da cpnjunção:
ou -, isto é, de: - ou ::iUspendendo a autonomia do Estado.

Justificação

:\ autonomia dos Estados. tal qual virá a ser estabele
cida pela constitui<;ão, é um direito que não pode ser sus
penso. Mormenle sem uma delimitação de vrazo. É um aten
lado ao rcgime e ao espíei lo' intrinseco do pato fundamen
tal a suspensão, em qualquet' hipolese, da autonomia cslal.1ual.
Mesmo no caso de intel'venç50, entendemos que essa auto
nomia não desaparece, sendo o intervencionismo. nesta hipo
tese, apenas medida de polícia nacional tendente a integrar
o Estado na plenitude pacífica de' suas funções. F6ra disso,
s6 haverá esbulho e arbítrio.

Sala das Sesssões. 21 de Dezembro de 1933. - Kei'(Ji-
'fl.alâo Cavalcanti. '

N. 805

'fít. I - Disposições preliminares.
Art. 11 "-- Substitua-se pelo seguinte:
"Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário serão,

entre si, harmônicos e independentes, limitados porém e re.,.
solvidos os seus conflitos pelo Poder Coordenador."

Secção I - Cap. I - Do Poder Legislativo.
Art. 21 - COnde se diz: "e funcionará durante seis

meses" acrescente-se "inprorl'o{Jáveis".

Art. 22:
a) onde 8e diz: "dos maiores de :18 anos"; diga-se,

"dos maiores de 21 anos";
b ) acrescente: "é reconhecido o direito de votar e ser

votada, á mulher economicamente independente";
c) onde se diz, no parágrafo 2° "Jloderá", diga-se "de

verá" •
VOLmrE !lI 9
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_<\.rL. 2", Parágrafo único. Substituir pelo segulnte.
"Parágrafo único. O funcionário civil ou militar, que

tomar posse do lugar de Deputado, será considerado para
toclos os efeitos, como em licença".

Art. 25. Parágrafo único: onde se diz: "seis m,eses"
diga-se "t1'es meses".

ArL. 27. Parágrafo segundo - Substituir pel'Ü se
guinte:

"No intervãlo das sessões o Conselho Supremo exercerá
as funções conferidas nêste artigo, á Assembléia",

Art. 28 - Suprima-se.
Art. 29 - Substituir pelo seguinte:
"No interválo das sessões e nos casos urgentes o Con

selho Supremo representará a Assembléia, com as atribui
cões que a ~ lei lhe conferir".

Capítulo rI:
Art. 32 - letra b - Suprima-se a expressão:
"e prorrogar".
Art. 33 - Parágrafo 1.0 - Substituir pelo seguinte:
"e S 1.0 A receiLa_ e a despesa, anualmente, orcando a

primeira e fixando a segunda, mediante proposta apresen
tada pelo Poder Executico".

Capítulo !II: ,
A.rt. 34 - Letra b - Substitua":se por: "Poder Exe

cutivo" .
Art. 35 - Parágrafo 2° - Diga-se:
"Devolvido o projeto á Assembléa, aí se sugeitará ime

diatamen Le ... "
. Parágrafo 3° - Suprima-se:

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de :1933. - ldalio
Sm'denberg.

Esta emenda refere-se a diversos capítulos,

N. 810
Redija-se o a1'1. 60 como se segue:

. Ari. U.U A bandeira., o hino, o escudo e as armas na-
cionais são de uso obrigatório nos Estados, sendo-lhes vedado
ter silnbolos ou hinos próprios que induzam ao separatismo e
cornprometô.m o sentimento de unidade da Pátria.

Sala das Sessões, ·em 19 de Dezembro de 1933. - Vieira
MrJ.rquês. - Augusto de Lima,

Ju~tificação

-A possível :.l,dopCão de bandeiras e escudos regionais para
as campanhas sepa1:iltistas, no exagero de sentimentos de
bairrismo, importaria em valiosa licão para, mostrar o perigo
de se permitir ouso oficial por parte dos Estados, de ban
deiras e símbolos regionais que, sem proveito de ordem prá
tica imediata, serviriam, no entanto, para estabelecer fócos e
germes de ::;eparatismo que tenderiam a sepl'opagar cada
vez mais.

Já o eminente e preclaro Genel'Ul G6es l\:lonteiro assina
lou o perigo de desunião que=.,corre a nossa grande Pátria,
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alirmando, com justa razão, o abalo que podera surgir nas
vigas mestras da Federacão"

Ora, não serão os méios coercitivos no mon:ento de uma
luta dessa natureza, que conseguirão deter a catástrofe mas
antes dispositivos previdentes e uma incessante e en~rg:ica
campanha de ordem moral, que desperte em todos os corações
o sentimento espontaneo de amor por uma pátria comum que
l~ve, quotidianamente, os filhos de todos os Estados a ergue
rem o pensamento para o Brasil unido, para a Grande Pátria,
por cuja grandeza sempre se bateram os nossos antepassados.

Certo, ninguém poderá negar a influência dos símbblos
como recurso poderoso para a congregação dos corações, para
a educação dos sentimento:;, para a criação de uma alma
verdadeiramente nacional, legitimamente:: brasileira, que te
nha como preocupação suprema, a existênci~ de um Brasil
forte, íntegro, capaz de seJmpõr ao respeito no concerto das
grandes nações. -

Bandeiras regionais só servem para enfraquecer e:::anula1"
o objetivo colimado: o culto á bandeira e ao hino da Pátria
comum. '

É uma propaganda: tácila, silenciosa e ininterrupta de
desagregação.

A }'ederação 1\'orte Americana, nascida da União de treze
colõnias, todas com vida e interesses diversos, depois de uni
das formando os Estados Unidos da America, tem apenas um
único pavilhão.

As províncias argentinas, cuja unificação se processou
gl'adativamente, através de lutas e rivalidades desconhecidas
aquí, sentem-se orgulhosas da sua solidariedade, illvocadd
pela existência de uma única bandeira nacional. Exemplos
não faltam.

Há um dilema a considerar: :
- ou as bandeiras estaduais não têm significação carac

terística e são, portanto, inúteis, desnecessál'ias, não se jU::i
lificando a sua conservação;

- ou essas bandeiras são características, são importan
tes - e, neste caso, elas são prejudiciais, porque desviam' os
cidadãos dêsses Estados do culto cíVico da bandeira da Pá
tria comum para a veneração dêsses símbolos regionais, qne
acende no espírito dos mesmos a idéia do separatismo, da
desagregação das di....ers,as partes do todo nacional.

Poder-se-ia objetar que em alguns Estados existem ban- ,,'
deiras históricas - isto é, bandeiras que relembram movi
mentos re....olucionários debelados durante o período monár
quico.' Mas é preciso não esquecer que essas bandeiras são
signos puramente históricos, objeto do culto cívico, quando
se relacionam com a liberdade e a independência nacional.

O dever de congregarmos todos os esforços, de apelar
para todos os recursos no sentido de fortalecer a unidade
nacional do Brasil, é fundamental e deve constituir o obje
tivo supremo desta Assembléia Constituinte. Seja-nos pernli
tido, para completar esta justificação, transcre....er um notá
vel artigo do brilhante jornalista Mário Pinto Serva, sôbre
a unidade nacional: ~

A IMPORTAJ.'I'CIA DA UNIDADE NACIONAL -' 2-5-933 -. POR MARIO
PINTO SERVA~ (ESPECIAL PARA o "DIARIO DE NOTICIAS")

Temos os brasileiros ÚIna das maiores responsabilidades
da história. De posse de um território magnífico, em que
~abe toda a população da Europa, ora com quinl!entos::zmi-
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lhões de habitantes, abrem-se para o Brasil os horizontes lh-·
mitados de um progresso grandioso em que nos caberá um
papel máximo na história do mundo.

As pequenas nações do mundo vivem á mercê das gran
des polências que lhes demoram em tôrno. As grandes na
ções são essas que passeiam pelo mundo, orgulhosas, os seus
emblemas simbólicos. E é característica fundamental das ra
ças robustas c inteligentes a expansão constante das suas
energias á custa da fraqueza e da anemia das raças que tive
ram o seu vigor embotado por esta ou aquela razão.

Eis por que a unidade nacional do Brasil é o patrimonio
sagrado em lorno do qual todos os habitanles do país devem
cerrar fileiras. Pois que não faltam as nações prontas a re
colher a herança do território que desintcgrassemos com a
nossa fragmentação.

As grandes unidades nacionais impõem o molde da sua
civilização e das suas caraleristicas ás pequenaS coletivida
des. Estas têm que viver da lolerancia ou da complacencia
das maiores. l\lantida a unidade nacional, todo. cidadão bra
sileiro poder'ú com orgulho repelir, á semelhan(:.a do filho do
Lacio, a frase: Civis '"ommms sumo Porquê o nosso Império,
sob o Cruzeiro do Sul, serú muitas vezes mais formidável do
que o dos romanos antigos, pois a esle fallava a unidade com
pleta, que lJus::;uimos, de lingua, alma, costumes, legislação,
c lastro consolidado de qualro seculos de história nacional.

Não há na historia nacional nada que divida os brasilei
ro;:;, pondo de varLc as di\'ergel1cias LrausilúL'Ías e insignifi- :
eanles queucasionalrllcnL(~ tenham lJOr um momento pertur
bado a. vida do país. Eslul1anl1o-::;e em uma ampla visüo em
os quatro seculos de hislória nacional, adquire-se a conviccão
de uma unidade definitiva.

Aliás, na hisloria do mundo, os homens de Estado que
adquirem mais relevo através de lodas as épocas süo esses
que fundaram as grandes uuil1ades nacionais, obstando a fra
gmentucão' dos paises em pequenas circunscri<;ões, joguetes
sempre oos vizinhos muis poderosos. Por isso o· nome de
Bismarck avulta na Alemanha com proporoõcs colossais. Foi
o arquiteto da unidade germallica. Por isso, na Italia, Ca
vour é considerado a figura central, o maior estadista da pe
ninsula no seculo XIX, como fator máximo da unidade ita
liana. Por isso \Vashillgton e Lincoln, nos Estados Unidos, se
erigem como os dois nomes supremos da história americana,
como os estrenuos defensores da infragmentabilidade e in
rdestrutibilidade do grande território americano. Por isso
Richelieu se ergue como a figura dominadora, da história
francêsa, fator máximo da gra.nde nação gauleza da atuali
dade.

Suponhamos que tivesse sido vitoriosa, em 1865, a guerra
da secessão- nos Estados Unidos. Estes seriam atualmente
um composto de duas ou mais nacões que, em absoluto não
desempenhariam o lJapel má.-..:imo na história que ora· des
empenham os Estados Unidos. Essas duas nacões, em que
se fragmentassem os Estados Unidos, viveriam em luta cons
tante, obrigadas a armar-se uma, contra a outra, em rivali·
dade de tarifas, com exércitos permanentes e esquadras po
derosas para a possibilidade constante da guerra do Sul con-
tra o Norte dos Estados Unidos. .

E a proPQsito de unidade nacional, é útil:,rememorar 110
Brasil âs sábia:s e profundas advertencias que sôbre o assunto.
em momento solene, proferiram os espíritos má4imos dos
Estados Unidos.

.~
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';eMgO \Va:>lligtOll. o mÍlxin10 dos amcriCltno,::. ao eleixal'
() govêrno do país. l'edigiu o fn,moso "Farpwel1 Addrcss". tes
tamento político em ql1e legava o" con::-elho últimos ria sua
experiência preciosa. E nesse "Discurso de Despedida". n
advertencia suprema. aquilo em qll'~ mais (\'le se estendeu. foi
sôhre a necessidade ftmdamcntal da l1ecservao50 da unidade
dos Estados Unidos.

Dizia Washington:

"Ao passo que cada reg-ião do nosso país sente assim um
intel'csse particnlar e imediato na união. torlas a::- partes com
binadas não podem deixar de encontrar. no conjunto unido
dos esforços e recursos. maior força. mais elementos. pro
porcionalmente maior seguranca contra perigos externos. me
nos frequente interrupção de sua paz por parte das nações
estrangcir~s. e t.nmbém. o que é de valor inestimável, t'esulf.a
dessa nnHi.o o lihertarem-se rlos eonflitos eguerrns que te
riam entr·/'\, si mesmas. os aunis tão frcqnentemente ocorrem
entre -países convizinho~, não fundic10s soh o mesmo govêrno.
conflitos ~ gnerras qu~ suas pronrias rivalirlarll's bastariam
para pl'orlnzir e' que nlinnças c1iversas rle cada nma com na
cões estranhas fn~ilit.nl'iam e envenenariam. Com a união.
ignalmente. os diferentes Estados evitarão a necessiclarle Iie
armamentos e exércitos excpssivos. 0<:; quais. sob qunlCjtH'r
fórma de govêrno. nfío são propícios 11 liberrlane, c quI' c1cv('m
ser wnsiderarlos como nartieularmenll' infensOl': á liocrc1aelc
repúblicana. Nes::-e sentido é lll1e a VOSMI unidade nacional' '::
deve 5('1' eon:::irlernria como o halnal'le. m:íximl) ell' vo!:sn H
berdade. de fórma que o amor rlei'tn vos deve cncar('Cf!r a' pre
s('rvacÍlo rlaquela.

O m:íximo dos ol'a(lor('~ nml'l'i!'anos. Danifll \V('hstel',
tamhém pl'of(,l'Ítl :t i'tUI'l ol'l'l(:fin fOl'mif1:ível. (1111' fit'a romo 11m
monum('nto impprecívfll da ('lo()ll'\nria dns Rst.ados Unido:". o
discnrso sohre "Thfl BnnkC'r HilI }\fonument". propngnando n
suprema nece:::sidadc da união nncirJllal.

Disse êle:
"Eu não me permití, spnhores, enénrar a dissolu(:.ão na

União e consirJerar o que estaria oculto atrás nesse escuro re
cesso. Não refleti friamente os azares rle preservar a liber
dade, quando os laços que nos unem 5e partirem. Não me
posso afazer a considerar o precipício da desunião para son
dar, com a minha curta visão, o abismo a que ela nos atira
ria: nem poderia eu considerar como bom conselheiro em
matéria govername.ntaI esses cujos pensamentos se inclinas
sem á 'Ponderar, não como a união 5erin nreservada. mas se
seria tolerável a condição do povo, quebrada e dissolvida essa
união nacional". ,

E por isso Lincoln ficou como um dos maiores riomes na
historia/_não ape.nas dos Estados Unidos.

Dele diz H.\V. Elson, na "Historia dos Estados 'Unidos":
. "Desde a IlÍorte de Lincoln, até nossos dia5. suagl6ria

não fez sinão crescer. E' êle consider~do não sómente como
um ilustre presidente da America. mas também como uma
das figuras mais empolgantes da história. Só o seu nome
emparelha com: o de Washington na história de sua Pátria.
Ele realizou duas obras formidaveis. cada uma das quais de
per si bastaria para o imortalizar: aboliu a escravidão e saI
vo~ a· União. Seus motivos, atacando a escravidão, eram 05
mesmos que os de milhares de seus compatr:iotas: a convi-
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cc;.ão de que nenhum homem tem o direito de reduzir á ser
vidão seus semelhantes, e que a escravidão é um flagelo so
cial. um obstáculo á civilizacão. 'Mas suas razões para salvar a
União eram muito mais altas que as da maior parte dos ame
ricanm:. Muitos cidadãos do Nort.e tomaram armas em 1861,
porque desejavam a União e não a queriam vêr desfeita.
Lincoln compreendeu o problema no mais largo sentido. ltle
viu que o principio da democrácia. do govêrno do povo pelo
povo. estava em jogo. que o bem estar rie toda "a faroilia hu
mana" est.ava interessado na questão. Estes dois grandes fins
não teriam podido ser realizados por Lincoin- s-em o auxilio
da Nacão poderosa e devotada; milhões de homens têm o di
reito de compartilhar a honra dessa vitória. Mas como era
êle que estava no leme no momento em que o navio passou
entre os escolhos, como foi seu genio que- o guiou, a mais ele
ment.ar justiç,a manda atribuir-lhe a gloria principal de ter
triunfado da tempestade".

Arts. 12 e 13.

Suprima-se a parte final do parágrafo único do art. i2,
acreseentando-se, como letra h, do art. 13, o seguinte: "fa
cultativamente, para fiscalizar ou avocar os servicos esta
duais a que se destinar o suprimento financeiro referido no
parágrafo único do art.igo anterior, com ou sem suspensão
da autonomia do Estado". '

Jus liricaçáo

Visa a emenda encerrar num s6 arligo os casos de in
terventão, com evidente vantagem.

Sala das Sessões. 20 rie Dez~mbro de 1933. - Lar:erda,
Pinto. '

N. 811
Art.c;. 12 e 13:
Suprima-se a parte final do parágrafo único do art. i 2, ,

acrescentando-se. como let,ra h., do art. 13, o seguinte: "fa
cult.at.ivamenf.e, para fiscalizar ou avocar os serviços esta
duais a '-que se destinar o suprimento financeiro reíp.rido no
parágrafo único no artiA'o anterior, com ou sem suspensão
da autonômia do Estado".

Justificação

Visa aemendà encerrar num s6 artigo os casos de in
tervencão, com evidente vantagem.

Sala da-s Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Lacerda
Pinto.

N. 818

Art. 19, letra a.). no período que descrimina o que pertence
ao domínio exclusivo da União

Substitua-se, pelos dizeres: a) os bens de sua proprie
dade pela legislat·ão atual, as terras devolutas existentes no
Distrito Federal e no Território do Acre. excepto as margens
dos lagos nàvegáveis e as margens dos trechos dos rios que
são ou· que _possam ser tornados navegaveis, com as restri
ções deste ãrtigo.



Jlt.~tificrlção

.. Por meio de retificacõe~, de nesoh>:tnll:,ões, ne constru
coes.. O!? edtlsa~, etc., etc. podem RIW exf.pndidaf:: os trp.ehos ml
ve~ave!s.dos rJOS e nest.e r,aso r p.f!l1itntivo c conveniente I1np.
o domJlllO das margens nf';.;t.c:' f.rerhos navegáveis (I(:rf!gdrlng
p'erf.en<;-a ao Est.ado. A ~rlição "com ns rCf::t.rições dêste nr
Vgo" VJsa ressalvar :í. lImão o rJireit.o de ICRislnr, cxr,cpcionrll
mente, ,sôbre as n:al'gcns dos Irlt\"os c rio'5 na\'(~g-ávcis, quando
convemente aos mtcl'csses nrlcionais, por exemplo, no caso
ele c,ploraCões minel'ari(l.s alnvionais por fll'agagem, o qne ~
bnsf.anf.e comum ocorl'cr no 13Joasil (viril'. a l'cs:·;nh::l 1)) rJo
;]J'L. 19. na pnrlc qne descrill1in;l o qne pertence no don1ínio
exclusivo do Est.ado.)

Sala das gC!ssões, 19 de DI'í:embro de 193:3. - A.lexandre
Sicil.ilJllf) .T1mior,

N, 81!)

Art. 19, letrn "), no pl'l'iorlo que desrl'Íminn O que pertence
no domínio exclusivo da União

Sl1h,-tiltm-sl'. pelo;::: dizel'cs ')) lli; aguas rio,; rio!; f! do!'l
lal!o,,; hem como as I11nl'gens e <.I':; agllns territoriais do
Or:f-'ano,

JlI.sfificaçl1.o

F,' eomprcensivf!1 11 jnsto qnc pcd,rnça !lO domínio dos
Estnrlos"n,:; margens rIos lago~ mlvcg-ávcis C ns mnr~ens dos
trecho,: dos riM que ;:;ão ou Cllle possam Sel' tornados nayp.
Ir:lvci,:;" mns não o domínio rins ng'l1:t.s nos la~o,; e nns res
lH~P.tivos 11'(\('110;;. ponto t~sfc. ali:!::: ·sr'lhrc o qual cala inteira
mente o al'L 1!). F.' at.l\ neec::::::;íl'io QU0 i)::se rlomínio seja
unifario e peJ"teJ1(~n s6mente á TTnH'ío, ('omo o r)('monstra. o easo
f':':pp.r.ífico dp. S. Panlo, AIí projeta a l\'Tunicipa1ielnde a reti
ficação do Tieté, rio navegável. scnrlo por isso nf!cc:::sário
que obtenlla el:l uma concessão do Es!ado. pois Q11C f,::.lc tem
o domínio st.brc n::. mnrgens. A Tl1Ont.nnle rIo rio Ti('t~. já
ag'01';'I ri ff!1.anflo (I domínio das a~llas, pl'oeNlp.-i;e :í r.ap ta <:.ii o,
pfJlo Estvdo. rlc 11m dos maiores nflnent.cs rio Rio TieU\. o Rio
f.:laro, o r11.13l deve ::Ibni;teeer a eidarlc com n~l1n pot.ave!. Aqui
t.cri;J o E,:;larlo que pedir uma concessão á nnião. A mont.ante
bmhénl no rrip.té. tcriamos. afp.t.ando tamhém ti domínio das
a~uns, a Conmanhia Ligoht &; POWI'l' r.npf.nnrlo outros afluen
te~ pnra a produ~ão de ener~ia hidl'o-eletl'icn: para. isto
sp.rin necessário QllP. obtive"se nquela companhia tamhém
11ma conce~~fio da rTni1io. Tr~.ta-se, f'm ambos os casos,
de necp.f::"idaell>. ele :tg-tla para. i;ervi<:.os Tn'lhlicos, e assim sendo,
noderia a. rTnião, perfeif.nmentp., conc;jliar e conjugar - em

"beneficio público - os interesses em jogO de modo n t.ornnr
a própria obra deret.ificacão do Tietp. um? ohra menos dis
pendioSll: hastaria, para tanto. que obtivesse a União da f.:om
pnnllia Light &, Power, que deixasse ú"ta - em easos de ex
cepcionais enchentes - verter as sobra" dos seus lagos, para
o rio Cubatão. ..

Este caso concreto explica. perfeitamente, a necessidade
de 1l7'li.d.llde ele domínio sôhre :lS ugUas elos lago;; e dos rios. o
Qunl deve caher á Unii~(l, 1\ln::: há um outro.ponto importante.
Não podendo ninl;'uem tirar :lgll:l dOi; lagos c dos rios para.
abastecimentos rle aglla, etc. nem a aqup,les aelu7.ir agll:l~
servidas ou de esgotos. sem 1:> consent.imenlo expresso rla
União ficaria 'pois exclusivamente elependendo da União
quaisquer cbncessões para aqueles fins, o que, permitiria

~ o
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um contrôle sanitário mais severo, indispensável para coibir
os muitos abusos atua1menle lwa~jcados por particulares. que
poluem os rios com grandes descargas de aguas servidas e de
esgotos "in natura".

As aguas tefritorülis do oceano e suas margens também
rlevem pertencer á União pOl'qne ocorrem ás vezes. nas praias
importantes depósitos secundários rlc minerais· (diamantes
na Africa do Sul. areias monazit.icas no Bra~;jl, etc .. etc.).
Também a questão de higiene (Saneamento de Santos, des
pejos de esg-otos no Rio, etc.) exigc, imperiosamente. um
contrôle da União.

Sala das Sessões. J9 de Dezembro de 1933. - Alexandre
~iciliano JunilJT. .

N. 820

AI'L 19, letra ri) no período que descrimina. o que pertence
ao domínio exclusivo da União

Substitua-se, pelos ·dizeres: d) as riquezas economica
mente mineráveis do solo e do subsolo se estas ainda não
aproveitadas ou se as rl'speclivas extra(:ões forem - a juizo
exclusivo ela UnHio - julgadas deficientes.

Justificação

O texto aeima foi proposto porque é técnicamente mais
claro, não deixando pairar dúvidas sõbre as importantes ri
quezas aluvionais. geralmente contidas nas camadas su
perficiais dos solos - não pois nos subsolos própriamente
ditos - podendo a lei ordinária entretanto declarar livres a
cxtraç50 ele argilas plasticas para cernmicas. et.c., etc. O
t.,~rmo "inexploradas" rlo projeto. aplicado as riquezas do solo
e 511h5010 li 'i1npre(:iso. dahi a nova redacão. Quaisquer cx
t.ra(:ões experimenta i5 ou industriais. imponde1'áveis. não po
d'lr50 ser im'oeadas como protesto afim de imperlir que as
minas ahanrlonarl:.ls 011 intencionalmente "bloqueadas" passem
para o rJomínio exclusivo da União.

P.arn. mnio1' clar"7.:1 foi. 'lrn outra emenda. ])I'Oposto que
a pnr!e referente no rJomínio ,sôhrc as querIas clágua figure
no' m,<.lsmo artigo, mas separadamente.

Sala das Sí~5stíes. 19 rIe Dezembro de, 1933. - .4..rexan([re
Siciliano' Junior. .

N. 821

" Art. 19. no período que discrimina o que p.ertence ao
domfnio exelusivo da União.

Aerescente-se, após a letra d, assim redigido, a le~ra e:
as quedas dágua ainda não aproveitadas ou se os respeeti
vos aproveitamentos forem - a juízo exclusivo da União 
,iulgados deficiêntes:

Justifica(ão

O texto do projeto fala em quedas dágua ainda "inex
ploradas". - têrmo impreciso, talvez querendo exprimir o
"inexploité" francês. Preferimos o têrmo insofismável
"não aproveitadas". . ,. .

Quaisouer aproveitamentos de quédas dágl.la com meIOS
primitivos' ou experimentais, enfim inadeguado~, não -po
dem, pelo aditamento feito,· ser invocados, como prete~t~,
afim de impedir que ditas quédas passem para o dommlO
exclusivo da União.
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Não podp.rá assim haver mais quéd:'ls dágua abandona
das ou intencionalmente "bloqueadas" que não possam vir a
ser aproveitada~ por interessados idôneos, os quais poderão
obter - da União - as respectivas concessões.

Pal'~ l11pi~r c~a rez?, foi, em ~mcnrla a parte, proposto
que a dlSCl'ln1mac,:.uo ::ub1'e o r!om1l1io das riquezas do solo
c S11bsol0, figuras:5cl1l no mesmo :lI'Ligo, mas separada-
mente. .:

8:'11::1 da::: 8"s~ões. 10 de Dezembro de Hl33. _ AT.e.r,(Ill
tlrr: Siciliano hmio1'''

N. 822

Art. 19, letra b, no período que discrimina o que per
tence ao domínio exclusivo dos Estados;

Substitua-se, pelos dizeres: b) as margens dos lagos
navegáveis e as margens dos trechos dos rios qlle são ou
que possam ser tornados .navegá.veis, ressalvado á. União o
direito ele legisl::tr s(1)rc elas c as terras devolut~s qua.ndo
conveniênte aos interesses nacionais.

ltlS tificação

Em emenda em separado já foi justificada a razão
que motivou a alLerac.:.ão da redação. Resta agora apenas
dizer que nlém de razões de mineração também assiste á
União muitas outras justificações para ressalvar-se ela o
direit.o dp. legislar sôbre aquelas margens e as terras devo
lut.as pertencentes ao Estado quando rôr isso ,julgado COil
veniente aos inleresses nacionais . Quando - por exem
plo - se procedo á retifieuç50 de um rio. n~:veg:í.vel, isto no
int.níto de impedü'-se também inundacões, é muito comum
anroveitar-se as quédas dágua resultant.es da const.ruciío
das eclusas. para a nrodução de p.nergia hidro-eletrica: assim
sendo é pois cnrial e ine\·itúvp.I .. a intervenr:ão da União
de acôrdo com a emenda, apresent.ada a parte, referente, ao
art. 115 do 1'lrojeto.

Soala ela;; 8";;;;505. Hl de Dezembro rl~ 1933. - AllJxmtrll'c
Siciliano Junior.

N. 831

Emendas ao artigo 19:

Suprimam-se o:; seguintes têrmos do art. 19, vel'bis:
" as riquezas do subsolo P. as quedas dtigua. se estas ou
aquC'las aineia inexploradas". "ressalvado á União o direito
de legislar sôhre as terras devolutas."

Just1'ficação

É direito antiqllíssimo que o:csubsolo pertence ao' pro
prietário da superfície. Se hou{:~ra a razão para se lhe
tirar este elemento do seu domír;io. uma prévia indeniza
ção deve ser feita: nfo é prudente. ou não é .iusto. uma
desapropriação pela Constituição fora dos moldes normais.

Se as terras devolutas pertencem aos Estados, não deve
ger permitido á TJnHio legi"lar sôbre elas: é da atribuição
aos Estados. ou das Assembléias estaduais .•

A União pode ter intcrêsse de le~islar gôbre as már
gens dos rios e lagos navegáveis, embora do domínio do



Estado. porque é uma que8t.ão que pode réfel'ir-8e ao trans
porte e á navegacão. assuntos da alçada da União.

As quedas dágua constituem um elemento importan
tíssimo do domínio sÓbre 3.S terras onde existem. Não é
possível declarar-se na Constituição a sua desapl'onl'iacão
sem indenização segundo os têrmos normais. Este fato ou
essa desapropriação seria um confisco, e o confisco sempre
foi considerado injusto, violento, usurpador. intolerável.

Sala das Sessõe·s, em 12 de Dezembro de 1933. - José
Ul-piano.

N. 839

Art. 12, parágrafo único.
Emenda. Faça-se ponto final na palavra "destinar" e

substitua-se - "ou suspendendo a autonomia do Estado"
pelo seguinte - "Se o Estado recorrer pela segunda vez ao
suprimento da União. ou se se verificar nêle essa neMs!';í
fiade. como. por exemplo, com a suspen!';ão-do pagamento ao

. funcionalismo p(lblico por mais de três meses, será então
cassada a sua ant.onomia n. .

E. em consequência, suprima-se a segunda parte 'Ia
letra i do art. 13.

Justificação

A autonomia estadual é um dos postulados da nossa his
tória e um axioma da nossa experiência. É uma questão bá
sica inscrit.a no prO~I'aml\ do part.ido a que pertenco (P. Pro
gressista de Minas Gerais) . O dispositivo do parágrafo único
do art.. 12, <"omo figura no anteprojeto. é nma restriciío a
est.a autonomia; a emenda visa contrariar a aludida restrição.

N. 839 A

ArL ia, letra c:
1ll,OiUficaçú.o

Emenda. Fique do ~eJrl1inte modo: - c) para fazer re<;
peitar os princípios constitucionais expressos, enumerado.::; no
art. 81 ".

Quando se r1i7. - "art. 81 ". ent.ende-se qUI! estão com
prcendido!'l nn cxpressfio os ~eus quatro parágrafo!". Se assim
é. a emenda. em atencão ao § 1° do art. 81, visll.evitar a pO'3
sibiJidade de intervenção nos Est.ados pela violação de pre
ceito implícito da Constituicão. Ora. seria uma monstrnosi-

,dade autorizar-se a União a intervir nos Estados. fundada
apenas na inobservancia de princípios implícitos. Se se en::'
tender. porém. que a letra c do arL 13 só se refere ao art. 81,
não abrangendo os parágrafos, não terá razão de ser a
emenda. O que convém, entretanto, é o mais completo escla
recimento do dispositivo.

Sala das Sessões. 20 de Dezembro de 1933. - Be~mirQ de
Medeiros Silva. .

N. 839 D

Art. 19.
Emenda. Modifique-se o art. 19 da seguinte maneira:

- "Pertencem ao domínio exclusivo da União: a.) os bens de
sua propriedade pela legislação atual; b) as terras devolu.,. ;
tas nos territorios; c) as ilhas do o~ano e as fluviais das
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zonas fronteiriças: d) I'I~ ágnlls do~ rio::: e lago,c:: nll'veg::iseig e
rem com mai!' de um E;:;tarlo. Perl.l'nr..em élO r1omínio exc,lu
sivo dos Estados: n) os hflns ri~ su:\ propriednde pela IeR"is
ns snas m::trgens, SP- :l.quflles Tl~~rCf\rrel'P,m e êstes r.onfrontn
1:11:50 atual: b) asmnrgem: p lÍS-l1HS rios rio!' P. larms nav~·

p-:.íveig se aqueles fl êst.cs só bHnhflrem sem: re~mec.f.ivos tet'-
rHórios. .

Juslificar:ão
1·) ~unrimjmM o rii,c;posHiyo lia lef1'll ri. O princIpIo

!':er<l1. f'slHhell'eirin nesta letra. érln lHmtn riP vista dont.rin;í
l'jn. l)P,rfeit:\menfp. jm:f.ific.áve1. m:l!'. na T))'á tiCíl. represen t.a
11m gr~.ndr alenl.ailo á, Ilntonnmi:- ('~f.Mll1al W:ll) direito dos
nartic1l1ares. }': um vp.rrlnneiro I'nnfis~(). ~e ns t.erras de
minrmlllão e as qllédas rláglla aind;l inrxploranas passarem
:lO domínio d::t. União. como prec~ifna o rlisposif.ivo em ql1e!'
tão, alle será, nor exemplo. ria a11fonomia do Estado de ~fi

nas? Pode-se riizer oUP, I'm !lO % dns municípios mineir()!;l
e:dstem minas inexplorarills. Tma~ine-sf:! o G-ovêrno da União.
r.nm proDriedade nesses mnnir.ipios! O!' at.rit.os seriam inevi
l.áYei~. O mesmo acontE'cpria nos dp.mllis Esf::HIos.

2") ~ ainda o prindpio ria nutonomia estarlual que .im:
lifir.a :l selnlndl.1 emendn. Um rio ou lag-o, existindo apenns
rlent.ro do tl'rrit.6ri(l rll>. \101 Estndo. devI>. inferm:sar nrimnr
rliaI!l'll'nte a p.sfe Eslado, mllis rio quP. :I, própria Unifio. Ou
trossim, li fnrmllln qll(, propômos, mnis simpll's e POSitiV'l,
não (IP.i,,:u:\ mllrR'(\m a rIlh'irias ou inlerpl'eta~ões r.apciosa~,

t.encIrmt.es n provorar alrilos r1nt.!'e n Tiniiío. os Estados, (lI.l

nc:: p3.rf,icnlnJ'cs. 'Conher.endo-M 11 sil.nn~1io topogrMicn do!\
rios hrnsilciros, r.ompl'l>.enrlc-se fnl'ilmcnte qne o intl>.ress'~

rio F.sfarIo sôhrr1 os rios n:lY('~áv~is qlle niío transpõem o~

limites do seu terrif(irio. se, por uma invl>.rsão llhsUl'ria. não
est.iver sempre nr,ima. do interesse dn Unifio, olwer{l est.ar.
np.lo menos. n par dt'\sse interesse, Assim senno. o arti~1)

ficará mais cl:lro e não haY(~rá jámais prejuízos nacionai~.

Salll dn!' Sessões, 20 de Dezpmbro de f933. - Belmiro de
Medeiros Silva.

N.842

Substítun.-se o ar!.. 60 do anteprojeto de Constitui.cão
pelo seguinte:

"Art. 6.0 A bandeira. o hino. o escudo e R!'l armas na
cionais são de uso obrigatório em todo o território brasi

Oleiro. "
Justifico,:1io

Einbora já tenham sido apresentadas várias emendas
ao artigo 60. mandando sunrimir as palavras - «sendo-lhe.~
vp.darlo ter .~ím.bolo.'1 on hinos 'fJróprio.~". proibicão esta 111le
não se jusf.1fica de forma alg-uma e ainda ~ria. se mant.ida.
.r-ercear inúmeras oportunidades de evocacão- de fatos hi!'
tÓl'icos que pertencem menos aos Estados. do que ao 1)ró-
prio :Brasil. jull1:o preferível. por ser ~ais ex~ress!va.e
eomplet.a. subst.itnir a. palavra "Estados nor ter~ltórlO
hrasileiro". estendendo-se. dessa forma. tal obrigac~o ao
Distrito Federal e ao Território do Acre.

Sal~ nas Sp"s;:õp!'. 18 ne Dp7.cmbro lie f933. - WnUl'7'
James Goslin!1. - 3liltonCarval1tO, - Jlario de A. Ramo!.
:-.. - Rocha Faria. - Ed. Te~eira Leite.



Justificação

...... 140-

N.8H

AC1'escente-se onde convier:
"Art. A concessão e a fiscalizaoão do vias férrea~

que vão aos portos ou áR fronteiras do país, ou sirvam a
mais de um Estado, são da competência exclusiva da União.

Par·ágl'afo. As vias férreas, ramais ou prolongamen
tos que entronquem com as constantes do presente artigo
passarão no mesmo regime."

Justificação

A .justificação da presente emenda se reduz ás supe
riores necessidades da defêsa nacional e á racionalização
dos planos gerais de viação, de acõrdo com a conveniência
da economia nacional.

Como consequência imediata, trás esta emenda a van
tagem de resolver de plano a situação anárquica que re
sulta hoje de ter uma mesma estrada de ferro trechos di
versos submetidos a contratos e fiscalizacões diferentes.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Watter
lames Goslin{J. - Pedro n. Rache. - Mílton Carvalho. 
Augusto Corsino. - Mario lL Ramos. - João Pinheiro
Filho.: - floclw Faria. - Te'lxeim, Leite. - Eugenio Mon
teiro de B(I,rro.~.

N. 850

ia

Ao arl. 1:3, letra e): Suprima:-se.

2a

Ao art.13, letra i): Suprimam-se as palavrns - "e Cl
pagamento dos vencimentos de qualquer juiz em atrazo por
mais de trf!S meses de um exercício financeiro".

Justificação

Parece excessivo e perigoso deixar medida de tão alta
relevancia na dependimcia de um acontecimento que se pode
verificar sem propósito deliberado da Administração do Es- ,_
tado. ~

O inconveniente resultante da possibilidade ,dêsse fato
poderá ser razoavelmente remediado na lei deorganizacão
judiciária, que, nos têrmos dos arts. 33,n. 9 e 49 dêste ante
projeto, é da competência da União.

Além disso, parece menos justo amparar-se com uma
tal san~,ão o direito dos Juízes. quando se deixam sem pro
tecão alguma funcionários de inferior condição quanto a ven-
cimentos, crédito e prestígio. . .

3-

Ao art. 16: Substitua-se pelo seguinte: - É vedado ao~'
Estados e aos Municípios' tributar 'bens, rendas e serviços
da União, de outros Estados e de outros Municípios, e reci~
procamenle.

O dispositivo do anteprojeto é reprodução do art. iO
da Constituição de 24 de Fevereiro e incide no mesmo defeito
daquele - o de não abranger os Estados e Municípios entre
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SI e relativamente á União, o que deu lugar a que Estados
tributassem bens e serviços de outros.

4-

Ao art 22: Substituam-se as pala1;-ras "18 anos", pelas
palavras - "21 anos".

Justificação

Se para a realização dos atos da vida civil, se exige a
idade de 21 anos, não é razo<Í.vel que outra seja a estabele
cida para o desempenho dos deveres políticos.

5&

Ao art. 22, § 10
: Substitua-se pelo seguinte: - O nu

mero dos Deputados será fixado por lei em proporção que
não excederá de um por duzentos mil habitantes, não deven
do êsse número ser inferior a. quatro por Estado e a dois
pür l'erritório.

Justificaçlio

O único critério aceitável é sem dúvida o da proporcio
nalidade da população.

6-

Ao art. 22, § 3n
: Suprima-se em virtude da emenda an

terior.
7'-

Ao art. 34.: Acrescente-se: e) aos Conselhos :Municipais.
(Em consequência, a letra e passará a ser letra f.)

Justificação

Realmente, não se compreende que se negue a inicia
tiva das leis aos Municípios, quando até ás instituic;ões cul
turais e profissionais, ela é deferida.

8-

Ao art. 50: Substitua-se pelo seguinte: - Os Juízes to
gados de todos os graus, depois de l.lm noviciado de quatro
anos, gozarão das seguintes garantias: .

a) vitaliciedade, não perdendo o cargo senão em virtude
de sentença, exoneração a pedido, aposentadoria voluntária
ou compulsória, no caso do § 2° do artigo anterior, ou aos
sessenta e oito anos de idade.

Ju..~tificação

O noviciado estabelecido na "lmenda é uma medida tra
dicional em nossa organizac;.ão judiciária e útil para se afe
rir a capacidade dos candidatos a tão importante função.

. Não havendo razão bastante para justificar a diversidade
de limites que determinem a compulsória pela idade, o ar
bítrio com que foi ela estabelecida no dispositivo, sôbre ser
absolutamente injusto, traz desnecessária complexidade ao
preceito. Ademais, ficaria com a adopção da emenda, muito
justamente. ac6rde o princípio com o que estabelece o ar
tigo 91, letra ddo anteprojeto, relativamente aos demais
funcionários. .



U'
Ao 3.rL 54, li, ~. lclru e) : Substitua-se pelo seguinte: 

e) as questões entl'l! um Eslado e habitantes de outro, ou
entre Nação estl'Ungeil'll l! lJl'asileiro residente no BrasiL"
(o mais como está 110 unleprojeto),

J IlIlUficaçú.o

Pelo dispositivo uu II~lI'n el, se infere que todos os plei
tos entre urna nac:iio UI' ll'ulIgeira e um brasileiro, qualquer
que seja o país de l'csidOndu dês te, têm de ser ajuizados no
Brasil.

_; 10'
Ao art. G!), ll. M: SllbllLi tua-se pelo seguinte - re-'

solver sôbl'e a. convllnlônclll de manter-se ou não por mais
de trinta dias a .1I~t~l\l;no polHicll ordenada na vigência do
estado de sítio, podllnu", em benefício do detido, alterar as
condicões dela.

Pal'ec:e t\Sl5eCUI'lIlt~l'ill lIos direitos individuais, sem in
conveniente algum IUu'/\ n ordem pública, que a êsse órgão
do poder, fiqu(' a 11l't.!I'\'ogaliva proposta na emenda.

U'
_,Ao art. 82, ~. 3M

: Dopais da palavra "predial", acrescen
tem-se as pala\'l'lls - uonticiliado no Distrito Federal.

Justificação

A emenda visa evitnl' Que possam fazer parte do Con
selho Municipal cOllll'ibulnl~s dos cofres do Distrito Federal
que nêle não residam.

12'
Ao ar~, 87, § 2°: Suprima-se.

Juatifica~~ão

];: dereceiar-se que cf;lnbelecendo a Constituição um tal
principio, esteja criando um regionalismo sui generis, -por
tador de males incalculá.veis no ~eio dos Estad<;ls.

13' .
-Ao arl. 93: Suprima-se-:

14- ;,

Ao título VII: Substitua-se a epígrafe pela seguinte: 
Dos cidadãos brasileiros

Suprimam-se os dizeres - "Seccão ia - Dos brasi-
leiros". :.~.",

;:~. Ao art. 96: Substitua-se pelo seguinte - São cidadãos
brasileiros:

a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,
não residindo êste a serviço de sua nação;~o,_

11) os filhos de brasileiro -ou brasileira nascidos fora
do BrMil, se-:.nêle esl.abelecerém--domicflio;



c) os filhos de brasileiro ou brasileira que estiverem
doutro país, ao serviço do Brasil, embora neste não venham
domiciliar-se;

d) os estrangeiros por outro modo naturalizados.

Ao título VII: Suprimam-se os dizeres - "Secção II 
Dos cidadãos".

Ao art. 98 e seus parág'rafos: Substituam-se pelo se
guinte - São eleitores os brasileiros de qualquer se~o, maio
!'~s de 21 anos, alistados na forma da lei.

Parágrafo único. Não podem ser alistados:
a) os mendigos;
ú) os analfabetos;
c) as praças de pret, salvo os alunos das escolas mili

lares de ensino superior;
d" os que estiverem com o exercício da cidadania sus

})enso e os que o tiverem perdido.

Justificação

Como estão estabelecidos os precetios a que se referem
as emendas 14 e 15, ficam excluidos da cidadania os brasi
leiros analfabétos.

Ora, isto, que seria sempre indefensável, é, no estado de
cultura em que nos encont.ramos, profundamente injusto.
Com efeito, o Estado ainda não preparou suficientemente sua
sociedade, a massa humana que a forma, para ter tal exi-
gência._ :

O agricultor e ôoperário rural, que nunca ouviram falar
em escolas, porque o Estado ainda não lh'as poude dar e que
a: despeito disso, com seu trabalho grandemente concorrem
para a econOmia nacional, seriam esbulhados de um direito
que a bõa razão lhes reco~ece.

N. 16

Ao artigo 99: Substitua-se pelo seguinte: O alistamento
eleitoral é obrigatório para os homens, sob as sanções que
a lei determinar.

Justificação

Conquanto o Cõdigo Eleitoral já tenha proporcionado ao
país, aliás, sem a obrigatoriedade do voto, uma bôa eleição,
convém, todavia, para se obrigar o cidadão a votar, que à
e:xpediência nos traga, como aspiramos, a certeza de que °
voto será ef~tivamente respeitado. Não será justo, se isto
não se verificar, constranger alguem a tomar parte em tal
processo. '

N. 17

Ao artigo 99- Par-ágrafo único: Suprima-se.
'~, ,Justificação

É dificil senão impossível, na maioria dos casos, o exer
cicio do direito de voto para os eleitores em viagem ou
ausentes do pais•.



c N. 18

Ao artigo 100: Substitua-se pelo seguinte: O exercício
do direito da cidadania suspende-se:

a) por incapacidade moral;
b) por condenacão criminal passada em julgado, enquan

to durarem seus efeitos;
Aos parágl'afos do artigo 100: Substituam-se pelo sú-

guinte:
Artigo. .. Perde-se o direito ao exercício da cidadania:
ai pela perda da nacionalidade;
ú) por alegação, d~tbqualquer moLiyo, feita com o fim de

se isentar de OIlUS que ~a lei imponha aos brasileiros;
c) por: aceitação de titulo nobiliário.
Parágrafo único .• A lei estabelecerá as condições de rea

quizição do direito ao exercicio da cidadania.
Ao título VII: Suprimam-se os dizeres "Secção In 

Dos inelegiyeis".
N. 20

Ao artigo 102, § 50:

Acrescente-se, depóis das expressões "porá o paciente
em liberdade", o seguinte: fornecendo-lhe salvo condúto que

. iniba a burla. de ser· êle injustamente preso tle novo pelo
mesmo motivo e sem novas razões. (O mais como está no
anteprojeto) .

Jt~stificação

Visa a emenda atenuar abusos constantemente praticados
por autoridades policiais ine::;crupulosas.

]\i. 21

Ao arLigo 102, ~ 60 - Suprimam-se as expressões: "A
fiança não poderá' ser em dinheiro ou bens". .

Justi{-i.cação

A restrição, que pareée ter o intuíto de não previlegiar,
aliás, nobremente, o homem por seus haveres, impossibilita
em absoluto a medida para aqueles que, em dadas circuns
tanc~as, não disponham dos necessários elementos para a
obten!:.ão da, fiança pessoal.

N. 22

Ao artigo 102, § 31
Substitua-se a palavra "brasileiras"', pelas palavras

"'pessõas nacionais" - e depois das palavras "filhos meno
res brasileiros", acrescente-se o .geguinte incluído ole
gitimado, três anos anles.

Justif"tcação o'

A substituição da pala"Ta "brasileiras" peias .palavras,
pessoas nacionais, - visa afastar a suposição de que o prin
cipio se referia apenas aos homens.
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Desde que o preceito estabeleceu o prazo de tres anos
para o caso do estrangeiro casado com brasileira, se justifica
que a emenda compreenda também o pa.i de filho legitimado
tres anos antes.

Ao ~rt. 112: Depois das palavras "aos Estados e aos Mu
nicípios", substitua-se todo o restante do artigo pelo seguin
te: O regime do ensino bem como sua organização e fiscali
zação serão estabelecidos por lei da União. (Suprimam-se
os parágrafos 1° a 6° e o 8°) •

Justificação

A emenda consigna em· princípios gerais, tudo quanto
comporta o assunto e desloca para o parágrafo único toda a
matéria dos parágrafos 7° e 8°.

24"

Ao art. 112, § 7° - Substitua-se pelo seguinte:
Parágrafo único. O ensino cívico, a edl1caç5.o físi.ca e o

trabalho manual são matérias obrigatórias nas escolas pri
márias, secundárias, profissionais e normais, sendo nelas fa
cultativo o ensino de religião, subordinadQ á confissfi·) reli
giosa dos alunos.

25·

Ao art. 116 - Suprima-se. - O parágrafo 1° passará a
ser o artigo.

Justificação

O anteprojeto restringe demasiadamente o prazo do uso
capião. '

26"

Ao art. 116, § 2· - Suprima-se.

Justificação

A adoção da primeira parte do dispositivo vi.ria dificul
tar a vida altamente útil e social de grande número de ins
tituições de caridade, que, auxiliadas pelo produto de m6-
dicos aforamentos, preenchem seus nobilíssimos fins. .

A segunda parte do referido parágrafo, é indiscutivel-
mente atentatória dos direitos do proprietário. o

Ao art. 116, § 3· - Substitua-se pelo seguinte: A plan
tação, o edifício e todo o produto do trabalho pelo possuidor

,.de boa fé incorporado ao solo, valendo pelo menos metade
, dêste, serão legalmente considerados o principal, cabendo ao

proprietário do terreno a justa indemnização do seu valor.

Justificação

Restringindo o·preceito ao possuidor.de boa fé, a emenff:n
pretende impossibilitar situações dolosamente criadas. eontt-<1Il
o proprietário do solo.

VOLUME IJI 10
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28-

Ao art. 118 e seus parágrafos - Suprimam-se.

Justificação
Os dispositivos dos §§ 1° e 2°, aniquilam o crédito, tor

napdo improváveis ou impossíveis empréstimos a pessoas de
parcos recursos.

29-

Ao art. 119 Substituam-se as palavras "em cinco
anos" pelas palavras - em dez anos.

30-

Ao art. 122 - Suprima-se a primeira parte que diz:
"Será reconhecida a· herança exclusivamente na linha direta
ou entre conjuges". .

Justificação
Não é justo que em nossa atual organização familiar, que

tem fundas raizes na conciência social, se possa estabelecer
essa inovação. Além disso, não é equitativo que aos colate
rais se despóje dêsse direito, quando pela lei civil se lhes
impõem verdadeiros onus.

Ao ,art. 124, n. 5 - Acrescentem-se as pala'vras: "que
se torne", entre as palavras "trabalho e capaz".

32-

Ao art. 127 - Suprima-se e, consequentemente, seus pa
;roágrafos 1° e 2°, se suprimam também.

Justifica~ã,1)

Não é justo o dispositivo, por isso que o propriétário ar
risca o produto de seu trábalho. Realmente, se o terreno se
desvaloriza, a Fazenda Pública não o indeniza do prejuízo
sofrido.

33&

Ao art. 131, § 3° - Acrescente-se, depois de ponto final,
o seguinte: É deferida aos Ministros do Supremo",Tribunal,
na Capital da República, e aos juízes dos Tribunais Superio
res de Justiça, nos Estados, a fiscalização dos edifícios e lu..
gares destinados á detenção dós presos políticos, podendo
qualquer daquelas autoridades tomar as providênciasc-c~que
entender justas. -

Justificação

A emenda se impõe no sentido de maiores e devidas ga
rantias aos presos políticos, como é justo.

~- ::

34&

Ao arte 131, n. 6 - Depois das palavras "respectivas
Assembléias Legislativas", acrescentem-se as palavras - e
dos Superiores Tribunais de Justiça.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Augusto
Viégas. - Martins Soares. - Gabriel de B. Passos. "-

Esta emeiida refere-se a diversos capítulos.
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N. 851

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte:
"Art. 1.0 A Nação é composta dos brasileiros compre

endidos no art. 96, e mantém a República Federativa, sob
regime representativo, como forma de govêrno, bem assim
a união perpétua e indissolúvel dos· Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios."
~No art. 20, diga-se: "sua área" em vez de "seus limi

tes" e suprima-se a palavra "histórica".

Justificação

Embora o uso já confunda nação com país, não me
parece razoável que se mantenha numa Constituição pala
vras que sejam pouco rigorosas na expressão. Nação é
povo, país é território. Estado é a nação organizada.
Assim, parece-me mais própria a redação que dei ao art. ia
porque é a Nação que se organiza em Estados e não estes
que formam a Nação.

Proponho no art. 2CJ a substituição de "limites" por
"área" em razão de me parecer que os limites ellYolvem
apeIlas os extremos ou as fronteiras e ser possível por
tanto reduzir-se o território, de.sfalcando-se o centro, sem
reduzir seus limites. E o território é que deve ser irre
dutível. A supressão da palavra "histórica" é porque en
tendo que o território nacional foi uma espécie de herança
que recebemos dos descobridores, c não uma posse por con
quista ou ocupação. Ganhamo-lo com a creação da nacio
nalidade. Mas a posse é um fato indiscutível e assim,
mesmo que se entenda de modo contrário a origem, pare
ce-me impr6prio o qualificativo que se lhe quer dar. 
Cesar Tinoco.

N. 852

Acrescente-se ao art. .7° o seguinte:
"Parágrafo único. Neste artigo não são incluidas as

linhas telegráficas das estradas de ferro nem as que os
Estados mantenham em seu território por inexistência ele
linhas federais."

Justificação

Pela extensão de nosso território, é ainda insuficiente
o serviço do Telégrafo. Não é justo que se proiba ao Es
tado de executá-lo desde que a União não o faça ..,- Cesa1' -
Tinoco. -

N. 853
Suprima-se o art. 10.

Justificação
Embora, pelo uso, norma possa também significarpre

ceito, entendo que aquela· palavra traduz mais uma quest~o

de forma, de direito adjetivo, que qualquer postulado. E
como o Brasil não é dos mais retrógados e prima em olhar
mais para fora que para dentro de suas fronteiras, quando
qualquer preceito de: direito se 'tiver tornado universal j.á
de ha muito estará incorporado ao direito pátrio. Julgo
inútil o art. 10.

.f::Reconheço, no entanto, o desejo de se traduzir nesse
artigo uma projeção maior em nossa legislação. Mas se é
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assim. mistér se faz redação que melhor esclareça o pe:p.
samcnto que o ditou. - Cesar Tínoco.

N. 854

No art. 12 onde se diz "seu govêrno e" diga-se "sua".

J-ustif'lcação

O art. 12 e seu parágrafo referem-se indubiavelmente
ú manutenção do Estado com a renda que tiver. A admi
nistração é ato do govêrno mas este, incontestavelm;;nte,
fica denLro da administração, faz parte dela . Assim, é re
dudante dizer "govêrno e administração", porque esta en
volve aquele. - Cesa1' Tinoco.

N. 855

Suprima-se na letra a do ar1.. 13 as palavras "estran
geira ou".

Justificação

É dever da União repelir invasão estrangeira. Fazen
do-o, age :no território nacional, qualquer que seja o Estado
em que ela se de. Mas si em virtude da soberania tem o
governo jurisdição em lodo o Bra!:iiL si o movimento de
tropas. na paz como na guerra, não pode ser impedido p~los

Estados, parece-me exagerada a interverição que afaste um
governo estadual solidário com o federal na defêsa da pá
tria. E a ar;ão guerrcil'a é diferente da administração local.
j\ra~. quando :::e dégse a vergonha d.e haver um governo 'es
tadual solidário com o estrangeiro contra '0 BrasiL caberia
aí o disposi Uvo da letra b, que trata da integridade nacio
nal. - Cel/or T·inoco.

N. 860

Redija-se assim o n. 19, do árt. 33:
"Caça e pesca".

Justificação

Há manifesto engano na redação do projeto. Nem é pos
sivel legislar para além de nosso territorio nem é faci! pescar
nas floreslas. - Cesar Tínoco.

N. 893

Título I - Da organização federal- Disposições preli-
minares. '. . .,

Redija-se assim o art. 13, letra i: - para assegurar a
execução de ordens da Justiça e:o pagamento, em atrazo, por
mais de tres meses, no exercício financeiro, do funciona
lismo público e de qualquer dos membros· da magistratura
local.

Sala das Sessões, em 14 de Dezembro de 1933. - No
(/ueira Penido.

.Justificação

A matéria de intervenção nos Estados é de tal-modo de
licaãa' que o Presidente Campos Sales, opond~':'se 'ã regula-
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mentação do art. 6° da Constituição de 1891, teve ensejo de
declarar que ali estava o coração da República.

Entretanto, Alberto Tôrres, nn projeto de revisão cons
titucional, anexo á sua obra "Organi:;açtLo lVacional", autori
zava o Govêrno Federal a intervir nos negócios peculiares
dos Estados, em 15 hipóteses, entre as quais se encontravam
as seguinte: "para assegurar aos cidadãos bem estar, pros
peridade·e educação, direito ao trabalho e aos seus instru
mentos, bem como á justa remuneraçüo dos seus frutos", e
ainda, para "assegurar aos consumidores a aquisição de tudo
quanto interessar á vida, á saúde, á educação e ú proprieda
de, por seu justo preço".

Agora, decorridos 44 anos de execução da Carta de 1891,
existe manifesta tendência para uma política intervencionisLa
bem acentuada.

De acôrdo com essa orientação, o anteprojeto .desdobra,
no art. 13, a faculdade interventora da União, em nada me
nos de 8 casos, entre os quais se encontra o da letra i) : 
Para assegurar a execução das decisões e ordens da JWfliça,
e o pagamento dos vencimentos de qualquer jui::, em a/1'a::o,
por mais de tres meses de um exerc-ício financeú'Oi.

Se tiver de prevalecer semelhante ponto de vista, será
r-ecessário incluir também no inciso, como, causa de inLerven
ção, a falta de pagamento do funcionalismo público - por
que, em verdade, não se compreende a razão pela qual' o juiz
deva ter o seu pagamento em dia e não devam ter igualmente
os demais servidores dó Estado.

N. 919

Anteprojeto da Constituição.
Art. 13, letra I - Suprima-se.

Justificaçao
A unificação da Justiça tira a razão de ser da parLe su-

primida. .
Art. 13, § 3°, a primeira parte, suprima-se.

Justtficação

A justificação é a mesma da unidade da magistratura.
Art. 14 n. 1 - Exportação - Suprima-se.

Justificação

O imposto de \.'xportação do Estado para o estrangeiro
ou para outro Estado deve caber aos Estados que em ~ua

quasi totalidade não encontrarão outra fonte de receita que o
substitua.

Art. 15, n. 1, intercale-se: - Exportação para o estran-
geiro ou para outro Estado. .

lttstificação

A justificação é a mesma da emenda anterior.
~Art. 17, depois do primeiro periodo acrescente-se:

ExceJo de exportação.
Justificação

Visa a emenda tirar qualquer dúvida sôbre o direito do
Estado tributar a mercadoria nele produzida e e..~ortada.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - b'enêo
Jo/fely.
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N. 925

Suprima-se o art. 4° e seu parágrafo único.

Justificação
Os limites de direito são de fato legais': para todos os

efeitos; os de fato, não. Êstes tem de ser <'!.ecidido~s R,ela jus;
tiça, ou por acõrdo entre os Estados e .sa~c~o da Umao. Est..
matéria não deve fazer parte da ConstItUlcao.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Rodrigues
Dóriu.

N.929

Na Introdução - onde se lê: Destinado a garantir a
liberdade - acrescente-se: "o trabalho"'.

Idem, idem, onde se lê: Constituição da República 
acrescente-se: Socialista.'

Art. 10, onde se lê: a República - acrescente-se: S9
ciaiista.

Ao § 2° do art. 18 - acrescente-se: E de quantia su
perior a 50 :OOOsOOO (cincoenta contos de réis), em depósito
nos bannos a prazo fixo.

Ao parágrafo único do ar1. 12 - acrescente-se: Para
o mesmo fim poderá o Estado intervir nos Municípios.

Art. 22 - onde se lê quatro - diga-se: seis.
No mesmo artigo - onde se diz: ter mais de 25 anos

(§ 4P) dig:l.-s,e: ter 21 anos completos.
Art. 22 - Acrescente-se mais um parágrafo assim re

digido:
§ 5.° Estar no gozo de qualquer função de trabalho

aplicado e produtivo.
Art. 28 ..:- Redija-se assim: O Deputado, cujo proce

dimenlo se tornar incompativel com a ordem ou o decõro
da Assembléia ficará sujeito á suspensão, proposta: por 50
Deputados, em requerimento dirigido á Mesa. assinado lia
próprio punho, que dcvcrú Sel' aprovado por' tr~s quartas
parles ela Assembléia.

§ ... Em caso nenhum a opinião doulrinária do Depu
tado poderá determinar a imposição de qualquer especie
de penn.s.

Art. 37 - Onde c9c diz: Um quatriênio - diga-se: Seis
anos e consequentemente: onde se diz, seis anos depois; di-
ga-se, oito anos depois., '

Sala das. Sessões, em 20 de DezembrG de 1933. - Acyr
Medei1·os. - Fen'eira Néto. - João Mi(Ju,el Vitaca.

N. 930

Justificação

Há individuos' qt;.e, ao felecer, surpreendem o mundo
financeirõ'pelas avultadas somas que deixou em deposito, nos
bancos sem dar renda ao país.

Êsse dinheiro vai quasi sempre dar logar a rumorosos
escandaloso '

Havendo um dispositivo de lei mandando cobra!' impo;'
to de toda quantÍ::t em deposito superior a cincoenta COJ;ltos

":...--:



- 151-

de réis, sempre que tais d~positos se façam a prazo fixo,
decorrerá para o Estado a vantagem do aumento das suas
rendas. sendo ainda tal providência uma forma indireta pela
qual o governo ficará conhecendo o montante do movimento
bancário do país.

Uma medida de tal natureza forçará os capitalistas á
inversão do seu dinheiro em exploração comercial ou indus
trial, com o que lucrária a coletividade e o próprio Govêr
no, fomentando-se também o desenvolvimento da Nação.

Certamente êsse alvitre não escapará ao espírito de
observação da Comissão dos 26. Ela naturalmente alcan
çará com a indispensavel clareza, o sentido da emenda que
se propõe.

Sala das Sessões, em 21 de Dezembro de 1933. - Acyl'
Medeiros. - Ferreira Néto.

N. 939
Art. 4° e parágrafo - Suprimam-se.

Disposições transitórias
Acrescente-sA:
Art. São declarados legais, para todos os efeitos, os

limites fixados entre os Estados, a seguir mencionados. por
acôrdo direto ou laudos arbitrais, em virtude de convenios
celebrados no Congresso de Geografia em Belo Horizonte
(1919) e na Conferência de Limites Interestaduais nesta Ca.
pital (1920), assim como pelo Tratado de Pef.rópolis (20 de
novembro de 1903) : Minas-Baía; Baía-Goiaz: Baía-Piauí;
Espírito Santo-Rio de Janeiro; S. Paulo-Rio de Janeiro: Pa
raíba-Rio Grande do Norte; Paraíba-Pernambuco; Baía-Espí
rito Santo: Minas-Rio de Janeiro; Piauí-lIfaranhão: Ivlato
Grosso-Goiaz: Minas-S. Paulo; Amazonas-União.
- ~ 1.0 O Poder Executivo, não resolvendo os Estados as

questões -de limites. abaixo mencionadas, dentro de um ano,
a contar da promulgação desta Constituição. por acurdo di
reLo ou por arbitramento, nomeará Tribunais Arbitrais para
resolver cada uma delas. constituidos de tres membros. sendo
dois indicados por parté de cada Estado e o terceiro; desem
patador, por parte da União e escolhido pelo Poder :Exe
cutivo: Baía-Pernambuco; Baía-Sergipe; Pernambuco-Ala
goas; Pará-Goiaz; Distrito Federal...,Rio de Janeiro; Rio Gran
de do Sul-Santa Catarina; Piauí-Ceará.

§ 2.° As questões judiciárias relativas a limites interes
taduais terão preferência, no'Supremo Tribunal Federal, sô
bre todas as outras, afim de terem o mais rápido andamento
possíve1. -

§ 3.° O Poder -:Executivo prOvidenciará para que o Ser
,vico Geográfico Militar proceda com urgência, por conta da
União, o reconhecimento, a descrição e a demarcação dos li
mites -entre os Estados. -

Justificação
Os litígios de limites interestaduais constituem um dos

problemas nacionais a serem resolvidos. São reconhecidas
as causas que têm retardado a sua soluCão, com prejuízo para
a 'unidade nacional e a boa harmonia' que deve hayer entre
os Estados. c;c- "'-

Em 1920, reuniu-se nesta Capital, convocada pelo então
PrAsidente da República, a Conferência de Limites Interesta-
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5° - Substituam-se os artigos 3° ,e 50,

-152 -

duais. Foram examinadas as questões de limites e celebrados
acôrdos dü'etos e por arbitramento, afim de que ficassem re
solvidas na quasi totalidade, até a data da comemoração do
Centenário da Independência.

Resta agora o cumprimento dêstes acôrdos diretos e dos
laudos arbitrais, considerando-os definitivos, pois o processo
exigido pela Constituição de 1891 era muito longo e se tor
nou inexequível.

Quanto aos démais casos, ainda pendentes, não há coma
resolvô-los da mesma forma, nas condicões dos parágrafos
da emenda.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933, - Pedro D.
Rache. - 1FaUer James Goslinll. - Milton Carvalho.
Rocha Fm·ia. - Mario de A, Ramos. - Oliveira Castro'. 
Teixeira Leite. - AU(justo COI'sino . .:..... Eugenio Monteiro
de Bm'/'os. - Albe1'to 8urek. - Edmar da Silva Carvalho.
- Guedes jYo(jueira.. - Oliveira Passos.

N. 943

SUDi'tiiua-se o al't. 2° do anteprojeto pelo seguinte:
"Al'L. 2.° O Território brasileiro é o que atualmente

pCl'lelWe ú Fnião, por furça de posse histórica, leis, tratados,
COIlYCllf;ÜC::i c n~gras de direito internacional."

Sala das Sc;;sües. - Pereira Li1'CL - Odon Bezerra, 
Hel'eclimlO Zenaide. - Irenêo Joffily;

N. 944
;.

Substitua-5e o al't. iOdo anteprojet.o· pelo seguinte:
·'Al't.. 1.0 O Brasil é uma República Federal, constituí-

da pela Uniiio perpétua e indissolúvel dos atuais Estados, do
Disll'itO Federal e do Território do Acre." - Pereira Li1'a.
- Odon Bezerra. - Irenêo Jo{{ily.

N. 945
Onde convier,' nas Disposiçües p1'eliminare.ç:

. "Art.igo Todos os pódcrcs da República emanam do
Povo e devem ser exercidos no seu interesse, de acõrdo com
a Lei." -

Sala das Sessões, emc2~ de Dezembro de 1933. - Pe
reirà Li/'a.

Aos artigos 3° e
pelo seguinte:
,. U As unidades federativas atuais são os Estados, que•
.entretanto, podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou
desmembrar-se para. se anexarem a outros, ou formarem no
vos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assem
bléias Legislátivas, em duas sessões ordinárias sucessivas e
aprovação da _l\.Ss~.mbléia Nacional."

Justificação

A atual redação dêsses dois artigos é contradit6ria. Se
os Estados podem incorporar-se, subdividir-se ou desmem
brar-se, os Estados não serão, sempre, as unidades federati:::
vas atuais.
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A emenda tende a corrigir a contradição, sem atingir a
parte essêncial dêsses dispositivos ..

Ao artigo 4° - Suprima-se a expressão - "limites de
direito ou de fato" - e substitua-se pela - "limites de fato".

Justificação

Limites de direito, ou de' fato - deixa a alternativa.
Não resolve cois.\ alguma. Que se quer Marcar o:: limitp.s
pelos que de fato estiverem sendo os atuais. Logo a expres
são - de di1'eito - é perigosa.

Ao art. 8° - Suprima-se êsse dispositivo:

Justificação

Trata-se, como está, de matéria meramente regulamen
tal'. Não é, positivamente, assunto constitucional, e será até
irrisorio transformar-se essa medida em disposição de nosso
Código Político.

Ao art. 10. Suprima-se êste artigo.

Justificação

:Num texto da ConstiLuição não se pode incluir princí
pio tão lato, e ao mesmo tempo, tão impreciso como "as nor
mas de Direito Inte1'}wcional unive}'salmente aceitas."

Como se faz essa aceitação? Pela opinião dos juristas?
J\Ias, esta oscila constantemente. Pode uma Constituição
mandar fixar na legislação ordinária do país norma que pode
v-ariar? A lei é um ato concreto, que emana do Poder Le....
gislat.ivo. Sem ela, nada se pode considerar como legislado,
por um texto constitucional vago e indefinido.

:Ao art: 13,letra i: Onde se diz: "vencimentos de qual
quer jui=.", diga-se: "de qualquer funcionário ou represen
tante do Poder Público".

Justificação

Não há razão de assegurar-se, apenas, a pontualidade
de pagamentos á magistratura. A todos deve a lei encarar
com iguald:!de, sem estabelecer privilégios para quaisquer
classes ou indivíduos. Por muito que nos mereça a magis
tratura, não concordamos em que se lhe dê, no ãssunto, su
perioridade. Qualquer funcionário, qualquer repr.esentante
do Poder Público, em geral, tem os mesmos direitos. É isso,
sómente isso, que a emenda estabelece.

Ao art. 13: Onde convier - acrescente-se:
"§ Considera-se legítimo representante de um poder

estadual".com capacidade para solicitar a intervenção federal,
aquele que assim fôr reconhecido pelo Superior Tribunal
Eleitoral, ou pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
trate d~s poderes eletivos ou do judiciário, em sessão ,urgen-
temente- convocaàa para isso." o

;:'::-:.

Justificação

A legitimidade de representante de Poder Público es
tadual é o que constitue o móvel mais frequente das inter
venções feder:l.is. Como decidir, quando há dúvida? Confian- '

" do o assunto, parece-nos, ao Superior Trib~nal Eleitorai e
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ao Supremo Tribunal Federal, conforme se trate dos dois
poderes elétivos ou do judiciário.

Ao art. 18: Acrescente-se ao § 10
:

"Ouvido o Ministro da Fazenda, o da Indústria e Comér
cio, e os Presidentes dos Estados."

htstificação

l\'!atéria tributária não é assunto de exclusiva compe
tência do Ministério da Fazenda, que é antes de simples fun
Çrro arrecadadora e pagadora. Nela deve ser ouvido o Mi
nistério da Indústria e Comércio, que, conhecendo as possi
bilidades de tributacão dessas atividades, melhor pode orien
tar a medida.

Ao § 3° do art. 23 e ao parágrafo único do art. 24:
Substitua-se a expressão - "durante a legislatura", pela ex
pressão - "durante a sessão legis.lativa".

Justificação

Legislatura é o período integral do mandato. Não se
compreende que se afaste de qualquer funcão pública - du
rante todo o mandato - quem foi eleito para um éargo de
representação. É querer, com isso, criar os chamados polí
ticos profissionais.

Aos ar~s. 27 e 29: Suprima-se o § 2° do art. 27.
Suprima-se o corpo do art. 29, mantidos os seus pará

gTufos. o primei!'::> dO$ quais passa a constituir o artigo.

Justificação

Niio se compreendem, em uma constituicão moderna, de- .
legações de poder. O Poder Legislatiyo, em todos os seus atos, .
deve ser integralmente exercido pela Assembléia. A institui
ção de uma Comis~ão Permanente de quinze membros, para
repre~cnlar a As~embléia no intervalo das sessões é um pe":
l'igo, porCJue impor!.a em criar um órgão oligúrquico, que aca
bat'á absorvendo a ))l'fÍpria Assembléia. Parece-nos que, em
caso de nece~sidacle da hlldiência do Poder Legislativo, na
Quele período, deve ser a AssCinbléia convocada. extraordi
nariamente; pois :,:ô se compreende que legislem aqueles que
foram escolhidos pelo povo, no seu todo, e, não apenas, uma
parte dêlcs, por delegações. ;

Ao art. -lO: Suprima-se a 'expressão: "ou. da Comissão
Pe1'7nanente". .

A justificação é a mesma que a da~emenda aos arts.
27 e 29.

Ao art. 101; Acrescente-se, como n. 4.°:
"os que não se exonerarem at.é três 'meses antes da elei

Cão, de cargo, ccomissã,o, ou outra. qualquer função pública,
demissíveis ad nut7J.1n".

Justificação

Quem exerce cargo demissível o.d ntttu.m não tem inde
pendência para pleitear mandato eletivo e para exercê-lo.
Geralmente, são demissíveis ad nntu.m Chefes di:: Reparticões
e de Servic·os, que podem exercer, sôbre seus jurisdiciona
dos, uma coação de que não nos liberta nem mesmo o 'Voto
secreto.
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E, e mconsequência dessa emenda, suprimam-se, do n. 3
do art. 23, as palavras - "e não se exonerar de cargo demis
sivel "ad nutum"."

Ao art. 102, § 14: Acrescente-se, depois da expressão:
"licença de qualquer autoridade" - o seguinte: "sob funda
mento algum, nem mesmo o de 1'egistro ern repartições adua
neú'as."

Justificação

A ninguéw é lícito, qualquer que seja o pretexto, coartar
a livre manifestação do pensamento. Não nos parece seja êsse
o objetivo do anteprojeto, mas, como nun~á é demasiado es
clarecer, a emenda procura estabelecer, de modo incontro
verso, essa liberdade.

Ao art. 10S: Substitua-se o art. 10S, e seus parágrafos,
pelo seguinte:

"Arl. 1OS. O casamento legal será o civil, nos têrmos
.que a legislação ordinária determinar, sendo seu processo
a celebração gratuitos."

Justificação

.As condições que regulam, c que devem regular, o ca
samento legal constituem, e deverão constituir, objeto de
legislação ordinúria.

Não são, absolutamente, matéria constitucional.
Sal:1 das Sessões, 21 de dezembro de 1933. - Acurcio

TO'rl·es.
N, 956

Ao preambulo Redija-se assim:
Nós, os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em

Assembléia l'iacional Constituinte, para o fim de estabelecer
um regime democrá1ico, destinado a garantir a liberdade. as
segurar a Justiça, promover o bem estar social e econõmico
e preservar.a paz interna e externa, decretamos e promul
gamos a seguinte Constituição da República dos Estados Uni
dos do Brasil".

Justificação

Aprovada. pela subcomissão elaboradora do anteprojeto
a referência ao objetivo de "promover Q bem estar social e

.. econõmico", a sua inexplicada supressão na fase de redação
final pode vir a ser utilizada como elemento interpretativo,
para contestar a orientacão soéialista da futura Constitui
ção, sobretudo havendo sido substituida por uma fórmula'
tradutora d~ ~~. preconceito imperialista - o "engrandeci-
mento da l'iacao . . .

O conceito jurídico de pa:: está muito ligado ao. de re
lações externas 011 internaciol1ais, prendendo-se a harmonia
interna mais ao de ordem. Não há mal, portanto, em. dizer
~paz interna e externa'~ como figurava no texto aprovado.

Sala da:; SC:;t':4i('s dn Assembléia Nacional Constituinte,.
16 de Dezemhro de 1~33. - CltZl/lCule .:lIariani. -: Attila
L1.nwl'al. - Latlro Pas.w.~, - Mamue.'1 dõs Reis. - Manoel
Novaes. - Paulo Filho, - F . .lIa(/allLiies Netto. -1lIedeiros
Netto. - Alfredo Ma.'1carl!Jlita." - Gileno.. Amado. - Hã-

. me1'O Pires. - Franci.$có'llocha. -- Artltttr l\'eiva. - Ar
lindo Leoni. - Pacheco., de Oliveira,
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:N. 957

Ao arl. 1° - Redija-=:se assiTiiC:
..ArL. 10. A Nação Brasileira mantém, como forma de go

vêrno, sob o regime representativo, a República Federa
tiva, proclamada a 15 de novembro de 1889 e continúa cons
(.il.uida, pela união perpétua e indissoluvel dos atuais Es
tados e do território do Acre, em Estados Unidos do Brasil",

.Justificação

O anteprojeto confundiu as Doções de Estado e de Na
~ão. "\. república federaLiva brasileira é certamente consti
tuida pelos atuais EsLados e o território do Acre, mas o
mesmo nüo se podc àfirmar da Nação Brasileira, que nada
tem a VCl' com as unidades federativas, mas sim com 05 seus
habitantes, abslràida a sua organização administrativa e po
lítica regional.

Sala das Scssees da Assembléia Racional Constituinte,
16 de Dezembro de 1933. - Clement;e 3Ia't'iani. - Pacheco de
Oliveira. - Attila Amaral. ..::::.-r.auro Passos. - Manoel
l\'ovaes. - Paulo Filho. - F. Magalhães lfeUo. - Marques
dos Reis. :..- Arnold Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio
Gal1'(ío. - Gileno Amado. - F1'ancisco Rocha. - Alfredo
1flasca.1·enhas. - Hornc1'o Pi1'es, - Edgm'd Sanches. - Ar-
thw' iVeiva. - Arl'indo! Leoni. .

N. 958

Ao art. 4° - Redija-se:
"São declurados legais,' para todos os efeitos, os limites

de fato, ora vigentes entre os Estados, extintas, desde logo,
todas as questões a tal respeito".

"Parágrafo único. O Poder Executivo decret~rá as pro
yic1ências necessárias para a demarcação desses limites"',

"

Justificação,

O artigo, ial qual se acha no anteprojeto, nada resolve,
eis que reconhece não só os limites de fato, como os de di
reito. Ora, onde quer que haja um pleito, haverá· uma ale
gação de direito contra uma situâção de fato., O projeto,
propondo-see a extinguir as irritantes questões de limites
interestaduais, nem um passo deu para frente.

A emellll:l adóia um critério: o do tlti possidetis.. Não
haveria razão para que ° Brasil adotasse outro, quando por
lHe resolveu todas as suas questões de fronteiras.

Sala das Sessões, em 19 de Dezembro de 1933. - J[e
dei1'üs .:.Yetto. - Leoncio Gab'lÍo. - Pacheco de Oliveira.
- AttiZa Amaral. - F. Magalhães Netto. - Gilen~.. Amà-
do. - FI'ancisco Rocha. - LaU1'O Passos. - krlindo' Leoni.
- Jlm'ques dos Reis. - Clemente lIfariani. - Edgard San
ck.es. - A. Mascarenhas. __ Manoel Novaes. '-- iArnoldj
Silva. - A1'thU1' iVeiva. ~.. Paulo Filho. - Homero Pires.

N. 959

'.~. Ao art. 5° - Onàe se diz: "sessões ordinárias'" diga
se: "'legislaturas".
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Justificação

O artigo em apreço trata de assunto da maior impor
tancia, por- isso que cuida da cessação da existência de um
estado ou parcelamento dêle. Assim sendo, necessário se
torna, para que tal se dê, que a população se maniféste de
modo a não deixar' dúvidas. Do modo por que esLá no pro
jeto poderá acontecer que ela seja surpreendida com a re
solução tomada, visto como as "duas sessões ordinárias", po
derão se realizar em uma legislatura, que, ordinariamente,
tem a duração de dois ou mais anos, e não seja objeto de
c:ogiLacües e mesmo debates, antes da eleição de represen-
tantes do povo do Estado. 8

A emenda f'az desaparecer esse grande inconvenient6.
porquanto, pr.9posta e aprovada a medida, em uma legisla
tura, o povo do Estado se manifestará sübre ela, aceitaú~

do-a ou repelindo-a, na escolha que fizer dos seus rcpre"en
tantes para a seguinte.

Sala das Sessões. em 19 de Dezembro de 193:3. - A.l
f?'edo Masc(wenhas. - Pacheco de Oliveira. - A?'nold Sil
va. - Leoncio GalJ'i{o. - F1'aneisco Rocha. - HomeJ'o Pi
1:es. --'- Lmo'O Pa~-sos. - JIedei1'os Netto. - JIanoei NO;..
va;es. - Ai'/hllJ' Seiva. - Paulo Filho. - iJIarqtws dos!
Reis. - AJ'lindo Leoni. - F. Magalhães 1Vetto. - Edgard
Sanches. - Clemente Jlrn-iani. - Attila A1lla1'a1. - Gi..i,
leno. Amado.' /

?'. 960

Ao art. 70
- Redija-se assim:

ArL 7.0 Compete prh'ativamente á União expiorar ou
conceàer a. expIOl',lf;ão de servicos públicos de correios e te
ll'>grafos, manter alfande:;as, creur bancos de emissão, cunhar
ou emitir moeda. '

§ 1.0 A. emiss[;ó, pelos Estados, por sociedades ou indiví
duos, de títulos ao portador al);:tixo de 500S000 e prazo de
vencimento inferior a 5 anos considerar-se-á emissão de
moeda fraudulenta, tornará il.egítimos e inelegiveis os deten
tores de car:;os públicos qne nelas colaborarem e fará incor
rer em responsabilidade criminal as pessoas que, direta ou
indiretamente, as realizarem. ~

§ 2.° Dentro do prazo mínimo de 5 anos a que se refere
o parágrafo anterior, poderá o resgate dos títulos emitidos
ser realizado por sorteios, desde que distanciados P01\ espaço
não menor de seis meses e não excedentes de 10 % do valor
da emissão.

§ 3.0 Os tílulos estaduais ou municipais atualment.e em
circulação e que contravenham o disposto neste artigo con
sideram-se bens fora do comércio e serão convertidos em
outros de circulaç;ão permitida:'

Justificação

I - As estradas de ferro precisam ter telégrafos pró
prios e muitas vezes é de conveniência que sejam abertos ao
público. Os bancos de 'emissão podem não ser e é mesmo
aconselhável que não sejam da União, mas sim de socieda
des pariculares. O corpo" da emenda melhor traduz essas
necessidades.
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Ir - Os vales de comerciantes enxameiam pelo interior;
as fixas de empresas de transporte não raro expelem da cir
culação, nas capitais, as moedas divisionárias; os governos
estaduais e municipais batem moeda sob a forma de títulos
ao portador ou promissórias, perceptíveis nas repartições
arrecadadoras, culminando com os bonus em que tem sido
fértil o período revolucionário e dos quais ainda grandes
emissões circulam em certos Estados. Tudo isso, expelindo do
mercado, segundo a lei de Gresham, a boa moeda, anarquiza
as finanças e a economia nacional, lesa os particulares pelo
aumento de preços que acarreta e provoca distúrbios eco
nômicos gravíssimos. A simples enunciação do preceito não
basta para evitar o mal; 40 anos de vigência do art. 34 da
Constituição de 1891 no-lo asseguram. A -norma. no parti
cular, deve ser rigorosamente coativa, uma lei perfeita, se
gundo a terminologia jurídica.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lau?'o Passos. - Manoel
Novaes. - Paulo Filho. - Marques dos Reis. - .4.1"nold
Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - .4.lfredo
Mascm'enhas. - Gileno Amado. - Jlagalhães Netto. -.:... Ho
mero ~ires. - Arthur Neiva. - Arlindo Leoni. - Pacheco
de Oliveh'a.

N. 961

Ao art. 9° - Higa-sil no final:
" . " confiada a sua execução".,
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente

Mariani. - Attila Amaral. - Lam'o Passos. - Manoel
Novaes. - Paulo Filho."- F. Maualhães Netto. - J[arqlles
dos Reis.~ Arnold: Silva. - 111edeiros Netto. - Leoncio
Galrão. - Alfredo Mascarenhas. - Gileno Amado. - Homero
Pires. - Francisco Rocha. - Artlmr Neiva. - Arlindo
Leoni. - Pacheco de Oliveira.

N. 962

Ao art. 10: Suprima-se.

Justificaçãó
-

É ineficiente o princípio da teória monista, propug-
nado por Kelsen. Para que uma norma de direito internacio
nal seja universalmente aceita é necessária a adesão do Bra
sil e, neste caso, a sua vigência se firmará em nosso terri
tório pelos processos tradicionais nesse direito. ou seja, por
intermédio dos tratados. A imprecisão do lêrmo universal, en
carado do ponto de 'vista geográfico ,econômico, cultural e
jurídico, para não falar no cientifico, representa uma fonte
de perigos.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. -'- Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. -, Manoel
Novaes. - Paulo Filho. - F. Jlagalhães Netto. -' Jlarqu~s~
dos Reis. - Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo
Mascarenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Arthur
Neiva:. - Arlindo Leoni. - Pacheco de Oliveira. - Arnold
Silva.
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N. 963

Ao art. 11: Transfira-se para o final das Disposições
Preliminares, sob a seguinte redação:

,"São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, independentes, limitados e harmô
nicos entre si."

Justi{icaçao

A existência da soberania nacional não foi contestada,
antes a afirmaram, no seio da comissão (Azevedo - Elabo
rando a Constituição Nacional - pg. 292). Quando não fosse
tão sevéramente julgada pela ciência, não se coadunaria com
o espírito democrático, que nos anima, a tese de Duguit de
que "o Estado não é uma pessoa soberana; o conceito de so
berania não tem valor nem realidade, e apenas existem, nos
agrupamentos nacionais, grupos de indivíduos que detêm
uma fôrça e são os governantes". (Traité, T, 107.) Não sa
tisfaria o nosso desejo de ordem e organiza<;:,ão, o nosso es
forço por evitar novas revoluções, a afirmação de que "os
governantes são indivíduos como os outros e sua vontade é
exclusivamente individual; não têm mais autoridade que os
governados" (L'Etat, I, 350); "quando, num país, um Par
lamento, .um chefe de Estado, exprimem sua vontade, não
se pode dizer que êles exprimem a vontade do Estado ou da
nação, êles exprimem sua própria vontade" (Traité, I, 86).
Mesmo subordinada a vontade dos governantes á norma de
que a sua caracterização jurídica s6 se estabelece autori
zando a coa(:,ão, "quando ela se manifesta nos limites fixa
dos pela regra de direito" (L'Etat, T. 1. 261), a "quimêra
anarquista" de Duguit, no dizer de Esmein, o seu "anar
quismo doutrinário", ou "de cátedra", na frase de Hauriou,
nos levaria aos maiores abalos sociais, uma vez que, se "os
governantes não têm o direito de comandar, pelo fato de
serem governantes,porque uma vontade individual ê sempre
igual a outra vontade individual, porque nenhum homem
tem o direito de comandar outro homem" (L'Etat, pg. 424),
se o poder dos governantes se funda apenas na "fOrca dos
mais f('rteo:, dominando a fraqueza dos mais fracos" (Trai
tê, T 38), com a consequência da "diferenciação entre gover
nantes e governados", abe.rto está o caminho como observa
Carré de Malberg, "á ação revolucionária permanente e á re
volta legítima contra o domínio do Estado." (VEtat, I, 198)
e impossível será conseguir "esta,.ordem regular e estável
sem a qual o Estado não se pode realizar" (id. id.). Porque,
de' fato, até aquela regra de direito, que condiciona a fôrç<t
imperativa, assim da vontade dos governantes como da pró
pria lei (Traité, I, 88), nem ao menos é a norma jurídica sur
gida com o fato social, mas "uma regra que se forma, sob a
ação da"",solidariedade social, na conciênciados~ndividuos
membros de uma dada coletividade", (Traité, I 151), o que
nos levaria a concluir, com ,o citado Carré de :Malberg que,
l6gicamente, "a apreciação da conformidade da lei com a
regra de direito decorrente da solidariedade social, e, igual
mente, o direito de resistência eventual contra' a" lei, que for
ma o seu corolário, são também questão de conciência e não
apenas de conciência coletiva.. mas de '::conciência individual".
Tanto ",vale dizer que o respeito das regras positivas edita
das pelo legislador, depende dos conceitos que cada um for
me, subjeti:vamente, sôbre"'a regra ideal de direito; e ai te-
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mos abalada ém seus fundamentos a· 'própria noção de urna
ordem jurídica positi"va" (id. 205). .

Deante do exposto, não há motivo para que se não con
serve a fórmula "de beleza incomparável", no dizer do Dl:.
João Mangabeira, da Constituição de 91, acrescentando-lhe
apenas o princípio da limitação dos poderes. Essa limitação é
de uns pelos outros, não havendo razão, port::mto, para que
se exclua da locução - "entre si", que no anfeprojetú, rege
apenas a independência e a harmonia. Por outro lado, é con
veniente ordenarmos os princípios pela forma por que êles
sc _devem apresentar na concfência dos depositários do po
der: primeiro a independência, porque nenhum se subor
dine a outro, fonte inelutável de tirania; depois a limitação,
porque nenhum ultrapasse o seu campo, de onde viriam os
choques, os atritos, os desarranjos da máquina governamen
tal; finalmente a harmonia, envolvendo os outros dois. redu
zindo-lhes as arestas, socializando-os, como a equidade hu
maniz:l as duras regras do direito.

/!. tran:;posição do artigo Da1'a o final dtts Disposições
Preliminares satisfaz uma necessidade de ordem observada
n::t Constituição de 91.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
.Vm'iani. - A.ttila Amaml. - Lauro Passas. - )Pan"oel
NrJ'l)/1cs. - Pattlo Filho. - F. JIa(JalhãesNetto. - Medeiros
;\"eao. - .-lrnold Silva.. - JIarques dos Reis. ,- Leoncio
Gal1'{io. - Alfredo .~[ascarenhas. - Gileno Amado. - Ho
mero Pi1"(!.~. - Arlhur i\'eiva• .:- .4.rlindo Leoni. - Pacheco
ele Oliveira.

N. 964

Emenda. ao art. 12:
Redija-se assim:

, "Incumbe a cnda Estado prover, a expensas próprias, ás
necessidades dp seu govêrno e administratãO, e. obrigatória
mente. ás. de saúde pública, assistência e educatão, primária
e profissional, dos seusbabitantes; a União prestará 50cco1'
ros ao Estado que, en>. caso de calamidade I>ública, os soli
citar. .-

§ 1.0- O Estado que, Dor insuficiência de renda, não
provir, de·nlaneirH efetiva ás necessidades normais do seu
govêrno e administração, poderá, para tal fim, receber da
União suprimento financeiro, assegurado a esta o direito. de
fiscalizar o'ú avocm' o serviço a que o auxílio se destinar .

§ 2.0 Para prov.er ã: saúde I>ública assistência e educac;ão
primária e profissional dos seus habitantes, os Estados per
ceberão dos ·municípios 20 0/'0 da sua renda de impostos."

J'UStificação

Não há razao para que se. desonere a união do dever de
prestar soccorros aos Estados; em caso de calamidade pública,
sem que, por essa curial manifestação do sentimento nacio
nal de solidariedade, lhe seja facultado o direito da interven
ção, espantalho que, tais sejam as circunstancias, poderá iro-

::pedir, ao Estado afligido pela calamidade, solicitar o au....:ílio,
com o qual lhe viria, talvez, outra calamidade. O mesmo se
dirá de referência ao au."tilio financeiro, 'que não deve im-
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pedir, ao Estado afligido pela calamidade, solicitar o auxílio,
com o qual lhe viria, talvez, outra calamidade. O mesmo se
dirá de referência ao auxílio financeiro, que não. deve im
portar no. alvedrio da União de suspender a autonomia do

.Estado. O direito que lhe é concedido de avocar ou fiscali
zar o serviço parece suficiente.

Por outro lado, não há como eximir os Estados do de
ver de fornecerem educação elementar e prestarem assistên
cia aos seus habitantes.

'~A conciência moral dos nossos tempos e a evolução eco
nômica do mundo exigem que a Política e o Direito reco
nheçam - a todos - os novos Direitos do Homem", disse-o
Pontes de Miranda, que os enumerou como sendo o direito á
subsistência, aotr:J.balho, á assistência, á educação e ao ideal.
Os três primeiros podem ser englobados, do ponto de vista
dos deveres do Estado, no de assistência. O último pressupõe
a educação. Nesses dois, portanto, de educação e de assis
·tência, devem ser consubstanciados os novos deveres funda
mentais do Estado, postos no mesmo nível da manutenção da
ordem. da dislribuição da Justiça e de outros já incorporados
110 organismo estadual. Novos deveres é modo de dizer, apli
cável ao nosso caso, pois na Inglaterra a assistência aos in
digentes é uma obrigação do Estado desde 1601; na França
a assistência obrigatória aos menores abandonados data de
i88i, aos alienados>de 1838, aos enfermos de 1893 e aos ve
lhos e doentes crónicos e incuráveis de 1905; na Alemanha,
onde as origoens de assistência obrigatória aos indigentes se
encontram nos editos imperiais de 1530, 1548 e 1577, o as
sunto se acha regulado em lei de 1870 e o sistema de Elber-
feld, devido ao gênio reformador de Daniel von der Heydt
é o mais perfeito que se conhece.

O princípio em que' se inspira a emenda pode ser as
sim formulado:, - é imoral que num Estado onde exista
uma criança privada de suficiente alimentação ou de edu
cação elementar; uma mãe impedida. por; motivos econômi
cos, de amamentar o seu filho; um menor abandonado; um
enfermo sem tratamento por falta de rectirsos; um indigente,
por falta de trabalho, por velhice, o.u molestia crónica; c é
imoral que numa sociedade assim organizada, ou melhor,
desorganizada, alguem realize o menor gasto supérfluo ou te-

~ saurize a menor parcela de riqueza.
Até assegurar, a todos um direito mínimo de amparo na

infancia e na maternidade, educação elementar e .p'rofissional,
tratamento nas molestias, trabalho na adversidãde e assis
tência na pobreza, o Estado deve, através do imposto, retirar
dos mais favorecidos o suficiente para elevar até essa altura
o nível inferior da nossa sociedade. Acima dêle, então, que
se estabeleçam as desigualdades fatais á natureza humana.

Finalmente, o § 20 regula a contribuicão de 20 % dos
m.unicípios para a saúde pública e instrução de modo dife
rente do anteprojeto, pois, em vez de permitir o seu emprêgo
pelos próprios .municípios, obriga-os a entregá-la ao Estado,
que se encarregará da sua aplicação, como aconselha a téc
nica, já observada nas principais unidades federadas.

Sala das ,sessões, 19'de Dezembro de 1933. - Clemente
Maritmi. - Attila Amaral. -Lauro Passos. - Manoel
Novaes. - Pa'ulo Filho. - F. Magalhães Netto. - J. Ma:r
qU:el' (los Reis. - Arnold Silva. - Arlindo Leoni. - EdgariJ.
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Sanches. - A~·thU1' Neiva. - Medeü'os Netto. - Leoncio
Galrão. - .4.lf1'edo Mascarenhas. - Gileno Amado. - Ho
mero Pi1'es. - Francisco Rocha. - Pacheco de Oliveira.

N. 965

Ao art. 13 - Redija-se assim:
Art. 13. A União só intervirá em negócios peculiares

aos Estados nos seguintes casos:
I - Obrigatoriamente: a) para manter a ordem, no

caso de invasão do território de um Estado por fôrças orga
nizadas de outro ou no de insurrei!)ão armada do povo de
um Estado contra o seu govêrno; ú) para assegurar o res
peito aos princípios constitucionais enumerados no art. 8i;
c) para debelar a guerra civil. respeita,da a existência das
autoridades estaduais que se não hajam insurgido contra as
da União; d) para tornar efetiva a aplicacão mínima de
20 % dos impost.os estaduais e municipais nos servicos de
il?-strução primária e profissional, saúde púhlica e assistêp.
Cla; e) para afast.ar do poder e cmpossar o seu successor
legal, o governador cuja incapacidade administrativa se
haja manifestado, salvo caso de crise economica com re
flexo nas finanr::as públicas, pela cessação total ou parcial
do pagamento da dívida fundada por mais de dois anos do
seu periodo governamental, ou pela desordem no processo
e pagamento da dívida flutuante ou do funcionalismo; f)
para afastar do poller e empossar os seus sucessores legais,
as autoridades que se hajam tornado ilegitimas, nos termos
desta Constitui~~ão; fi) para impedir a violncão dos preceitos
estatuidos no arL. 17, assegm"l.lldo as franquias nele con
cedidas; h) para assegurar a execução das leis federais e
das decisões e ordens da Justiça, afastando do poder as au
toridades que a elas se tenham oposto e empossando os seus
sucessores legais; i) para assegurar o pagamento dos, ven
cimentos de qualquer juiz em atrazo por mais de três mêsés.
afastando do poder o Governador e empossando o seu Stl~
cessor legal. .'

I! - Facultativamente, para manter, como lhe com-
pete, a integridade nacional. ~.

§ 1.0 A intervenção, nos casos do n. l, letras b, d, e, t,
g, h e i poderá ser, indiferentemente, requisitada pelo Su
premo Tribunal, a requerimento de qualquer interessado,
decretada pela Assembléia Nacional, ou executada exponta
neamente, pelo. Presidente da República, obtida prévia
aquiescência do·Conselho Supremo. - .

No caso da letra f a intervenção poderá ser requerida
ao Supremo Tribunal por qualquer cidadão.

§ 2.° É da exclusiva· competência da Assembléia Na
cional, 'ou, no intervalo das suas sessões, de sua Comissão
Permanente, decretar a intervenção nos casos da letra c do
n. I e do n. n.

§ 3.° Compete ao Presidente da República executar
obrigatoriamente -'a~ intervenção solicitada por algum Esta
do, no caso da letra a do n. I decretada pela Assembléia
Nacional ou requisitada pelo Supremo Tribunal. ;

§ 4.0 Verificada a invasão de um Estado por fôrcas or
ganizadas de outro, a intervenção federal, subordinada ao
requerimento do Poder Executivo do Estado invadido" se
limitar-.i, no territóripdêste, ao-c:restabelecimento da ordem,
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com o respeito de todas as suas autoridade" e se estenderá,
no Estado invasor, á apuração das responsabilidades e afas
tamento, dos cargos que exerçam, das autoridades encontra
das em culpa e em consequência tornadas ilegitimas asse
gurando a posse dos seus succesores legais.

§ 5.° A intervenção para manter a ordem interna de
um Estado, em caso de insurreição armada contra o seu
govêrno, sómente se verificará a requerimento de um dos
poderes estaduais e, uma vez executada, acarretará a apu
ração: pelo Supremo 'rribunal das responsabilidades na
desordem e afastamento, dos c:1rgos que exerçam, das auto
ridades encontradas em culpa c, em consequôncia, tornadas
ilegítimas, assegurando a União a posse dos sems sucessores
legais.

§ 6.° A desordem no pagamento ao funccionalismo ou
aos credores da divida flutuallte caracteriza-Sé pcIr, paga
mentode qualquer funcionário, inclusive o Governador e
os seus secretários, conservando-se o Estado em mora, por
mais de dois mêses, para com outros, ou peja mora na sa
tisfacão de contas processadas anteriormente a outras já
pagas; a desordem no processo da dívida flutuante cal'acte
riza-se pela inobservancia da ordem cronológica, pura as
informações, despachos e decisões, apesar da rcclamuc-ão
do interessado á autoridade competenle.

§ 7.0 Além dos casos especialmenle previstos nesla
Constituição, .consideram-se ilegítimas a" autoridades esta
duais e do Districlo J'ederal que oslcnsivanwnlc lH'('sLigia
rem qualquer alo pl'oibido por lei fodel'al.

Justificaça.fl

o caráter de obrigação ou faculdade da inler\'enção já
deu ensejo a üma d~s grandes polêmicas s.)bre direito cons
titucional que se travaram no Brasil. entre o conselheiro
Rui Barbosa e o Dl'. Epitácio Pessoa, aquele em manifesto
á nação, depois publicado em livro, este em mensagem pre-
sidencial ao Congresso. . -

Procura a emenda sistematizar a' matéria e ao mesmo
tempo retirar á interven(.~ão o seu cunho eminentemente
político, que se não coaduna com a realidade federativa
brasileira, para lhe dar um·· aspecto predominantemente
administrativo. Integrn-a, além disso, no corpo de garantias
aos direitos individuais e de sanções ás obrigações públicas
cuja ausência, como há poucos dias salientou o ilustre SI;.
Leví Carneiro, foi uma das maiores falhas da Constituio;iio
de 91 e cuja criaçüo é um dos objetivos precípuos das emeh
dás por mim sugeridas. .

Raros e sumamente felizes sãos os Estados que não têm
uma larga expei-iência de maus governos. Infringidas lêm
sido as constituições federal e estaduais pelos seus dirigen
tes, com grave dano para os interesses individuais e sociais,
sem recurso para os prejudicados, porque, até mesmo sendo
caso de intel;venção, não se realizava, por, interesses polí
ticos. A intervenção entre nós, não cra geralmente uma
arma para defesa dos oprimidos; porém, sim, para violen
tar as opiniões regionais. A emenda visa transformá-la
numa sanção contra os desmando_s"dos governos estaduais,
que qualquer prejudicado poderá requerer e, sendo cabi-

'vel, lhe será concedida, pelo ,,Supremo Tribunal Federal,
com a simplicidade de uma repàração judicial pronta. ..
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Por outro lado, em casos onde a União poderia apro
veitar-se da faculdade de intervir para mudar violenta
mente a situação política de um Estado, procura a emenda
salvaguardar-lhe a autonomia, restringindo a ação federal
á mudança da autoridade faltosa e posse do seu succeSSOI
legal. Acaba-se assim com aquele estado de coisas definido
por um político baíano: "Não há homem tão poderoso quanto
um governador, quando se escraviza ao Presidente de Rpú
blica". Em outros Lermos: destroem-se os fundamentos da
Política dos Governadores que arruinou a Constituição.
de 91.

Examinando, por partes, a emenda em face do ante
projeto, veremos:

a) salvo o caso de salvaguarda do interesse nacional a
intervenção é obrigatória em Lodos os outros. Sempre que
a sua função seja restabelecer direitos violados (casos das
letras b, d, e, t, g, h e i do n. 1) ela poderá não só ser exe
cuLada expontaneamente pelo Presidente, obtida a prévia
aquiescência do Conselho Supremo, como decretada pela.
Asscmbléia, 01L reqnisitalla pelo Supremo Tribunal Federal,
a requerimento de qualquer interessado. Eleva-se, assim, á
altura de uma sancão.

b) dissociou-se do conceito de guerra civil, que se C;:l
racteriza mais pelo seu aspecto nacional, a simples suble
vação armada coutt'U um govêrno estadual. Aí, deve ficar
a cargo do Estado, é mesmo da sua função de polícia, man
ter a ordem. Só a seu requerimento poderá a União inter
vir, sob pena de lhe facultarmos,· ou melhor aos seus go
vernos, a: intervenção desabusada, criando focos de insur
réição nos Estaàos onde lhe convier. Princeza autorizaria:,
essa medida.

Requerida, entretanto, pelo Estado, a intervenção, o
govêrno federal não se limitará a garantir as autoridades,
ameaçadas pelo levante. Contra esta interpretação do pri
mitivo texto constitucional, escreveu o Conselheiro Rui
Barbosa belas páginas de direito político. O § 50 da emenda
consagra os prinCÍpios da sua doutrina, determinando que
a .Intervenção acarretará a apuração pelo Supremo Tribu
nal das responsabilidades na desordem e condenação dos
responsáveis além das penas da lei comum, á perda dos
cargos que exerçam, se forem autoridades públicas.

Assim não .mais teremos casos de governos fóra da lei
que se valham da intervenção para se garantirem contra a
rea<:.ão popular. .

c) Também procura a emenda apagar uma manifesta
ção do conceito romantico-de federação, que dominou a
Constituição de 91 e, dela vinda, manteve-se no anteprojeto,
quando falou em'repelir a invasão de 'um estado por forças
regulares de outro. Esta repulsa à uma invasão de fôrças
de outro Estado bem traduz o espírito de quasi soberania
dos Estados federados, característica da mentalidade de 9i.
A função federal, num caso dêsses, não é propriamente a de
repelir, mas a de ·manter a ordem, comprometida com essa
avent.ura. Mas, para que o Govêrno Federal não se vá ser
vir de um Estado para, com uma invasão de suas ,fôrças
organizadas em outro, justificar uma intervenção neste,
como já tentou fazer na Baía, de uma feita, estabelece a
emenâa que, nestes casos, a intervenção se limitará, no Es
tado invadido, á manutenção da ordem, com respeito das
suas autoridades' e se estenderá, no Estado invasor, ã apu-
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raoão das responsabilidades, acarretando, além das penas da
lei comum, a perda dos cargos que exerçam, pelas autori
dades encontradas em culpa.

d) Suprime a emenda o dispositivo autorizando a in
tervenção para ·repelir invasão estrangeira (letra a do ante
projeto), por contido no outro - para manter a integridade
nacional (letra b).

e) Á expressão "fazer respeitar" os princípios consti
tucionais, prefere a emenda a da Constituição reformada 
"assegurar o respeito", que, salvo melhor juízo, parece mais
elegante.

1) Suprime a autorização para intervir com o fim de
garantir o livre exercício de qualquer dos poderes públicos
estaduais, por se achar contida no dispositivo que autoriza
a intervenÇ{ão para assegurar o respeito aos. princípios
constitucionais do art. S-l. O preceito vem da Constituição
reformada, art. (iO n. III, mas tanto nela como no ante
projeto é redundante, uma vez que ambos incluem entre
os princípios constitucionais a independência dos poderes,
compreensiva do seu livre exercício.

g) O respeito á existência das autoridades estaduais,
no caso de intervenção para debelar a guerra civil, não
pode ir ao ponto de respeitar as que se hajam rebelado
contra a União. Os reformadores de Hl26, de cuja obra nos
vem o preceito, não conheceram caso de levantamento de
Estados contra a União e deles nàocogilaram. Nós. porém,
tivemos, em curto período, duas experiências .. Temos de
prever a hipótese. . .

Visou o legislador constituinte de 26 impedir a explo
ração da desordem em um Estado, pelo Govêrno Federal,
-com o fim de depor as suas autoridades. Eram os casos
que conhecia. A dissociacão do conceito de insurreição do de
guerra civil, acima explanado na letra b, exclue o perigo.

h) Obedecendo ;0.0 critério seguido na emenda ao artigo
12 as quotas para instrução, saúde pública e assistência são
englobadas numa só,- de 20%, ; para ser distribuida entre
êsses serviços de acôrdo com as necessidades de cada
Estado.

i) A desordem financeira em muitos Estados não se
manifesta apenas na cessação de pagamento da sua dívida
fundada, mas também e principalmente pela desordem' no
pagamento da dívida flutuante,' sujeito ao r-egime do favo- .
ritismo, quando não das negociatas dos intermetliários e
pela desordem no pagamento dos funcionários: Contas de
amigos se processam e pagam rapidamente, enquanto as de
adversários ou dos que se não submetem a extorsões, ficam
relegadas ao abandono, mesmo que sejam cartas de sen
tença. Relativamente a estas últimas na esfera federal, tem
o anteprojeto excelente dispositivo no art. 74. Estende-o
a emenda aos Estados, fazendo-o atingir também as contas
comuns, sancionado tudo pela intervencão.O prazo de dois
meses de atrazo irregular do funcionalismo tem em vista
conciliar o principio com a extensão territorial.

j) Em vez de~para dar cumprimento ás leis federais",
prefere a emenda a expressão da Constituiç.~o reformada
"'para assegurar a execução das leis federais". que melhor
traduz a idéia de que a intervenção se aplica apenas, quando
houver . oposição d o Estado. á d i t a execução. O
mesmoc::se refere á execução das "decisões e ordens da Jus-.
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tiça". Conserva a emenda e louva a. expressão usada, que
bem exprime a necessidade de prestigiar todos os atos e não
apenas as sentenç.as dos magistrados e se coaduna com o
conceito de Justiça nacional, adotado pelo anteprojeto. Su
bordinada á necessidade de "asseg'urar a execução" e não de
"dar cumprimento" ás decisões e ordens judiciárias, a in
tervenção ainda neste caso não oferece perigo á bem com
preendida autonomia dos Estados.

1) Não há motivo para a restricão de estar compreen
dido no mesmo exercício financeiro o atraso dos vencimentos
de um juiz, para justificar a intervenção. Aproveitando o
fim de um exercicio e o princípio de outro, os governos
estaduais poderiam deixar os magistrados com seis meses
de atraso.

Sala das Sessões. '19 de Dezembro de 1933. - Clernente
JI'ariani. - Attila -Amaral. - Lauro PassQs. - Ma
noel Novaes. - F. Magalhães Netto. - Paulo FiLho.
Marqttes dos Reis. - Arnold Silva. - Medeiros Netto. 
Leoncio Galrcío. - .4.l[1'edo Masca'renhas. - Gileno Amado,
- HomeJ'o Pires. - Francisco Rocha. - Edgarcl Sanches.
- A1·th1l1· iVeiva. - .'b'L-indo Leoni. - Pacheco de Oli~
veira.

);. 966

Aos arts. H a 18 - Substituam-se pelos seguintes, co
locando-se as disposi!:õ'ês lrans1torias onde convierem:

"art. - E' da compelencia exclusiva da União decretur:
'1 - imposlos de importal;.ão. não excedentes, salvo caso

de dtt-11Lpin(j, da metade do valor da mercadoria impOl'ttlda,
no porto de desembarque, se houve~' similar de producão bra
sileira e de 25 % nos outros casos, a menos que se trate de
instrumentos de trabalho, aparelhos cient:ficos ou livros de
cultura, que serão isentos de direitos.
- ·Considera-se artigo similar a um outro que possa subs-
tittlÍ-Io com a mesma eficiência técnica.
_ . 2 - imposto derenda, que não popel'á incidir sobre os
títulos da dívida púbica federal emitidos antes da sua de-
cretação. _

3 - impostos de entrada estadia e saída'- de navios e
aeronaves, sendo livre o comercio de cabotagem ás mer
cadorias nacionais e ás estrangeiras quites com aS alfan-
degas; ~

4 - impostos de consumo, salvo a competencia cumu
lativa dos Estados, estabelecida no art. seguinte;

5 - imposto de selo;
Art. - E' da competência exclusiva dos Estados de

cretar;
1 - impostos sobre a exportação para o estrangeiro de

mercadorias de sua prodtlção, os' quais não poderão exceder
de 5 % ad volorem; -

_ 2 - impostos de tranemissão:de propriedade intervi'vos
e causa 11tOrtis; -; -". é

3 - imposto de industrias e profissões, calculado sobre
as transações realizadas no seu territorio;
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4 - impostos de consumo sobre os produtos industriais,
o qual poderá ser cobrado no momento em que entrarem no
Estado, desde que o seja igualmente sõbre as mercadarias
de sua produção na saída da fábrica.

Art. - E' da competencia exclusiva dos municipios de
cretar impostos sobre os imoveis urbanos e rurais e sobre li
cenças.

Art. - Os impostos que atuamente excederem os limi
tes fixados nos artigos anteriores terão o seu excesso dimi
nuido anualmente em 10 %, al~ desaparecimento total.

ArL - E' vedado á União, aos Estados e aos Muni-
cipios -

1.0 - tributar bens, rendas ou serviços públicos;
2.0 - cabral' impostos interestaduais ou intermunici

pais, imposto de transito ou de passagem, pelo seu territorio,
assim de produtos nacionais ou estrangeiros quites com a
alfandega como nos veículos que OS transportarem;

3.0 - crear impostos com aplicação aos atos jurídicos
pel'feitos ao tempo da sua decretacão;

Arl. - A União CObl'Ul':i nas Alfandegas o imposto de
importal:.ão e os de entrada, estadia e saída de' navios e ae
ronaves, que lhe pertencerão totalmente. Os Estados perce
berão, nos portos de saída, os impostos de exportação, que,
t.ambem, lhe pcrLencPl'ão lotalment.e e cobrarão, por interme
dio das suas repartições fiscais, todos os outros impostos, fe
<lm'ais, estaduais, e municipais, dentro dos seus respectivos
I.errtorios. A União P. os municipios porlerão fiscalizar ás
suas custas esta cobrança.

§ :1.0 - Nas despesas da cobranca quc os Estados reali
zarem, poderão ser ,aplicados até 10 % dos imp'ostos arreca
dados. O Conselho Supremo, a requerimento da União ou de
quaisquer municipio interessado. poderá glozar as despesas
desnecessarias.

§ 2.° - Abatidas aS despesas de cobranca a importancia
liquida arrecadada pelo Estado em cada municipio será dis-

, tribuida na proporção de 40 % para este, 30 % para o Estado
e30 % para a União. O pagamento da quota de cada um se
fará aos seus representantes autorizados, no dia seguinte ao
da arrecadação, quanto aos municipios e no dia seguinte ao
do r,ecebimento .de cada remessa pelo Tesouro do Estado,
quanto á União. r~

Art. - O Distrito Federal acumulará a competencia
tributaria e as quotas atribúidas ao Est,ado e aos muni
cipios.

Art. - A competencia tributaria e a maneira de arre
cadar e distribuir os impostos nos territorios serão deter.;.
minadas em l~i especial.

Art. - As taxas cobradas por servicos públicos e por
atos dos poderes federais, estaduis e municipais pertence
rão exclusivamente a quem tiver competencia ratine ma
terire para lançá-las, ihcumbindo-Ibe a sua arrecadação. A ~
renda dos serviços industriais a que.ID. os explore. ~

Art. ....;;.. Sobre o :lancarnento e arrecadação de'cada im-
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posto haverá, decretado pelo poder competente, um regula
mento, cuja alteração importa em sua revogação total."

Justificação

Na America, eSCl"even ha longos anos Alberdi, com atua
lidade cada vez maior, o grande inimigo da riqueza pública
é a riqueza do fisco. Em outros têrmos, disse Alberto Torres:
todos os nossos problemas, o Estado só os olha com os olhos
do Fisc.

I - Para limitar a fume insaciavel :dOS varios tesouros
que surgem a econômia nacional, aproveitou a emenda a li
mitação do imposto de exportação, adotada no anteprojeto
e estenden-a ao impost.o de importação, com a vontagem a
mais, neste easo de cer'cear o protecionismo ás industrias ar
tificiais.

11 - Indústria que não prospere entre nós com uma
margem de 50 % sobre o custo e transporte de mercadoria
similar estrangeira não merecerá proteção. Sobre os pro
dutos não fabricados no: país não há motivo para impostos
superiores a 25 %. Cobrar impostos de importação sobre li
vros de cultura, insl.rnmenlm: de trabalho ou ciêntifico que
não fabricamos é um Cl'ime contra. a inteligencia e a econõ-
mia nacional. .

!lI - Não Se justifica," como bem notou o Sr. Carlos
Maximiliano.: que a União, retirando dos Estados o imposto
de export.ação, pret.ellda tomá-lo para si. a pesar de conde
nado universalmente como anti-econômico. Nos suas mãos
~le seria uJ'Tl perigo. Estas que não produzem determina
dos produtos. empolgarído a direção politica da União, pouco
se importariam com tributá-los acima da sua capacidade.
Uma espécie do que têm feito o govêrno federal com o fu
mo. O Paraná, com suas terras novas e férteis podé cobrar
maior imposto 'deexport.a(;áo do café que Minas ou a Baía,
onde êle é cultivado em terras inferiores. ~ .

O melhor seria desaparecesse. Infelizmente a economia
40s Estados não póde dispensá-lo. Num país sem capital. sem
meios de comunicação e sem crédito,. rural, quem tem de
custear a despesa pública são os produtores. E o meio mais

_fácil de cobrar o imposto,aos produtores é na exportação.
IV - Fique a União com o imposto de renda. Ei imo

ral, ·entretanto, que pretenda cobra-lo sobre os juros dos seus
própios títulos,~eIDitidos antes do imposto. A admissão do
principio lhe permitiria:isentar-se dos juros, aumentando o
mposto até sua equivalencia. Cobre-o sobre a renda dos imo
veis; êle não Se confunde com o próprio imovel.

V - O impost~· de exportação neve graveI' apenas as
mercadorias expedidas para o estrangeiro. E' o principio ado
tado no anteprojeto e que bem atenoe ao conceilo de Al
berto Torres de que "e o nosso grande problema econômico
é o da produção com circulação interna; só daí virá solução
Js nossas crises." .

VI - Só, os municipios estã em condições de julgar
a conveniência dos impostos sobre os prédios e baldios urba
nos e do imposto territorial.

'VII - A fórmula do art. 17 do ante-projeto é cheia
de redundancias. Procuramos suprimi-las.
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VIII - A irretroatividade das leis fiscais é uma medida
que Se impõe. O espirito nacional não se acomoda com as
idéas opostos.

IX -" Os tres aparelhos de arrecadação de impostos
atualmente existentes são a perfeita negação de uma admi
nistração nacional. Nos municipios do int.erior tres coletores
não teem trabalho para um funcionario. O sistema sugerido
pela emenda visa racionalizar a arrecadação, segundo o" prin
cipio adotado no programa do Partido Social Democratico da
Baía e propugnado, perante a Assembléia, pelo Sr. Juarez
Tavaro e estabelece uma divisão de rendas mais equitativa,
sobretudo para os municipios. A arrecadação do Estado é
sempre mais eficiente e menos vexatória que a União. Os
recm'sos Se resolvem com ,maior rapidez e maior senso de
equidade. "

X - A confusão dos regulamentos de impostos da União,
todos os dias alterados num ponto, interpretados da maneira
mais diversa por atos, avisos, circulares e portarias, fazem
do contribuinte um vitima indefesa em frente aos fiscais de
impostos. Como Ajax,o contribuinte brasileiro já admite
que os deuses sejam contra ele, contando que ao menos lhe
permitam combater á luz do sol. Visa dissipar a obscuridade
indevassavel o último artigo da emenda.

XI - Admittido o principio da unidade de arrecadação,
consubstanciado na emenda será necessarioacrescentar aos
casos de intervenção o seguinte, sob letra.i do TI. I: "para
realizar a. "arrecadação e distribuição dos impo"tos de que
estiver encarregado, Se o Estado não cumprir o seu dever",

-No § 10 do art. 13 se incluirá esse caso,
SaIu das Sessões, 16 ele Dezembro de 1933. - Clemente

Mal'iani. - Attila Anw.l·al. - Lanro W. Passos. - Manoel
l\'ovaes. - Paulo Filho. - F. Jfayallu1es Netto. - Marques
dos Reis. - Homero Pires; - FranciRco Rocha. - Medei
ros l.Yeto. - Arnold Silva. - Leoncio Galrão. - Gileno
A'1'IWdo. - A,'t!wr Nei1)Q.. - .·t1'lilldo Leoni. Pacheco de
Oliveira. - Alfredo J.Ia.scarenltas.

N, 1.093

Acrescente-se ao art. 7° o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Excetua-se da disposição restritIva

dêste artigo o serviço telegráfico necessário ás vias férreas,
para a realização do respectivo tráfego, serviço que conti
nuará a ser utilizado pelo público, como subsidiário do Telé
gl-afo Nacionnl, sob o regime de tráfego mútuo.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - O. Weins
chenck. - João Guirnarães. - Fenw.ndo Jfagalhães. - Car
doso de .'I1eliJ. - Sow'es Fillló. - Buarque No:areth. - Lem
gMI,ber Fil/to,

N.""I.094

Substituam-se 05 lH·ts, H, 15 e 16 pelos seguintes:
Art. 14. E' daCOO1petcncia exclusiva da União decretar

impostos sõbre a importação do -estrangeiro," sôbre o con
sumo. sôbre a renda, bem como os de entrada, saída e esta
dia de navios~ '"
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Parágrafo único. Os impostos federais serão unifor
mes para todos os Estados, exceto o caso previsto no n. 20
do art; 33.

Art. 15. E' da competência exclusiva dos Estados decre
tar impostos de exportação, de indústrias e profissões, e sô
bre a propriedade.

§ 1.0 O atual imposto de exportação será modificado em
todos os Estados, gradativamente. de forma a ficar unifi
cado em todo o país, ao mais tardar no ano de 1938. a par
tir dn qual será cobrado á razão de 5%. "ad vaIarem".

§ 2.° Mediante acôrdo com os Estados. poderá a arreca
dação de todos ou de qualquer dos seus tributos, ser feitn
pela União, nos termos que a lei federal determinar.

ArL 16. E' vedado aos Estados e l\Iunicípiaos tributar
bens e rendas federais, ou :;cl'viços a cargo ou concedido.:;
pela. União e reciprocamente.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - O. We'ins
clt.cnck. - .To{io Guimarães. - Fe1'11alulo Magalhães. 
Cardoso de ;lIelo. - Rtf.({rque N a;({'j'eth. - Lemgrnber
Filho.

N. 1.095

Acrescente-se depois do art. 15:

.'\.rL. Os Estados só poderão decretar imposto de 5êlo
quanto a atos emanados dos seus govêrnos ou a negócios de
sua economia, casos em que não ~e aplicará o imposto de
sêlo federal.

Sala das Sessões. 22 de Dezembro de 1933. ~ O. Weins
chenck. - Jotio Gttimm'ães. - Fernando Magalhães. 
Cm'doso de .Melo. - Soa'res Filho. - Rum'que Naza1'eth.

Lern(f1'nbe1' Filho.
N. 1.105

Justificação

Art. -13, letra h, redija-se:
"h) para dar cumprimenlo ás leis federais

'a execução das decisões e ordens da Justiça,"
i) suprima-se,

e asseguràr

O ante-projeto substitutiu as expressões "sentenças fe
derais" do n. 4, do art. 6°, da Constituição de 1891, 'pelas
palavras "decisões e. ordens da .Justiça". E fê-lo com muita
felicidade, porque, tornando claro, explícito e preciso o texto
constitucional", acabou de vez com as intermináveis celeu
mas que a interpretação do texto de 91 por vezes 'suscitou.
O próprio Rui Barbosa que em artigo publicado no Diário
de Noticias de 11 de Janeiro de 1912, a propósito da inter...;.
venção da Baía, achou inidoneo um·habeas-corpus para au
torizar a medida porquanto "habeas-corpus não é sentença"
- "tal caráter não tem a sua ordem ou a sua decisão",
sustentou mais tarde, na tribuna' do Senado ( na sessão de
22 de Janeiro de 1915, -que a ordem -de habeas-corpus devia
ser considerada como uma intervenção (Rev. do Supr. Trib.
Federal, m, n. 1, pags. 10-H).
, Devem, no entanto, ser suprimidas, por desnecessárias;;

'as expressões "e o pagamento dos vencimentos de qualquer
juiz em atrazo por mais de três meses de ume.'\:ercfcio fi
nanceiro"', constantes da letra i, "in fine"'.
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. Já está assegurado pela letra c, do art. 13, o direito de
mtervir para fazer respeitar os princípios constitucionais
do art. 81, entre os quais se encontram "as garantias do
Poder Judiciário" (letra f). Ora, a principal garantia deste
Poder está na sua independência, e esta independência lhe
é tirada quando se lhe nega o pagamento de seus venci
mentos.

Assim, a medida constante da parte final da letra i,
está implicitamente incluída na letra c.

Demais. não se compreenderia que a constituicáo pro
curasse deste modo garantir expressamente os vencimentos
da magistratura, esquecendo os do funcionalismo público,
muito mais numeroso. e os subsídios dos representantes do
legislativo, porquanto, se o judiciário representa um dos
poderes do Estado que earecem de independencia, o legisla
tivo não o representa menos, nem tampouco prescinde desta
mdependência.

E não Se diga que a falta de pagamento de subsídios aos
membros do legislativo é uma simples hipótese ou hipótese
absurda e sem precedentes na vida política dos Estados, por
quanto ha o exemplo frisante de Alagôas, citado por Carlos
Maximiliano (pag. 153), cujo Governador, em 1914 e 1915,
recusou pagar a senadores e deputados estaduais reconhe
cidos pelas respectivas Camaras.

Além disto, tal dispositivo no texto constitucional, vêm
bem os que conhecem os nossos hábitos políticos,consti
tuíria um pretexto fácil para inúteis e injustificadas inter
venções do poder federal :I?a vida dos Estados autonomos.

SaJa das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Nilo de
Alvm'cll{Ja. - 11.sdrubal G'wye1' de Azevedo.

N. 1.106
Art. 13:
§ 1°. Suprima-se.
§ 2°. Substitúa-se pelo segufnte:
§ 2°. Compete ao Presidente da República:
a) intervir dirétamenLe nos casos das letras a e b, e me

diante requisição do Supremo Tribunal ou do Superior Tri
bunal Eleitoral, nos casos da letra h;

b) executar a intervenç:ão que só poderá ser decretada
pela Assembléia, nos demais casos deste artig(l.

Justificação
-o:

A Constituição de !)l concedia ao "Govê1'no Federal" o
direito de intervir em negocios peculiares aos Estados (ar
tigo 6°), sem determinar a qual dos podêres competia a in
tervenção. A doutrina nacional, porém, sem discrepancia,
atribuiu dêsde logo esta competência ao Poder Executivo nos
casos em que a medida exigia uma ação pronta, imediata, sob
pena de ser ineficaz, como nos casos de invasão estrangeira
ou de um Estado em outro. Nos casos de natureza essencial
mente política. como a manutenção ou restabelecimento da
fórma federativa, da ordem e da tranquilidade nos Estados,
esta competência era atribuida exclusivamente ao Congresso
Nacional (João Barbalho, Const. Fed. Bra. Com., 2" edição,
comentário ao art. 6°, § 1°, pags. 32 e 33; ao art. 6°, § 2-,
pago 35; Carlos Maximiliano, Com. á Consto Bras., ns. 142
e-143; Viveiros de Castro, Estudos de Dir. Público, pags. 524,
528 e 567; Rui Barbosa, Anistia Inversa, 2& edi~o, pago 111 e
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Discurso no Senado, em 24-9-1913. Anáis, pags. 456 a 461,
Com. á Consto Fed; Bras., pags. 243-250). Esta regra teve
a consagr.ação da prática do regime entre nós e nos países
que adotam instituições federais iguais ás nossas, como os
Estados Unidos e a Argentina (Cooley, "The General Princi
pIes of ConstiLutional Law", pag. 215; Bryce, "The American
Commonwealth, voI. I, pago 55, nota 2 e 329, nota 3; Va
rela. EsL sôbre a Const. Nac. Argentina, til. I, pago 249),

Si, como principal causa da revolução de 1930 (; apon
tada a hipertrofia do Poder Executivo que se sobrepoz aos
demais poderes da Nação, absorvendo-os, comprimindo-os,
esmagando-os, como at.ribuir-Ihe agora esta faculdade ex
cepcional. fornecendo-lhe o uso discricionário de unia arma
perigosa como elemento d ecomprGssüo a autonômia dos Es
tados, e que a propria Constituição de 1891 lhe havia negado?

Si nas modernas democracias parlamentares da Europa,
onde o poder do chefe do Estado é uma ficçüo, o monarca ou
presidente de República, uma simples figura decorativa, exis
te e se justifica uma nova tendência para o fortalecimento
de seu poder, em contraposição ao da ditadura dos govêrnos
de Assembléias, no Brasil, ao contrário, todas as tendencias
são para reduzir os poderes excessivos do Presidente da Re
pública, fortalecendo os demais podcres do Estado.

Assim sendo, não se pode confcrir ao chefe do Estado,
no Brasil, poderes para intervir, senão _nos casos em que,
sem a intcrvenção pronta, imediata e decisiva, a medida seria
ineficaz.

Sala das Sc:;sões, 21 de Dczcmbro de 1933. - Nilo de Al
varenga. - _4sdrubal Gwyel' de .4.:evedo.

N, 1.109

"Ondc convier:
Art.. A luta contra o crime organizado nas zonas ru-

rais, scrá feila pela União e pelos Estados, cabendo áquela
sua oricnln~ão, semprejuizo da autonomia dos Eslados',

Jwlificação

Esla ou qualquer oulra fórmula, mas que 'se torne bem
claro. q,lC não se conforma o Brasil de 1933, com a perma
nência desta chaga que é uma vergonha nacional: o caIÍga
ceirismo.

Mais uma YCZ se alegal~á, que a medida lembrada, exor
bita das normas e preceitos que devem conter uma Consti
tuição. Será uma opinião respeitável, mas que enúontra sua
derrogação. em todas as constitui\iões modernas e vários
exemplos no próprio ante-pl'ojeto.

As determinantes da nés-sa cãrta magna têm. de ser "a
nossa terra, a nossa gente, com os 'seus inleresses eos seus
problemas. Tem de versar sôbre problemas peculiares ao
Brasil. á realidade brasileira e não podem encontrar modê
los. A lição dc Alberto Torres, tcm para o caso, a maior
oportunidade. O ~ombate ás sêcas já foi, cm Ma hora, in
cluído entre os dispositivos do ante-projeto. E porque não
o será o da' repressão ao cangaço? Não intercssa e de modo
imenso ao país, pelo seu aspecto econômico e social? Não
será por acaso, também como aquele, um problema nacio
nal e que os Estados:c,ainda não puderam resolver? E disto,
não tem resultado. para as populações de toda uma vasta
região do país, gravíssimo dano?



-173 -

Ao operário quer se garantir oito horas de trabalho'
assistência médica; um salário mínimo; ao posseiro de ter~
ras devolutas, a propriedade do solo e toda uma serie de
vantagens e vai se recusar o direito de vida ao sertanejo
de toda uma vasta região do país? Porque isto está fora da
técnica constitucional? Mas será possível que por um res
peito a considerações desta natureza, se deixe, sangrando
viva, esta mancha, que é um atentado á nossa cultura e uma
permanente degradação para todos nós?

Isso faz recordar, o argumento "de escõra" dos escravo
cratas, que julgavam justa a abolição, mas que a julgavam
um mau precedente porque ia ferir o sagrado direito de
propriedade! Em todos os pactos constitucionais dos povos
modernos, aí estão, bem claro as normativas para a solução
dos seus problemas.

Os que vivem, nas cidades e nas zonas policiadas do li
toral, onde a civilização já criou o aparelhamento de am
paro e proteção do indivíduo, não podem imaginar a exten
são deste flagelo: a insegurança permanente para a vida e
a propriedade, impossibilitando, e por isso afuguentando,
a aplicação do capital e a ameaça constante de atentados
que requintam em crueldade, tudo isso, anos e anos segui
dos, sem que as somas quantiosas empregadas pelos Estados
em reprimir " cangaço, tenha resultado a erradicação do
mal.

Houve quem impugnasse a idéia, por achar que não
devia figurar na grande lei, uma expressão que era um avil
tamento á nossa cultura. POr isso, - e é a consequência
lógica - prefere que o povo, porque não era êle, habitante
da cidade, protegido por todas as polícias, assistências e
proteções dos grandes centros, que sofreria, mas o povo que
vive ao desamparo nos sertões, já vítima do "flagelo que na
frase do Getúlio .Vargas, transforma o nordeste em zona
dolorosa do desespero e da miséria", continue a sofrer as
consequências do cangaceirismo, contanto que nem a téc
nica, nem,a estética da grande leí, seja prejudicada!

E apela-se para uma lei ordinária, .que nunca se fará
ou deixa-se displicentemente aos Estados o cuidado da de
belação do banditismo, para que perdure por mais tempo a'
crucificação permanente de todo um povo, gente do nosso
sangue e da nossa raça. .

Demais, o cangaceirismo só poderá ser extirpado pela
ação bem conduzida..., de um programa executado em con
junto, pela União e Estados interessados. Não basta a dis
:persão dos grupos de bandidos, mas toda uma serie de me-
didas que são bem conhecidas para que as citemos aqui.

Nem se pense que seja uma excrescência a inclusão
des:ta medida na constituição. E' uma tendência das consti
tuições modernas atender ás condições antropo-geográficas.
G. Renard na sua teoria da Constituição no capítulo que
cogita da nacionalização do Estado,: constata esta tendência
de que já temos na Constituição de 91, exemplos, na reco
mendação feita. da IO,calizacão no planalto central do Brasil
da futura capital e na que reserva .para os navios nacionais
o comércio de cabotagem.;: 7: .

Sala dsa" Sessões, i5 de Dezembro de 1933. "":""Edgard
Teixeira Leite. - Xavier de Oliveira. - Mario Domingues
da Silva. - Barreto Campello. - Arnaldo Bastos Souto Fi
lho. - Waldemar Falcão. - Figueiredo Rodrigues.'- José
de Sá. -=:: E. Pereira Carneiro. - Ferreira Neto. - Lui:l
Ceàro. - Vasco de Toledo. -Walter James Gosling, - Oli
veira Castro. -:- Humberto Moura. - Melo Franco. - Ale-
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xandre Siciliano Junior. - Oliveira Passos. - Kerginaldo
Cavalcanti .. - Antonio Rodrigues de Souza. - Francisco de
Mom'a. - Jeovah Motta.-Lemgruber Filho.-JoãoPinhei
1'0 Filho. - Cesar Tinoco. - Cardoso de Mello. - Henrique
Dodsworth. - Generoso Ponce Filho. - Bias Fortes. 
Raul Sá. - J. J. Seabra. - Prado Kelly. - Waldemar
Motta. - Guaracy Silveira. - Moraes Paiva. - G'ilbert Ga
beira. - Acurcio Torres. - Leandro Pinheiro. - lrinêo
Joffily. - Mario de A. Ramos. - Nogueira Penido. - Si
mões Bal'bosa. - Augusto Cavalcanti. - Luiz Tirelli. 
Edmar da Silva Cm'valho. - Milton Carvalho. - Cunha
Mello. - Alfredo da Matta. - Cunha Vasconcellos_ - Abe
lardo Mal'Ínho. - Luiz Si1nplicio. - Jones Rocha: - Ole- .
gario Ma1'Íanno. - Augusto Corsino. - Domingos Velasco. 
-Soares Filho. - Fernande'S Tavol'a. - Antonio R. Buar
que l\'azareth. - Antonio Pennafol·t. - Eugenio Monteiro de
Barros. - Rocha Far·ia. - Mal'Lins e Silva. - Waldemar
Reikdal. - Daniel de Carvalho. - Guilherme Plaster. 
Mal'io Manhãe,~. - Sebastião de Oliveú'a. - .4.maral Peixoto.

. - Veioa Ca.braL - llugo Napoleão. - Renato Barbosa. -
Argerniro D()~·nelles. - Velo:.o BOl'f/es. - E~v(lld Possolo.
- Arruda Camal'a. - Osol'io Borba. - Agenor Monte. 
Ferreira de Souza. - Al'i'uda Falcão. - João Alberto. 
Cal'los Lindenbel·U. - Robel'to Simonsen. - Odilon Braga.
- Alberto Surek. - PecZro Rache. - J. E. Macedo Soares.
- Fernando MO{Jalluie,~. - .4.1'Tllolldo: Loydner. - Alde Sam-
paio. - Acyr !lIcdeiros .

N. 1.118

Fica asim redigido o preambulo:
Nós, 08 representanles do Povo Brasileiro. reunidos

em Assembl,ieia Nacional Constituinle, para o fim de' es
tabelecer um regime democrático, destinado a garantir a
liberdade, assegurar a justiça, presservar a paz, e engran
deceI' a :Xação. decretamos e promulgamos a seguinte
ConsLiluícão da Répública dos Estados Unidos do Brasil.

.Justifica.ção

A redação qu<' propomos é idêntica á do anteprojeto.
éom a~ transposição, porém, na seriação dos lêrmos. Enten
demos- que toda a destinação, toda a aspiração c todos os
fins do regime que estabelecemos é o engrandecimento da'

:. Nação, inclusive a presservação da paz. Por isso, escreve
mos... .... regime democrálico deslinado a garantir· a li
berdade, assegurar a justiça, presservar a paz e engrande-
cer a Nação. -

Sala das Sessões,22 de Dezembro de 1933. - J. E. de
Macedo Soares. - Soares Filho.

N. '1.126

Art. 190 Pertencem ao domínio excll!sivo da União:
Alínea a). Suprima-se: "exceto as margens dos rios e

lagos navegáyeis"'.
Jus tificação

Se os rios e lagos navegáveis são do domínio da União,
é intuitivo que as margens deverão ser de sua propriedade,
porquanto, êsses terrenos marginais a ela foram reservaaos
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justamente para facilitar os diferentes usos das águas, in
clusive, a navegaoã,o.

Alínea b). Redija-se: "b) As terras devolutas atual
mente sob o domínio dos Estados e as dos Territórios."

Justificação

A passagem, com a Constituição de 1891, dos terrenos
devolutas para os Estados não correspondem ao objetivo (;0
limado de seu melhor aproveitamento. J):ste é o motivo p~lo

qual voltam ao domínio da União as jazídas minerais e a êsse
ul)m)\Jü' SP. incorpól'a a energia hidráulica.

Alínea d). Redija-se: "d) as jazídas minerais e a ener
gia hidráulica dos rios, lagos e marés do território nacional."

Alínea e). Redija-se: "e) as águas correntes e lagos".

.Just'ificaçao

A utilizaçãó da energia hidráulica, que passa ao domínio
da União, reque;:' que as águas dos cursos e lagos passem
igualmente ao seu domínio.

Pertencem ao domínio exclusivo dos Estadol).
Alínea b): Suprima-se.

Jus tificação

A supressão àecorre diretamente das emendas Pl'oposta~
nas alíneas precedentes.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Femandes
7'avora.- ''Valdemar Motta. - Abelardo Marinho. - Odon
Bezerl'o.

N. 1.127

Art. 19: Pertencem ao domíniõ exclusivo da Uniáú :

Alínea o). Suprima-se: "exceto as margens dos rios na
vegáveis".

Juslificaçlio

Se os rios e lagos navegáveis são do domínio da União,
é intuitivo que "as margens deverão ser de sua propriedade,
porquanto, êsses terrenos marginais a ela foram.,reservados
,justamente para facilitar os diferentes usos das águas, inclu-
sive, a navegação. c'-

Alínea d). Redija-se:"d) as jazídas minerais e a ener- r'

gia hidráulica dos rios, lagos e marés"do território nacional."
Alínea e). Redija-se:"e) as á~las correntes e lagos

'navegávei:;~"

A, ut.ilização da energia hidráulica, que passa ao domíniü
da União, requer que as águas dos cursos e lagos passem
igualmente ao seu domínio.

Pertencem ao domínio exclusivü dos :Estados:'
Alínea, b): Suprima-se,
A supressão decorre diretamente das emendas propostas

nas a!.!neas precedentes. "'-
Sali da:; Sessões. 20 de Dezembro de 1933. - Agenor-

Jfônte.· c "': ,
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N. L 128

Ao art. 7: Redija-se:
Os bancos de emissão, a cunhagem da moeda e bem

assim os serviços de correios, telégrafos e alfandegas são da
competéncia exclusiva da União.

Sala das Se::sões. 22 de Dezembro de 1933. - Henrique
Dodsworth.

N. 1. 130

Atualize-se a Constit.uição de 24 de fevereiro de 1891,
de acôrdo com a CVOIUI;'ÜO moral e material do País, no sen
tido de:

I - Conceder autonomia ao Distrito Federal, equiparan
do-o aos Estados.

TI - Introduzir, ao lado da intervenção política, federal,
nos Estados, eujos casos devem ser reduzidos a um mínimo
extremo e indispensável, a simples ingestão administrativa
da União nos serviços públicos de um Estado que hajam
atingido a um grau de ineficiência ou de desordem previsto
e estabelecido. Proíbir a realizacão de empréstimos externos
pelos Estados, sem antorizacão prévia da União, por seus
órgãos competentes. Impedir de modo formal e insofismável
os impostos interest.aduais. ,

III - Adotar o voto secréto, universal, direto, igual,
exercido por ambos os sexos. Confiar á Justiça a apuração
dos pleitose a verificação' de poderes para as camaras legis
lativas.

IV - Estabelecer a eleição do Presidente da República
pelas Assembléias legislativas federais, mediante escrutínio
secreto. Elevar a cinco anos o mandato do Presidente da Re
pública, e a quatro o dos Deputados.

V - Tornar obrigatório o comparecimento dos Ministros
ás assembléias legislativas, para' a justificação de seus atos,
quando solicitada, e tornar efetiva a sua responsabilidade.

VL- Admitir, ao lado do Senado e da Camara, a organi
zação de" "um Conselho Econômico corri caráter informativo e
consultivo, em que estejam representadas todas as·· forbas
produtoras da Nação. -

VII - Organizar a· administração da Justiça dentro das
variedades sociais do ambiente brasileiro.

VIII - Estabelecer o plano unitário da Eflonomia nacio
nal, até hoje entregue aos interesses isolados dos Estados e
dos indivíduos. A Nação brasileira, do ponto de vista tanto
da produção, como do consumo, deve ser um todo cujas par
tes não possam ter interesses independentes, mas harmô
nicos.

IX - Introduzir a colaboração rlos Estados, onde as con
diçõesrle' produção forem expontaneamente difíceis, ou pela
falta de recursos técnicos e de capitais, ou pela impossibili
dade de manter o trabalho organizado em regime de equilí
brio e de justiça.

X - Proteger a inversão de capitais estrangeiros no pais.
impedindo, porém, que a êle se submetam, completamente,
industrias cujo desenvolvimento esteja ligado ao plano tota
litário da' Economia e da Defesa nacionais.
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XI - Desenvolver o crédito popular a longo prazo, para
amparar a conservação dos pequenos patrimônios.

XII - Condicionar a política tributária á política eco
nômica nacional, de sorte que se não' procure o aumento da
receita pública á custa do depauperamento das forças produ
toras do país. Rever os impestos, ampliando os diretos sôbre
a renda e sôbre as heranças, e restringindo os de exportação.

XIII - Forçar a administração pública a um regime de
verdade orçamentária, em que a receita prévista não exceda
a capacidade tributária do país e em que a despesa pública
seja efetivamente fiscalizada.

XIV - Orientar a cooperação de todos os órgãos do
poder público para a obra de educação geral, sob a orientação
federal, em todos os graus, aprofundando os estudos huma
nistas e discriminando as especializações.

XV - Dar a União uma tríplice ação organizadora, coor
denadora e supletiva, nos sistemas educacionais do país.

XVI - A ação organizadora consistirá em: elaborar o
Plano Nacional de Educação por meio de órgãos técnicos, res
peitado o princípio da liberdade do ensino e o desenvolvi
mento das iniciativas regionais.

XVII - Sob: a orientação geral do Plano Nacional. esta-
belecer-se-ão os sistemas educacionais estaduais para a:

a) educação primária, secundária e superior;
b) preparação profissional e especializada;
c) formação do magistério;
d) educação higiénica.
XVIII - Manter os estabelecimentos-padrões que forem

necessários.
XIX - Fiscalizar dirétamente os estabelecimentos de

ensino universitário e de ensino particular.
XX - Controlar, por meio de órgãos técnicos, a evolu

ção normal do Plano Educacional do país, aplicando, progres
sivamente, nos serviços educacionais públicos, os principios
de gratuidade, de universidade e obrigatoriedade. ~

XXI - A ação coordenadora consistirá em: estabele...;
cal' a necessária flexibilidade dos sistemas educacionais,
federais e estaduais, no ~sentido de apresentar uma varie
dade suficiente de cursos que permita uma distribuição ra
cional dos individuos, segundo as :suas capacidades. oferecen
do-lhes. as mais amplas oportunidades.

XXII - Estabelecer a indispensavel articulação entre os
diferentes graus de ensino e entre os cursos universitarios,
profissionais e especializados.

XXIII - Fiscalizar diretamente a preparação dos cor
pos docentes, secundários e superior, pará. manter a unidade
espiritual da Nação, a eficiência do magistério, e o padrão
do ensino normal superior.

XXIV - Aparelhar a Universidadenrasileira no intuito
de habilitá-la a exercer a função tríplice que lhe cabe: cul
tural, pesquisadora e magistral.

XXV - Desenvolver o intercambio intelectual com o es-
otrangeiro~ ,

XXVI ~_ A ação S1Lpletica consistirá em: intervir onde
houver deficiência, ou de meios ou de iniciativa, na obra edu
cacional dos Estados e dos municipios, e nos caso~ em:-éIue se
. VOLUME m i~;



torne necessária a contribuição da, União para maior eficiên
cia ou mais perfeita nacionalização do ensino.

XXVII - Distinguir o problema da educação popular do
problema da aCfabetização. Alfabetizar não é ma.is que um
lneio de atingir o grau minimo de educação popular, mas
apenas alfabetizar, é tarefa onerosa e inútil. Tornar obriga
tórios os ensinos primário e técnico profissional.

XXVIII - Garantir a defesa, a conservacão e o primado
social da famílía, destínado á conservação e á transmissão
das tradições morais do pOVO brasileiro.

XXIX - Reconhecer aos pais o direito de educar os fi
lhos. dentro de suas crenças religiosas ou das SUas opiniões
filosóficas, nos estabelecimentos públicos ou particulares de
instrução.

XXX - Promover, dentro do pais, e quando possivel
com caráter internacional, todas as medidas protetoras do
trabalho, ll.ão s6 pertinentes á higiene e educação, como á si
tuacão eConômica dos trabalhadores, inclusive o princípio da
participacão nos lUcros.

XXXI - Estender ás relações colétívas do trabalho, as
sanções e garantias da ordem jurídica. ~em magistratura ql.le
julgue a equidade elos contratos, que Puna os transgressores
e aplique largamente ao lucro e ao salário osprincipios Ju
rídicos da imprevis~o, toda legislação sÇ)cial não Ilassa de Um
paliativo, e de um instrumento da luta de classei:s.

. XXXI! -,:- Tornar: o sindicato um bstrumento eficaz de
colã.borac~o, e não <:le luta de classes. Restringir suas funçÕes
no domín~Q puramente .,iuridico, até qUe se torne oportuna a
sua intervencão nal!l questões políticas e represeIttativas.

x.,XXln - Imnossibilitar disposições de leis' compressn
vas da lil)erdade d€l el..-pressã\) do pens~tmento, eScríto ou fa
lado. Rel;tabelecer o instituto do hab~as-coTPUS como deve
ser entendido e aplicada I:'l& fiíse &tu:ll <ia. e-volução do direíto.

:xxxtv __ Reafirmar os direitos de irredutibilidade dos'
vencimentos, de vitaliciedade e de apOsentadoria do funcio
:nalisnio t:!úblico, de indemis\;ibilidade absoluta dos servid.o
res de quaisquer ~ategorias, exceto eln caso de condenaCão
em processo administratiVo ou não.

XXX\! -,,"Proruover, na medida do possivel, a socializa
Cão .das tninas, da:::; fontes e das quédas de agua inaprovei
tadas.

XXXVI - Criar o Conselho Superior da Defesa Naciotlal
e integrar na sua missão 'Profissional e históriCa, as classes
armadas, dando-lhes com a presteza possivel, a eficiência
técnica.

XXXVII - Romper COln os entraves hoje académi%s,
opostos a uma com...uleta organiza~ão do aparelho do govêrno,
dtis como o velho princípio da tripartição de poderes, e o da
igualdade subjetiva de direitos entre os Estados federados.
Na verdade, o que existe é um s6 Poder público, que áge
~través de órgãos especializados,'para o bom funcionamento
dos quais é exigida uma independência: ôra maior, ora :tne
nor. E si há Estados federados, não se deve entender que haja
soberanias distintas, mas apenas graus de autoll.ômia gover
nativa, que as proprias necessidades ];)olíticas e sociais esta
belecem.,

JOOtvIII - Tornar efetiva a responsabilidade dos 61'
gãos executivos do Govêrno perante a AssembLéia de repre-
. ~"' .-
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sentantes populares. Sem os deixar á mercê da confiança
dêsse órgão legislativo, é necessário estabelecer, sóbre bases
coercitivas, a fiscalizacão que fôr por este exercida sôbre os
seus atos e resoluções.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Henrique
Dodsworth.

J'IJ,stificação

A necessidade da conservação do Estatuto basico de 24
de Fevereiro, com as modificações impostas pela evolução
moral e material do país, decorre lógicamente ,da nossa in
dole democrática, dos instintos liberais do povo brasileiro.
As correntes políticas nascidas da revolução de outubro, con
victas de que se impõe uma transformação radical na estru
tura do Estado brasileiro, esquecem-se, por via de regra, das
condições da nossa cultura. da dependência' econômica em
que vivemos, da desarticuláção dos nossos centros produto
res, e assim as fórmulas e sistemas de govêrno até agora
'Sugeridos como medidas de salvação nacional estão longe de
se ajustar ás nossas realidades e necessidades. De outro lado,
a mentalidade política evolúe lentamente, sem inàicio de
grandes progressos, opondo séria resistência á cópia ou
adaptação de regimes estranhos á nossa vida. A defesa do
nosso patrimonio jurídico, a defesa das nossas tradições
de igualdade, de ordem e de liberdade, o respeito ás con
quistas penosamente realizadas em quasi meio seculo de re
gime republicano, são atitudes que se impõem na ordem na
tural dos nossos fatôres sociais, 'morais, políticos e econômi
cos. Os mais autorizados juristas e pensadores brasileiros
têm demonstrado que essas conquistas liberais não pódem
perecer em holocausto a idéologias estremadas, a teorias
sugestivas, inadaptáveis ao nosso ambiente, inconciliaveis
com o nosso passado, incompativeis com os direitos indivi
duais e em contraste com as vitórias já obtidas. Analisando
os problemas do direito público moderno, 'em seu recente tra
balho, intitulado: "O Poder Moderador na República' Presi
dencial", diz o Sr. Borges de Medeiros: "Nunca houve propi
cio ensejo de afirmar práticamente o nosso ponto de vista
reformador, e, ao contrário, foi-nos forçoso por· vezes com
bater certas tentativas revisionistas, que nos pareciam re
trógradas ou anárquicas. Elas entranhavam o perigo de aluir
o edificio constitucional, nos seus proprios fundamentos, des
de que não havia, entre o~ reformadores, correntes de opi
nião,definidas e orientadas, com clareza e precisá!). Era,
pois, lógico e. inevitavel que 6' novo programa constltuciona
lista, na União, não s6 revalidasse essas reivindicações do
passado,. sobreviventes ás perempções do tempo, como tam
bem contemplasse, á larga, o que de ren'õvações está. a re
clamar a,atualidade brasileira, á luz' das novas idéias e rea
lidades que caracterizam este primeiro terço do seculo XX".
Nesse mesmo sentido manifestou-se, ha pouco, neste recinto,
uma das figuras mais notaveis da sub-comissão do ltama
ratí, o Sr. Carlos Maximiliano: "Se hoje apresentassemos
ao mundo uma Constituição individualista, como a de 91,
-dariamos ao órbe, além de uma prova pública de misoneis
mo, de um atrazo cultural verdadeiramente lamentaveL Por
isso, a Constituição de 91, ótima para a sua época, precisa
sofrer hoje uma porção de acréscimos e modificações de ma
neira que fique á, altura .das .exigências contemporaneas".
'1:sse é, i~m suma, o pensamento do Partido Economista do
"Brasil, cujas diretrizes se apoiam nos princípios da liber-

, ~



- 180-

dade política e da liberdade. civil, na convicção de que aos
govêrnos cabe manter a ordem jurídica necessária á coexis
tência social, obtendo o equibrio pela posição de equidistan
cia das correntes de opinião e impedindo, a todo transe, a
aeão o!'ljetiva dos elementos dissolventes e destrutores que,
apenas, solapam, porquê tiram e não substituem, derrúem
e não erguem, aparentando reivindicar o que, de fato, nunca
lhes pertenceu e teimando em regular o bem estar da maio
ria pelas suas ideologias, ainda não aceitas universalmente.
As emendas propugnadas pelo Partido' Econômista do Brasil
visam contribuir para a elaboração de uma Carta Constitu
cional em harmonia com os sentimentos e aspirações colé
Uvas. Se é exato que a nossa lei suprema não pode ficar
imutável, quer dizer, precisa estar de acôrdo com as condi
ções sociais da época; se é certo que os dispositivos adotados
em 91 não conseguiram ter realidade dentro da organização
polftica vigente, é tambem inâiscutivel e positivo que che
gamos-'ao momento de dar satisfação a êsses ideiais e anseios
populares. Dentro dos seus enunciados, entende o Partido
Economista do Brasil que a evolução das idéias se fará pela
ação dos grupos pensantes, num regime de livre crítica, e
assim os govêrnos têm o dever de acompanhar, sem preci
pitação, a marcha progressiva das doutrinas, dos fatos e dos
sentimentos. Nessas circunstancias. para que o país pro
grida, em paz, com os aplausos da conciência :nacional e sob
autentica estabilidade política; impondo-se á confiança, sem
a qual não ha prosperidade economica, é indispensavel a
respeito aos grandes princípios basilares, que, notória e tra
dicionalmente, consultam á opinião públ1ca do Brasil. como
essenciais numa democracia verdadeira. A reorganização
constitucional do país não poderá ser realizada com éxite
sem a adaptação da Carta de 24 de Fevereiro aos sentimen
tos liberais das nossas massas trabalhadoras e culturais,
massas aprisionadas por dificuldades economicas e monetá
rias fundamentais. A lógica política e a lei de coerência
social indicam ao legislador' constituinte um trabalho perse
verante dé construção, sem sobresaltos, moldado nos impe
rativos da conciência brasileira, conduzidoeom inteligencia
e sinceridade, afim de que nos libertemos das tristes servi
dões que nos humilham e nos impossibilitam de vencer o
nosso atrazo político, economico e social.

N. :1.138

Acrescente-se c onde convie~:

Art. •. É da competência exclusiva da União conceder e
fiscalizar as vias férreas que partam dos portos, as que al
cancem as fronteiras da República. e as que sirvam a mais de
um Estado, diretamente, ou por suaS liga~ões com outras vias
férreas.

§ 1.° O disposto nêste artigo aplica-se as estradas de
ferro existentes, bem como, aos' respectivos ramais e pro
longamentos.

§ 2.o·Em lei ordinária serão salvaguardados os interesses
de ordem~financeiraque tenham os Estados nas vias ferreas
existentes que passarem á fiscalização da União.

iRio de Janeiro, 21 de Dezembro de 1.933. - Oscar Wein
schenck. - José Carlos decMacedo Soares. - Pereira Lira.
- Irenêo Joffilll. - Lemgruber Filha. - Bias Fortes. -
Fernando 3faua1h.ães. - Odilon Braaa. - Negrãode Lima..
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- João Penido. - Delfim Moreira Filho. - Bueno Brandão
Füho. - Valdomi1'o Ma.galhães. - Vieira Marques. - João
Jacques Montanclon. - ivlello Franco. - P. Matta Machado.
- Lycurgo Leite. - Belmiro de Medeiros Filho.

N. 1.145

Redija-se o art. 7° como segue: "Os serviços de correios
e de telégrafos, bem como o estabelecimento de alfandegas,
e a criação e regularização do meio circulante competem ex:
elusivammente á União Federal."

Substitua-se o art. 33, pelo seguinte:
"Compete privativamente á Assembléia Nacional:
1°) orçar anualmente a receita e fixar anualmente a

despesa; ficando prorrogado o orçamento vigente quando
at,é 20 dias úteis, ap6s 31 de dezembro, o novo, enviado á
sanção, não houver sido sancionado ou tenha sido vétado;

2°) autorizar o Poder Executivo a efetuar operações de
crédito;

3°) dispor sôbre a dívida pública e os meios para o seu
pagamento;

4°) regular a arrecadação e a distribuição das rendas
federais;

5°), legislar sôbre o comércio exterior e interior, com
eom a faculdade de estabelecer ou· autorizar as limitações
exigidas pelo bem público; sôbre o alfandegamento de por
tos e a criação ou supressão de entrepostos;

6°) legislar sôbre a navegação de cabotagem e dos rios
e lagos do país; sôbre o regime dos portos; sôbre a viação
férrea, rodoviária e aérea;. sôbre as comunicações postais,
telegráficas e radiográficas, facultada a outorga de
&Oncessão para exploração do ·serviço telégrafico ou rádio
telegráfico internacioIlal; sôbre comunicações telefônicas e
radiotelefônico internacional e interestaduais, facultadas as
conceções para a exploração dos serviços telefônicos e ra
diotelefônicos internacionais;

7°) ; legislar sôbre o sistema monetário, o regime dos
bancos e bolsas e o padrão dos pesos e medidas;

80) estabelecer o regime~ eleitoral, assegurado ás mu
lheres o direito do sufrágio nas mesmas condições de capa
eidade exigidas para o eleitorado do sexo. masculino nas eleI
ções seja para cargos federais, seja para· cargos estaduais ou
municipais;

90) legislar sôbre o direito civil, comercial e processual;
sôbre o regime penitenciário; sôbre a organização judiciária
federal, do Distrito Federal e dos territórios federais e sôbre
os princípios fundame-ntais da organização o judiciária dos
Estados;

10) legislar sôbre a aquisição e perda da nacionalidade,
a emigração, a expulsão de estrangeiros, a extradição de de-
linquentes e o regime de passaportes; ~ o:: .

11) legislar sõbre a organização do trabalho; as medi
das ,convenientes parâ a-proteção da vida e saúde dos tr~ba
ladores e as condições essênciais para a sua subsistênCIa e
de sua família no regime do salariado;

12) organizar a adiministração pública federal; criar e
suprimir os respectivos cargos, determinar-lhes as funções,
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fixar-lhes os vencimentos, aí compreendidos os cargos das se
cretarias da Assembléia Nacional, do Conselho Supremo, dos
Tribunais Judiciários Eleitorais, bem como do Tribunal de
Contas e do Tribunal Militar.

13) organizar o estatuto dos funcionários públicos fe
derais, e aí determinar as obrigações e deveres que lhes in
cumbem, os direitos e vantagens que lhes assistem, o regime
disciplinar a que ficam sujeitos; e suas disposições não po
derão em caso algum ser alteradas por leis aplicáveis a gru
pos ou a casos individuais.

14) determinar as providências necessárias para faci
litar entre os Estados a repressão do crime;

15) decretar as leis organicas convenientes para o exer
cício dos poderes federais e a execução dos preceitos consti
tucionais;

16) provêr sôbre a defesa nacional e a segurança inter
na do país e de suas instituições, fixar anualmente, em leis
especiai5, as organizações e os efetivos das forças de terra
e mar, bem como os contingentes com que deverão para elas
,!ontribuir as unidades federais;

17) estabelecer o regime" especial a que devam ficar su
jeitos os trechos do território brasileiro necessários á defesa
nacional, dispondo sôbre a ocupação Ou utilização provisória
ou permanent.e dos mesmos;

18) autorizar o Presidente da República a daclarar guer
ra, se se malograrem as diligências, que" se deverão empre
gar para solver amigavelmente o conflito; autorizar a passa
gem de fôrça estrangeiras pelo teritório brasileiro; dispôr
sôbre as requisições militares em caso de conflito armado;

19) estabelecer o plano e traçar as normas gerais do re
gime sanitário. cabendo aos Estados adotar as medidas com
plementares e as de execução;

20) firmar os princípios essênciais da educação nacional,
com os quais deverão conformar-se as instituições de en
sino fmidadas vela União, os Estados, os Municípios e parti
culares; organizar serviços de inspeção da educaçã'o e do
ensino no território nacional; autoriza.r auxílios e subvenções
para a criação e desenvolvimento dessas instituições;

21) l~gislar"sôbre a pesca nas águas de propriedades da
União, e 'sôbre a conservação, exploração e restauração das
florestas;

22f decretar modificações á uniformidade dos impostos,
mediante proposta do Conselho Supremo, 'para atender ás
condições peculiares de certos Estados, quando o exigirem os
interesses gerais de suas populações e subsídios aos Estados
no caso do art. 1.2;

23) decretar a elevação de territórios á condição cons
titucional de Estado;

24) legislar sôbre a ::organizaçãO municipal do Distrito
Federal e os serviços nêle reservados á c União.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de ,1:933. -..::. Deodato
)1faia.'

N. 1.158

Ao preambulo (Título I) - Em vez da expressão:
"assegurar a Justiça", escreva-se: assegurar justiça aos·
trabalhadores.
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lustificação

Assegurar a justiça em geral é uma das funções do
Estado, tornando-se redundante, pois, o especificá-lo na
parte proemiaL duma constituíção. ""

Assegurar justiça aos trabalhadores, ao contrãI'iõ,- é
expressão indicadora de orientação básica, social-democrá
tica, não necessariamente conotada pela idéia de estado e
constituição, devendo, assim, figurar em destaque.

Por outro lado, nada tem de anárquica ou bolchevista
a cláusula. Na constituição espanhola está que a Repú
blica o é de trabalhadores, e a crítica dos. competentes já
esclareceu que nem por isso se trata alí de uma república
soviética' ou comunista.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Zoroas
tro Gouveia. - Lacerda Werneck.

N. 1.173

Ao art. 11, acrescentar:
"assistidos e coordenados pela ação moderadora de um Con
selho Federal".

Sala das. Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. - Abe
lardo Marinho. - FerreÍ)'a Néto. - Arl'uda Camara. - Do
mingos Velasco. -:.. H1~mberto Moura. - Agenor Monte. 
Prado Kelly. - Pontes Vieira. ~ Alberto Sureli:. - Leão;
Sampaio. --,. Eugenio .if[onteiro de Barros. - Edmar da Sil
va Carvalho. - Mario Manhães. - Antonio Rodrigues de
SouzQ,. - Gilbert Gabeira. - Plínio Torinho. - Martins e
SUva. - Luiz TireUi. - Edwald Possolo. - Carlos Linden
berg. - Amaral Peixoto lunior. - Francisco Véra. - Se
bastião de Oliveira.

N. 1..181
Onde convier:
"Os serviços de justiça, saúde e ensino públicos c defesa

nacional 'serão uniformizados, consagrando-se o princípio da
centralização técnica sem prejuizo da descentralização admi
nistrativa. "

Sala das Sessões, r 22 de Dezembro de 1933. - Abelardo
1Jlarinho. - Arruda Camara. -Antônio Pennafort.·- Ma
rio di' A. Ramos. - Agenor Monte. - Domingos Velasco.
- Waldeniar Falcão. - Humberto Moura. - Albp.rto Surek.
- Pontes Vieira. - Jeotlalt Motta. - Leão Sampaio. - Eu-
genio Monteiro de Barros . .:..- Elmar da Silva Carvalho. 
Mario Manhães. - Antonio Rodrigues de Souza. - Gilbert
'Gabeira: ->Plinio Tourinho. - Francisco de Moura.
G1~ilherme Plaster. -- Luiz Tirelli. - Matheus e Silva.. -
Ed1.oard Possolo. - Mario LindenberD. - Amaral Peixoto.
- Francisco Vera. - Cunha. Mello. - Sebastiãe, de Olivei
ra. - Prado K.elly. - Lino Machado. - "Rodrigues Moreira.
- Zoroastro Gouveia. - Lacerda Werneck •

.;;ustificação

A emenda junta dispõe que os serviços de justica,
saúde e ensino púbLicos e defesa nacional sejam uniformi
zados, consagrando-se o princípio da centralizacão técnica
sem prejuízo da descentralização adminisu-ativa. Além da.
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perspetibilidade dêsses serviços, visamos contribuir p'ara
o fortalecimento da unidade nacional.

Sustentando o acerto da medida, disse o Sr. Juarez Tá·
vora, honrado Ministro da Agricultura, na sessão de 18 do
cOi'rente, da Assembléia Nacional Constituinte:

"Fortalecimento da unidade nacional pela uniformiza
ção da atividade governamental, em tudo que disser respeito
á justiça, á saúde e ensino públicos e á defesa nacional, con
sagrando o princípio da centralização doutrinária, sem pre
juízo da necessária descentralização administrativan.

"l3:ste princípio já foi assegurado linhas atrás, na parte
referente á descentralização, quando a aceitamos como
um imperativo do regime federal - feita, não a res
trição, mas a necessária ampliação de que a esféra admi
nistrativa, que deve reclamar e ser respeitada em súa
pretensão, quanto á descentralização, não é propriamente
o Estado, e sim - se quizermos ser sinceros e dar o senso
da realidade a essa descentralização - a esféra municipal.
Neste particular, o que se conseguir será apenas como uma
medida elementar, assecuratória da unidade naciõnal. Que
se dê á União a prerrogativa de legislar, ou melhor, de dou
trinar sôbre o assunto, firmando as normas geraIS, sem
prejuízo da descentralização administrativa, porque, como
há pouco referi, o nosso meio geográfico, extremamente di
ferente, trabalha, quotidianamente, pela diferenciação das
populações que o habitam. E seria crime de incúria, senão
de lesa-pátria, que os homens responsáveis por essa enti
dade integra, chamada Brasil, não procurassem, por medidas
políticas altamente sábias, contrabalançar, êriar uma es
pécie de força de equilíbrio, a qual, a todos os instantes e
em todos os recantos da pátria, dissesse ao espirito do povo,
trabalhado por essa solicitação diferenciadora do meio geo
gráfico, que, apesar de tudo, há fatores de ordem inteletual,
espiritual e moral mais valiosos para que, na luta entre o
instinto da terra e o homem que há de subjugá-la, prevaleça
a vontade do homem e fião apenas, rotineiramente, a solici-
tação material. .

N. 1.189

Substitua-se o art. 10 por:
A Nação Brasileira, constituida pela umao dos Estados~

do Distrito Federal e dos Territorios, mantém como fórma
de govêrno a República Federativa, sob regime represen-
.tativo. .

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. - Arruda
Camara. - Abelardo Marinho. - Agenor Monte. - Pontes
Vieira. - Mario de A. Ramos. - Alberto Surek. -Moraes
Paiva. :..... Eugenio Monteiro de Ba"rros. - Edmar da Silva
Carvalho. - Mario Manhães. - Gilbert Gabeira. - Plinio
Tourinho. - Francisco de Moura. - Guilherme Plaster. 
Edwald Possolo. - Martins e Silva. - Amaral Peixoto Junior.
- Carlos Lindenberg. - Cunha Mello. - Prado Kelly. 
Lino Machado. - Adolpho Soares. - Rodrigues Moreira. - r

Francisco Véras.

Justificação

A emenda visa, àpenas~ livrar o arte i o de expressões e
idéias em demasia e sem real significação.
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N. 1.192

Substituam-se, no preambulo, as expressões "República
dos Estados Unidos do Brasil" pelas de "República do Brasil".

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933.'- Abe
lardo Marinho. - Arruda Camara. - Arruda Falcão. 
Francisco de :lt1oura. - Agenor Monte. - Francisco Véras. 
Pontes Vieira. - Alberto Surek. - Armando Laydner.
Leão Sampaio. - Eugenio Monteiro de Barros. - Edmar da
Silva Carvalho. - Mario Manhães. - Gibert Gabeira. 
Plinio Tourinho. - Sebastião de Oliveira. - Martins e Sil
va. "'- Luiz Tirelli. - Carlos Lindenberg. - Prado KeU1l. 
Generoso Ponce.

Justificação

Há muito mais de um século que o Brasil constitue uma
entidade singularmente homogenea. A Constituinte de 1891,
no intuito de realizar a federação, preocupou-se com o nome
a dar ao novo Estado.

E, ao que se afirma, inspirada no paradigma norte-ame
ricano, crismou-o de República dos Estados Unidos do Brasil.

Ora, tal denominação tem plena justificativa na história
da nação norte-americana, que resultou da união de diversas
ex-colonias, e que, ao formar-se, não tinha nome próprio.

Bem diverso, como é do conhecimento universal, é o caso
do Brasil.

Apresentando as emendas acima, procuramos exprimir
grande párte das aspirações denúmerosa corrente revolu
cionária. Dos documentos anéxos ver-se-á como as idéias
nas mesmas corporificadas evoluiram e se apuraram, na es
senciae na fórma, através das analises, das críticas e de ex
periencia.

Principios adotados pela Convenção Nacionai do Club
Três de Outubro, reunida no Rio de Janeiro de 5 a 9 de
.Julho de 193'2.

A Convênção Nacional do Club 3 de Três de Outubro,
no intuito de tornar possivel a reconstrução integral da
Patria Brasileira, sob o influxo de suas fôrças morais, po
líticas e econômicas, de molde a integrar definitivamente o
.Brasil na realização da verdadeira democracía e da justiça
'Social, aprova as seguintes téses como síntese do seu pro
grama de ação:

ia. Intangibilidade da Soberanía Nacional; devendo,
.com êste objetivo, serem impulsionadas todas as manifes
tações vitais da Patria Brasileira.

2a . Declaração de que, tendo sído a ditadura estabele
.cida, em nome da Revolução, para realizar determinados
problêmas fundamentais da coletividade nacional - ab
:5tem-se a convenção de discutir a ,oportunidade ou inopor
tunidade da convocação da Assembléia' Constituinte, pre
ferindo manifestar-se, no sentido de obter que: o Govêrno
Ditotorial torne ,. efetivas, quanto antes, as medidas constan
tes dó manifesto dirigido á Nação, pelo Chefe do Govêrno
Provisório, em 14 de maio do corrente ano.

:~a. Adoção como medida indispensavel e preparatórias
para a convocação da futUTaC.onstituinte: . '.

a) anulação do antigo alistamento eleitoral;"
b) instituição de um sistêma eleitoral que determine' a

2.pUTação do voto do cidadão pelacfórma qualifi.~atíva pro-
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porcional no que interessa á représentação' econômica-pro
fissional;

c) estabelecimento da representação profissional pro
porcional, ao lado' dá representação política igualtária no
seio da assembléia Constituinte.

4&. Fortalecimento da União Nacional, pela ampliação
dos seus meios de atuação sobre a coletividade brasileira e·
pela restrição de determinados excéssos de autonomia local.

Pugnar em consequencia:
a) pela unificação da Justiça, tanto no referente á sua

organização como ao procésso;
b) pela uniformisação da atividade governamental, em

tudo quanto disser respeito ao ensino e á saúde pública,
estabelecendo-se a centralisacão doutrinaria, sem prejuízo
da descentralização administrativa;

c) pela determinação de que só á União cabe a faculda
de de lançar emprestimos extérnos e de que os Estados devem
ser assistidos pela União e os Municípios pelos Estados nas
suas necessidades mais prementes.

5a . Concepcão da adminisíraçãopública como uma re-'
sultante da vontade soberana dos cidadãos que, para tal, va
lerão como unidades da sociedade política e como elementos
componentes das classes profissionais, resultando daí que
a atividade legislativa se exercerá por meio de duas ca
maras: uma política igualitária, resultante das. organiza
ções partidárias; e outra econômico-social, decorrente da.
representação profissional das classes profissionais.

Em consequencia:
a) Afirmacão de que a vontade dos cidadãos no tocan

te á representação política, deve expressar-se- pelo sufrá
gio diréto, no ambito municipal e -pelo sufrágio indiréto nas
esféras estaduais e federais;: :-

b) organização das cla.sses profissionais para a reivin
dicação dos seus direitos políticos, econômicos e sociais,
considerada essa organização como uma realização primor
dial e premente a ser propugnada pelas fôrças revolucio
nárias;

c) decretação imediata de uma legislação que' permita
e incentive a organização e o funcionamento das associa
ções ou sindicátos profissionais, ;dando-Ihes ao mesmo tem
po a necessária representação política na próxima Consti-,
tuinte.

d) creação urgente, junto ao Ministério do Trabalho, de
um órgão capaz de facilitar, auxiliar é -garantir, em toda a
sua plenitude, essa organização de classes profissionais no
país, dotando-a dos meios e sanções necessárias á rápida e
efetiva realização de seus fins.

63 • Creação" de conselhos técnicós autônomos, que tor
nem=possivel a continuidade e a perfetibilidade da ação go-.'
vernamental para a solução dos problêmas nacionais e regio
nais, apezar da transitoriedade dos govêrnos.

73 • Creação de um conselho federal,que superintenda a
atividade administrativa, econômica e financeira da União
e dos Estados de conselhos estadoais que, á semelhança dos
atuais departamentos municipais, contrôlem as adminis~
trações dos municipios. -
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Nessa' 6rderri de idéias defender, na esféra financeira:
a) a obrigatoriedade do equilibrio orçamentário e o re

gimen de ampla -publicidade com relação á arrecadação e
á aplicacão dos dinheiros públicos;

E na esféra administrativa:
O estabelecimento de um c6digo rigoroso para apura

ção sistematica d.a responsabilidade funcional dos adminis
tradores públicos e dos depositários de quaisquer man
datos políticos.

sa. Consagração da régra de que, no ambito da admi
nistracão estadoal os chefes de Estado tenham a faculdade
de nomear os chefes dos executivos municipais.

ga. Racionalizacão do sistêma tributário, suprimindo
se as tributacões irracionais (impóstos interestaduaes e in-

. termunicipais, de exportação, etc.) e tendo-se como pon
tos cardiais os impóstos progressivos, sôbre a propriedade
territorial, sôbre heranças e legados e sôbre a renda, êste
último sómente até que se tenha definido um sistêma de
tributacão sobre o capital.

10a . AdoCão de um regimen.-de tarifas aduaneiras con
dizente com os verdadeiros interesses do intercambio br-a-
sileiro, capaz de consolidár a economía nacional, para o que
deverá ser liber-to da preocupação de protecionismo as in
dústrias artificiais, inaclimaveis no ambiente econômico do
Brasil, ou sem condicões atuais, de vitalidade própria.

fia. Manutencão do respeito ao direito patrimonial da
propriedade, subordinando-o, porém através de todas as
suas modalidades, aos imperativos oriúndos da sua finali
dade social, reconhecido o princípio de que, nos conflitos
entre o interesse individual e o coletivo, êste deve pr-eva
lecer sôbre aquêle. Em consequencia, pugnar dêsde já pela
nacionalização das minas e das quédas dagua.

12a . Manutenção de plena independencia, recíproca en
tre o Poder Espiritual e Poder Político.

12a. Reconhecimento da Familia como célula vital da so
ciedade nacional.

14a. Conceção das Fô-rças Armadas Nacionais como fa
tor. mais eficiente e imprescindível ao fortalecimento dos
lãços _àa coesão nacional, devendo por isso serem dotados
de todos os recúrsos exigidos pela técnica militar-, bem como
adatar-se ás eventualidades da situação atual e, nessa or
dem de idéias,· federalização das polícias estaduais, de fór
ma a transformá-la em fator eficiênte de coesüo nacional.

15a. Aceitar o esbôco do, programa apresentado ·pela 'co
missão do núcleo da Capital Federal como um subsidio de
orientacão doutrinária.

CLUB 3 DE OUTUBRO

Esboço do programa revoluciónario' de reconstrução política'
e social do Brasil -.1932 -:=F:.evereiro

Representa este trabalho, reflexo materializado de ten
dências um "Esboço do Programa Revoluci6nario".

Está destinado a .tornar-se público, afim de sofrer a
ação da crítica judiciosa e receber, em particular, sugestões
de técnicos especializados.
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Com o concurso destes e de todos oS bons brasileiros,
-espera a comissão nomeada pelo "Club Três de Outubro'"
ultimar o desenvolvimento do seu plano que consiste, atual
mente, em transformar as resultantes deste trabalho num
~'Projeto de Programa"', a ser submetido á apreciação e ao
julgamento dos revoluciónarios.

A comissão: Stenio Caio de Albuquerque Lima. - Au
gusto do Amaral Peixoto Junior. - Waldemar Falcão. -
Abelardo Marinho de Andrade. .

A' GUISA DE INTROITO

A República passada foi toda uma mentira. Estudos e
indagações determinaram, nitidamente, os principais fatores
da falência do regime político inaugurado em 89: a falta' de
cultura do povo e o divórcio entre a Constituição de 24 de
Fevereiro e a realidade brasileira. Apuran'C!o bem, a res
ponsabilidade maior deve caber ao pacto de 91. Houvesse,
na lei das leis, dispositivos que cuidassem, precavida e efi
cientemente, da educação do povo, problema primordial, ou
tros teriam sido a evolução e o desenvolvimento da primeira
J:tepública .

A engrenagem de um aparelho jurídico-político imper
feito, antiquado e exótico, permitiu que um grupo de maus
brasileiros, apartado dos sãos princípios republicanos, sem
merecimento e sem patriotismo, empolgasse a direção do
país. Esses, afim de se assegurarem posições privilegiadas
na distribuição dos cargos, empregos e funções rendosas, e
concientes do repúdio da opinião independente, - .uma só
preocupação tinham: conservar a conquista realizada. As
sim, os princípios sadios, que nortearam as jornadas cívicas
de 89 e 91, foram paulatinamente substituidos pela prática
sistemática e ostensiva da mentira e da deshonestidade. Os
cargos públicos, eletivos ou não, cujo provimento devera
emanar do próprio povo, foram transformados na moeda
;preferida pelos detentores das altas oposições para angariar
amizades e dedicações e recompensar serviços pessoais,
mesmo de ordem. privada: o filhotismo substituiu o mé-

-Tito, impossibilitando a seleção dos valores, inherente 'á. for
ma republicana de govêrno.

Como consequência primeira, inevitável e fatal, os ho
-mens altivos e independentes, OS escrupulosos e competen
tes, os abnegados c patriótas, emfim, os brasileiros dignos
.e amantes do seu país - foram excluidos ou, por medida
de profilaxia moral. afastaram-se da administração ~pública.
As posições a que tinham direito, Cicuparam-nas -os incãpa'::'
zes, os deshonestos, os anônimos,. os venais, os servis, os
-egoistas, em suma, os intrusos, traidores da democracia
e da pátria.

E viu-se, então, a república .que a revoluçâó destr,uiu:
um legislativo subserviente; uma justiça complacente com o
executivo, se não obediente ao mesmo; des3ipare~iIlíento da
.estirpe de estadistas, que se creára na monarquIa; a deso
Tientação absoluta em economia e finanças; a advocacia ad
minIstrativa ostensiva, entrelaçada ão industrialismo poli
'tico; a ausência de partidos em torno de programas; a des'"
-continuidade administrativa; o encarceramento do pep:s~
:mento; a ,_procrastinação sem fim das reformas SOCIaIS
reclamadas pelas classes trabalhadoras e. produtora~; o
Exército desorganizado, desfalcado e redUZIdo; a ,MarInha
-de Guerra insuficiente, desmantelada e dt'senganada.~ nos
.seus sonhos de soerguimento; o malestar e a intranquilidade
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em todas as classes; cêrca de oitenta por cento de analfa
betos, etc.

Mentira que os três poderes da República fossem In
d.ependeJ?-te~ entre si; mentir:a a liberdade de opinião; men
tIra o dIreito de voto; mentIra a autonomia dos municípios'
e ~os Estados; mentira o sistema representativo; mentira
a. Ig~aldade per~nte a lei; mentira a inexistência de pri
vl1egIados; mentIra que os postos da administração fossem
acessiveis a todos os brasileiros. E, por cima de tudo o.
predominio absoluto do chefe do executivo, cujo arbítri/}o
era, pt1r assim dizer, tão ilimitado quanto o dos autocratas,
das velhas monarquias européias. .

Em quarenta anos de regime republicano, não se 'tem
notícia de que, dentro da moral ou da ordem, haja sido·
mudada uma situação política.

Fora de dúvida, não era isso o prometido pela Consti
tuição de 91: era exatamente o contrário. Como explicar'
a disparidade entre a teoria e a prática?

Inexistissem, na velha· lei fundamental, graves lacunas.
e malhas elásticas, e os falsos republicanos não teriam con
seguido, lenta e sorrateiramente, transformar a República.
de 89 na mais desprezivel das ditaduras: aquela em que, pa
tente o despotismo, não se acha definido, contudo, o res-
ponsável pelo mesmo.

E' bem verdade que a lei magna dava ao legislativo'
atribuições capitais: a de votar as leis, acrescida da facul-
dade de promulgá-las, rejeitando o veto do executivo; a
de reconhecer, soberanamente, OS poderes dos próprios mem
bros e os do chefe do executivo; a de aprovar, de modo'
decisivo, as nomeações para ministros do Supremo Tribunal;
a de processar deputados,. senadores, o Presidente da Repú-·
blica e os membros da Suprema Cõrte. Não obstante, a
natureza dos instrumentos de que" a grande lei armou o exe
cutivo, a este permitiu formar o legislativo e o judiciário
ã sua feição e dirigi-los ao seu sabôr.

Basta considerar que a máquina administrativa do país·
se achava nas mãos ·daquele poder e que em torno da pública
administração gira a vida da nação, para se admitir o que se
acabar de dizer. Com a faculdade de provêr os cargos pú
blicos, de jogar a seu bel prazer com o funcionalismo, de
arrecadar impostos, de promover o alistamento e o sorteio:
militares, - tinha o executivo os aparelhos com que, oTd'i
nariamente, coagin, transformava'ou dominava a opinião'
pública no nosso vasto país. Sobretudo nos Estados, apenas·
os adeptos do govêrno ou os neutros logravam ocupar cargos
públicos. Transf~ências, preterições, puniçõ'es~ delas so
mente o oposicionista conhecia o travo. E' certo que o fun-·
cionalismo representava mera parcela da população, mas é,
igualmente verdade que todo o funcionário, tendo parentes'
e amigos, estes como aqueles não desejavam expõr-se, reci-·
procamente, ã antipatia dos poderosos.

Impostos, de acõrdo com a lei, ninguem OS pàgava.. A.
taxação, irrisoria para os amigos do govêrno, era extorSIva
em relação aos adversarios. Ao alistamento militar, só oS"'
oposicionista "concorriam. Haverá dúvida em que, com tais
armas, tivesse o govêrno podido exercer efetiva coação, não'
apenas sõbre o funcionalismo, mas ainda sõbre as classes
trabalhadoras e produtoras? Em tais. condições, que orga
nização teria podido manter-se independente. e livre? Altos
membros da magistratura, senadores, deputados, funcionários'
de todas as categorias, profissionais de rep.ome, comercian-:
tes, industriais agricultores, capitalistas, todos, também :.~,
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:atenção aos interesses' dos seus amigos, tiveram que tran
sigir em face do uovêrnoJ

Na esfera em que se agitavam os ,poderes estaduais, su
cedia, pelo. menos, outro tanto, mutatis mutandis. Imagi
ne-se, um momento, o que era a ação conjugada do poder
federal e do estadual ...

E, nos casos rarissimos, em que ousou um govêrno local
contrariar a vontade do centro, aplicaram·se os recursos
.extraordinários do estado de sítio e da intervenção federal.

Eis por que o executivo pôde díspôr de um congresso
obediente e discreto; eis por que, dispondo do legislativo,
constituiu livremente e poluiu o Supremo Tribunal; eis por
.que trouxe sob os pés os govêrnos estaduais e tudo o mais.

Tudo o mais? Não!
Honra aos titans que resistiram, mantiveram-se de pé

·e venceram a avalanche considerada invencivel!
Que a memória da república que a revolução destruiu,

sirva de advertência aos generosos e aos desatentos.
E' preciso não repetir o erro dos idealistas de 89.
Aproveitemos as conquistas de outros povos, as lições

-da política mundial, o adeantamenio da sociologia, mas sem
perdermos a noção da realidade brasileira e sem abjurarmos
.as tradições nacionais. "

Realizemos a. democracia, entregando o govêrno aos que
trabalham e produzem.

Asseguremos bom rumo á administração, facultando aos
·especialistas interferência eficiente na gestão dos negócios
públicos.

Evitemos o arbítrio, dando o govêrno a órgãos coletivos.
Ergamos uma justiça autônoma, una e independente.
Promovamos: a educação intensiva da massa popular,

-generalizando o culto pelo Direito.
E teremos assim operado a verdadeira reconstrução

:político-social do Brasil.

PROGRAMA REVOLUCIONARIO
'.-

. Os brasileiros, afim de constituirem' uma fÔrça coesa,
reconstrutora e revolucionária, na acepção mais completa,
-congregam-se, independentemeI!.te de qualquer corrente dou
trinária alheia á realidade brasileira, e, filiados a uma ele
vada ideologia, inspirada na mais pura preocupação patrió
tica, orientam-se no sentido das realizações decorrentes
dessa mesma ideologia, comprometendo-se a banir .toda a
influência personalística, idéia de grUDO ou faccão, e a
defender. intransigentemente, o seguinte PROGRAMA RE
YOLUCIONARIO, com que se julgam capazes de construir,
·sólida e duradouramente, uma grande Pátria Brasileira,
'forte e humana.

I

,Elaborado sob a égide de áltos princípios republicanos, em
funçãocda evolução político-social do mundo contempo
raneo, a praticabilidade deste PROGRAMA reger-se-á
pelos seguintesc pontos cardeais:

Brasilidade - Unidade Pátria - Federacão sem hege
-monias e sua feição centripeta - Tradições Nacionais 

.' Soberania - Defêsa Nacional.
Economia - Organização Econômica - Administração

e Financas Públicas - As Classes Trabalhadora~ .. .:- A Pro
j)riedade e sua Finalidade Social.
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Humanidade - Organixaci;o Social e sua Humanização
- Correção Racional e Progressiva ad sInjustiças Sociais 
ID,.Stintos Coletivos - Ação das Fôrças Morais - Assistência
Social - Saúde e Educação - Apa7.:iguamento Social - Paz
Internacional.

Democracia - Organização Político-Social - Ética Po
lítica e· Administrativa - Continuidade Governll.mental
Representação Popular, Profissional e Técnica.

~ Justiça - Generalização da Justiça e intensificação do
eulto pelo Direito - Organização Judiciária: sua unidade,
independência e pronta eficiência - _-\C8ssibilidade do Apa
relhamento Judiciário á universidade dos Cidadãos - Tri
bunais do Trabalho.

li

Colimando um objetú)o construtor e renovador, a execução
deste PROGRAMA obedecerá /Í$ seguintes idéias gerais
de organização:

1 - NACIONALIDADE

A Nacionalidade, coristituirido um -conjunto homogêneo,
harmônico e consolidado, terá uma organização político-so
cial calQada nos mais aperfeiçoados princípios da moderna
Sociologia, em função do meio e das tradicões nacionais.

A sua estrutura polítici-social, alicerçando-se numa or
ganização fundamental, racionalmente estabelecida, deverá
considerar o caso brasileiro como um problema peculiar,
para cuja solução agirá sem quebra de continuidade, livre de
interferências extranhas á índole da nacionalidaàe e preju
diciais ao equilíbrio de um bom sistema político.

A Administração Pública, com funçõos unicamente ad
ministrati....as, terá assegurada a sua continuidade de aeão e
a perfeclibilidade de suas realizacõc5, merc~ da participacão
dos conselhos técnicos, que terão uma delicada fin:tlidade de
orientação, de coordenação e de contrôle sObre 2. máquina
administrativa.

A Legislação do país, elaborada num conjunto tio uni
forme quanto possível, emanará de um sii3t.ema de camaras,
oriundas da representação política, profissional e cultural
dos cidadãos.

Para velar pela bôa aplicação das Leis, haverá uma 01'
ganizacão judiciária intangivel, cuja alta função social será
amparada por seguras garuntias.

Da seguranca e da defesa de tal meeanismo governa
mental e da manutenção das Leis, da Independência, da IIl
tegridade e da Grandeza do Brasil, se incumbirá uma orga
nização militar, única e nacional, cuja atuação deverá ser
sempre inspirada no mais acrisolado sentimento patriótico,
de molde a refletir-se beneficamente assim na ordem infer
na como na ordem externa da Nacionalidade e da sua So-
berania. ~

2 - ECONm.ÜA

A economia nacional, como elemento precípuo de en
grandecimento da: Na!:.ão, deverá ser organizada racional
mente, de molde rá permitir üm verdadeiro enriquecimento
do p~ís, uma segura melhoria da Situação econômica do ho
mem brasileiro.
. Para tal, ela desenvolver-se-á consoante planos racio
mais de produção, circulacão e consumo da riqueza, de for-
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ma a permitir uma distribuição mais justa e equitativa das
resultantes econômicas do trabalho.

Tais. planos serão elaborados periódicamente por conse
lhos econômicos, reconhecidamente capazes e idôneos para.
o cumprimento de sua missão. '

Ter-se-á sempre em' vista, na organização dêsses" pla
nos, a série de malefícios acarretados ao país pelas valori
zações artificiais de produtos e bem assim o exagerado pro
tecionismo alfandegário, êrros que têm favorecido as supre
macias regionais, em detrimento da unidade nacional; e evi
tar-se-á tambem a formação de classes privilegiadas e pa
rasitárias em prejuizo do bem estar e do conforto de mi
lhões de brasileiros.

Regular-se-á, ao mesmo tempo, por meio dêsses planos,
o exercício do direito de propriedade, de sorte que êsse ins
tituto não minta á sua finalidade social e não seja apenas
um instrumento estéril do egoismo.

3 - FINANÇAS

As finanças nacionais, como complemento. indispensável
do desenvolvimento econômico, deverão enquadrar-se numa
sistematização perfeita, que nitidamente delimite os campos
de atividade' financeira da União, dos Estados ,e dos Muni
cípios.

Nessa ordem de idéias, visar-se-á, sobretudo, a regula
rização da receita pública, sem imprevistos fulminantes, e'
a criteriosa realização da Despêsa, de modo a não facilitar,
nem estimular os gastos imoderados e improdutivos. .

Para atingir tais objetivos, adotar-se-á como norma
obrigatória o equilíbrio orçamentário, ao mesmo passo que
se estabelecerá uma fiscalização rigorosa sôbre o emprêgo
dos dinheiros públicos. -

Vedar-se-á O' apêlo ao crédito externo, quando se tratar
de meros emprestirnos de consumo, destinados a cobrir de
ficits orçamentários ou a saldar dívidas flutuantes de pas
sados govêrnos, não tendo, por isso, um emprêgo reproduti
vo, que garanta, pelo menos, o pagamento pontual dos res.-
pectivos •juros e amortização. . . -

Será vedado aos Estados e Munic'pios contraírem em
préstimo.s externos de' qualqueL' natureza, cabendo essa fu~

Cão unicamente á União, .mesmo quando o produto se desti
nar a melhoramentos nêsses Estados ou Municípios que, nês
te caso, firmarão contratos com a União, garantindo sufi
cientemente as responsabilidades por esta assumida.

Para tornar possível a concretização dêsses pontos ba
silares, crear-se-á um conselho financéiro, composto de no
tabilidades especializadas em assuntos financeiros e dotadas
de . verdadeiro espírito cívico, incumbindo-se êsse conselha
de manutenção de uma sã política financeira e da fiscaliz;:l.:'
Cão e véto rigoroso de tudo quanto se afastar das regraS'
acima expostas. .

:esse conselho fará também, periódicamente, demonstra
ções públicas, positivas e claras, da situação financeira -geral,
evitando sempre quaisquer exageros ou reservas, tendentes:
a dar á. opinião pública uma falsa noção da realidade •.

4 - ADMINISTRACÃO PúBLICA

A administração. pública, executando e fazendo cumprir
as determinações legais emanadas dos órgãos competenteSj,



terâ bem delimita0as as suas esféras caracteristicas: - a
primeira, de feição puramente funcional, compreendendo
própriamente o que se poderia chamar - a vida de relação
de uma sociedade política, abrangerá um corpo de funcio
nários, hierarquicamente organizado, num todo homogêneo
e nacional, usufruindo inteira independência política e so
cial e exercendo, nas repartições e serviços públicos, a sua
atividade, que deverá estar encerrada num cIrculo de direi
tose de obrigações, oriundo de normas gerais e equitativas;
- a segunda esféra, que envolverá verdadeiramente a fun
ção de direção, de orientação e de volição administrativa,
será exercida, geral ou regionalmente, pelos representantes
políticos ou proJissionais e culturais da l\ação organizada,
de maneira que, apesar da temporariedade de mandatos de
pendentes das variações políticas e sociais, possa haver a
máxima continuidade possível, a qual deverá ser mantida
pelos conselhos especializados, de tal forma que jamais a
atividade administrativa venha a prejudicar os planos e
programas estatuídos pelos elementos técnicos. no tocante á
gestão dos bens, negócios e serviços públicos ~

5 - SOCIEDADE BRASILEIRA·

A sociedade brasileira, constituída de molde a anular a
influência das classes improdutivas e parasitáL'ias, a forta
lecer as produtoras e a fazer preponderur as trabalhadoras,
em todas as suas modalidades, inclu:3ive as técnicas, as in
telectuais e as fôrças morais acor-des com as tradições e ten
dencias do Povo Brasileiro - deverá ser organizada em par
tidos políticos, associações profis~ionais e instituições cul
turais, cuja atividade será regulada pal' lei, de maneira har
mônica e equitativa, para que diminuam ou desapareçam
as injustiças sociais c se evite a explol'ação de uma classe
pelas outras.

Reivindicando para as classes produtoras c trabalhado
ras, com a colaboração preciósa das fur(.'as mOl'ais que :3e
apoiarem nas tradições e na índole brasileiras, ° primado
da legislação e do contr'ülc sObre a organização da sociedade
nacional, em tudo quanto ciissér respeito á :ma economia,
á direção dos negócios públicos, á l'cpressão dos vícios, ao
saneamento físico, moral, intelectual, político, profissional e
técnico da nacionalidade, nito esquecidas as massas traba
lhadoraspobres e incultas das cidades e do interior, tere
mos assegurado o equilíbrio social necessário c aparelhado
o país dos meios de assistência indispensaveis á eliminação
progressiva das injustiças, das opressões econômicas e do
pauperismo, fatõres lastimavéis de inquietação e de desor
dem internas, na época contemporanea.

6 - POLÍTICA

A poiflica nacional deverá ser orientada de modo a ser
aniquilado radicalmente o industdalismo político, qualquer
que 5eja a sua modalidade.

Essa finalidade será àting'ida peia instituição de uma
forma governamental racionalmente estabelecida, de manei
ra homogênea e uniforme, para a Federação, Estados e l\1u-
~k~i~. .

Essa forma governamental obedecerá ás seguintes nor-
mas fundamentais: . '''.

a) - o Poder Executivo terá funções lmic::tUlentf; admi-:;

\,QL~Ng m, <~!~
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nistrativas, com a colabora<;,ão dos técnicos e especialistas,
que participarão do gov~rno;

b) - o Pode' Legislativo emanará da soberania popular,
mediante um sÍf'ma de representação, constituido ernca
maras reprcsentr" ..~as das fôrças políticas nacionais e em
eafiaras representativas das associações pro"fissionais orga
nizadas e dos institutos e fôrcas culturais do pais;

c) - a vontade do cidadão será manifestada por um
sistema de eleições, sob a forma do vO,to secreto, de modo que
se apure verdadeiramente a significação e o valor dessa
vontade;

d) - para tal, o voto do eleitor será exercido quantita
tivG.mente, como emanado de um membro da sociedade po
lítica formada pela Nação, e qualitativamente, como oriun.:.
do de um elemento trabalhador c útil á sociedade, de um
membro de uma associação profissional organizada ou de
um instituto ou fô:rça cultural com finalidades morais ou
educativas, em harmonia com as tradições nacionais;

e) - assim sendo, o voto do cidadão, qualitativamente
considerado. valerá uma. ou mais vezes, conforme o grau de
desenvolvimenLo associaHvo das classes, profissões ou ins
tituições a que pel'tencer· esse cidadão;

f) - destarte, a verdadeira fôrça eleitoral será a dos
produtores, dos trabalhadores e dos elementos úteis ao dc
::;envolvimenLo mental da sociedade, cabendo, portanto, a
essa fl1rça, assim qtlintessênciada, o direito de interpretar a
vontado da Nação.

7 - JUSTIÇA

A Justiça, afim de que ája como organização indepen
dente e intangivel,' velando pela aplicação das leis, dos sãos
príncipios jurídicos e consolidando assim, dentro dos Um'-

'. tes do bom e do justo, os vínculos sagrados da nacionali
dade, - deverá. ser consLituída por um aparelhamenLo Ju
diciário ,uno e homogêneo em todo o país, obedecendo, para
seu devido funcionamento, a categorias hierárquicas, e regu
lado, na sua atividade, por leis processuais uniformes para
todo o Lerritório nacional.

Dever-5e-á ler em vist.a, como pontos básicos: - a ra
pidez, a simplicipade e o barateamento nos processos, de tal
forma que as viü::' jadiciais sejam perfeitame:p.te accessiveis
ás cL:>~e,~ humildes e de~'~avorecidas, ao operariado das ci
dades e dos c:ampos, Ciue terão, para julgar Suas questões,
juises especializados e: tribunais do trabalho. -

. Procurar-se-á tambem aperfeiçoar, cada vez mais; a
instituição do juri, de modo a torná.-la mais eficiente e bené
fica aos interessados da coleth'idade. c"-

A nomeação-:dos juises~ a fiscalização da sua atuacão e
o julgamento dos seus atos estarão adstritos a conselhos for
mados por membros, da magistratura, de maneirti. que esta,
sobrepairando aos governos, possa gozar uma verdadeira
independência moral e material.'

8 - DEFESA NACIONAL

A defesa nacional estará a cargo de uma organização
militar, única e nacional, formada por um exército e uma,
marinha federais, superintendidos· administrativamente por
um conselho técnico da defesa nacionaL .
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A essa organização militar caberá a missão de garantir
a ordem e assegurar o cumprimento das leis, no interior do
país, defendendo as instit.ui<:,ões. mantendo a unidade nacio
nal e velando pela integridade da Pátria e pelo respeito á
sua soberania.

Tal organização deverá apoiar-se:
a) - numa parte pe1'7nanente e p1'ofissional, composta

pelas fôrças ativas regulares;
b) - numa parte semi-permanente e de inst7'uç(Ío, por

onde passem os quadros das arma:; e, obrigatoriamente, to
dos os cidadãos na idade adequada;

c) - numa terceira parte, constituida pelas reservas.
onde se incorporarão os que hou"erem prestado o serviço
militar.

Constituir-se-á, assim, um bloco íntegro,corporificando
a nacionalidade em armas, para a defesa dos seus direitos e
soberania.

Os órgãos técnicos e especializados se encarregarão do
contrôle necessario a essa organização e velarão pel. obser
vancia de uma rígida e rigorosa disciplina, essencialmente
consciehte, na sua muis elevada compreensão.

9 - RELAÇõES EXTERIORES

As relações exteriores, (Jirigidas por um órgão especia
lizado, terão o encargo fundament.al de, manter, desenvolver
e regularizar as relações econômicas, comerciais e materiais
do país com o extrcior, tendo ainda um encargo complemen
tar de promover e intensific<ll'as reações políticas, cultu
rais, diplomáticas e internacionnis.

:f:sse órgão, com a co]nhora~fío de técnicos e cSPQcialis
tas, deverá estar sempre <lparc!llado para defender os inte
resses da Nal}ão, no exterior. c para orientar as f0rças vi
tais da nacionalidade. na dcfe~a da sua soberania..

Diligenciará iualmente por manter c desenvolver. em
moldes permanentes e racionais, o instituto do arbitramento,
de c.uja primazia o Brasil ~~ ufana, cultnando-o semJ>r~

como um dos principios bás;C06 ds sua política interna
cional.

III

Encaradas sob o pri.sma de sua, e:cequibilidade as idéias bá
sicas do Pro{Jráma atráz exposto, obedecerão, para a sua
concretização, ao seguinte plano geral de reforma e or
{Janização:
Sistema de {lovêrno: Republicana Federativa, composta

de Estados autonomos, devendo, porém, ser a administra«;;áo
centralizada no tocante ás grandes medidas- de ordem técnica,
que possam afetar os interesses supremos da Nacão. -=

Respeitar-se-á a atual divisão em Estados e Municípios,
estabelecendo-se uma organização político-administrativa em
molde!} uniformes, para todos~

__ f - Poder Jud'iciario - uno, indêpendente e intangivel,
. - distribuíndo a justiça .e velando pela aplicação das leis.

2 - Poder Legislativo - constituido por duas camaras:
uma representativa das fôrças políticas nacionais :e a outra
das associações profissionais, instituições culturais e forcas
morais, devidamente .organizadas eem harmonia com as tra-
dições e tendências brasileiras. -
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:3 - Poder Execu,iivo - tripartido, como mais adiante
será explicado, investido de funções unicamente administra
tivas, será exercido temporariamênte; além disso, será ori
t::ntado, coordenado e fiscalizado por conselhos técnicos que
se incumbirão de manter a coutinuidade da administração,
<.tssegurando a racionalidade e a eficiência das medidas ad
!il inis trativas.

4 - ;1 vontade do cidadão, expressa no distrito muni
cIpal, será apurada por um sisLema de .eleição indiréta, por
meio do vóto secreto. respeitados os~dií'eitos das minorias e
revestido o processo' eleitoral de todos os resguardos e ga
rantias indispensaveis á perfeita independência, segurança e
liberdade do eleitor.

a vóto assim exercitado será considerado quantitativa
'flLe'(tte, como oriundo de um membro componente da organi
zação política nacional, e quaZiiatíVamente como emanado de
Llm membro constituinte de uma associação profissional, de
instituições culturais ou de forças morais; devendo tal v6to,
assim considerado, valer uma ou mais vezes, conforme o grau
úe uesenvolvimento associativo da profissão, instituição ou
força a que pertencer o votante.

ORGANIZAQ"lO DA JUSTIÇA

A Justiça será constituida por um aparelhamento uno e
federal, resguardado com as melhores garantias de indepen
d011cia e inLangibilidade, devendo ser hierarquicamente orga-
nizada da seguinte maneira: :

- Um Supremo Conselho de Justiça, composto de qua
renta e quatro juizes, á razão de dois juizes para cada Es
tado da Federação. Será este conselho dividido em camaras
especializadas, de modo que se bbtenl1a assim a~ maior ra
pidez possivel nos julgamentos. Entre eSSaS camaras fib'U
i'ará uma camara eleitoral, destinada a ctomar conhecimento
de todos os recursos eleitorais, inclusive sObre reconhecimen
tos de poderes dos eleitos pela soberania popular. '
_ Das decisões dessa CaInara poderá haver ainda iecurso,
em última il1stancia, para o ,Supremo Conselho de Justiça.

2 - Juizes seccionais, tantos quantos os Estados.
3 - Juizes municipais, :tantos quantos os municípios

brasileiras.
4 - ;Juizes distritais ou de paz, tantos quantos oS,distri- '

tos de cada rnuuícipio.
As nomeações de juizes caberão ao Supremo ConseIllo de

Justiça, obedecendo ás seguintes normas:
1 - a eleitorado distrital elegerá três nomes e o Con

selho nomeará um dentre êsses para juiz distrital ou de paz;
2 - Os juizes distritais elegerão três nomes e o Conselho

nomeará um dentre êles -para juiz municipal.
3 - Os juizes municipais elegerão cinco nomes e o Con

seUlo escolherá um para juiz seccional;
- 4 - Os juizes municipais, do Estado a quem competir~a

; vaga, elegerão c~nco nomes e o Conselho designará um para
juiz do Supremo Conselho.

Essas eleições poderão recair· tanto sõlJre rnagistrados~
COlílO' sôbre outras pessõas de reconhecida idoneidade e com
p'é~ência" ficando salvo ao Conselho anular a eleição Q1Jll,nQ,q
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feita irregularmente. ou quando julgar qu~ nenhum dos elei
tos preenche as condições básicas para um bom ,juiz. caso em
que mandará proceder á nova eleição, á qnal poder50 con
correr os mesmos candidafo~ (111~. se reeleitos por mais de
dois terços dos votantes, serão como tal c·onsiderados pelo
Conselho.
. A lei processual será uma só para. todo o territorio da
República. devendo consignar regras sim11les c claras que
permitam a marcha rapida dos processos, tornando a justic·a
cada vez mais acessivel a todas as classes.

. As aúestões relativas aos direitos dos operarin;:: em face
dos patrões e vice-versa, ser50 resolvidas por Consclllos Per
manentes de Conciliação e Arbitragem. compostos fie nove
membros. est.abelecidos em cada Est.ado. sendo os membros
dêsses Conselhos nomeados da seguintc' fórma:

a) as asso('.i~H)ões do operarias de cada Estado. devida
mente organizadas. elegerão dczoito nomes e o Supremo Con
selho do Trabalho e:::colllerá sei:::, dent.re êles. para membros
do respectivo Conselho Permanente de Conciliação e Arbi
h'agem estadual;

b) ns associações patronais devidamente organizad~s, em
('.nda Estado. elegerão nove membros e o Supremo Conselho do
Tr'abalho escolherá três. para completAr a formação do Con
sp.lho Permanente de ConcHiação e Arhitragem estadual;

c) das decisões dêsses Conselhos caberá recurso. em úl
tima. imtaneia. nnra o Supremo (;ons",lho do Trahalho. na
Capital da República, formado nor 15 juizes. eleitos por maio
ria de vot.os rlo::: memlwos de todos (li: Conselhos de Al'bitra
g-em estaduais. e como tal reconhecidos pelo Supremo Con
selho de Justiça.

Os juizes distritais l',:,:ercer50 os seus cargos por tr'~s

anos: os juizes mnnicipai:::. por seis: os juizos s~ceionais c
os dos Tribunais de Coneiliaç110 e l\l'hill'agem Estaduais, por

. nove; .eos mcmbr0s do Supremo (;onsol110 de Justiça c do
Supremo Conselho rlo Trahalho. Tlor 12 anos.

Todos' êsscs jui;:es poderão ser reeleitos para os periodos
imediatos. Não poderão ser l'lyluziflos os sens vencimento:::,.
sinão em virtude de lei geral de imposLos, que alcance a ge-
ncralir!:Hle (los cidadãos, . -

A11~m disso. a amovilidadé de todos cssp-s juiies só poderá
ser permitida na conformidade de normas c 0rUét'ios, de ca-
~áter geral, estabeloeidos pelos proprios juizes. _.

ORGANIZAÇ"\.O DO )HUNICíPIO

"1 - Y>ividido em disfritos.; o l\fllnicíoio deverá ter uma
or>!:aniz:l(;ão governamental caracteristica, cpmposta dos se-

r guintes elementos fundamentais: .
2 - Uma Camara Representativa Política., cU.io manijato

e investidura promanarão do seguinte:
0.) os eleitores. em _cada distrito. sob a presidencia dos

.inizes distritais, elegerão três representantes, sendo um
eleito pela minoria; <

b) os re'Presentantes distrititis, sob a presidência do juiz
municipal. elegerão a Camara Representatú;a Política. com
posta de seis ounove membros, dos quais um terço será eleito
pela minoria.

O mandato dos membros dessa Camara e dos represen
tantes distritais (cuja função eletiva se exercerá sempre que
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nal e Cultural.

tativa Profissio-

mara -Represen-

ELeitós peLa Ca-

ELeito Pela Ca
mara Represen

tativa Política

houver vaga na Camara Representativa Política) - ~erá de
cinco anos, não poden,do tais membros ser reeleitos para o
lleríodo i.mediato.

3 - Uma Camara Rep1'esentativa Profissional e Cultural,
oriunda do seg1!Ínte:

a) cada associação profissional, ou instituição benefi
cente ou cultural, que tiver o necessário número de sócios ou
membros, e satisfizer os requisitos indispensavéis~ consoante
e;;tatuir a lei, para essa função eleitoral específica, - ele
gerá, por maioria absoluta de votos dos seus sócios ou mem
bros, o seu representante, ficando estatuido que o cidadão
que pertencer a mais de uma associação ou instituição, só
mente poderá usar de um voto em cada uma das eleições,
devendo exercitar esse único voto Ilor uma só vez, somente
em uma dentre as associações ou instituições a que pertencer,
á sua li"Te escolha;

b) os representantes das associações ou instituições, as
sim eleitos, elegerão, á sua vez, dentre si, sob a presidência
do juiz municipal, a Camara Representativa Profissional e
Cultural, cujo número de membros será regulado por lei, se
gundo o pesenvolvimento associativo e o nivel de cultura
locais. .

~ - Administração.

a) um prefeito, eleito pela maioria absoluta sôbre dois
terços, pelo menos, dos membros de uma convenção especial,
constituida por todos os membros componentes da Gamara
Representativa Política e por igual número de representantes
da Camara Representativa Profissional e Cultural, pela mes
ma escolhidos, 6m escrutiuio secreto, dentre os seus mem
bros;

b) um vice-prefeito Político, eleito pela maioria da Ca
roara Representativa Política;

c) um vice-prefeito P'I'ofUisional. eleito pela Camara Re
presentativa Profissional e Cultural, por maioria de votos.

Como elemento integrante da administração, existirá um
ConsclllO Técnico Municipal, que funcionará sob a presidên
cia do prefeito e que será constituido pelos peritos abaixo
enumerados:

1 perito em assuntos economicos, espe
cialmente no tocante á agricultura,
indústria e comércio;

1 perito em assuntos ümmceiros, esy,o
'cialmente em materia .de impostos,
organização orçamentária e con
tabilidade;

1 Ilerito em administração e obras pú
blicas, vias de comunicacão, meios
de transporte, etc. .

1 perito em" organização social, direito
operaria. cooperativismo, etc. .:

1. perito em organ.. ização POlítica.assUn-j
" tos burocráticos, legislaéão, reda-

, ção de leis, 'etc, .

As camaras representativas,..o prefeito e os vice-prefeitos
serão eleitos por cinco anos, não podendo haver reeleição'
para o pe~íodo imediato.



:-199 -

O Conflel ho Técnico será eleito por-sete anos, s6 po
dendo os se li"; membros ser reeleitos si obtiverem, para tal,
o apoio de mais de dois terços dos respectivos votantes.

O recon:!ccimcnto de poderes caberá ao juiz municipal,
com recurso voluntário Dara a Camara Eleitoral do Supremo
Conselho de Ju~.tiça.

FUNCIONAMENTO GOVERNAMENT.AL DO MUNICíPIO

1 - A Camara Representativa Proiissional e Cultural
terá a iniciativa sôbre a apresentação e os estudos dos pro
jetos de leis e de resoluções legislativas, inclusive as leis de
meios.

Si, pelo computo total dos votantes que a houverem es
colhido, se verificar que ela representa mais de 66 % do elei
torado municipal, terá essa Camara o direito de véto preli
minar, em qualquer desses projetos de lei ou resoluções.

Á Camara Representativa Política caberá discutir. apro
var ou rejeitar os projetos de lei ou resoluções, enviados pela
Camara Representatba Profissional e Cultural, inclusive as
leis de meios.

No caso de surgir qualquer emenda a êsses projetos,
apresentada pela Camara Representativo. Política. esta, si a
aprovar, remetê-la-ií. á Cl1mara RepresenLutiva Profissional
e Cultural, para que Lambem a aprove.

Caso essa Camara resolva rejeitar a emenda, tul rejeição
s6 prevalecerá si houver sido apoiada por mais de dois ter
ços do número total dos membros ciessa mesma Camara Re
presentativa Proi'issional e Cultural.

No caso contrário, volverú a emenrla .á Camara Repre
sentativa Política. que a submeterá no\·nment.e á votacão e,
si obtiver apoio de mais de dois terços do-número total dos
membros dessa Camara Representativa Política, será dada
como aprovada.

Quando a Camara n~presentativa Política, por maioria
de voLos, resolver rejeitar, no Lodo ou em parte, qualquer
projeto da Camara Representativa Profissional e Cultural,
devolvü-Io-á então a esta Que, por votacão nunca inferior a
dois tercos e mais um do número total dos seus membros,
poderá, ou aceitar a rejeição do projeto ou a sua aprovação
parcial, tal qual o entenda a Camara !tepresent1.ti":l Política,
- ou, àinda, poderá manter int.~õraimenf,e o dir0 li~ojeto,
caso em que a Camara Representativ.1. P!~:;iica ter{~ de con
siderá-lo como tnl, sálvo si lograr a sua rejeição o apoio de
quatro quintos do número total dos membros dessa Camara.

Só nesta última hipotese, poderá prevalecer a dita re-
Jeição. .

~ 3 - A administração será exercida coletivamentE: pelo
prefeito e vice-prefeitos, sendo as deliberações gerais, in
clusive as atinentes ao referendum das leis e resóluções, sem
pre tomadas por maioria de votos.

As divergencias de votos serão sempre justificadas por
~~ .

"'- 4 - O prefeito terá função executiva geral e, nêsse ca
ráter, representará o Município, nos atos que isso exigirem.

Caber-lhes-á referendar e fazer publicar as leis e reso
luções que lhe forem imviadas pela -camara competente, não
lhe assistindo nenhum direito de véto.

Ao vice-prefeito político (eleito pela maioria da Gamara
Representativa Política), incumbirá dirigir a parte social e
política da administracão, adotando e pondo em prática as
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medidas relativas á assinatura pública, aos~ serviços policiais,
á saude pública, etc.

Ao vice-prefeito p1·ofi.~.Çion{J.l (eleito pela Camara Repre
sentativa Profissional e Cultural). incumbirá a direcão da
parte econômica, financeira e pur.amente administrativa do
Mnnicípio (arrcc~rlação dos impostos, despesas, obras pú
blicas. vias de cornuncaição. etc.).

O Conselho Técnico Municipal manterá a continuid::l.de
administrativa c terá fun(,',ão orientadora, coordenadora"e fis
calizadora sôbre todo o !,!ovêrno municipal.

Para tornar útil e eficaz essa função. a Camara Repre
senLativa. Profissional e Cultural fnrá obrig-atóriamente sub
meter ao estudo e á aprovação dêsse Conselho todos os pro
jetos de lei ou resoluc::.ões. cuja iniciativa de apresentação lhe
competir, não pdenrio ahsolutamente iniciar (') debate dêsses"
-projetos anles de' sôbre os mesmos se pronllncíar funâamen
tadamente. (l Conselho Técnico. por maioria dos seus membros

O prefeito e os viee-prefcitos, cada um na esfera das suas
atrihuic::·ões. nfío poderão manter quaisquer atos ou determi
nações. que resolverem pôr em prática, desde que contra I~les

se manifeste. I'm representac::ão competente, a maioria do
Conselho Técnico.

:!'leste caso. ficará suspenso tal ato ou determinação e seus
respectivos efeitos. enquant.o perriurar essa resolução do Con
,:elho Tr;cnico que poderá, no f'nlan!o modificar :t dita reso
luCão. si se convl'nccr. rm fac·p na I"xposic50 c razões anresen
tadas pelo Prefeito ou Yicc-Prefdto, da procedência das me
didas em qllcsUio.

O fato de já fazer par'tl'. da f:nmnra Renrl'.senl.ativa Pro
fissional e C111!llrnl nno consl illlir:í. incompatibilidade para ser
('scoll! ido membro do Conse) 110 Técnico./

ri - A f!ivilifíc (lI' nmnic.ipios. inspiradn, não: raro. em
inlerl'se~ nollficoR snh<J.1!.rJ'nM. deverá ser revisl.a. de modo
a parll'l' nrlnplnr;.,sc ~ OT'J:'rmiznefin precon:izada.

Qll:tnrln os ml1ni('ipio~ 1.i\'CT'Nri menos cc 20 mil l!::lbil.an
teso I' n1in ftl1' f1()::;~i"cl. a arlo~fío inll'~ral da referida organiza
í,'ão; porirl':í I'sta f,ll'!; ~implifiearin. pela se~uinte fMma:

a) os j'l'p1'l'sl'nlnnll's riish'i1.nis e I)S das associacõf\s pro
fissionais, insl.illlkües l·llll11rnis. etc .. elegerão llma Camara
Reprr:-enlafivn t'1I1 ica. fOI'Jl)nria metarie.pelos representant.es
rias forças noIít.icns e metndcpelos represent.antes das asso
cinc::i'ics profissionais. instituições cul.turnis, etc.;

1)) a dita Cnmara desempenhará suas funções em con
junte'. desaparecendo, neste caso, a especialização de atribui
ções atraz estat.uíela;

c) a referida Camara elegerá o Prefeito e os dois Vice
Prefeitos. bem como os membros do Conselho Técnico Muni-
cipal. " "'

Quando, deviõo a cir·cunst.ancias ainda mais ponderosas,
como sejam as grandes extensões territ6riais. a' pouca densi
dade de população, as dificuldades de comunicações, étc.;JÔr
exigida maior simplificação, obedecerá esta ao seguinte: -

a.) a Camarc3 representativa única elegerá os dois Vice
Prefeitos e o Conselho Técnico Municipal, dissolvendo-se
ap6s esta eleição;'-

b) o Conselho Técnico, aléin das suas atribuições, terá
mais a de legislar; ..

cc' c) o Estado fiscalizará diretamente ol\o!unicipio, sendo o
Prefeito, para tal, eleito pelo Conselho Técnico Estadual.
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Os municipios, afim de que sejam mantidos autônomo~,
deverão ter umá renda anual nunca menor .de 20 contos. Caso
essa condição se não verifique dentro de um periodo nunca
e~cedente de tres anos, a contar da lei respectiva, perderão

. êles a sua autônomia e serão administrados diretamente pelo
Estado, até que se integre a. referida condição.

Out.rossim. adotar.-se-á medida identica com relacão tam
bém aos municípios que. decorrido umdecenio a contar da lei
l'esepectíva. não tenham pelo menos 75 % da sua população
devir'lllmente alfabetizada.

E, enquanto essa percentagem não fôr atingida. perdu
rará a sua perda de autônomia, pela f6rma acima indicada.

ORGANIZAQ,lO DO ESTADO

1 - Os Estados serão divididos em Municipios e Cir
cunscri!:-ões. Estas últimas se comporão de tantos ml.lnicinios
quantos a iei determinar, obedecendo a razões geograficas.
econômicas e políticas. _

2 - As eleir,ões serão feita,:; nos distritoJ municipais.
nas sédlOls dos Municinios e nas sédes das Circunscricões. obe
decendo-se. nw.tatü: 7/1,1l,tandis. ás nOl'mas já attaz estatuidas,
no cnpitulo sôbre "Organização do Municipio".

::\ - A Ílmal do f';,:;t.abelecido para a o'l'l2:anização munici
pl11. h~verá em carla E;;tarlo uma Camal'a Representativa Po
lítica Estadual, eujo mandato emanará do seguinte:

a) o eleitorado distrital. soh a presidência rio juiz distri
tal, elegerá tres representantes para cada distrito:

b) os representa.ntes rios distritos. relmidos sob a presi
rll'mcia do juiz n1l1nieipal, elegerão trcs rC'presentnntes para
cada municipio; .

'c) os represent:mtC's dns ml.lnicinios. reunidos sob a pre
sidência do juiz munir.ipa' da cidade sédc da rircunscrir,ão.
elegerão· tres representantes 'para circunscrição e,:;t.adual:

rl) os represenl.nntes das eircunscric:.iies. soh a pre~;jdf\n~

ria do juiz seciona1. ele~erãn a Camam Renresentat.i\"a Polí
t.íca. composta de 15 membros, dos quais 113 representará a
minoria.

4 - Ha,;erá também. a igual do estahelecirlo' para o Iro
"êrno Municinal. uma Camara Represenf.:üiva Profisilional ~
CuHural do Estado, cujo mandato provirá do seguinte:

Il.) as Camal'as R.f'm-esentativas Profissionais e Culturais
dos municipios elegerão. cada uma, o seu representante;

b) as Associacões Profissionais. Instituições Culturais
011 Forças Morais com finalirlarle educat.ivas. devidamente
org.anizads. em cada Estado. utilizando-se do seu segundo vo- c·

to aualitativo, elegerão os seus representantes. na razão de um
representante para cada ATUPO de 10 -ou fracão de 10 as Asso
ciacões, Instituições ou Forcas atraz mencionadas;

c) esses representantes.- oriundos dessás duas f6rmas
eletivas. elegerão por sua vez, a- Camara representativaPro-
fissional ~ Cultural do Estado. - -

, Todas cas Camaras Celeitas. quer as que funcionem nos
Mllnicipios (Camaras Representat.ivas Profissionais e Cultu
raise eamaras Represent.'ltivas Políticas. Municipais), quer
aS que funcionem na séde dos Estados (Camaras ReIlresentá:...
Uvas, Profissionais e Culturais e Camaras Representativas

u "
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Políticas, Estaduais), terão um periodo ordinario de sessões
durante o ano, o qual não poderá exceder de 120 dias, em
cada ano; caso, porém, últrapassem as sessões tal limite, ne
nhum subsidio vencerão os membros da Camara, durante o
periodo excedente. . -

O mesmo se observará com relação aos Conselhos, eujo
periodo ordinario.de funcionamento anual será entretanto de
180 dias, devendá seus trabalhos ser iniciados 60 dias antes
dos das Camaras, ressalvadas as convocações extraordinarias.

5 =- Adrninisl1'ação:
a) um presidente, elciLo por uma Convenção especial e

por fórma identica ao Prefeito do Municipio;
b) um vice-presidente PolUico, eleito pela maioria da Ca

mara Representativa Política;
c) um Vice-Presidente P1'ofissional, eleito pela Camara

Representativa Profissional e Cultural.
d) um .sec1'etariado -escolhido pelo Presidente, dentre

os cidadãos de reconhecido saber, idoneidade e espirito civico,
e que se comporá. dos seguintes secretários:

Da Econúrnia (correspondente ao da ,AgricuHura, etc,);
Das Finwlças (correspondente ao da Fazenda, etc.);
Da Administração e Ob1'US P'llblicas (correspondente ao

da V iação, etc.);
Da Oraiinizaçao e Assislênc'ia Social (correspondente ao

do Trabalho);
Da 01'(JaJúzação Pol'itica e Justiça (correspondente ao

do Interior e Just:il;a) .
Os quatro primeiros Secretários serão membros natos da

Camara Representativa Prorissional e o último, da Camara
Representativa Política.

, e) ttrn Conselho Técnico Estadual, presidido pelo Presi..;;
denLe uo Estado e formado por: .

1 perito. em, assuntos e~onOmic05, cspe- 1
clalmente no tocante á Agricuiturn., 1
Indústria e ComGrcio' -

1 perito em assuntos finan'ceiros, espe-
c~~lm~nte_em matéria ~e. impostos, ITodos ~;'ettos pela
Olg~~l1:tac~o orcamenLana' e con- Camara Repre-

. tabllld~de~. _ ' .. ( sentativá Pro-
1 perIto em ,~dmmlstraça? e '2bras :!?Ubh-

I
fissional e Cul-

cas, VIaS de comulllcaç;ao, meIOS de tural do Estado.
transporte, etc.; ,

1 perito em Organizacão soci.al, direito I
operario, assistencia social, coopa-
rativismo"etc,;: J

1 perito em Organização Política, . as- .jEleito pela Ca-
suntos administrativos é burocra- m' a 'oa Rep7'e-
ticos, lcgislaçüo civil e compara- sentativa Poli,-
da, redaçüo de leis, eLc. tica do, Estado.

G - As Camaras Representativas, o Prefeito e os. Vice
Prefcitos seriio eleitos por cinco anos, não podendo haver re
eleição para o periodo imediato.
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7 - O tionse'1no Técnico Estadual será eidGo "por "I anos,
s6 podendo os seus membros ser reeleitos para o periodo SI
obtiverem, para tal, o apoio de mais de 213 dos respectivos vo-
tantes. .

8 - reconhecimento de poderes caberá ao Juiz Seccio
nal, com recurso voluntario para a Camara Eleitoral do Su
premo Conselho de Justiça.

9 - A atuação das Camaras Representativas estaduais e
a do Presidente e Vice-Presidentes do Estado sofreriio,mula
tis mutandis, em face do respectivo Conselho Técnico Esla
dual, as mesmas restrições e limitações estabelecidas com re
lação ás Camaras Representativas Municipais e aos Prefeitos
e Vice-Prefeitos dos Municipios.

FUNCIONAMENTO GOVERNAMENTAL DO ESTADO

1 - A Camara Representativa Profissional e Cultural dos
Estados tem funções idenlicas ás da Camara Profissional e
.9ultural dos Municipios, rtl.tllalis rnutarulis.

Caso ela represente mais de 66 % do eleitorado estadual,
terá essa Camara o diI-eito de véto preliminar, a igual do que
ficou atrás estabelecido para a Camara congenere dos Muni-:
cipios.

2 - Á Camara Representativa estadual aplicam-se, 1ntl
tatis mtltandis, os mesmos dispositivos referentes á Camara
congenere dos municipios.

3 - .A administração estadual. também rnulalis mulan
dis, se regerá por nórmas iucnLi(;as ás que já atrás se estabe
leceram para a administração municipal.

As funções do l-'resitlenle c dos Vice-Presidentes do Es
tado são simetricamente iguais ás do .Prefeito e dos Vice
Prefeitos municipais, delus diferindo apenas em que se exer
cem com a coiabortll:ãu constanledo Secrelariado.

Os secretários da Eeonõmia, Finanças e Administração
.. desempenharão as suas funcõc;5 executivas sob a direção e a
fiscalização imediatas do Vice-Presidente Profissional.

O secretário da Org·anização e Assistência Social e o da
Organização Política e Ju::>tiça, sob a direcão e a fiscalização
imediata::> do Vice-Presidente Político.

4 - O Conselho Técnico Estadual terá funções e prerro
gativas identicas ás dos Conselllos Técnicos l\Iunicip:ús.

:Ficam estabelecidas, em favor dos t.:onselhos Técnicos
Estaduais, com relac;.ão á atuação da Camara .Representativa
Profissional e Cultural (estadual) e dos Presidentes e Vice
-Presidente do Estade, restrições identica::> ás que ficaram
atrás estabelecidas na esféra municipal, para a Caroara con-
genere. -=

5 - A organização administrativa estadual acima esbo
çada será simplifieada, no tocante ao Secretariado, consoante
as nor~as seguintes: .

a) quando as rendas anuais do Estado não atingirem a
20.000 contos, os secretários se reduzirão a 2 :c_-um de
Econõmia, Financase Administração; ;outro; de Organização
Político-Social e Justiça. .

b) quando ditas rendas estiverem compreendidas entre
20 e 100 mil contos, o Secret."lriado da Econõmiá, Finanças e
Administracão se desdobràráem2' secretários: - um de Eco-



nômia e finanças; e outro de Administração e Obras PÚ-
blicas; _

c) quando tais rendas excederem de 100 mil contos, fi
cará mantida a organização -normal, já atrás estabelecida.

ORGANIZAÇ"lO DA REPúBLICA

f - A República será dividida em 22 Estados, como tal
considerados o atualDist.rito Federal e o Territ6rio do Acre.

Os Estados gozarão de autonomia, s6mente no que se re
lacionar com o seu int.eresse domestico. Em tudo quanto se
refletir na esféra dos interesses nacionais, como. por exem
plo. nos assuntos econômico-financeiros, de educaçã.o, de
saúde pública. organização social, etc. de acentuada impor
tancia. sofrerão êles o contr61e dá União. subordinando-se ás
diretrizes 'traçadas pelos respectivos Conselhos Técnicos, inte
grantes da maquina governativa federal.

2 - As eleições para os postos do Govêrno Federal serã.o
realizadas nos municipios, circunscrições estaduais e Estados
obedecendo ás mesmas normas previstas para as eleições
referentes aos govêrnos do Municipio e do Estado.

3 - O Poder Legislativo Federal será constituido de uma _
Camara Represent.ativa Política Nacional e de uma Camara '
Representativa Profissional e Cnlturnl da Nação.

O mandato da primeira dessas Camaras emanará do se
guinte:

0.) far-se-á a eleição de representantes das circunscricões
estaduais, segundo o processo já estabelecido para a eleição
das Camaras RepresenL:'l.f.ivas Políticas estaduais;

b) êsses rerJresentnnl.es elus circunscricões estaduais, en
tão. sob a. presidên~ia do, '.in;z seccionnl' re>mecf.ivo. em cana
Estado, ele~er:io a Camara Representaf.ivaPolítica Nacional,
composta ele 6 represcntl'lntes para cada Estado, reservando-se
sempre 113 para a. minoria.

4 - O'.mandato da segunda camara provirá do seguinte:
n) as Camnras Repres('nf.ativas Profissionais e Culturais

dos Estad'os p.legerão cada uma o seu 'represent.ante;
b) as Associações Profissionais. Instituições Culturais ou

Forças Morais acordes com as tradiçõ~s e tendências do povo
brasileiro, úf.ilizando-se elo seu terceiro voto qualitativo, ele-
gerão os seus representantes. .

Uns e ontros elêsses represent.ant.es. elegerão a Camara
Representativa Profissional e Cultural dopais. composta de
,um' número de membros equivalentes a tantos representant.es
-quantos grupos de 120 mil habitantes existirem em cada um
dêsses Estados.

5 - Aduracão do mandato e o periodo de duração das
sessões dessas duas Camara e dos Conselhos Técnicos obede
cerão ás mesmas normas .iá estabelecidas para as Camas Re
presentativas dos Municipios e dos Estados.

6 -"Administração:
0.) um Presidente, eleito por uma Convenção espMial,

em forma identica á da eleição do Presidente do Estado;
b) um Vice-Presidente Político, eleito pela Camara Re

presentativa Política Nacional, por maioria de votos;
c) um'Vice-Presidente Profissional, eleito pela maioria

da Camara Representativa Profissional e Cultural do País;
...;::~ ,.::-
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d) um SeCl'etariado (ou lfinisLerio) escolhido pelo Pre
sidente, dentre os cidadãos de reconhecido saber, idoneidade
e espirito civico, composto dos seguintes secretários:
1 da Econõmia, correspondente ao da Agricultura;
1 das Finanças, correspondente ao da Fazenda;
1 da Administração e Obras Públicas, correspondente ao da
Viação;
1 da Organização e Assistência Sociais, correspondente ao do
Trabalho;
1 da organização Política e Justiça, correspondente ao da
Justiça;
1 da Defesa Nacional, correspondente aos da Guerra e da
Marinha;
1 das Relações Exteriores, c:orrcspondente ao das Relações
Exteriores.

Os quatro primeiros secretários serão membros natos da
Camara Representaliva Profissional; o quinto da Camara
RepresenLativa Política e os dois últimos prestarão apenas
informações a ambas as Camaras.

e) tun Conselho Técnico !'iacional, presidido pelo Presi
dente da República, e constituido de 13 membros, a saber:
1 perito em assuntos econumicos, especialmente em questões

ligadas á esféra da Agricultura, das Indústrias e do
Comércio: ..

1 perito em assuntos financeiros, especialmenLeem matéria
de impostos, sistemas bancarios, organização orçamen
tária e contabilidade.

1 perito em Administração e Obras Públicas, vias de comu
nicacão, meios de transporte, etc.·

1 perito em Organização Socütl, direito operario, assistência
social, cooperati\'ismo, etc.
(Todos eleitos pela Camara Representativa Profissio

nal e Cultural do Pais) .
1 perito em Organização Política, ass1.ll1tos administrativos e

burocraticos, etc.
i perito em Legislação Civil e Comparada, redação de leis,

etc. (ambos eleitos pela Camara Representativa Polí-
tica Nacional) . ..

Tomará parte ainda no COl1selho· Técnico Nacio
nal um delegado de cada um dos COllselh·os Técnicos
anexos ao Secretáriado, os. quais elegerüo pura tal um
dos seus membros.

O mandato, a duração das sessões e as condicões de re
elegibilidade dêsse Conselho Técnico Nacional e dos Conse
lhos" anexos ao Secretariado obedecerão a normas identicas
ás estabelecidas para os Conselhos Técnicos estaduais.

O recOnhecimento de poderes das Camaras Representati
vas do país e dos Conselhos Técnicos será feito pelaCamara
Ele:itor.al do Supremo Consel!ho de Justiça, 'com recurso vo
luntario para o plenario do mesmo.,,'Supremo Conselho.

O r.econhecimento de :poderes do Presidente e dos Vice
, Presidentes da República caberá, em instancia irrecorrivel,

ao Supremo Conselho de Justil;a.·'
A atuação das Camaras Representativas do país e doPre

sidente e Vice-Presidentes da República sofrerá, 'ntutatis
'mutandis, em face do Conselho Técnico Nacional, as mesmas
restrições e limitações atrás estabelecidas com relação' ás Ca
maras Representativas dos Municipios ,e dos Estados e aos
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Chefes dos Executivos Municipal e Estadual (Prefeito:! e Vi
ce-Prefeitos; Presidentes e Vice-Presidentes).

Identicas restrições e limiLac,ões sofrerá também a atua
ção dos Secretarios, em face dos Conselhos Técnicos anexos
ao Secretariado.

f) Conselhos técnicos anexos aos secretariados:
Um Conselho Técnico Econômico, presidido pf'lo Secre

t.ário da Economia e constituido de 15 membros, !eleitos ,!pela
Camara Representativa Pr()!fissional e Cultur,al, a saber:

3 peritos em Economia Polític,a e Economia Social.
1 perito em Estatistica Econômica.
1 perito em Engellharia, organização e execução de obras

públicas.
1 perito em Comércio, e atividades correlatas.
1 pcrito em Indústria, idem.
1 pcrito em Agricultura, idem.
1 perito em Pecuaria, idem.
1 perito em Metalurgia, idem.
1 perito em Energia hidraulica, idem.
1 perito em Transportes e vias de comunicação.
1 perito em Química iuaD.strial.
1 perito em Organização tributaria.
1 perito em Sistemas bancarias e organizações de crédito.
Este Conselho poderá, no seu funcionamento, subdivi-

dir-se em sub-conselhos, qnando houver de tomar conhe
cimento de assuntos cspecializados, em cada um dos seLô!'es
econômicos e consoantes as necessidades práticas do proble
ma a resolver.

Um Conselho Técnico Financeiro, presidido pelo se
cretário das Finanças, e constituido de 9 membros, eleitos
pela Caroara Reprcsentativa Pl'ofissionale Cultur:il do país,
a saber:

1 períf.o em Ciéncia das Finanças.
1 perito em Assuntos Tribulários.
1 períf o em Conlabilidade.
1 pcríto em Organizaçüo Bancária.
1 .perílo em Organização Bancária .

.1 perílo em Orgunização Or(;.amentaria.
:1 perílo em Racionalização das Rcndas do Patrimonio

Nacional. .
1 perílo em Rccionulizuf;ão da Arrecadação Tribulária.
1 períto em Tarífas Alfandegárias e Organizac·ão Adua

neira Internaeional.
1 perílo em nacionalização da Desp~sa Pública.
Um Conselho Técnico de Administração e ObráS-: PÚ

blicas, .presidido pelo secretário da Administração' e Obras
Públicas e constituído de 9 membros, eleitos pela Caroara
Representativa Profissional e Cultural do país,o a saber-:

1 períto em. Ciência da Administração.
1 perito em Dir~ito Administrativo e Jurisdição Admi-

nistrativa Contenciósá.· _
1 perito em Racionalização da Contabilidade e dos ·Ser

viços .:Burocrátiêos.
-- 1 perito em Vias de Comunicações e Meios de Trans

porte Terrestre.
1 perito em Vias de Cumunicacão e l\{eios de Trans

porte Maritimo,- Fluvial" e Aereo.
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1 perUa em Técnica Portuá.ria.
1 perito em Irrigacão e_C Abast.{)cimento daglla.
1 perno em Assuntos Comérciais, ligados ao interesse

das repartições públicas. .
1 perito em Racionalização da E:x:e~ução de Obrás PÚ

blicas.
Um Conselho Técnico de Oraani::;ação e Assistênda So

ciais, -presidido pelo secretário da Organização e Assistência
Sociais constituído de 25 membros. eleitos nela Camara Re
presentativa Profissional e Cultural do país, tripartido nas
secçõDs seguintes:

0.) Secção de Organizaciio e Assistência Sociais, propria-
mente ditas, formada de 9 membros, a saber:

1 perito em Legislação Social.
1 períto em Direito Operario.
1 perito em Seguros e Cooperativismo em geral.
1 períto em Regulamentação de Indústrias e do Tra-

b:tlho_ Operaria.
r períto em Assistência Operaria.
1 perito em Cooperativas de cr~(lHo e de consumo.
1 perít.o em Cooperativas ele produeão.
2 péritos em Assistência aos enfêrmos e seus asseme

lh:tdos.
b) Secção de Saúrle Pública, formada por 6 membros, a

sabér:--
1 perito em Administração Sanitária.
1 perito em LegislaGão e Convenções Sanitárias.
1 perito em Estatística. Vital.
2 perítos em Profilaxia Geral e outros assuntos sani

tários.
,2 peritos em HigiêneSocial.

c) Secção de Educação, formada de S membros, a saber:
1 perito em Em:ino primário.
1 perilo em Ensino secund:írio.
1 períto em Ensino normal.
1 perna em Ensino superior.
1 períto em Ensino profissional.
1 perfto em Ensino artístico.·
1 períto em Educa(~fio moral.
1 perito' em Educação física. _
Um Conselho Técnico PolUico, presidido pelo secretá

rio da Organizaçãcr Política e ,Tustiça e constituido de 10
membros, eleitos pela Camara Representativa_ Política Na:-
eional, a saber: -

1 períto em Org:~mi:~ação Político-Adminis-trativa.
1 períto em Contabilidade Pública.
1 períto em_Direito Público.
1 períto em Legislação Civil e Comparada.
1 períto em Legisla0ão Penal.
1 períto em Legislacão de Menores. ;:'
1 períto em Legislação Militar_
1 perUa em· Organização Judiciária e Direito Pro-

cessual. o
1 períto em Assuntos de Técnica Policial.
1 períto em Direito Eleitoral e Organizações Parti-

dárias. . .
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Um Conselho Técnico de Defêsa Nacional. presidido
pelo secretário da Defêsa Nacional e composto de 9 mem
bros, escolhidos pelos órgãos técnicos militares, a saber:

1 perito em Direito Militar.
1 perito em Administrac-ão Militar.
1 perito em Organizacão de Serviços Técnicos.
2 peritos militares do Exército.
2 técnicos militares da Marinha.
2 técnicos em Aviação Militar.
Um Conselho Técnico das Relações Exte1·iol'es. presi

dido pelo secretário das Relações Exteriores, e constituído
de 9 membros, a saber:

1 periío em Direito MiÜtar.
1 periLo em Administração :Militar.
1 perito em Organização de Serviços Técnicos.
2 técnicos militares do Exército.
2 técnicüs militares da l\farinha.
2 técnicos em Aviação 1'Iilitar.
Um Conselho Técnico das Relaç{jes Exteriores, presi

dido pelo s8{:retário das Relações Exteriores, e constituido
de 9 membros, a saber: .

1. períto em Direito Internacional. IEle'iíos pela Ca-
i perito em Direito Internacional Pri- ma1'a Repre-

'lado e Diplomacia. sentaUva Poli-
1 perito em Política Internacional tica.

1 perito em Economia Internacional.
1 períto em Regimens Aduaneiros e Tra

tados Comerciais.
1 périto em Propaganda Comercial e In

tercambio.
1. períto em História Diplomatica, 'Pro

tocólo e Tratado em Geral.
1. fécnico mUital' da :'If:u'inha.
1 técnico militar do Exército.

COMISSõES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS'

Além dos conselhos técnicos, atraz enumerados, pode
rão as camaras representativas eleger comissões técnicas,
especialiZadas em certos e determinados assuntos, toda' vez
que o interesse público o exigir. Tais comissões poderão ser
formadas quer de membros das aludidas camaras, quer de
cidadãos ás mesmas extranhos, mas de reconhecido sabeL'
e competêncià no assunto.

Ditas comissões colaborarão com os conselhos técnicos,
facilitando e completando a sua atuação, sem quebra' das
prerrogativas conferidas aos referidos conselhos; podendo
também funcionar junto ás diretorías administrativas, agin
do pela mesma fórma que os conselhos técnicos especializa
405 junto aos secretários .

.FUl'ICIONAJ.'\1ENTO GOVERNAMENTAL DA REPúBLICA

1. A Caroara Representalíva Profis~ional e Cultural do
país tem funções identicas ás estabelecidas para as Camaras

o RepJ:esentatívas Profissionais e Culturais dos Estados e doS
M'Unicipios.,mt~to.ti8 mútan.di$.
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Caso ela represente mais de 66 % do eleitorado nacio
nal,. terá essa Caroara o direito de véto preliminar, seme
lhantemente ao que ficou estatuido para as Camaras con
generes dos Estados e dos Municipios.

2.. A' Camara Representativa Política Nacional apli
cam-se, mutatis mutandis, as mesmas régras formuladas
para as Camaras idênticas, dos Estados e dos Municipios.

3 . A Administração da República também, mutatia
mutandis, reger-se-á pelas mesmas normas estabelecidas
para as Administrações Estaduais e Municipais.

As funções de presidente e vice-presidente da Repú
blica são simetricamente iguais ás de presidentes e vice
presidentes dos Estados.

Os secretários da Economia. das Financas, da Adminis
tração e Obras Públicas desempenharão as suas funções
executivas sob a direção e fiscalização imediatas do vice
presidente profissional .

. Os secretários da Organização e Assistência Sociais e
da Organização Política e Justiça, sob a direção e fiscaliza
ção imediatas do vice-presidente político.

Os secretários da Defêsa Nacional e das Relações Ex
teriores serão subordinados diretament~ ao Presidente da
República.

IV

Encarada pelo prisma da sua realização, a ideologia d~.te
PROGRAMA propugna as soluções adiante e:epd8/4I
para os problêmas a seguir:

I - NAClO=,ALIDADE

- Instituição de.um Govêrno Republicano, inspirado na
consideração de que uma das causas mais importantes dOI
nossos desacêrtos administrativos, da nossa desorientação na
gestão dos. negócios públicos e na realização dos programo.l
de govêrno, em inteiro divórcio com as conveniencias e ne
cessidade fundamentais da coleiividade nacional e das cole
tividádes estaduais, - está no preconceito da oniciência
que os nossos homens de govêrno, pelo só fáto da sua inves
tidura nos cargoo, a .si mesmos se atribuem, com relacão. ao
conhecimento dos negócios públicos e ao exame dos interes
ses coletivos.

.. Disso resulta que a solucão dos multiplos problêmas
de administração pública. econômicos, sociais, culturais fi
jurídicos, extremamente complexos, - é dada ~babitualmen
te por simples inspiracão, por ciência infúsa, por máras
leituras de gabinete, sem q:ue se atente ná. realidade bra
sileira. No intuito de evitar os malefícios produzidos 'por
tãoerronea conviccão, infelizmente generalizada nas cha
madas elites governamentais, serão creados Conselhos Té
cnicos, como órgãos permanentes de consulta obrigatória.
colaboradores e participantes do Govêrno Federal e dos Go
vêrnos Estaduais e Municipais~ Tais conselhos-"serão organi
zados de molde a atender, simultaneamente, ás condicões de
representação dos interesses das classes e de independência
e supremacia em face dos poderes governamentais.

- Elaborar planos gerais~ harmônicos, para o desen
volvimentoequilibrado e gradatívo das fôrc;:.as vitais da Na-
cionalidade. .

VOLUME 1ll
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- Constituir um Secretáriado da Administração, ba-
seado rigorosamente nos requisitos essenciais da capacidade
técnica e do espirito cívico. -'

- Considerar todo o indivíduo com direito á existen
cia e estatuir, para calcular e assegurar a subsistência in
dividual, um padrão mínimo de vida, variavel segundo as
épocas de críses e as diversas regiões do país. A miseria
como resultante da culpa do individuo é um crime dêste;
a miseria sem culpa do individuo lhe dá direito á imediáta
proteção do Estado. "

- Eliminar todas as fôrças que atuem em sentido con
trário á unidade nacional, ao mesmo tempo que se presti
giarão as fôrças e instituições sociais que atuem benefica
mente no sentído dessa unidade.

2 - ECONOMIA

- Considerar a Economia Nacional como um dos ele-
mentos preponderantes da Nacionalidade. -

- Crear um Secretariado da Economia, em báses am
plas e racionais.

- Crear um Cons_elho Técnico Economico, que assista e
participe das deliberações do Secretariado da Economia.

- Reorganizar o Departamento Nacional de Estatística,
de modo que possa o mesmo dispôr de elementos para al
cançar, no seu conjunto, o panorama da vida economica na
cional.
~ Organizar planos ~conomicos de produção, consumo

e coordenação dos elementos da riqueza, o que deverá ser
. feito pelo Conselho Técn.ico Economico e J:)elas Comissões
Especializadas, devendo tais planos vigorar para prazos de
terminados.

- Centralizar os Serviços Economicos e toda a Legisla
ção que posa interessar á Economia Naciqnal.

- Subordinar a Legisl~ão que, diréta ou indirétamen
te, venha a influir na esféra da economia, aOs plános de
desenvolviine-nto economico devidamente õrganizados pelas
entidade.s atraz citadas.

- Organizar a vida econômica em conformidade com os
princípios da Justiça e com o fito de assegurar a todos a
existência digna da pessôa humana. Dentro desses princípios,
é respeitada a liberdade econômica do individuo.

- Considerar o produtor como o elemento vivo da pro
dução e os trabalhadores como os elementos primordiais, .a
preponderarem no desenolvimento da Economia Nacional e,
consequentemente, na própria legislação' econômica. ,_

- Considerar o produtor como o elemento ivo da pro
dução e que, aliado ao trabalhador, constitúe, na verd.3:9-e, uma
indiscutível fôrca vital da Nacionalidade.-

- Considerar o capital como um fator imprecindvel á
atividade econômica e, pois, materialmente util" quando so
cialmente produtivo.

---'- Considerar as Terras como adstrítas á proprie.dade
privada, dêsde que não sejam indispensaveis á Sociedade•.

- Promover a utlizacão social das terras devolutas e das
que tenham sido ilegalmente ocupadas; e usufruídas por ter
ceiros, afim de que," depois de revertidas ao patrimônio co-:
letivo, possam ser utilizadas na locali7.acão de nucleos co-'
loniais cooperativos. .

- Estabelecer a obrigatoriedade, por parte dos govêrnos,
de reduzir ao mínimo possivel todas as fórmas de latifundios,
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especialmente nas faixas de territorio pr.oximas ao litoral e
ás vias de comunicação.

. - Fir~ar a obrigat?rie~ade do cultivo d~ terras pró
XImas ás VIas de comumcaça0, sob pena do seu aproveita
mento pelo Estado, que as transformará em nucleos coloniais
para localização de familias de agricultores. '

- Intensificar a colonização das terras incultas, medida
que deve ser considerada das mais importantes para o de
senvolvimento nacional.

- preparar racionalmente o aproveitamento das terras
loc~lizadas em regiões sujeitas a críses climatéricas, de modo
a fIxar o homem ao seu "habitat", transformando um e ou
tro em fatores verdadeiros da riqueza.

Proteger e estimular o mais possível a formação e a
manutenção da pequena propriedade rural, mediant·c a trans
ferencia diréta de lótes de terras cultivaveis para o trabalha
dor agr~cola, de prefencia o nacional, auxiliando-o a formal',
em terra própria, a concretização do seu modesto patrimônio,
corno elemento básico da sna prosperidade e do seu bem
estar.

- Trabalhar -sistematicamente por tornar os meios ru
rais desejados pelas populações, proporcionando-lhes, para
tal, a salubridade, a segurança e o conforto indispensaveis,
mercê de medidas adequadas e de leis de proteção especial.

- Controlar o Estado a repartição e a utilização do sólo,
de maneira a impedir os abusos, afim de facultar a todo o
brasileiro uma báse territorial sã, roporcionando ás famiJias
nacionais, especialmente ás formadas no seio do proletaria
do rural, terras que lhes facilitem a habitação e a subsis
tência, outorgando-lhes ao mesmo tempo os meios de explo
ração do sólo, de conformidade com as suas necessidades.

- Organizar patronatos agricolas, de moda a assegurar o
trabalho aos desocupados, provindos dos meios urbanos ou
dos próprios centros rurais.

- Crear um Tribunal de Terras, que estude e resolva
os litígios relativos ao domínio, posse e exploração do s610.

- Obrigar o proprietário de terras, cujo valor exceda
trinta Illil vezes o padrão mínimo de vida, a pagar determi
nado impôsto sôbre uma renda, que se estimará equivalente á
metade dos chamados juros legáis, mesmo que tais terras
não cheguem a proporcionar tal renda.

-=:- Crear um impõsto especial sõbre o arrendamento de
-terras, firmado no princípjo que só quem trabalha a terra é
digno de lhe 'usufruir os proventos.

-Respeitar o direito patrimonial de propriedade, mas
evitar que venha isso a favorecer o--parasitismo negocista, in
saciável:e dissimulado, para o ·que sempre se terá em, vista
a função social da propriedade.

- No conceito da propriedade, não se p6de sobrepôr á.
função social o interesse indIvidual. "

_ O Estado póde transferir para a coletividade a pro
priedade das emprezas particu:lares, sucetiveis de socializa
éão, dêsde que indenize os seus donos segundo o valor da
aquisição e dos capitais aí investidos, mais os jUl:9s legais,
podendo ainda basear-se sôbre o último balanço ou sôbre
os jmp6stos pagos.

_ Estabelecer uma legislação para regular o exercí
cio do direito de desapropriação por necessidade ou utilida
de pública, a-qual deverá ter vigencia tanto na esféra federal
como na c estadual e na municipal. ""
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Instituir um cadastro imobiliário e patrimonial, perfei
tamente organizado.

- Nacionalizar o mais possivel as riquezas naturais
(minas, aguas e florestas) .

.....:. Tornar as riquezas' naturais um bem soeial, que re- .
sulte verdadeiramente em benefício da coletividade.

Desapropriar as minas, fôrças hidraulicas e demais
valores naturais, pelo preço de aquisição e valor real das
bemfeitorías, acrecído dos juros legais, ou pela soma
exáta do seu valor, segundo o ultimo balanço ou conforme
os impóstos pagos. .

- Organizar planos racionais para o aproveitamento
das riquezas naturais.

- Estabelecer e desenvolver a indústria siderúrgica,
em moldes que assegurem a sua exploração frutuosa 'para
a Nacionalidade. .

- Organizar um Código das Minas.
- Organizar um Código das Aguas.
- Organizar um. Código dos Florestas.
- Legislar sôbre as heranças, em báses racionais c

justas, eivtanr.lo o mais possivel a evasão, para o exterior,
da riqueza ganha no país.

-'- Estabelecer régras inteligentes e justas para re
gular a atribuic·ão de herança, e até sôbre as doações que
não visarem fins beneficentes, providenciando para que seja
adotada uma percentagem progressiva, em favor do Estado,
sôbre todas as transmissões hereditarias ou testamentá.
rias, percentagem essa que irá constituir um Fundo de
Beneficência Social, redundando assim em proveito dos

fracos e necessitados.
- Coactar por todas as maneiras o exercício da usura,

que ficará interdíta por lei, fixando-se -as taxas maximas
de juros que poderão ser licitamente estipuladas, nos em
presUmos e o~rações de créditos.

- Considerar o problêma das sêcas como eminentemen
te econômico, a(J invés de .um simples têma sentimental.

Nesta ordem de idéas, proci.lrarsolucioná-Io sistemá
tica e progressivamente, s.egundo um plano geral, cientifi
camente organizado, desenolvendo-se a construção de açú
des, promovendo-se a irrigação das terras sêcaspelos
meios e processos mais condizentes com os preceitos da té.;
cnica, e estimulando-se a localização de uma parte das po
pulações flageladas em. nucleos coloniais, organizados em
zonas férteis e favoraveis á cultura do s610. -

-- incentivar toda:; as fórmas de produção agricola,
tendentes a aumentar verdadeiramentb a riqueza nacional,
principalmente, as culturas de yrodutos essenciais á ali
mentação, ao vestuario e ás nt::cessidades principais da
vida coletivo. .

- Fomentar a policultura do solo, orientando a ativi
dade do agricultor para o meneio das atividades mais repro
dutivas, abandonada tanto quanto -=-possível a mirágem da
monocultura de produtos exóticos, artificialmente valorizados
pela ação dos govêrnos. .

- Fazer adquirir pelos govêrnos e distribuir -p~los mu
nicípios agrícolas maquinárias e instrumentos destlDado~ á
racionalização e ao aperfeiçoamento da atividade produtIva
do agricultor. >

. - Organizar~ técnicamente um serviço espeçial de esta
tística < da produção nacional, de molde a servll' de segura
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orientação ao Secretariado da EconOmia em qualquer das
unidades politicas do país. '

- Incentivar por todas as formas a pecuária, para que
se desenvolva e l?rospere essE!l ramo da nossa riqueza, ado
tando para tal fIm uma serle de medidas governamentais
qU~, ~m co~certo com a iniciativa privada, logrem atingir· o
obJetIvo aCima.

. . -:- Fazer a~quirir pelos govêrnos e distribuir pelos rnu
mClplOS pastorIS reprodutores animais, que melhorem e

. ~perfeiçoem os rebanho~, dotando ao mesmo tcmpo o cria
dor nacional dps mE;ios e recursos indispensáveis ao selecio
namento, SUb.slstêncla e melhoria de seu gado.

- IncentIvar por todos os meios a formação, o desen
volv~n~ento e. a manutenç~o das indústrias que empreguem
m.aterla genumamente naCIOnal, e das que produzam gêneros
de alimentação e artigos de pI'imeira necessidade •.

- Estabelecer um rumo inteligente e prático para a po~
lítica protecionista, afim de que ela somente venha a bene
ficiar as indústrias verdadeiramente aclimatadas no ambi
ente nacional, c jamais redunde em proveito do parasitismo
de indústrias artificiais e nocivas ao aparelhamento de vida
das classes humildes.

- Organizar um sistema tributário consolidador da eco
nomia nacional, verdadeiramente intensificador c barateador
da nossa producúo, e que logre, ao mesmo tempo, ser um
instrumento hábil de reivindicação social, haseado sôbre:

a) lançamento do imposto territorial, calcado sôbre o
valor venal das terras, excluidas as bemfeitorias e habita
ções para os proletários rurais, tendo em conta o grau de
aproveitamento social dessas mesmas terras e o caráter pro
gressivo que, em certos casos, deve revestir este imposto;

b) organização integral de um sistema de impostos pro
:gressivos sôbre a renda, cujo produto será principalmente·
aplicado em obras de Assistência Social; .

c) abolição gradual dos impostos de exportação, sejam
eles. cobrados pelos municípios, Estados ou pela própria
federação;

d) extinção das barreiras tributárias inter-municipais
e inter-estaduais;

e) revisão '.metódica e mOdificação racional dos direitos
de importação, afim de corrigir, no verdadeiro sentido eco
nômico, o nosso mal orientado protecionismo aduaneiro;

f) supressão dos direitos de importação sôbre artigos de
alimentação, consumidos pelas classes pobres e não produ
ZIdos no país;

g) supressflo dos direitos de importação sObre prqdutos"
industriais não produzidos no pais e necessários ás VIas de
comunicação, transportes, desenvolvimento agrícola c, afi
nal, úteis ao progresso'·da nacionalidade;

,~h) supressão dos direüos de importação sôbre artigos
necessários :lO incremento da pecuãria nacional;
. i) supressão dos direitos de importação sõbre artigos

'de primeira ~ecessidade, }:?rodu.tos qUí1D!CO~ in.dispen~áveis·
á Saúde PúblIca e aproveltávels pela mdustrla naCIOnal,
desde que se t:C:l.te de artigos sem similares na produção
.oobrasileira;.

'j) redução geral e l?rogressiva dos impo~tos indireto~
que· influirem noencareClmento do custo da VIda;

k) diminuição do imposto sôbre a importação rlD papel
>~'destinado ã fabricação de livros· e artigos escolares, e do
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material tipográfico com idêntica finalidade bem assim de
impostos sôbre o papel e material para jornais;

l) centralização e federalização de' todas as leis tribu
tárias, de modo que toda a arrecadação dos impostos venha
a ser feita "Dela \\1"Ó\\1"ia União Fede;ra1, atl"avés de ret>arti~

ções pela mesma dirigidas .e que funcionarão nos Estádos e
nos Municípios.

Far-se-á então a repartição equitativa das quotas
da. Receita entre a União" Estados e Municipios, segundo um
crItério' prollorcional estabelecido {lor lei federal, cabendo
áquelas unidades políticas a devida autonomia para o em_o
prego das rendas acima obtidas;

m) revogação de todas as isenções de impostos molda
das em mero favoritismo, sem nenhum reflexo benéfico na
economia coletiva, e proibição de idênticas concessões nO
futuro, ainda que inscritas em instrumentos contratuais de
serviços públicos;

n) creação de um imposto nunca inferior a ;> 0\0, sôbre
os dividendos e juros pagos ou levados a fundo de reserva
(sem prejUizo dos impostos estaduais), e que deverá ser
cobrado de todas ~ companhias ou emprêsas com sede no
territorio nacional, ou cujos negócios principais sejam aí
localizados, ou que explorem riquezas nr.cionais~ "

o) estipulação de tratados comerciais e convenções adu
aneiras com os países estrangeiros, de modo a defender me
lbormente e a colocar vantajosamente as sobras da nossa
produção, favorecendo assim os saldos ela balança comercial
((o Brasil.

- Enquanto não fOr possível estabelecer a unidade de
competência tributária, fical'ão pertencendo exclusivamente
á competência tributária da União os impostos de importa
ção e os de exportacão, bem as:;im os impostos relativos a
atos jurídicos e a papeis públicos, destinados a produzir
efeito .em todo o território naoional.

- Os Estados terão a exolusividade sôbré os impostos
de transmissão de pi'o})-ried~de, imj)ost,os sü"bte a tenda, im
posto territot'ial, imposto predial e de heranc~s e legados.

- Org3!!izar um sistema de crédito verdadeiramente es
timulador e coordenador' da producão, mediante a' institui
ção de um aparelhamento bancário na.cional, que- defenda
simultaneamente () trahalhador e o produtor, e não unica
meute os intermediários, baseado. sôbre:

I - Eslabelecimento de instituto,; de. crédito que favo-
reçam: .

a) a organização da pequena propriedade;

b) a colonização das terras inapro-veitávers;
c) o aproveitamento das riquezas naturais;

d) o desenvolvimento da pequena indústria;
e) o desenvolvimento da produção poliagrícola;

f) o incremento da pecuária pelo selecionamento;

g) o auxílio ás indústrias que empreguem matéria pri
ma verdadeiramente nacional e ás que se -relacionem com a 
fabricação de artigos .. de primeira necessida.de, d~ gêneros
alimentícios ou de instrumentos ",e utensílIOS atmentes á

agricultura e á pecuária.

II - Abolição da Ynterferência direta ou indireta ,do
Estado, por si ou por intermédio de bancos ao mesmo li

gados, no sentido de operar a valorizacão artificial de pro
dutos, com prejuizos para a economia nacional, interferên-
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cia esta. que será também vedada ao Estado na esfera· do
comércio em geral.

- Considerar OS estabeleclmentos bancários e todas a!
emprêsas que dependem diretamente do Governo, no tocante
á propriedade ou aos capitais, co~o órgãos de desenvolvi
mento das atividades nacionais, não podendo, por isso, Sel
administrados como fontes extraordinárias de lucros, e por
tanto sem direito, os seus funcionários e diretores, a situa
cões privilegiadas, em vencimentos e gratificações, em com
paração com os demais servidores da Nacão, aos quais, aliás,
devem ser equiparados, dentro dos moldes da justiça.

- Reformar a legislação comercial, de modo a adaptá-la
ã técnica da moderna organização econômica.

-- Proibir os monopólios, os trllsts e as organizações se
melhantes, que visem fixar preços elevados aos gêneros de
alimentacão e ás utilidades indispensáveis á existência in
dividual, aplicando penalidades inflexiveis aos infratores
dessa regra proibitiva.

- Reformar rigorosamente a legislação atinente ás so
ciedades anônimas e ás falências e concordatas.

- Estabelecer normas reguladoras do comércio com o
exterior, fiscalizal1do-'o e controlando-o por forma proveitosa
á economia nacional.

- Firmar a padroniza.ção oficial dos nossos produtos de
exportação.

- Nacionalizar o mais possível as vias de transporte e
comunicação, bem assim as emprêsas de navegação de ca
botagem e de c:\.-ploracão de portos brasileiros, uniformi
zando equitativamente as taxas portuárias.

-Organizar um plano geral, ferroviário e rodoviário,
para todo o país, o qual será executado gradualmente, se
gundo os interesses da coletividade c os da Defêsa Nacional,
e jamais ao sabôr de interesses regionais ou de ,influên~ias

ocasionais.
'- Determinar um sistema de coparticipação, nesse pla

no, da União, Est~dos:.e Municípios.

3 -: FINANÇAS

- Considerar a bôa organizacão financeira como indis
pensável ao· desenvolvimento econômico da Nacionalidade.

- Crear um Secretariado das Finanças, qU(l centralize
e contrôle toda a esfera financeira da administração do
pais.
~ Crear um Conselho Técnico Financeiro, que funcio

nará junto ao Secretariado das Finanças.
- Reorganizar, racionalmente, o aparelhamento admi-.

nistrativo fiscal.
- Estabelecer a publicidade obrigatória das demonstra

ções financeiras e assuntos que lhes forem correlativos.
- E$tabelecer a publicidade obrigatória dos balanços,

relatóriós especiais e periódicos, balancetes e outras demons
trações gráficas do estado das fInanças públicas.

- Organizar, de maneira uniforme e prática, um sis
tema racional e eficiente 'para c meneio da Contabilidade
Pública, de molde a facilitar verdadeiramente a fiscalização
e o exame de todos oS seus aspectos.

- Delimitar, clara e insofismavelmente, as esferas fi
nanceiras da União, Estadose"Munieípios.

--'- Centralizar e controlar, convenientemente, a ativi
dade financeira dos Estados pela União e dos Municípios
pelos Estados, em tudo quanto se puder refletir no interesse
geral do país. . .
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- Distribuir equitativamente pela União, Estados e Mu
nicípios os encargos resultantes do serviço de arrecadação
de impostos, em partes proporcionais ás quotas da receita
que tocarem a cada uma dessas entidades polítiéas, o que
tudo será regulado por lei federal. . .

- Elaborar planos orçamentários técnicamente perfei
tos.

- Firmar a obrigatoriedade do equilibrio oroamentário,
em qualquer dos ciclos administrativos.

- Enquadrar a aplicação dos dinheiros públicos dentro
de normas rigidas e inflexiveis, que permitam a fiscalização
e o contrôle das autoridades competentes e da própria opi-
nião publica sôbre essa aplicação. .

- Promover e manter a maior parcimônia no emprego
dos dinheiros públicos, estahelecendo, em cada depart.amento
da administração, um fundo especial de reserva, formado
pelas sobras orçamentárias respectivas e que terá aplicavão
oportuna e conveniente.

- Considerar a gr:lvidaàe do problema aue é. em nosso
país, a tomada de contas dos gestol'es de dinheiros públicos.
devendo-se daí rcfol'war a instituição dos Tribunais de Con
tas, tornando-os não somente na União. como também nos
Estados. órgãos fiscais eficientes, a cujos membros seja as
segurada. independência e que exerçam alribuições admi
nistrativas, consultivas e contenciosas tais que os tornem
uma fôrça de contrôle efetivo e eficaz da economia tributá
ria e da execução dos orcamentos da União, dos Estados e
dos Municípios. Esses Tribunais exercerão, na TTnião e nos
Estados, além de outras faculdades que lhe;; serão atri
buidas:

a) um contrôle de gestão, relativo á execução das leIS
orçamentárias, pela tomada de contas dos Presidentes de
República; Presidentes de Estados e dos Prefeitos Munici
pais. Este contrôle será exercido, quanto ao orçamento fe
deral, pelo Tribunal de Contas Federal; e, quanto :tos orça
mentos e~taduais e municipais, pelos Tribunais de Contas
Estaduais; .

b) um contrôle de administração e, de critica, como ór
gão obrigatório de consulta das propostas orçamentárias
federais e estaduais. antes de serem estas· apresentadas ás
Camaras Legisladoras e aos Conselhos Técnicos;

c) um contrôle de oportunidade, exercido pelo;:;· Tribu
nais de Conlas Esladuais sôbre os orçamentos elos Est.:.ldos e
Municípios; . .

d) um contrôle de oportunidade e vigilanci::i. também
exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais. no referente
aos em~restimos e pag.amentos dos Estados e Municípios.

- Permitir emprestimos públicos somente quando se
tratar de operações de crédito com finalidudes reprodutivas
e úteis, e jamais admití-Ios quando envolvam meros empres
timos de consumo ou operações de franca boemia finan
ceira~

- Proibir aos Estados e :Munkípios á.' negociação de em
prestimos externos, a não ser por intermédio da União.

- Proibir aos Estados e Municípios a nogeociação de
'emprestimos internos, a menos que sejam precedidos de
uma autorizacãoda União., . .' .

- Eroíbir rigorosamente, sob pena de responsabilidade
criminal do.s homens' públicos que tal autorizarem oU pro
mover-em qualqu~r emissão de p~,pe1 moeda sem o compe
tente lastro metálico ouro, em Droporçfio conveniente, e que,
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'assi:n venha. a determinar a degradação do valor da 'moeda
nac~onal, CUJO saneamento e estabilidade, sob um estaIão
raclO~al. e acorde com o nosso passado financeiro, devem
c~nsbtUlr urna das preocupações máximas da administra-
çao. . ..

- Eilcampar a União· toda a divida externa dos' Estado~
e Municípios, fixando a contribuiolio anual de cada um para
esse serviço, ou a fonte tributária que ficará empenhada
ao Govêrno Federal, para tal mistér.

- Obter a consolidação geral da dívida externa federal.
estadual e municipal, para que a União se pos:::a responsa
bilt~;!!·, ~e ~ma maneira uniforme, pelos respectivos juros
e-amortlzaçoes.

-Normalizar a vida bancária. llor meio de uma legis-
lação. apropriada. que permita;

a) à creação de um Banco Central de lteservas;
b) o resgate gradual do papel moeda inconver~dvel;

c)os redescontos bancários;
d) a liberdade do comércio de cambio.

4 - ADl\IINISTRA(>lo. OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS

- Considerar como necessidade fundamental a concen
tração de todas as obras públicas e serviços gerais nacíonali
zados nos moldes de um organismo único, técnicamente con
trolado.

- CreaI'. para atingir e<;sc objetivo. um Secretariado da
Administração e Obras Públicas.

- Crear, igualmente, com idl1ntico ohjptivo, um Conse
lho Técnico de Administração e Obras Públicas.

- Organizar planos gerais e especiai.:; para a adminis-
-tração das obras e ser'li<::o~ I,útJlicol'o, ~rn llarmoni" com o
desenvolvimento nacional e conõmico.

_ Reorganizar. uniformizar e ccntr:.1lizar. dentro dos
princípios da técnica moderna. todos os serviços públicos,
inclusive as emprêsas exploradas pelo Estado e serviços in-
dustriais a cargo destc. -

_ Submeter a rigOt'osa revisão todos os contratos ati
nentes a servicos 'públicos, devendo ser modificados os que
atentarem contra os direitos coletivos, incluindo-se, para tal,
novas clausulas garantidoras do interesse público.

_ Declarar a caducidade, ou promover a rescisão (con
forme a hipótese vertente) de toCIos os contratos de con
cessões de serviços públicos. que não hajam sido rIe"i~am~n
te c·umpr.idos: ou que atentarem contra O" bens naclon~!:'l.

_ Organizar e excutar planos gerais para cnngtruQao.
desenvolvimento e administracão das vias de comunicações.

_ Reorganizar- o seryiço de portos,· l'ÍOs e canais, <le'
molde a permitir uma inteligente centralizacão e um me
lhor desenvolvimento desses ;:scrviços.

_ Uniforrllizar e aperfeicoar o:; serviços de comunica-
ções marítimas e fluviais.

- Remodelar o aparelhamento e o funcionamento das
- obras contra as sêcas, de maneira a dar .. maior eficiência

e imprimir a mais estrita moralidade a tais serviços ...
, -Reorganizar o Patrimônio Nacional de maneira a per:::

mitir, com relàção a todos os bens do pais, uma forma se..
gura e prática de administração, capaz de proporcionar
maiores vantágens á coletividade e melhore!:; rendimentos

._ .ao erário público. .
" -Instituir órgãos centrais de ,,~ompras, respeito a to-
das as utilidades a serem adquiridas pelo Govêrno, estabe.
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lecendo bases racionais para o seu funcionamento e norma8
eficientes para o seu contrôle. .

- Rever e reorganizar, cuidadosamente, - os quadro8 de
funcionários públicos, de modo 8. serem delc!5 excluídos to-.
dos os maus elementos, promovendo-se também a aposenta
doria compulsória de todos os que atingirem a idade de 65
anos. .

- Estabelecer rigorosamente a necessidade do concurso
para investidura nos cargos administrativos e no magis-
tério. -

- Firmar princípios legais, inflexiveis, que garantam
ao bom funcionário o reconhecimento do seu mérito e a
possibilidade do seu acesso aos cal'gos superiores.

- Tornar incompatível o exercício de qualquer cargo
público com a atividade em qualquer profissão liberal que
possa ter relacões. mesmo longinquas, com a repartição
onde serve o funcionário, ou com o encargo funcional por
este desempenhado.

- Proíbir as acumulações de cargos remunerados,. as
quais serão somente toleradas quando em seu favor mili
tarem, em conjunto, as seguintes condições:

1°, afinidade técnica entre OS cargos acumulados;
2·, possibilidade D1aterial do desempenho harmônico

. àesses cargos;
3°), existência de uma simples relação percentual, cujo

limite máximo será determinado por lei, entre os vencimen
tos do cargo menos remunerado e os do outro mais remu
nerado;

40), inexistência de favor político ou de pd.ticas pouco
liberais, mercê das quais tenha sido possível: o ingresso a
tais cargos.

- Considerar crimes contra a República e contra a mo
ralidade adlmini:strativa o tráfico da influência e a prática
da chamada advocacia administrativa, sob quaisquer disfar
ces que revistam, e bem assim o exercício da advocacia jun
to a quaisquer repartições ou entidades governam~ntais, por
parte dos que exercem cargos públicos de qualquer natu
reza ou dêles tenham sido aefastados por aposentadoria ··ou
por outro motivo, vedando-se assim, rigorosamente, que se
utilizem das suas relacões ou do seu cargo em detrimento
dos interesses públicos e para. favorecer interesses parti
culares.

- Reorganizar e padrçmizar, nos moldes de uma per
feita equidade, as tabelas de veneimentos de todo o funcio
nalismo público, obedecendo a categorias hierarquizadas e
tendo em atenção o valôr tecnico do cargo. .,

- Codificar e normalizar eficientemente os direitos, de
veres, vantagens e penalidades referentes ao funcionalismo
público.

- Estabelecer a obrigação, para todo e qualquer fun- ~
cionário, de remeter ao registo funcional da sua repartição,
anualmente, a declaração dos bens que possuir e as do seu
conjuge e filhos, sob pena de perda em favor do país dos
bens porventura omitidos nessa relacão.

- Estabelecer que os vencimentos dos funcionários, ci
vis e militares, constarão de ordenado, gratificação e, verba
de fami1ia. Esta última constará do seguinte: cada funcio
nário casado perceberá mais 10 % sõbre os seus vencimep
tos; e, si houver filhos do casamento, mais 5% relativos a
cada filho. Os fl1ncionários solteiros, desquitados ou viuvos,
sem encargo de família, perderão 10 % dos. seus vencimen-
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tos, em favor de um fundo de reserva, que será instituído
para a verba de família.

- Firmar a princípio de que as nomeações para os car
gos públicos, municipais ou estaduais, só poderão ser' feitas
mediante proposta ou indicação dos Conselhos Técnicos res
pectivos; e, quanto aos cargos federais, mediante idêntica ini
ciativa por parte dos Conselhos Técnicos anexos ao respecti
vo Secretariado. Tais Conselhos exercerão também uma fun
ção de superintendência, com relação á seleção de candidatos
para os cargos públicos em geral.

- Reconhecer os malefícios trazidos á administração pú
blica pela instabilidade dos funcionários, provocada pelas
praxes do "spoils system" - que muitas vezes priva a admi
nistração de um quadro IJermanente de funcionários estaveis
nas suas funções. Para obviar isso, legislar sôbre o estatuto
dos funcionários públicos. em geral. compreendidos não só os
funcionários federais como os estaduais e municipais, d(~

modo a reduzir o mais possível, pela generalização das ga
rantias, as evr.ntualidades das demissões feitas por motivos
partidarios ou de mera politicalha. .

- Extinguir as vantagens financeiras geralmente outor··
gadas a título de representação do cargo c, consequentemen
te, todos os auxílios, gratificações e ajudas de custo forneci
dos direta ou indiretamente a funcionários, com o carater
acima aludido. Manter, no entanto, tais vantagens em casos
especialíssimos, tratando-se de determinados cargos em que
a chamada representação fór indispensavel ao próprio inte
resse nacional. Nesses casos, serão tais vantagens reciuzidas
ao mínimo, sem preocupação de suntuosidades, devendo os
quantitativos necessarios. ao invés de fornecidos livremente
aos titulares dêsses cargos, ser postos á disposição das res
pectivas repartições, que se incumbirão das responsabilida
des desses gastos.

'- Considerar a vit,alicieda(lc dos funcionários como crea
dora 'de castas prvilegiadas entre o próprio funcionalismo,
evitando-se, por isso. as nomeações vitalicias de qualquer es
pééie, aceitando-se, porém, o princípio da recondução no
cargo, por períodos maiores e com maiores garantias, para
aquêles funcionários que hajam bem desempenhado os seus
encargos, revelando verdadeira aptidão técnica e dedicação
ao serviço púbico.

5 - ORGANIZAC.~O SOCI.U.

Considerar imprescindível a organização da so~iedade

_ brasileira de modo a serem evitadas as injustiças sociais e
a preponderancia de classes privilegiadas.

- Criar, visando ôsse objetivo, um :Secretariado da Or
ganizacão e Assistência Sociais, e bem assim um Conselho
Técnico respectivo, nos moldes preconizáâos no plano de or
ganização atrás exposto.

- Instituir leis que estimulem, regulamentem, obri
guem e garantam a formação e o funcionamento de asso
ciações profissionais, ou .de grupos de profissões sob o cri
tério da afinidade técnica, ou ainda de ,federações de asso~

ciações profissionais, em blocos ãisciplinados, e harmônicos
dando a todas eSS:2S organizações, praticadas na base sindi
cal profissional. o; direitO de exercerem atividades :políti-
cas, econômicas e sociais. ,;

- Adotar orientação idêntica com relação ãs institui
ções ou associações com objetivos cultu:cais, beneficentes,
educ,ativos ou morais, de maneira a torná-las cap~es de
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exercer o direito de representa!}ão na. Camara, respectiva.
cujos moldes foram traçados no plano de organização polí
tico-soaI atrá" delineado, desde que sejam todas essas ins
tuições ou associações organizadas na fórma sindical-coope
rativista.

- Considerar como Associação Profissional, Cultural,
et,c., qualquer que seja a sua fínalidadeutilitária, toda
aquela que surgir da união livre de elementos úteis á cole
tividade, assim reunidos .pelas suas afinidades profissionais,
técnicas ou culturais, uma vez que satisfaçam os requisi-
tos hásicos da organizat.:.ão. -

Tais associações deverão ter os seus direitos econômi
cos, sociais e políticos garantidos, podendo manifestar a sua
vonto.de por intermédio dos seus 6rgãos diretores, ou por
meio de representantes livremente escolhidos pela maioria
dos socios.

Para a Camara Representativa Profissional e Cultural,
tal representação será sempre proporcional ao número de
associados, ou ao número de elementos sindicados.

- Criar uma. legislação operária, que logre reivindicar
verdadeiramente os direitos do Trabalhador, defendendo o
trabalho e tendo em vista que não Dóde ser êste considera
do uma simples mercadoria, sujeita á lei da oferta e da pro
r·ura, uma vez que traz êle a marca humana e não póde dei
xar de ter assim uma valor moral quintessenciado.

- Obter <rue toda essa legislacão, que visará comba
ter os desmandos do individualismo econômico, tenha em
consideração as condições locais, sobremodo variadas, de
um país extenso como o Brasil, do que resultará dever
ela adotar f6rmas dúcteis e principios práticos, perfeita
mente adaptáveis á realidade braSileira.

- Firmar a instituição legal dos contratos coletivos, em
que scjam fixados o salário vital, as horas de duração do
trabalho jornaleiro, o repouso hebdomadário, as férias obri
gatórias, o limite de trabalho das mulheres e d<Js menores,
o regime de conciliação e arbitragcm. e em que fiquem
ainda plenamente asseS'uradas as condições higiênicas e
morais a serem observadas nas usinas, fabricas, oficinas e

. outros quaisquer centros de trabalho. ' .
- Conceder o salário vital como O salário mínimo ne

cessário considerado nãv sob o cr.itério individualista, mas,
sim sob o nonto de vista nitidamente humano. Como tal,
deverá ser'êle G justo pagamento devido ao operário em
atividade, pagamento esse capaz de garantir a subsistência.
do t.rabalhador e da sua familia e a educação dos seus fi
lhos, proporcionando-lhes ainda' o ensejo do seguro contra
os acidentes. a velhice, a morte e a falta de trabalho. Para
isso, se organizar50 .padrões equif.ativos, calcados nos dados
est.atfsticos dos principais meios econômicos do país.

- Como complemento da legislação adequada á institui
ção dêsse salário. vital, criar igualmente uma legislação que
estimule, por todas as maneiras, a Drática da participacão
do trabalhador nos IUl'ros dos patrões, para os quais êle con
correu com o seu es1'Ol'ço· e a su() colaboração; e. outrossim,
promova -a instituição do acionato do operariado nas pro:"
prias elllpresas onde servir, e ainda proporCIOlle a cong~stão

dessas empresas por elementos operarias selecionados, de
acôl'do com o seu mérito profissiona.l. ;qualidades IDQrais e
ca,pacidade de direção. tUDo eom () fim de tornar "posSiv~1 e
efetiva a associaç~o do capital-trabalho ao capital-dinheiro.



- Estender todas essas medidas, mutatis mtttandis, a to
dos cs proletarios ou trabalhadores dos campos.

-Estabele·r.er' leis qUI~ protejam, incentivem e assegurem
condigna.s compensacões ao trabalho técnico, ao trabalho in
lectual, ao apostolado moral, ás invenções e ás cria~ões ar-
tisticas. ~

_ -Fomentar e auxiliar por todos os meios a formação de
cooperativas de producão e de crédito, afim de permitir e es
timular a disseminação da propriedade, com o surgimento e
à multfplicação da pequena propriedade, á qual poderão as
sim praticamente aspirar os trabalhadores das cidades e
campos.

- InClcntivar e ajudar, por todas as fórmas, a criação ~ o
desenvolvimento de cooperativas de consumo, que defendam
o consumidor da exploracão dos intermediarios, em tudo
quanto disser respeito á aquisicão das útilidades necessarias
á vida das classes desfavorecidas da fortuna. .

- Como corporificacão das principais idéias atrás ex
postas e condensação de outras medidas indispensáveis, pro
muigar-se-á um Codigo do Trabalho, moldado nos mais mo
dernos preceitos do direito operaria, adaptaveis ao Brasil, e
no qual fiquem claramente reguladas Lodas as condicões do
trabalho proletário, sob qualquer. do:; seus aspectos, cercando
o trabalhador de todas as g-aeantias necessárias e dispondo,
entre outras causas, al(m dos por..tosjá atrás focalizados,
19ualmente sôbre:

a) higiene e salubridade das fabricas, oficinas e centros
de trabalbo;

b) duração das horas de trabalho, pura adultos, menores,
mulheres, trabalhadores de saude precari<:, etc.;

c) regulamentação do trab,'11ho para as tr&s classes de
trabalhadores precitados e para as que se lhes assemelhem;

d) legitimação do direito de greve, como uma prerroga
tiva inalienavel e necessaria do operario;

e) instituioáode processos sumarissimos, para resolver
os Htigios do proletariado e os conflitos e choques de interes~

entre patr.ões e operarios, devendo aqueles ser resolvidos pe
rante juiZOS especiais e-estes perante juizos arbitrais mix
.tos, organizados em moldes permanentes em todo o país,
constituindo assim verdad<)iros Tribunais do Trabalho;

() criacão, sob o controle do Estado, da Caderneta do
Trabalhador, como 'fé de oficio do operaria, consignando a
maneira, boa ou má. como vem êle desempenhando sua ati
vidade, de fórma a óperar a seleção dos bons elementos, e de
modo a ser possivel apurar claramente o valor e os méritos
de cada trabalhador e a injustica possivel da sua situacão
presente;

.g) resolução prática do problema da falta de trabalho~
com assistência obrigatoria do Estado, mediante a localização
compulsoria dos "sem trabalho" em campos de producão
agricola e nucleos coloniais, onde a sua existência decorra
melhor que nos centros urbanos, ou ainda mediante a adocão
de medidas· outras, como seià a realizacão de determinadas
obras públicas, em que possam ser utilizados ~,ficazmente oS
se:7vicos desses desocupados, etc. A. qualquer dessas medidas
precederá a outorga, por p,.rte do Estado ao desempl'egado,
de uma diaria modica em dinheiro ou em generos alimenti-

_,cios, que possa assegurar a sua subsislênciaaté a sua loca-
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lização conveniente e a utilização dos seus serviços, pela fór
ma atrás prevista;

h) instituição obrigatória do seguro social proletário,
para o qual concorrerão, simultanea e proporcionalmente, os
patrões, os operários e o Estado visando: amparar o infor
tunio operario, em qualquer das suas modalidades-acidentes,
morte ou moléstia do chefe da família ou de pessoas á mes
ma pertencentes, invalidez temporária ou permanente, por
acidenhe ou velhice, falta de trabalho, etc.; e amparo a
mulher proletária, no período da gestação e na fase ime'"
diata ao parto;

i) criação da escola operaria, do ensino profissional e
da aprendizagem regulamentada, destinados a beneficiar os
proletários, e seus filhos, devendo !;er mímtidos pelo esfor
ço e contribui~ão simultaneos dos patrões, dos operários e
do Estado;

j) possibilidade da habitação operaria, em bases higie
nicas, fáceis e estáveis, que permitam ao proletário construir
e firmar verdadeiramente o seu lar, e ali desenvolver satis
fatoriamente o seu ambiente familiar.

- Regulamentar, convenientemente, a nacionalização, n
imigração e a emigração dos estrangeiros, bem assim esti
mular a sua incorporação á sociedade brasileira, mercê de
leis adequadas que, em face do estrangeiro naturalizado e
do que permanecer com a sua nacionalidade de origem, pro
porcionem ao primeiro vantagens e garantias sensivelmente
maiores. Nessas leis, levar-se-á em conta, não s6mente o
valor produtivo do braço e do capital estrangeiro, mas tam
bém e sobretudo os seus c'aracteres étnicos, os seus predica
dos morais e o seu gra '1 de alfabetização, os seus costumes
e qualidades psicológicas, que melhormente possam influit'
no· caldeamento do tipo brasileiro, etc.

-Á República, aos Estados e aos Municípios incumbe
zelar pela moralidade, saúde e melhoria social do indivíduo
e da família.

- A juventude. deve ser potegida contra as explora
ções e contra o abandono moral, físico e intelectual.

- Nessa ordem de idéias, estimulará o poder público,
por todos os meios, as instituições e fundações que, com

,fins beneficentes, atingirem verdadeiramente os objetívos
acima, auxiliando-as e protegendo-as, na medida do bem
social que forem espalhando através da sua atuação.

- Mediante uma regulamentação conveniente, procura
rá o poder público auxiliar as famílias numerosas, que se
acharem ,em estado de penúria, de molde a não serem elas
prejudicadas na sua subsistencia, e no seu direito de viver,
nem tão pouco prejudicada· seja a educação das crianças que
delas façam parte, mesmo em se tratando de filhos naturais.

- As somas adjudicadas ao Estado ou por êste parti
lhadas, por força do direito sucessoral, serão obrigatoria
mente escrituradas como constituindo um fundo especial,
destinado a ser exclusivamente utilizado na efetivação dos
fins atraz indicados.

- Exercerá o Estado severa fiscalização e manterá ri
gorosos preceitos proíbitivos no sentido de exterminar todos
os vicios individuais e sociais, para o que tomará todas as
medidas necessárias, inclusíve o estímulo, auxilio e presti
gio ás instituições que colimarem aquelas finalidades.

- Será inflexivelmente abolida a indústria das lote
rias, sob qualquer pretexto por que se exerça, não sendo de
maneira alguma tolerados os jogos de azar, que tão pre:"
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judicialmente afetam o caráter, a vontade e as iniciativas de
cada indivíduo.

- Criar-se-á uma legislação apropriada a incentivar a
temperança, regulamentando-se o comércio das bebidas espi
rituosas e a sua venda a retalho, taxando-se pesadamente as
bebidas alcoólicas e fomentando o mais possível a utiliza
ção, para fins puramente industriais, do alcool e dos seus
sucedaneos.

-. -- - Cumprindo aos poderes governamentais assegurar
em toda a sua plenitude, o direito ao ensino e á educacão,
dever-se-á intensificar e desenvolver Q mais possiyel a edu
c'ação nacional, para o que se destinará aos serviços de Ins
trução, em todas as unidades e sub-unidades políticas do
país, uma notável percentagem das rendas públicas. ....

- Visando atingir eficientemente essa finalidade,esta-_
belecer.,se-á um plano de conjunto, com orientação verdadei
ramente nacional, abrangendo a organização educativa de
todo o país e encerrando como pontos carõiais de realizacão
o seguinte: .

a) ensino p1'irnário obrigatório, de modo que toda a
criança brasileira, ao chegar á idade de 11 anos, no máximo,
possa ingressar na classe de ensino médio, que representará
o limiar do ensino secundário, ou inscrever-se nas escolas
!lrofissionais, de arles e ofícios, se assim preferir;

b) ensino médio ou elemetnar, que comportará um cí
cIo de estudos, capaz de permitir á crianca, ao atingir a ida
de de 15 anos, no máximo, um atestado de capacidade ele
mentar, com o qual ela se matriculará, ou nos cursos gina
siais do ensino secundário, ou nas escolas de ensino prati
co-profissional de tipo médio (compreendendo o ensino mais
adiantado das várias modalidades da atividade profissional
operária), ou ainda nas escolas veterinárias e institutos se
melhantes;

c) ensino secundário ou ginasial, com diplomas finais
de hab.ilitaç50 em letras (linguas clássicas ou línguas moder~

nas) e em ciências (físico-químicas ou matemát.icas), com as
quais poderá o estudante matricular-se nas modalidades
especializadas do Curso Superior;

d) ensino sltperior ou unive1'sitúl'io, ministrado por
Faculdades atinentes ás especializações de conhecimentos,
tendentes ao prepáro para o exercício das chamadas p1'ofis
sões liberuis;

e) ensino profisisonal, que será ministrado por:
I - Escolas de artes e ofícios, que proporcionarão os

rudimentos principais da atividade operária;
IJ- Escolas de ensino pratico-profissional de tip.o mé

dio, em que se professarão conhecimentos relativamente mais
completos das principais artes e profissões manuais e me

_canicas, <le maneira a preparar o indivíduo para a ativid~
de industrial modérna, através das suas precipuas modall
dades;

IH - Escolas técnicas, em que os conhecimentos alraz
citados possam ser revistos e adaptados- a um gráu maior
de adiantamento e complexidade, de molde a formar verda
deiros técnicos em química industrial, mecanica, eletricidade,
e trabalhos públicos; .

- IV - Escolas de especialização, compreendendo:
Escola3 ag1'ícolas, disseminadjl.s pelo país, em tipos acór- :

des com as diretrizes econômicas de cada região, e ministran
do conhecimentos de agricultura propriamente dita, veteri-
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nária, pecuária, horticultura. silvicultura, culturas caféeira,
algodoeira, cacaueira, etc.;

Colonias agrícolas educacionais, onde os educandos se
rão internados por prazos variaveis e submetidos a um re
gime mixto de educação, tratamento e trabalho;

Escolas comerciais, diurnas e noturnas, divididas em
secções progressivas, em que sejam proporcionados conhe
cimentos graduais de técnica comercial, em suas diversas fei
<;ões, até um curso de altos estudos comerciais, que será o
coroamento dêsse ramo de ensino;

Escolas normais, primárias secundárias e profissionais,
visando formar professores para qualquer dos ramos de en
sino primário, secundário, e profissional;

Escolas domésticas, escolas de enfermeiras, escolas de
farmácia, escolas dentárias, escolas de navegação, conserva
tórios de música, academias de belas artes, etc., destinadas
a ministrar conhecimentos indispensáveis á direção do Lar
pela Mulher; á assistencia. aos enfermos, ao exercício das
atividades farmaceuticas, dentária, marítima, ao aperfeiça
mento da educação musical e artistica em geral, através das
suas variadas fórmas, etc.;

V ....:.... Escolas populares, destinadas á mocidade dos cam
pos e das zonas rurais, e nas quais se professarão 'noções
gerais de história, literatura, sociologia, higiene, agronomia
e economia agrícola. Tais escolas, que equivalerão a verdadei
ras unvcl'sülades populm'cs, terão uma importante missão no
desenvolvimento cultural da juventude campezina e do pro
letariafio dos campos e das cidades do interior, bsucando
elevar o seu nivel mental e habilitando-os a se tornarem
cada vez mais uteis á Humanidade e á Pátria.

No desdobramento de todo êsse plano de ensino e edu
cação, deverá ter-se constantemente em vista a cultura física
e o aperfeiçoamento moral da população escolar. Nessa or
dem de cogitações, atenderá sempre o plano de ensino, em
qualquer das suas modalidades atráz expressas, ás seguintes
preocupações: .

a) desenvolvimento físico dos educandos, para o que
promoverá programas racionais de cultura física, gradual
mente :desenvolvidos, consoante a idade, o sexo,· as 'condições
climáticas, etc. Tais programas serão oficializados é, como
tal, adotados em todos os estabelecimentos de instrução pú-
blica e particular. .

Como resultantes dessa preocupação, adotará ainda o
poder púlJlico, nêsse particular, as seguintes medidas: .

I - Oficialização dos esportes, notadamente daqueles
que, por sua natureza, tenham relações' mais diretas com a
instrução militar ou sirvam mais propriamente para desen
volver, na criança ou no adulto, as qualidades militares;

II - Estímulo e auxilio, tanto moral como material,
a todas as sociedades e instituições esportivas, que colimem
o objetívo do aperfeiçoamento físico do brasileiro, ou aten
dam aos requisítos contidos na última parte do incíso pre
cedente;

III - Aperfeiçoamento moral dos aducandos, para cujo
objetívo instituirá o poder público uma regulamentação con
veniente, facilitando e estimulando o mais possível a ação e o
apostolado das forças morais organizadas, acórdes com as
t.radições e as tendenciasnacionais, para que colaborem com
os poderes governamentais na formação do carãcter",na ele
dação moral e no aperfeiçoamento psícologico da mocidade
brasileira. Tal conduta do poder público jamais importará
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em opressão ou coação, sob qualquer aspécto, para com
aqueles que discreparem das doutrinas esposadas por tais
correntes morais, ficando· entendido que êsses elementos
discrepantes de maneira alguma poderão sofrer por isso
qualquer restrição na plenitude dos seus direitos civís ou
políticos, nem tão pouco a mais leve' diminuição no seu di
reito de livre manifestação do pensamento.

- T~r-se-á também em consideracão, em toda a orga
nização do ensino público, no Brasil, os seguintes princípios
basilares:

a) o ensino será m'a.tuíto, para todos aqueles que por
si, seus pais ou responsáveis, não disponham de um mínimo
de recursos pecuniários, determinado por Lei, ,consoante o
padrão mínimo de vida, que houver sido estatuído;

b) será estipendiado, mediante o pagamento (le taxas
mínimas, para todos aqueles que por si, seus pais ou res
ponsaveis, disponham de recúrsos pelo menos equivalentes
a cinco vezes êsse padrão mínimo de vida;

c) será eSlipendiado. mediante taxas médias, para todos
os alunos que por si, seus pais õu responsaveis, disponham
de recursos que excedam, pelo menos, vinte vezes esse pa
drão mínímo de vida;

d) será ainda estipendiado,· mediante taxas máximas.
para todos os alunos que disponham por si, por seus pais ou
responsaveis, de récúrsos que excedam pelo menos de cin
coenta vezes êsse padrão mínimo de vida;

e) as taxas ou estipendios, assim cobrados, passarão a
constituir em cada estabelecimento de ensino uma Caixa
Escolar, que funcionará sob a superintendencia ou adminis
tração do govêrno, sendo destinada a prover á aquisição de
livros, utensilios e vestuário escolares, a serem
fornecidos aos alunos compeendidos nas condicões prescrí
tas na ai,;nea <l,' af.rás expresso;

f) a admissão e a classificação nas escolas públicas não
serão, aLsolutam.:nte, condicionadas pela situa~ão econômica
e sociai, ou peio credo político ou religioso dos l~ducandos ;)U

das suasfamilias, mas tão sômente pelas aptidões, conduta
e'capacidade de assimilação, que os ditos educandos re-
velarem; ,

g) os membro$ do magistério gozarão do maximo de
prerogativas, vantagens e garantias condizentes com a sua
elevadul1issão socia!:

h) gozarão de isenção de diréitos aduaneiros e de fre
te gratuito nas empresas de transporte do Estado. em todo
o territorio da República, os livros e material destinados a
serem utilizados pela popllla~ão escolar do país, bem assim
os livros, ob,iclos e utensil i05 tendentes a promover, di.fun
dir e incentivar a cultura moral. científica oU arl.istica
dos brasileiros. '

- O Departamento Nacional de Ensino será dirigido
por um técnico escolhido pelo Govêrno. de uma lista tríplice
organizada pela secção de Educação do' Conselho Técnico de
Brganização Social, devendo esse técnico trabalhar no regi
me do tempo integral.

- Serão subordinados aos Estados e ao Distrito Federal
os serviços de, instrúção primária e de ensino normal. Os
Estados, e o Distrito Federal também poderão manter esta
belecimentos de ensino superior, artístico, secundário, co-
mercial e profissional. r

/-;
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- As organizações estaduais de educação serão dirigi
das, cada uma, por um técnico escolhido pelo Govêrno esta
dual, de uma lista organizada pelo Conselho Técnico Esta
dual, devendo esse técnico ser auxiliado pela neccão de ins
trução primaria e profissional e de ensino superior, artísti-
co, secundário e comercial. _

- Para o custeio dos serviços de instrução primária e-::
profissional e de ensino normal, nos Estados e Distrito Fe
deral, será reservada uma percentagem razoavel das rendas
Drdinaias dessas unidades políticas.

- Os serviços de educação serão superintendidos pelo
Departamento Nacional de Educação e pelos Dep==,.rtamen
tos Estaduais de Educação, segundo normas fixadas res
pectivamente pelos ConselhO Técnicos de Educação, Fe
deral e Estaduais. e descriminadas em regulamentos e ins
truções por êles aprovados.

- Ao Departamento Nacional de Ensino ficarão subor
dinadas:

a) as ~Jniversidades ~ DS institutos isolados de ensino
superior c <lrtii"tico fed~rajs, c a fiscalizacão das univers~

daries e dos in:=.tHutos Isolados de ensino superior e artístico,
estaduais e !ines;

b) os colégios fodel'ais e a fiscalização dos estabeleci
mentos de ensino secundários, estaduais e livres;

c) as escolas profissionais federais e a orientação do
ensino profissional estadual e livre;

'1.; as "~sc(jias ou univerSIdades populares;
e) a orientação e a fiscalização Cio ensino comercial,

agricola ou espeeializado, no país;
f) orientação dos serviços de instruoão primária e de

ensino normal, a cargo dos Estados;
fi) a orientação da educação física e moral no Brasil;
h) a orientação e a coordenação dos serviços de 'esta

tística escolar no Brasil.
- Reorganizar e racionalizar os serviços de Saúde PÚ

blica no Brasil. quer os de alçada federal, quer QS de alçada
estadual e Jl1nnicipal. enquadrando-os nas linhas fundamen
tais seguintes:

a I os seryjc;os de higiene sor;:;'o executados pelo D~par

Lamento l\acional de Saúde Pública e pelas diretorias de
serviços sanilarios estaduais, segundo normas fixadas pela
Seccão de Saúde Pública do Conselho Técnico de Organização
Social e descri,minádas em regulamentos e instruções espe
~iais por ela aprovadas.

b) ao Departamento Nacionla de Saúde Pública caberá:.
1, o serviço dos portos e defesa sanitária· das frontei

ras terrestres;
2. a execução de todas as atividades de higiene na Ca

pital da República, compreendidas pelo sistema distrital (vide
letra g) ;

3, auxiliar as diretorias dos serviços sanitários estaduais
e com elas cooperar;

4, dirigir os serviços dos Estados, a critério do Conselho
Técnico, em caso de excepcional gravidade, e sempre quê
pelos Estados não forem cumpridas as normas fundamentais
dêsses serviços competindo-lhes então prestar contas da apli
cação das verbas estaduais e municipais destinadas á Saúde
Pública;



- 227-

5, enterferir nos projetos de planos de ação de hJdas as
realizações dos outros ministerios, no que interessem á saúde
pública.

c) o Departamento Nacional de Saúde Publica será di
rigido por um técnico de saúde pública, escolhido pelo go
vêrno de uma lisla triplice. organizada pela Secção Técnica,
devendo êsse técnico trabalhar no regime do tempo integral;

d) o Departamento Nacional de Saúde Pública terá um
núcleo central (estado maior técnico), de especialistas, tra
balhando no regime do tempo integral e escolhido pela secção
técnica, de uma lista organizada pelo diretor do Departa
mento com nomes de técnicos do mesmo Der,..rlamento. Com
petirá a esse estado maior, enquanto não fôr criado o Insti
tuto de Higiene, em estreita conexão com a Escola de Saúde

1, auxiliar a Secção Técnica; e, á sua requisição, o dire
tor do Departamento, na fiscalização das atividades a êste
diretamente cometidas, e bem assim, as repartições esta
duais na elaboração dos seus programas de higiene;

2, planejar e dirigir a fiscalização, em qualquer região
do território nacional, de investigações cientificas que inte
ressem á higiene;

3, fazer a coleta regular e estudo dos dados e informes
das diversas repartições sanitárias do Brasil;

e) será cometida aos Estados a execução dos serviços
sanitários nas capitais e no interior, com as ressalvas conti
das no inciso 4·, da alinea b; -

f) as organizações estaduais de higiene serão dirigidas
por um técnico, subordinado diretamente ao Chefe do Poder'
Executivo, escolhido de uma lista organizada pela Secção
Técnica de Saúde Pública e auxiliado por um' núcleo central
de serviços gerais e de controle técnico, do qual farão parte,
obrigatoriamente, as secções de demog'rafia e epidemiologia,
de lator"ttorios e de engenharia sanitária;

g) os serviços sanitários estaduais se exercerão por in
termedio de unidades fixas (Centros de Saúde e Postos de
Higiene), agindo em distritos das capitais (se de mais d~

100.000 habitantes), ou no restante do território dó Estado,
com séde aí em núcleos de população condensada c. podendo
ter em sna depenc1encia, postos itineranles;

h) as unidades sanitárias atenderão ao maior número
possivel de problemas de higiene, emboloa com focaliz:lçã9 dos
mais urgentes e que mais interessarem aos setôres a que
servirem, e não exercerão atividades de assistência que não
sejam estritamente sanitárias;

i) o diretor, os chefes de serviços gerais e de contrüle
técnico e das unidades sanitárias serão técnicos de saúde
pública, trabalhando no regime de tempo integral. Para con
secução daqu"êle desiderato. os gov'.irnos e;:;taduais facilitarão
a instrução profissional, nas escolas de saúde pública do
país, dos funcionários qne já estejam em exercício, e não ad
mitirão, nem mesmo para substituições temporárias, -quem
não possúa diplômã ou certificado de ter seguido, com apro
veitamento, pelo menos, os cursos indisIJenSayeis ásrespe
ctivas especializações;

j) para cuteio dos serviços sanitários nos Estado::;, serão
reservados pelo menos 10 % das rendas ordinárias estaduais
ou municipais, além de SOe % do orçamento votado pela União
para a Saúde Pública. A distribuição da quota federal será
feita pela Secção Técnica, ouyido o D. N. S. P. A contri-
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buição municipal será destinada a auxiliar o custeio das uni
dades sanitárias, que servirem aos municípios, e á ~xecução
de medidas de beneficiamento locaL especialment~ serviços
de saneamento (abastecimento de 'agua, lixo, obras antí-
mal;íricas, etc.). .

- Reorganizar e racionalizar os Serviços de Assistência
Pública, dentro das seguintes normas:

a) os serviços de Assistência aos enfermos e seus asseme
lhados, sob qualquer aspecto, serão executados e orientados
pelo Departamento Nacional -de Assistência Pública e pelos
serviços estaduais congêneres, segundo normas fixadas pela
Secção do Conselho Técnico respectiva ou Comsisão Técnica,
eSPecializada, e descriminadas em regulamentos e instituições
eSPeciais, devidamente aprovados pelas referidas entidades
Lél;:nicas:

- AoD. N. A. P., caberá:
a) superintender todos os estabelecimentos federais de

Assistência Pública;
. b) executar todas as atividades da Assistência Pública na

Capital Federal;
c) fiscalizar todos os estabelecimentos de Assistência a

enfermos, púbUcos ou privados, exigindo o cumprimento da
boa técnica respectiva;

li) cooperar com os serviços estaduais congêneres;
e) verificar a boa aplicação dos auxílios oficiais nos esta

belecimentos de assistência a enfermos;
f) orientar os projetos de planos de ação de todas as rea

lizações que, em qualquer parte, interessem á Assistência
Pública;

g) coordenar tudo o que se lhe refira.
- O Departamento Nacional de Assistência Públie.a será

dirigido por um t.écnico, em questões de assistência pública,
escolhido pelo govêrno, de uma lista tríplice, organizada pela
secção resp<íctiva do Conselho Técnico de Organização e As
sistência Sociais.

Êsse diretor c--çercerá sua atividade sob o regime do tem
po integral.

- O Departamento Nacional de Assistência Pública será
constituido por um núcleo central de técnicos, tantos quantas
forem as modalidades de Assistência Pública. e nela notória~
menLe especializados, os quais elaborarão, -para cada uma
dessas modalidades, os programas que constituirão o con
junto a ser aprovado pela secção respectiva do Conselho Té
cnico de Organizaç:.ão e Assistência Sociais (ou Comissão Té
cnica especializada), e executado pelo D. N. A. P.

- Aos insLitutos que comporão o grandioso conjunto do
D. N. A. P. será assegurada a maior autonomia, dentro do
plano de coordenação do, trabalho e relações administrativas.

- Será confiada aos Estados a execução dos serviços de
Assistência nas capitais e no interior, reRpeitadas as normas
gerais atraz estatuidas.

- Procurará o D. N. A. P. obter por essa maneira a
articulação harmônica e a nacionalização dos serviços hos
pitalares e de assistência aos enfermos, visando a uniformi
dade de orientação e a equitativa distribuição dos serviços, de
modo que Lodos os brasileiros possam ser pelos mesmos be
neficiados, direta ou indiretamente.
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- Nessa ordem de idéas, tratar-se-á. de facultar o trata
mento gratuito de todo o indvíduo que prove não dispôr de
recursos, pelo menos, equivalentes a.5 vezes o padrão mí
nimo de vida.

= - Creal'-se-á outrossim· um aparelhamento especial de
proteção á Maternidade .e á Infancia em geral, tanto nas ci
dades, como nos campos.

OrgaI1lzar no Bi'asil, em moldes verdadeIramente huma
nos, e como complemento racional das iniciativas e realiza
(;6cs dn. caridade privada - a Assistencia e a Previdência
::iociais, que obedecerão, em linhas gerais, ás següintes dire
trizes, de modo a, quando não extinguir, pelo menos atenuar
o mais possível os males do pauperismo: .

a) instituição de uma legislação e de um conjunto de
medidas que obriguem os Municípios, os Estados e a União
a concorrerem, proporcionalmente ás suas rendas, para a
Constituição de um Fundo de Beneficencias Social, cuja ges
tão caberá a diretórios mixtos, formados por elementos re
crutados nas insLiluições beneficentes, leigas ou religiosas, e
por autoridades governamentais, para tal designadas pelo
poder competente. -Com os recursos assim hauridos, tratará
o poder público de SOCOj.'rer eficientemente todos os que se
virem na contingencia de não poder prover á subsistencia
própria, á de sua esposa e filhos. Êsse socorro será minis
trado por duas maneiras: por um serviço de Assistl:ncia
Pública, convenientemente organizado, que atenderá com
presteza aos casos por sua natureza mais urgentes; e por
um si~tema de Caixas de Socorros, adiante esboçado.

Ao Fundo de Beneficencia Social serão_sempre encor
porados uma parte consideravel da receita do·-imposto sôbre
a Renda. bem assim as contribuições, os legados, as doações,
os rédilos, os donativos em dinheiro ou em outras especies,
outorgada por quaisquer entidade~" e finalmente as parcelas
hereditárias adjudicadas ao Estado, na forma da legislação
adotada a êsse respeito;

b) criação e desenvolvimento de Caixas de Socorro, que
deverão funcionar em todos os municípios do Brasil, e cuja
finalidade precipua' será dar ás pessoas indigentes um so
cono temporário, de tal modo que não sejam elas forcadas
a reCOrrer á .\ssistêne.ia Pública propriamente dita, em casos
de necessidades momentaneas._ Tais Caixas serão adminis
tradas por Conselhos,· eleitos pelos representantes dos dis-'
tritos municipais e pelos representantes das instituições be
neficentes existentes no Município. Esses Conselhos, que
funcionarão permanentemente, tomarão conhecimento de
cada r.aso particular e resolverão a concessão elos re:,pectivos
socorros, durante prazos delimitados na competent.e regula
mentação;

C) . criação e desenvolvimento de Caixa~ de ~ocorro para
a Velhice, que e:\":ercerão funções identicas. ás Caixas nr~vis
t.as na alinea ant.erior. tendo, porMn. uma aeão mais intensa
e constante em benefício exclusivamente da velhice inválida
e impossibilitada de trabalhar. amparando assim eficiente
mente os que, por sua avançada idade. façam .jús a um re
pouso que lhes deve ser proporcionado pela Sociedade, _como
um dever nitidametne humano; "

d) criação e desenvolvimento de Caixas de Socorro á.
Orfandade. visando amparar. por· todas as formas. principal
mente pela educação e pelo encaminhamento ao trabalho
útil, a criança orfanada. privada de recursos pecuniários.
compreendidos como or(Jãos, para êssf: efeito, são condições
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retro, mesmo os órfãos de pai. Tanto essas Caixas como as
previstas na alinea anterior" terão a sua administracão mol
dada em forma identica á das Caixas constantes da alinea b,
devendo as mesmas ser disseminadas também por todos os
municípios brasileiros;

e) instituição e disseminação pelo território na"cional
dos Seguros Sociais, baseados sõbre o principio do seguro
facuILativo, em forma mutualisLa e cooperativista, com o
apoio -financeiro do poder público, que regulamentará em
linhas gerais, fiscalizará e subvencionará tais institutos,
devend.:. a subvenção ser proporcIOnal ;lO número de asso
ciados e estipendiados pelo :Fundo de Beneficencia Social,
:1tráz previsto. Tais Seguros Sociais serão constituidos por
Caixas ,contra a doença, contra a invalidez, contra os aciden
tes e contra o desemprego, devendo cada uma dessas moda
lidades de seguro org"anizar-se racionalmente, de maneira a
satisfazer' as suas finalidades diante dos infortunios que se
husca remediar por tal forma. J~sses Seguros Sociais virão
assim ao encontro de uma das pl'ementes lacunas da Socie
dade Brasileira, completando ao mesmo tempo as medidas
lJol'venLura adotadas respeito ao proletariado em geral e com
rela(,\ão ús próprias classes médias da população nacional.
Para tal fim, criar-se-á uma legislação adequada, em har
monia com a fisiomia sociai do Brasil e em função das suas
diversas zonas territoriais.

- Estabelecer-se-ão um órgão ll:cnico federal. anexo
ao D. :N. S. P., e Comissões Térmicas Federais, Estaduais e
i\lunicípais de alimentação pública, constituídas de repre
senLante:, de Lodas as classes sociais e que funeionarão junto
aos Conselhos Técnicos das unidades políticas respectivas,
incumbilJdo a tais comissões tracar e tornar efetivos os pla
nos de combate ás causas alimentares que debilitem ou fa
çám degenerar a população brasileil'a.

- Orõanizar-se-á simultaneamente um Departamento
de Abastecimento J'Úblico. com organização e funcion<:lmento
simeLricamente iguais ao previsto no inciso anterior, visan
do sobretudo li barateamento dos generOs de primeira neces
sidade, a perl'eição, bôa qualidade e selecionamento dêsses
gcncros, adolando })ara. tal <1S providências que se :fizt~rem

InISl.êr. illclusive a cl'iação de arm:lzens e cooperatív:ls ofi
ciais.

- :\Iantcr-se-á a plena indcpendcnciareciproca ênl.l'e o
Poder Espil'iLual e o Podet' Político, não sendo lícito a um
désscs lJodercs intervir na esfera de govêrno e de direção
ào outro, Essa independencia recíproca não envolverá. po
rém. absolu la inuiferenç;.a do poder público pela atividade
social das forcas morais, cuja aeão sôbre as massas popula
res o govêrno acompanhará com simpatíia e vivo i.nteresse.
Estimul:.u·ú, por isso, a ação educativa e o influxo moral
dessas forças sôhre a coletividade. o que fará sem exclusi
vismos odiosos. encarando sobretudo as resultant.es da at.ua
ção de cada um desses elementos, no passado e no presente
da Nacionalidade, e as concretizações da sua atividade aper
i'eiçoadora sõbre cada uma das parcelas do povo brsileiro,
na hora presente. consultando o mais possivel os dados es
t.atísticos, para tal cuidadosamente levantados. Assim sen
do, garantirá a essas organizacões morais inteira liberdade
de ação e de propaganda. facultando a tódas a sua liberdade
de cultos. Jamais permitirá o govêrno médrem em nossa
Pátria os desmandos da tirania espiritual, exercida em nome
e -por causa de grupos intolerantes e audaciosos,
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6 - ORGANIZAÇ,\.O pOLíTICA

Considerar como desprezíveis OS velhos métodos de
política construtiva, que faziam das constituições um con
junto de normas abstratas sem objetivaçüo possível, obti
das dedutivamente de noções preconcebidas, a que chama
vam "princípios" (princípio federativo, princípio de sepa
ração de poderes, })l'incípio da autonomia local, etc.), mui
tos _dos quais não significam, em geral, outra coisa senão

'formas de subordinação intelectllal a pontos de vista es
trangeiros, sem correspondência com a nossa realidade na
cional e alguns dos quais, hoje, já abandonados ou modifi
cados nos próprios paizes de orígem. Desconhecer estes pre
ceitos ou, pelo menos, não se preocupar com~eles, e nortear
o pensamento renovador segundo métodos objetivos de
observação e indução, só levando em conta a nossa realidade
presente, esclarecida pelos nossos cem anos de experiências
constitucionais e políticas. Considerar a nova Constituição
apenas um novo sistema de meios com que se espera atingir
os mesmos altos fins (ideais) de liberdade, igualdade e de
mocracia, não atingidos pelo sistema de meios da Constitui
ção Imperial e mnito menos pelo sistema de meios da pas
sada ConstituÍl;ão Republicana.
. - Considerar, em relação ao regime federativo, sem

nenhum valor o ponto de vista de que a Constituinte não
pode modificar 'a forma federativa do governo nacional,
porque não se compreende que as gerações de 91 pudessem
vincular a uma forma de govêrno invarfável as gerações
que lhe sucederam e muito menos a de agora, distante dela
quasi meio século.

- COllsiderar o Estado Federativo como "um caso es
pecial de descentralização". Negar, portanto, em teoria,
quaisquer direit()s privativos dos Estados em face da União
e lhes reconhecer apenas os que a União lhes concede, para
fins de melhor gestüo dos interesses .locais. Transformar,
pois, o antig(} conceito da Federação de Estados - no con
ceito mais racional de uma organização descentralizada do
país. Nestas condições, nenhum Estado é autorizado a in
vocar os direitos da sua autonomia, ou a defesa de um in
t.eresse local, obstar que um interesse de caráter geral ou
nacional se possa r-ealizar dentro do seu território. Nenhum
Estado, como nenhum cidadão e nenhuma classe, tem direi-

'. los contra a eoletividade nacional; dentro deste conceito
não há direitos contra a Nação - e é á. concordancia com o
interesse desta que dá legitimidade ao interesse do Estado,
da classe ou do cidadão.

- Definida a maneira de compreender a capacidade
autonümica dos Estados, julgar que só devem ter direito de
administrar êsle ou aquele interesse, ou os seus interesses
locais, aqueles Estados que tiverem capacidade pecuniária
para isto. Em face disso, estabelecer qne os Estados' devem
prover ás suas expensas os serviços públicos locais c, fiel
a esta concepçâo nacional do interesse público - julgar que
aqueles Estados, que, pela carência de elites organizadas,
pela extrema J:ljspersão da sua população, pelo caráter
rudimentar da sua economia rural, pela deficiência da sua
capacidade tributária, se revelarem sem possibilidade para
encontrar, dentro das_ suas fontes normais de receita, recur
sos orçamentários capazes de atender, de um modo eficiente,
ao custeio de serviços mais elementares da administraêão
pública, devem ficar logicamente fóra da categoria de Es-



- 232

tado. Nêste caso. é dever da União, no interesse das suas
próprias populações, intervir com os suprimentos do seu te
som·o para daraêstes brasileiros os mesmos direitos, van
tagens e serviços -dos aemais brasileiros. Assentar também
que êste suprimento finaHceiro da UniãB d~ve arrastar
implicitamc..nte o direito da mesma intervir, controlando e
avocando o serviço ou, mesmo, cassando ao Estado, por
tempo indeterminado, a regalia autonômica. Outra conclu
são só se explicul'iá em povos cujo tipo federativo tivesse
o caráter de "pacto entre EsLados", e não de descentra.líza-
ção organizada, como é o nosso caso. .

- Considerar como a única fórmul(t capaz de assegurar
uma verdadeira organização política, nos moldes exigidos
pela moderna evolução social, aquela que permita seja o
govêrno exercido não somente por indivíduos ou partidos
políticos. mas sobretudo pelos agrupamentos profissionais,
pelos produtores e trabalhadores organizadGs e pelas fôrças
culturais do país. Nessa ordem de idéias, pugnar 'J)ela ado
ção de uma legislação política e governamental, que venha
eficientemente atingir as seguintes finalidades:

a) tornar int.eiramente inviável a prática viciosa da "in
dústria das posições" e do "industrialismo político";

b) adoção de um sistema de eleição indireta, com o
voto secreto e obrigatório, garantida eficazmente a repre
sentação das minorias e assegurada, proveitosamente, a re
presentação das profissões organizadas e das corrente,s cul
turais;

c) participação, na máquina governamental. dos repre
sentantes de todas as classes organizadas e de todas as cor
rentes culturai!'. acorde!'. com as tradições e tendências do
povo brasileiro, substituindo tanto quanto J,;ossível a fôrça
dos congressos político-partidál'io pela preponderancia das
Camaras Profissionais e dos Conselhos Técnicos.

- Propugnar por um sistema eleitoral que abranja, en
tre outras medidas asseguradoras da e).,-pressão verdadeira
de 'Voto. as seguintes:

a) intervenção soberana da Magistratura, em todas as
fases do processo eleitoral;

b) legislação eleitoral única. de carátCl' federal;
c) censo especializado pat·u a5 eleicões: direto nas elei

cões distritais e indireto em Lodos 05 outros ciclos eleitorais,
computado Iluanlitativa1l/.ente, quando exercer o eleitor o seu
direi.to de voto como elemento político uno; e qnaLitati1,a
mente, quando o mesmo votar como elemento compnente
de uma associação profissional, instituioão culturál, etc.;

d) distinção entre a capacidade de elc"ér c a capaci
dade de ser eleito, estabelecendo para esta última condições
mais l~igorosas. sobretudo no tocante á idoneidade moral;

e) considerar eleitores todos os cidadãos maiores de 21
anos, que tenham concluido o curso primário na escola
pública ou em escola particular equiparada, ou que forem
aprovados em exames finais, requeridos para esse efeito;

f) estender esse direito de voto a todos os estudantes
dos cursos secundários e superiores, maiores de 18 anos,
sem distinção de sexo;

g) estender igualmente esse direito de voto a todas as
mulheres maiores de 25 anos, que preencham as condições
de instruéão contidas na alínea e, atrás enunciada;
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h) garantir e regulamentar o direito de voto qualita_
tivo, de que usará o cidadão como membro de urna associa
ção profissional, instituição cultural, etc., assegurada para
tal, plenamente. a cada cidadão e a essas forças coletivas.
inteira liberáade de associa!:.ii.o e de organização;

i) estender, com a amplitude possível, o direito de vota~
e ser votado a todos os cidadãos, principalmente aos homens
de trabalho, (quaisquer que sejam as suas atividades) úteis
á coletividade, salvaguardando-se, naturalmente, sor. o' ponto
·de vista geral, as garantias que diminuam o vote. inconcien
te, que anulem o voto mercenário, que fa0am desapal'acer
os mercadejadores de votos e o consequente aproveitamento.
pelas cast2l. do~ político~ profissionais, da iuconciência dos
cidadão~, e qu~ f1l1aimente amquilem esta próprü.. casta;

j) institUIr. obrigatoriamente: ;.I ca;:teiI'a de legitima
çãc eleItoral.

- Considerar corno não merecedores de c0nfiança os
processos de democracia direta, em nosso país. bem assim
outros processos idênticos adotados no estrangeiro, como se
jam a iniciativa legislativa pelos cidadãos e o refe7'endum
posterior das ·leis pelos mesmos cidadãos; aceitar, porém,
em tese, o instituto da revogação de mandato dos membros
do Poder Legislativo, embora não se deva de forma alguma
estender essa revogação contra os membros do Poder Exe-·
cutivo, qil~ sOlUent.e poderão ser destituídos dos sew, cargos
mediante processo regula!', perante tribunais competentes,
para o· que se estabelecerá uma legislação rigorosa e efi
ciente, fixando e regulando as suas responsabilidades e a
maneira de torná-las efetivas.

- Estaoeieccr sanções penaIS inJlexívci,;: para os delitos
administrativos e políticos, inclusive os atinentes á advoca
cia administrativa, sob qualquer dos seus multiformes as
pectos.

-Limibr. em hases moriestas e razrníyeis. os vencimen
tos, subsídios e aJudas de custo relativos a todas as funções
eletivas, sejam elas de caráter legislativo. ou executivo e
administrativo. de morio a reduzir tai". vantagens pecuniá
rias, a um cáxlll10 per-feit.amente supol'l:iv.~1 pelos recursos
financeil'os do país .:Para .tal, dever-s~-á t~r em conta que
essas vantagens pecuniárias hão de ser consideradas como
simples auxilios complementares. conferidos aos detentores
desses cargos eletivos, durante o seu período funcional, não
podendo por isso ser comparados com os vencimento~ atri
buídos aos funcionários de carreira ou aos fllncion:írio;: t.:!c
nicos, que hem podel-ão ser melhormente remunerados; l~

vando-se ainda em consideração que o exercício das fun
ções eletivas não deve ser encarado como fonte de renda,
ant.es como um verdadeiro 7Itnnus pat.riótico, a exigir o
máximo de elevação cívica e de espírito de sUCl'ifício, em
prol da coletividade. Por outro lado, tais funções, num re
gime republicano, não, podem deixar de revestir feições
eminentemente deCllocrátic:Js, sendo. por. "tal incompativeis
com a suntuosidade de vida, com o sibaritismo das fartas
representações e com a ridícula aristocracia de um caricato
patriciado político, que se quis implantar .na República. '

- Adotar uma regulamentação ampla e justa da liber
dade de pensamento, da liberdade de imprensa e do direito
de reunião, através dos comícios e outras manifestações
coletivas. Tal regulamentação, que ,atenderá aos supremos
interesses da coletividade, sem espezinhamento dos direitos
individuais, dG nenhuma fõrma deverá conduzir á anulação
prática desses dil.'l?itos e liberdades, mas sim li sua devida
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coordena(:ão no sentido elevado da ordem social e. da inlegri
dade nacÍonal.

- Nessa ordem de idéias, assegurar igualmente a liber
dade espiritual, a igualdade moral e jurídica dos indivíduos
e das fÔ:Lças coletivas, de modo a todas as correntes do pen
:::,amenlo moral, científico ou artístico, usufrruirem as garan
tias necessárias á sua organização, atividade e funciona
mento.

- Repelir sempre a adoção da pena de morte, em tempo
de paz, sendo mesmo proíbida de maneira absoluta a sua
adoção, em qualquer tempo. para OS crimes políticos e seus
assemelhados.

- Estabelecer uma legislação adequada aos interesses
nacionais, respeito á imigração e ermgração de estrangeiros,
t.1e molde a atrair para o território nacional os capitais e as
~tiyidad0S nem orient.adas dos elem1enlo.s alienígenas, sem
prejuízo dos primaciais pontos de vi.-:ta da nacionalidade
brasileira. Para tal, essa legislação se orientará principal
mente no sentido de estimular a naturalização dos estran
geiros, assegurando melhores garantias e vantagens aos que
se filIarem á qualidade de cidadão brasileiro, aqui radi
t;ando os seus capitais e haveres, sem preocupações de ca
nalizà-Ios para as suas pátrias de origem. Será evitada a
todo o transe a entrada de elementos indesejáveis, por in
capacidade moral e intelectual, ou inadaptabilidade ao nosso
melo social.

- Definir, de uma maneira clara e in::;Ofismávei, os
C<lllOS de intervenção da União nos Estados, da decretação e
liuração do estado de sítio e consequente suspensão das ga-.
rantias constitucionais, regulamentando ao mesmo tempo, de
forma equitativa e justa, a conduta dos poderes públicos em
tais con.l!Jntnrcs.

A decretação do estado de sítio importará, automatica
rnente,no funcionamento de uma côrte e de judicaturas
especiais. para tomarem conhecimento imediato e resolve
rem. dentro do prazo máximo de 48 horas, sôbre a le
gitimidade de qualquer medida policial que, á sombra do
estado dfl sítio. atinja a liherdade pessoal ou o direito pa-
trImonial do cidadão. ,

A essa;: entidades. assim criadas. fiéarão subordinadal:>
as pessoas detidas em virtude do estado de sítio.

- Reorganizar o mais possível, dentro de um verdadeiro
espírito renovador, o Direito Administrativo Brasileiro e as
normas de funcionamento da nossa administração pública,
sob todo::; os seus aspectos. afim de que possa a atividade
governamental. na gestão da coisa púhlica, atingir o ideal
de aperfeiçoamento, de eficil~ncia, de operosidade pronta e
de rápida realização, tão necessário ao Brasil. e impossível
de ser objetivado com a feição anacrônica, formalística e
emperrada que, infelizmente, ainda· reveste o nosso impe
nitente burocracismo.

- Pugnar pela mudanc·a da Capit.al da República para
um ponto mais equidistante das principais regiões do terri
tório nacional, o qual bem -poderá ser a zona já demarcada
para o futuro Distrito Federal.

- Reorganizar o aparelhamento poliCIal dos Estados e
Municípios consoante as seguintes normas:

aj os efetivos, o armamento. o modo de recrutamento e
as linhas gerais da organização das fôrças policiais dos. Es
tados e dos Municípios (onde as houver) serão determinados
por lei federal, tendo em atenção as possibilidades o1'l)a-
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mentárias dessas unidades políticas e as finalidades institu
clOnais e sociais daquelas corporações;

b) os Rstados e Municípios terão liberdade para cons
tituir as suas polícias propriamente administrativas, atri
buindo-lhes as denominações que preferirem. Essas corpo
rações, porém, não poderão ter o caráter de fôrças militares
regulares;

c) as funções policiais, nos Estados e Municípios. serão
exercidas pelas suas respectivas autoridades, criando-se para
tal fim um corpo de funcionários de ca.rreira, auxiliados
pelos agentes de polícia administrativa, guarda civis, etc.,
cabendo áquelas autoridades coordenar e combinar as suas
medidas com as autoridades militares federais. sempre que
isso se fizer mistér. no interesse da estabilidade da ordem
pública. para o que se criará uma regulamenl-ação apro
priada, que facilite essa conjugação de esfurço!cl.

7 - JUSTIÇA

- Considerar a Justiça uma função eminentemente na
cional. Assim sendo, julgar que a dualiâaCie--da magistratura
representa, nos Estados Federados, uma concepção primiti
va, de q~l~ a maioria deles t.enda a se afastar no sent.ido de
"uma concepç.ão nacional e autoritária da Justiça"; que, en
tre nós, essa dualidade foi, como é sabido. uma solução de
emergência, por fôrça de circunstancias então ponderáveis,
mas que não têm absolutamente mais nenhuma razão de ser
no momento presente; que esta dupla magistratura não tem
fundamento nas nossas tradic;.ões históricas, nem justifica
-:ão aceitável perante as condições da nossa cultura cívica.
Por isso, não reconhecendo aos Estados direito a uma ma
gistratura própria, propugnar, como pontos fundamentais:

a) a unificação da Justiça e das Leis- Processuais, tor
nando uma e outras da competência da União, embora con
cedendo-se aos Estados Poderes rcgulamenl.ários, no ::ientido
de uma melh'or adaptação da legislaç;.ão proce,.;sual á::i con
dições locais respectivas;

b) a faculdade atribuida ao SUprel110 Conselho de .Justi
ça de, p·or con5ulta do Govêrno Federal ou Estadual, dos
_Tribunais Regionais, porv.cntura exi~tentcs. do~ Tribunais
do Tralialho, de qualquer instituto dt, advogados do país,
ou ainda de qualquer associação de clas::ic, devidamente or
ganizada, --decretar de maneira genérica e com fôrça obri
gatória a inconstitucionalidade das ll!is fedcl'l\is. estaduais
ou municipais. ou a nulidade de quaisquer atos dos poderes
federais, estaduais ou munici;->ais;

c) a amovibilidade compulsória dos magistrados. regu
lada por lei e determinada pelo Supremo Conselho de Jus
tiça. Osmagistl'ados servirão por prazos prefixados em -lei.
findos os quais serão automatican'iente removidos para ou
tra c·ircunscrição judiciária, de categoria igualou supe-'
1'101'; -

d) instituição de Tribunais Regionais, em harmonia com
os princípios capitais da organização li funcionamento da
Justiça, já esboçados em-outra parte deste -Programa, de
vendo tais tribunais ser criados com sédes em pontos do
território. nacional, que, pela sua localizaoão, proximidade
e facilidade de comunicacãc com as 'principais zonas do país,
tornem perfeitamente praticável o apêlo a esses tribunais.

- ]leconhecer Ciue num povo de cultura política ainda
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deficiente, como é. o nosso, e num regime generalizado d~
politica de clan, que dominou todo o país, so há um meio
de garantir a liberdade. civil dos cidadãos, principalmente
dos que vivem no interior, fora dos grandes centros urba
nos, e que não tem meios materiais para se defender: é a
federalização da Justi(:a, o que significa criar o juiz inte
meraLo e fOlote do apoio da União, isto é, podendo invocar.
se preciso, contra os poderes locais, C:jntl'a as policias esta
duais, contra o arbitrio e :t arrogancia dos chefes e poten
tados de aldeia, o prestígio da fôrça federal. Não se crê,
porém, que se possa atingir esse objetivo senão com a Jus
tiça gratuita e o juiz acessível, posto ao fácil alcance dos
jurisdicionados. Sugerem-se ainda mais duas medidas, que
se jt~lgam imprescindiveis, para êsse efeito:

a) determinação de que, no caso de violência ou coação,
por ilegalidade ou abuso de poder, o juiz que conceder o
habeas-corpus, reconhecendo a coação, condene, ipso-facto,
no mesmo despacho que -conceder o habeao~-corpus, a autori
dade coatora ás penas da lei, cabendo a esta recurso, sem
efeito sus;lensivoo para D juízo ou tribunal superior;

b) instituição da polícia de carreira. Pensa:-se assim
libertar a autoridade policial da dependência, em que vive
por todo O país, dos grupos facciosos, que fazem a política
partidária nas localidades. Não se pode conceber que os
cargos policiais. cuja missão é velar pela ordem e tranqui
lidade da coletividade, continuem praticamente a constituir
cargos de confiança partidária - de grupo, de facção, de
clans; considerar, por isso, o funcionário policial um fun
cionário administrativo como qualquer outro e, como tal,
assegurar-lhe as garantias ou seu estatuto.

- Como pontos decorrentes dessas normas fundamen
tais, propugnar-se-á. pelas medidas seguintes:

a.) organização do aparelhamento judiciário brasileiro
nos moldes já traçados em outra parte rlêste Programa:

b) reforma das nossas leis processuais, para adaptá-las
aos pontos de vista atrás expostos. afim de que da unifica
ção do aparelhamento judiciário nacional possam surgir, si
multaneamente, a simplificacão do processo, a gratuidade e
a rapidez da Justiça e a sua plena acessibilidade a todas as
classes da sociedade;

c) atrilmição aOs juizes distritais ou de paz da compe
tência para processar e julgar todas as causas de pequeno
valor, as cont.ravenções e outras questões de natureza cível,
comercial ou criminal, em que forem interessados os pobres
e os indigentes. o que se fará sempre cIe maneira sumarís
sima e gl"..ülJita;

d) instituiçlio da .Tustiça proletária. nos moldes já esta
i\! ides em olltra p:trl.e di}stc PI"ograrna, e sempre com fei
ção sumária e gratuita;

e) reintegração do habeas-corpus. de maneira a atingir
a sua verdadeira amplitude e eficiência jurídicas,· como
nume tutelar da liberdade pessoal do cidadão:

f) criação de um instituto jurídico que, nos moldes do
habeas-co1·pU.S e sempre de maneira fácil e sumaríssima, pro
teja e a:,.segure Gualquer direito patrimonial do cidadãO,
quando ameaçado ou lesado, violenta ou ilegalmente, pelas
autoridades ou entidades governamentais;

. g) reorganização da instituição do juri, por forma, a
garantir de maneira melhor a sua finalidade social e de-
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mocrática, sem preJU1ZO dos interesses da coletividade e sem:
sacrifício das elevadas inspirações de justic::.a, que assim se
har~onizarão com as tradições liberais de que aquela 'ins-
tltUlção promana; ..

h) reforma e reorganização geral de toda a'nossa legis
lação civil, comercial e criminal, de todos os preceitos legais
que norteam os nossos institutos de Direito, adaptando-os
o mais possível a um verdadeiro e justo espírito de renova
ção soci~l, que imprima á Sociedade Brasileira um novo
surto de evolução e de harmonia; -

i) criação. nas esféras jurídie.as: e111-"- que isso ~c fizer
mistér. de judicaturas especializadas em'-det.erminados ra
mos do Direito, como, por exemplo, em matéria de Terras,
Minas. Navegação. ':\'guas, etc.. de modo que, nas questões
cuja natureza e feií:ões especiais exigem, para sua justa de
cisão, um melhor conhecimento técnico por parte do jul
gador, não sejam os ditames da Justiça sacrificados por uma·
mentalidade puramente legista, mas antes possa a autori
dade do juiz se revestir de um cunho de competência téc
nica, que reforce e engrandeça a sua autoridade legal;
, j) manutenção da Justiça Militar, moldando-a o mais
possivel dentro dos altos interesses da Defesa Xaciona1.

8 - DEFESA NACIONAL

- Considerar como imprescindível estarem as fôrt\us mi
litares federais, a todo o momento, dotada::: de material bé
lico eficiente, e organizadas e instituidas afim de cumprirem
os objetivos da sua finalidade.

- Cri:tr um Secretariado da Defesa ::'iacional e respec
tivos Sub-Secretariados. de acôrdo com o preconizado pela
técnica militar especializa<ia.

- Criar um Conselho Técnico cle Defc$a Nacional. com
funções administralivas, clistinguindo-sc claramrnf.e as fun
ções deste, e a dos Secrcl.ul'iados e Sub-Secretariados. das
funcões técnicas e de comando ti cargo dos Estados Maiores
e órgãos mililnrcs espt'r.ializados. do Ex.I;'rcilo. ela Marinha e
da Aeronâ~tica.

-Reorganizar todo o sistema militardô país,. sob o
influxo dos órgãos técnicos correspondentes. com o fim de
se ter uma única fôrça militar nacionaL con:::tituida· pelo
Exército, Marinl~a e Aeronáutica, subdivididos em partes
permanente. scmipermanente e de reserva.

- Proibir terminantemente a. organizacão de quaisquer
fôrcas militarizadas, que não sejam integrantes das classes
armadas federais.

- Operar a ada:ptação. distribuição, localjz~,cão, etc.,
da parte permanente das fôrças regulares militares. com o
fim de serem consideradas e 'atendidas as necessidades de
natureza policial a cargo da União, Estados e Municípios.
-- Criar um Fundo Especial de Defe;:;a NacionaL com ca

ráter permanente, destinado á aquisição e á: renovação do
material de guerra, :..'eservando para o mesmo, no mínimo,
5 0)0 das rendas federais.

- Considerar todo o brasileiro obrigado ao serviço mi
litar, em defesa da Pátria e das suas leis, o qual Silrá ;Jres
tado como soldado, gradua~o ou oficial, s~gundo a sua cap.i'-
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cidade e aptidão. Para o cumprimento desse dever. nas
condições acima, todo o brasileiro terá de se preparar con
venientemente em tempo de paz, de conformidade com as
leIS federais.

- Estabelecer a obrigatoriedade do alistamento geral dos
cidadãos, devendo o mesmo ser feito a partir dos 18 anos
de idade; servirá este tanto para fins eleitorais como mi
litares. A caderneta militar será exigida a todos os cida
dãos, por ocasiüo da nomeação para cargos públicos federais.
estaduais ou mUUlcipais. da obtenção de títulos ou diplo
mas artísticos ou científicos e de carteira profissional. bem
como para todos os atos civis - casamento, registo de nas
CImento dos filhos, exercício de voto, etc. Ela terá também
o valor de caderneta de identidade.

- Resrevar á União. como zona de segurança nas fron
teiras terrestres, uma faixa territorial de largura mínima
oe 30 quilômetrõs.

- Firmar a obrigatoriedade de que nenhum traçado de
via férrea, rodovia ou rota aérea possa ser executado sem
que préviamentl.' seja ouvido o Comelho Técnico da Defesa
Nacional.

- Proíbir rigorosamente aos estrangeiros (pessôas físi
cas ou jurídicas) e a Ciuaisquer firmas. empresas, socieda
des ou companhias de que os mesmos façam parte, a aqui
sição, sem prévia licença do Govêrno Federal, de terras
continuas, cuja extensão ultrapasse de cem quilômetros qua
drados, estendendo-se a exigência de tal licença também para
os casos de transferência, sob qualquer forma. aos estran
geiros ou pessüas jurídicas atrás enumeradas, do patrimônio
total ou parcial, ou das quotas sociais. ações, etc., de firmas,
empresas. sociedades ou companhias nacionais'~

- Designar, em tempo de paz, quem deva exercer o
Comando Supremo das Fõrças de Terra e Mar da República,
quando essas -forem chamadas :1s armas, na defesa interna
ou externa da' Soberania Nacional.

- Estabelecer. pelo órgão do Conselho de Defesa Na
cional, um programa militar para ser executado no prazo
mínimo de 10 anos. em harmonia com a dotação permanente
minima para o !Fundo Especial' de Defesa Nacional.

- Firmar uma segura cool'dena~.ão e equilíbrio entre as
leis gerais, que interessam ao cidadão, e as leis especiali
zadas de caráter militar, como as do Servico Militar, do Alis
tamento Militar, da Caderneta Militar. etc.

-'- Proibir aos Estados e Mun~cipios tt aquisição de ar
mamento e munição, a não ser por intermedio do Secretariádo
da Defesa ~acional e' segundo as proporções estabelecidas por
lei federal. '

9 -- RELAÇÕES EXTERIORES

Pugnar por uma inteligente remodelação geral dos ser
viços a cargo do Secretariádo das Relações Exteriores, de ma
,neira a adaptá-los eficientemente á alta função social e ecô
nômica que hoje lhes é conferida pela maior parte do~ povos
cultos. '

- Para tal fim. e para cabal desempenho da atividade
atribuida ao Secretariádo das Relações Exteriores e respec
tivo Conselho Técnico, realizar uma revisão geral dos quaçl.ros
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funcionais subordinados a êsse Secretariádo, desembaraçan
do-os da incapacidade improdutiva, da nulidade prejudicial
e da futilidade esteril de todos os que não estiverem em
condições de corresponder á feição insofismavel que hoje re
vestem os serviços internacionais e diplomaLicos, afim de que
sôbrepairem os verdadeiros valores' existentes nos referidos
quadros.

- RacionalIzar e modernizar técnicamente todos os ser
viços atinentes a êsse Secretariádo, adotando-se entre outras
medidas, sugeridas pelo respectivo Conselho Técnieo, as se
guintes:

a) revisão geral e redução de vencimentos dos funcio
nários subordinados a êsse Secretariádo, e bem assim das ver
bas destinadas aos serviços ao mesmo atinentes, de modo a
evitar as suntuosidades, inadaptaveis ás atuais condi!:,ões eco
nômicas do país e do mundo, e a estabelecer uma relativa
equidade entre os estipendios pagos aos funcionários das Re
lações Exteriores e os atribuidos ao restante funcionalismo
da União;

b) metodização e modernização técnica dos serviços ecô
nomicos e cOD-sulares a cargo dêsse Secretariádo, dotando-os
do máximo de eficiência e do minimo de formalidades proto
colares;

c) orieJ;ltação dos nossos serviços diplomaticos e consu
lares no sentido de se tornarem, cada vez mais, um- perfeito
aparelhámento oficial de informação economica, social e po
lítica, de maneira que promovam e consolidem, não só uma
verdadeira defesa dos direitos e interesses do Brasil no Ex
terior, como igualmente uma segura proteção dos cidadãos
brasileiros no estrangeiro, sôbretudo através do prisma do
seu comércio e da sua indústria, em face da competi!:âo dos
outros povos;

d) para melhor exito dessa atuação. dever-se-á dar a
êsse Secretariádo. tanto quanto possivel. um perfeito contrô!e
do nosso comércio internacional, assim no que diz respeito
á importação como á exportação de mel'cadorias, para ° que
~ntrará em colaboração constante com os Secretari:ldos rla.
Bconomiu: e das Finanças. C:::Esse contrôle visará. princinal. c'
mente, obtnr uma racional estandardizac:ão das mf}l'carlol'i:l'
de exportação ..brasilp.ira, buscando conscgl1ir tipo,,; cada y~7.

mais perfeitos e uniformes pal'a os nosso,,; produtos exporta.
veis. com um objetivo de conquistar e manter por esse meio
a confiança e a preferencía do comércio internacional, estn,.
belecendo-se, para tal. penalidades que serão aplicarla!'. ao!'
infraWres das regras para isso estatuída..;..

~ Sob o prisma da política internacion:ll do Bl'n.~i1, pI'O.
eurará o Secretariúdo das Relações Exteriorc,; m:lntel' e en.
grandecer as tradições da nossa política externa: em c,ujo
brilhante passado procurará Inspirar-se, para concretizar os
nossos ideiais de cordialidade continental, de justit;a alta
neira e de levada cordura, relativamente a todas as nações
.do Universo. No desdobramento dessa atitude. buscará desen
volver práticamente· o princípio do arbitramento,. de que há
sido o Brasil um dos mais antigos e sinceros pioneiros, os
preceitos da igualdade 'jurídica das nações, do respeito nos
direitos dos povos fracos e das minorías étnicas, fügindo'
sempre ás tramas da política imperialista e ás maquinações
de cónquistas territoriais ede supremacias injustas.
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v
Para q!!e seja reali:;avel a coorâenação. dos- esforços, no sen

tido de poder ser concretizada a. ideologia deste Pro
gráma, considera-se ímprf!cíndvel sejam postas em prá
'lica as seguintes medidas gerais imediatas:

1 - NACIO);'ALIDADE

1 - Osganizar um govêrno forte e capacitado, para ini
ciar e realizar. nas suas linhas gerais. o que se acha preconi
zado na ideológia deste prográma. "

2 - l\fanter um tal govêrno, assim fortalecido, até que
sejam tomadas todas as medidas indispensaveis ao revigo
ramento dos vinculas de coêsão nacional, através sõretudo
de uma centralização eficiente das leis e providências funda
mentais, de caráter geral, quc""afétem e interessem direta
mente a colétividade.

3 - Proceder êsse gO',rêrno á elaboração de um Plano de
Reconstrução Nacional, com uma feição geral e detalhada,
principalmente no tocante aos cíclos vitais da nacionalidade,
devendo ser encarados de uma maneira positiva, nêsse plano,
os problemas economicos, sociais e políticos, que tanto inte
ressam á Nação Brasileira, o que se fará em inteira harmonia
de vistas com a atualidade revolucionária.

4 - Iniciar sem demora êsse govêrno a adoção imediata
de todas as medidas indispensaveis ao inicio de concretiza
ção da ideologia revolucionária, atráz exposta, cpmo sejam,
Dor exemplo: adaptação e transformação dos Secretariâdos;
creação" dos Conselh05 Técnicos: revogação de todas as leis
que, direta ou indiretamente. estejam a dificultar a articula
ção político-social das classes organizadas, das associações

~ sindicais. das instituições e fôrcas culturais, etc.; nomeação
de comissões .especializadas para colaborarem na direção dos
serviços que tal exigirem; intensificação desses ramos de ser
vico público, entre os quais certamente se inchíem os que
dizem respeito á esféra economica, á assislencia e á previ
dêncin. sociais, á educação das massas populares. elc.; orga
nização de planos e diretrizes de produção. circulação, desen
volvimento e coordena«,;o,ão da riqueza. etc.; tudo com caráter
provisorio. mas destinado a vigorar num lapso de tempo
determinado, e que 1'&1' julgado necessario ao estabelecimenta
normal de um novo regime consLilucional.

2 - ECO);'OMIA

1 - Decretar imediatamente um imposto progressivo
sôbre a renda, com taxas que" tornem possivel a eliminação
gradual dns injustiças sociais e que sejam capazes de, mercê
da sua aplicação parcial em t.rabalhos públicos, atingir rapi
damente, pelo menos no territorio nacional. o reajustamento
do consumo á produção, com reflexos por isso mesmo bené
ficos em favor das classes pobres e infortunadas. do prole
tariado abandonado á sua desventura e até mesmo com pro
veito para o proprio comércio, indústri3. e agricultura nacio
nais, que sofrem no atual momento as consequências da pa
ralização, dos seus negocios, da estagnac~o dos seus slocks e
da degradação de preços das suas exportações.

2 ~ Fazer decretar, imediatamente, um imposto ter
ritorial que atenda ás v~rias zonas do territorio brasileiro e
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encare resolutamente o problema dos latifúndios, em nosso
país.

3 - Operar quanto antes uma revisão geral do nosso
sisterrií'ftributário, de modo a conseguir, dentro de um espaço
de tempo relativamente curto, sem desequilibrios orçamen
tários prejudiciais á organização administrativa ~ a marcha
definitiva para a implantação final do sistema já atráz su
gerido, quanto a êste aspecto da esféra governamental.

4 - Intensificar, ampliar e desenvolver o campo de
ação e a eficiência dos tratados comerciais e das convenções
:.>.duaneiras, de modo a preparar seguramente um regime de
transição entre o nosso atual protecionismo alfandegário e
um mais racional e lógico sistema de defesa da produção na
cional, que não contrarie, na realidade, a política néomercan
tilista a que as contingências da nossa precariedade mone
tária condenaram o Brasil.

5 - Transformar urgentemente o Ministério da Agri
cultura em Secretariádo da Economia, com a organização, o
funcionamento e as finalidades já estatuídas noutra parte
deste prográma.

6 -' Promover e intensificar a localização de famílias
proletárias no interior do país, sôbretudo nas zonas margi
nais ás estradas de ferro, auxiliando economicamente a essas
familias, para que possam aH erguer e desenvolver as suas
pequenas propriedades rurais, com o que terá o poder pú
blico neutralizado inteligentemente os males do urbanismo.

7 - Adotar medidas identicas com relação ás popula
ções flageladas por crises climatéricas, em zonas a isso sujei
tas, onde se fará tambem prosseguirem os trabalhos públicos
tendentes<ao florecimento economico dessas regiões.

8 - Traçarem os govêrnos da União e dos Estados nor
mas rigorosamente proíbitivas de interferências governamen
tais na valorização artificial de prodútos, -quer diréta quer
indirétamente, por intermedio de bancos ou estabelecimentos
congeneres, ligados por qualquer forma ao poder público.

9 - Vedar quaisquer isenções de direitos aduaneiros
que não as -previstas na parte competente dêste programa.

10 - Traçar ás interventorias, nos Estados, normas pre-
cisas no sentido ode operarem gradualmente: .

a) a extinção dos impostos de exportação;
b) a abolição de barreiras tributárias intermunicipais e

interestaduais;
c) a adoção progressiva do impõsto territorial, nos mol

des indicados na parte respectiva deste prográma;
d) a eliminação dos impostos indirétos, sôbre os generos

e artigos que mais interessem á alimentação e ao vestuário
das classes pobres.

11 - Decretar medidas que impeçam a formação de
trusts, monopólios ou organizações semelhantes. tendentes a
fixar e a encarecer os preços dos generos de alimentação e
das utilidades indispensaveis á existência individual.

3 - FINANÇAS

_ 1 - Firmar a obrigatoriedade do equilibrio orçamentá
-rio, 'tanto para a União, como para os Estados e Municípios.

2 - Estabelecer o ~ontrôle rigoroso dos Estados pela
União e dos Municípios pelos Estados, no tocante aos ~aspectos

VOLUME UI ;,16
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d·ominúnLcs· da ol'íenta~ã~ finahceira dessas unidades polí-
ticas. "" , ' _ " " c>, , " ,"> ,', ~

"3..,.. Adotat~'obrigatoÍ'iamente,em todos os setOr.es, ela.
Adminis'tração J;ederal, Estllduate Municipal, .umregimé'in_
flexh'er de ampla fiscalização ·e.'de.. publicidade" .em tudo
.QuailLo se refira· á arrecadação cá a'plicaçãoclos diilheiros
públicos, mediante. a divulgação de· balanços,halancetes, re~
latorios, etc. . ,', .' '.':." '.' ,

4 - MànLer,o ntualorçamento da .ciespesa federal, no
referente ao seu total, sem que isso importe em deixar de
promov~l' economias rigorosas, afim de obter sóbras orca:"
mentárins, que ,serão oportunamente empregadas em traha"
'lhos e. óhl'as públicas llteis 'á coletividade,' : .. -.'
.' 5'--. Suspender temporáriamente .os pagament.os, àtinen

t.es .á divida. exterD:l, .como medida extrema, forcadapela'
atual crise econômica' mundial; : . . . .'

As .importanciascorrespondcntes nos juros respectivos,
expressos em. moeda nacional, culculadano cambio datei
n:. 5,108, de 1926,--'-.,se1'ão depositados ~em hancosnacionais
e oportunamente utilizados no resgate do ~papel .moeda· em

• circulação, para. sane;:tmento"do"'nosso aparelhamento mo-
, llctál'ib.' '... .. ' . ' '. ..' ...•. _ .. :.

JJ':"-' liemodelàr_ desde já .. 0- nosso.. sislema de arrecadacão
'dc impostos,dc,'iúoi:lo a, q~ic,dcritro em.1;JreV'~,.:se possà -ter
um uparf:llhamento de arl'ecndnção uno e- naCIonal, em todo
oterritorio' brnsileirf), como se acha preconizado em oufro
pOlito dêsle progràma.- '.. ':d - .

.~ ---.'

t, .~':.r-Aó!\nNIsTIl;\,çÃo:

"
.' 1 - Sanear rigorê:>samentce rerortimr ..'rncioilUlIl}.ente os

quadros <10 ;func-jonalisnw público, aproveitando em' outros
ser\:icos públicos 'os fUIlc,jonário excedentes dos qUadl~()s as';
sim remodelados.. '," ,\. _. " .

•2. - Adaptar-o~ SC1.'vir:.9spúblicos e. a .01'g~lÚznc50" ,9:1S
repnl'Liçücs c dcpnt'l.:uncnl.tH$· respectivos aos ureceitas dabôn
técúicu. ndmini1;t.rritlva. . . ' '''..... '.
. 3- Sus}?ender n providên,cia' de dispensar pura e sim
plesmente os Tuncionlírios .cxeedentes.adot::mdo-se, lU:) invés
disso. -u mcdida dn ürli-Ios T:)l'ovisQrinmentc ttS respecl.ivas 1'0
Pl1l'f,i(:i'if}S 011 ~:cl'viC()s. aL~ (I seu de1'iniLivo aproveitamento,
pela f(',nn:\ indicl:da na nlinca {JI'imeil.'u, sôbrco. que se pro
\'ide11f'i:m1. ~Ilm r~' mlÍxil1la nrgGnc1n.
, l['_.. :j)('!,',l:n'HI' vedadas novas nomc:wões dS fUllciont'll'ÍoS;

l'l!l (':'1':'11.01' dori nHivo, pnra os cnrgospÚhlicos.
ti .• •• nnvq!· et'i 1.1.!t'ins.qmcn Le as nOlneações fdta~ .nos riri

I1wh'l1:' \l'lnpol-i do :;ov(~l'no rlwoluc!on:h'io;' afi::n de. l'Rpar:tt\
as in,h:!,! i(;':lf; pon'Otltlll'a cometidas conl'.J.':1 ft111Cion:1l'ios coin
llel.enll's e hUj1(;~~t.l1f;, ext.ills'~1i'I1(lo ao l11f)smo tempo n;; l'cc~om
llt'llSn:': • tnw!'eeirlus . c j'lI'ovidencinndo l)nra. que as snbstitni
\:0('s, mn (':u;()~\ I.:\is, se t1êm sempre tm.ldl.1 cmntcnr;:.üo o "nlô!,'
\(~cnieo l' f\ln(~i(Jnal do Cn1nl'egac1o público,
.. ti - HOPI'i:nil' C, fisrnli;ml' inflo"ivolmento, sob qualquer
dos ~Cl1S a:::peel(/,'l, li. :~I.i\,jdHdc.dos 1\1H'OI'HcUl'S~' da l1ovo!nt;üO;

7-.H.(;duÚl' ao minitúo toda ~qual~lUel' t\~·tlmnlnçflo de
l:lll'p:OI-i pu!Jlwos, j'ull1111wl'ndos Olt nuo. ate que se IlOSSnnOI.·
muii<l:n' (il'l'inil.\\'nl1lolll.e Gssc assunto, nos moldes lncJicutlos
poutl'U filu'te r1N.dc' progl'nma.
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8 - Manter innIV'rayeis, durante o período ditatorial e
-durante a primeira 1'lu;e do periodo constitucional, os venci
mentos do funcionnli~mo público federal, estadual ou muni
cipal, desde que não excedam ao limite máximo de 2 :000$
mensais. -

Essá inalterabilldndc poderá deixar de sér observada, em
relacão aos T)CQI1e1101i cstipendios dos mais humildes funcio
nários ou diari:4ns, os quais poderão~ em casos justos, ser
aumentndo!'l, . . .

9 - Afim rlo enquadrar entre 2 :000$ e 5 :0008 os ven
,cimentos qllO l.~xefJdnlTI eMste·último limite, reduzir propor-
~ionalmentc Oll vencimentos sübreditos. .

,10 -- 11l1l1.ltUit' e manter um Tribunal Revolucionário,
-com poderes llmp!os e prerrogativas eficientes, para agir di
reta ou indiJ'ctamente cm face dos delitos funcionais. dos
atentados contra os dinheiros públicos e dos crimes clmtl'tl
.os altos intcrcsses da Pátria..

5 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL

1- Decretar, sem perda de tempo, uma legisla<.:.ão re
.guladora da l'ormni:üo, funcionamento e atividade das insti
tuições c aS:-1ncinl:ües IH'ofissionais, técnicas, culturais ou ou
tras, de modo (1114'1 t.ocias elas possam ter os seus direitos
·economicos. sociais I~ BolfLicos eficientemente assegurados e
garantidos em Inua 11 l;un plenitude, inclusive o seu direito
de voto qua.litativo plIra n eleicão da futura Assembléia Cons
tituinte.

2 - lnh'11f\lficnt' e aperfeí<.ioar cabalmente os esforços
• governaml'nf.nls n.'l'lIlP sentido, mediante a criação imediata

de um minj~!'\l'lo da Ol'gani~ação Social, no qual serão cen
tralizadns IHl medlduR capazes de reorganizar a sociedade bra
sileira, segundo 11 lrlcolo:;ia revolucionária, e jamais de ma
neira inex\w()l'1sl\,l\. li vidarla, tendente a tornar as coletivi
dades 11':1 \Iall1udol'lll'l e Tll'odutoras mero.s joguetes dos polí
ticos ])l'OfiS~llnl\lljl'l, 0\1 das organizações ptcrLidárias por êstes
formarias, eom u fim de alimentar o regime de exploração e
de parasitismo,

. "

G ~ 'OI\GANIZAÇ.ÁO pOLíTICA

1 - Considf'!'nl' como !ri-edida imprescindivel, para o nd
vento eonst i1lll'inl1HI. um completo saneamento moral do am
biente polHiro nneillnal, devendo lodos os esforços ser ori
entado~ no sf'I1Udn de evitar que voltem a preponderar "s
fôrças polil kns il\'\~P!'essivas e gastas. e que. com o retorno
do país"ao 1'C'!dn1l' !iol'mnl, haja possibilidade de se rC'impl:m
tarém nas es-r"I'ns ])01 ftiras c administrativas. com a(:,ão de
mando. 0" pnl fi i('o~ l'ol'l'upl.os e incapazes, que !cyaram a r-;n-
ção á falcnria, --

2 -",:in ~e l'i'r:nilll1'i'(~r ahsolutamente ás ftl;'·:;~s. f:lCÇÜC5,
gnmos ou (lI'gnu i;::Jc;iies parI idárias méramente pnlíLic:1:"i o
prel.enso direifo Q1W [0;'" al'!.'o;r,am de interpretar o senLido e o
pensamento da naciolmlidude, mesmo atraYés dos sens cicios
regionai::;. .

3 - Considerai' incompativeis p:1.ra qualquer posto ele
tivo, na Consl.i1.uinf.e f} -nas Assembléias surgidas na prin.Jeira
fase do período consti tuciona1. todos os cidadfios que haj:lm
desempenhado cargos eletivos, nas '-árias e5fer,ls do Poder
Legislativo e do Poder ExecuLivoda ~ação, dos Estados e
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dos Municípios, no período. que decorreu entre 5 d~ julh()
de 1922 e 24 de outubro de 1930, estendendo-se idêntica in
compatibilidade a todos os que hajam desempenhado funções
de Ministros ou Secretários de Estado, no ref~rido período.

Abrir-se-á exeepção tão sómente para os que Lenham
contribuído material, prática e eficientem.ente para a Revo
lução, condição essa que 'será preliminarmente examinada e
reconhecida por um Tribunal Superior Revolucionário, para
tal constituido.

4 - Firmar como condições essenciais para a~-oconvoca
ção da Constituinte:

a) anulação do antigo alistamento eleitoral;
b) instituição de um sistema eleitoral que determine e

possibilite a apuração do voto do cidadão pelas formas·
quantitativa e qualitativa expressas nêste ~rograma.

- Nessas condições, propugnar vigorosamente por que
venha a futura Constituinte a ser formada por:

a) uma corrente propriamente política, constituida de
seis representantes por Estado, Distrito Federal e Território,
do Acre, garantidos os direitos das minorias.

Tais representantes serão eleitos I2..elo voto quantitativo
dos cidadãos, considerados estes como simples partes com
ponentes da sociedade política organizada e, como tal, orien-·
tados pelos partidos políticos a que pertencerem, si n80 pre
ferirem agir individualmente nêsse ato da sua vida cívica;

b) uma corrente propriamente social, constituida pelos.
representantes das associações profissionais e instituições.
culturais, etc., devidamente organizadas.

Êsses últimos representantes serão eleitos em número
proporcional ás populações dos respectivos Estados e ao grau
de desenvolvimento associativo aí verificado.

Tal eleição será feita por meio do voto qualitativo dos·
cidadãos (segundo voto), expresso através das fôrças coleti
vas atrás enumeradas, desde que estejam estas organizadas.
nos moldes legais..

7 - JUSTIÇA

1- Reformar e aperfeiçoar a legislação civil, comer
cial, penal e orfanologica da República, aproveitando tauto
quanto possível a obra das atuais Comissões Legislativas.

2 - Adotar idênticas medidas com relação ao Direito
Processual, em todos os seus ramos, de molde a preparar o
rápido advento da sua unificação.

3 - Decretar urgentemente leis que coíbam as mano
bras da usura e os desmandos da utilização abusiva da pro
priedade como instrumento de escravizacão econômica e·
de extorsão de lucros aberrantes de -um justo limite ("lu-·
vas" pela renovação de contratos de locação de prédios,.
alugueis excessivos, cláusulas contratuais iníquas, etc.).

,Todas as transações em que se verifiquem essas hipó
teses serão consideradas como atos ilícitos e, como tal, se
rão anuláveis por meio de ação sumaríssima, promovida~

. por iniciativa do Ministério Público, revertendo para o
Fundo de Beneficência Social o montante em dinheiro por
ventura já despendido por qualquer das partes contratantes"
ex-vi da negociação anulada.

4 - Operar quanto antes um saneamento rigoroso do
quadro de juizes, em. todo o pafs, tanto na esfera federal;.
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como na estadual, consoante o que ficou preconizado na
parte ideológica dêste programa, e de maneira que, ao te
rem de ser concretizados os aspectos de remodelação esbo
çados na parte competente dêste mesmo programa, já se
encontre o ambiente moral da magistratura brasileira intei
ramente imune de quaisquer elementos corruptos e incôm
patíveis com a alta missão da Justiça.

8 - DEFESA NACIONAL

1 - Esclarecer a opmlUO pública, por meio de
uma publicidade ampla, afim de mostrar que o desenvolvi
mento exagerado das polícias militares, nos Estados da
União, constituídos como verdadeiros exércitos. atenta fla
grantemente contra o regime federativo, devendo definir
se a maneira de ser feito o policiament.o nos Municípios e
Estados pelas guardas cívicas, prestigiadas e auxiliadas
pelas fôrças federais, segundo uma distribuição e regula-
mentação preliminarmente estabelecida. .

. 2 -Incorporar ao Exército Nacional, depois de apro
veitados os elementos necessários para a organização das
guardas cívicas munieipais, estaduais e federais, todas as
policias militarizadas do país, respeitando-se todos os di
reitos, garantias e vantagens dos membros das referidas
corporações, que passarão a se integrar na parte permanente
e profissional do Exército Nacional, conforme fôr estabele
cido no plano de desenvolvimento (onde se definirão: os
quadros, acessos, localizações, etc.), elaborado pelos órgãos
técnicos especializados do Exército.

3 - Considerar a medida de federalização das Polícias
Estaduais e da proibição da formação de novas fôrças mili
tarizadas como imprescindível para o advento do futuro pe
ríodo constitucional, reconhecendo-se preliminarmente não
haver embaraços reais criados por parte das Fôrças do
Exército e Marinha e pelas próprias corporações ci
tadas, sendo que estas só terão com isso a adquirir maior
idoneidade cívica e patriótica, ao passo que o interesse que
inspiram a sua manutenção só poderão formar um consorcio
de dificuldades, capaz de fazer perigar a própria unidade na
cional.

9 - RELAÇÕES EXTElUORES

1 '- Realizar tão cedo quando possível a reorg:;mização
dêsse Ministério, em conformidade ·com as idéias esboçadas
na parte ideologica dêste programa.

2 - A.bolir todas as suntuosidades e representações one
rosas ás finanças nacionais e incompatíveis com a crítica si
tuação econômica do mundo.

3 - Intensificar a prática dos convênios comerciais e
éonvenções aduaneiras.

y 4 - Estabelecer desde já o contrôle do qomér~io exte
rior, no sentido preconizado na parte respectlva deste pro
grama.

N. 1.201

Ao art. 19, letra d: -. Subs~itua-se pel~ segui~te.: "de
riquezas do sub-solo, se amda mexploradas , suprImIda a
parte referente ás quMas dagua.



-246 -

Justificação

A emenda visa manter o estado de coisa atual, re6pe~
tanto a tradição do nosso direito. Apezar de algumas 0i)1
niões em conLrário, as vias navegaveis ou nflO, cortando, em
bora mais de uma unidade federativa, súo bens do dúnlÍnio
públÍco dos Estãdos e nüo da Uni::io, CXCC[}to: 1° quan<lo si
tuado em território federal; 2°, quando ser'vem de limiLes
da República com as nações vizinhas; 3°, quando siLuados
na zona de dez leguas conLigua aos limites da República
eoro essas naoões.

Em qualquer outra hipótese, pertencem aos Estados.
comnctindo. apenas á União. e.r.-vi do disposLo no arL. :J.~.
§ GO~ da Constit.uição Federal: legislar sôbre a navúg::ujUO d{~s
sc,s -rios, quando banham nlais de um Estado ou se estendam
a tel'ritório estrangeiro. Obedecendo a 0sse critério e, Lendo,
ainda. cm atenção a conveniGneia dos Estados, o GovGl'110
Provisório baixou o decreto n. 21.235, de 2 de Abril de 1932,
assegurando aos Estados o domínio dos terrenos marginais
dos rios navegaveis; bem como o das ilhas formadas nesses
rios e o das lagõas navegaveis. É a consagração da tcndêp.
cia que vinha dominando nossu direito. Kfio vemos, conse
guintemente, moLivo, de ordem pública, para ~'ariar de o:::'i
entação, ferindo a tradição brasileira.

Se buscarmos, como sóe acontecer, em matéria consti
tucíonal, inspiração na legislação americana, é eHa favor:;t
vel nesse ponto de vista. De fato, ali pelas disposições cla
ras da constituição, o domínio dos rios pertence não á Utlião,
mas aos Estados, que, sôbre êles legislam.

Ora, se os rios são do uomítlio dos "Estados, tlatuyal
mente lhes pertencem us quedas dagua nos mesr.lOS exis
tentes. Temos. ainda, em nosso favor as autorizadas OpI
niões cie Carvalho de Mendonça, (Rios e uguas correntes, enI
suas rclaçõcs Jurídicas) e dc Alfrcdo Vabdão,· (Trabalho
sôbre a coeI. das eguas).

Não nos móve o espírito ,'egionalista, mas impõe-se-nos
o dever de defender .()s direi Los .iá ineol'porados ao paLri
mônio do Estado quc·-cn:lprcsentamos e· os seus intercsses
cconàrnicos.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Góes 1flon
teiTo. - Gltecles NO(Jneü'(t, - Sampaio Costa. - Valente
de Lima. - Izidro de Vasconcellos. -

N. 1.202

Redija-se o art. 12 da maneira seguinte:-
Art. 12, Incumbe a cada Estado prover, a expensas

próprias, ás necessidades de scu govGrno e administrar.ão; a
União, porém, preslará socorros ao Estado que, em cáso de
calamidade pública, os· solicitar.

Parágrafo único. O falo de suprir a União financeira
mente um Estado importa na faculdade de intervir na admi
nist:r:ação do mesmo, fiscalisando ou avoc::),ndo o serviço ou
serVIços a que o suprImento se destinur.

Quando, porém, o auxílio federal estender-se a todos
os se~~iços da administração, excedendo á· receita estadual~
a Umuo poderá suspender a autonômia: do EsLado, até que
êle recupere a capacidade financeira necessária ao provi
mento regular de seus encargos.



J7tstifica.ção

A emenda tem um dunlo fim: - o de l'estabel2cer o
antigo dispositivo constiLuêion:l1 referente á obrigação da·
União prestar socorros aos }<;stados em casos de c:l!amidad.) .
pública, c o de cercar ele tocla cautola :, f~culd:ldc que se
confere á União, por êsse art. 12, de :mspcnde']' a u.uf.onomia
dos Estados.

Quanto á primeira parte, não há coma consentir na re
tirada de um dispositivo já inLegruc10 na co.nsciencia brasi
leira - dispositivo que cOllc!iz plcnam('ntr~ com o regime.
que adoiámos.

Com efeito, nenhuma razão de ordem política contraria
o princípio de que, numu Federação, a União seJa obrigmla
a, nos casos de calamidade pública, pl'estn:r auxílio ;;'5 uni
dades que a compõem.

Ao contrário. Amparando os Estados. nessas eventuali
dades, a União cumpre não só uma obrigação elementar de
solidariedade nacional e até humana. como sobretudo, exer
cita um direito de legítimn. defosa' própria, uma vez que
das condições de vida dos Estados, de sua ordem e prospe
ridade, é que depende, em última análise, o maior ou menor
prestfgio de seu poder e :mLol'id:lde.

Ademais, não sendo os Estaào respons:í.yeis diretos ou
indiretos por ôsses tristes acontecimentos que enlatam, de
quando em quando, as regiões· e os povos, nüo se poderá
jámais alegar que com os aludidos socorros a União bene
ficie a uns em prejuizo de outros.

Qnanto á segunda parte, é evidente a procedência da
emenda.

Um dos problemas mais sérios nos regimes federativos
é o àe regular os casos e a fórma em que se deve admitir
a interven<:;üo federal na vida política: e ildministrativa dos
Estados. Ele constitue assunt.o capital na obra que ora ela
bor:lmos e deve ser objeto da máxima procedência.

Quarenta :mos de experiência política, em que as 'intel'
venç{;es se desol'denaram e dnsbragaram, a ser"-1(:0 de quan
to·capricho e má interpretação houve, desequilibrando e
desorganizanáo a vida nacional, obrigam-nos a meditar na
conveniência de defender melhor a autonomia dos Estados,
sem comtudo diminuir a <:.uLoridade da Uniao.

Somos pelo fortalecimento crescente do podQr federal,
mas nüo desejamos que os Estados fiquem a mercê sinão das
legítimas conveniências gerais e dos supremos interesses da

,Nação.
Se é compreensivel e até útil e necessário que a União

intervenha na vida administrativa dos Estados, quando tiver
de custear algum ou alguns de seus seJ.'viços, ora fiscalizan
do-os, ora avocando-os para dar-lhes maior amplilude e
melhor orientação, o mesmo não se poderá dize!' se, pêlo
simples fato de custear ou auxiliar alguns dêsses encargos
estaduais, lhe for, desde logo. outorgado o direito desus
pender a regalia autonomica dêsses mesmos Estados.

A suspensão da autonomia estadual é medida de extrema
gravidade. M:ais grave que a simples intervenção.' Só em
casos especiais e extremos se deve conceder.

. .Daí têrmos limitado a faculdade da União decretá-la.
SUJeItando-a a um conjunto dee circunstancias quais a da
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incapacidade absoluta do Estado de provêr a todos os ser
viços de sua administração, resg'Jardando, todavia, a êste o
direito de readquirir sua autonomia -uma vez restauradas as
suas finanças. __

Sala das Sessões/~22 de Dezembro de 1933. - Sampaio
Costa. - Valente. de Lima.

N". 1.216

AQ Preambulo - Diga-se no final: "República do Bra-
sil". _

Ao art. -1 0 ~Diga-se depois de "15 de Novembro de 1889":
- . :. e continúa dividida nos atuais Estados, no Distrito Fe
deral e em Territórios".

Justificação

Os trechos ora emendados repetem, ampliando-os, os
êrros de história política e de técnica dos constituintes de
1891, com o declararem tratar..,se de uma Constituição para
a "República dos Estados Unidos do Brasil, constituida "pela
união perpétu.a e indissoluvel dos Estados,. do Distrito Fe
deral e dos Territórios".

"Ampliando-os", dissemos, porque a primeira Constitui
ção Republicana se referia exclusivamente á mesma "união
perpétu.a e indissoluvel das suas antigas províncias", ali
transformadas em Estados".

Efetivamente.
Dizendo constituir-se por tal forma a nossa Pátria,

aumite o legislador terem-na históricamente precedido as an
Ligas províncias e agora também o Distrito Federal e os Ter
ritórios (atualmente só o do Acre)._ Quer dizer, de uma
Nação una sob todos os seus aspéctos, passamos a ser sim
plesmente uma Nação unificada, composta de provincias ou
Estados, de um distrito e de Territórios que se uniram, SA
solidarizaram de uma maneira perpétua e indissoluvel.

Se o Brasil resulta dessa união, é que algum di~ os
seus oito milhões e meio de quilom.etros quadrados servi
ram de assento a soberanias diversas, a regiões politicamen
te estanques, posteriormente aproximadas pelas necessida
des recíprocas e por estas levadas á renúncia de certos atri
butos em tôrno de. uma União mais forte e mais eficiente.

Quem se une, tem ou teve possibilidade de viver desu
nidG",' separado.

Uma coisa é um país dividido para efeitos da sua vida
interI.!a, e outra, o qu.e se forma, se constitúe, se compõe
da união dessas mesmas divisões.

Ora a verdade histórica é absolutamente diversa.
-,. Desde a descoberta, passando mesmo pelo regime das
capitanías hereditárias, transpondo a época dos Governado
res Gerais (unidade e dualidade) até o reinado de D. João
VI e atingindo, após o interrégno da Regencia de D. Pedro I,
até á Inçlependencia, o Brasil sempre constituiu uma uni
dade política, no sentido integral do têrmo. Nunca se· for
InOU de partes, nunca resultou da união, 'Perpétua ou tem
porária, dissoluvel ou indissoluvel, de quaisquer outras en-
tidades. c

No princípio, era o Brasil :. integral 'Pelo -seu assento
gografico, 'Pela sua língua, pela religião, pelos costumes,
pelas aspiracões. etc.
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Quando vieram as Províncias, os Estados, o Distrito Fe
.deral e o Território do Acre, já êle existia, valendo essas
.entidades como simples divIsões políJico-admínistrativas.
com ou sem autonomia ampla :ou: limitada.

Estas, portanto, jamais se uniram, clausulando essa união,
.ou não, com a perpetuidade e indissolubilidade. Porque ja
.mais existiram ou tiveram possibilidade de existir fóra da
Nação Brasileira, de que derivam e são filhas.

Ninguem diria constituirem-se os pais pela união dos
ruh~. .

. Essa especie de "contrato social" vaI, pois, ae encontro
.á realidade.

Os legisladores de 1891 se deixaram sobremodo impres
.Bionar pelo exemplo norte-amerIcano, onde, de fato, houve
uma União de Estados, anteriormente separados, uma marcha
para a centralização.

O movimento da grande República do Norte teve cunho
.essencialmente político, enquanto o nosso visou primacial
mente as necessidades administrativas das antigas Provín
,·cias, satisfazendo um imperativo da própria terra .

Pensou-se entre nós não poder existir federação sem a '
ficção de uma separação anterior e consequente união.

Ademais, nos nossos primeiros constituintes republica
nos havia homens de autoridade, partidários quasi de uma
··Confederação, de um entusiasmo federalista excessivo, e para
os quais, praticamente, antes do Brasil existia o Estado, a
.circunscrição interna, não como parte de um todo, senão
como formação com todos os elementos de vida indepen
,dente.

Históricamente, portanto, nós somos a Naoão Brasilei
ra, o Brasil, a República Brasileira, una no seu aspecto ex
terior e na sua essencia, e não resultado da união política

.de qualquer dos seus ramos de divisão política.
Agora, passemos para a questão da técnica jurídica.
Em bom direito público, a noção de Estado implica na

de plenitude do poder de se constituir e de se administrar,
,de controle incontrastável sObre toda a vida jurídicá do seu
povo, ou, para usar de uma terminologia hoje um tanto
recusada, de plenitude da soberania. é

Com as devidas reservas em relação á unidade da Nação,
·êle é, como se diz cOIÍmmente, a própria Nação politicamente
.organizada, a organização política da sociedade.

Em suma, ela exige a personalidade internacional.
Ora, os· nossos Estados internos não têm êsses cv,racte-

TÍsticos. .' .
Se, dentro de uma certa escola doutrinária, participam

.da soberania, pelo exercício de alguns dos seus poderes, não
·gozam da referida personalidade internacional, nem da pos

.~ ;sibilidade de se constituirem plenamente.
-. Quer dizer, não são juridicamente Estados. .

É essa a razão por que juristas de alta responsabilidade
,estranham a nossa ténica constitucional.

. Em 1891 o extremismo federalista, mirando-se no espe
lho 'da·grande RepúblIca da Norte-America, e nada querendo
conservar do unitarismo monárquico, apesar das concessões
-do Ato Adicional, preferiu copiar o que os constituintes de
Filadélfia só fizeram conservar. .

Pois ali o f~nômeno histórico justificava a ousadia ter-
"minológica._ .

Já houve mesmo entre nós quem declarasse haver dIfe
rença entre os têrmos "Estado" numa federação e "p'rovín
-eia", guando a verdade é que a Argentina é federativa, e se
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divide em províncias, a Suíoa, em cantões, a Alemanha, em,
países (land), a modérnn. Espanha, em regiões, etc., etc.

Acresce Que o l)OVO nunca chamou ou escreveu "Esta
dos rnidos rlô Brasil". Para êle, como para os publicistas do
mundo. só há o Brasil.

O 'nome oficial só se encontra DO escudo, em alguns pa
peis oficiais e em certos tratados internacionais.

E, vê-se bem, um simples artificialismo a sua conser
vnçfto.

Desejável seria. também. não chamar mais "Estados" e
volkll' á vertl2- denominação de "Províncias". Neste ponto,
porém, já há em coslumc, que vale respeitar.

Sala. das Sessões, 21 de Dezembro de i933. - J. Fer
rcirn de Souza.

N 1.2'17

Ao art. 2° - Suprima-se.

Justificação

o artigo faz declarações, ao nosso vêr, desnecessárias.
Cérto, o território nacional é o que pretence á Nação

Brasileira e só páde rcsulLar das quatro primeiras causas
(posse histórica, leis, tratados e convenções internacionais).

Mas, não é matéria de nól'ma constitucional.
Quanto aos laudos de arbitramento, não são êles títulos

fIe que resulte a aquisição da mais insignificante nesga do
nosso território.

Essas sentenças da incipiênte Justiça Internacional não
são aLribuLivas de direito, mas simplesmente declarativas.

:f:las se baseiam em fatos e em documentos anteriores ..
Nem se compreendcriQ qne uma l'~ação qualquer se sub

meLesse a tal decisão PQra haver terras.
Nas dúvidas assim resolvidas, ambas as partes susten

tam ,já lhes estar incorporado o direito.
Quem nos deu a parte brasileira do Amapá e das Mis

sões, não foram os julgamcntos arbitrais, senão oshossos
direitos anteriores, aH rcconhecidos.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de ,1933. - J. Fer-
l'eira de Soú:;a. .

N. i.2i8

Ao' art. 3° - Suprima-se.

J1tstificação

Parece-nos desnecess:lrio o dispositivo.
Se o art. 1° já fala na divisão do 'Brasil em "Estados",

tratando-se de uma República Federativa, 'segue-se quees
tes consitúem as unidades federativas.

1\1ais uma dcclaraoão ncsle sentido não tem efeito.
Justificava-se o aispositi:vo da Constituição de 1~91.

art. 2°, d'e Vf;Z que aH havia uma mudança de nomes e de
atribuições. Eram províncias de uma monarquia unital'ia.
que se trans'Zormavam em unidades federativas de uma Re-'
pública.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer
reira de Sou:;a"··
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N. 1.219

Ao art. 4° - Suprima-se:

Justificação

O artigo tem, reconhecemo-lo, uma finalidade eminen
temente patriótica e que é necessário absolutamente necessá
rio, Se atinja, para bem do Brasil, harmonia d;).s suas· part.es
e firmeza da nossa civilização, que se não conforma com os
litígios interestaduais, alguns dos quais inf(;)lizmente resul
taram em süios movimentos de perturbação de ordem.

Afigur:1-se-nos, porém, não contribuirem os seus dispo
sitivos 1):11'0. o resultado alviçarejr:lmente colimado.

Assim é que ele manda respeitar "os limites de direito,
ou de fato, óra vigentes entre os Estados", quando justa
mente as auestões lindeiras entre as nossas unidades fe
deradas trâduzem dúvidas, incertezas, ou oposição de preten
sões, com argumentos de direito ou de fato.

Nenhuma delas pretende qualquer jurisdição sL>bre V:lr
rit6rios a que se não julgue com direito ou sObre o qual
acredi to não ter posse.

O anteprojeto, sem dar por isso, resolveu a questão pela
questii.o. Tomou IJor ponto assentado aquílo quod ést de
7:wnstra:u:l1,trn .

Legalizar os limites de direito ou de fato, ora vigentes,
é deixar tudo no mesmo pé.

Quid, quando houver oposição entre o direito e o fato ?
Quando, juridicamente, o truto territorial p8rtencer á ,iuris
diCão de um, e, de fato, estiver sob o controle jurisdicional
do outro?

Nesses assuntos, somos uti pos,~idetis como cri teria prin
cipal de decisão. Mas, é preciso não desprezar os el8mentos
de direito.

O sistema do dispositivo emendado no sentido da sua
supressão, nüo satisfaz de formu alguma.

Tomando um exemplo prático. Das questões de limites
pelo artigo em causa: a entl'e Pernambuco e B:lía. s0bre a.
antiga com:irca do rio São Francisco. Pelo menos, senão di
ré lamente atingida, a mais aproximada. Porquanto a Baía
tem a posse at~al, que lhe foi dada por uma lei. ,

No entanto, o primeiro baseia a sua re'clamação sôbre
uma questão de direito, qual a de se considerar, ou nãq,
compativel com :l própria proclamação da República. aquela
lei decretada' como punição pelos movimentos republicanos
nêle irromnidos sob o regime monárquico. Quer dizer, ape
sar àa Baiâ tér a posse jurisdicional sôbre o trecho discuti
do, Pernambuco entende caber-lhe a êle o direito.

E o artii;o manda manter os .. limites de direl~lo ou de
(ato, óra vigentes. ..

Parece-nos melhor resolvida a questão por uma emenda
que redigimos para as Disposições Transit6rias,

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer
reira de Souza.

N. 1.220

Ao art. 6.· Acrescente-se: " ... sah:o, em relação ás ban
deiras quando se tratar de símbolos históricos, ligados a mo
vimentos em prol da Independência, nos tempos coloniais, ou·
da República, no periodo Imperial."
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Justificação

Não nos parece que as bandeiras estaduais constituam
,atentado contra a unidade nacional. Pelo menos, até agora,
não se manifestou tal perigo.

Certo, é desejável que o Brasil só conheça um pavilhão,
:que é o seu, evitando-se a proliferação de símbolos sem a
menor significação histórica ou política.

Mas, êsse movimento não deve ir ao ponto de afastar os
.de caráter histórico, ligados ás manifestações infciais da
conciência jurídico-democrática nacional, quer nas rebeliões
pela Independência política, quer nas de fundo republicano.

Nós somos um povo sem apêgo ao passado, sem amor ás
tradições, sem entusiasmo pelos grandes exemplos dos que
nos precederam nesta terra americana.

Facilmente esquecemos os sacrifícios dos idealistas que
se foram, e não procuramos tirar da sua ação as canclusões
-de ordem social, em que é rica.

E' êsse um dos êrros da nossa educação. Pois todo o pro
,gresso, toda a grandeza atuais, todo o esplendor político de
um momento, de nada valem se se não entroncarem no pas
sado, se não encontrarem o seu fundamento nos exemplos dos
:grandes mortos e nas construções anônimas da corrente hu
mana que aqui viveu antes de nós. -

. Ora, as bandeiras históricas, que serviram de pálio aos
heróis da nossa Independência e da República, não trazendo o
mais longínquo perigo ao sentimento brasileiro, servem agora
para isto: relembrar o passado, pôr em frente de nós os nos
:sos· mestres, os homens cuja experiência nos deve guiar os
passos. .

l5e todos pensássemos e meditássemos nos sofrimentos e
nas torturas por que passaram os plasmadores da nacionali
.dade, seríamos todos muito melhores, teríamos um espírito
cívico em gráu eminentemente mais elevado, e a nossa Pátria
apresentaria outras condições.

Deixemos, pois, que os Estados onde primeiro abrolhou
o espírito de brasilidade e de auto-govêrno façam tremular
nas suas solenidades os pavilhões cujas cores nos obrigam a
--pensar nos ideais muitas vezes amortecidos dos que tudo fi
zeram pela Pátria.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer
:reira de Souza.

N. L22i

Ao art. 8° - Acrescente-se: " ... tendo em atencão a
;absoluta identidade de funções".'

Justificação

A providência facultada pelo artigo se justificaria se
todos os Estados e municípios do Brasil tivessem as mesmas
possibilidades financeiras, de molde a cor,responder mais ou
'menos o próprio número dos funcionários.

Não se dá, porém, isso.
A distribuição das atribuições nos empregos públicos,

base da re?pectiva denominação, varia em consonancia com
a vida do Poder Público respectivo. o

Municípios há, por exemplo, que podem ter tesoureiros,
escriturários, escreventes, amanuenses, oficiais, etc. etc.'
'Outros que, pobres e humildes, precisam reunir todos os en-
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cargos correspondentes a tais títulos num s6 funcionário, a.
quem, muita vez, ainda sobra tempo para outros mistéres.

- Daí, a emenda. A unificação s6 é admissível quando se-
melhante as atribuições. -

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer
reira de Souza.

N. 1.222

Ao art. 10 - Em vez de "n6rmas do Direito Internacio
nal", diga-se "princípios do Direito Internacional univer
salmente aceitos".

Justificação

o artigo põe a Constituição Brasieira no nível das de-o
mais Constituições modernas do mundo, consagrando a ne
cessária e idéial preeminência do Direito Internacional sô-·
bre os outros ramos do direito público.

A marcha da humanidade se faz neste sentido, isto é, no·
de consagrarem todos os paises os princípios universais do'
referido Direito Internacional, assegurando cada vez mais
uma regulamentação da vida dos povos, afim de, sinão evi
tar, pelo menos diminuir os at.ritos conducentes ás guerras,.
que afogam em sangue os sentimentos jurídicos de ordem
e de harmonia, apanagio da civilização cristã a que perten
cemos.

Não se trata de internacionalismo marxista. Mas de co_o
locar os interesses das pessôas internacionais (Estados)
dentro dos quadros do direito.

Sem embargo, porém, do nosso aplauso á obra da Comis
são Constitucional, parece-nos comportar a redação um re
paro de técnica jurídica.

A falta de um organismo de legislação internacional,.
nos moldes dos corpos legislativos nacionais, faz que êsse'
importantissimo departamento da ciência jurídica ainda se'
ressinta da existência de "nó7'mas"; de regras legais, impos
tas coativamente á obediência de todos.

Quem diz "nórma." diz ordenação de autoridade, regra.
fixa emanada de um podp.r superior, que orienta os homepg·
ou as coletÍ"Vidades ..

A êste Ilonto não atingiu ainda o Direito Internacional,.
~ujós confins ainda ficam nos princípios.

São êsses princípios que, se universalmente aceitos, se
incorporam á legislação constitucional dos POVOE: civilizados,
[lOS moldes das últimas !eis constitucionais, baseadas, mais
ou menos, todas elas na sua superimportancia, mesmo em
race dos dispositivos organicos Internos, tendo-se em vista,
quer omonismo ·jurídico de Kelsen e de Verdross, quer o
~étodo histórico-empírico de Mirkine Guetzévitch.

S6 depois dessa incorp;:>ração, isto é, s6 depois que o
direito nacional incorpora, pela aceitação geral, o princípio
jurfdico-inter-nacional, é que êles se transíoramam em "n6r
"nas"•

Sala das Sessões, 21 de Dezembro' de 1933. - J. Fer
reira de Souza.
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N. L223

Ao art. H - No n. f O, suprima"'se "de exporlação" e
"glohal"."~·

No § fO,diga-:se: "O impost~ de importação apenas "po
'deráincidir sôbremercadoria vinda, ,do 'estrangeiro".Su~ "'

'c ;pl'ima:-se a parte final." " . "

Justificação

o Antepro,ielo. no distribuirás, rendas" teve, um 'gesto<
muito infeliz, qual a retirada do imposto de exportacão dos
Est::idos para entregá-lo á União.

Infeliz, dizemo ,porquanto o imposto de 'eXportação
constitue a alma da vida financeira, ·dosmesmos Estados, a
maioria dos quais dêle houre par.a mais de metade das suas
receitas. "", , ,

, Aef.irá-Io assim de um golpe, ~ ,arrancar-lhes os ele
mentos existentes como unidade autônoma, incumbida. de
provCl·. li expensas pr6prias.'á.s necessidades do seu govêr.:.'

,.no eaf.lministraéão"(art.J.2)~" ",
, HoJe não há quasi ," mais partidários de tlll, espécie tri~

butliria. ~odoslhe desejamos ,a' exUncão, com n'liberdade
de cir~t1lação, dos .pro~utos' qúeconsptuem' a nossa ri·,:
queza, 'i", "',' ,', .'", ,'c ,:

Não"q.ucêle,como geralmente' se 'afirma, ,constitua um
prêmio aos concurrentes qne o não adotam, ou que, quando'
limilndo. .fnfltlu na capacidade de cQhsumo ,do consumidor.
Mas, pOl'Ql1e , representa, uma' imposiçiío sôbre o trabalho, ,e
entre n6spart,icularm,entc. sobre, o' trabalho agricolà, o 'mais

'cnstoso e o menos remunerado de todos;, " "
Enoúnntoas fort.unas acumuladas erribens de ,renda~e:

de np61lces cc! (Jt,ulos nãó'represrmtativos, de, uma atividade,
produlorn, dispõem de toda a ,proteção legnl;co'ricorrenrlo
para isto Gom'· umapercent.agemem cert.os casos ridicufa,
enqüunt.o osflcl.enl.ores de, grandes ou, ,pequenos tratos, de
terra incultos :í espera de, vulori:mc:ão têm para guranU-Ios ..~
amesrr:a ,im;l.it:a e o mesmo npnrell1amento:.policial, nada
narmndn ,':lU' pn~nndonma"ql1olaminima, de 'imposto, terri
t()rinl. éo homem, de trabalho. notadamente o ll.gricultor.·
a ql1em Se não da instrl1çíio nemconfor~o,em ltll.aperma- .,
n('nl.[1 com nnafnreza. é lile QllC sustenta o grosso das má- "
nn infl.sc,nrlm inisfruf.ivns,esladuais;

O hlnrlo se constifl1é" r.m seu s6cio... nos lucl:os. Um
"ócio ri rnrl.nn~,l(ln"~ClIl(! n::o crlnl1ecc a miséria de' um longo
ano de II'nb:lJlIo sem StlCCCSE:O... "

A ('-xtinl}fio'cfll~sse (ribnlo eleye,ser, portanto. elevado.' ao
'C"l1Jne rlns Ql1csti'ifls de ,Tllsl.iça 'Sorlal, ,"

:!Illi n.i o nosr.odesc,io; n nossa' uspiraçfio, o 'nossoiclenl.
Os falos, 1100'cim,' nos o1wignm fi esperar um'ponco mais,

Porqtt:1)ll,o' n pCl'maneneia ria injusl.ir..n. ,já nmenii:nrla pela
n!'cs('cnle h:ib\lt::l.l~fio rins, rr,mrlas inativas, evita uma in
.hlsli~n 111n i 01', q1Hll seja n'desorgn.nii:arfio de loda :t vida. no
torlas :!s :1t.ivirl[1r1('~i"rlc f,nrlo~ m: srrvir..os necessariamen(.e
munl.hlo;:\ nc!ol: E:;l.ndo" rln li'Nlcrnrfio." ..

011"0' homem ria l11'Orllll:fio ('~'J1f'l'(> 11m p0l1cn111ais. E
«'\l{~ (\ l'l~fl\r;narlo c, pal1'iol:1, TH\l':). prl'ff'l'ir no f'goismn do in
f.(n'f'fl~O· pl'sflonl. n not'mn.H~lnrll' rla.virla, rolelivn.s!'m n qual
:1('Jllclf' prriprio int.cl'l'Sflt' pt'l'ir..lil.t\ lt1cviltwclmcnte.
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", O Anlcpl.'o,ieLo équé~não' é 16gico." Ncmntcnde aos itn-
, pcrativosda Justiça, nem visa fins, econômicos, nem pro- "
.lego os EsLudos. Pois, apenas entrega a renda de lal tribu~

.tação á'~União.~Mata.osEslaaosencm beneficia a produção, '
:salvo, a qUe circular ,no Brasil, nem repara ,11 desequilibrio'
a que fizemos referê,ncia,~ ,;"", "

, E' melhor manter ,o que vinhamos fendo, 'limitf!:udi>
apenas o prazo em que os os Estados devem abolir o tL'1-
.buto. . '",'

'Sala: das Sessões, 2f'de Dezembro de 'la33. ~ J. Fer
'réira de Sou.:a.

N. L224
r:; ,

Ao ,are 15:
No n. :lO, diga-se: "Impostos de exportação ,sôbre as

:mercadorias da sua produção, de transmissão da propriedade.
'ltc."· ' . '

Ao n; 2, acrescente-se: " ... , considcl'ando-se pOl'lnisos
eontr:it.os de concessão de sei'viçospúblicos ,f~ilos pelos E~:",
tados Olt pelos municipios.~' "

Ell1 vezdeparág1-afoÚnico,diga";separ{~grafo primeiro,
.cresceritando.,se: ",' , "".,' ", , " -

,"Parágrafosegundo ,~O imposto ,deexporta~.ão deve
fle~abolido dentro em yinteanos." .

lustificação " "
~ ",' .,'_ , " ,,(I .

A:primeira emenda estú justificacÍa na queapr~scntá.mos
.lb artfgo:lL ,,' ", .,', , '.- " , '

A: segunda se propõe a modificar um velho critério do
;:lOSSO dil'eitofiscal,em relação ao imposLo d('., sêlo.' :,
, ',',' 'l'l'uta..,se da selagem dos contralos coticli.tidos' entre par
:ticulareso,u em!.)I'eSUil e,o Pod,ct' Público, eslacltial ou local ~ .

As leisereétulameritos anteriores, bem como u copiosa
t,urisprudêncin udminüjtrnJiva, com dois ou três casos dife- '
l'entcs,<, sempre entenderam que toda a, ve;: que o contra!.\)
flUdesse scr regulado por uma lei fedcral (0 eram, todos, dad:l, '

;11 aplicacüo dosdisposiLivos dO,direito civll), er,a devido o
sêlo fedcrul. ", <,7 . " ;- ,

, 'E" de fato, essa interpretucflo, sempre quo o contrato en-'
volvf\l' intcl'csses inrlividuuis,CL'U plenumento .iusLifictlVcL
Não súrncl1(.e \l Conslitlliçüo, como,us diversas' leis (J:rcl;ulu-
men(.os. a possibilil:1\'am. , "

A qlJt\~t.ão, }lo1'é111., prCCiS:lb01' achuwln", rnnximé .porq~10
cal'tos Esludos entenderam de cl'ial' tribul.o il!lJlll.ico em l'()lu
~üouos tnllnic(piLlfl, logoo taxados do incQnstiLUlliomtis. dnrl:t
a impossibilidal!e da llúpla tl'ihllLiH:iio llO cusP.-::' ','

tJt'go,pois,(Juc o IIOSSO GOllsUI,uipLu ddin:: (l Sl':l modO)
cto '·(H·. ' '"

A soluc.ão dacm.ondn nteIHlc nos inlol'('sSCi'! locnis o: se
.I~olomi' 110 11001.0 de l'll'oEljl:i1o dI) Laxuçi'ln fcl!el'al',:,;ôlH'Olll1:d
qnera\.o do Poder Público. trill.C.,so (lo' csl.udualoll mnUl~
~ipal. ,'-

Qnunlo á t.ol'c.l'il'~ ln{lnlltltl, 'Il.,iusl.ifieaçào' ó (t' ll1l'sma da
'llJl'c:;olli:nla ttQ nl'l,jgo 111.,

Sala da~SI.\:::;;líe~, '.'1 r1(1)l'i':embl'O de ·1!):3:L~.T, l i'm'"
'~ci"'l/."r) S/luza,
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N. 1.225

Aoart. :1.6 - Acrescente-se: " ..• , quer êsses serviços;
sejam feitos diretamente, quer mediante concessão, enten
dendo-se por tal o pr6p..-io contrato ou ato de concessão".

Justificação

Os serviços publicas, nunca devem ser objeto de tribu-<
tação, como tais. Quer quando feitos pelo Poder competente,
quer pele terceiro, a título de concessionário, como de praxe
em administração.

Pode-se tributar o consumidor. Mesmo a renda do con
eessionário.

Mas, o que não é justo é que a União, se julgue com (»

direito de tributar o contrato, muita vez mais do interesse
do Estado ou do municipio, que do pr6prio concessionário•.

Da mesma sorte, não é licito possa o Estado tributar os
.nunicípios.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. -'- J. Per..,·
reira de Souza.

N. 1.226

Ao artigo 19, suprima-se a letra d.

Justificação

A propriedade. da União, sôbre~_as riquezas do sub-s61(»
~ a negação do direito de propriedaâe. Mesmo se justificada
pelo fato de se conservarem as mesmas inexploradas.

A lei vem nunir o orourietário sem recursos.
O rico que teve elementos para fazer valerem as suas

minas, jazidas, pedreiras, etc., continuará com elas. Enquan
to o que as não conhecia ou as não poude explorar por falta
de recursos ou de condições econômicas de exploração, perde
qualquer direito.

Estamos de acôrdo em que se não paralisem as fontes
de produção.

Mas, Se a União, as quer e as pode movimentar eficien
temente, que USe do seu direito de desapropriar, tendo em
vista o interesse social ou o Bem Comum, no qual se con
teem os interesses particulares.

A propriedade é instituto de direito natural.
E cortá-la como faz, neste passo, o anteprojeto, é ne

gá-la.
Ainda por muito tempo o progresso humano dependerá

das ambiç.ões e das iniciativas individuais.
. A lei deve evitar os exagêros do individualismo, garan

tindo a todos um mínimo de elementos de subsistência e rea
lizando a Justiça Social. Mas, não pode fazer táboa rasa do
individuo e dos seus interesses.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de :1933. - J. Per
1'eir~ de Souza.
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DO PODER LEGISLATNO
:N. 15

Ao § 20 do art. 22, onde se diz:
"O nÚnlp.rodos Deputados será. proporcional á. população

de cada Estado, etc."
Diga-se:
I - Art. 2.2.
§ ZO. "O número dos Deputados será fixado por lei. em

proporção qne não excederá nm por dez mil eleitores; não
devendo êsse número ser inferior a quatro por Estado e Dis
trito Federal e a três pelo Territorio do Acre e nüo podendo,
em l1ipotese alguma, qualquer Estado, o Distrito Federal e
o Territorio do Acre ficar privados do mínimo de represen
tação que atualmente exercem perante a Assembléia Consti
tuinte.

Caberá ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, ses
senta dias após a terminação do prazo do período inscricio
nal de eleitores, fixar o número de lugares a serem preen-·
chidos em cada. região.

II - Para a fixação do número de Deputados á lJrimeira
.Assembléia Nacional ordinária servirá de base para o elei
torado existente na data da promulgação desta Constituição,
conforme os mapas organizados pelo Superior Tribuna}. Elei
toral.

Sala das Sessües, 30 de Novembro de 1983. -,YO{JlleÚ'(J;
Penido.

htsti{icaçao

Ao inY(~s do critério demográfico aceito pela. Constilui~

C;ão de 24 de fevereiro de 1891, art. 28, § 1", a emenda condi~

cion:l a representação na Assembléia ;-';acional ú cx!)ressão
numérica do eleitorado. dependendo assim da vitalidade cí
....ica da população reduzida de deLerminado Estado, Ler maior
número de Cadeiras do que a de outra. unidade federativa,
ainda que mais populosa, mas desaparelhada para as cam
panhas eleitorais. Será essa, no dizer autorizado do DI'. Cas
tro XUl1CS, membro da Subcomissão que elaborou o ante
projeto, a solução racional. ciênLifica do l)roblema, eriçado
de tão sérias dificuldades entre nós da desproporção repre
sentativa na Assembléia Nac~onal.

:N. 22
Onde convier:
A Assembléia Nacional Constituinte decreta:
Art. "8' da exclusiva atribuição da União legislar

sObre viação férrea e navegação interna, quer~maritima, fu
vial ou aérea. que deverá ser regulada por lei federal.

VOLU),IE III 1·7
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§ Lo A nuvegaç;ão de cabot.a.gem será feit:l sÕffiente Dor
navios nacionuis.

§ 2.° São considerados navios nacionais aqueles cujos
proprietários, armadores. oficialidade e, no minimo, duas
terças partes de suas -guarnições sejam de brasileircs
n;1tos.

Assembléia Nacional Constituinte. Sala elas Sessões,
em 30 de Xowmhro de 1933. - Lttiz Tü'eli.

Justificação ........ .. ": .~.

A doutrina pacífica universal considera o oceano line,
não podendo ninguem exercer subre a sua vasta superfície
direito soberano..(MUl'ynon De La Lalande, pol. de navega
çilo, pag. 45 e segs.) .

Essa doutrina, todavia, não se aplica á navegação de
cabotag'em, em face do direito que confere' ás populações
que habitam s'-.bre praias (litoral) uma soberania sObre
uma faixa do mesmo occano em uma distancia equivalente
a um tiro de canhflO disparado de terra firme. (Grotius. 1°
e 2" caps., §§ 13 e H).

Por outro lado, o navio é cODsiderado como se fõra
uma colúnia flutuante e goza tambem das vantagens e da
protecção concedida aos seus habitantes (Danjon Ele. Dir'.
Mar. e Com., n. 6) pela razão de scr nacional e não poder
ser propriedade de um estrangeiro.

A navegação de eabota~ell1 é, outrossim, um transporte
privado de uma nação que tem unicamente por fim o inter
cambio intcrno rntre seus Estados, não existindo a êle li
gado nenhum interesse internacional.

A sábia legislação brasileira sôbre a eabotagem e a
exclusividade para os brasileiros na propriedade e expedi
e5.o dos navios mercantes, desde a Independência, quando o
Brasil herdou a legislação do Reino de Portugal, que foi
grande potência naval e colonial e contida nas Inst~tuições

Portugtlêsa~ de Direito Públicú e Privado ao II11IJério (Me11ú
Freire - Parte I), como no Código Comercial de 1850, 110S
seus arts. 457 e seguintes; na República de 1889, na Consti
tuição de 1891, no seu art. 13, parágrafo único, até o último
decreto expedido em 1925, que o Bi'asil mantem o privilé
gio da cabotagem, aliás, tambem em vigor no decreto ex
pedido pelo Govêrno Provisório, que regulou a Sl:.a exis
Wncia. O Brasil possue hoje uma marinha mercante mais
ou menos composta de 165 navios, com um globão de cêrca
de 500.000 toneladas, on de trabalham cêrca de 250.000 ma
ritimos, 100.000 portuarJOs _e 50.000 operarios esp~cia1i

zados na indústria da const.rução naval. Existe invert,ido
em material flutuante, oficiflaS, diques, pontes e outros va
lores, cêrca de 1.500.000:000$ (um milhão e quinhentos
mil contos d~ réis). . .

Essa marinha mercante garante ao comércio, indústrias
e lavoura nacionais, um movimento anual de cêrca de
3GO.000 contos de réis, no custeio de navios e materiais
para reparos e conservação de sua frota. Êsse movimento
é oriundo da exploração de fretes da cabotagem, que rendem,
por ano, mais ou menos, a importante soma de 270.000 con
tos de réis.

O Brasil vem perdendo uma ...-ultosa soma nOs fretes
pagos a companhias estrangeiras de navegação que trans
portam 95 por cento de suas exportações e impflrtações çlo
exterior, pela quasi falta de navios nacionais para as linhas
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-transat1anticas. :Êsses ~retes, pagos em moeda estrangeira.
atingem, em um ano, a soma de 14.500.000 libras, absor
vendo quasi todo o saldo da nossa balanc;a comercial, contri

'buindo fortemente para o empobrecimento da moeda na
cional.

1'\um espaço de 43 anos, de 1890 a 1932, as companhias
.- estrangeiras de nayegacão absorveram a avuHada soma de
22 milhões de contos de réi::. ele fretes maritimos. elimi
nando todo o esforço do nosso comércio, indústrüis c 1a

-voura para obter o "superaviL" nas exportações contl'rt as
importações, no mesmo período.

Isso tudo deixn. claro que a cabot.agem li\Te ;;eria a
ruina economica do Brasil e contribuiria fortemente para
a liquidaeão da nossa marinha de guerra, visto que ficaria
privada de umn. reserva importante, que (~ lambem um vi
veiro de homens adestrados na arte marítima.

Aliás. todas as grandes polêneias maritimas estrangei
ras mantêm uma legislação igual á nossa, isto P, que proíbe
a estrangeiros serem proprietitrios ou armadores de navios
nacionais e explorarem a navegação de cabotagem. Os Es-

· tados Unidos, Allemanha, França, Inglaterra e outras na
,;ões dE: grande adeantamento técnico e cultural estão ncssa~

condi(:ões.
Para refor(:ar ainda êsse privilégio, e como meio acau-

· telador das -suas marinhas ele comércio, as grandes potên
·cias estão atualmente, pelos seus governos, controlandú

- esses servicos marítimos outrora explorados por particula-
Tes, visto que êstes não tinham interésses na solução na
cional do problema econômico e estratégico, e sim. de obte
rem lucros. 0casionando a alta dos fretes e outros graves
inconvenientes.

Por estes motivos, julgo ter bem jnstificado & inclusão
.do presente projeto na futura Constituição, certC', como es
tou de que êste é um ponto de vista nacional acautelador

· da nOSSa grandeza economica e soberania. - Lui:; Tirelli,

1'\ 33

Onde convier:
Art. O sufrágio popular far-se.:-á por voto igual, direto e

·,secreto, segundo os princípios da representação proporcional.
Sala das Sessões, 30 de ~ovembro de 1933. - Fernando

_...de .4. breu.

N. 59

O art. 28 do anteprojeto está redigido do modo se
-guinte:

O Deputado cujo procedimento se tornar incompatível
com a ordem ou o decôl'o da Assembléia, ficará sujeito á

. suspensão ou perda do cargo, proposta. pelo Presidente e
aprovada por três quartos dos membros presentes. Em caso

-nenhum...
Substitua-se:

_ O Deputado cujo proc(;dimento se tornar incompatível
-com a ordem ou o decôro da Assembléia, fica.rá sujeito á
suspensão ou perda do cargo, proposta pelo P'l'esidente e

:.. aprovada por tl."ês quartos da Assembléia, presente a maio
ria absoluta de seus membros. Em caso nenhum..•
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Justificação

O art. 30 do anteprojeto diz: "A Assembléia podert··
funcionar desde que estejam presentes 10 Deputados; e nãc"

_ funcionará quando a presença não atingir a êste número.
As deliberações, porém, salvo os casos espccificados nesta
Constituit~ão, sfio tomadas por maioria de votos, presentes•.
pelo menos, metade e mais um dos membros da Assembléia."

. Como está redigido o art. 28 do anteprojeto, o mandato·
de um. Deputado poderá ser cassado pelo voto de oito mem
bros da Assembléia; pois, podendo ela funcionar com dez
memh'os presentes, de aCt!l'rJo com o art. 30, e o art. 28, não"
cSllccificando a naturcza da sessfto que aplicará as penali
dades previstas, tcr-se-{t o absurdo de um DepuLado poder
perder o cargo pelo voto de insignificante minoria.

A experiência do reconhecimento de poderes 1)0105 Con
gressos passados, onde as maiores imoralidades e injustiças
foram praticadas, manda que nos preCayap20S contra as pai
xões faciosas de amanhã.

O representante da Kn("ão deve ficar ao abrigo das ma
quinações de pequenas minorias apaixonadas. São tão gran
des as suas responsabilidades que lhe é preciso assegurar
todas as garantias.

Acredito que o pensamento do legislador não foi
deixar o Deputado ú mercê de tão insignificante minoria;
mas, como está redigido o ciLado artigo, dará lugar a inter
preLações naquele senLido.

A presente emenda evitará sofismas.
Sala das Sessões, 6 de De-zembro de 1933. - A(Jenor

J.lonlc. - Pi1'cs Gayoso.

N. 70

.:\.creseentc-se, ao parágrafo umco do art. 24.. após a
palayra ··tempo",a· express:io "salvo para aposentadoria",
e elimine-se o vociibulo ·'qualquer".

hts tific(/~~a.o

.A emenda supra objectiva, apenas, equiparar o funcio
nário civil ao militar.

Enquanto o art. 78, § 1,0 manda abonar aos militares,
para efeito de refÓl'm~l, o tempo que servem como depu-·
latios. n(~g'a o pur:lgl'al'o único do a1:(. 24. ao civil, a me:5ma
vantagem, isto é, a contagem de tcmúo para aposenta
doria ..

,Sua dn;: Scssljes. 7 de Setembro de Hl:33. -.:.. ['untes
Viei,·a.

~. 81

Substituam-se os §§ 10 e 2° do art. 22, pelo seguinte:
O número de'Deputados será de 8 para OS Estados cuja.

pOl11.11açâo não ultrapassar um milhão de habitanl.es. ,ir' 12
para os que tiverem mais de um e menos de dois milhões
d€ habitantes. de 1u para aquclcs que tiycren1 mais de àois
milhões d," habitant"es.

Sala das Sessões, 8 de Dezembro' de 1933. - Hugo',
JVapoleão.
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l 118 ti[icor;áo

Uma das maiores, senão a maior. a mais benéfica ini
·~iativa ela Assembléia ConsLituinte seria a que propugnasse
:pela inserçi\o, na nossa futura ConstiLuição, de dispositivos
que corrigissem a errônea c prejudicialíssima divisão ter
ritorial do Brasil, de forma a vírmos Ler Estados equipo
tent.es, islo é, Estados iguais em superfície, população e
eficiência econõmica (Everardo Backheuser).

Como, porém, seja justo receiar, e até razoavcl prever,
· que êsse lcnlamem acarrete a deflagração de uma guerra
civil generalizada por todo o Brasil. em consequência da
existência do fcnOmeno regionalisla, já por mim irrefraga
yelmente acenluado no discurso que proferi na sessão de
29 de noyembro - fenômeno decorrente da própria divisão
territorial existente - só vejo um meio de corrigir ou ate
nuaI' as maléficas consequências cIo grande erro: o estabe
lecin1en lo ela igualdade cIe representação dos Estados na
composição do Poder Legislativo.

Es"a igualdade atenuará as consequências do regiona
lísmo. ou, anles, atenderá melhor aos seus imperativos. sem
ievá-Io a extremos desesperados, facil de se verificarem se
continuarmos na situaeão aLual de Estados dominadores e
Estados dominados, Eslados esquecidos e Estados beneficia-

· dos, Estados fliho e Estados enteados.
Atendendo a que aS modificar;ões de ordem jurídico

política. como esse da forLe desigualdade para a igualdade
absoluta de representação, não devem ser levadas a efei to
bruscamente, mas, passando por um estágio progressivo, em
que a' adaptação se opere sem choque, foi que, procurando
atingir, no futuro, o fim colimado, não elaborei a presente
emenda determinando a igualdade imediata.

Pelu forma aqui estatuida sofrerá o princípio demo-
· crático da representação proporcional? o próprio antepro
jeto, com as limitações que criou e ás quais dou, apenas,
outra forma. para atingir mais cedo á igualdade almejada,.
responde pela negativa.

Efetivamente. a limitação dos representantes, tendendo
· ao equilibrio político dos diversos Estados de uma Federa-
· Cão, reponsa. também, sôbre um princípio democrático.

Ver, entre outros, O que dizem Assiz Brasil. no seu livro
· "Do Govêrno Presidencial da República Brasileira" (pag·.
207), e l\1oitinho D6ria. o qual no seu grande trabalho

·"Jlales do Parlamentarismo e dos Partidos Políticos", á pa
gina 209, assim se expressa: "E' claro que a fixa<:ão do nú
mero de legisladores segundo a população é para dar-lhes o
caráter de representantes do povo; mas, para isso, não é
preciso que sejam excessivos, basla que seja pelo processo
de f:lleit-üo popular na quantidade exigida pelo mandato. O

.' caráter popular não é funcção do número. ou quantidade,
-mas, do método de eleic:ão. Os legislacl0res devem ser tan
tos quantus o trabalho legislativo possa exigir, sem super
fluidade, sem desperdicio, racionalizado. Só assim se coa
duna com o espírito da época, que é o da realidade confor
me a verdade. sem ficções arbitrárias, nem superfluidades
e dissipações."

Aceita a présente emenda, ficará o Poder Legislativo
Federal compOsto da forma qne se vê no quadro seguinte e
:JlO qual tambêm Se vê como ficaria composto o mesmo
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Poder na hipótese de serem mantidos os §§ 1° e 2° do ar-
tigO 22 do anteprojecto:

N° de depu
Popula- tados de

acôrdo com
Cão (1) a emenda

H. N.

Estado

:\.Cl'e ••••••.•.••
i\lato Grosso . • .
Sergipe . . .
Espírito Santo .
Goiaz .. ... " ..
R. G. do Norte .
Piauí .
Santa Catarina . . .
Paraná '" .
Maranhão " .
Alagoas .. .. , .
Paraiba . " .. , . '"
Pará. . .
Ceará ." . '" ..
Distrito Federal ..•
Rio de JaneIro ....
Pernambuco .
Rio G. do Sul .
Baia . . .
São Paulo .. .
l\linas Gerais • • .,.

105.000
319.000
528.000
601.000
653.000
680.000
751.000'
865.000
881.000

1.'064.000
1.130.000
1.2j6.000
1.288.000
1. 539.000
1.664.000
1.871.000
2.662.000
2.710.000
3.909.000
5.866.000
6.930.000

8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16

N° de depu-
tados de

acôrdo com·
o ante-

projeto

4
4
4
~

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
8
9

11
17
20

(1) - E' esta a população calculada para o Brasil em
:1927. Consta da "Geografia do Brasil, 3~ edição - Delgado'
de 'Carvalho.

N 88

Art. 22. Onde convier:
§ .,. A Assembléa Nacional será eleita de modo a

servir nos últimos dois anos de um 'Período presidencial e
nos outros dois anos do período seguinte.-

Jltstifícação

Para evitar os pruridos reformadores tão de uso em·
nossa Pátria, não há melhor remédio que essa disposição.
Assim ree;)lvido, uma Assembléia com dois anos de expe
riência servirá com o presidente eleito, podendo ajudá-lo e
orientá-lo. Em seguida, um -presidente já com dois anos
de Govêrno, poderá conter a ineXIleriência dos novos con.
gressistas. Será também eviLada a solução de continuidade na
ação- administrativa. A observação de- que o Congresso deve
ser da mesma política que elege o presidente não procede;
visto que :i ação de ambos está bem' determinada pela Cons
tituição. Antes, será, nesse caso, evitada a unanimidade que
tantos males causou ao povo nos Governos pª,ssajos.

Uma disposição transitória dirá que a primeira Assem
bléia será eleita pelo tem'Po necessário para atingir ao meio
do primeiro quadriênio.

,sala das Sessões, 11 {ie. Dezembr'Ü de 1933 ~ - Guaracy;
Silveira.
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N. 106

Art. 22 - Redija-se n.ssim:
"A Assembléia Nacional compôr-se:-á da Camara Polí-

tica e da Camara Corporativa. -
Parágrafo - A Camara Política será composta de Depu

tados do povo brasileiro, eleitos por cinco anos, mediante
sistema proporcional e sufrágio diréto. igual e secréto, dos
maiores de 21 anos, sem distinção de sexos, alistados na
forma da iei.

Parágrafo - .A. Camara Corporativa compôr-se-á de
representantes dos sindicatos livr('s nas profissões organi
zadas, elei tos na forma da lei.' .

Parágrafo - O numero de deputados do povo será de
213, assim distribuidos: Minas Gerais, São Paulo. Rio Gran
de, do Sul, Baia e Pernambuco, 24 deputados cada um; Cea
rá, Parã, Estado qo Rio, Dislrito Federal, 12 deputados,
cada um; os demais Estados, G deputados, cada um: o terri
tório do Acre, 3 deputados.

Parágrafo - O número de deputados corporativos será
de GO, assim distribuidos: 10 para os empregados. 10 para
os empregadores, 10 para as profissões liberais, 10 para os
servidores intelectuais da imprensa. 10 para os funcionários
públicos federais Ou estaduais e 10 para a magistratura.

Parágrafo - São cohdições para eleição de Deputado
a qualquer das camaras: ser brasileiro nato e ter mai:; de
2~ anos de idade.

'OJ ltstificaç(Ío

A representação de classes vai-se impondo cada vez
mais. na marcha da sociedade para o Estado Corporatívo. A.
emenda atende, de uma só vez, aos reclamos do grupo polí
tico e do grupo econômico. A formação de um sistema bi
cameral mixto - político-corporativo - é mais: aconselhá
vel, na situação atual do Brasil, do que a amálgama hetero
g,énea de uma assembléi1t político--classista, como se fez
para a Constituinte. Também a organizaçfJ,Q de méros con
selhos técnicos, apenasment.e consultivos. como já se lembrou,
não soluciona o problema da intromissão das classes no go
'Yêrno, eé isso o que elas querem. Assim, formada uma
assembléia que encampe as duas camaras, uma independen
te da outra. parece ser o primeiro passo para o encon.tro de
uma fórmula capaz de resolver a quest.ão.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - LUbz Su
cupira.

N. 107

Art. 28 - Acrescente-se:
Parágrafo único - São aplicãveis aos membros da Ca

mara Corporativa todas as regalias e sanções at.ribuidas aos
deputados políticos.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Luiz Su
cupü·a.

Art. 32 - Onde se diz: "É da competência exclusiva
da Assembléia Nacional", diga-se:

"É da competência exclusiva da Camara dos Deputados".
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Art. 33 - Onde se diz: "Compete privativamente á
_'1.ssernbléia ?iacional", diga-se:

"Compete privativamente á Camara dos Deputados... "
Acresc~~nte-se depois do art. 33:
Art. - Compete exclusi:vamente á Camara Corpor~tíva:

1°, Tomar iniciativa dos projetos de leis ou de~reto5

·que digam respeilo á proteção dos seus representantes;
2°, apreciar e votar qualquer projeto de lei oriundo

da Camara dos Deputados, que tenha relação com os inte
resses imediálos do capital, do trabalho, da produção ou da
estabilidade funcional de quaisquer das classes representa
das;

3°, votar, depois da Camara dos Deputados, os projetos
que aumentem ou diminuam impostos, críem novas tributa
ções, dem origem a despêsas novas ou alterem a estrutura
social vigênte.

Parágrafo - Os projetos da Camar:.\ dos Deputados que
não forem aceitos pela Caroara Co:'poratíva, devem voUar
áqucla. para que se manifeste subre o assunto, aceitando o
"Véto ou desprezando-o. Nesse último caso, torna-se preciso
·a manifestação favorável de dois terços da Camara dos
Deputados, para que fique sem efeito o vélo da Camara Cor
poratÍ'ya. Seguir-se-á norma identica para os projetos ori
undos da Camara Corporativa e que não tenham sido apro
vados pela Camara dos Deputados.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Luiz Su
.cupira.

l\'. 113

Emendas ao art. 29

a.) passe-se a artigo o § 1°, acompanhado do § 2° trans
formado em parágrafo único;
b) passe-se a artigo o § 3°. suprimindo-se a expressão

'""e sistema proporcional", c se lhe acrescente o parágrafo
único: '

--,.. Nenhum Estado será represtlntado por mais de uma
voz no conjunto de cada comissão.

. Justificaçí10

A matéria que constitue o art. 29 e os parágrafos apen
sos, é diversa e independente; não é aconselhável distribuí-la
por parágrafos, que devem de preferência representar expli
cacões ou ampliações do mesmo assunto.

A declaracão de "sistema proporcional" não tem cabi
mento, pois o voto é unitário e as comissões não podem ser
proporcionais ás representações dos Estados.

O parágra!o novo tem em vista a defesa regional ou.
geográfica, em'presença dos interesses gerais ou comuns do
País.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Alde
SampaJio.
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N. 114

Emendas aos urts. 30 e 37

a) Acrescente-se no art. 30 o § único:
Nas dellberações, o voto ou será público· e nominal ou

·sujeito a ratificação por escrito, quando apurado por vota
çã<Y simbólica.

b) No § 1° do art. 37 onde se diz "por escrut.ínio se
'creto", diga-se. por voto nominal.

c) Acrescente-se a êste § 1° do art. 3i o item único:
Dentro dos ,~inte primeiro dias dêste prazo. a. Assem

Dléia Nacional elegerá uma comissão, que l'euna vozes de
todos os Estados, Território e Distrito Federal e tenha por
fim apresentar uma lista, não restriliva, de nome" nacio
nais capazes e dign~s de exercer a função de Presidente da
"República.

Justificação

As votações nominais estabelecem a. responsabilidade
moral dos votantes e permitem ao eleitor o acompanhamen
to da viela pública dos mandatários.

Sem a ação do Deputado, gravada e apresentada a jul
gamento de toda a Nação, fica. de fato, excluida a responsa
bilidade pessoal, e não só é impossível a educ::u;5.o política
do povo como não se consegue que as resoluções fiquem
isentas elos interesses pessoais do votante, o que constitue
,o grande mal das democracias.

Por outro lado, no que se refere á esMlha de represen
-tante por processo indireto - nas delegações de sufrágio
o voto descoberto não é só ultivez e honra, mas dever ele
mentar de prestação de contas.

Se nas eleições internas da Assembléia, o voto secreto
é mais que justificado, porque é. necessário para que lh.~

não seja desvirtuado o fim, por constrangimentos pessoais
explicáveis, nos sufrágios por deiegação, o votante há d.~

exibir a sua ação áqueles de quem (j mandatário, sob pena
·de estar falLando a compromissos moralmente assumidos c
resguardados pelas leis de regalia, que se outorgam aos re-
presentantes da Nação, .

O item único tem o duplo fim de aperfeiçoar o processo
de escolha do Presidente da República, chamando aatenc·ão
·da Assembléia para grandes brasileiros não revelados no
cenário polít.ico ou, acaso, esquecidos, e suprir, por sua

-vez, a falta de conhecimcnLo preciso dos candidatos, desco-
nhecimento que a nossa grande extensão geográfica explica
perfeitamente

O julgamento do 'Valor de nomes nacionais, feito por
·conhecimento obtido informativam~nte á distancia. póde de
fáto não corresponder á realidade, desvirtuando méritos ou

-supondo qualidades inexistentes.
A indicu\/ão de nomes. capazes e dignos por uma co

missão como se propõe, além de trazer o cunho da respon
'sabilid~de, por limitação da incumbência a núme:? exíguo
de membros diminue ao mesmo tempo a probabIlIdade de
.erros ínyolu'ntários Cl'I upreciac.ito, permitindo uma eleição
.máis perfeita e menos sujeita a combinações de interesse.
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Por estas e outras pequenas" faltas, mas õo que por
erros de organizacão geral, respondem, as mais das veões, os
regimes acusados de impróprios ou estruturalmente erra
dos. Não as corrigir' será sempre admitir sistemas para ho-
mens perfeitos e preparar -matéria lJara discussões, em de
fesa de principios que hão deo :;(\1' cumpridos por gente que
se presume com sentimentos extra-terrenos.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Alde
Sampaio.

N. 147

No art.. 22, onde se lê "eleitos por quatro anos", diga-se:
eleitos por três anos.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Celso 319.4 "

chado.
:N. 148

No § 4° do ::trt. 22, onde se lê "ter mais de 25 anos", di
ga-se: ter mais de 21 anos.

Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Celso 31..-
chado. -

N. 149

Ao art. 24, acrescente-se, in fine, - quando não devida
mente justificadas.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Celso Ma
chado.

N. 150

No parágrafo único do artigo 25 diga-se, depois das pa
lavras "por mais de seis meses consecutivos", o seguinte: 
a não ser em virtude de moléstia grave comprovada.

Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Celso Ma-
chado. -

N. 155

Ao art. 20 - Acrescente-se, em vez de Assembléia Na
cional, pela Camara dos Deputados e o Senado, fazendo-se"
no anteprojeto todas as alterações consequêntes á restaura
<:ão do Senado.

Justificação

O Senado Federal é essencial a organização do regime
federal, estabelecendo o equilíbrio de representacão êntre os
Estados, além da continuidade no legislativo, etc.·

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

N. 170

Ao art. 29, diga-se, em ,;ez de 15 membros: 22 mem
bros, um por unidade federal.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

:N. 180

Art. 81. - Redija-se da seguinte forma a letra d) :

"Poder Legislativo, com uma Camara Política e outra
Corporativa".
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J ll,~t ificaçúo

A existência de duas Camaras para o Goyerno Federal'
deve ser acompanhada de igual medida para ()s governos es
taduais. A justificac5,o da emenda ao art. 22 esclarece o as
sunto. Quanto ao número de membros das duas camaras e
o modo de sua organização deve ficar isso a cargo dos Cons
tituintes estaduais.

Sala das Sessõe, 14 de Dezembro de 1933. - Lui: Su-
cupira.

N. 187

Redija-se o artigo 22 do seguinte modo:
ArL. 22. A Assembléia Nacional compor-se-á de depu

tados eleitos pelo oPOYO brasileiro.
§ 1.0 Dois terços da Assembl6ia Xacional serão eleitos

por quatro anos, mediante sistema proporcional e sufrágio'
dir~to, igual e secreto dos maiores de 18 anos, alistados na·
fOl'llm da lei.' .

§ 2.° T;m terço da Assembléia Nacional será eleito tam
hér:l por quatro anos. mediante sistema proporcional e su
fl'{:gio dircl.o, igual e secreto dos deleagclos-eleitores eleitos·
pelos membl'OS dos sindicato cle empregados reconhecidos na
forma da lei.

Os parágrafos 1°. 2°, 3° e 4° do anteprojeto de Consti
tuição terão a numeração de 30, 'lo, 50 -e 60.

Justific(cçúo

O sufrágio universal, direto e secreto, representou já
para o p"oletariado uma. reivindicação àemocrática que lhe
serviu de base. principalmente na Europa, para a luta na de
fesa ae seu;: dil'cilos de clas;;e expoliada. Hoje, l"'11trotanto,.
com o desenvolvimento do capitali;;mo e a conseqw}nte mo
IJoJ)oliz,ll;iio da inipren:;:a c outros meios· de propaganda por
grandes'·· trusts" e empresas capi talistas. o sufrágio universal:
não paSi'a de simples panaceia com que se procura iludir o
l)OYO, dando-lhe a i;Jt~ia de que (~ ôle quem escolhe os Se1J5

. re'pl'esent.antes junto ao:;: poderes públicos. Na realidade, com
o sufr;'lgio: v.niYCI':;:al. hoj'), o povo não passa dc simples ins
trumento cleitoral de que se utilizam os magnatas do capita
lismo pm'a ('onlinu~u' desfrutando mais. facilmente os pl'Íyi-
lé;-io;< dI) poder. .

O ]JI"oletariado. pelo fato 'de ser a classe realmente pro
dutora da atual sociedade. tem incontestável direito a se·
fazer repn'scnlar nus as:-:enl1ll(~ins legislativas c delibc!'ativus
do país. Como o demonstra a experiência do passado, isso
nrro é possível. sem que essa representação seja assegurada
de modo expresso na Constituição da República.

O sindicato, pelo S€lU caráter c estrutura, oferece a base
nec(~si'<Ír)a para lIma escolha que satisfacn mais diretamente
aos interesses e aspirações da:;: massas trabalhadoras. Nêle o·
elei torado sente-se mais identificado cum as necessidades
coleí.i ....a:;: que cumpre ressalvar e defender nos órgãos delibe-
rali....os do nadeI' público. -

Os mandatários alí escolhidos teem uma noção mais viva
de suas responsabilidades políticas, estando, por conseguinte
menos sujeilos ao chamado profissionalismo político, ao su--
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'hOl'110 e :í ycnaiidade que caracterizan: a democrácia burguesa
1)01' Lodos êS:3cS motjyos. os representantes do prolelal.'iado
])r';l~i1('i:'u na Assemblúia N2cional Constituinte, no pleno
~xercício de seu· mandato político de genuínos e legítimos
pOJ'La.-vozes das massàs trabalhador:lsdo pais, pleiteam que
seja :lsse;mrada ,ia futura ConstiLuic;fJ.o .da República a re
pres~nta~ão da sua classe, na forma da emenda que submetem
á comideração do plenário.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - João :iJ1iguel
VitClca - Francisco de Moura. - Guilherme Plaster.
"Voldemar Raihdal. - Mario :Manhães. - Anlonio Rodrigues

· de Sou.sa. - Vasco de Toledo.
N. 194

Redija-se a letra d do art. 81:
d) Poder Legislatiyo unicameral, com representação de

·classes na fórma estabelecida para o Legislativo Federal.

Jnst"ificação
Seria inconcebiyel que, hayendo representações de clas

ses no LegislatiYo Federal não fosse ela estabelecida para os
· Legislativos Estaduais, natural e lógicamente necessitados
de esclarecimentos técnicos mais particulares e portanto .só

· susceliyeis de serem bem explanados pelos diretamente in
teressados, isto é, pelos representantes de classe.

Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Francisco
· de .~lom·a. -'- ..Valdemar Reik.dal. - Guilherme Plaster.

Joúo .Miguel Vitáca. - Gilbert Gabeira. - Alberto Surek.
- Sebastú7.o de Ob:veira. -llIario Manhães. - Antonio Ro
rlrirf1.tes de Souza. - Antonio Pennafort. - Ferreira Neto.
- Vasco de ToZedo. - Martins Silva. - Armando .4.. LaY-4

.dner.
N. 237

Substitua-se ó § iodo art. 22, pelo seguinte:
§ 1.o O nú'mero de Deputados será proporcional á po-

·pul3,<;ão de cada Estado,: não podendo nenhum eleger menos
de cinco (5) representantes, nem ter menor representação
que a a.lual. A proporção será de cento e cincoenta mil
(150,000) .habitantes para um Deputado, até perfazer o nú
mero de vinte (20). Dêsse número para cima, a proporção
será. de duzentos e cincoenta mil (250.000) habitantes para

·cada represent.ante dos Estados ~ais popu16sos.
Snla das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

H de Dezembro de 1933. - Veiga Cabral. - Godofredo
Vianna. - Costa Fernandes. - Alvaro Maia. - Clementino
Lisoôa. - lIlagalhães de Almeida. - Mario Chermont. 
JIoul'a Carvalho. - Lengruber Filho. - Soares Filho. 
Fernando J.llagalhães. - Waldemar Falcão. - Xavier de

-Oliveü'a. - Figueiredo Rodrigues. - Carlos Reis. - Cunha
Mello. - Leandro Pinheiro. - Alfredo da Matta. -',... Lino

.Machado. - Pires Gayoso. - Rodrigues Moreira. - Adolpho
Soares. - Abel Chermont. - Agenor Monte. - Fabio So

.dre. - Olegario Marianno. - Martins e Silva.

Justificãção
A. representação proporcional á população e não ao elei

tor~do de cada Estado, pensamos ser o método mais práticc.
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e equitativo para resolver o magno problema da com
posi~ão do Poder Legislativo, critério, aliás, sempre adoLado"
no Brasil.

Os faLares polHicos, econômicos, sociais e mesológicos
que hão conLribuido para o aumento ponderavel de popu
lação na maioria dos Estados, militando em 1~ilvor dessa pro
porcionalidade, aconselham também um limiLe minimo de
representação para as unidades federativas de população re
duzida, assim uma fórmula de limitação razo:1vel para os
Estados muito populosos, afim de ser modificado, quanLo
possivel, o desequilíbrio existenLe, mal de origem, sem dú
vida, da hipertrofia e do apou~amento em que j)rO:,pCl":ml e
se estiolam, poliLicamente. os grandes e os pequeno:" E,:;i.ados.

A proporção de cento e cincoenLa mil habitantes para
um DepuLado, preconizada por .:\ssiz Brasil, em seu livro
"Democracia Repl'esenLativa", é, a nosso VelO. a mais con
sentanea com a esLimutiva da nossa I)Opulação aLuaL esLa
belecido, como fazemos. um limite mínimo c múximo,
para, de algum modo, córrigil' a desigualdade que sempre
existiu na" quoLa representaLi\'tt das unidades da Federação
desigualdade que I~ uma consequuncia lógic,t daqueles fa
tores.

Pela proporcíonalidade Assiz Br"asi! e pela fórmula de
limitadora da nossa emenda. compor-se-ia a Ass':ombll:ia

Nacional de duzentos e scssenLa e dous DepuL:ldos. inc!llic1os
os dois represenLantes do TerriLôrio rio "\cre. núm(~ro t:ssc
não exagemdo para o Brasil e as probabilidades ercscenLcs
de sua população.

Demonstn1l"U~) elas rcpI"esenLa'.:ü..s, P01" EsLado, dI' con
formidade com' a (·sl.imaUya da pÓ[lul::çilo do Bl'asil IJ:1,"a
1930 (Deparlanwnlo ?\aeional de' :EsLaLí"l.ica) e de ac':'rdo
com a emenda aprcsculada:

?\ LI me 1"0
Popnlal;ilo .k

DCllUtados

Alageias. . , .
Amazonas , ", ,
Baia . . " , .. ".
(:(~tll·:·l .. .. .

Distrito },('dl'l'al . .", .. ,., .. ,
]·:,.;pil'ilü ~alllo. ., .. " ....•
Goi:iz . . .', , ".,'"
?I[at"anhilo , . , , , ..
"Ialo GI'O""O. . .
~linas GCI:ais. . , .. , ,
Par:í. . . , ,
Paraíba. . ,
Paraná . . .
PI~rnambl1co. . .
Piauí . . . . .
Rio de Janeiro . . .
Rio Grande do NorLe . . .
Rio Grande do Sul . .. ~ ...•.
Santa Catarina . . .
São Paulo .

'"Sergipe. ., ........• _ .

1,~J í.~!12

:j 'I:?, t H
..i .. :!:;:! ...1riO
I ,tili:!. H(i:~

I . :ill(i. 50G
(iXS.OSG
7:~7 .. H!)G

1 , 1i:l. ;')!)5
:3G:1.215

i. G:H. :1i-í
1. Hll.281
1.;3GS.0;~O

1. 011. 6;{5
2. 95!1. 28(",

834.573
2.050.520

764.571
3.057.775

984.572
6.630.783

556.161

10
fi
7

20
(j

17
5

20
7

34
5

41. 477 •824 260,
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N. 239

Emenda ao inciso 6° do ar!.. 33 do anteprojeto de Con,s
'iituição:

.-. .. .. .. ..
comunicações postais, telegráfiMs, telefônicas, radiotelegrá
ficas. radiotelefônicas e outras quaisquer modalidades de
radiócomunicação, podendo a União conceder a terceiros per
missão para explorar os serviços de telégrafo e radiocomu
nicação internacionais, e ficando assegurado aos Estados o
-direIto cle estabelecer linhas telefônicas entre os diversos
pontos de seus territórios.

Justificaçao

Trata-se aquí de matéria de altarelevancia, qual a de
fixar a competência exclusiva da União sôbre serviços in
dustriais que, pela sua natureza e importancia política, tal
como o de telégrafo com e sem fio, estão intimamente liga

,dos ao problema da defesa nacional e não devem ser aliena
·dos a terceiros.

A adoção da medida ora alvitrada é uma necessidade su
mamente importante, de que aliás já se valeram quasi todas

:'as nações adiantadas. E se em tais nações êsse princípio
se impoz em virtu.de da incontestável importancia política

'que encerram as serviços de comunicações ir.teriores, com
maior razão deve êle, sem dúvida, a nós interessar.

O Brasil é vasto e exige, para salvaguarda da seguranç<l
·do Estado, que o resguardemos de surpresas futuras!

Desde 1850 até a presente data tem a União extendido <.l
rede telegráfica por todo o território nar.lonal, atingindo a
--linha de postes já a 60.000 quilômetros e o desenvolvimento
,dos condutores a 1'14.500 quilômetros, ligados a cerca de
1.300 estações disseminadas por todos os Estados. além das

'estações radiotelegráficas em número superior a 60, que, na
sua mai6ria, atendem aos serviços da Amazônia e da costa,
com tendôncia a tomar maior vulto em todo o tráfego no
territôrio brasileiro. O valor material dêssc patrimônio já
ascende a mais de uma centena de milhar de contos de réis.
e o seu valor estimativo envolve interesses de 1(0 milhões
de brasileiros, porque enfeixa sob uma única. dire\:ão ser
""'i\:os que, pqla sua modicidade de preços, desafia a con
corrência de quaisquer outras direções, au par do inolvidável
auxílio que vem prestando essa. instituição ao desem;olvi
mento econômico do pais.

Nunca I~ de mais dizel' que, soh o ponto de vista ·poiilico
-e, principalmenLe, de segurança do Estado, os serviços de
telecomunicações interiores estão sempre e cada vez mais
sob a direção exclusiva dos governos..Assim procedeí'am to,
-dos os países ci6sos de sua soberania rimitCJ antes da confla
gração européia, á excepção dos Estados Unidos onde tais ser
~viçós estiveram sempre entregues a emprêsas. Não obstante
~eSSa circunstancia, foi voto vencedCJr na Alta Comissão 1n
''ternacional de Legislação Uniforme da Conferência Pan-Ame
ricana realizada em 1916 em Washington, por proposta do
"Departamento de Estado da Marinha, recomendar que os go
'vernos dos países americanos enfeixassem em suas mãos a
-direção e a exploração dos serviços telegráficos com e sem
:fio, nestes têrmos:
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-"'que, com o fim de ohter um serviço telegráfico ho
mogêneo, sob a direcão do govêrno se p1'ocw'e dm'
lhe caráte1' oficial. Neste sentido. recomenda-se que,
nos paízes onde haja linhas partieulares e fiscais, o Es
tado procure adquirir as primeiras r: se ne{Juem em
todo caso as novas concessões pm'Ucula1'es que forem
solicitadas."
"que, por motivos de scgurança nacional. scria con
veniente que os estações rarliotelearáficas fossem de
propriedade exclusiv(l dos (tovernns." (Anais do Con
gresso - Diâ1'io de junho de '191li, púgs. 720 a 7n).

Já com êsse espírito. a lei n. 9.127, de 10 de scleml)l'o
.. de 1913, dava á administração argentina plenos poderes para
.a execução do serviço interior em todo o territóriu nacional
·e do serviço internaciónal a distancia mini ma de 1.000 qui
lômetros. Promulgado em 10 de abril de 1929, o rcgulamenlo
dessa lei facultou a terceiros a exploraçflo tão sómenle elo
serviço internacional. além àa dislancia acima indica(1:t.

Muitos outros exemplos poderiam ser aduzidos em favor
.do nosso ponto de vista máximo, mas seria fastidioso erll1
merá-Ios em llma justificação já bastante longa.

C(.ncio também da necessidade de exclusiva direção dêsse
serviço, já o Brasil, na sna lei n. 3.290. de 10 de julho de
1917, a qual teve início em meiudos de 1913, :l"ixál':l a eorn
petência federal em matéria de rudiocomunicação o sómenle
admilia a exploração do servic.~o internacionul por terceiros.
:Nas leis seguintes, já no regime do Govêno Provisório.

. com relação a esse serviço e aos de telégrafo e telefi\ne, foi
con;:olidudo tal princípio com a expedição dos c!()creios nú
meros 19.881. 19.883 e 20.0-'17, respectivamimtc, d(\ 17 de
abril e 11' de maio de 1931. de sorte a, por es;:a súbia polít.ica,
estar o país em 1973 perfeitamente integrado na plenitude
dêsse princípio. o que equivale á mais bela conquista da
Revolução de 1930. ussegur'àndo assim ao Estado. para maior
garantia de sua (lefesa interna, a competência exclusiva da
'União sôbre (1SSCS serviços.

Regulm'. pois a matúria contra todos os falos e ensina
menlo:::. é. al':m de T'l'OvOCar a desorgnniznçflo de serviços re
gulares. sujeito,: a normas precisas, (lcstrllit' uma ohra quasi
secular. que vem nohremente beneficiando o país, em prol
de snaeconomia e estahilidade.

Sala das Sessões. 10 de Dezembro de 1933. - .4.u(Jllslo
"c/e Lima.

N. 275

ArL 2·í. Pal'<igrafo único.
Onde S0 diz: "0 funccionat'io civil ou mililar", (liga-se:

fllncionúrio civil".
Justificação.

Existindo no anteprojeto de Constituição llma secr:ão que
-se ocupada defssa nacional e que trata discriminadamente
dos direitos e deveres dos mj1itares, julgamos mel~lOr en-

o quadrado na referida secção tudo aquilo que se relaCIOne com
a profissão do militar.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - Veiga Ca
.bial. - Augusto Amaral Peixoto. - Moura Carvalho. 
.Magalhães de Almeida. - Lui: Tirelli. - Lino Machado.
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Dom.ingos Vellasco. .4.genor Monte. - Jeovah Motta.
Waldemar Motta. - Ruy Santiago. - Alipio Costallat.
J1. C. de Góes .Monteiro. - Christovão Barcellos.

N. 284
..AO art. 27°:

Onde se diz "libertação temporária do Deputado para.
o exercício do seu cargo"; diga-se, "manter a imunidade
temporária do Deputado para o exercício do seu man-·
dato. "

Justificação

.A palavra adequada para exprimir a isenção do Depu-·
tado de processo a que tenha porventura de responder é·
imunidade e não a palavra libertação empregada no ante
projeLo em sentido evidentemente forçado e impróprio •

. Quanto á substituição da palavra cargo por mandato já
está justificado em outras emendas.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de'
Cal'valho.

N. 289
Ao art. 22, § 4°:

Onde se diz: "esLar no exercício dos direitos políticos",.
diga-se: "estar alistado como eleitor".

Justificação

O dispositivo emendado funda-se na distinção teórica.
entre gõso e exercício do direito. 1\1as, como o Código Polí
tico ela Nação deve empregar uma linguagem que toda gente'
entenda sem necessidade de conhecimentos especiais, ~ prefe
riycl deixar claro qae o requisito exigido consiste apenas. em
aclw.r-se o candidaf.o alistado como eleitor.

Com a emenda. êste ponLo fica esclarecido.
Sala das Sessões. 12 de Dezembro de 1933. - Daniel dê

Carvalho. '.
N. 292:

Ao § 2° do art. 26:

Onde se diz: "exercício do cargo", diga-se: "exercício do
mandato" .

Justificação

A deputação, não é própriamente um cargo ou emprêgo,
na acepção exaf.a ria paht\Ta. O que o depuLado desempenha,
é um madato, que é aliás, a expressão usada na Constituição
de 1891 (arts. 17, ~5 e 31).

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933 . - Daniel de'
Carvalho.

N.293

Ao art. 27, § 3°:
Identica mudança da expressj:i.o exercício do cargo,

por exercício do mandato.
Ao art. 26, § 1°:
Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Danie~ de

Canalho •
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N. 303

Acrescente-se, ond-e convier, no Capítulo rn:
Artigo. É vedado dispor em uma mesmà lei sôbre as-

sunto que não tenha relação com o seu objeto principal:
Artigo. Cada lei terá uma emenda, que descreverá de

maneira sintética o seu objeto.
Parágrafo único. Os projetos de lei serão apresentados

com a respectiva emenda sôbre a qual deliberará a assem
bléia como parte integrante do projeto;

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Mario de
A. Ramos.

Justificàção

A emenda tem o objetivo de ordenar a legislacão. aca
bando com. a praxe seguida pelo antigo Congresso de englobar
em uma mesma lei os assuntos mais diversos, impossiveis
de ser descritos na respectiva emenda. Dai o conterem quasi
todas as leis, na emenda, a clássica expressão "dá outras pro
vidências", dificultando consideravelmente a consulta á le-
gislação nacional.

N. 306

Acrescente-se, onde convier, no Capítulo ITI
Art. Os projetos rejeitados pela Assembléia não poderão

ser renovados na mesma sessão legislativa.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Mario de

Andrade Ramos.

Justificação

O anteprojeto de constituição estabelece, no parágrafo
6° do artigo 35. que os projetos vetados não poderão ser re
novados na mesma sessão legislátiva. A emenda acima visa
estabelecer o mesmo princípio em relação aos projetos que
houverem sido rejeitados pela Assembléia Nacional.

A inexistência de uma disposição no sentido da emenda
ora proposta estabeleceria a balbúrdia aos trabalhos do le
gislativo nacional, com o permitir que um projeto rejeitado
em um dia fosse renovado no dia seguinte. O assunto é im
portante demais para ser deixado ao regimento interno da

.Assembléia.
N. 351

Ao arL ·27 - Suprime-se o ~ 1°.·

Jus tificação

As razões estão amplamente explanadas nos "comentá
rios á Constituição Federal Brasileira", de Rui Barbosa. coli~·

gidas pelo Dl'. Homero Pires. E' da pag. 42 do TI volume.
êste pequeno trecho que se segue:

"Esta (a Constituição) não podia firmar em caractére~

mais inequivocos o princípio de que as imunidades parlamen
tares não são _apanágio das pessuas, ma;; propriedade da na·
ção e defesa sua. " .

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alãe'
_ Sampaio.

VOLUME lIr 18
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N. 361

Ao Capítulo rrr '- Das leis - Acrescente-se, entre os .
artigos 34 e 35, o seguinte:

Artigo. Todo projeto de lei deverá ser publicado duran
te 30 dias consecutivos no Diário Oficial, para sofrer o de
bate da opinião pública, antes de ser aprovado.

Por melhor constituição que se dê ao Poder Legislativo
êle nunca poderá ter a apreensão perfeita dos fenomenos ju
rídicos paraQem regulá-los em lei.

O debate da opinião pública virá de muito esclarecer os
legisladores.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Ewald
Passolo. - Eugenio Monteiro de Barros. - 'Alberto Surelc.
- Edmar da Silva Carvalho. - Ferreira Néto. - Francisco
de Naura. - Vasco de Toledo.

N. 383

Suprima-se o artigo 25 e transforme-se o parágrafa
único deste artígo em artígo 25, com a seguinte redação:

A ausência do Deputado ás sessões por mais de seis
meses consecutivos importa em renúncia do cargc, e o Pre
sidente da Assembléia declarará incontinenti aberta a vaga.
que será preenchida de acôrdo com os dispositivos da lei
eleitoral.

Justificação

A matéria do artígo 25, estando na dependência de
sistema eleitoral. pois que se refere a chapa de partidos.
não comporta ser incluida em nossa Constituição, vista
eomo esta, mui acertadamente aliás. por seu art. 33. n. 8
delega á Assembléia Nacional autorizacão para legislar a
respeito. Como dizer "imediato em votos na mesma chapa
eleitoral" se não sabemos coÍltinuará o "Código Eleitoral"
.a encerrar dispositivo em que se ajuste tal particularidade?

Se, por ventura, deixar êle de adotar o registro de cha
-pas ,partidárias, com ou sem legenda?

Ao meu vé1', pois. deve ser supresso o artigo em aprE?-c;o.
passando a substituí-lo o !'eu parágrafo único, com a mo
dificacão final decorrente, das próprias considerações a, que.
venho de aludir.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Leão
Sampaio.

N. 387

Art. 24 - Parágrafo único - Onde existe ponto e vír
gula, depois da expressão: "cargo que o~upava", faça-se
ponto final e ,suprima-se- a parte do parágrafo que se se
gue.

Justificação

Aos funcionários, militares ou civis, ,ass;ste, como a
todos os brasileiros, o direito de"representar o poyo quando

~ este em sua soberania, os eleger como Deputados á Assem
bléia. Nacional. O desempenhoc de um mandato, oriundo da
vontade popular, cuja durabilidade está a depender dessa
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mesma vontade, não lhes p6de acarretar o prejuizo que para
êles representaria a perda dos logares onde exerciam sua
atividade e de onde advinham os meios de subsistência.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Leão
Sampaio. .

N. 405

Ao art. 20 - Substitua-se pelo seguinte:

.Art. 20. O Poder Legislativo será exercido pelo Con
gresso Nacional.

§ 1.0 O Congresso Nacional será dividido em dois ramos
- a Camara dos Deputados e o Senado.

§ 2.° O Senado compor-se-á de cidadãos elegíveis. maio
res de 35 anos, em número de tres Senadores para cada Es
tado e tres pelo Distrito Federal.

§ 3.° O mandato de Senador durará nove anos, renovan
do-se pelo têrço, trienalmente.

Justificação

A emenda visa o restabelecimento do Senado nos moldes
da Constituição de 91.

O sistema bicameral é um dos elementos fundamentais
do regime federativo. Os Estados, na Federação. grandes ou
pequenos, poderosos ou fracos, ricos ou pobres, filhos ou en
teados, têm a mesma soma de direitos, a mesma autonomia.

Como estabelecer igualdade política entre eles?
A nosso ver, como única solução aceitável, restabele

cendo o Senado, onde cada Estado terá o mesmo número de
representantes.

Sala das Segsões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Ma
chado. - Adolpho SOflres. - Rodrigues Moreira. - Carlos
Reis.

N. 415

Redija-se o parágrafo l' do art. 22:

§ 1.° O número de Deputados será proporcional á po
pulação eleitoral de cada Estado, não podendo, todavia ne
nhum eleger mais de 20 e menos de quatro representantes.

O quociente será calculado dividindo-se o atual nü-
mero de eleitores nos Estados por 4.000, desprezada a
fração.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Leandro
Maciel.

Justificação

O Código Eleitoral na sua sabedoria, vela pela repre
sentação das minorias nos Estados. ~ as minorias se repre
sentam pelo quociente eleitoral. Quando menor fôr o quo
ciente eleitoral, maior 'será o número decorrentes po
líticas com representação na Assembléia. Daí a necessidade
da representação ser em função do eleitorado e não da po
pulação. Devemos traduzir com inteligência e patriotismo
a lei eleitoral que é boa, fugindo, quanto possível, das una-
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nimidades na representação federal tão nocivas á prática do
regime e aos altos interesses da Pátria.

QUADRO DEMONSTRATIVO <--::--
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Acre ·. ·. . . 1.946 1.752 2 0.876 2
Amazonas .. 4.380 3.942 4 0.985 4
Pará ·. · . . . 28.990 26.091 7 3.727 6
Piauí .. ·. .. .. 10.462 9.416 4 2.354 4
Maranhão .. .. · .. 12.432 11. 189 7 1.591 4
Ceará .. · . .. .. 30.478 27.431 10 2.743 6
R. Grande do Norte 18.959 17.064 4 4.266 4
Paraíba .. 29.664 26.698 5 5.339 6
Pernambuco . 69.318 62.377 17 3.609 15
Alaguas 23.742 21.368 6 3.561 5
Sergipe · . .. 23.460 21.114 4 5.253 5
Baía · . 91. 118 82.007 22 3.727 20
Espírito Santo 28.474 25.627 4 6.406 6
Distrito Federal · 84.756 76.281 10 7.628 19
Rio de Janeiro .. 69.522 62.570 17 3.680 15
Minas Gerais · 311.374 280.237 37 7.575 20
São Paulo . . .. .. 273.251 245.926 22 11. 178 20
Paraná .. .. 34.120 30.708 4 7.677 7
Santa Catarina 36.187 32.569 4 8.142 8
Rio Grande do Sul 231. 194 208.075 16 13.004 20
Mato Grosso- 8.788 7.910 4 1.977 4
Goiaz .. · . .. .. . 16.144 14.503 4 3.625 4

1.438.729 214 204

N. 427

Acrescf nte-se onde convier:
ArL .os representantes da Nação, durante o período do

mandato é proíbido advogar contra a União, os Estados e os
Municípios.

Saa das Sessões, em ,19 de Dezembro de 193~. Val-
domiro Magalhães.

Justificação

A disposição constante da emenda acima impõe-se como
uma clara necessidade. É _um- imperativo de ordem moral
que dispensa justificação.-

Entre as obrigações decorrentes da aceitação do man
dato de representante da Nação está implícita a ;de advogar
lhe todos os interesses e direitos.

_ ;P,á~ portanto, incompatibilidade moral no exercício da
advocaCIa pôr parte dos representantes do povo em causas
contra os interesses e direitos da União, dos Estados e dos
:Municípios. ?,
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A maioria dos Deputados e Senadores da velha Repú
blica, mcsmo sem dispositivo expresso nas leis, evitava o
exc['cício da advocacia em ações movidas contra a Nação.
Outros, pOl'óm, adstritos apenas aos preceitos legais, exer
c.eram-na desembarai;.adamente, o que provocava acerbas
críticas da impronsa, sempre feitas de forma escandalosa,
mormente quando os poderes públicos eram condenados a
vullosal'l Indtml;"uCt,CS, ou vencidos em· pleitos memoráveis
iniciadol'l com o fim de anular privilégios ou concessões
prcj ud Il~lul8 l\ coletividade.

Diante d(~ luis práticas profissionais, que alei não ve
davu du modo expl'CSSO, e que constituiam motivos de des
pl'cst.fgio no podcr legislativo, torna-se necessário um dis
posi Uvo ('on~li I.ucional nesse sentido. É o que visa a pre
sent.(~ emenda. - Valdomiro Magalhães.

N. 458

Sl1hl'lliluu-sc, no artigo 22, as palavras "18 anos". por
"20 nno~u.

Justificação

O in fclo da capacidade polítig.o/";ão::deve ser anterior ao
da capacidade ('ivi!. A Constituiçãô~da Espanha fixa em 23
anos, c, Il dn Alemanha, em 20, a idade mínima para ser
eleitor,

Saiu dll~ ~\i'ssües, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- kllloll;o Co'/)ello.

N. 459

Ao Ul't florll 23 n. 2 - Acrescente-se depois de "diretor"
"ou Ildvll"ado",

Justificação

]~ tividt'l1lt" que, nesse caso especial, se impõe a extensão
dn il1l'lllllplllfhilidade, consignada na emenda.

~IlIlL dlls R-I'ssiies, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- '\lIlonio COl)eUo.

N. 460

Ao nt'U~o 30 - Snprima-se "e não funcionará quando a
presqnl;n não ut:ingir a este número."

Justificação

A idf~n do segundo inciso está contida no primeiro.
SaIu das ~c:'i:'ii)es, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.

- Antonio Co·vello.

N. 461

Ao artigo 33. n. 13.0 - Diga-se:
13. As medidas necessárias a facilitar entre os Estados

a prevencã~ e repressão da criminalidade.
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Justificação

A criminaiidade, sob todas as suas formas, é objeto da
repressão dos poderes públicos. Entretanto. a luta contra
êsse fenômeno social deve visar principalmente as suas cau
sas próximas ou remotas, diretas' ou indiretas. Daí a orien
tação da moderna ciência do Direito Criminal estabelecendo,
30 lado das normas repressoras, as medidas preventivas des
tinadas a .impedir a proliferação do crime, pela eliminação
dos seus fatores principais. Legislar, apenas, sôbre a repres
são. sem cuidar da prevenção da criminalidade, constitue
uma falta imperdoável. E, em nosso meio, sobretudo, mais
valerão as cautelas preventivas do que a severidade dos dis
pósflivos repressores. Uma sábia política, nesse sentido,- en
tre os Estados teria uma grande e decisiva influência na ex
terminação do banditismo. removendo no interior, por uma
ação conjunta e uniforme, as causas preponderantes que per
mitem os surtos e as explosões da atividade criminal.

·Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Covello.

N. 462

Ao artigo 33 - Suprimam-se "penitenciário e organi
zação judiciária";

- acrescente-se, em o n. 12, depois de "Reformas" 
"aos funcionários federais";

- substitua-se o n. 17 pelo seguinte: - "o plano e as
normas fundamentais relativas á educação e saúde pública
e á inspeção dêsses serviços."

Justificação

A organização judiciária e a penitenciária devem com
petir aos Estados, respeitadas as leis·'federais. A emenda ao
n. 17 - de mera redação e as demais se referem a omissões
do projeto .

.' Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
'- Antonio Covello.

N. 463

Ao art. 34 - Acrescente-se o seguinte:
"f) aos eleitores, desde que o respectivo projeto seja

subscrito por um número não inferior a cinco mil."
Ao mesmo art. 34 - Diga-se:

, Art. 34. A iniciativa das leis "Compete":

Justificação

- Devemos permitir _igualmente ao eleitorado a provo
cação das medidas e leís, que atendam aos interesses da co
letividade. A iniciativa das leis não deve ser confiana ape
nas a certos e determinados orgãos do poder público. Deve ser
franqueada aos que, dispondo do poder de escolher e elegar
os seus representantes e mandatários, podem igualmente,
estabeleeirlns c€>.rt.as e det.erminadas circunstancias. contri
buir para a tl;J~'a da ]c:;!,:~::l;:rro n:lcional. .-\s: ~'(':-m'mas pêlas
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quais estão passando os Estados modernos tendem a faci
litar a participação, cada vez mais direta, dos ele
mentos componentes da coletividade na organização e di
reção dos interesses públicos.

Nenhum prejuizo pócle advir, para o nosso regimen,
dessa nova prática. Se bôas, as leis propostas diretamente
pelo eleitorado, e "realmente reclamadas pelos interesses pú
bicos, :llcanc;,arão elas a adesão geral e serão irresistivelmen
te consagradas; se más. ou desnecessárias, cairão por si, in
capazes de resistir á crítica dos que, pela imprensa e pela
tribuna, se tornam os interpretes da opinião geral.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antônio Covello.

N. 464

Ao art. 35, n, 6' - Substitua-se pelo seguinte:
"aprovado o voto, o projeto respectivo não podtlrá ser

renovado na mesma sessão legislativa".

Justificação

Méra emenda de redação.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.

- Antônio Covello. '

N. 503

Sôbre a instituição do Senado Federal e supressão do
Conselho Supremo.

Art. 20. Substitua-se pelo seguinte:
.• Art. 20. O Poder Legislativo é exercido pela Assem

bléia Nacional e pelo Senado Federal, tendo êste apenas
funções revisoras.

Acrescente-se:
Art. O Senado Federal compõe-se de dois represen-

tantes de cada Estado e dois do Distrito Federal, eleitos
pelos respectivos congressos e pelo Conselho, Municipal do
Distrito Federal. '

Parágrafo: São condições de elegibilidade para o Se-
nado ser cidadão brasileiro, estar no exercício dos direitos
políticos e contar mais de 35 anos de idade. .

-Art. O mandato de Senador durará: nove anos, reno-
vando-se o Senado pelo terço, trienalmente, feita a divisão
de sorte à evitar-se a simultaneidade da eleição dos dois
representantes de cada Estado e do Distrito Federal.

Parágrafo. O Senador ,eleito em substituição de
outro exercerá o mandato pel() tempo que restava ao substi-
tuído.' '

No art. 23, substitua-se: "É incompatível com o cargo
de Deputado" por "Constituem incompatibilidade para;,.o
exercício dos cargos de Senador e Deputado á-Assemblela
Nacional" .

No art. 24, acresc€>nte-se:
Parágrafo. Perceberão os Senadores ,!m subsídio

mensal igual ao que fôr fixado pela AssembléIa Nacional
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quando aprovadas, ao exame do
~ devolvendo-as á Assembléia,
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para os seus próprios membros e uma ajuda de custo, no
início do mandato, quádrupla da que rÓI' percebida anual
mente pelos Deputados.

No parágrafo único do art. 25 e nos artigos 26, 27 e 28,
substitua-se "Deputado" por "Deputado e Senador", bem
como "Assembléia Nacional" por "Assembléia Nacional. e
Senado".

Art. 30. - Substitua-se a primeira parte pelo se
guinte:

"Tanto a Assembléia Nacional como o Senado Federal
só poderão funcionar com a presença de um quarto, pelo
menos, de seus membros.

Acrescente-se:
Capítulo - Atribuições do Senado Federal:
Art. O Senado Federal funcionará permanentemente.

competindo-lhe:
i O, organizar o seu próprio regimento interno e a sua

Secretaria;
2°, deliberar sôbre

Nacional, remetendo-as,
Presidente da República
quando regeitadas;

3°, aprovar ou recusar a nomeação dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, dos Embaixadores. e Ministros
plenipotenciários;

4°, aprovar ou vetar irrevogavelmente a intervenção
federal nos Estados, deliberada pela As~embléia Nacional,
nos casos das letras a, b e c do art. 13 (emenda n.) .

5°; julgar as queixas apresentadas contra abusos de
autoridade, em período de Estado de Sítio, determinando ao
Presidente da República ou ao Presidente do Supremo Tri
bunal a sua cessação imediata e suspendendo um· ou outro
de suas funções, quando não atendida a ordero~ até julga
mento pela Assembléia Nacional;

6°, autorizár a prorrogação do Estado de Sítio decre
tado pelo Supremo Tribunal, de acôrdo com o parágrafo 3°
do art. 14 (Emenda n.);

7°, aceitar ou recusar a renúncia do Presidente da
República, quando julgar êste necessária uma terceira pror
rogação de Estado de Sítio em uma ou várias unidades fe
deradas;

8°, autorizar o Presidente da República, quando solici
'tado, a mobilizar tropas federais de um ponto para outro do
território nácional;

9°, declarar a procedência ou improcedência da acusa
ção contra o Presidente da República e os Ministros de Es
tado, suspendendo-os no primeiro caso~de suas funções até
julgamento pela Assembléia Nacional.

Art. Na ausência' da Assembléia Nacional, compete
ao Senado Feder,aI: :

1°, autorizar ou recusar a Intervenção Federal pro
posta pelo Presidente da República, nos casos das letras a,
b e c do art. 13 (emenda n.).
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.. 2°, autorizar ou rec\:!sar a decretação do Estado de
SItIO, proposto pelo PresIdente da República e conceder
lhe as prorrogações pedidas, de acôrdo com o art. 131
(emenda n.).

Art. O Vice-Presidente da República será ~Presi-
dente do Senado, onde só terá voto dE: qualidade e será
substituido, nas suas ausências e impedimentos, p~lo Vice-
Presidente da mesma Camara. _

Suprima-se o art. 29, que cria a Comissão Permanente
da Assembléia.

Suprima-se a Secção V, referente ao Conselho Su
premo.

Art. 34. Substitua-se na letra c "Conselho Supremo",
por Senado Federal.

Art. 35 -Substitua-se pelo seguinte:
Art. 35. O projeto de lei, aprovado pela Assembléia

Nacional, será enviado ao Senado, que o remeterá, se o apro
var, ao Presidente da República, ou o. devolverá á Assem
bléia, se lhe recusar aprovação.

§ 1.0 O Presidente da República sancionará ou vetará,
no todo ou em parte, os projetos de lei que lhe forem reme
tidos pelo Senado, dentro dos dez dias que se seguirem ao
recebimento, comunicando, em mensagem, no caso de veto,
á Assembléia Nacional as razões que o tenham levado a
negar a,sanção.

§ 2.° Devolvido o projeto á Assembléia, com as razões
.de ...-eto do Presidente da República, será o mesmo projeto
submetido a uma só discussão e á votação secreta, conside
rando-se aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta
dos Deputados ou dois terl,;.OS dos Deputados presentes, sen
do, nesse caso, promulgado pelo Presidente da Assembiéia,
ou seu substituto em exercício.

§ 3.° Os projetos de lei recusados pelo Senado serão
submetidos novamente á deliberação e votação da Assem
bléia Nacional, considerando-se aprovados quando. obte
nham o ...-oto da maioria absolut.a dos Deputados Ou dois ter
ços dos Deputados presentes. Nesse caso serão remetidos
diretamente ao exame do Presidente da República.

§ 4.° Os projetos \retados pelo Presidente da República
e não revigorados pela Assembléia, na forma do § 2°, não
poderão ser renovados na .mesma sessão legislativa.

Ju,stificação

Se nos paízes unitários parece discutível a vantagem
da divisão do poder legislativo em duas camaras, o mesmo
se não dirá nas Federações, onde somente com duas Camaras
se poderão equilibrar os interesses nacionais, definidos pela
representação proporcional das populações, e os interesses
das unidades federadas, dependentes da igualdade de repre
sentação. Certamente, uns e outros se ~onfunqem, signifi
cando muitas vezes apenas pontos de VISta dIversos. Por
isso mesmo a solução hábil' não. poderá ser a que deu o an
teprojeto, criando um sistema híbri~o de compos~ção do
poder legislati...-o, que não é proporCIonal á populaçao nem
igualitário entre os Estados.
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A Assembléia Nacional, que legisla para os interesses
de todos os brasileiros, não pode deixar de se constituir de
forma- proporcional exata. Na escolha de ·seus membros
toma parte todo o país, sem distinção de Estados, que nesse
caso funcionam apenas como circunscrições eleitorais e po
deriam ser divididos uns ou reunidos outros, segundo as
conveniências do sistema eleitoral.

A novidade híbrida criada pelo "anteprojeto" não pre
valecerá, não poderá prevalecer, surgindo a necessidade de
se atender aos interesses peculiares aos Estados, como uni
dades federadas, pela solução já secular da seg-unda ca-
mara, com igualdade de representação. -

Não parece necessário, entretanto;' desde que limite a.
Constituição com segurança e clareza os poderes legislati
vos da Assembléia Nacional, seja estabelecida a igualdade·
de poderes das duas Camaras, antes mais razoável se dife-·
renciem, atendendo ás próprias diferencas de Constituição.

Sôbre a legislação ordinária parece razoável se conceda.
ao Senado apenas o poder de revisão, o direito de veto,.
como freio á predominancia ocasional das representações
de dois ou· três Estados, na Assembléia Nacional, sôbre o.
resto do país, fazendo pesar ao mesmo tempo, na elaboração
legislativa, o conselho de uma camara pouco numerosa e,
mais estável, constituída, como será inevitavelmente, por'
homens já amadurecidos e experimentados na ação política.

Ao Senado, assim reduzido em seu poder legislativo e
pelas características de sua formação, deverão caber as
funções de controle do Poder Executivo, confiadas pelo
".anteprojeto" ao Conselho Supremo, e, em parte, á Assem
nléia Nacional. A Intervenção dos Estados, por exemplo, que
tão vivamente interessa as unidades federadas, o "coração
do regime", não pode ficar sujeita ao arbítrio do Presidente
da República e ás maiorias ocasionais e fáceis da Assem
bléia Nacional, mas justo é seja dependente do voto de uma
Camara que represente, com igualdade, os "governos" esta
duais, os poderes de cada Estado, na sua continuidade his
tórica e impessoal. Daí estabelecer-se na emenda sejam os
Senadores escolhidos pelos Congressos estaduais, como se
fez a princípio na América do Norte. A diferença de pode
res, aquí, justifica plenamente a diversidade do modo de
eleição das; duas Camaras.

Razoável' também parece sejam :investidos os. poderes
das duas Camaras no processo de responsabilidade do l>re
sidente da República, passando o "impeachment" a ser ,pro
ferido, pelo Senado e o julgamento pela Assembléia Nado
nal. Mais difícil, mais grave o "impeachment", a suspen:são
das funções do cargo, primeiro passo para a correic.ão, deve
ser êle confiado á Camara mais estável, com mais probabi
lidades de independência, menos, numeros::.., menos apaixo
nável. dificilmente sugeita a maiorias partidárias, pela
igualdade de répresentac·ão dos Estados, maiorias que tanto
se 'Podem definir contra como a favor do Presidente da
República, na Assembléia Nacional. Eleito o Presidente pela
Assembléia. como determina o anteprojeto, torna-se real
mente indispensável seja o "impeachment", confiado ao Se
nado, para livrar-se o país da tirania partidári~ que se con-·
sol ide com a ,.eleição do Presidente, representando apenas
dois ou três Estados da Federação.

Suspenso o Presidente de suas funções, pelo voto do
Senado, poderá a AsseII!bléia absolvê-lo, quando sustentado
por co~sa maioria, mas terá de aceitar-lhe ou promcyer-
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lhe a renúncia e substituiOão. A substituioão de um bom
presidente (e muito raramente isso há-de acontecer), será
sempre menor mal que a permanência de um mau chefe do
Poder Executivo. .

Pelas mesmas razões acima expostas, deve caber ao Se
nado julgar das reclamações contra abusos cometidos em
virtude do estado de sítio, ju}gar a renúncia, obrigatória,
do Presidente, quando não conseguir restabelecer a ordem
dentro de 45 dias nos territórios perturbados, autorizar a
mobilização de tropas de um ponto para outro do território
nacional, de efeitos políticos bem conhecidos e experimen
tados .

. Todas essas funções estão a indicar a vantagem de fun
cionar o Senado permanentemente, como o Conselho Su
premo do anteprojeto, dando-se-Ihe com. isso ainda maior
estabilidade e independência,· permitindo melhor seleção
de seus membros pelos congressos. estaduais.

Permanente o Senado, podérão ser-lhe cometidas com
vantagem as funcões da Comissão Permanente da Assem
bléia, criada no anteprojeto.

Nessas condições, com as funcões e forma de constitui
ção estipuladas na emenda, são incontestáveis as vantagens
de se reduzir o número de Senadores a dois representantes
para cada unidade da federação, tal qual na América do
Norte, mantido, porém, o período de nove anos e a renovação
pelo terço, de três em três anos.

Teria assim o Senado 42 membros, apenas mais quatro
que o previsto para o Conselho Supremo do anteprojeto.

Saa das Sessões, 18 de Dezembro de :1933. - Fabio
Sodré.

N. 506

Substitua-se o arL. 33 pelo seguinte:
ArL. 33. Observadas as prescricões do arte: 35, compete

á Assembléia Nacional legislar:
1°, sôbre os orçamentos da receita e despesa :do govêrno

federal, arrecadação e distribuiç.ão das rendas federais,
alfandegas e entrepostos;

20, sôbre a dívida pública e os meios de seu pagamento
bem como ás operações de crédito a serem feitas pelo Poder
Executivo; .

30, sôbre o comér.cio exterior. e interior, podendo esta
belecer as limitações exigidas pelo bem público;

40, sObre a navegação de cabotagem e dos rios e lagos,
limítrofes de Eslados ou que corram por mais de um Estado
ou por território de outro país;

50, sôbre correios, telégrafos. e viação aérea;
60. sôbre a administração das Estradas ge Ferro fe

derais'e portos construJdos mediante concessões e responsa
bilidades da União;

70, sObre o sistema monetário e bancos de emissão;
80, sôhre o padrão de pesos e medidas;
90, sObre naturalização, imigração, passaportes e' ex

pulsão de estrangeiros;
10. sôbre direito civil, comercial, criminal e processual;

~--sObre a organizacão judiciária;
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11, sôbre O sistema tio voto e a justiça eleitoral a que
deverá subordinar-se o provimento de todos os cargos ele
tivos, municipais, estaduais e federais;

12, sôbre a administração federal, os deveres, garantias
e vantagens dos seus .funcionários;

13, sôbre a defesa nacional; organização do Exército e
da Armada; indústria e comércio de material de guerra
requisições militares; fixação, anual, dos efetivos militare~
e navais e dos contingentes a serem fornecidos pelas unida
des d.?- Federação, sempre proporcionais ás respectivas po
pulaçoes;

14, sôbre () regime necessário á defesa nacional, a que
devam ser submetidos determinados territórios de fronteira;

15, sôbre a defesa sanitária contra as doenças epidê
micas;

16, sôbre o exercício das profissões e _Institutos de en-
sino profissional superior; ----

17, sõbre o desenvolvimento dá. cultura intelectual f\

artística; criação e manutenção de Institutos de ensino se
cundário e superior; auxilios e subvenções a Institutos do
mesmo gênero estaduais, municipais ou particulares. uni
versidades, museus, bibliotecas públicas;

18, sôbre a organização e manutenção de um serviço
completo de informações técnicas e estatísticas da Instru
ção pública em todos os Estados, promovendo-lhe e orien
tando-Iheo aperfeiçoamento e desenvolvimento em todo o
país;

19, sôbre a mudança da Capital Federal.

Justificação

Não se compreende como numa república que se diz
federativa caiba :ao poder federal legislar sôbre viação fer
réa e rodoviária; sôbre comunicações telefônicas; sôbre
"as medidas necessárias a facilitar entre os Estados a re
pressão do crime" (?); sôbre "as normas essenciais ao re
gime sanitário e ao da educação" (?), sobre a criação de ins
titutos federais de educação de qualquer natureza, em todo
o país; sôbre o regime especial a que devam ser submetidos
os trechos do território necessários á defesa nacional, in
clusive a ocupação ou utilização transitória ou permanente
dos mesmos, isto é, o domínio. integral da União sôbre qual
quer trecho de território, de qualquer tamanho, pela razão
vaga. imprecisa, de ser necessário á defesa nacional.

Teria assim o govêrno federal ingerência direta em
todos os meios de transporte e comunicações, inclusive ur
banas (Estradas de ferro, estradas de rodagem, telefones,
navegação de rios e lagos), nos serviços de higiéne e assis
.teneia pública (regime 'sanitário), nos serviços de instrução
pública (regime· de educação e institutos de ensino de qual
quer natureza), nos serviços policiais (facilitar a repressão
do crime entre os Estados) e ainda poderia ocupar defini-

.. tivamente qualquer trecho 'ôo território nacional, todo um
-Estado se assim o entender, sob o. pretexto de atender á dp.-
fesa nacional! Que resta aos Estados? ..

Prescreve a emenda no n. 11 deva legislar a União
sôbre o sistema do voto e a justiça eleitoral, subordi~ando
se ao sistema adotado e á Justiça estabelecida o prOVImento
de todos os c~rgos eletivos federais, estaduais e municipais.

r'-
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Trata-s~ evidentemente de urna das poucas restrições
d!!, ~utonomIa estadual perfeitamente justificável, pelos be
nefl.cos resultados que dela se devem esperar e pela inca
pacIdade demonstrada na primeira república pela grande
'maioria dos Estados para se organizarem sob regime repre
sentativo.

Justificável a restrição adotada pelo anteprojeto, bem
como a instituição de uma "justiça eleitoral", não parece
entretanto acertado incluirem-se na Constituição os por
menores da organização dessa justiça, que está sendo e vai
ser ainda uma experiência de resultados problemáticos.
Mais razoável será, certamente, relegar-se essa organização
para os dispositivos de urna lei ordinária, ou lei organica
especial, de mais fácil reforma que a lei constitucional.

Saa das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fabio
Sod7·,j. . .

N. 529

Suprima-se o art. 29, continuando, porém, os seus pa
rágrafo~, que receberão outros números de artigos e pará
grafos.

Justificação

Com a criação do Conselho Supremo, não nos parece
necessária a existência da Comissão. ,Permanente destinada
a funcionar no curto período de intervalo das sessões da As
sembléia Nacional.

:Nas atribuições que vão ser conferidas ao Conselho Su
premo poderão ser incluídas as que eram destinadas a essa
Comissão. onde vão tomar parte representantes eleitos pela
'mesma .-\.ssembléia.

A eleição da maioria dos membros do Conselho Supre
mo pelas Assembléias Estaduais dão a êsses cidadãos auto
ridade de legítimos representantes do povo, apenas esco
lhidos .com a diferença do voto indireto.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - ,,"ero de
Macedo.

N. 531

No parágrafo único do artigo 24 sejam alteradas as
palavras: "a legislatura" para '"as sessões" e, depois. do
têrrpo "subsídio", a redação será a seguinte: "contará .tempo
e só terá ac~sso, promoção ou outro qualquer proveito do
cargo, em virtupe de antiguidade abso~uta no quadro a .q?-e
pertence; e. passados 8 (oito) anos fóra de seu exerClCIO,
será aposentado ou reformado com as vantagens do cargo
do quadro _a que pertencer no_moment.o da aposentadoria".

J u..ç t ificação

Não se poderá retirar dos trabalhos das Assembléias o
caráter de serviço público. A pessoa escolhida pelo povo
para seu representante não pode e não de:"e sofrer qualquer
consequencia má por haver recebido essa' distinção da parte
de seus concidadãos. ;

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Nero de
Macedo. - José Honorato.
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N. 565

Substitua-se o parágrafo 10 do arte 22, pelo seguinte:
Parágrafo 1.0 O número de deputados será variável e

proporcional ao número de eleitores que tenham compare
cido á respectiva eleição, elegendo-se um Deputado para
cada grupo ou fracção de dez mil eleitores. .

Suprima-se o parágrafo 20 do mesmo artigo.

Juitificaçã.o

A Assembléia é nacional e não representativa dos Es
tados, incompreensíveis, absúrdas as distinções estaduais em
sua represenLação. :Na 'eleição para a Assemblíia Nacional os
EsLados funcionam como circunscrições eleitorais, podendo a
lei ordinária, dividí-Ios em várias circunstrições ou juntá-las,
dois ou três dêles, para formar uma só circunscrição.

Representntes da Nação e não dos Estados. escolhidos
pele, eleitorado nacional, tem de ser o número de Deputados
proporcional á população geral ou de cada circunscríção, ou
ao eleitorado inscrito ou aos eleitores que tenham compa
recido á eleição. Parece esta última forma a mais justa e
a mais útil.

:Saa das Sessõp,s, 20 de Dezembro de 1933. - Fabio
Sodré.

N 566

Capítulo II - Artigo 33:

Onde couber:
A praticagem dos portos e barras nacionais será obri

gatória.
Justificação

Não é possível continuar o serviço de praticagem das
Barras e Portos nacionais monopolizado por elementos na
sua maioria estrangeiros, com previlégios de exclusividade.

Esses elementos, quasi sempre, não são, pelo menos,
naturalizados. Privam os nacionais do exercício da sua fun
ção, isto é, da suá profissão, deixando-os sem meios para
auferir o necessário á sua e á manutenção da próle.

O serviço de praticagl:\m obrigatória se justifica ainda,
pela já existencia do mesmo, nos portos de Pará. Pernam
buco, Santos. Rio G. do Sul.

O signatário da presente emenda, tem obserVações pes
soais feitas em portos estrangeiros que o autorizam a plei
tear para o Brasil um serviço de garantia do trabalho para
os seus profissionais, práticos de Portos e Barras.

5ala das. Sessões, '19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Pennafort . . -::- Mário Manh.ães. - Antonio Rodrigue.'õ de
Sousa. - João Migue~ Vitaca.

N. 568

Ao n. 6 do art. 33, capítulo II - Secção I:

Redija-se assim:
;;; 6°, navegação de cabotagem e dos rios e lagos do paí~;

portos; viação ferrea~ rodoviária, aérea e respectivas orgam
zações e terra; "comunicallões postais, telefônicas, telegráfi- c
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ca::;, radiotelegráficas ou radiotelefônicas ou outras quais
quer; circulação de automóveis.

Justificação

A faculdade atribuída á Assembléia de permitir a liber
dade de cabotagem. mesmo sob a condiçã'o de assim o exigir
o interesse público. é uma abdicação da soberania nacional e
não se compreende que contra esta exista interesse público.
A tendência do anteprojeto é a da nacIOnalização. E, para
chegarmos á nacionalização teremos, em muitos casos, de
atravessar a etapa da nacionalização de industrias. Como
conciliar aquela tendência com a desnacionalização da ca
botagem, aliás muito acertadamente e já tradicionalmente ve
dada ás empresas estrangeirs de nvegação?

Consen-emos, nesse ponto e até para não involuirmos o
princípio de que a cabotagem será sempre nacional. São'os
int.eresses da economia e, portanto, da defesa nacional que
assim o determinam.

Saa das Sessões. em 19 de Dezembro de 1933. - An
tonio PennaforL - ~1.ntonio Rodrigues de Souza. - João Mi
guel Vitaca. - Gilbert Gabeira. - Fmncisco de Moura. 
Guilherme Plaster. - lYaldernar lieikdal. - Mario Ma
nhães.

N. 573

Ao art. 22 Capítulo I - Secção 1:
Diga-se:
Ar!.. 22. A Assembléia Nacional compor-se-á de Depu

tados do Povo Brasileiro eleitos por seis anos, divididos em
dois grupos, o polít.ico e o de classe, eleito o primeiro me
diante sistema proporcional e sufrágio direto,. igual e se
creto, de todos os cidadãos maiores de 18 anos, alistados na
fórma da lei, cabendo aos sindicatos legalmente reconheci
dos a eleição do grupo dassista.

§ 1.0 O número de Deputados políticos será proporcio
naI :i. população de cada Estado, não podendo, entretanto,
um Estado, eleger maIs de 25 e menos de cinco represen
tantes, e os sindicatos de classe existentes em um Estado
eleger mais de quatro ou meno::! de dois, calculando-se .o
quociente dos primeiros, dividindo por 25 o número· de ha
bitantes do Estado mais populoso, e por quatro o número de
sindicatos dos Estados mais populosos.

§ 2.° O Território do Acre elegerá tres Deputados·.

Justificação

Tendo em vista que t1 social democracia é o regime no
qual já se enquadra o Brasil através da sua já opulenta le
gislação trabalhista, não se compreende que a Assembléia
Nacional venha a ser formada com ínfima minoria de Depu
tados classistas. Adotado o sistema unicameral, devem as
classes ter assegurado na Assembléia, o papel que lhes cabe.
em face das transformações operadas em consequência da
Revolução de outubro.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Rodrigues de Souza. - Antônio Pennafort. - João Miguel
Vitaca. -WaldemaT Reikdal.
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N. 575

Artigo 32 - Capítulo 2° - Secção I:
c Acrescente-se onde convier:

Reunir-se extraor.dináriamente sem convocação do
Chefe do Poder ExecutIvo sempre que um número não In
ferior a dois terço~ dos Deputados assim o entenda e o ex
presse por escrito, ao Presidente da AssembléIa.

Justificação

O quasi meio século de República, no Brasil, demons
trou a necessidad~ de se pôr côbro á chamada hipertrofia
do Poder Executivo, ou mais propriamente ao poder pe3
soaI do Presidente da República.

A faculdade atribuída á Assembléia Nacional de se
reunir extraordinariamente, com fins declarados e de evi
dente interesse nacional, no momento será claramente, um
d()s freios que a vontade popular poderá opôr aos seus man
datários, no Poder Executivo, quando estes abusarem do
mandato, utilizando-o, por ação ou omissão, contra as aspi
rações e direitos dos que os elegerem.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Rodrigues de Sousa. - Antonio Pennafort. - João j['i
guel Vitáca. ~ Gilbert Gabeira. - Francisco de Moura. 
Guilherme Plaster. - Waldemar Reikdal. - Mario Ma
nhães. - Lacerda Wernecl;;. - Zoroastro Gouveia.

N. 577

Ao art. 35 - Capítulo TI. Secção I:
Redija-se assim o artigo:
Artigo 35. O projeto de lei aprovado pela Assembléia

Nacional ser.á enviado ao Presidente da República que o
sancionará.

Suprimam-se os parágrafos 10, 20 e 30.

Redija-se assim o parágrafo 4°, que passará a ser pará
grafo único:

Parágrafo único. A sanc·ão efetuar-se-á por esta for~
mula: "A Assembléia Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei".

Suprimam-se os parágrafos 50 e 6°:

Justificaçãp

b veto represent.a, na evolução do direito público cons
titucional, um remanescente das monarquias de direito di
vino. Ameacado o regime monarquico em todo o mundo
pela Revolucª,o Francesa, onde 'o não substituiu o republi
cano, hOuve. quasi sempre, adaptações. concessões, ao novo
espírito da época, conciliações enfim, destinadas á substitui
ção dos autocratas pelos reis que reinam mas:não governam,
ou sejam as monarquias democraticas~ .

Acontece, no entanto, que o veto criou foros de ta
lisman do Poder Executivo contra o Legislativo nos des
bordamentos que este se permite em países conduzido.s
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pelo regime parlamentarista. No Brasil, porém, o regime
presidencialista conferiu .' ao Chefe do Poder Executivo
uma soma de poderes considerável e esta aumenta de
vulto em consequência da submissão dos deputados e sena
dores aos mandantes do Cattete. É possível que as coisas a
êste respeito mudem, mas não muito, quanto ás relações
êntre o Executivo' e o Legislativo. Cumpre-:nos, nesta hora,
concorrer tanto quanto possível para que a' Assembléia Na
cional justifique plenamente o seu titulo ditando em nome
da Kação, ao chefe do Executivo. o que lhe cumpre fazer e
não dele recebendo ordens. O veto é a mais forte das armas
que a. um Chefe de Estado se pode oferecer em regime pre
sidencialista. No Brasil, com uma educação política ainda.
por fazer e. conservado o presidencialismo, só um program,l
de pré-determinada submissão do Legislativo ao Executivo.
aconselharia a conservação do veto no pacto fundamental da
l'<ova República. Excluamo-lo, pois, da Constituição que vi
mos elaborar não para ressolda de grilhões que a Revolução
teve em mira despedaçar. mas para o advento de um regime
melhor. Tenhamos, acima de tudo a independencia e a co
ragem de enfrentar as questões dentro da chamada realidade
brasileira, mas que entre as paginas dos compendias. isto é.
mais do que entre as paginas dos compendios cujo manuseio
em pais do nosso conhecimento, já levou bachareis, demago
gos e cadêtes filósofos a uma elaboracão constitucional em
flagrante desacôrdo com a época e com o ambiente, dando
largas ao seu teorísmo extravagante.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Rodrigues de Sousa. - Antonio Pennafort. - João Miguel
Vitaca. - Gilbcrt Gabeira. - Francisco de Moura. - Gui
lhe1'mc Plaste·r. - l,valdemar Reikdal - Mario Manhães.
Zoroastro Gotw6ia. - Lacerda Werneck.

N. 578

Artigo 25 - Capítulo I - Secção I:

Redija-se assim:

Artigo 25. Em caso de vaga sucederá ao deputadó po
lítico que lhe deu origem, o candidato não eleito e a êle
imediatamente colocado em votos, na mesma chapa eleitoral,
procedendo-se. quanto ao .deputado de clasBe, pela adoção do
critério análogo, isto é, o preenchimento da vaga pelo depu
tado não eleito mas imediatamente colocado em votos, no
Estado do que abriu a dita vaga. Se não houver suplente,
mandar-se-á proceder a nova eleiç.ão.

Justificação

Julgamos dispensável nova eleicão exiBf.indo suplente.
Este é, por via de regra, nas eleições de classe, um candidato
da minoria sindical. Seria intolerancia, a essa minoria re
cusar-se uma êventuaUdade de sua representação na Assem
bléia Nacional.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - .4.nt011iO\
Rodrigues de Sousa. ~ Antonio Pennafort. - João Miguel'
Vitaca- Gilbert Gabeira. - Francisco de Jfollra.-Guilher-/
me Plaster. - Waldemar Reilrdal. - Mario :Manhães. 
Zoroastro Gouveia. - Lacerda Werneck.

VOLUME III
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N. 579

Ao n. 2 do artigo 23 - Capítulo I - Secçâ"<l I:

Redija-se assim:

2°, ser diretor ou ad"vogado de sociedade ou empresa que
gose ou pleiteie os seguintes favores da União, dos Estados,
do. Distrito Federal, dos Territórios ou dos Municípios: a)
garantia de juros ou quaisquer subvenções; b) privilégio de
qualquer natureza; c) isenção ou redução de impostos ou
taxas; d) contratos de tarefas ou concessão de terras.

Justificação"

Limitar aos diretores de sociedades, ou de empresas vi
sadas pelo anteprojeto a moralizadora incompatibilidade im
pOrtaria em conservar aberLas as portas de serviço por onde
penetravam llas casas de parlamento da República Velha,
os faminLos intelect:Jlais, dos negocistas de todos os tempos.
Estendamos porL0.nto. aos advogados de sQciedades ou empre
sas referidas, a incompatibilidade constante do anteprojeto de
Constituição.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Rodriyues de Sousa. - Antonio Pennafort. - João Miguel
Vitaca. - Gilbe1't Gabeira. - F1'anC'isco de Moura. - Gui
lherme Plastcr. - Waldemar Reikdal. - ~[ario Jfanhães.
- Zoroastro Gouveia.: - Lacerda Werneck.

N. 590

Substitua-se o § 5° do art. 35, pelo seguinte:

"Se no prazo de 20 dias, e, no do § 2°, no de 48 horas, o
Presidente da República não promulgar a lei, o da Assem
bléia Nacional Constituinte, ou seu substituto em eÃercício
da presfdência, a promulgará mediante a formula seguinte:
·"F... , Presidente (ou Presi<iente substituto) da Assembléia
:Nacional Constituinte, faço saber aos que o presente virem,
.:que esta Assembléia decreta e promulga a seguinte lei;"

Justificação

É emenda de redação.
Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.

- Antonio eovcllo.

N. 592

Substitua-se o § 6° do art. 35, pelo seguinte:

"Aprovado o veto, o projeto respectivo não poderá ser "
renovado na mesma se"ssão legislátiva. ;;.

Justificação

É méra emenda de redação,
:Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933, - Lino Leme.

_ Antonio CoveUo. c
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N. 636

Aç art. 32, acre~cente-se o., seguinte:

Letra'· "p" - legislar ~õbre a organização dos Territo
i"io::

Justificação

Cogitando (] anteprojeto da criação de territórios nas
1'6giões !r0J?-teir~ças com paí.ses estraJ?-geiros, justo é que fi
que atrlbUldo a competencIa exclusIva da Assembléia Na
cional - poder político composto de representantes de toda
a Nação .,..- o direito de decretar as leis institucionais c 01<:
organização dos aludidos territórios.,--.-·.....

Saa das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Sampaio
Costa. - Góes lrlonteiro. - Valente de Lima. - Guede~

NO(Jueira. - Izidro de Vasconcellos.

N. 656

Ao artigo 20 - Substitua-se pelo seguinte:

"O·Poder Legislativo é exercido pela Camara dos Depu
tados e pelo Senado, com a colaboração dos Conselhos Té
cnicos e sanção do Presidente da República."

Justificação

A emenda estabelece a existência de um Senado em
novos moldes, que lhe permitem ação eficiente em defesa
do princípio federativo, e lhe atribuem útil colaboração nas
funCões dos poderes legislativo e ex(\cutivo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. Jloraes

de Andrade. - José Carlos de Macedo Soares. - Cincinato

Braga. - Hm'acio Lafer. - Abelardo Vel'gueiro Cesar. 

Oscar Rodrigues Alves. - Abreu Sodré. - Almeida Ca

margo. - Plínio Corrêa de Oliveira. -Henrique Ballma.

- Carlota P. de Queiroz.-Roberto Símonsen. - Cardoso de

- Th. Monteiro de Barros Filho. - M. Whatelly.

N. 657

Ao art. 21 - Substitua-se pelo seguinte:

"A Camara dos Deputados e o Senado se reunirão na
Capital Federal, independentemente de convocação, a ~ de
julho de cada ano, se a lei não designar outro dia, e funcio
narão durante seis meses.

Par. único. -A Camara e o Senado poderão ser· convoca- -
dos extraordinariamente pelos respectivos presidentes, por
um terço de seus membros, pela Commissão Permanente, ou
pelo Presidente de República". -

Justificação

O começo da sessão legislativa designado para 1 de
julho evita que/ela possa alongar-se por mais de seis meses.
A Comissão Permanente, prévista no anteprojeto, funciona
rá no intervalo das sessões e torna possível, sem maior in-
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conveniente, o retardamento do início da sessão, que ora
se propõe.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. Mo
mis Andrade. - llIanoel Hyppolito do Rego. -: M. Whately.
- Th. Monteiro de Barros Filho. - Cincinato Braga. 
A.lJelardo Ver{Jueiro Cezar - José Carlos de Macedo Soares.
- HOl'acío Later. - Oscar Rodrigues Alves. - Almeida
CalJtarao. - Plínio COl'rêa de Olí'Veira. - Abreu Sodre. 
Hem'icltte Bayma. - Carlota P. de Queiroz. - Roberto
Simonsen, - A. C. Pacheco e Silva. - A. Siciliano. 
Cardoso de Melo Ne.to.

N. 658

Ao art. 22 - ~ubstituam-se a primeira alínea e o § 10
pelo seguinte:

"A. Camara dos Deputados é órgão de representação do
povo brasileiro e compõe-se de cidadãos eleitos por quatro
anos mediante sufrágio direto, porporcional e secreto.

S 1,° O número dos Deputados será fixado na proporção
de um por cento e cincoenta mil habitantes, não podendo
ser inferior a quatt'o por Estado".

Acrescente-se ao § 4°, como condição de elegibilidade:
"e ser eleitor".

Justificação

Suprimiu-se a parte final da primeira alínea, onde era
dada a capacidade de voto aos maiores de 18 anos, visto que
tal assunto deve enquadrar-se na secção II do título VII,
"Dos cidadãos". Ai, aliás, julgamos que deve ser mantida a
atual idade de 21 anos tradicional em nossos c:ostumes.

Quanto ao § 1°, julgamos que a limitação do número
maximo de representantes, feita no anteprojeto, não guarda,
evidentemente... a rnedida da Justiça. A criação do Senado,
onde os Estados têm igualidade de representação, atende aos
intuitos daquela limitação.

Quanto ao acrescimo proposto ao § 4°, é obvia sua ne
cessidade.

',-

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. de
J[ol'ais Andl'adp.. - Abelardo Vergueiro Cesar. - José
Carlos de Macedo Soares." - Alcantara Machado. - A.
Siciliano. - Oscar Rodrigues Alves. - Almeida Camargo.
- Plinio Corrêa de OlÍ1leira. - Ranulpho Pinheiro Lima.
- Abreu SOdl'é. - Henrique Bayma. - Carlata P. de
Qtwiroz. - Roberto Simonsen. - A. C. Pacheco e Silva.
- Cincinato Braga. - C. de Melo Neto. - Th. Monteiro
de °Bm','os Filho. - M. Hyppolito do ~Rego. - Barros Pen-
teado. -

N. 659

Ao art. 25 e § - Substituam-s~ pelo seguinte:
"A vaga, que ocorrer, será preenchida pelo candidato

imediato em votos;-,'aa !!lesma chapa eleitoral, só se proce
dendo á nova eleição caso seja impossivel a substituição por
essa maneira.

Parágrafo único: O não êomparecimeIlto do, Deputado
durante três meses consecutivos; sem licença da Camara,

importa em renúncia do madato, devendo o presidente pro
vidênciar para imediata substituição, '
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Justificação

O anteprojeto permitiria que ficasse sem preenchimen
to a vaga ocorrente no último ano de legislatura. Não nos
pareceu, . isto, justo.

A perda do mandato pelo não comparecimento durante
seis meses consecutivos, sem se indagar do motivo deter:mi
nanLe da ausência, é rigor d~masiado; podem ocorrer moti
vos razoaveis de justificacãõ. Não os havendo é mais que
suficiente tolerar a ausência por t.rês meses apenas.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. de
M01'a'is Andl'ade. - Abelardo Vel'!Jueiro Cesar. - Cinci
nato Braaa. - Horacio Lafer. - A.lrneida Camargo. 
Plinio C01'1'êa de Oliveira. - Abre1( SOdl'é. - Hem'iCJlte
Bayma. - Carlota P. de Queiroz. - Bobel'to Si1nonsen.
- A. C. Pacheco e Silva. - Cardoso de Jfelo Neto. - José
Carlos de :lfcu:edo Soares. - Th. lIIonteiro de Barros Fi
lho o - Ilanulpho Pinheü'o Lima. - H. Hyppolito do
Rego. - J1. TVhately.

No 660

Ao arL 26 e §§ - Suhstituam-se pelo seguinLe:
"Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, pala

vras e vaLos, no exercício do mandato".

Justificação

É a redação adotada na Constituição de 91. A distin
ção estabelecida nos dois §§ do anLeprojeLo não nos parece
necessária, pois o critério do exercício do mandato impõ-se
por si mesmo, sendo suficienLe para delimitar a inviolabi
lidade.

Sala das Sessões, 18 de Dezeml)ro (k 193:!. - C. J!o
rai.~ A.ndrada. - Oscar Rodrigues A.lves. - Abelm'do Ver
gueiro Cesar. - Almeida Camargo. - Plinio Corl'êa de
Oliveira. - A. Siciliano. - A.bre1t Sodrí. - Henrique Bay
ma. - Cal'lota P. de Qnei7'oz. - Bobel'to Simonsen. 
Ao: C. Pacheco e Silva. - C. de Melo JYeto. - .José Carlos
de Macedo SOa1'eo~. - TIL. ""tonteiro de Barros Filho. -

•Ranulpho Pinheiro Lima. - Cincinato Braga. - M. Hyppo-
lito elo Rego. - M. Whately. - Horacio Later. :'

N. 661

Ao art. 27 e §§ - Suprima-se apenas o § 3°.

Justificação

A matéria dêsse parágrafo ou já se contém nas :prece
dentes disposições do mesmo artigo, ou é excusada.

A isenção do dever público de prestar depoimento, só
deve ser dada ao Deputaoo nos mesmos casos em que a lei
a concede aos demais cidadãobe,.

Sala i'das Sessões, 18 de Dezembro df' 1933. - C. Mo
rais Andrade. -. Henrique Bayma. - Abelardo Vergueiro
Cesar, ,•...,... Horacio Later. - Almeida Camargo. - Plinio
Corrêa de Oliveira. - Oscar Rodrigues Alves. - Abreu
Sodré. - Cal'loto P. de Queiro:. - RobertoSimonsen. -
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A. C. Pacheco e Silva. - Cincinato Braga. - Cardoso de
Melo Neto. -,José Carlos de Macedo Soares. - Tã. Mon
teiro de Barros Filho. - RantLlpho Pinheiro Lima. - M.·'
Hvppolito do Rego . ...,..... M. Whateley.

N. 662

Ao art. 28 - Suprima-se.

Justificação

O anteprojeto atribúe á Camara o direito de suspender
ou cassar o mandato do Deputado por motivo de ofensa ao
decoro da Assembléia, ou incompatibilidade com a ordem
necessária. Os riscos a que tal faculdade poderá abrir en
sejo não compensam, a nosso vêr, as vantagens que oferece.

:Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. Morais
Andrade. - Abelo,1'Ilo VerglLeiro Cesar. - C. de Melo Neto.
- Alcantara Machado. -- Cincinato Braga. - Almeida Ca
margo. - Plinio Corrêa de Oliveira.- Abreu' Sodré. 
Henrique Bayma. - Carlota P. de Queiroz. - Robérto Si
mosen. - A. C. Pacheco e Silva. - José Carlos de Ma
cedo Soares. - Th. jl-Ionteiro de Barros Filho. - Ranul
pito Pinheiro Lima -1.1. Hyppolito do Rego. - Oscar Ro
d1'i(Jues Alves. - Barros Penteado.

N. 663

Ao arLigo 29 - Substitua-se pelos seguintes artigos:
Art. '"Três mêses após o inicio de cada sessão ordi-

nária a Camara dos Deputados e o Senado elegerão, por voto
secreto e proporcional, quinze deputados e seis senadores,
respectivamente, que constituirão uma comissão permanente
durante o interválo que vai até a seguinte sessão legislativa.

Parágrafo único. A comissão permanente será presidida
pelo Presidente do. Senado.

ArL. Compete- á comissão permanente:
a) exercer as atribuições que competem ao Poder Le

gislativo em matéria de 'estado de sítio e intervenção.·
b) aprovar, ou não, as nomeações feitas pelo Poder Exe

cutivo, nos casos em que elas dependam de aprovação do
Senado;

c) fazer investigações e estudos sôbre quesi.ücs que de
vam ser examinadas pelo Poder Legislativo, preparando os
proJetos que julgar convenienTes;

i li criar suas eom.issões, e comissões de inquérito;
'e) velar peJa observancia. da Constituição, tendo a facul

dade de propõr ao Presidente da República a prática ou re
'vogação de quaisquer atos ou providencias;

f) convocar a reunião estraordinária da Caroara dos
Deputados e do Senado.

J-\.rt. A Comis.l5ão permanente s6 delibera por maioria
absoluta de seus membros. ,_

Art. Tão logo que se reabram a Camara dos 'Deputados
e' o Senado, a Comissão Permanente lhes apresentará minu
cioso relatõrio dos seus trabalhos para que sôbre êle ,deli
berem dentro das suas respectivas comp~tencias.
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JustificC}-ção

O anteprojeto dispunha que as atribuicões da Comissão
Permanente seriam fixadas em lei ulterior; parece-nos· ne
cessário detérminar' desde logo essas at~ibuicões. por se tra
tar de assunto eminentemente constitucional, que não deve
ficar sujeito a leis ordinárias.

Além disso o substitutivo apresenta diversas sugestões,
que parecem acertadas:

Eleva o número de membros da Comissão Permanente,
por parecer insuficiente o número de quinze.

Estabelece, como medida de prudência que as delibera
cões da Comissão Permanente sejam tomadas só por maioria
absoluta.

Propõe a eleicão de uma comissão para cada interregno
êntre as sessões, em vez de uma apenas para todos ps
interstícios. Dessa maneira poderá o trabalho ser distribuido
por maior número de deputados e senadores. com a vanta
gem, mui tas vezes, na renovação da comissão.

Fixou-se a eleição para três mêses após o inicio da
sessão legislativa para que não fôsse ela feita ao fim da
sessão - quando poderiam ocorrer influências de momento,
nem ao princípio, quando, no ano inicial da legislatura, não
poderá ainda existir um conhecimento suficiênte das especia
lisacões e da eficiência de novos deputados e senadores.

Saladas Sessões. "18 de Dezembro de 19:33. - C. Morais
Andl'ade. - Abelm'do Verglleiro Cesar. - Alcantara Ma
chado. - Th. Monteiro de Ba7'ros Filho. - Oscar RodriY1les
...1lves. - José Carlos de Jlacedo Soares. - Henrique Bal/ma.
- A. C. Pacheco e Silva. - Almeida Ca»w7·fJO. - Abreu,
Sodré. - Ranulpho Pinheiro Lima. - .4.. Siciliano. - Cin
cinato Braga. - Bar7'os Penteado. - Cardoso de Mello Néto.
- em'lota P. de Queiroz.

N. 664

Ao artigo 30 - Substituam-se as palavras:
"Desde que estejam prf'sentes dez deputados" por "desde

que estejam presentes 50 deputados".

Jllstificação

A pre:õença de apenas 10 deputados pareceu-nos insufi
ciente para' o funcionamento da Camara.

::::aJa das Sessões, 18 de Der.emhJ'o de 18:52. - C..llorais
de Andrade. - Alcantarlt Machado. - C. de Mello Nito. 
Abrcn Sodré. - Abelardo Vemueiro Cesa]'. - Henl'iqne Bay
ma. - A. C. Pacheco e Silva. - Almeida Cau~m~fJo. -:-.
10sé Carlos de Macedo Soares. - Cincinato Bro(/(I. - Th.
Montei.ro de Barros Filho. - Carlota P. de Qneiro=. ~
A. Siciliano. - Roberto Simonsen. - Ronlllplto Pinheiro
Lima. - 111. Hl/Ppolito do Reao. - Oscar Rorlriyues Alves.
- Barros Penteado.

N. 665

Ao artigo 31 - Parágrafo 10 - Subsmua-se pelo se
guinte:,"

"A falta de comparecimento do ministro, sem devida ex
cus~, importa em perda do cargo".
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Jus titicação

O anteprojeto estabelecia, como pena, a do crime de res
ponsabilidade. Mais eficiente nos pareceu determinar a perda
do cargo, tanto mais quanto esta penalidade não exclue a
punição do crime de responsabilidade, quando êle ao mesmo
tempo se tenha caracterizado.

'2.ala das Sessões, ,18 de Dezembro de 193:3. - C. "b{orais
de' Andrade. - AbelaJ'do Vergueiro Cesar. - Horacio Later.
- Abreu Sodl'é. - Henrique Bayma. - C. de Melo Néto.
- JJ((1wel Hyppolito do Rêgo. - Carlota P. de Queiroz. _
Roúel'to Simonsen. - A. C. Pacheco e Silva. - Al.meida
Camm'(Jo - Th. Monteiro de Barros Filho. - Ranulpho Pi
nhdil'o Lima. - José Carlos de Macedo Soares. - A. Sici
liano. - Oscal' Rodrigues Alves. - Cincinato Braga.. - M.
lYhale.llJL.

N. 666

Ao~ artigos 32 e 33 -"- Substituam-se os arts. 32 e 33
pOl' um só ar'ligo, contendo a matéria de ambos, suprimidas as
letras a, b, c, d, e., dú artigo 32: as auais ficam incluídas em
outra emenda ')01' nós l'luresentada. cor'respondendo, com
modificações, ao dispositivo do art. 18 da Constituição de
1891.

Diga-se no inicio do novo artigo:
"É da c()mpetencia d.a Camara dos Deputados".
Suprimam-se as letras k e In do art. 32.

Justificação

Quanto á primeira emenda:- para melhor distribuição
da matéria.

Quanto á. segunda, porque os casos de competencia pri
vativa da Camara dos Deputados ficarão precisamente deter
minados pelo simples confronto com a enumeração taxativa
das atribuições que devem caber 'ao Senado ( conforme pro
põe outra emenda por nós apresentada.

Quanto 'á terceira, porque a materia das letras I. em:'
do art. 32 passará a ser de competencia privativa do Senado.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. .l[O1'aes
118 Andra.de. - Abelardo Yergueiro Cesar. - Henrique Bay
ma. - Horacio Later. - José Carlos de :Macedo Soares.
C .. de Mello Néto. - Cincinato Braga. -'- Carlota P. de
Queü·o;;. -}'l. Hypp,olito do Rêgo. - A.lmeida Camargo.
Th. Monteil'o de Barros Filho. - A. C. Pacheco e Silva.
Oscar Rodrigues Alves. - Abreu Sodré. - M. Whately.
Roberto Simonsen. Barros Penteado. -

N. 667

Ao art. 33, n. 6, substitua-se pelo seguinte:
"Navegação de cabotagem e' dos rios e lagos do domínio

da União, podendo permitir a liberdade da primeira, se assim
o exigir o interesse público; vias de comunicações ferreas,
rodoviárias e aéreas, que se estendam a mais de um Estad~;
e bem assim, comunicações 'postais, telegráficas; telefônicas,
radiotelegráficas e radiotelefônicas, desde que sejam inter
estaduais; portõs" •
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Justificação

A competência da União deve restringir-se tão s6mente
ás ,comunicações que excedam dos limites dos Estados.

~ ~

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cardoso de
Mello Netto. - A. C. Pacheco e Silv·a. - Alcantara Ma
chado. - Robet'to Simonsern. - Abretl Sodré. - Abelardo
Vergueiro Cesar. - Henrique Bayma'. Carlota de Queiro;:;.
- TIL. iJIonteiro de Ba1'TOS Filho. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - Barros Penteado. - Oscar Rodrigues Alves. _
Almeida Camargo. - l'l1orais Andrade. - Manuel Hyppr>
lHo do Rego. - Cincinato Braga.

N. 668

Ao art. 33, n. 9, substitua-se pelo seguinte:

"Direito civil, comercial, criminal e processual do Dis
trito Federal e Territórios".

Justificação

A matéria de direito'processual, e de organização judi
ciár~a dos Estados, deve caber a estes, e não á União.

-Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cardoso
de ."11ello Netto. - A. C. Pacheco e Silva. - José Carlos de
.Macedo Sow'es._ - Morais Andrade. - Abreu Sodré: 
Alcantara"31achãdo. - Henrique BaJjma. - Roberto Si
rnonsem. - Th. Monteü'o de Barras Filho. - Ranulpho
Pinheü'o Lima. - Cincinato BraiJa. - Cm'lota de Queü'o;:;.
- Barros Penteado. - A. Siciliano. - Manuel R1JPpolito
do Re{fo. - Oscar Rodrigues Alves. .4.lmeida Camargo.
- Abelat'do Vet'gueiro Cesar.

N. 669

Ao art. 33, n. 11, suprima-se.

Justificação

A matéria respectiva, ou está incluida na prerrogativa
de legislar a União sôbre direito substantivo, ou dela tratp. o
Títullo XII da Secção lU do anteprojeto.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Henrique
Bayma. - Morais Andrade. ---' Alcantara Machado. - Abe
lardo Veraueiro Cesar. - Cardoso de ."ft,[ello Netto. - A. C.
Pacheco e Silva. - José Carlos de Macedo Soat'es. - Roberto
Simonsem. - Abreu Sodré. -Th. Monteiro de.Barros Fi
lho. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Oscar Rodrigues Alves.
- Gincinato Braga. - Almeida Camargo. - Manuel H1JPPO
lito do Reao. - Carlota de Queiro;:;. - Barros Penteado.
A. Siciliano. -

N, 670

Ao art. 33, n. 12 - Acrescente-se, em seguida a "li
cenças, aposentadorias e reformas", a restrição: "de funcio-'
nários federais".
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,Justificação

Justifica-se por si mesma.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1~3:3_. - Henriqu,i?

Bayma. - Alcantara Machado. - Abelardo 'Vergueiro Ce
saro - Cardoso de Mello Netto. - A. C. Pacheco e Silva.
- José Carlos de Macedo Soares. - Ranulpho PinheirO"
Lima. - Roberto Simonsem. - Abreu Sodré. - Th. lIfon-·
teiro de Barros Filho. - A. Siciliano. - Oscar Rodrigues'
Alves. - Morais Andrade. - Cincinato B1'aua. - Manuef
Hyppolitc, do Rego. - Barros Penteado. - Carlota P. de'
Queiroz.

N. 671

Ao art. 33, n. 15 - Acrescente-se a palavra "propor
cionalmente" em seguida a: "contingentes a serem forne
cidos" .

Justificação

É a declaracão, apenas, 'de uma medida ra2;oavel e justa.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1938. - Henrique

Bayma. - Alcantara Machado. - Cardoso de lIello Netto.
- A. C.' Pacheco e Silva. - José Carlos de Macedo Soares.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - Abreu Sodré. - Barros
Penteado. - Carlota P. de Queiroz. - Th. J{onteiro de
Barros Filho. - Cincinato Braga. - Manuel Hyppolito do
Rego. - Oscar Rodrigues Alves. - Almeida Camargo.
Morais Andrade. - .4.belardo Vergueiro Cesar.

N. 672

Ao art. 33, n. 17 - Suprima-se o início desta alínea até
a palavra "complementar" .

Justificação

É matéria para a qual existe ne anteprojeto um título es
pecial (Títullo XI da Secção TIl) .

Sâla das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Hem'ique
Bayma. - Alcantara Machado. - CardGi,so de Mello Nettd.
- A. C. Pacheco e Silva. - José Carlos de Macedo Soares.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - Abreu, Sodré. - Th. lIIon-
teiro de Bm-ros Filho. - A. Siciliano. - Oscar Rodrigues
Alves. - Morais Andrade. - Cincinato Braga. - Abelardo
Vergueiro Cesar. - Manuel HYPp(jlito do Rego. - Carlota
P. de Queiroz. - Barros Penteado. .

N. 673

Ao artigo 33 - N. 18 - Suprimam:"se as palavras "Con
selho Supremo" e, 'em vez de "tribunais judiciários", diga-se
'~tribunais federais".

Propoz-se, em outra emenda, a abolição do Conselho Su
premo; quanto aos tribunais judiciários locais. caberá a05_
Estados regular a organizaCão judiciária, de que êles fazem
parte. ~.

Sala das Sessúes, 18 de Dezembro de Hl33. - Henriqu,e
Bayma. - ç. Moraes Andrade. - Alcantara Machado.:. -
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Cardoso. de Mello Netto. - A. C. Pacheco e Silva. - Ro
ber.to Stmonsern. - .4.belardo Vergueiro Cesar. - Abreu So
dl'e. - J.osé Carlos de Macedo Soares. - Th. Monteiro de
]3arros Ftlho. - Ranulpho Pinheiro Lirna. - A. SiciUano.
-'-:" JJ. Hyppolyto do Rego. - Oscar Rodrigues Alves. - Cin
cmato Braga. - Almeida Carnargo. - Carlota P. de Quei-'
1'0:. - Barros Penteado.

N. 674

Ao art. 33, n. 19 - Suprima-se.

Jus tificação

Tal como está redigida, a disposição prevista no n. 19,
do art. 33, não consulta aos objetivos visados.

Sala d3.:; Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Henrique
Bayma. -.,... C. Moraes Andrade. - Alcantara Machado. 
Abelardo Vergueiro Cesar. - José Carlos :Macedo Som'es. 
Cardoso de Mello Netto. - A. C. Pacheco e Silva. - Abre1t
Sodré. - Roberto Simonsen. - Th. Monteiro de Barros
Filho. - Ranulpho Pinheil'O Lima. - A. Siciliano. - Os
car Rodrigues .4lves. - Cincinato Braga. :- M. Hyppolyto do
Rego. - Bm'ros Penteado. - Carlota P. de Queiro:.

N, 675

Ao art. 33, n. 20 - Suprimam-se as palavras:
"Modificações á uniformidade dos impostos federais,

mediante proposta do Conselho Supremo e para atender ás
condições peculiares de certos Estados, quando o exigirem
os interesses de sua população. "

Justificação

E' de todo inadmissível em nosso regime federativo a
desigualdade de tributação que o anteprojeto quer estabe
lecer.

Em outra emenda procuramos atender, por forma justa,
às considerações que inspiram o dispositivo cuja supressão
pedimos.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Cardoso de
.-"Iello Netto. - C. jlol'aes Andrade. - Abelardo Vergueiro
Cesar. - .4lcalitm'a Machru1o. - Hem'i(/ue ROl/ma. - Ranul
pho Pinheiro Lima. - X. C. Pacheco e Silva.. - Ro/icrto
Simonsen. - Abreu So(11'6 - Th. Monteiro de Barros Filho,
- A. Siciliano. - Jl. Hvppolito do Re{fo. - Oscar Roliri{Jues
Al1Jes. - Cincinato Broya. - José Co.rlos J[(l.I:edo SOIl.res. 
Carlota P. de Queiro:. - Barros Penteado. - .Almeida Ca
margõ.

N. 676

Acrescente-se, onde convi-er. o seguinte:
~Art. O Senado é órgão de representação dos Estados,

competindo-lhe colaborar com. o Poder Legislativo e com o
Poder Executivo, na fórma adiante declarada.

Art. O Senado compõe:-se de cidadãos de notável .saber e
reputação, eleitos, por voto secreto, pel~s .~ssembléIas Le
gislativas dos Estados e Conselho do DI.strIto F~der.al, em
número de dois Senadores por Estado e dOIS pelo DIstrIto Fe
deral.



-300 -

Parágrafo único. A eleição poderá recaír em mebros das
Assembléias Legislativas dos Estados ou do Conselho do Dis
trito Federal.

Art. O mandato do Senador é irrevogável e coincíde com
o da Assembléia que o tiver- eleito.

Parágrafo único. o Senador eleito em substituição de
outro exercerá o mandato pelo tempo que restava ao subs
tituído.

Art. As condições de elegibilidade para o Senado são as
mesmas que para a Camara dos Deputados, elevado o mínimo
da idade a 35 anos.

Art. Aos Senadores são asseguradas as mesmas garan
tias constitucionais de que gozam os membros da Camara
dos Deputados, vigorando, outrossim, os mesmos casos de in
compatibidade, e sendo os mesmos o subsídio e a ajuda de
custo .

....\ri. . Compete privativamente ao Senado:
a) Aprovar, ou não, as nomeações de Ministros do Su

premo Tribunal, do Tribunal de Contas e dos Chefes deRe
presentações Diplomáticas;

b) Dar, ou negar, assentimento a empr-estimos externos
de Estados, ou Municipios.

Art. Compete ainda ao Sen~do: _
r. Discutir e votar os projetos de lei que houverem sido

aprovados pela Camara dos Deputados nas matérias se
guintes:

a) Intervenção nos Estados.
b) Estado de sítio.
c) Incorporação, subdivisão ou desmembramento de Es

tados; elevação de territórios a Estados.
d) Mobilização e desmobilização.
e) Perdão e comutação de penas impostas por crimes de

responsabilidade. .
f) Tratados e convenções com nações extrangeiras.
g) Comércio Internacional: e Interestadual.
h) Navegação de cabotagem em rios e lagos do domínio

da União; vias de comunicação. de qualquer especie, inter
estaduais; e portos.

i) Sistema monetario. de pesos e medidas. e regime do
banco de emissão.

j) Imigração.
li) Medidas necessárias para facilitar entre os Estados

a repressão do crime.
l) Medidas necessárias ao exercício dos poderes da União.
m) Fixação de contingentes a serem fornecidos p_elas

unidades da Federação, proporcionalmente ás populaçoes.
n) Trechos de fronteira do território brasileiro necessá-

riôs á defesa nacional. '
o) Subsidias aos Estados. ."-
II. Enviar â Camara dos Deputados projetos de. lei .?ôbre

quaisquer matérias, exceto leis de impostos e de flxaçao de
forças de terra e mar. .

m. Solicitar reconsideração total, ou parcial, de quais
quer resoluções ou projetos de léi' aprovados pela Caroara no



- 30i-

e?,ercício d~ ~ua_competência privativa, justificando os rno
bvos da solIcltaçao e dando...;lhe publicidade.

IV. Convocar extraordinariamente a Camara dos Depu
tados.

V. Propor ao Presidente da República a prática ou re
vogação de atos ou providências, tendo em vista a boa mar
cha dos negócios públicos e a continuidade administrativa.

VI. Solicitar a presença dos l\linistros ás suas sessÕes
plenárias.

VII. Crear comissões de inquerito, fazendo-o .obrigat6
riamente quando um quinto de seus membros o requerer
afim de examinar qualquer ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. E' facultado ás comissões proceder a
quaisquer exames nos ministerios e departamentos a êlcs su
bordinados, ou deles solicitar a remessa de documentos ou
informac;.ões, incidindo em crime de responsabilidade o mi
nistro ou funcionário que, direta ou indiretamente. lhes criar
obstaculos.

Justificação

Temos por indispensável a existência de um órgão, for
mado com perfeita igualdade':!e represenlação dos Estados,
e incumbido .da função essenciál de zelar pela boa prática do
regimen federativo. Poderia chamar-se "Conselho Federal",
ou outro nome; preferimos dizer - "Senado", tendo em vista
a tradição.

O substitutivo dá ao Senado uma nova vida. tornancto-o
mais ágil e eficiente, habilitando-o dessa maneira a cumprir
sua missão na vida constitucional federativa do país.

Dispensou-se a remessa ao Senado, como camara revi
sora. de quaisquer projetos de lei aprovados pela Camara,
cuja matéria não entenda com o regimen federativo. Conce
deu-se-Ihe. entretanto, a iniciativa de quaisquer projetos,
exceto em assunto de impostos e fixação de forças de terra
e mar.

Outras atribuições fOram cometidas ao Senado, assegu
rando-lhe colaboração útil com o Poder EXecutivo. Estão
referidas no corpo da emenda substitutiva e a sua vantagem é
manifesta.

Sala das 'Sessões, 18 de Dezmebro de 1933. -;C. Moraes
Andrade. - Henrique Bayma. - Abelm"do Vcrgueiro CeSal".
- José Carlos Macedo Soares. -Carlota P. Queiro:. - Ro
berto Simomsem. - ~ll. HlIPpotilo do Rego. - TIL. Monteiro
de Barros F'ilho. - ]f. 1Vhatelly. - Almeida Cam.argo. 
C. de Mello .Netto. - Ranulplw Pinheiro Lima. - Oscar Ro
drigues Alves. - Cincinato Braga.

N. 677

Ao artigo 34 - Onde se diz "Assembléia Nacional", di-
ga-se "Camara dos Deputados" - .

. .. Onde se diz "Ao Conselho Su"premo''. diga-se "Ao Se:
nadCi" .

Adicione-se: "Aos Conselhos Técnicos" como letra d,
passando-se as letras d para e e e para f.

;~
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Justificação

A creação do Senado e dos Conselhos Técnicos, e a com
petencia que se lhe atribuiu, aconselham a emenda pro
posta.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - :Moraes
Andrade. - Cardoso de :Mello Netto. - Abreu Sodré. - Abe
lardo Vergueiro Cesar. - Henrique Bayrna. -=- Roberto Sí
rnornsen. - A. C. Pacheco e Silva. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - Carlota P. de Queiroz. - Almeida Camargo. - José
Carlos :Macedo Soares. - Th. Monteiro de Barros Filho. Ho-'
racio La(er. - A. SiciLiano. - M. Hyppolito do Rego. 
Oscar Rodrigues Alves. - M. Whatelly. - Cincinato Braga.

N. 678

Ao artigo 35 e seus parágrafos substituam-se pelo
seguinte:

"O projeto de lei, aprovado pela Camara dos Deputados
ou pelo Senado, em primeira discussão, será enviado ao
Conselho Técnico Nacional a que fôr atribuído 'o assunto
em apreço, para exame e parecer, salvo se tiver sido da,
iniciativa do Conselho. -

§ 1.0 Devolvido o proj eto á, Casa iniciadora, com o voto
do Conselho, seguirá os demais tramites legislativos, não
voltando mais ao mesmo Conselho.

§ 2.° Quando o projeto receber emendas na Caroara ou
no Senado, sera novamente enviado com elas ao Conselho
respectivo para dar o parecer. Devolvido ã Camara dos
Deputados aí será submetido a uma só votação.

§ 3.° Aprovado definitivamente o projeto, será enviado
ao Presidente da República que, aquiescendo. o sancionará.

O § 1° do anteprojeto passará a' ser § :qO, 1:\ assim, su
cessivamente,os demais parágrafos, alteralldo-s~'as pala
vras "assembléia" por "Camara dos Deputados". exceto
nas fórmulas para sanção e promulgação.

Justificação

A intromissão dos Conselhos Técnicos na feitura das
leis obedece á necessidade de pôr estas mais gob o con
trole dos técnicos, tornando ao mesmo _tempo ditos Conse
lhos mais ativos e eficientes. Por outro lado, essa interven
ção é uma homenagem devida ás competências especializa
das e uma cautela mais segura para racionalização, das, leis.

Ao mesm(\ t~mpo, entretanto, a intromissão referida
pela maneira por que é projetada na emenda., não colide com
o mais rigoroso respeito aos princípios cardiais da demo
craciâ rePEesentativa.

Sala das Sessões, 18 de Dezmebro de 1933. - C. :Moracs
Andrade. - Henrique Bayrna. - A. C. Pacheco e Silva.
-, Ranulpho Pinheiro Lima. - Th. Montei.ro de BarrQs
Filho. - Abelardo Y..ergueiro Cesar. - Horacio Lafer:. 
Oscar Rodrigues Alves. - Barros Penteádo. - Cincínato
Braga. -Almeida Camargo. -..:. A. Siciliano. - Carlota P.
de Queiroz. - José Carlos de Macedo Soares. - Manuel
HyppoUto do Rego.
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N. 739 O

Art. 42.
Substitua-se pelo seguinte: "A Assembléia Nacional, no

início de cada legislatura, elegerá uma Comissão de 22 mem
bros com a atribuição de receber e processar. as denúncias
ao Presidente da República. O parecer desta Comissão será
submetido a julgamento em plenário, do qual caberá recurso
para o Supremo Tribunal, nos crimes comuns, e para o Tri
bunal Especial, nos de responsabilidade?

Parágrafo único. O prazo para a Comissão opinar e a
Assembléia decidir será, no máximo, de quatro mêses. Ultra
passado êste prazo, os responsáveis perderão o mandato".

Justificação

A Comissão ª_g!1_e_se refere a emenda, organizará um re
gimento interno no-qual se estabeleça o processo das denún
cias oferecidas. Dado o parecer, será êle levado ao nlenário
e ficará em ordem' do dia durante cinco sessões, para ser
discutido, sendo julgado pela Assembléia no sexto. O Presi
dente da Assembléia recorrerá ex-officio.

Os Deputados, membros da Comissão que não cumpri
rem suas atribuicões dentro dos prazos prefixados, sofrerão
peraoa e cassação do mandato. Igual pena se imporá ao Presi
dente da Assembléia que, tendo recebido o parecer da Co
missão, deixar de põ-Io em ordem do dia, submete-lo a jul
gamento, ou _recorrer ex-officio, nos prazos acima estabeleci
dos. Será sempre preferencial o processo do Presidente da
República. A denúncia deverá ser devidamente documentada
e seu processo se fará de modo a não perturbar o trabalho
normal das sessões. Assim, por exemplo, a primeira hora
da sessão será destinado. á leitura da ata, expediente, julga-
mento de denúncias, etc. o

Nestas linhas fica exposto o nosso pensamento que é
sincero no sentido de procurar, por todos os meios, tornar
realmente efetiva a responsabilidade do Presidente da Repú
hlica. Quando dizemos Presidente da República, referuno-nos
também a todos os demais responsáveis, como: Ministros,
Presidentes de Estado (estes processados pelos legislativos
estaduais, cabendo igualmente recurso para o Supremo 'Tri
bunal Especial), etc .• segundo o sistema de responsabilidade
que pretendp.mos desenvolver em plenário.

Sala das 'Sessões 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro .de
Medeiros Silva.

N. 767

Ao título I - Seção I - Capítulo I -Acrescente-se onde
convier:

Art. A Camara dos Deputados e o Senado trabalharão
separadamente e, quando não se resolver o contrário por
maioria de votos, em sessões públicas. As_ deliberações serão
tomadas por maioria de votos, achando-se presente em cada
uma das camaras a maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. A caª~ uma das Camaras compete:
a) organizar seu regimento interno e eleger. sua mesa e

comissões; ,
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b) resolver sôbre o início de suas sessões antes de 1 de
julho, se-essa antecipação fôr indispensável.

. c) fixar a ajuda de custo e o subsidio de seus membros;
d) regular o serviço de sua polícia interna;
e) nomear, licenciar e demitir os empregados de sua Se- .;

cretaria, respeitados os princípios estabelecidos nesta Consti
Luição.

Justificação

O acrescimo contém regras que se justificam por si
mesmas.

Sala das 'Sessões, 18.de Dezmebro de 1933. - C. M01'aes
Andrade. - Al)elardo Ve7'gueiro Cesar. - Henrique Bayma.
- José Carlos de Macedo Soares. - Horado Lafer. - Car
doso de Mello Néto. - Abreu Sodré. - Cincinato Braga. 
Henrique Bayma. - Carlota P. de Queiroz. - Roberto Si
monsen. - Al'rneida Camargo. - l11anoel Hyppolito do Re
(JO. - TiL. Múnteiro .de Barros Filho. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - Oscar Rodrigues Alves. - 111. Whately.

N. 791

Ao art. 22, onde se lê "18 anos", substituir por: 20 anos.

Justificação

Não nos parece aconselhavel a inovação" Raras, aliás,
as novas Constituições que baixaram o nível da idade de 21
para 18 anos. E, nestas mesmas, com as revisões frequentes,
o critério que predominou, fruto, portanto, da experiência,
foi o de não conceder- o direito de voto senão aos cidadãos
maiores de 20 anos. Note-se, ainda, que são povos alfabeti
;:ados. com um longo passado e lutas políticas extremadas,
o que evidencia uma conciência já esclarecida dos próprios
direitos. um desenvolvimento mental á altura das maiores
I~esponsabilidades. Ademais, não é de somenos que se chame
a atenção dos doutos para o fato da nossa lei civil estender
a incul2ucidade relativ.a ás pessoas menor_es de 21 anos.
. Sl1.la das Sessões, 21 :de Dezembro de f933. - Kerginaltlo
Cavalcanti.

N, 795

Substitua-se o art. 22 pelo seguinte:
Art, 22. A Assembléia Nacional compor-se-ãde Depu

tado"" 90 povo br;tsileiro, eleitos por quatro anos, mediante
sisLemá proporcional, sufrágio familiar e sufrágio direto,
igual e :;ecl'elo dos maiores de 18 anos, alistados na forma
da lei.

§ 1.0 O eleitor, casado ou viuvo, com filhos, representante
legal da familia, tem direito a um voto além do seu voto
individual, de acôrdo com a lei ordinária.

Os parágrafos 1°, 20, 30 e 40 passarão, respectivamente,'
a ter os números 2°, 3°, 4°0 e. 5°.

Justificação

"A família é a unidade permanente da sociedade"'. "E
ela o fundamento do ,Estado"'. Assegurar a sua defesa é
garantir a estabilidade nacional.
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Entrelaçam-se tão intimamente os seus interesses aos
interesses públicos que não há dano em _uns que nos outros
se não reflit~. ..

Resulta daí a responsabilidade maior de família que a
do indivíduo na formação dos poderes do Estado. Não se
lhe deve negar, portanto, o direito político.

Colaboram já, entre nós, os sindicatos, pelos seus manda
tários, na feitura da Carta Mágna. Justo é que á família, 
celula da sociedade, seja conferído· o direito de eleger, per
mitindo-se-Ihe U1n vo to, de feição puramente, institucionaL

. Com ele melhor se articularão Estado e família, forta
lecidos, assim, no seu prestigio e estabilidade.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Augusto
Leite. .

N. 839 E
~

Art. 22.
Emenda. Substitua-se - "maiores de 18 anos" por 

"maiores de 21 anos".

Justificação

A idade de 21 anos deve ser conservada como padrão da
maioridade civil e política. A admitir-se qualquer alteraç.ão,
deveria ser no sentido de aumentar essa idade e não dimi
nuí-la. Já a idade de vinte e um anos permite abusos inomi
náveis e os fabriqueiros de eleitores fazem geralmente passar,
por fas e por netas, como tendo vinte e um anos, rapazes que
apenas contam 17 ou 18. Se, portanto, baixarmos o limite
para dezoito anos, iremos ver votanto colegiais de 14 ou 15.

É inútil qualquer processo para evitar tais abusos; ape
nas nos resta a possibilidade de atenuá-los, ou diminuí-los.
Para termos, na realidade, um eleitorado de vinte e um anos,
o melhor seria que se exigisse a idade de vinte e cinco.
Nem se diga que argumentamos com os abusos, apesar de
estarmos convencidos dé que a única lei que existe no:Brasil
é o abtl$o: argumentamos com os dados reais da experiência.
Somos, igualmente, a favor de qualquer medida tendente a
restringir e selecionar, tanto quanto possível, o eleitorado.
Em plenário. pretendemos elucidar, de modo mais am
plo e satisfatório, este assunto.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmi1'O de
Medeiros Silva.

N. 839 F

Art. 22, § :10.

Emenda Substitua-se o § iodo art. 22 pelo seguinte:
- " número dos Deputados será propoÍ'cionaLá populacão de
cada Estado, na razão de um por cada núcleo de duzentos mil
ba:bitantes."

Justificação

Não obstante o inconveniente das' grandes bancadas, jul
gamos que só por essa maneira pode ser resolvido o pro
blema da verdadeira representação nacional. Os Estados mais
populosos, os. grandes Estados devem ter maiores interes
seS e maiores responsabilidades no país. É justo, pois, que te-
VOL~E TIl 20
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nbam maior número de representantes que falem em nome
dêsses interesses. Com o sistema da representação propor
cional e com os partidos políticos organizados, parece-nos di
fícil qu~ as bancadas numerosas continuem, como até aquí,
unanimes, dando como resultado a oligarquia dos grandes
Estados. A representação proporcional fracionará,certameIi
te, essas bancadas e estará, por êsse modo, evitada a oligar-
quia que se presume prejudicial. -

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeiros Silva.

N. 839 G

Art. 25:
Emenda. Fique assim o artigo: - "Em caso de vaga, su

cederá ao Deputado que lhe deu origem, o candidato pro
clamado suplente. Se não houver suplente, nem fôr o úl
timo ano da legislatura, mandar-se-á proceder a nova eleição.

§ 1.0 Para que um candidato seja proclamado suplente,
é preciso ter atingido mais da metade da votação do candi
dato da mesma chapa eleitoral, eleito com menor número
de votos." -

Justificação

A emenda visa esclarecer e definir o que se deva en
tender por suplente; visa evitar que um candidato derrotado
e com pequena votação possa ser eventualmente proclamado
suplente e exercer o mandato de Deputado.

Nas últimas eleições em Minas Gerais, se prevalecesse
o critério de reconhecimento, calorosamente defendido pe
rante o Tribunal Superior, com parecer unanime do Insti
tuto dos Advogados desta Capital, ficariamos na contingên
cia de ver reconhecidos deputados por Minas cidadãos que
aU obtiveram 452 votos apenas, num eleitorado de 311.000
votos. Entretanto, o Instituto da Ordem dos Advogados do
Rio achou possível êste absurdo. Eis a razão por que nos
batemos, para que fique o ponto bem esclarecido na nossa
carta ,constitucional.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeiros Silva.

N. 839 H

Arl 25, parágrafo único.
-, Emenda. Ficará êste dispositivo sendo § 2°, assim modi

ficado: - "A ausência do Deputado ás sessões anuais de
uma legislatura por mais de três meses importa em perda
do mandato, e o Presidente da Assembléia declarará incon
tinenti aberta a vaga e proyidenciará sôbre o seu preenchi
mento."

Justificação

O dispositivo, como está no anteprojeto, não evita o que
pretende evitar.Se cada sessão anual dura seis mêses e
se um Deputado pode falhar até seis mêses, basta-lhe com
parecer quatro vezes ás sessões da Camara, numa legislatura
oràinaria de 4 anos, para evitar a perda do mandato.
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Por outro lado, se a disposição importa. numa sanção
aos deputados, é conveniente o emprego da palavra "perda"
do mandato, pois que "renúncia é um ato voluntário e não
punivel. Com a emen(ja apresentada, o artigo torna-se "real
mente eficaz.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeiros Silva..

. N. 839 I
Art. 28.

Suprima-se.
Justificação

A disposição constante do art. 28 representa uma for
midável diminuição para a Assembléia e nulifica, de certo
modo, toda e qualquer garantia que, em contrário, se possa
oferecer aos deputados. Permitirá os maiores abusos e vio
lências, aliás muito do gôsto e da tendência dos nossos ho
mens públicos. Se houvesse semelhante dispositivo na Cons
tuição de 91, teriamos certamente visto muita cassação de
mandato. Reputamo-lo, antes de tudo, antiliberal.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro d,q
Medeiros Silva.

N. 839 J
Art. 29.
Suprima-se.

Jus tificação

Partidários que somos do Conselho Supremo, tal como
está organizado no anteprojeto e se êle é permanente, con
forme dispõe o § 1<> do art. 68, torna-se desnecessária essa
Comissão Permanente da ·Camara. durante o intervalo de
SUU3 sessões. Nem saberemos bem qual seriam suas atri
buições, para serem diferentes daquelas conferidas ao Con
selho Supremo. Seria um aparelho de perfeita inutilidade.
o' Sala ,das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeiros Silva. .

N. 839 K

Art. 32,. letra m.
Substitua-se como segue: m) dar ou negar assentimento

aos emprestimos externos dos Estados ou Municípios, medi
ante análise das condições e cláusulas dos referidos empres
timos" .

Justificação

O nosso pensamento é que a Assembléia não autorize
apenas a concessão do empréstimo, sem conhecer. em suas
minucias, as condições intrinsêcas do mesmo. A Assembléia
deverá ter conhecimento completo do empréstimo solicitado.
em todos os seus detalhes. Estas informações serão .dadas
á Assembleia pelo Estado. ou município interessado. Auto
rizar simplesmente o empréstimo, como, estatue o art. 32.
letra 711" equivale a autorizar no escuro, .. podendo daí surgir
inominávcis abusos e ficar burlado tofto o pensamento da
.Constituição,que é justamente refrear cF possibilidade de em
prestimos onerosos e inoportunos, ou operacões, financeiras
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de efeitos desastrosos. Somos pela autonomia municipal má
xima dentro -do Estado e pela autonomia estadual máxima
dentro do Brasil. Mas qualquer operação, qualquer motivo
que leve um Estado ou um ~u~icípio .a ultrapassar essas
fronteiras, necessita, como condlçao prévIa, da chancela mo
ral da Uniüo.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 193$. - Belmiro de, .
Medeiros Silva.

N. 843
Ao art.. 22:
Art. 22. A Assembléia Nacional, compôr-se-á de depu

tados eleitos por quatro (4) anos, sendo dois terços (213)
por sufrágio direto, igual e secreto, dos c~d~dãos alista~os
na forma da lei, e um terço (1)3) por eleIçao das aSSOCIa
ções profissionais, também na forma da lei.

Parágrafo. Para o fim da representação política das
associações profissionais, serão elas classificadas conforme
as suas afinidades, consideranào-se as conveniências e os
interêsses econômicos, culturais e de serviço público do
país.

Disposições transitórias:
Acrescente-se:
Art. A eleição dos deputados pelas associações pro-

fissionais, respeitado o número estabelecido nesta Consti
tuição, será procedida na forma da lei jã existente, até que
a Assembléia Nacional legisle sôbre o assunto.

Justificação

Vencedora, na corrente revolucionária desencadeada em
1930, a idéia da representação das profissões no Congresso
Nacional, foi ela posta em prática pélo Chefe do Govêrno
Provisório, que assim atendeu ás aspirações das fôrças pro
dutoras da naoão.

O anteprojeto, entretanto, não a consignou e não se
conhecem, claramente, as razões que determinaram a
omissão. ': :

Seria fastidioso apontar as opiniões pró e contra a re
presentação das profissões e os sistêmas apresentados pelos
que a l.Iefendem. No terreno doutrinário não há que chegar
a um acôrdo entre os que se colocam em pontos diametral
mente opostos, uns, fazendo questão da pureza das formas
dos regimes polít.icos, outros. mais em contacto com as' ne
cessidades econôplicas e culturais do pais, pugnando pelo
predominio, na direção do Estado, dos representantes ime
diatosdessas forças. que são as que impulsionam toda a
máquina administrativa' do Estado, cujo contrôle, porém,
permanece unicamente nas mãos dos representantes das
fôrças políticas.

As classes produtoras não têm tido nenhuma respon
sabilidade nos desastres repetidos que atormentam a °polf
tica economica e financeira do Estado, afastadas que dela
têm sido, pois até então, descoordenadas, -não podiam senão
mendigar junto aos' Poderes Públicos as medidas mais ur
gentes. e nem sempre atendidas.

Ora, a situação particularíssima do Brasil. com um ter
ritório imensíssimo ~ uma população escassa; que vive das
m~s ~ifer~ntesprofissões, e que ainda, na sua grande
maIOrIa, nao chegou á plena, compreensão das idéias polí-
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ticas, nas suas diversas modalidades, é justamente propícia
á representação profissional, pois esse mínimo -=- a arte
que cada um pratica - não há quem não a sinta e não
tenha a imediata intuição da vantagem da associação, para
a defêsa dos interêsses coletivos.

Não nos devemos preocupar com as experiências ten
tadas -em outros países ou com os regimes que se assentam
na ditadura de uma classe ou na absorpção completa do in
divíduo pelo Estado. Diferente é o nosso meio, outras as
condições de vida, diversa, bastante diversa, é a nossaín
doie de povo habituado ás dádivas de um torrão fértil. li
bérrimo. Façamos experiência nossa, moderada como a que
sugere a emenda.
. Ela não altera o sistêma uni-cameral e dá ás fôrças
políticas a primazia na assembléia nacional. Ao lado delas
coloca, entretanto, os representantes das profissões, que te
rão por principal objetivo esclarecer e orientar a assem
bléia naqueles assuntos que tocaram de perto os interêsses
econômicos e culturais do país.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Euvaldo
Lodi. - Mario de A. Ramos. - Ricardo Machado. - Au
gusto Corsíno. - Rocha Faria. - Milton Carvalho. - Oli
veira Castro. - João Pinheiro Filho. - Teixeira Leite. 
Walter James .Gosling. - Pedro D. Rache. - Oliveira
Passos. - Gastão de Brito. - Nogueira Penido. - Moraes
Paiva.

N. 857

Acrescente-se ao art. 21 o seguinte:
"Parágrafo único. As prorrogações não serão remune

radas" .
Justificação

A duração das sessões já está aumentada de dois meses.
Parece-me tempo bastante para que se faca a legislação
comum e orçamentária. - Cesar Tinoco.

N. 858

Acrescente-se no art. 22, no final, "e pelos represe.n
tantes das classes".

Redija-se assim o § 1° do art. 22:
"§ 1.0 O número de deputados eleitos por sufrágio di

reto será proporcional á população· de cada Estado até com
pletar o. máximo de 25. A lei fixará quantos devem ser
eleitos de modo que não exceda de um por cem mil habi
tantes. " .

Acrescente-se ao art. 22 o seguinte:
"§ 5.° Os representantes de classes serão elêitos pelo

modo que a lei ordinária determinar e que não exceda de
um por cem mil sindicalizados até o máximo de um terço
da representação política."
\.

Justificação<

A representação de _classes já é uma conquista da Re
volução. Sua experiência. não autoriza um recuo .. Dentro
desta Assembléia,· essencialmente pólítica, ela. terá reper
cussão mais ãmpla na defêsa qe seus- interesses.. :-
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O critério que adotei para a representação dos Estados
parece-me atender melhor á necessidade dQ, equilíbrio na-.
ciõnal. O projeto, dando um limite máxi~o, mas estabele
cendo o quociente pelo Estado mais populoso aumenta a
desigualdade que se quer combater. E a ausência do Senado
torna ainda mais necessária, quando não a difícil igualdade.
pelo menos o maior equilibrio de fôrças.

- Um Estado que tenha 25 representantes já está per
feitamente amparado.

Dando cem mil habitantes, mais 30 mil que a Consti
tuição de 1891, e limitando-se em 25 o máximo, consegui
remos fazer com que o peso das grandes representações
não sufoque a representação dos chamados pequenos Es
tados, que são quasi todos perante dois ou três.

Baseado -na estatística publicada no Diário da Assem
bléia do dia 16 do correntl;, exceção de Minas e Mato Grosso,
todos os Estados terão aumentadas suas representações: ou
mántida a atual. Mas os deputados diminuidos apenas em
dois Estados compensam bem o sacrifício que lhes é im
posto pelo bem geral do Brasil.

Peo substitutivo será esta a representação:
Alagoas - 12; Amazonas - 4; Baía - 25; Ceará 

16; Distrito Federal - 15; Espírito Santo - 6; Goiás 
7; Maranhão - 11; Mato Grosso - 3; Minas Gerais - 25;
Pará - 14; Paraíba - 13; Paraná - 10; Pernambuco 
25; Piauí - 8; Rio de Janeiro - 20; Rio Grande do Norte
- 7; Rio Grande do Sul - 25; Santa Catarina - 9; São
Paulo - 25; Sergipe - 5. - Cesar Tinoco.

N. 859

Redija-se assim o art. 29:
"Art. 29. No intervalo das sessões a Assembléia será

representada pela mesa, que terá atribuições que a léi e o:
regimento lhe conferirem, além da de prorrogar o orça
mento nos têrmos do § iOdo art. _33. "

JustificilÇão

A eleição de-uma grande comissão permanente parece
me uma ofensa á Mesa e a creação de uma Assembléia mirim
permanente. Sua função mais importante seria a prorroga
ção do orçamento, que se pode dar até automaticamente. por
lei, sem ação de qualquer comissão. Cesar Tinoco.

N. 861

Acrescente-se no n. 6 do art. 33 ou onde convier o se
guinte:

"Nenhuma concessão ou reforma de contrato será permi
tida sem que os concessionários sejam obrigados a adotar a
tarifa postal para os produtos de pequena lavouva. tarifa es
ta que o govêrno adotará desde já em suas vias de trans
porte" .

Justificação

O modo de povoar {) sertão e abastecer os grandes e.en.
tros é facilitare baratear os transportes.· A tarif-a postal en-
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curtará as distancias e concorre.t'á para o incremento da pro
dução e o barateamento da vida, facilitando a circulação •
.;.... Cesar Tinoco,

N. 233

Subllt,Hlin-lIe o parágrafo único do art. 24, pelo se
guinte:

Pm'l1grn1'o único. O funcionário' civil ou militar, in
v08l.1do dll mundato eletivo, será eonsiderado em disponibi
lidade, lIom vencimentos, e contará antiguidade para -quais
qU01' CfolLOIoI, exceto o da promoção. No caso de mandato
legl81atlvo, poderá o funcionário reassumir o exercício do
cal'go n08 intervalos das sessões da Assembléia a que per
tencer,

SaIu das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 1.\ de })m~embro de 1933. - Nogueira Penido. - Moraes
Paiva. - Deodato Maia.. - Xavier de Oliveira. - Luis
S'I!cupirfl, - Pigueú'edo Rodrigues. - Waldemar Falcão.
- IIcrI) tic Macedo.

Justificação

No eXOl'dcio de uma representação altamente honrosa,
como !('gltlmo delegado da soberania nacional, constituida
pelo votu dl1'l~to dos cidadãos ou pelo sufrágio profissional
dos ololl,01'I'1'l ropresentantes dos sindicatos e associações
do cItLIII'l Bll , - o funcionário civil não pode sofrer a capitis
di1li.ifmUu Ut' não contar .tempo siquer para o efeito da apo
lIcnI.lLdu/'lu, no contrário do que, para os militares, dispõe o
)JUI'(.I"'ul'u .10 uo art. 77 do Anteprojeto. Estando ao serviço
dl\ l"u\:l1o, no desempenho de mandato legislativo, deve êle
COIIII'...VIU', lLU menos, essa vantagem, embora não tenha di
1'Ijllo &lUII wmcimentos, nem tampouco conte tempo para pro
nioCno,

11 - Quanto á medida constante da segunda parte do
PIU'ÚQ'I'Ul'o único do art. 24 do Anteprojeto e consistente na
npol.lcnLnrJol:ln. ou reforma do funcionário quando investido
do 1'IJI1CnO Itlgislativa por mais:de seis anos, - a sua aplica
C·fío, dmJu qtJo a duração do mandato de Deputado' é de
qUILLro IUlOi' (al't. 22) e a de membro de Conselho Superior
é do liMo (~ 40 do art. 67), importará, de fato, em impedir
a Ill\l'l.lel pUI:iio dos funcionários civis e dos militares, além
de UlllU 11~S'i:.;lutl1ra, na Assembléia Nacional e vedá-la no
ConH('lhu ~l1premo.

J)jnlll., de semelhante impedimento, é o caso de se evo
caI' o g,~;ollo do SI', Lauro Sodré, pleiteando, na 1a Constitu
inte Hepubllcaria, o direito de voto aos alunos das escolas
milil.al'e:.;, Nl1lJOl'a praças de pret, como "uma homenagem ás
classe,~ 7hilitares, fatoras gloriosas da revolução nacional de
15 de nO'IJC1l/.lJro, homenaaem, de todo ponto justa, aos moços
qu.e for.(I'/1/. /) I)/'it~~o fortíssimo áquel~ feito épico, que foram,
que são (l q'uo hüo de ser, como o Exército inteiro, a garan
tia da realizaçüo do idéal, inscrito na nossa bandeira
Ordem e Progresso -', que hão de ser aO invicta barreira
contra qualquer tenta:1iva de opressão ou de despotismo. "-

Foi, certamente isso reconhecendo que o digno Chefe
do Govêrno Provisório, -assim se manifestou na mensagem
lida perante esta Assembléia, no ato de sua instalação:
"Julgo nat~al que, como qualquer,cidadão, o militar ,exerça

~
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atividade política, desde que, para isso evidencíe coinp'e
tência e pendores especiais, podendo, também atuar com
relevancia na administração pública".

II! - Finalmente, a segunda parte da emenda facul
tando ao funcionário reassumir o exercício do cargo no in
_tervalo das sessões legislativas, nada mais faz do que re;'
produzir uma situação existente, desde o Brasil Jmperial.
Com efeito, dispunha o art. 2° da lei de 25 de Setembro de
f829: "No tempo das sessões legislativas ficam cessando so
mente os vencimentos e ordenados de empregos e ofícios
que se não podem exercer conjuntamente durante as mes
mas sessões, salvo se o Deputado ou Senador não quizer
receber o subsidio." E o aviso de 19 de Novembro de 1936
determinava: "Não recebem vencimentos dos seus empre
gos os Senadores e Deputados que, durante os intervalos
das sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias, não
forem exercer os seus empregos, e se conservarem na Côrte,
sem expressa licença do Govêrno, á exceção dos que residi
rem nas províncias, além do Cabo de S. Roque para o Norte,
e nas de Goiaz e Mato Grosso".

N. 934

Acrescente-se, onde conviér, .ao artigo 23 - item fO:
As pessoas. que exerçam função religiosa, fazendo dela

a sua profissão.

E ainda onde couber:
Art. A todas as associações operarias ficam abolidas

as exigencias fiscais da União, dos Estados e dos Municipios.
Art. Os operarios, nacionais ou estrangeiros· gozarão

em todo o país, de isenção de qualquer taxa ou emolumento
que incida sôbre o serviço de funeral.

Parágrafo único. A lei ordinaria regulamentará as con
dições pelas quais se possa tornar efetivo este dispositivo
constitucional. c'

. Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - .Acvr
Medeiros. - Gilbert Gabeira.- Ferreira Néto. - João Mi
guel Vitaca.

N. 904

Subemenda á emenda n~ 667 (suPstitutiva):
Art. 33, n. 6 - Substitua-se pelo seguinte:
"Navegação de cabotagem e dos rios e lagos do domínia

da União, que será feita por navios nacionais; vias de co
municação ferreas, rodoviárias e aéreas, que se estendam
a mais de um Estado; e bem assim eomunicações postais,
telegráficas, telefônicas, radiotelegráficas e radiotelefônicas,
desde que sejam interestaduais; portos."

Justificação

~ No que se refere á nãvegação de cabotagem, deve ser
restabelecido o dispositivo do art. 13, parágrafo único, ~a
Constituição de f891, por interessar diretamente á econômia
nacional.
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Além. disso, a competência da União deve restringir-se
tão s6mente ás comunicações que excedamos limites d9S
Estados .

. Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - .Tosé Cm'
los de Macedo Soares. - A. Siciliano. - HOl'aeio Later. 
C. de Mello Netto. - Alcantara Machado. - Barros Pen
teado. - Oscar Rodrignes Alves. - Henriqne Bayma. 
Th. Monteiro de Barros Filho. - C. Moraes Andrade. 
Almeida Camargo. - A.. C. Pacheco c Silva. - 1lI. W/ia
telly. - Carlota P. de Queiroz.

N. 901

Emenda ao artigo 33, número 7:

Suprima-se a palavra "Bôlsas".

lustificação

As bôlsas devem ser organizadas. como até agora, o tem
sido, pelos Estados. respeitadas as regras de direito subs
tantivo, que disciplinam suas operacões, e observadas as
leis e regulamentos federais que se refiram ás negociações
de cambio. Quanto ao mais (número e disciplina dos cor-2

: retores, administração das bôlsas, etc.), cada Estado legisla
sôbre a bôlsa, muito melhor que a União, tal como tem
acontecido até hoje.

O Estado de São Paulo legislou pela primiera vez sôbr'~

o assunto, a 28 de Setembro de 1892, organizando finalmente:
sua Bôlsa de Fundos Públicos, em 1897. Várias refórmas
parciais se sucederam, em 1905, 1922, 1926 e 1933.

O Estado de São Paulo ainda fundou. na cidade de 8an
tos, a Bôlsa de Fundos Públicos e a de Café.

O Estado de Minas Gerais creou a Bôlsa de Belo Hori
zonte, que no moment.o não está funcionando, como a de
Curitiba, que se encontra fechada.

Pernambuco, Baía· e Pará tratam com atenção de seus
mercados de valores mobiliarias. -

O Estado do Rio Grande do Sul, em 1931, legislou lon
gamente sôbre a bôl.sa e corretores, instituindo a Bôlsa de
Fundos Públicos de Porto Alegre, que técnicamente, com a
de São Paulo, pela qual se modelou, figura enf.re as mais
perfeitas da America do Sul.

O Estado do Espírito Santo formou sua Bl.lsa -neste
eo. _

A Uniãó tem a Bôlsa de Fundos Públicos do Rio de ,1a
neiro, reorganizada. pelo decreto n. 2.475, de 13 de Marl;ll
de 1897.. . .

lV1as a Bôlsa do Rio de Janeiro, não obstante o notavel
e excepcional esfôrço de seu atual síndico, Sr. DI'. Arí de __
Almeida e Silva, e da Caroara Sindical de que é o) presiden
te, não tem acompanhado, como seria de dese.iar, 0 de5en
'volvimento econômico e financeiro do· Brasil. Isso se deve,
·em grande parte, ao citado decreto n. 2.475, de 1897, eopia
da legislação francêsa, que, dentro de um regime de rotina,
vem.cerceando todo o progresso da Bôlsa do Rio.

Entretanto, a Bôlsa de Fundos Públicos de ~ãC) Pau~o e
a de Porto Alegre valendo-se dos ensinamentos técnicos 001)
.der;nos de alg-uma experiência brasileira, já ;-se adaptaram
ás novas condições dos' tempOs e ás peculiares locais.
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As Bolsas no Brasil não funcionam, nem p6de funcionar,
com a mesma uniformidade, numa padronização homogenea.

Não há, realmente, duas bolsas iguais, ao contrário do
que pode acontecer com as alfandegas. As condições locais
as diversificam. dando a cada uma fisionomia propria e fato
res de vida e de desenvolvimente diferentes.

Cada praça comercial, ao lado do que é comum a todo
centro mercanti: brasileiro, possue tradições, praxes e cos
tumes que lhe são proprios e, portanto, inconfundiveis.

A Bolsa de São Paulo dista poucas leguas da de Santos,
o que não impede a grande diversidade de seu funcionamen
to . .A Bolsa de São Paulo, sob cérto aspéto, se aproxima mais
da Bolsa do Rio de Janeiro, do que da sua congénere de
Santos.

A cotação dos titulos de uma, numa reciprocidade útil,
inflúi sôbre a cotação dos titulos da outra, equilibrando seus
preç:·os. lHas essa comunhão de interesses não apaga, não di
minui, não aUera as peculiaridades das duas maiores bolsas
do Brasil. .

Com a dificuldade de transportes e comunicações, que as
distancias agravam, com a disseminacão das populações es
pa1l1udus pelos sertões e pelo litoral, com a insuficiência da
nosso circulação de mercadorias, de dinheiro, de créditos e de
valores, insuficiência de volume e de velocidade, como po
derão ser os mesmos prazos das operações de bolsa, aperta
dos na bilólu de identicos termos?

A Bolsa de São Paulo e a de Porto Alegre já funcionam
em moldes mais largos, escapando o quanto pódem da legis
lação federal, ampliando seus prazos de negociação para me
lhor atingir a sua finalidade na econômia nacional.

As Bolsas brasileiras não intesificam só a circulação, au
mentando o seu volume e incrementando sua velocidade, mas
ainda atraem e reunem as econômias para fundi-las em ca
pitais, que são o instrumento com que o trabalho realiza seus
grandes empreendimentos, como as obras públicas, as em
prezas e os serviços municipais.

As Bolsas brasileiras, com as apolices, as obrigações, as
letras municipais, as debentures, as ações de companhias
que se elevam a milhões de contos ,de réis,. num' serviço
obscuro mas certo, num agir longo mas positivo, vêm pro
movendo a democratização do capital, movimentando os en
tesouramentos estereis, que reunidos se fazem for\:.as econô
micas, colocando, com prudencia. e frutos seguros, os vintens
poupados dos pobres, as sobras dos ricos, os patrimonios das
instituições, os peculios dos órfãos e os dinheiros dos inca
pazes.

A Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, nos seus qua
si 40"anos de existência, ultrapassou os limites da sua fina
lidade legal, vizando a formação do Mercado Nacíonal de Va
lores.

Não se compulsarão os fástos da atividade paulista, sem
encontrar o sulco vivo e fundo que a Bolsa abriu, gra<;as á.
sua função construtiva de criar e movimentar valores: for
jou ela o "Crédito Municipal", que tanto influiu para a gran
deza e o embelezamento dos Municipios Paulistas; realizou
o crédito debentuario, arrancando do texto frio da lei deze
nas de mil contos, para a dinamização dos grandes empreen
dimentos das companhias; colocou os títulos de divida da
União e do Estado; estimulou a formação e o desenvolvi-
mento das sociedades anoromas. '
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S6be,. assim, a cerca de 11 milhões de contos de réis, O
total de tltulos cotados na Bolsa de São Paulo, entre apolices,
obrigações, letras municipais, ações e debentures.

. Mas !lão é isso bastante. Não o é, porque muito mais po
dIa e devIa fazer a Bolsa pela econômia nacional, como já pro
C\lra fazer, defendendo o crédito público; amparando o crédito
privado; formulando estatisticas que orientem as administra-

. ções; estudando os problemas de legislação financeira, para
subsidio para a reforma da nossa, já tão antiquada; incre
mentando a intensificação e a velocidade da -circulação dos
valores: tomando a iniciativa da instituição de aparelhos
geradores de ,credito e de confiança, como as ca
sas de emissão e os "trustees", que colham, canalizem, e con
centrem as economias .particulares esparsas e ocultas pelo
país; promovendo trabalhos científicos e técnicos, que edu
quem, que rasguem novos horizontes, que destruam a ro
tina, e formem as élites condutoras, para que nossa naciona
lidade ascenda ás alturas que Deus lhe destinou ...

Em geral, no Brasil, esses assuntos são mal versados.
Embora professados por notáveis mestres, as poucas ca

deiras de economia política e de ciência de finanças, que
existem no país, incidentemente postas nas nossas escolas
superiores, não conseguem, pela pouca duração, dos cursos e
vastidão de seus programas, produzir os resultados que se
rIam de esperar.

Na Europa, na América do Norte êsses estudos, baseados
em normas positivas e animados de generoso idealismo, se
fazem. não s6 nas escolas especiais e nas universidades, mas
também nos bancos e nas instituições de crédito.

Conta Jorge Harrison Phelps em excelente livro, prefa
ciado por James Davis, Ministro do Trabalho dos Estados
Unidos, que um curso especial de negócios (Business Adminis
tration) da Universidade de Harvard, pôs em evidência a
causa de vários fracassos de empresas comerCIais geralmente
ignorada ainda por pessoas tidas por competentes.

Henri Guitard, Inspetor do Banco de França, grande au
toridade no assunto, foi aos Estados Unidos para estudar a
hodierna ciência dos negócios, no taylorismo das realizações,
na racionalização das empresas." A viagem feita, como o
próprio Guitard confessa, (L'Emission et le Placement des
Valeurs aux Etats Unis) com o fito de colher elementos para
"a reorganização da vetusta Bolsa de París, e sua transfor
mação em um organismo de ligação entre os bancos, unifi
cados os seus processos de ação e robustecido o espírito cí.
vico das finanças, que só se deve nortear pelos altos interes
ses da coletividade.

E' com êsse cuidado, é com -êsse método, é com êsse en
. tusiasmo, que são tratados osmegócios nas mais adiantadas
nações.

Obediente ao mesmo espírito a Bolsa de São Paulo, para
bem servir ao país. vem tentando formar o Mercado Nacional
de Valores e instituir a prática científica dos negócios afim
de que se produzam os milagres do crédito. a que ~ Mireaux
se refere no seu livro - "Les Miracles du erédit", onde
afírma que, na organização f,inanceira atual do mundo e,
portanto, em toda à organização econômica, "tudo é cré
dito": "Tout est créditc'esl-a-dire tout est création de 1'es-
Prlt et de la volonté des élites". ~.

A Bolsa de São Paulo quis apenas aprender, para :m~lhor
dar de si, na vibração" ser_ena de sua fé e de seu otlmIsmo
conciente, de acôrdo com ás fortes palavrás de JeanIZoulet
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(La Sainte Cité) : "i~os démocraties et nos republiques seront
optimistes, ou elIes ne seront pas."

Por tudo isso, deve-se permitir a cada Estado a orga
nização e administração de sua bolsa, sem se entregar exclu
sivamente á União a competência de legislar a respeito.

A União que trace as grandes linhas dentro das quais
deverão funcionar as bolsas. naquilo que for essencial para a
economia nacional, sem que, entretanto, a sua intervenção
fira as peculiaridades de cada praça, em busca duma simetria
ou homogeneidade danosa.

Impondo-se uma coordenação superior de atividade eco
nômica e financeira do país, deve instituir-se um Laboratório
de Pesquisas Econômicas e Financeiras, com caráter cientí
fico e prático, para orientar os poderes públicos, o comércio
e a indústria, no sentido que mais convenha aos altos inte
resses do país, sem perturbar o pleno desenvolvimento de
cada' Estado. '

Que se respeite a tradição que a experiência não acon
selha se modifique. Que os Estados continuem legislando
sôbre suas bolsas. Que estas intensifiquem suas negociações,
comprando e vendendo os m'3lhores valores mobiliários bra
sileiros, promovendo as arbitragen.~ de títulos, quebrando as
autarquias provinciais, fazendo surgir o :Mercado Nacional de
Valores, num intercambio crescente que leve nossas bolsas,
pelo menos as principais, até á internacionalização. repetin
do-se o que o Brasil já praticou em i80.S,cam os seus portos,

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - .4.belardo
Vergueiro Cesar, - José Carlos de Macedo Soares. - Cardoso
de Mello Neto. - -Henrique ,Bayma. - Alcantara Machado.
- Manuel Hyppolito do Rego. - H01'acio Later. - A. Sici
liano. - Carlota P. de Queiroz.

N. 896

Secção primeira Capítulo primeiro - Do Poder
Legislativo.

O art, 22 e seu, § io ficarão assim redigidos:
"Art'. 22. A Assembléia Nacional compor-se-~ de

Deputados do povo brasileiro, eleitos por quatro anos me-:
diante sistema proporcional e sufrágio direto, igual e se
cretô, dos maiores de 18 à.nos, alistados na forma da lei.

§ 1.0 O número dos Deputados será proporcional á po-.
pulação de cada Estado, pela forma que a lei determinar,
fixados porém um máximo para cada Estado, não podendo
ser diminu.ída.a atual representação dos mesmos Estados e
do território do Acre, .

Justificação

O anteprojeto adotou a população para base 'da repre
sentação na Assembléia Nacional. As fórmulas para obten
ção dessa representação são várias e complexas, razão pela
qual torna-se mais justo e sobretudo mais prudente relegar
para. o plano' da legislação ordinária a sua fixação, firma
dos, entretanto, desde já, no ,texto constitucional a exigência
da proporcionalidade, do sufrágio direto, igual e secreto e
a impossibilidade da diminuição da atual representação de :
cada Estado, justificada por múltiplos fatores de ordem
histórica, política e econômica.

Viso nessa emenda evitar a diminuição da atual repre
s~~ta{jão dos Estados, tendo em 'vista principalmente o Es-
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tado do Rio de Janeiro. De fato é muito especial a situ.ação
do Estado do Rio pela cOl1tiguidade do Distrito Federal onde
se encontra a Capital da República, que sorve grande parte
dos seus valores materiais e intelectuais. O grande centro"
urbano carioca atrái com uma fascinação irresistível os
fluminenses. Aquí, emp"regam êles o que lhes sobra do ren
dimento do seu trabalho. Aquí, exercem as profissões li
berais e até mesmo as industriais e comerciais muitos dos
que mais se destacam nas suas Classes, aquí, presta serviço
militar a sua mocidade, aquí, trabalham inúmeros flumi
nenses que residem nas cidades próximas -transformadas em
subúrbios cariocas, servidos por grande número de trens
de passagens reduzidas.

A vida fluminense quer do' ponto de vista intelectual.
quer quanto ao exercício das chamadas profissões práticas,
máu grado o valor cultural, a tenacidade, a capacidade de
esforcos, a dedicacão dos que a compõem, - sofre o des
falque de outros valores como. acima já ficou dito.

Êsses fatos, por demais conhecidos, determinam uma
situação especial, que deve merecer a atenção para que o
Estado do Rio, não sofra uma d.iminuição injusta.

Para demonstrar a justiça do que se pleiteia, além dos
motivos acima expostos, basta referir-se para exprimir a
vitalidade do Estado do Rio, á sua contribuçião no quadro
das rendas federais. Até há um ano o Estado do Rio estava
-em terceiro lugar, tendo por uma pequena diferença neste
ano, passado para quarto lugar na ordem de classificação
das rendás federais arrecadadas nos Estados.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Soares
Filho.

N. 878
Art. 22 - Redija-se:
"A Assembléia Nacional compôr-se-á de deputados elei

tos pelo povo brasileiro".
§ 1°. Dois terços da Assembléia Nacional serão eleitos por

quat.ro anos, mediante sistema proporcional e sufrágio di
réto, igual e secreto dos maiores de 18 anos, alistados na fór-
ma da lei. , .-

§ 2°. Um terço da Assembléia Nacional será eleito, tam
bem por quatro anos, mediante sufrágio d.iréto, igual e se
creto dos individuos sindicalizados na fórma da lei.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. "- Armand.(l
Laydner.

Justificação

O sufrágio dir.éto, igual e secreto assegura a expressão
máxima do pensamento da maioria. Previsto num terço de
representação de classe traduzirá êle a vontade da maioria,
- que é o proletariado.

N. 882
Ao art. 24, parágrafo_ único:
Suprimam-sea.s palaVras "nem contará tempo".

Justificação

Sendo o desempenho" de mandato legislativo servico pú
blico, não se justifica essa disposição.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1~:t3. - Daniel de
Carvalho. --
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N. 922

Art. 37, § 10 - Em vez de "30 dias depois" - diga-se-
Dois terços. - o

Justificação

Trata-se de uma das mais importantes funções da As
sembléia. devE:ndo ser exigido maior comparecimento.

Art. 37, § 1° - Em vez de "30 dias depois - diga-se 
45 dias depoIs."

Justificação

É preciso que se atenda á necessidade da convocação e
o diminuto tempo pode prejudicar o comparecimento.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. ==1reneo
Joffily. - Odon Bezerra. =

N. 938

Artigo 22 e seus parágrafos, redijam-se assim:
Artigo 22. A Assembléa Nacional compor-se-á de 300

Deputados do Povo Brasileiro, sendo a metade dêsse número
constituida de representantes de classes, eleitos pelo voto di
reto, secreto e proporcional, de acôrdo com a legislação em
vigor.

§ 1.0 O trabalhador sindicalizado poderá exercer o di
reito de voto apenas com a apresentação da carteira sindical,
independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 2.° A representação de classe compor-se";á dos seguintes
grupos de profissões: Empregados, Empregadores, Profissões
liberais, Funcionários públicos, Exército, Armada e Magistra.;.
tura, na proporção de 18 - 18 - 4 - 4- 2 - 2 - 2 por
cento, respectivamente.

§ 3. o Ao Exército e á Armada caberá elegerem, cada um,
um oficial, dois sargentos e dois soldados, eleitos pela classe
a que pertencerem, em números -iguais.

§ 4. 0 A representação a que se refere o § 20 dêste ar
tigo. estender-se-á ás eamaras Estaduais e Municipais e a
toda e qualquer outra especie de representação política e
técnica profissional existentes ou que se venham" a criar no
país.

Justificação

Numerosas emendas já foram apresentadas visando mo
aificar para melhor, naturalmente, as disposições do artigo
22 e seus parágrafos. ;

Representante da classe dos trabalhistas, eu venho ofe
recer uma emenda que no meu julgamento, consulta bem os
interesses das classes obreiras, sem prejudicar os interesses
das correntes políticas da nação. c

O princípio da igualdade de direitos orientou-me rela
tivamente á concessão do direito de voto aos militares" de
qualquer categoria, pois se êsse direito era "assegurado· ao
oficiál tão subordinado aos seus superiores hierárquicos como
o simples soldado, por que negá-lo á praça de pré?

O trabalhador sindicalizado está de posse de uma car
teira que o identifica e que tem fôrça de um documento ofi
cial, dada a oficialização do sindicato a que pertença.

.." Por êsse fundamen~9 justifica-se a fôrça probante que
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se' quer dar ás carteiras profissionais dos sindicatos, como
elementos que habilitem o sindicalizado ao exercicio do
voto.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Acyr Me
deiros. - Ferreira Néto.

N. 947

Substitua-se a Secção I, pela seguinte:
Secção I - Do Poder Legislativo - Capítulo I - Dis

posições gerais:
Art. .. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso

Nacional, com a sanção do Presidente da República.
§ 1.0 O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos:

a Camarados Deputados e o Senado.
§ 2.° A eleição para o Congresso far-se-á simultanea

mente em todo o país.
§ 3.0 Ninguem póde ser, ao mesmo tempo, Deputado e

Senador., .
Art. .. O Congresso reúnir-se-á, na Capital Federal,

independentemente de convocação, a 3 de maio de cada ano,
se a lei não designar outro dia, e funcionará seis mêses da
data da abertura, podendo ser adiado ou convocado extraor
dinariamente.

§ 1.0 Só ao Congresso compete deliberar sôbre a prorro
gação e adiamento de suas sessões.

§ 2.° Cada legislatura durará três anos.
Art. .. A Camara dos Deputados e o Senado traba

lharão separadamente e, quando não se resolver o contrário
por maioria de votos, em sessões públicas. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos, achando-se presente
em cada urna das Camaras a maioria absoluta de seus
membros.

Parágrafo único. A cada uma das Camaras compete:
Eleger a sua Mesa; /
Organizar o seú Regimento Interno;
Regular o serviço de sua polícia -interna;
Nomear os empregados de sua Secretaria,-;respeitados o:,

princípios estabelecidos nesta Constituição.
Art. - Os membros das duas Camaras, ao tornarem as

sento, contraírão compromisso formal, em sessão pública,
de bem cumprir os seus dev~res.

Art. Durante as sessões vencerão os Senadores e os
Deputados um subsidio pecuniário igual, e ajuda de custo,

, que serão fixados pelo Congresso, no fim de cada legisla-
tura, para a seguinte." -

Parágrafo único. O funcionário civil ou militar. que
tomar posse do lugar de Deputado não perceberá dos cofres
públicos, durante a legislatura, outro vencimento além do
subsidio, nem contará tempo, nem terá acesso, promoção,
ou outro qualquer proveito, do cargo que ocupava.

Art. ' .. Os Deputados e Senadores são inviolaveis por
suas opiniões, palavras e votos, no exercício de suas funções
e quando a estas atinentes.

Art. .. Os Deputados e os Senadores, desde- que tive
rem rec_ebido diploma até á nova eleição, não poderão ser
presos, .nem processados criminalmente, sem prévia licença
de sua Camara, salvo caso de flagrancia ,-em crime inafian
,çável. Neste caso, encerrada a formação âa;,~ulpa, o pro-
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cesso deverá ser remetido ao Presidente ~a Camara respe-:
ctiva, a qual caberá resolve:: sôbre o mereClrne~todas provas
e a procedência da acusaçao, se o acusado nao optar pêlo
julgamento imediato.

§ .. A imunidade, salvo flagrancia em crime inafiança
vel, protegerá o Deputado ou o Senador co~tra qu~lquer
prisão, civil ou militar; estender-se-á a quaIsquer mfra
cões anteriores á eleição, e o exonerará de depôr como teste
munha, ou de ser interrogado, sôbre assunto de qualquer
modo concernente ao exercício de suas funções.

§ .. Em tempo de guerra, os Deputados e Senadores
pertencentes ás forças armadas. bem como os que sendo
civis se lhes incorporarem, ficarão sujeitos ás leis e obriga
ções militares.

Art. .. Nenhum membro de. Congresso poderá:
10, ter contratos com o P01er Executivo, da União, dos

Estados, do Districto Federal, dos Territórios ou dos Muni
cipios, ou dele receber comissão ou emprêgo remunerado,
salvo missão diplomatica- de carater transitório e mediante
prévia licença da respectiva Camara.

2°, ser diretor de sociedade ou empresas que goze dos
seguintes favores da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Territórios ou dos Municipios: a) garantia de ju
ros ou quaisquer subvenções; b) privilegio (e qualquer na
tureza; c) isenção ou redução de impostos ou taxas; d) con
tratos de tarifas ou concessões de terras;

3°, exercer qualquer função pública durante-a legisla
tura, salvo as exceções do n. 1 deste artigo e do § 4° do
art. 27 ou não se exonerar de cargo demissivel ad-nutum.

Parágrafo único. A infração de qualquer das proibi
cões acima enumeradas importará na perda do cargo, decre
tada pela respectiva Camara, mediante parecer do seuPre
sidente, que o deverá dar ex-officio, ou provocado por qual
quer Deputado ou cidadão. Neste caso, o parecer será dado
dentro de oito dias após a reclamação. Se o Presidente não
se pronunciar, dentro do prazo, perderá a presidência, para
a qual não poderá ser reeleito, e a' Caroara deliberará inde-
pendente de parecer. .

Art. A ausência do Deputado ou Senador ás sessões por
mais, de seis meses _consecutivos importa _em renúncia do
cargo, e o Presidente' da respectiva Camara declarará incon
tinenti aberta a vaga e providenciará sôbre o seu preenchi
mento.

Art. O exercício das funções legislativas é incompa
tível com o cargo de qualquer outra durante as sessões .

.' Art. São condições de elegibilidade para o Congresso
Nacional:

1°, estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e
ser alistáveJ como eleitor;

2°.' para a Camara, ter mais de quatro anos de cidadão
. brasileiro; e para o Senado mais de seis.

Art. 27. O Congresso declarará, em lei especial, os
casos de incompatibilidade eleitoral.

Art. O Congresso elegerá uma Comissão Permanente
de 15 membros, que a representará no intervalo das sessões
e terá as atribuições que a lei e o regimento lhe conferirem.
O Presidente desta-:oComissão será o do Senado.

§ 1.0 O Congresso poderá criar comissões de inquerito;
e fal-o-á sempre que o requerer um quarto dos'seus membros.
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§ 2.° Aplicar-se-ão a êsses inqueritos as regras do pro
cesso penal. As autoridades judiciárias e administrativas pro
cederão ás diligências que essas comissões solicitarem e lhes
fornecerão os documentos oficiais que reclamarem.

§ 3.° Todas as c Comissões do Congresso serão eleitas
por voto secreto e sistema proporcionaL _

Art. Qualquer das Camaras do Congresso poderá fun
cionar desde que estejam presentes 10 Deputados; e não
funcionará quando a presença não atingir a êste número.
As deliberações, porém, salvo os casos especificados nesta
Constituição, serão tomadas por maioria de votos, presente,
pelo menos, metade e mais um dos membros de cada uma.

Art. .. Qualquer das Camaras, desde que o requeira um
quarto de seus membros, ou uma de suas comissões, convi
dará o Ministro mencionado no requerimento a comparecer
perante ela, afim de lhe dar sôbre assuntos ministeriais, em
dia e hora designados no convite, as explicações nêle pedidas.

§ 1.0 A faltà de comparência do Ministro, sem a devida
escusa, importa em crime de responsabilidade.

§ 2.° Qualquer Ministro poderá pedir ás Camaras, ou
ás suas comissões, designacão de dia e hora, afim de solicitar
providências legislativas necess"árias ao seu Ministério, ou
dar esclarecimentos sôbre assuntos a êle referentes.

Capítulo II ~ Da Camara dos; Deputados:
Àrt. A. Camara dos Deputados compor-se-á de repre

sentantes do povo brasileiro,. eleitos por três anos, mediante
sistema proporcional e sufrágio direto, igual e secreto, dos
maiores de 21 anos, alistados na forma da lei.

§ 1.0 O número dos Deputados será fixado por lei em
proporção que não excederá de um por cento e oitenta mil
habitantes. não devendo êsse número ser inferior a quatro por
Estado. .

§ 2.° A Camara poderá decenalmente alterar o nú
mero de representantes de cada Estado, -tendo em vista o
aumento da populac;ão, mas obedece.ndo ás prescrições do
parágrafo anlerior. -

§ 3.° O Território do Acre elegerá dois representantes.
A lei providenciará, quando oportuno, sõbre os outros Ter
rHórios.

Art. Compete á Camara a iniciativa do adiamento da
sessüo legislaliva e de toçlas as leis de impostos, das leis de
fixação das forças de terra e mar, da discussão dos projetos
oferecidos pelo Poder Executivo e a declaracão da procedên
cia ou improcedência da acusaçiío contra o Presidente da
República, nos t.ermos do arí. 53, e c.ontra os Ministros de
Estado, nos crimes conéxos com os do Presidente da Repú-
lli~. .

Capítulo fi - Do Senado:
Art. O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos têr

mos do art., e maiores de 35 anos, e em número de três
Senadores por Estado e três pelo Distrito F~deral, eleitos
pelo mesmo modo por que o forem os Deputados.
- Art. O mandato de Senador durará nove anos, reno

vando-se o Senado pelo terço, trienalJrl:ente.
Parágrafo único. O Senador eleito em substituição de

outro exercerá o mandato pelo tempo que restava ao subs-
_tituído. . ê

VOLUME III 21
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Art. Compele privativamente ao Senado julgar o. Pre
sidente da H.epública e os demais funcionários federaIs de..:.
signaclos pela Constituição, nos têrmos e pela forma que ela
prescreve. "

§ 1.0 O Senado, quando deliberar como tribunal de jus.,.
tiça,scrá presidido pelo Presidente do Supremo· Trlhunal

= Federal.
§ 2.° Nilo' proferirá' sen~ença condenatória, senão por

dois teroos dos membros presenl.es.
§ ::l.0 Não poderá: impor outras penas mais que a perda

do cargo e a incapacidade de ex.ercer qualquer outro, sem
prejuízo da U0ão da justiça ordinária contra o condenado.

Capítulo IV - Das atribuições do Congresso:
Art. É da competência exclusiva do Congresso Na-

cional:
a) decretar a intervenção nos Estados, nos casos das

letras c e f do art. 13;
b) tomar as conlas de receita e despesa de cada exer

cício financeiro;
c) resolver definitivamente sôbre os tratados e conven

ções com as nações eslrangeiras;
d) autorizar o PresirJente da República a decretar a

mobilizacão e a desmobilização; a permitir a passagem de
fôrças estrangeiras pelo território nacional; a declarar a
guerra, se não couber ou se· malograr o arbitramento, e a
fazer a paz, ad re(e1'endum do Congresso;

e) comutar e perdoar as penas impostas por crime de
responsabilidade;

f) aprovar ou rejeitar as nomeacões que dependam do
seu voto'

(f) d~claI'ar em estado de sítio um ou mais pontos do
território nacional e aprovar ou suspender o sítio decretado,
em sua ausência, pelo Presidp.nte da República;

-h) dar ou negar assentimento aos empréstimos exter
nos dos Estados ou Municípios;

i) conc~der anistia;
i) aprovar ou rejeitar as deliberações das Assembléias

Legislalivas, concernentes a incorporação, subdivisão, ou
desmembramenlo de Estados.

Art. Observadas as prescrições do art.. , compete pri- •
vativamenLe ao Congresso legislar sobre: .
. 1°, n. receita e a despesa, anualmente, orçando a pri-

meira (~ fixando a segunda, prorrogado o orçamento vigente
quando, até 31 de dezembro, o vindouro não estiver san
cibnado;

2°, operações de crédito a serem feitas pelo Poder Exe-
cutivo;

3°, a dívida pública e os meios de seu pagamento;
4°. a arrecadação e a distribuição das rendas federais~
50, o comércio exterior e interior, podendo estabelecer

ou autorizar as limitações exigidas pelo bem púl:!lico; o al
fandegamento de portos; criação - ou supressão - de entre-:
postos;

60, navegação-de cabotagem e dos rios e lagos do pais,
podendo permitira liberdàde da primeira se assim o exigir
o inLeresse_público; portos; viação férrea, rodoviária, aér~a
e respectivas organizações de terra; comunicações postals,
telefônicas, telegráficas, radio-telegráficas ou radio.-tele
fônicas ou outras quaisquer; circulação de automóvels;
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7°, O sistema monetário e o regime de bancos, bolsas, e
pesos e medidas;

8°, o sistema eleitoral;
9°, direito civil, comercial, criminal, processual, peni

tenciário e organização judiciária;
10, naturalização, imigração, passaportes e e:>:pulsão de

estrangeiros;
11, o trabalho, o capital e à produção, .podendo esta":

belecer ou autorizar as restrições que o bem público exigir;
12, licenças, aposentadorias e reformas, não as podendo.

conceder nem alterar por leis especiais;
13, as medidas necessárias a facilitar entre os Estados

a repressão do crime;
14, as medidas necessárias ao e:>:ercício dos poderes da

União e á execução completa desta Constituição;
15, todos os assuntos concernentes á defesa nacional e á

segurança interna da :Nação e de suas instituições, fixando
periodicamente, em leis especiais, as organizações e os efe
tivos do tempo de paz e os contingentes a serem fornecidos
pelas unidades da Federação; indústria e comércio de mate
rial de guerra de qualquer natureza e sua aplicação; requi
sições militares;

16, o regime especial a que devam ser submetidos os
trechos do território brasileiro necessários á defesa naoio
nal, inclusive a ocupação ou utilização transitó.·ia ou per
mane~te dos mesmos;

17, o plano e as normas essenciais ao regime sanitário
e ao da educação, bem como os meios de inspecionamento
de tais serviços, cabendo aos Estados a legislação comple
mentar; a criac.;ão de institutos federais de educação, de
qualquer natureza, em todo o país;

:18, emprêgos públicos federais, e criação, supressão e
,vencimentos dos cargos das secretarias da Assembléia Na
. cional, do Conselho Supremo, dos Tribunais Judiciários e dos
Eleitorais, bem como do Tribunal de Contas e do Tribunal
;Militar;

. 19, pesca nas águas da União e florestas;
20, modificações á uniformidade dos impostos federais,

mediante proposta do Conselho Supremo, e para atender
ás condições peculiares àe certos Estados. quando o exigi
rem os interesses gerais de suas populações; suhsídios aos
Estados, no caso do ari. 12; elevação de Territorio a Es-
tado; .

21, organização municipal do Distrito Federal e servi
ços nele reservados á Uniã.o.

Capítulo V - Das leis e resoluções:
Art. Salvas as exceções do art. , todos os projetos

de lei odem ter origem indistintamente na Camara, ou no
Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros.'

Art. 37~ o projeto de lei adotado numa das. Camaras
será submetido á outra; e esta, se o aprovar, envla-lo-á ao
Poder Executivo que, aquiescendo, o sancionará e pro-
mulgârá. ."

§ 1.0 Quando o Presidente da República julgar um p.ro
jeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou con-.
trário aos interesses nacionais, o vetará, total ou parcial-·
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mente, dentro de dez dias úteis a contar daquele em que
o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com os motivos do
véto, o projeto ou a parte vetada á Camara onde êle se
houver iniciado.

§ 2.° O silêncio do Presidente da República no decêndio
importa a sanção; e, no caso de ser esta negada, quando já
estiver encerrado o Congresso, o Presidente dará publicidade
ás suas razões.

§ 3.° Devolvido o projeto á Camara iniciadora, aí se
sujeitará a uma discussão e a votação nominal, consideran
do-se aprovado, se Çlbtiver dois terços dos sufrágios presen
tes. Neste caso, o projeto será remetido á outra Camara,
que se o aprovar pelos mesmos tramites e pela mesma
maioria, o enviará, como lei, ao Poder Executivo, para a.
formalidade da promulgação .

. § 4.° A sanção e a promulgação efetuam-se 'por esta.s
fórmulas:

La "O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei (ou resolução) ."

Art. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 20 e 3° do
art. 37, o Presidente do Senado ou o Vice-Presidente, se o
primeiro não o fizer em igual prazo, a promulgará, usando
da seguinte fórmula: "F., Presidente (ou Vice-Presidente)
do Senado, faca saber aos que a presente virem que o Con
gresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei (ou r~sG
lução)" .

Art. O projeto de uma Camara emendado na outra
volverá á primeira que, se aceitar as emendas, envia-la-á,
modificado em conformidade delas, ao Poder Executivo.

§ L° No caso contrário, volverá á Camara revisora, e se
as: alterações obtiverem dois terços dos votos dos membr03
presentes, considerar-se-ão aprovadas, sendo então remeti
das com o projeto á Camara iniciadora, que só poderá re
prová-las pela mesma maioria.

§ 2.° Rejeitadas dêste modo as alterações, o projeto será
submetido, sem elas, á sanção.

Art. Os projetos rejeitados, ou não sancionados, não
poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.

lustificação

A supressão do Senado deve figurar entre as inovações
::nenos felizes' do projeto de Constituição que o Chefe do Go
-.·êrno enviou á Assembléia Nacional Constituinte.

Os argumentos que a determinaram foram visivelmente
inspirados em realidades políticas européas, por inteiro ex
tranhas .ao meio e ás, tradições brasileiras.

Considerou o Sr. Prudente de Moraes Filho, "com alguns
de seus livros" que o Senado era '''uma instituição ante
democrática e em franca decadência, embora conservado na
maioria das nações". E passou a' apoiar-se, para afirmá-lo,
na opinião suspeitissimade Jimenez de Asúa, presidente da
Comissão Parlamentar que organizou o projeto de Consti
tuiçãoda Hespanha" quando escreveu ""que essa camara já
não é hoje primeira nem segunda não sendo mais do que
8imples lembrança ,do ,passado, que o tempo 'Varrerá".' (Ata
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da 5a reumao d?- Subcomissão do anteprojeto de Consti
tuição. )

Esqueceu-se o eminente jurista patrício de que Jimenez
de Asúa não é ainda autoridade abalizada em Direito Consti
tucional, sem embargo de sua fulgente glória de criminalis
ta; e que na Hespanha, como em geral em todos os regimens
republicanos nascidos dos escombros de monarquias derrui
das, os arrebatamentos da mistica revolucionária fulmina
ram o Senàdo por um único e evidente motivo: por ser uma
Camara de tradições aristocráticas, e s6 por isso antipatica
aos fervores de republicanos triunfantes. Fenômeno bana
lissimo de reflexo revolucionário. Parà,::que disso-~'con
vençamos, basta lêr-se, entre outros documentos referentes
á Alemanha e á Austria, o discurso de Indalecio Prieto, pro
nunciado, nas Côrtes Constituintes da Hespanha, em nome
da maioria socialista, partidária da Camara única. (Arturo
Mori - Cronica de las Côrtes Consto - vaI. IV, pago 4.3).
Aliás, nenhuma prova melhor se poderia darem favor do
Senado do que a maneira pela qual aquelas Côrtes delibera
ram a sua supressão. Com efeito, uma das melhores provas
da utilidade da SegundaCamara, como processo de eq'llilibrio
e c01'1'eçúo das demasias e inadvertências da Camara popular,
reside no fato, francamente escandaloso, de que a Constituin
te hespanhola condenou o Senado por uma votação de 140
deputados contra 83, á qual faltaram, porém: por circunstan
cias extranhas ao debate, 220 deputados! Por isso, salientava,
desalentado, o ilustre Santiago Alba: "Es verdaderamente
doloroso, que en cuestiones fundamentaes, en problemas de
esta transcendencia e importancia para la vida deI pais, no
haja más que la mitad de diputadosl" (Arturo Mora, op. cito
pags. 50, 52 e 56.)

Vê-se bem quanto a Sub-Comissão do Itamaratí andou
mal em beber inspiração no exemplo hespanhol ...

2.° O outro autor a que se arrimou o impugnador
do Senado, no seio da Sub-Comissão, foi o preclaro Sr. Assis
Brasil, de autoridade indisputavel para versar o assunto. O
Sr. Prudente de Morais reproduz os argumentos por S. Ex.
aduzidos em favor da dualidade de Camaras, mas. préfere
destacar o periodo no qual o nosso conspícuo e culto colega
não considera "a dualidade legislativa, coisa essêncial ao re
gime político adotado hoje no Brasil", pois que "não julga
ria perdida a república presidêncial se o Senado e a Camara
de deputados se reunissem em um corpo só". (Ata citada.)

Não há negar: póde haver república presidêncial sem
dualidade de Camara. Neste ponto estámos de pleno acõrdo

, ~om o Sr~ Assis Brasil. Mas S. Ex. não afirmou ql:2e podes
se haver re{Jime federativo sem dualidade de. Camara e isso
é o· que mais importa, porquê uma das características es-.
senciais desse regime consiste precisamente na eXIstência de
uma Camara que represente a Nação, org'J.nizada federativa
mente e uma outra que represente os Estados-membros, em-

"quanto unidades elementares da associação política federal,
É esta, pelo menos, a lição dos mestres (V. Mouskheli, Teor,
Jurid. del Est. Fed. ed. hesp. 1931, pago 291; Le FuI', La
Conf. d'Etetl'Et. Fed. pago 603 e seguintes; Carré de Mal
berg, Th. Gen. de l'Etat, vol. 2, n. 450, pago 557; Esmein,
El de Dr. Consto - voI. 1°, pago 138; Woodrow Wilson 
L'Etat - voI. 2, n. 1902, pago 224;Chimiente, Dr. Cons.
ltal. pago ·336; Barthélemy - Duêz - D,'oit Consto pago
403; João Barbalho, - Consto Fed. Bras. 1924, pago 79, ar-
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tigo 16; Carlos Maximiliano, Com. a Const. Bras. 19l8"}Ja
gina 264).

3.° Mas, a Sub-Comissão não qqÍs examinar o tema por
êsse relevante prisma da teoria. Baixando a depôr sôbre o
que viu ao lJassar pela política referiu-se o eminente senhor
Prudente de Morais Filho a algumas desinteligências havidas
entre Senado e Camara a propósito .{le orçamentos ...

Ninguem ignora que a Camara, mais culpada do que o
Senado, sámente a este mandava o orçamento ao exaurir-se
o tempo ele trabalho do Congresso, dêsse feitio obrigando-o,
indiretamente, a aceitar quanto ela tivesse votado, sob pena
de, se o não fizesse, correr o risco de privar a República de
sua lei de meios. O Senado, depois de repetidas tentativas de
tal jaez, resolveu Vlrar' o feitiço contra o feiticeiro e obrigar
a Camara a acolher sem debate as suas emendas, por iden
tico motivo ... E aí está a que se reduziram os atritos apon
tados. ,Eles, todavia, não foram habituaes: foram esporádi
cos. Em conLt'aposição a isso, deveria a Sub-Comissão aten
tar para os relevantes serviços prestados pelo Senado em di
ferêntcs circunstancias da nossa vida pública. Durante lar
go espaço de tempo êle abrigou as figuras culminantes da
nossa política e contras Leou, quanto possível, o poder do Pre
sidente da República. A obra propriamente legislativa do Se
nado é considerável e digna de aplausos. Basta que lembre
mos os seus trabalhos na elaboração do Código Civil.

4.0 Outro argumento que influiu no voto da Sub-Comis
são foi o do talentoso e brilhante Sr. João Mangabeira, que
se manifesLou pela supressão do Senado, porqu,ê era consti
tuído paI' sufrágio do mesmo eleito1'ado constitutivo da Ca
mara. Foi especialmente sôbre este argumento que Se apoiou
o eminenLe Sr. Osvaldo Aranha. Ora, se a origem era co
mum, os prazos (lo exercício de funções eram muito diversos
e estes é que davam ao Senado um nítido traço de distinção.
O deputado, eleito por três anos, para que a Camara ficasse
em frequente 'contaeto com as variações da opinião que de
veria representar, estava, por isso mesmú, mais sujeito ás
flutuações dessa opinião e: mais subordinado aos interesses
pa.rtidários que podessem concorrer para a sua reeleição. O
Senado, não: eleito por nove anos, deveria ser uma expressão
do que houvesse de estável e contínuo naquela opinião, po-

. dendo, elo mesmo passo, atuar com a independência que lhe
provinha de uma permanência compreensiva de dois qua
trienios presidenciais I As mutaçúes necessariamente reper
cussivas sôbre o primeiro sofriam as. resistências retificado
1'as oferecidas pelo segundo. E aí está uma outra face 1'ele
vantissima do problema q'ue escapou ao setor visual da Sub-
Comissão. - ,

5.° É indubitável que a "política dos governadores" pre
,iudicou de maneira sensivel o rendimento constitucional do

'Senado, como órgão de contrapêso da aoão presidencial. Mas,
a Camara sofreu por igual essa perniciosa influência. Ora,
mantida a Camara, com a esperança de que os tempos novos
110S proporcionem um legislativo indépendente e á altura de
suas finalidades, legítimo se torna que depositemos idêntica
confiança no Senado regenera90 pela Revolução.

6.° Mas, o ~enado que actotamos, ademais de suas fun
ções de equilibrio, de moderação e de revisão da atividade .
legislativa, tão elogiadas pelos constitucionalistas de nota,
a começar do irreverente Duguit, e de seu papel de coordena
ção da vontade dos estados-membros com a v,ontade geral da
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Nação, elaborada pelo órgão legislativo, tem, no regime fe
derativo, umainsuprivel funcão política: a de equiponderar
a representacão dos Estados de território, populacão e ri
qUe;la extremamente desiguais.

Foi a necessidade dessa equiponderação que deu origem
ao Senado Fede'l'a~ do tipo americano . Salienta-o Bryce:
"This master-píace of the Constitution makers, was in fact
a happy accident". "Ninuem, - prossegue êle - na Conven
ção de 1787, levantou a idéa de um Senado nos moldes da
quele que afinal surgiu de suas deliberacões. :Ele irrompeu
das mãos da Convencão como resultante forcada da necessi
dade de conci~ia'l' as exigências opostas dos grandes e dos pe
q1tenOs Estados. A concessão de uma representação igual no
Senado levou os pequenos Estados a aceitarem o princípio
da representacão proporcional á população para a Camara
dos Representantes. Numa série de outros pequenos acàrdos
combinados entre os partidários da soberania popular, a
corporificar-se na Camara, e os do poder unitário, corporifi
cados no Presirlente, acabou de dar ao Senado as funcões e
atributos que o caracterizam. Quando a obra que inconciente
mente haviam aperfeicoado estava concluida, os ~eaders da
Convenção se aperceberam de sua excelência e a defenderam
por meio de argumentos nos quais se sente a nota de uma
conviccão sincera". (Bryce - The Am. Commonwealth 
1896, i o voI. Dag. 112). Entre nós por jgual, essa foi. sempre
uma das justificativas primal'ciais da exisU)ncia do Senado.
(.João Barbalho, op. cU. pag. 124; Carlos l\In,ximiliano, op
cito pag. 329; Aurelino Leal, TIL. e P1't. da Consto Fc. Bras.
- 1925, pag. 455). Tanto essa função era de importancia
viceral que, para supri-la, teve a Subcomissão de envere
dar no rumo da.s providências mais arbitrárias, empíricas e
ilegítimas, afim de atenuar a desigualdade de representação
dos nossos grandes e pequenos Estados.

7.0 Com efeito, para isso teve a Subcomissão que ape
lar para a fixaoão de um máxi1no e um mínimo á represen
tàção dos Estados. Compreende-se a fixa\:.ão de um mínimo
O1/, de um máximo. O que se não pode admitir é a fixação si
multaneá: de um máximo e de um mínímo-o que equivale á
soma virtual de duas injustiças, a saber, a de aumentar ar
bitrariamente a representação dos pequenos Estados e a de
reduzir arbitrária e concomitantemente a dos grandes. Se o
interesse nacional recomenda a primeira providência,' desa
conselha a segunda, porque de duas uma: ou os grandes Es
tados, diminuídos na sua legítima autoridade política, decor
rente de sua populacão e de sua riqueza, se desinteressarão
das atividades da União ou se coalizarão para a imediata re
forma do texto 'constitucional restritivQ, quer por via nor
mal, quér revolucionária, quando não para se constituirem
em Nações independentes. A fixacão simultanea de máximos

. e minimos para a representação dos Estados não se poderá
--explicar jámais á luz de qualquer teoria democrática de re

presentação política. Terá que ser puramente arbitrária, in
,jurídica e anterepublicana. Um dos princípios básicos da de
mocrácia é o da igualdade de todos peranté a lei, sobretudo
perante a lei política. Ora, fixar maximos e mínimos á re
presentacão popular dos Estados seria neg'?r êsse postulado
fundamental dodiretio público moderno e excluir, por puro
capricho, da possibilidade de goso de um direito, não pe
quena parcela de população dos grandes Estados, instituindo
para o povo destes um tratamento desigual e injusto. Mas,
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nem s6 em relação ao povo a quebra daquele princípio se
verificaria, porque também os Estados, enquanto unidades
elementm'es da associação política federal, passariam a ser
tratados desigualmente perante a Constituição Federal, lei
das leis, e que também de sua vez seria antejurídico e ante
republicano. Fora de dúvida, porque na teoria jurídica" do
Estado federal, o estado-membro articula-se á União, com a
categoria elementar de unidade, idêntica á do próprio cida
dão, e por isso como investido do mesmo direito fundamen
tal á igualdade. Duplamente injurídica e iniqua será, pois,
a adoção de quaesquer critérios arbitrários e empíricos, ten
dentes á supressão dessa igualdade, que já sofre, com a fi
xação de um m'ínimo para os pequenos Estados, não pequena
restrição.

,Se o que se pretende é assegurar aos ,Estados uma con
veniente equiponderação de voto na elabõração legislativa
federal, o que se tem a fazer é manter-se o Senado, porque
neste os Estados não se representam em função de suas popu
lações, e sim em função de sua categoria de membros da cor
poração política federal, com essa categoria adquirindo o
direito á igualdade de representação.

8.0 É com esses fundamentos que a emenda restabelece
o Sen~do e suprime a fixação do máximo da representação
instituida pelo § 10, do art. 22, do projeto em Mesa. Por isso
volta ao sistema da Const,ituição de 1891, baseando a repre
sentação sôbre a populaçi:io e não sôbre o eleitorado, conci
liândo, todavia, os dispositivos daquela com os do projeto,
sempre que os deste poderam ser aproveitados.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Odilon
Braga. - Bias Forte.~. - P.' Matta Machado. - Furtado de
Menezes. - Delfim Moreira. - Aúqusto Viégas. - José
Alkmirn. - Lycurao Leite. - Vieira Marques. - Bueno
Brandcio Filho.:- Martins Soares. - Raul Sá. - Negrão
de Lima. - \Valdomiro Magalhães. - Celio Machado. - Au
gusto de Lima. - João Jacques Montandom.

N. 967

Ao artigo 21 - Substitua-se, depois das palavras: ,
"maioria dos deputados" pelas seguintes: "maioria dos depu
tados, da Comissão Permanente, do Conselho Supremo, ou
pelo _Presidente da República."

Justificação

O critério da convocae,ão pelos deputados, isto é, pela
sua maioria, deve ser o da Comissão Permanente e do Con
selho Supremo. Pelo menos, se esta é a intenção, melhor que
fique ela bem expressa, evitando dúvidas se para tal seria
necessária ou não a respectiva maioria. -

Sal~ das Sessões, 19 de Dezembro de 1933~ - Leondo
Galrão. -- Pacheco de Oliveira. - Gileno Amado. - Cle
mente Mariani. -,Lauro Passos. - Arthur Neiva. - Ma
noel Novaes. - Arnold Silva. - Francisco Rocha. - Me
deiros Neto. - Attila Am~ral. - Alfredo Mascarenhas. 
Paulo Filho. - Marques dos Reis. - Edgard Sanches.
Magalhães Netto. - Homero Pires.-- Arlindo Leoni,'
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N. 968

Ao Capítulo I da Secção ia do Título 1°.

Ao art. 22, reâija-se: "A Assembléia Nacional compor
se-á de Deputados eleitos pela população de cada Estado, por
quatro anos, mediante sistema proporcional e sufrágio dire
to e secreto dos maiores de 18 anos, alistados na forma da
lei."

Ao § iOdo art. 22, redija-se: "O número dos Deputados
será estabelecido na proporção de um por 150.000 habitan
tes até o número de 20, e daí" por diante na proporoão de
um por 300.000. Nenhum Estado poderá eleger menos de
seis nem mais de quarenta deputados. Não se reduzirá o nú
mero das representações atuais que excedam a essa pro
porção.

Justificação

Há necessidade de ampliar a representação, quer pelo
golpe sofrido pelos Estados menos populosos com o desapa
recimento do Senado, quer para melhor funcionamento do
sistema eleitoral adotado, qual o da r~presentação proporcio-
nal ás =correntes de opinião. - -'

Quanto á limitação do máximo de representantes é ato
de justiça. Desenvolveram-se alguns Estados á custa; é ver
dade, do trabalho inteligente de seus filhos e graças ás con
dições "naturais de clima, fertilidade do seu solo e posição
em rela<.:"ão aos núcleos centros de nossa civilização. A êsse
desenvolvimento, porém, não foi extranho, como fator, a
União, atravéz de recursos auridos da econõmia nacional. O
sistema consubst.anciado na emenda atende a palpitantes
necessidades da unidade nacional.

Sala das Sessões. 19 de Dezembro fle 1933. - J!etiei1'os
Netto. - Leoncio Gal1·ão. - Pacheco de Oliveira. - Attila
Amm'al. - F. Magalluíes Netto. - Clemente Mariani.
Edgard Sanches. - Alfredo Mascarenhas. - Manoel Novaes
- Marques" dos Reis. - Gileno Amado. - Francisco Rocha.
- Lauro Passos. - Arlindo Leoni. - Arnold Silva. - Pau-
lo Filho. -,- Alfredo !llascarenhas. - Homero Pires.
Art/w.r Neiva.

N. 969

Ao artigo 23, n. 1°, acrescente-se: .. ou cargo de ma
gistério para o qual haja sido indicado pela Congregação do
estabelecimento de ensino, mediante concurso. "

Parágrafo único: Redija-se assim:
"A incompatibilidade importará na perda do mandato

de deputado decretada pela Assembléia, decidindo. sôbre pa- "
recer do seu presidente que o deverá dar ex-oflicio, ou pro
vocado por qualquer deputado ou cidadão, dentro dos oito
dias seguintes á reclamação,· sob pena, neste caso, de perder
o cargo, para o qual não poderá ser reeleito e deliberar a
Assembléia independente" do parecer.

"Da decisão haverá recurso voluntário para o Conselho
Supremo, que sómellte poderá revogá-la por 2]3 dos seus
membros." -
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lustificação -

Obter uma catedra num estabelecimento de ensino, por
concurso, não diminue, antes eleva~ a autoridade do Deputado.

As nocões de incompatibilidade e proibicão acham-se um
tanto confusas no anteprojeto. O parágrafo único tem exces
so de periodos para um dispositivo legal independeD;t~. A
pérda do mandato não pode ficar subordinada ao julgamento
único da Assembléia, levada muitas vezes, ou geralmente, a
decidir pelo critério político. Entre numerosos eX6tnplos, o
recentissimo da Alemanha, onde os representantes dos par
tidos opostos aos nazistas se viram despojados dos seus di
reitos, merece ser ponderado.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - CLemente
:Jlariani. - AUila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel No
'Vaes. - Paulo Filho. - MagaLhães Netto. - Marques dos
Reis. - Arnold Silva. ~ lyledeiros Neto. - Leoncio Galrão.
- Gileno Amado. - Alfredo Mascarenhas. - Homero Pi
res. - Francisco Rocha. - Edgard Sanches. Arthur
Neiva. - Arlindo Leúni. - Pacheco de Oliveira.

N. 970

Ao art. 25, diga-se:
"Em caso de vaga, sucederá ao Deputado que lhe deu

origem o seu suplente, na fórma da lei eleitoral. Se não hou
ver suplente e a legislatura não estiver no último ano, o
Superior Tribunal Eleitoral mandará proceder a nova elei
~flO, dentro de 60 dias da ocorrência da vaga.

Parágrafo único . A ausencia do Deputado ás sessões, por
seis meses consecutivos, salvo caso de licenca, concedida pela
Assembléia, que convocará o suplente, se houver, para substi
°tuÍ-lo, importa em renuncia do mandato e o Presidente da
Assembléia decretará, incontinente, aberta a vaga comuni
cando-a ao Superior Tribunal Eleitoral, para que marque
a nova eleição, se for caso."

Justificação

A Constituição não deve ser um obstaculo ao aperfeiçoa
mento da legislação eleitoral. Esforçamo-nos por estabelecer
o regime dos partidos, um de cujos postulados é a indicacão
por êsses ór:gãOS de opinião pública dos representantes que
lhes assegure o seu quociente I.?roporcionaI.

Há toda ,a vantagem em que se diga quem mandará pro
ceder a nova eleicão, como fazia a antiga Constituição e se
fixe precisamente o przao, que aquele, sem prande precisão
determinava fosse imediato. O Superior Tribunal Eleitoral,
isento de paixões políticas, é o indicado para a prática desses
atos e o prazo máximo de 60 dias, com as atuais comunica
ções tel~gráficas é suficiente para qualquer ponto do país.

Sala das Sessões, 16 de Dezeml)ro de 1933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel No
vaes. - Paulo Filho . .:.- F. Magalhães Netto. - Arnold
Silva. - Medeiros Netto. - Pacheco de Oliveira. - Arlindo
Leoni. - Arthur Neiva. - Leoncio Galrão. - Alfredo Mas
carenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Francisco
Rocha. - Edgard SancJtes. "
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N. 971

Ao art. 26, redija-se assim:

"No exercício do mandato, os deputados serão inviolá'
veis por suas opiniões, palavras e votos.

Parágrafo único. A inviolabilidade não se estenderá ás
palavras que o deputado proferir, ainda mesmo em sessão da
Assembléia. sem relação com o exercício do mandato; aco
bertará, porém, a publicação fóra da Assembléia de tudo o
que o deputado praticar em sessão, no exercício do mandato
ou fora das sessões, em defesa própria ou da mesma As
sembléia.

Justificação

Na terminologia do nosso direito constitucional, o exer
cício da função de representante do povo sempre se chamou
- mandato - e não - cargo. O § 1°, como se acha redigido
no anteprojeto, em vez de constituir uma restrição ao prin
cípio estabelecido no corpo do artigo, envolve uma regra em
sentido oposto, subordinada, posteriormente· a uma restri
ção que restabelece, em parte o disposto in princi
piurn. O mandato de deputado exercita-se na Assembléia
e não fora dela e, assim, a inviolabilidade não deve ultrapas
sar êsse limite, a não ser para assegurar ampla repercussão
no país, dos aLos praticados-no exercício do mandato ou para
garantir o direito de defesa. A emenda dispõe a respeito.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
lr!ariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - F. Maga
lhães Netto. - Paulo Filho. - Arnold Sílva. - Medeiros
Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo Jlascarenhas. - Gile
no Amaral .- Homero Pires. - Francisco Rocha. - Edgard
Sanches. - Arthur Neiva. - Arlindo Leoni. - Manoel No-
vaes. - Pacheco de Oliveira. .

N. 972

Ao art. 27, redija-se assim:

"Desde o recebimento do diploma até a reunião da nova
, Assembléia os Deputados não poderão ser presos nem pro

cessados criminalmente, sem prévia licenc-a da Assembléia,
salvo flagrancia em crime inafiançável. Neste caso, encerr·ada
a formação da culpa, o processo será, sem perda de tempo,
remetido ao Presidente da Assembléia, cabendo a esta, ou. no
intervalo das sessões, a Comissão Permanente, resolver defini
tivamente sônre o merecimento das provas e a procedência
da acusação, bem como se ao interesse nacional convém a
·libertação-;~temporária do Deputado para o exercício do seu
mandato. "

Suprima-se o § 2.°

Justificação

Entre o encerramento da sessão final de legislatura e as
- eleições pr6ximas há um intervalo, durante o qual pode a
Assembléia ser_convocada extraordinariamente e não faz mal
a declaração eXpressa de que as imunidades persistem du-
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rante êle, como fazia a Constituição de 91 .A matéria do § 20

foi incorporada ao artigo.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente

}lariani. - Attilá Amaral. - Lauro Passos. - Manoel No
vaes. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. - Arnold Sil
va. - Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo Mas
carenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Francisco
Rocha. - Edgard Sanches. - Arthur Neiva. - Arlindo Leo
ni. -'- Pacheco de Oliveira.

N. 973

Ao art. 28, suprima-se:

Justificação

Rarissimos são, entre nós, os casos de atentado ao de
côro da Assembléia. Mais de temer é o arbítrio das maiorias,
interessadas em se desfazerem de adversários incômodos.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel No
vaes. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. - .4.rnold Sil
va. - :Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo Mas
carenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Francisco
Rocha. - Arthur Neiva. - Arlindo Leoni. - Pacheco de
Oliveim.

N.974

Ao art. 29: Substitua-se pelo seguinte:
Art.29. A Assembléia elegerá um Deputado por Estado

e pelo Distrito Federal para comporem a Comissão Perma
nente que a representará no intervalo das secções e terá
as atribuições e direitos que a lei e o regimento lhe confe
rirem inclusive o subsídio.

Parágrafo único. O Presidente: desta Comissão será o
da Assembléia, tendo sómente o voto de desempa.te.

Sala das Sessões. Dezembro de 1933. - Pacheco de OT.i
veira. - Leoncio Gfl11'iío. - Gileno Amado. - Cle-mente Jlla
riani. - A1'nold Silva. - Lauro Passos. Arthur
Neiva. - F1'ancisco Rocha. - Jfedeiros lVctto. - .4ttila
Am.aral. - Alf1'cdo M<'..scarenhas. - Bom.ero Pires. - Paulo
Filho. - Ed{fa7'd Sancltes. - JIanoel Novaes. - F . .:.lJa{Ja-
lhães Netto. - Arlindo Leoni. .

Justificação

Não se pode dizer que a Subcomissão Qrtrél1üZalluL-d do
anteprojeto tenha tido o pensamento de que a escolha -seja
por Estados, desde que a estabeleceu apenas com-15 membros.

:Mas o Senado não figura no anteprojeto e não é fora
de propósito que,' á maneira do que se fez para compor a
Comissão encarregada de emr parecer sôbre: o anteprojeto,
se atribua. á Comissão Parlamentar, de que trata o artigo
emendado, a representação dos Estados e do Distrito Fe
deral. escolhendo cada bancada, pelo critério adotado para
aquela outra comisão, um dos deputad,os que a formam.

Quanto ao voto do Presidente da Comissão, natural é que
ele sómente possa desempatar, para que o seu Estado não
tenha uma condição desigual á dos outros.~-
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Em relação ao subsídio não seria· possível negar aos
membros da Comissão Parlamentar aquilo que o próprio
ante-projeto deu aos membros do Conselho Supremo (§ 20

do art., 67), nem admitir que a função dos deputados com
ponentes daquela Comissão seja apenas honorífica.

N. 975

Aos SS 10 e 2° d.o art. 29. Passe o § 1.0 a constituir ar
tigo e os §§ 20 e 3°a ser os §§ 1° e 2°, sendo que a êste se
acrescentem as palav-ras: "de correntes de opiniões na As
sembléia representadas".

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de 1933. c - Pacheco
de OUveira. - Leoncio Galrão. - Gileno Amado. - Cle
mente jlfariani. - Manoel Novaes. - Lauro Passos.
Arthur Neiva. - Medeiros Netto. - Francisco Rocha. 
Arnold Silva. - Attila Amaral. - Alfredo llIascarenhas. 
Paulo Filho. - Homel'o Pires. - Edgard Sanches. - F.
Magalhães Netto. - Arlindo Leoni. - Francisco Rocha.

Justificação

Da simples leitura do art. 29 e seus parágrafos, vê-se que
os parágrafos não dizem respeito ao disposto no mesmo ar
tigo. Quanto ás palavras "correntes de opiniões na Assem
bléia representadas", é: isso uma consequencia do sistema de
representação que o espírito revolucionário adotou no Có
digo Eleitoral e no próprio anteprojeto de Constituição.

N. 976

Ao arL. 30° - Redija;..se assim:
. "A Assembléia não poderá funcionar sem a presença de

2·0 aeputados pelo menos". O mais como está.

justificação

A redação do anteprojeto não .foi feli:z;. Funcionar a
Assembléia com 10 deputados apenas parece que não con
tribuirá: para prestigiá-la no conceito público. 20 depu
tados para. comparecer sempre se acharão mesmo quando a
maioria tenha interesse em não dar númeru.

Sala das Sessões. em 16 de Dezembro de 1933. ~le
mente Mariani. - AÚila Amaral. - Lauro Passo.ç. - Ma
noel Novaes. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. ~
Arnold Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio Galráo. - Al
fredo Mascarenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires.
Fl'ancisco Rocha. - Edgard Sanches. - Arthur Neiva.
Arlindo Leoni. - Pacheco de Oliveira.

N. 977

Ao art. 31° - Diga-se - "ministro de Estado".

Justificação:

Há outros miIlistros, na ternnnologia constitucional.
Sala das Sessões, 1.6 de Dezembro de 1933. - Clemente

Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel
'Novaes. - F. Magalhães Netto. - Paulo Filho. - Arnold
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Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - /ilfredoj
Masca1·enhas . ....:... Gileno .4.mado. - Homero Pires. - Fran
clsco Bocha. - Edgm'd Sanches. - Arthur Neiva. - Ar-
lindo Leoni. - Pacheco de Oliveira. ~

~. 978

Ao art. 32° - Diga--se:
"a) - organizar seu regimento interno, eleger sua me::;a

e suas comissões; .. , c) fixar, para a legislatura e o pe
ríodo a se iniciarem, o subsídio e a ajuda de custo dos
seus membros e, o subsidio do Presidente da República e
dos Ministros de Estado";

Substiíúa-se a letra li, inexislente no atual alfabéto,
pela leLra l e assim por diante.

Em vez de "Assembléias Legislativas", diga-::;e Assem
bléias Estaduais".

O mais como está.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemcnie

Maríani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Paulo Fi
lho. -]i'. Magalhães Netto. - Arnold Silva. - Medeiros
iVetto. - Leoncio Galrão. - Alfl'cdo Mascarenhas. - Gi
leno llmado. - Home1'o Pil·es. - Fl'ancisco Rocha. -Ar
tIl.Ul· Neíva. - A1'lindo Leoni. - Manoel Novaes. - Pa
checo de Oliveira.

N. 97-9

Ao n. 1 do arL. 33- Onde diz: "até 31 de Dezembro",
diga-se: "até 3 de Novembro" .

.Justificação

A experiência demonstra fartamente os inconvenientes
de uma lei a entrar em execução sem ser conhecida. O exe
cutivú devú Ler tempo [Jura (} seu véto. O retraimento da
quelcprazo, terá. ademais, a virtude de dar um golpe: TIl,
prática, que se tornou regra, dus prorrogações das sessões
até ° ú.Hlmo dia do ano. Os longos períodos das sessões le
gislativas ou obrigam os Deputados a serem faltosos. ou os
deslocam das suas. ulividaçlcs profissionais nos Estados. tor
nando-os profissionais. da pO]i[.ica. quundo não tran:;ferem
residência c domicílio para a CUI)ital Federal. perdendo o
contácto direto com as circl1nscricõcs que representam. Em
qualquer hipótese o resultudo li detrimentoso aos costumes
políticos.

Sula das Sessões. em 19 de Dezembro de 1933. - Jle
deú'os i'ietto. - Leoncio G<t!rão. - Pacht?cQ. de Olívp.ira..
- Atlila Ama1'al. - F. Magalhães Netto. - Gileno Amado.
- F1'ancisco Rocha. - Lanro Passos. - Arlindo Leoni.-
Clemente Mm'iani. - Edgard Sanches. - Alfredo ltfasca
renhas. - I1Ianoel'Novaes. - Arthur Neiva. - Paulo Pi
Zho. _r Hornel'o Pires. - .4.rnold Silva. -

N. 980

Ao art. 33 - Redija-se assim: ;o

"Compete privativamente á Assembléia legislar sôbré:
70 os sistemas de moedas, pesos e medidas, bancos e

bolsas';
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9°, 0, direito substantivo, o adjetivo, a organização ju
diciária e o regime penitenciário;

11, ° trabalho, o capital e a produção, podendo estabele
cer ou autorizar as restrições que o bem público exigir, com
recur§io dos interessados para o Conselho Supremo;

19, caça e pesca, nas terras e águas da União;
20, subsídios e auxílios aos Estados, no caso do art. 12;

Acrescente-se:
22, florestas".

Justificação

r - A Assembléia pode manifestar o seu pensamento por
dois processos: resoluções e leis. Das primeiras cogita o ar
tigo 32, das segúndas o 33. Legislar significa "fazer leis"',
e se o art. 35 estabelece as normas da sua elaboração, a sua
observancia estã implícita no que· atribue a competência le
gisferante. A referência importa, pois, numa redundancia,
sem contar a homofonia: "cinco compele".

II - Em arimética sempre se disse "sistema" e não "re
gime" de pesos e medidas.

ITr - o bem público tem sido o fundamento de todas as
tiranias, inclusive a tirania das Assembléias. Estabeleçamos
um recurso para o Conselho Supremo ..

IV - A competência da União para legislar sôbr6 a
pesca e a caça (e não só a pesca), não deve excluir a dos
Estados para proteger no seu território certas espécies cuja
conservação lhes interesse. .

V - Em emenda aos arls. 14 a 18 já fundamentamos a
proibição de se aUerar a uniformidade dos impostos federais.

VI - As outras emendas visam melhorar a redação.
Sala das Sessões. 1G de Dezembro dI' -1933. - Clemente

Mariano. - Attila AmaraL - Lauro Passos. - Arlin-·
do Leoni. - G-ileno Amado. -'- Medeiros Netto. - Arthur
Neiva. ~ MarqueS dos Reis. - Arllo1â Silva. - Pacheco de
Oliveira. - Leoncio GalrlÍo. - Jlanoel·J.Yovaes. - F1'ancisc9
Rocha. - Paulo Filho. - F. Maqal1úies Nett,.,.- Alfredo
1rlascarenhas. - Homeru Pires. - Ecl(Jard Sanches.

N. 981

Ao art. 35 - Diga-se =
O projeto de lei,.aprovado pela Assembléia em tres dis

cussões, com os interstícios regimentais, será ,enviado ao
Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará".

Justificação

No sistema bicameral, a segunda Camara representa "o
pires", onde se arrefece a precipitacão. Com uma Camara só
êsse papel ficá entregue exclusivamente ás' discussões repe
tidas e aos interstícios, que não podem, assim, continuar a ser
simples matéria regimental.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariano.: - Attila Amaral. - Lauro Passos. Paulo
Filho. --F. }[agal1Lães Netto. - Arnold Silva. - Medeiros
Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo Mascarenhas. - Gi-
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leno Amado. - Homero Pires. -Francisco Rocha. - Ar
thur Neiva. - Arlindo Leoni. - Manoel Novaes. - Pache
co de Oli'l)eira.

N. 982.

Aos §§ 20 e 3· do art. 35 - -Substituam-se pelos se
guintes:

§ 2.0 Devolvido o projeto á Assembléia, aí se sujeitará a
uma só discussão e a votação por escrutínio secreto, conside
rando-se aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos
Deputados. Neste caso, será remetido como lei ao Presidente
da República, para a formalidade da promulgação.

§ 3.0 A Assembléia é obrigada a aprovar ou rejeitar o
projeto vetado, devendo o Presidente, a requerimento de
qualquer Deputado e independente de parecer, fazê-lo in~luir

após o prazo de 30 dias, na ordem do dia para ser discutido
e votado.

Sala das Sessões, em de Dezembro de 1933. - Pa
checo de Oliveira. - Gile.nc, Amado. - Clemente Maria
no. - Francisco Rocha. - Manoel Novaes. - Laurf)
Passos. - Arthur Neiva. Medeiros Netto. - Arnold Silva.
- Attila Amaral. - Alfredo Mascarenhas, - Arlindo Leoni
- Paulo Filho. - Edgard Sanches. - F. Magalhães Netto.
- Leoncio Galrão. - Hamero Pires. .

Justificação

O véto, que é o instrumento de defesa' do executivo con
tra as resoluções do legislativo que possam perturbar, difi
cultar ou manietar o Govêrno, é incontestavelmente, JJor isso:
mesmo que destinado a impedir a execução dos projetos de
lei emanados dos órgãos encarregados pela Constituição de
os discutir e votar no interesse da coletividade .. um instru
mento delicado. e que, portanto, deve ser cercado das restri
ções indispensáveis a evitar que êle se transforme de re
médio constitucional, para os abusos ou facilidades do poder
legiferante, em meio de compressão da vontade dêste pelo
prestígio do executivo.

É p.or êsse motivo que os tratadistas e as constituições
modernas procuram assegurar o uso do véto com cautela,
outorgando-o ao executivo no interesse público, mas garan
tindo igual,mente ao parlamento a prerrogativa de fazer pre
dominar a sua vontnde, que da mesma sorte se inspira no in-
teresse da coletividade. .

A emenda não altera o artigo que continúa, como no an
teprojeto. Nos §§ 20 e 30 surgem então as modificações: a vo
tação do véto deixa de ser nominal para que o seja por es
crutínio secreto; e a obrigatoriedade da aprovação ou rejei
Cão do véto num determinado prazo. .

.. O § 20 do art. 95 do anteprojeto é mais .ou, menos o pa-.
rágrafo 30 do art. 37, da Constituição de 91. Há nestes ,dois
dispositivos uma idéia que permanece intacta - a ,rotação
nominal da maioria absoluta dos Deputados, ou seja a quasi
impossibilidade de rejeição do véto. Os pl"ojetos são, em re
gra, aprovados por simples maioria dos presentes, mas o
anteprojeto, imitando a Constituição de 1891, exige o voto de
maioria absoluta dos Deputados e em sufrágio nominal.

Aos que costumam preferir as aparênci:ts ás realidades
concretas, se afigurará esta emenda um recurso ás manifesta
ções que se encobrem na anonimia das votações em massa,
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quando nos regimes democráticos e liberais a manifestação
deve ser clara, ostensiva e responsável do véto. É preferível
ver e apreciar os fatos por um prisma de verdade envez de
nos entregarmos, com prejuízo do interesse geral em jogo, ás
exterioridades e fantasias contraproducentes.

O véto, sendo a vontade do Presidente da República, como
tal deve ser encarado. É preciso desconhecer a história po
lítica do Brasil para acreditar que rápidos períodos de tempo
e sem as mutações que valem pelos grandes sacrifícios bas
tarão para revogar os costumes imemoriais. A repeLição do
pensamento de 1891 no anteprojeto de 1933 revela bem niti
damente que subsiste a tendência para tornar predominante
o propósito do executivo contra o legislativo, cuja liberdade
no caso em apreço se procura cercear.

Argumentamos com a verdade, com os fatos ante a con
ciência política da Nação. Quantos vétos presidenciais foram
derrubados na antiga Camara dos Deputados em cerca. de 40
anos de vida parlamentar? Os Deputados são os representan

,tes diretos dos partidos ou de grupos de eleitores, cujos in··
teresses em toda parte lhes cumpre defender, protegendo.
não favores pessoais para eles. mas favores gerais para os
seus distritos ou Estados. E dêsse jogo de relacões políticas
nasce a dependência do parlamento ao executivo, razão por
que se impõe á Constituinte o dever de assegurar, tanto
quanto possível a manifestação eficiente da Assembléia,
diante do véto presidencial. -

Não é necessário nenhum esfôrco para se com"!lreender a
vantagem da substituição proposta. Se a Revolução implan
tou o voto secreto, não há porque. num caso em que divergem
os dois poderes, negar ao legislativo o direito dêsse sistema
de sufrágio, que melhormente pode lhe permitir mantenha o
seu ponto de vista~;E tanto mais razoivel essa modlfic3.çã.o
quando êste dispositivo exige o voto da maioria absoluta dos
Deputados ou da sua-totalidade, "!lal'U, que o projeto fique
aceito e rejeitado o véto.

O escrutínio secreto é o meio prático de garantir esta
manifestação da Assembléia que votou a lei. Não podem a.
respeito haver opiniões divergentes.

Não entramos aqui na análise das teorins que procuram
explicar' o véto total ou: parcial. Elas não nos interessam
neste momento. Renegamos o "!lro"!lósilo de discuti-las. enfio
entraremos sequer na análise da mais recente de todas elas,
o que foi sustentada pelo ilustre Dl'. Lem(l~ Brito na Confe
rência Nacional de Juristas, teoria pela qual a Con~muição
deve abrir uma exceção ao Poder Legislativo de aceitar ou
regeilar todos os vétos presidenciais. e seria nos casos do
projeto de lei vetada por inconstiLuciona'L quando o Presi
dente submeteria tal véto n.o Supremo Tribunn.l Federn.l, ao
qual competiria decidir, se o projeto ou véto atentava ou não
contra a Constituição, submetendo-se os poderes desavindos a
êsse veredictum. '

Finalmente, o que dispõe o § 30 do art. 35 do anteprojeto
seria o mesmo costume da República Velha. O Presidente da
República vetava um projeto e êste ficava de fato definitiva
mente vetado, porque a Comissão não dava parecer, salvo
para aceitá-lo e o Congresso, dêsse geito, não tornava dele co
nhecimento. Dai a emenda que obriga a Assembléia a dar
uma solução, a qual lhe será mais fácil vingando o processo
do escrutínio secreto.

Não se compreende mesmo a razão da disposição do pa
rágrafo 30 do anteprojeto. O contrário é que seria racional,
isto é, prevalecer o projeto, se o legislativo não falasse sôb!'e
VOL~E UI 22
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o véto. Mas, ao envez de um regime de acomodações ou de
fraquezas, a emenda pleiteia que o assunto seja solucionado,
e para isso estabelece o processo dele ir á discussão e vota
ção se a Comissão, dentro do prazo estabelecido,' não der o
parecer, éumprindo o seu dever.

N. 1.069

Ao art. 33 do ante-projéto, entre os objétos de com
petencia da Assembléia Nacional, acrescente-se intercalan
do, onde couber:

"O Codigo do Trabalho"

Nas "Disposições Transitórias", acrescente-se: onde
couber:

A Assembléia Nacional votará, dentro de dois anos, o
Codigo do Trabalho"

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933-. - OrlO1/.
Bezerra. - I1'enett Joffily. - Herectiano Zenaide. - Pi
res Gaioso. - Pereira Lira.

Jttstificação

Em lugar de uma legislação esparsa e desordenada,
seria prefer'vel que em uma codificação. unica se reunis
sem todos os regulamentos e disposições, harmonisando-os
e adaptando-os ás necessidades da realidade de nossa vida
trabalhista.

O prazo de dois anos para a feitura desse Estatuto,
não é demasiado, porque é tempo suficiente' para a medi
tação dos nossos problémas. Além disso, a Assembléia Na
cional estará em sua primeira sessão ordinária, sobrecar-:
regada com o que lhe é fixado no n. II das disposições do

: ante-projéto. - Odon Bezerra.

N. 1.080

Capítulo I - Do Poder Legislativo - Redija-se o ar-
tigo 22, do seguinte modo:' -

"A Assembléia Nacional compôr-se-â de deputádos elei
tos pelo povo brasileiro, por quatro anos, mediante sistêma
porporcional e sufrágio diréto, relativo a um' deputado por
150.000 habitantes, maiores de 18 anos, alistados na
f6rma da lei e de representantes profissionais em número
de seis para cada Estado e território do Acre, sendo dois
para o grupo de empregados, dois para o de empregadores,
um para o dos funcionarios públicos c e um para o das li
berais.

§ 1.0 A"representacão profissional se fará tambem pelo
sufrágio diréto e secreto, conforme a lei determinar,. en
tre os profissionais pertencentes aos sindicatos reconheci-
dos pelo govêrno. ,

§, 2.0 A votação· para os representantes profissionais
será feita mediante apresentação de carteira de sindicato
e o título de cidadão eleitor, como preceitúa a le" deven
do os candidatos que se apresentarem ao su.frãgio pedirem
.préviamente o seu registro nl? Tribunal Eleitoral".
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•Justificação

O voto secreto e direito. qua:ndo fiscalizado. representa
a maior expressão da verdade . A representação prôfissio
naI, assegurada pela· Constituição, deve ser por eleição di
réta entre os pro~issionais sindicalizados,a cabando assim,
de uma vez, com as convenções e combinações que pos
sam prever feitas entre os delegaCios eleitores. para a sufrá
gio dêste ou· daquêle candidato.

Assim, na Assembléia Legislativa, tomarão parte os
legítimos representantes de todas as classes do Brasil
efeitos por intermédio de pleitos livres e que podem ri
garosamente ser fiscalizados pelos próprios interessados.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Ma1't'ins
e Silva.

N. 1. 108

Art. 33, n. 6 - Suprima-se a parte:
"a navegacão de cabotagem e das vias e lagos do país,

podendo permitir a liberdade da primeira, si assim o exigir
o interesse público".

Substitua-se por:
" a navegação de cabotagem será feita por navios na

cionais" .

.Justificação

A nacionalizar-ão da navegação de cabotagem foi, sem
dúvida. uma das grandes conquistas da Constituição de 91.
A aprovacão da emenda ao art. 13, de que resultou esta me
dida, que Alherto Torres. o maior dos nossos pensadores po
lít1cm~. chegou a àeclarar ser "a unica medida de caráter
verdadeiramente constitucional do Pacto de· 24 de fevereiro".
teve o apoio dos maiores vultos da Constituinte.

A aprovação do texto do ante-proJeto importaria em la
vrar sentença irrecorrível contra a Marinha Mercante bra
sileira, cuja consequencia seria: a sua ruina total e irreme
diável.

E isto seria um crime contra o Brasil.
Seria golpear fundo a nossa capacidade de defesa. na

cional; seria fazer desnparecer elemento poderoso da uni
dade pátt'ia e constituiria uma ameaça permanente á nossa
produção. .
Sala das Sessões. 16 de DI'Zembl'O de 1933. - Ed{/ard Tei
xeira Leite. - José de Sá. - Edwald Possolo.. - i"larío de
A. Ramos. - Barreto Campello . - OlegaritS'irlarianno. 
Cesar Tinoco. - Vasco- Toledo. - Wa~êfé"mar Falcão. 
Nogueira Penido. - Deodato Maia. - Fernandes Tavora.
J. Feri'eira de Souza. - Ant.o R. Buarque Nazareth. 
Souto Filho. - .J. J. Seabra. - Clemente Mariani. - Me
deiros Netto. - Lauro Passos. - Pacheco de Oliveira. 
Leoncio Galrão. - Francisco Rochà. - Manoel Novaes. 
lrenêo .loffily. - .4.rl1wr .l\'e'iva. - E. Pereira Carnel:ro. ~
Olivcil'a Passos. - Kerginaldo Cavalcanti. - Antonio Ro
drigues de Souza. - fiV'aldemar Reik.dal. - Francisco de
Moura. - Ferreira Néto. - Figueiredo Rodrigues. - Jeho
vah Motta. - Osorio Borba. - Leingruber Filho. - .João
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Alberto Lins de Barros. - João Pinheiro Filho. - Cesar
TíiwcO. - Cardoso de Mélo. - Edgard Sanches. - Luiz
'Cedro. - Mario Domingues da Silva. - Arnaldo Bastos. 
Arlindo Leoni. - Homero Pires. - O. We·inschenck. 
Domingos Vellasco. - Hugo lliapoleão. - Soares Filho. 
Od'ilon Braga. - Alberto Surek. - Antonio Pennafort. 
Edmar da Silva Carvalho. - Eugenio Monteiro de Barros.
- Gastão de Brito. - W'alter JamesGosling. - Christovão
Barcellos. - Asdrubal Gwyá de Azevedo. - Rocha Faria.
- Milton Carvalho. - Plinio Tourinho. - Pedro Demos
thenes Rache. - Horacio Later. -:... Augusto Corsino.
Xavier de Olive.ira.-2Uartins e Silva.-Humberto .~fauro.

Luiz Su.cupira. - Arruda Camara. - Arruda Falcão. 
Mello Franco. - Alexandre Siciliano Junior. - Agamemnon
Jfagalluíes. - Bias Fortes. - Aloysio Filho. - Paulo Fi
lho. - Renato Barbosa. - Prado Kelly. - Thomaz Lobo.
- Clernentino Lisbôa. - Abel Chermont. - Joaquim Ma
galluíes. - Mario Cherllwnt. - Veiga Cabral. - Leandro
Pinheiro. - Moura Carvalho. - Arqemiro Dornelles.
~lforacs Paiva. - Gilbert Gabei?'a. - Guilherme Plaster. 
Armando Laydner. - Alde Sampaio. - Lino :Jfachado. 
Mario J-lanhães. - Joc1o Miguel Vitaca. - W'aldemar Motta.
- Walte?' James Gosling. - Leão Sampaio. - Acyr :Jfe
deiros. - Sebastião de OliveÍ?'a. - Amaral Peixoto.
Maga.lhães de Almeida.- Godofredo Vianna. - Costa Fer
nandes. - Góes Monteiro. - Valente de Lima. - Cttnha
Vasconcellos. - .4.lberto Diniz. .

N. 1.111

Ao parágrafo único do art. 24 - Redija-se assim: "O
funcionário civil ou militar que tomar posse do lugar de
Deputado, não perceberá dos cofres públicos, durante a legis
latura, outros vencimentos além do subsídio, não contará
tempo, salvo para a aposentadoria ou reforma nem terá
acesso, promoção ou outro qualquer proveito do cargo que
ocupava". .

Justificação

Justo nos não parece que se restrinJam os direitos polí-.
ticos dos cidadãos que, exerçam funções públicas, do geito
por que opina a parte final do parágrafo.

Julgamos, do mesmo passo excessivo que se não permita·
a contagem, para efeitos de aposentadorias, do tempo de exer
cício da função legislativa, serviço público de relevancia má
xima.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - F. Ma(Ja-_
lhães Netto. - Attila Amaral. - Arthur Neiva. - Pacheco
de Oliveira. - Clemente :Jlariani. - Francisco Rocha. c



Homero Pires. - Gileno Amado. - Alfredo Mascarenhas.
- Arnold Silva. - Leoncio Galrão. - Marques dos Reis. 
Medeiros Netto. - Lauro Passos. - Arlindo Leoni. -;::- Paulo
Filho. - Manoel Novaes. - Edgard Sanches.

N. 1.114

A.o art. 25 - Suprimir as palavras "não eleito e a ele".
Ao § único - Substituir as palavras dêsde "as sessões"

até "consecutivos" pelas palavras "durante quatro meses
consecutivos" . .
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Justificação

Quem sucede ao deputado, em caso de vaga é o suplente
eleito na mesma chapa: candidato não eleito nunca poderá
preencher o lugar.

Quanto ao § único não havendo sessão ordinária de mais
de seis meses corno determina o art. 21, nunca se daria a
hipótese prevista.

Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 1933. - Clem,entino
Lisboa. - Moura Carvalho. - Veiga Cabral. - Joaquim
Magalhães. - Leandro Pinheiro. - Mario Chennont.

N. 1.115

Ao art. 31 -- Substituir pelo seguinte:
"A Assembléia, dêsde que o requeira, pelo menos um

quarto de seus membros, ou uma de suas comissões, con
vidará qualquer mini~tro a comparecer perante ela, afim
de dar explicações sôbre assunto ministeriais, em dia e
hora designados no convite".

hlstificação

A redação do ante-projeto é ambigua.
Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 1933. - Cle711enUno

Lisbôa. - 1J10U7'a Carvalho. - Veiga Cabral. - -Jo'aquim
Magalhães. - Leandro Pinheiro. - -Mario Chermont.

N.; 1.116

Ao art. 26 - Suprimir os §§ 1° e 20 que são inuteis.
Ao arL. 29 § 1° - Antes das palavras "um quarto"

acrescentar "pelo menos".
Ao art. 30 - Suprimir as palavras "e não funcionará

quando a presença não atingir a êste número", que cons
titue redundancia.

Ao art. 37 - Intercalar entre as palavras "senão" e
"seis" as palavras "no mínimo" ',.

, -
No § 70' dêste mesmo artigõ - Substituir pelo se

guinte:
~'§ 7°. No impediment.o ou falta do presidente' será

chamado a exercer a presidência o presidente da Assem
l)léia" Nacional e na fall.a dêste o presidente doSullremo
Tribunal". .

=Ao arL. 107 - Suprimir a palavra "porém".

J tlS tificação

As emendas apresentadas têm por fim dar melhor re
dação e maior clareza, aos artigos do anteprojeto.

" Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 1933. - Clementino
Lisboa: - 1IIoura Carvalho. - Veiga Cabral. - Joaquim
Jlagalhães. - Leandro Pinheiro. -cMario Chermont.

N. 1.154

(Secção l, Capítulo l) ~ Ao § 4°, do art. 22, suprima-se
o adjetivo "nato".
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Justificação

O anteprojeto, neste ponto, se mostra menos liberal, que
a Constituição de 91, a qual restringia apenas a capacidade do
estrangeiro para ser Deputado pela exigência da qualificação
eleitoral e certo lapso de tempo em habitar o País. O su
primir-lhe de todo tal capacidade é uma das contradições
palpáveis no conjunto de lei que se pretende abeberada na
lição do direito social moderno.

País de imigração, temos interesse em fixar o estran
geiro entre nós e restrições á cidadania tão suspicazes como
a do parágrafo em vista, desanimam ao envez de estimular·
aquela cordial assimilação desejável.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Zoroastro
Gouveia. - Lacerda Werneck.

N. 1.203

Ao art. 32 acrescente-se á letra p) decretar a suspen
são da autonomia dos Estados e fazer cessar esta medida,
nos casos do parágrafo único do arte 12.

Justificação
O anteprojeto deixou de referir-se ao poder compe

tente para decretar a suspensão da autonomia dos Estados.
A emep-da acima visa suprir a lacuna.
Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Sampaio

Costa. - Valente de Lima.

N. 1.187

Ao art. 22 - Substitúa-se:
Art.A Assembléia Nacional compõr-se-á de deputados

do povo brasileiro, eleitos por quatro anos.
§ 10 • Dois têrços· dos deputados serão eleitos de acõrdo

com a lei ordinária, mediante sistema proporcional e sufra
gio indireto e secreto, dos maiores de 21 anos, ou de 18
quando diplomados pelas escolas primárias ou; de ensino pro
fissional ou técnico, de qualquer sexo e legalmente alistados.

§ 20 • Um têrço será eleito de acôrdo com a lei ordinária,
pelo sufragio secreto, igual e indireto, em graus sucessivos,
das associações profissionais, legalmente reconhecidas.

§ 30 • O número de deputados a que se refere o § 10 será
proporcional ao eleitorado, não podendo, todavia, nenhum
Esta.do eleger mais de 25 e menos de seis representantes. O
Território do Acre, elegerá, no mínimo, três representantes.

§ .qo. Lei especial determinará a proporcionalidade da;
representação.

Sala das Sessões, 22 de ;Dezembro de 1933. - Abelardo
Marinho. - EU(Jenio !Ionteiro de Barros. - Edmor dfL Silva
Carvalho. -:. Plinio Tourinho. - Sebastião de Oliveira. 
Luiz Tirelli. - Martins e Silva. ~ Edwald Possolo. - Ama-
ral Pei:J:oto. - Prado Kelly. . .

Justificação
Adotado o sistema- unicameral para o poder l{~gisla.tivo,

faz-se mistér providenciar no sentido de estabelecer um certo
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equilibrio político entre as unidades da federação brasilei
ra. Duas'medidas apresentam-se como capazes de atingir os,;;}.
finalidade; a representação profissional e a atenuação ·ia
disparidade numérica das representações dos Estados.

A primeira, cuja justificação acompanha uma outra
emenda, assegurando a eleição de- deputados nacionais, 00-

'locaria, no par:lamento, elementos em condições de sobrepur
os interesses gerais do pa's ás aspirações excessivas de cara
ter regional, por acaso alimentadas por bancadas ou grupo
de bancadas. Função igualmente moderadora poderiam
ainda exercer os representantes profissionais entre as cor
rentes políticas, eventualmente em luta apaixonada no seio
da Assembléia.

Além disso, a condiç.ão de representantes de grande
massa trabalhadora e produtora, que, aliás, são a própria
nação, justifica, cabalmente, que um terço da assernbl6ia
seja reservado aos deputados elas profissões.

A propósito da emenda que apresentámos no sentido de
que somente na esféra municipal se exercite o sufrágio uni
versal, direto, justificamos a preferência que damos á elei
cão indireta para os cargos federais. O sistema proporcio
nal, que permite a representação de quasi todas as correntes
de opinião, parece não ter adversarios entre nós. Outro
tanto poder-se-ia dizer do voto secreto, a cujo respeito há
restrições de ordem doutrinária, mas que todos aceitam
como uma imperativa das atuais condições da cultura po
pular no pais.

Subordinando O direito de voto das pessoas maioers de
i8 anos e menores de 21 á posse de diplõma pelas escolas
primárias ou profissionais, visamos não só incent.ivar a ins
trução elementar e técnica, mas ainda contribuir para a di
minuição do número de eleitores de quem se e:o;:ige, apenas,
que não seja analfabéto!.."

Preferindo que o número de deputados seja proporcio
nal ao eleitorado, procuramos dar incremento ao alislamp.n
to eleitoral, e, consequentemente, ao exercício do voto. !\fas,
outras circunstancias ocorrem qU0 indicam restricões, a êsse
critério. .

Para alguns Estados, justamente os mais popu!osm;, são
dirigidas as correntes imigratórias nttO somente depa'ses:
estrangeiros, mas ainda de outros pontos do território na
cional. Deixando de se estabelecer um lim'te á representa
ção proporcional ao eleitorado, não demorárá muito que al
guns Estados venham a ter bancada maior do que as "de
quasi todos· os outros reunidos. '

E o país já viu como lhe foi prejudicial a hegemonia
das grandes bancadas.

N. 1.168

Ao art. 20, substitua-se:
Art. 1.0 O Poder Legislativo será exercido pela Assem

inbléia 'Nacional, com a sanção do Presidente da República.
Parágrafo único. Um terço da Assembléia Nacional será

eleito pelas associações profissionais:
Art. 2.° 'os Deputados das profissões serão eleitos por

quatro anos, de acôrdo com a lei ordinária, por sufrágio das
associações profissionais.

§ LO.Para o fim da representação política, das profis
sões, as associações serão classificadas em circulos profis-
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sionais de acôrdo com as respectivas afinidades e as conve
niencias econômicas e clllturaes. do país, conforme prescre-
ver a lei ordinária. - ".co

a) A discriminação dos circulos profissionais inspirar.:
se-á, sucessivamente, nas conexões técnicas,' econômicas ou
de simples finalidades das profissões.

b) A discriminação dos circulos profissionais s6 poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos mem
bros da Assembléia Nacional.

c) Exceptuadas as profissões em que ta! distinção não
seja possível, em· cada circulo profissional haverá dois gru
pos distinctos, um das associações patronais, outro das asso
ciações de empregados.

d) Os grupos profissionais serão constituidos de dele
gados das associaç es, eleitos por sufrágio secreto, igual e
indireto, em grãos sucessivos, da associação ao Município, do
Município ao Estado e do Estado á União.

§ 2.° Nesta eleição, ninguem poderá exercer o direito de
voto em mais de uma associação profissional.

Art. 3.° A cada circulo profissional tocará um número
de deputados divisivel por dois.

§ 1.0 Cada grupo do circulo profissional elegerá metade
da deputação; quando, porém, s6 houver um grupo, este ele
gerá a totalidade.

§ 2.° Todos os circulos terão o mesmo número de depu
tados.

§ 3.° Só poderá ser eleito deputado das profissões quem.
de forma real e efetiva, pertença a uma associação profissio
nal que faça parte do grupo pelo qual se procede a eleição.

Sala das Sessões, de Dezembro de 1933. - Abela.rdo
Marinho. - Edward Possolo. -"- Eugenio Monteiro de Bar
ros. - Gilbert Gabeira. - Mario Manhães. - Alberto Su
rek. - Edmar da Silva Carvalho. - Antonio Rodrigues
de Souza. - Ferreira Néto. - Lacerda Werneck. - Gua
racy S.ilveira. - Zoroastro Gouveia. - Sebastião de Olivei
ra. - Luiz Tirelli. - Moraes Paiva; - Plinio Tourinho. 
Domingos Vellasco. - Prado Kelly. - Edgard Sanches.
Amaral Peixoto. - Osorio Borba. - Waldemar Falcão.
Agenor Monte. - Cesar Tinoco. -r- Waldemar Motta. -
Carlos Lindenberg. .

Justificação

A falência do sistema' representativo, no Brasil, consti
tue um fato notório, que ninguem contestará de bôa fé.
Inuteis foram todas as leis elaboradas no sentido de reali
zar o sufrágio univer::;aI. Corrigiram-se, é verdade, certos
aspectos exteriores do voto, mas os atributos intrinsecos tem
·continuado os mesmos. Na nossa terra, apenas lima mino
ria, de todo insignificante, ao exercer o· direio de voto, fá-lo

,imbuida do verdadeiro civismo. O voto tem sido uma pun
gente expressão de inconsciência cívica, inspirado na dis
pliscencia, na pusilanimidade, no interesse material e no
sentimentalismo, neste compreendidos, naturalmente. a ami-
zade, a paixão e a exaltação política. .

A quasi totalidade da massa votante gravita em"torno do
cabo eleitoral, seja êste de grande estilo ou de pequena en-
vergadura. .
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Assim o é nos centros mais cultos, nas capitais e das
grandes cidades e assim se verifica nas vilas, aldeias e nas
zonas rurais. Há pouco. no recinto da Assembléia Nacional
Constituinte, prestava precioso depoimento, o deputado pelo
Estado de Goiás, Sr. Domingos Velasco, profundo conhece
dor dos nossos sertijes.

São palavras de S, ]~x,:

"Porquê, Sr. Pl'lJtlidcnte, não há regime de opinião no
Brasil ?

Frequentcmento ,l{l faz pouco da expressão realidade
brasileira. É que nO!\~l\~ elites intelectuais não conseguem,
senão como excecões ral'Ís$imas, fugir aos encantos e ás se
duções da cu1t.mn nli(m!glma. E parece-lhes então apoucado
e indigno de suas cogilar:ões tudo quanto seja peculiar ao
Brasil. .

É por isso que lhes tem passado despercebido o fe
nômeno social, lfpicnmente brasileiro, que é o chefe político
municipal. É preciso .1'clllonLar aos tempos coloniais para
se compreender a funci10 preponderante que, há séculos, vem
exercendo sObre a mal'oi'lU popular. O fenômeno que foi no
tado por Eochw(·ge. 1(,)0101', Saint Hilaire, consiste na ne
cessidade em que se viu o fazendeiro, o proprietário da
terra, de suprir a l'a!L11 de espírito cooperativo, da solida
riedade social e do. l.\s~i:ltüncia dos governos ás massas tra
balhadoras rurais. É o fazendeiro, o eOl'onel, quem assiste
o jéca nas suas diflc'.lldndes de vida, é quem lhe dá um tre
cho de terra pura cultivur, é quem lhe fornece remédios, é
quem o protege dali urbitl'uriedades dos governos, é o seu
intermediúrio Junto às autoridades. Criou-se desta forma,
desde a colônia, 1I111 poder que a lei desconhece, mas que é
um poder de flLLo ., Incontrastável, imposto pelas contingên
cias do meio.

Não me pl'ivo. 81', Pl'csidente, de trazer em abono das
observações, JlI'(~Pl'IIl"', colhidas diretamente, na minha terra,
assim como ('111 ~, Plllllo; l\linas e por 'onde tenha vivido,
nas peregl'!IlllCtjol'l dI' oficial do Exército, a opinião do senhor
Oliveira Viana:

"0 quo O~ quntl'o séculos da nossa evolução lhe
ensinam ú quo os direitos individuais, a liberdade, a
pes:;oa, u IUl', o:; bt'115 do homem pobre só es140 ga
rantidog, ,t't'gL1I'()~ definido, quando tem para am
pará-los o }WUco possante de um caudilho local. '

Essa {nUma convicção de fraqueza, de desam
p:}ro, oe incuflueidndc se radica na sua conciência
com u l)l'9fundl'~a e a tenacidade de um instinto.'
Daí, des:;ll cducnci10 histórica, êsse espírito de classe
que domino. 1101' Inteiro a mentalidade das nossas
classes inferioroll. O camponês, por força mesmo do
seu instinto do, conservação, acerca-se do homem
forte local, fn~-8u o seu cliente, torna-se o seu pro
tegido, o -seu camurada, o seu companheiro, o seu
amigo incondicionul na boa e na má fortuna.

Do nOl;SO campõnio, do nosso homem do povo,O
fundo da sua mentalidade é êste. Esta é a base da
sua conciência social. Êste o temperamento do seu
caráter . Toda a sua psicologia política está nisto.
(Oliveira Vianna Populações~ Meridionais do
Brasil.) "
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Não quero, Sr. Presidente, cogitar agora se é' um bem
ou um maio fenômeno do cOTonelismo. Desejo apenas res
saltar o Jato para mostrar a minha descrença nos poderes.
miríficos do sufrágio universal, direto e secreto, (muito
bem), e concluir que não foram as eleições fraudulentas a
causa dos erros, aqui apontados, da Constituição de 1891.

Porque, Sr. Presidente, os governantes estaduais, de
pois que os defeitos do presidencialismo rígido de 1891 for
caram a instituiCão da politica dos governadores, sempre
tiveram a sagacidade política de se apoiarem nos chefes
municipais: Aos presidentes de Estado só interessava, para
que pudessem formar bancadas unanimes, que não lhes
faltasse aquele apôio. E daí o cuidado que tinham em não
intervir nas políticas municipais, conservando-se alheios ás
pugnas, para manter relações com todas as facções e delas
receberem, unanimemente, o voto nas urnas.

]]; por isso que se deu o fenômeno brasileiro de eleicões
estaduais e federais fraudulentas e eleições municipais re
nhidas e verdadeiras.

Em compensacão, os chefes dos municípios, na sua fun
ção histórica de protetores forcados das massas, eram una
nimes em apoiar OS govêrnos, não só para obterem melho
ramentos de seus municípios, mas também para evitarem a
interferência da forca. Essa era a norma geral.

E qualquer que fosse o sistema de voto e as garantias
eleitorais, o eleitor sufragaria o candidato indicado pelo seu
chefe. Era o meio, o único meio a seu alcance para cor
responder aos benefícios recebidos dos chefes municipais.

Ainda agora, Sr. Presidente, com o Código Eleitoral e
tbdo o seu mecanismo aperfeiçoadissimo, nós vimos reali
zada uma eleição verdadeira e honesta; mas, nem por isso,
a massa eleitoral em cada município deixou de votar nos
candidatos que lhe indicaram o seu chefe, a quem ela a-com
panha na "bôa e na' má fortuna".

Assim Sr. Presidente, não está na falsidade das elei
ções a causa dos erros enumerados."

,"Foi. Sr. Presidente, levado pelo, conhecimento que te
nho das lutas políticas, tais como se desenrolam no meio
brasileiro, que me tornei partidário da sindicalização e' da
representacão das profissões nos órgãos do govêrno."

Os que conhecemos meios eleitorais da Capital Federal
não serão capazes de, em face de Deus e pela sua honra,
dizer que, na sua assência, as coisas se passem, no Rio de
Janeiro, de fórma diferente ou menos desairosa.

]];sse estado de coisas que domina no Brasil há mais de
um século, cujas 'raizes penetram fundo no seio da massa,
de que vive e se nutre o industrialismo político.:

Será admissível que á extirpacão de tal mentalidade se~
jam suficientes ~apenas leis que viseIIl realizar o sufrágio
universal?

Não! dizemos com firmeza.
~ preciso desviar da"'I'otina secular, dos hábitos invete

rados a massa votante. Ê preciso dispor, sob f-eiCão acentua
damente nova,"as unidádes constitutivas do eleitorado. ~'
preciso crear, para os cidadãos, condicões que lhes' permI
tam conhecer seus verdadeiros interesses; pleitear, direta
mente, a justa satisfação dos me~mos; e ter conciência do
seu próprio valor e da suapr6prIa fôrça. "
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Isso' feito, daríamos uma demonstração prática e convin
cente de quanto são: prescindíveis o "cabo" eleitoral o "co-
ronel" e o industrial da política... '

Ora. nas. el~ições vot~m•.promiscuamente,·pessoas que
exercem profIssoes as maIS dIversas e que foram conduzi
das a um mesmo colégio éleitoral, ou por mera casualidade.
ou, o que sucede quasi sempre, por cavilosas providências e
manobras dos' cabos .. eleitorais.

Na votaoão promíscua comparecem, portanto, pessoas das
mais variadas profissões, ligadas aos cabos eleitorais e pelos
mesmos orientadas.

Essas pessoas, em regra, devem votar no candidato que
lhes inspirou o sentimento, ou a displicência ou o interesse,
ou que lhes indicou o "cabo", candidato a quem, muitas ve
zes, nada lhes prende e de quem apenas sabem o nome.

Se, porém, em vez da promiscuidade na votação, acima
exposta, sómente a pessoas de uma mesma profissão fosse
dado votar em tal ou qual colégio, isto é, se os colégios elei
torais se constituissem de acõrdo com as profissões dos
eleitores, sobreviria séria desorganização na aparelhagem
dos cabos eleitorais. E se, além disso, essas pessoas só pu
dessem eleger alguem que exercesse a mesma profissão que
elas, então despareceria a rêde de interesses, que ligam en
tre si o industrial da política, o cabo e o eleitor sem civismo.

O eleitorado votante, na sua composição elementar, con
tinuava o mesmo, mas a sua mentalidade, livre de tutela e
da deturpação já referidas, fàtalmente evoluiria para con
dição melhor.

E, por outro lado, haveria, para os votantes, muito mais
probabilidades de melhor conhecer o seu acndidato, mem
bros da mesma profissão que são uns e outros.

Estaria instituida, em consequencia, a representação po
lítica das profissões. O ideal seria que cada profissão ele
gesse sua deputação, mas, compreende-se, isso não será pos
sível; o legislativo viria a ter muitas centenas de mem
br()s. o que não convém por motivos vários,.

A solução é reunir, em círculos de profissões afins, os
que trabalham e produzem.

Na formação material desses círculos e, de um modo
geral, seriam lavadas em conta, em primeiro logar, as cone
xões técnicas das profissões; em segundo, as conexõe$ eco
nômicas; e, em terceiro, as conexões de mera finaldiade.

Como um esquema, apena.s, da maneira como as activi
dades poderiam ser distribuidas em círculos, apresentamos o
quadro seguip.te;

Círculos de profissões afins

I - Agricultura, criacão e atividades similares e co
nexas:

1.° Atividades agrárias relativas ao café.
2.° Atividades agrárias relativas á cana de açúcar.
3.° Atividades agrárias relativas á borracha.
4.° Atividades agrárias relativas á herva-mate.
5.° Atividades agrárias relativas ao cacau.
6-:0 Atividades agrárias relativas ao algodão.
7.°-Atividades agrárias relativas ao fumo. :
8.0 Atividades agrárias relativas aos cereais.
9.° Atividades agrárias relativas á madeira. .

10.° Ati:vidades agrária:s re!ativas a sementes oleogmosas.
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.i1.0 Atividades agr~r!às relativas á mandioca.
12.0 Atividades agrarlas relativas á fruticultura.
13.0 Atividades não agr:.ir-ias compreendidas nos itens ante-

rior'es.
14.0 Atividades relativas á avicultura.
15.0 Atividades relativas á pecuaria.
i6.0 Atividades relativas á piscicultura, pesca e caça.
17.0 Atividades relativas á criação, não compreendidas nos

itens anteriores.

II - Indústria:

18.0 Indústria de construções imobiliárias.'
19.0 Indústrias de construções relativas a transportes terres-

tres, marítimos, fluviais e aréreos.
20.0 Indústrias de mobiliários.
21.0 Indústrias de vidro e ceramica.
22.0 Indústrias de vestuário e toucador.
23.0 Indústria metalurgica.
24.0

• Indústrias químicas.
25.0 Indústrias textis.
26.0 Indústrias concernentes á alimentação.
27.0 Indústrías extrativas.
28.0 Indústrias relativas ás necessidades coletivas (gaz, luz,

fôrça, agua, esgotos, telégrafos, telefones, radio, cor
reios, etc., quando em mãos particulares).

29.0 Indústrias relativas ás necessidades sànitárias e cultu
rais.

29.0 Indústrias relativas ás necessidades instelectuais e á pu-
blicidade.

31.0 Indústrias do fumo.
B2.0 Indústrias artísticas.
33.0 Indústrias não especificadas nos grupos anteriores.
34.0 Serviço doméstico '(grupo especial, por analogia).

III - Comércio:

35.0 Comércio varéjista. '
36.0 Comércio atacadista.
37. Comércio exportador.
38.0 Seguros, corretagem, bancos e casas ,de cambio.

IV - Transportes:

39.0 Transportes terrestres.
40.0 Transportes marítimos, fluviais e aéreos.

V - Educação e cultura:

41.0 Educação (magistério).
42.0 Higiene e Saude Pública.
43.0 Letras e artes (escritores, artistas, 'etc.).
44.0 Imprensa ,,(jornalistas) .
45.0 Direito.
46.0 Medicina.
47.0 Engenharia.
48.0 Dicencias de curso superior.
49.0 Profissões educacionais e culturais não compreendidas

nos itens anteriores.
VI - Serviço público federal, estadual e municipal: "

50.0 Servico público militar.
51.0 Servioo público civil (não incluindo OS dois grupos se

guintes) :
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52.0 Serviço público de natureza técnica.
53.0 Serviço público judiciário.

Mas, á formação material dos círculos, deve preceder um
outro critério que denominaremos "o critério das conveniên
CIas nacionais".

Exemplifiquemos. O Brasil precisa de intensificar sua
agricultura: prestigiemos as atividades agrárias, dando-lhes
maior número de círculos de profissões afins. O povo bra
sileiro precisa de cultura e saude pública: façamos o mesmo
em relação ás atividades correlatas a essas matérias.

A representação das profissões, já se vê. não está na de
pendência da massa votante: não é uma representação quan
titativa, mas qualitativa.

Ora, dentro de uma mesma profissão, há, regra geral,
pessoas na condição de patrões e na de empregados. Há as
suntos profissionais que interessam ou aos patrões ou aos
empregados e há interesses que são rJ,a profissão. Quer isto
dizer que, como intérpretes do pensamento da profissão, pa
trões e empregados devem ser ouvidos conjuntamente. Daí
a necessidade de organizar, separadamente, patrões e em
pregados. Assim, no círculo de p1'ofissões afins, haverá. um
grupo de empregados e outros de patrões, inteiramente inde
pendentes entre si. Cada um desses grupos elegerá sua depu
tação.

Quando, porém, por qualquer circunstancia, no círculo
profissional só houver pessoas ou na condição de patrões ou
na de empregados, ou, ainda, quando não tiver cabimento tal
distinção, como sucede em relação aos funcionários públicos
e, geralmente, aos profissionais liberais, - nesses casos de
verá o grupO existente eleger a totalidade da deputacão.

Voltemos a colégio eleitoral constituido por profissões.
Esse colégio, tudo o indica, deve ser a associacão profissio
nal, organizada na fórma da lei. Como se procederão ás elei-

; ções? Ao aproximar-se a data da renovação do mandato dos
deputados das profissões, no município e para cada círculo
de profissões afins se reunirá uma convenção de delegados
das associações de empregados, e outra das associações.de
patrões.

Diga-se, de passagem, que, quando no círculo houver
. SÓ1nente associações de empregados, ou de patrões, ou de
funcionários públicos, ou de liberais. - haverá, apenas, a
'convencão correspondente.

A convencão municipal e'scolherá um delegado que com
parecerá á convenção estadual do mesmo grupo, 'para, com

,os delegados dos demais municípios, escolher o delegado do
respectivo grupo estadual á convenção federal. A esta ca
berá eleger o deputado do dito grupo.

Figuremos, para esclarecer, um caso. o dos profissio
nais do comércio varejista. Em cada município, as associa
ções de empregado'> nesse comércio, pelos seus delegados,
realizarão a sua convenção municipal.

Esta elegerá um delegade que, com os delegados do co
mércio varejista dos demais municípios, reunidos em. con
venção estadual, elegerão o delegado estadual dos emprega
dos do comércio varejista. Os delegados do comércio vare
jista dos diversos Estados, em convenção federal, elegerão
o deputado dos empregados do comércio varejista do BrasiL
Da mesma fórma. procederão as associacões de patrões do
comércio varejista ..
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E assim, mutatis mutandis, serão eleitos os deputados
dos demais grupOS de profissões afins.

O trabalho que se •encontra anexo, "o ante-projeto da
lei de sindicalização e representação política das classes pro
dutoras e trabalhadoras", especialmente minucioso, será útil
no esclarecimento da matéria acima exposta.

Adotado o sistema unicameral para o Poder Legislativo,
faz-se miter providenciar no sentido de estabelecer um certo
equilibrio político entre as unidades da Federação brasileira.
~uas. medidas apresentam-se como capazes de atingir essa
fmalIdade: a representação profissional e a atenuação da
disparidade numérica das representações dos Estados. Quan
to á segunda, constitui objeto de uma outra emenda por nós
subscrita.

A representação profissional assegurará a eleição de
"deputados pelo Brasil inteiro" e colocará, no Parlamento,
elementos em condições de sobrepor os interesses gerais do
país ás ospirações excessivas, de caráter regional, por acaso
alimentadas por bancadas ou grupos de bancadas. Função
igualmente moderadora poderiam ainda exercer os represen
tantes profissionais entre as correntes políticas, eventual
mente em luta apaixonada no seio da Assembléia. Além dis
so, a condição de representantes da grande massa trabalha
dora e produtora, que, aliás, são a própria nação; justifica
cabalmente que um terço da assembléia seja reservada aos
deputados profissionais.

Presentes, na Assembléia, deputados do maior númere
possivel de atividades profissionais, o legislativo terá infor
mações mais diretas sobre as aspirações, as necessidades e
as condições da maior parte da população; face a face, advo
gados de interesses que se choquem, a Assembléia estará em
condições de ter uma visão geral dos interesses da popula
ção e ~a nacionalidade. E do exame das pretenções. alega
ções e possibilidades, resultará a média razoável e ju:sta en
tre reivindicações que se opõem reciprocamente.

Proclamamos com entusiasmo as vantagens econOmical>,
_técnicas e sociais decorrentes da representação profissional.
'Mas devemos dizer, com sinceridade, que a nossa intenção
primordial, aopreconisar essa fórma de representação, foi
promoer o sanamento da mentalidade e dos costumes eleito
rais vigentes no Brasil. E na generosa intenção de evitar
que se frustre tão elevado objetivo, cumpre determinar que
só possa ser mandatário das profissões, quem, de maneira
real e efetiva, pertença a uma associação profissional que
faça parte do grupo pelo qual se procede a eleição. O indus
trial da política não terá interesse em interferir em outro
grupo profissional além daquele a '. que ele pertencer.

Não acreditamos que, no Brasil, se consiga realizar o sis
tema representativo mediante õ sufrágio universal.. S~Fia
preciso, talvez, uma ação grandemente intensa no sentIdo de
educar a massa popular.

Quanto tempo demandaria isso, levando em conta os nos
sos sessenta por cento de analfabetos, a descontinuidade de
ação tão' característicà da nossa inconf:jtancia"além de fato
res geográficos,' sociológicos e políticos da nossa terra e do
nosso povo? .

Comtudo é inegável que a nossa gente se deIxa embal~r
com a miragem sedutora da d~mócracia liber~l..~ o sufrágIO
universal é uma tradição naCIOnal, mesmo flCtlCIO e falsea-
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do. Convém não perder a noção da realidade brasileira e não
abjurar as tradições do nosso generoso povo. .. Conservemos
a representação popular, teoricamente. eleita pela~ forças po
líticas, os partidos, os grupos e as correntes de opinião.

Anteprojeto da Lei de .Sindicalização e Representação
Politica das Classes .

Regula a sindicalização e a representação das classes produ
toras e trabalhadoras, bem como a constituição dos con
selhos técnicos e dá outras providências.

PARTE PRIMEIR.-i

INTRODUÇ.~O

Art. 1.0 Os produtores e trabalhadores do Brasil, para
defesa dos seus interesses morais, políticos, econômicos e so
ciais, serão organizados em um corpo de sindicatos, de acôrdo
com as normas expostas.

Art. 2.° O corpo de sindicatos compreenderá:
a) os sindicatos de profissões ou de grupo de profissões

(art. 26);
b) as associações municipais de sindicatos;
c) as associações estaduais de sindicatos;
d) as associações nacionais de sindicatos;
e) as convenções.
Art. 3.° Do corpo dos sindicatos emanarão:
a) os representantes sindicais no poder legislativo (ar

tigo 13);
b) os membros dos conselhos técnicos (art. H).
Art. 4.° Para os efeitos desta lei, trahalhadores e produ

tores serão agrupados em três classes: a cios empregadores, a
dos empregados e a dos funcionários públicos civis ou mili
tares.

Art. 5.° Os componentes de cada uma dessas classes, nos
municípios e no Distrito Federal, se associarão em sindicatos
organizados por profissões. .

Ar-t. 6.° Os sindicatos pertencentes á classe dos empre
gadores se congregarão, no município, em associações muni-

: cipa.is de sindicatos, de acõrdo com as afinidades técnicas das
profissões respectivas. Do mesmo' modo se agruparão os sin
dicatos de empregados, bem como os de funcionários pú
blicos.

Art. 7.° As associações municipais de sindicatos se con
gregarão nas capitais dos Estados em associações estaduais de
sindicatos e estas, na Capital Federal, em associações nacio
nais de sindicatos.

Art. 8.° Salvo a hipótese prevista no arL,26, o sindicato
será constituido por elementos de uma só profissão.

Art. 9.° As a;~ociações ~unicipais de sindicatos serão
constituidas pelos representantes de. sindicatos agrupados, de
acôrdo com as afinidades técnicas dos respectivos sindicatos
(art. 27) . .
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Arl. 10. As associações estaduais de sindicatos serão
constituidas pelos representantes das associações municipais"
havendo uma associação estadual para cada grupo de profis
sões afins Carl. 27).

Art. 11. As associações nacionais de sindicatos serão
constituidas pelos representantes das associações estaduais,
havendo uma associação nacional para cada grupo de pro
fissões afins.

Art. 12. As convenções serão órgãos -de duração transi
tória, destinados á escolha de delegados op. representantes a
que tenham direito as diversas entidades sindicais; Do corpo
de sindicatos emanarão as seguintes convenções:

a) de sindicatos;
b) de associações municipais;
c) de associações estaduais;
d) de técnicos.
Art. 13. Os representantes sindicais são mandatários

das classes produtoras e trabalhadoras no Poder Legislativo,
e serão eleitos na fórma indicada nesta lei.

Arl. 14. Os conselhos técnicos são órgãos destinados a
colaborar efetivamente com os poderes públicos e, para tal,
investidos de funções orientadoras, coordenadoras e fiscali
zadoras.

PARTE SEGUNDA

DO SINDICATO

Do sindicato profissional

Art. 15. Para efeito de organização do sindicato profis
sionai, entende-se por profissão qualquer função compatível
com a moral, exercida de modo habitual e efetivo, geralmente
com fins econômicos.

Art. 16. Para os fins desta lei. ficam equiparados ás pro
fisf;ões o guso de aposentadoria ou de pensão e a condição de
aluno dos cursos superiores. -

Arl. 17. Deverão organizar-se em sindicatos os milita
res que. de acôrdo com a legislação eleitoral do país, tiverem
direito de voto.

Arl. 18. Considerar-se-áo como empregadores também
trabalhadores, que exercerem sua atividade por conta própria
sem subordinação a outrem e sem disporem de subordinados,
-não estando, por essa circunstancia, rigorosamente na condi
ção do empregadores ou na de empregados.

Art. 19. Para efeito de sindicalização, a pessoa que
exercer mais de uma profissão, deverá optar por uma delas,
mediante comunicaç~o dirigida á autoridade competente.

§ 1.0 O funcionário público só poderá usar desses direi
r tos de opção quando, entre a condição de servidor do Estado

e a outra' atividade que exerça, não existir incompatibilidade
prevista em lei.

§ 2.°" Tal op~.ão será válida por tres anos e considerar
se-á prorrogada por Ilrazoidêntico desde que não haja decla
ração em contrário, feita, pelo menos, seis meses antes do
término dêsse praz9 de validade.
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Art. 20. De cada profissão haverá um sindicato de em
pregadores e outro de empregados.

Parágrafo único. Exceptuar-se-ão do disposto no pre
sente artigo:=

à) os alunos dos cursos superiores, maiores de 18 anos,
que formarão apenas sindicatos de empregados;

b) os profissionais compreendidos no grupo 49 do art. 27,
dos quais serão empregadores os que viverem de rendas pró
pria:s e· serão empregados os demais ali indicados;

c) os funcionários públicos.
Art. 21. A constituição dos sindicatos ficará subordinada

ás seguintes condições:
L Ter de associados, pelo menos, 10 o/Ó do número total

de indivíduos existentes no· município e pertencentes á pro
fissão a que se reportar o sindicato, não podendo tal percen
tagem ser inferior a trinta associados para as classes dos
empregados e dos funcionários públicos, e a cinco associados
para a classe dos empregadores.

§ 1.0 Enquanto não existir um recenseamento oficial dos
elementos profissionais em conformidade com o sistema desta
lei, ficará estabelecido o limite mínimo de trinta associados
para os sindicatos de empregadores, dispensada, neste caso,
a exigência da porcentagem estipulada neste artigo.

§ 2.° Em relação ao sindicato de empregadores, o limite
mínimo a que se refere a presente alínea, será calculado
sôbre o número dos respectivos empregados.

§ 3.° No caso em que o empregador seja uma pessoa ju
rídica de direito privado, deverá ser pela mesma indicado
quem deve representá-lo para os efeitos previstos no pará
grafo precedente, ficando estabelecido que, nesse caso, o
número de empregados a que se refere êsse parágrafo, s6 pre
valecerá em relação a tal representante. Os empregadores
beneficiados pela isenção estatuída no art. 57, parágra~o

único, serão computados para o número-limite, previsto na
presente alínea, in fine.

lI. Ter finalidade moral, econômica, política e social.
1II. Preencher os requisitos integrantes da personalidade

jurídica. . .
Parágrafo único. Para tal fim, a condição dos arts. 18 e

19, do Códig-o Civil poderá ser suprida pelo registro nó Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio. -

IV. Não ter ligações políticás internacion'ais, com vín
culos de disciplina ou dependência.

V. Dos estatutos constarem .os fins da sociedade, as con
dições de admissão de sócios, o modo de escolha dos órgãos
dirigentes e dos representantes, a maneira de sua adminis
tração, os deveres e direitos de seus sócios, as sanções penais
em que os mesmos poderão incorrer, a formu' de constituição
e de administração do patrimônio social e o destino que de
verá ter êsse patrimônio na hipótese de dissolução da socie
dade, bem como ·os casos em que tal dissolução se operará,
além de outras normas peculiares a cada sindicato.

VI. Poderem filiar-se ao sindicàto exclusivamente ele
mentos ou da classe dos empregadores, ou da classe dos em
pregados, ou, ainda, da classe dos f~cionários públicos .
. - VOLUME III 23
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Art. c22. Sómente os brasileiros natos são elegíveis para
os órgãos dirigentes das entidades sindicais.

Art. 23. São requisitos para a admissão no sindicato:
1°, ser maior de 18 anos;

- 2°, ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro re
sidente no país há mais de cinco anos;

3°, ter boa conduta moral.
Art. 24. O sindicato escolherá livremente sua denomi

nação. Contudo, será vedado usar nomes que possam esta
belecer confusão com as diversas entidades sindicais, deter
minados pela presente lei.

Art. 25. A denominação do sindicato será acompanhada:
a) do nome da classe respectiva, nos termos do art. 4°;
b) do nome da profissão;
c) do nome do município.

Do sindicato composto

Art. 26. Quando em município não houver indivíduos de
uma profissão em número fixado pela lei para a constituição
do respectivo sindicato, recorrer-se-á á organização de sin
dicato composto de profissões afins, conforme o estabelecido
no art. 27.

Parágrafo único. Na hipótese de não haver element.os de
tôdas as profissões componentes de um determinado grupo,
nos termos do art. 27, formar-se-á o sindicato com os ele
mentos das profissões que existirem.

Art. 27. Para a constituição de sindicatos, compostos,
reconhecem-se os seguintes grupos profissionais. (Grupos de
profissões afins.)

Art. 28. No caso de formação de sindicato composto,a
percentagem e o limite referidos no art. 21 serão obtidos
sôbre o número total de elementos do grupo de profissões
afins, existente§ no município.

Art. 29. Em cada município não poderá haver mais de
um sindicato composto. ~

Art. 30. Na hipótese em que, no município, os elemen
tos de uma profissão sejam em número insuficiente á .for
mação do sindicato composto, ditos elementos se filiarão no
município mais próximo ou na capital do Estado ao sindicato
profissional respectivo e, na falta dêste, ao sindicato de grupo
'de prof.issões afins.

Art. 31. Quand.o, no Estado, não houver sindicato, o pro
fissional se filiará ao sindicato existente no Estado mais pró
ximo ou na Capital Federal.

Art. 32. - O profissional assim sindicalizado terá, na lo
calidade, sede do sindicato, um seu mandatário autorizado,
membro dêsse sindicato, que o representará nos atos sin
dicais a que aquele profissional não puder comparecer. ~

Art. 33. Quando o ,número de elementos de 'umapro
físsão incorporados a um sindicato composto, atingir á cifra
mínima necessária á formação do respectivo sindicato pro
fissional, tais elementos deverão desagregar-se do osindicato
composto, para formár o sindicato profissional respectivo,
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mas só poderão fazê-lo se. o número de elementos que resta
rem no sindicato composto ainda satisfizer ás exigências
legais relativas á constituição do mesmo (art. 28).'

Art. 34., A denominação dos sindicatos compostos será
l.'egulada pelos arts. 24 e 25. Em vez, porém, do estabelecido
na alínea b do art. 25, será usado o nome do grupo de pro
fissões, nos termos do art. 27.

Art. 35. As sociedades ou aos sindicatos reconhecidos na
vigência da lei n. 19.770, de 19 de M,arço doe 1931, de cujo
corpo social participam elementos de duas ou mais profis
sões, é facultado adaptarem-se á presente lei ou, unicamente
para efeitos da representação política e técnica, organizarem
para cada profissão um quadro especial (art. 36).

§ 1.0 A orientação prevista neste artigo será adotada pel:>
maioria dos elementos da profissão, em sessão que deverão
estar presentes pelo menos dois terços dêsses elementos.

§, 2.° As disposições do presente artigo, não se aT,llicarão
ás sociedade mixtas de empregadores e empregados, bem como
ás sociedades formadas por elementos de qualquer dessas
classes em conjunção com elementos da classe dos funcioná
rios públicos.

Art. 36. O quadro de que cogita o artigo precedente,
satisfeitas as exigências do art. 21, valerá para os efeitos da
representação política e técnica, como se fôra um sindicato
da respectiva profissão, e regular-se-á pelas disposições desta
lei, referentes aos sindicatos, méramente profissionais.

Art. 37. Na hipó',ese do art. 35, é vedada a organização
de sindicatos compostos.

Dos 6rgãos dos sindicatos

Art. 38. São órgãos do sindicato:
1) A assembléia geral.
2) O diretório.
3) A comissão executiva.
4) O delegado á Convenção de Sindicatos ou o represep.

tante na Associa~.ão Municipal de Sindicatos.- .

- Art. 39. Serão membros da Assembléia Geral todos os
socios em pleno gôso dos direitos sociais.

Art. 40. A Assembléia Geral compete eleger odiretório
e o delegado á Convenção de Sindicatos ou o rcpresent:lnte na
As!:ociação Municipal, bem como d~stituí-Ios na forma adian
te prevista.

Art. 4i. Ao sindicato que tenha mais de quinhentos so
cios,cumpre transferir as atribuições da Assembléia Geral a
um Conselho de Delegados. Para tal fim, a Assembléia será
préviamente decomposta em grupos numéricamente iguais.
A cada grupo caberá um delegado e êste, eleito <te acôrdo
com o art. 139, terá, no Conselho, tantos votos quantos fo
rem, no momento, os membros do grupo que representa.

Art. 42. O Diretório será constituido por nove membros
e elegerá, dentre seus membros, a Comissãe,. Executiva e a
Comissão de Tomada de Contas. r

Art. 43. Caberá ao Diretório convocar a Assembléia Ge
ral e, quando for o caso, o Conselho de Delegados.
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Art. 44. A Comissão Executiva, terá cinco membros e
elegerá, dentre seus membros, um presidente, um vice-presi
dente e um secretário.

Art. 45. Caberá á Comissão Executiva escolher no corpo
social um tesoureiro, um procurador e as comissões de sin
dicancias, de· sindicalização e de economia e finanças.

Art. 46. Na hipótese de ter o sindicato de empregadores
apenas 5 a 15 associados, o número de membros do Diretório
e das comissões llrevistas nos arts. 42, 44 e 45, será reduzido
a três,. permitindo-se, nesse caso, a acumulação de funções
por parte dos socios eleitos llara tais mistéres.

Art. 47. Salvo a hipótese prevista no art. 68, cada sin
dicato mandará um delegado á Associação Municipal de Sin
dicatos do respectivo grupo de profissões afins.

Art. 48. Competirá aos sindicatos eleger os membros dos
Conselhos Técnicos a que tiverem direito, os delegados ás
Convenções de Técnicos, bem como os respectivos suplentes.

Art. 49. As entid.ades sindicais serão consideradas como
representantes autorizadas da respectiva profissão perante o
poder público.

Do reconhecimento do sindicato

Art. 50. Constituido o sindicato de acõrdo com a pre
~ente lei, é indispensável ser reconhecido pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, que, simultaneamente, apro
vará os seus estatutos.

§ 1.- A petição de reconhecimento serã acompanhada de
exemplar dos estatutos, de cópia autêntica da ata de instala
ção, de uma relacão dos sacios existentes na ocasião da pro
mulgação dos estatutos, com os respectivos nomes, profissão,
idade, estado ci"vil, nacionalidade, residência, estabelecimento
ou emprêsa onde exercem sua atividade profissional, bem
como o número total de pessoas da profissão respectiva ou do
grupo de profissões afins (no caso de sindicato composto)
existentes na localidade, discriminadas as parcelas por esta
beleciment0S, emprêsas, etc. Executada a petição, os do
cumentos referidos neste parágrafo serão isentos de sêlo.

Art. 51. O reconhecimento· será efetivado por portaria
do Ministério do Trabalho. .

Art. 52. O sindicato reconhecido ficará automaticamente
investido de personalidade jurídica (artigo 21, lII, parágrafo
único) .

Art. 53. Nã.o poderã.o ser reconhecidos os sindicatos
mixtos formados por elementos de duas ou mais classes a que
se refere·o art. 4°. ;

Da declaração de profissão

Art. 54. Toda pessoa maior dê 18 anos é obrigada a de
clarar, durante o mês de janeiro, a profissão ou as profissões
que exerce, bem como se é sindicalizada e o nome do sindi-.
cato a que pertence, devendo tal declaração ser feita confor
me o modêlo anexo.

Art. 55. A declaraéão serã feita perante o Juízo eleitoral
local.
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§ 1°. As pessõas sindicalizadas farão a declaracão por in
termedio da diretoria do sindicáto a que pertencem, nos ter
mos da presente lei.

§ 2°. As pessôas não sfndicalizadas farão a declaracão ás
comissões receptoras, cuja organizacão e funcionamento se-
rão oportunamente regulados por lei especia1. '

Da contribuição pecuniária sindical

Art. 56. Todo profissional ficará obrigado a uma con
tribucião anual, equivalente ao salário de 10 dias de tra
balho. Para o empregador tal contribuição corresponderá ao
salario de 10 dias (le trabalho da totalidade dos seus empre
gados. Para os estudantes, o Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio. arbitrará a anuidade:

Parágrafo único. O profissional sindicalizado pagará,
apenas, o salario de um dia. O empregador sindicalizado pa
gal'á um dia de salario da totalidade dos seus empregados.

Art. 57. No caso em que o empregador seja uma pes
sôa jurídica de direito privado. deverá a mesma nomear
quem deva representá-la para os efeitos do art. 56 e seu
parágrafo.

Parágrafo único. O pagamento, por parte dôsse repre
sentante, da contribUição prevista nos citados dispositívos,
fará com que dela fiquem isentos os membros principais
dessa pesslJa jurídica. eompreenflidos como tais, unicamente,
os seus diretores, soeios solidários, gerentes ou adminis
tradores.

Art. 58. Lei especial determinará a anuidade quepa
garão os empre(Jfulores definidos no art. 18. observadas as
condições especiais das regiões do país em que exercerem a
sua atividade e a remuneração que, sob o influxo de tais

.condições, obtiverem a sua produção ou o seu trabalho.
. Art. 59. Os empregadores' são obrigados a eomunicar,

anualmente, até o último dia de março, sob pena de multa
de 5 :000$ a 10 :000$, o número de seus empregados.

Art. 60. O sindicato cobrará a contribuição de seus ele
mentos sindicalizados, que revert.erá em proveito do mesmo
sindi(~ato. . . .

Quanto ás anuidades dos não sindicalizados. 8e610 as
mesmas cobradas pelo GOYf~rno. Federa1. por intermedio das
suas repartições arrecadadoras. que agirão ex-o{{icio,' OU'
mediante representação dos sindieatos reeonhecidos.

Art. 61. Para tornar efetiva essa arrecndação será feita
até 31 de março de cada ano. peranl.e as repart.ições arreca
dadoras federais, a competente declarar.;.fio W~lo" profissio
nais não sindicalizados. Na falta de tal declaração. será feito
pelos exatores o lançamento nos termos da parte final do
art. 60. acrescida, nêsse caso. a contribuição de uma multa
de 15 %,cabendo a ação executiva para cobrança compul
só.ria, caso não sejam ditas éóntribuições e penalidades res
gatadas até o dia 30 de Setembro de cada ano.

Art. 62. Do produto liquido dessa eobrança, 50 % re
verterão para o sindicato a que deveria pertencer o não sin
dicalizado, e 50 % para a associação municipal respectiva,
que aplicará tais fundos em despesas inerentes ao incre
mento á sindicalização.
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Paragráfo único. - Para efeito do disposto nêste artigo,
no caso em que houver mais de um sindicato no município,
terá preferência o que tiver sido reconhecido ha mais tempo.

Art. 63. Da renda bruta dos sindicatos de empregado
res, 50 % reverterão em favor do fundo de sindicalização
(art. 159).

Art. 64. Do arrecadado pelo sindicato, 15 % serão des
tinados á associação municipal; do arrecadado por esta, 15.
por cento á associação estadual, e do arrecadado por esta,
15 % á associação nacional.

Parágrafo único. Em se tratando de sindicatos de em
pregadores, a percentagem ácima será calculada sôbre a renda
do sindicato, depois de deduzida a percentagem de que cogita
o ar!:.. ü3.

Art. 65. As sociedades profissionais e de Classe paga
rão uma anuidade correspondente a 1 % da sua renda bruta.

Parágrafo único. Ficarão isentas dessa contribuição as
sociedades sindicalizadas de acôrcto com a presente lei.

Art. 66. A arrecadação da anuidade de que cogita o
artigo anterior será feita, mutatis mutandis, nos têrmos dos
arts. 60, 61, 62 e 64.

Art. 67. O sindicalizado que venha a ficar sem tra
balbo será dispensado da anuidade, enquanto durar tal si
tuação.

PARTE TERCEIRA

DA CONVENÇÃO DOS SINDICATOS

Art. 68. Quando, no Município, dentro de uma mesma
proiissão, haja pluralidade de sindicatos reconhecidús, cada
um dêles mandará um delegado á Convenção dos Sindicatos,
para escolha dos representantes de todos na respectiva as
sociação municipal, escolha essa em que cada delegado terá
voto proporcional ao número de socios do sindicato que o
elegeu.

Art. 69. A Convenção de Sindicatos elegerá um presi
dente, um 1° e um 2° vice-presiden.te, .um 1° e um 2° secre
tário. A substituição far-se-á pelos' vice-p.residentes e a
dêstes pelos secretários, na ordem natural de sucessüo.

Art. 70. O mandato do delegado á Convenção de Sin
dicatos' expirará com a eleição do representante na asso
ciação municipal.

Art. 71. O mandato dos presidentes e dos substitutos
_s6.cessará depois da posse dos novos eleitos.

Art. 72. Ao presidente da Convenção de Sindicatos que
tiver exercido o mandato no período imediatamente ante-.
rior, ej na sua falta, ao seu substituto legal, caberá convocar
e instalar a nova Convenção.

Art. 73. Quando, em um município, houver apenas de
dois a seis sindicatos de uma mesma profissão, cada uma das
respectivas comissões executivas designará três delegados
que, em conjunto, exercerão as atribuições da Convenção de
Sindicatos.

Art. 74. A Conven~ão de Sindicatos designar-se-á: Con
venção de-Sindicatos de Empregados (ou de empregadores



- 359-

ou de func·ionários públicos) 'cm... (o nome da profissão)
de. .. (o nome do município).

PARTE QUARTA

DA ASSOCL<\ÇÃO MUNICIPAL DE SINDICATOS

Art. 75. No Município' haverá, para cada grupo de
profissões (art. 27), uma associação municipal de sindica
tos, formada s6mente de empregados ou sómente de empre
gadores, ou, ainda, sómente de funcionários públicos.

Parágrafo único. A inexistência, no Município, de uma
ou mais das profissões constitutivas de um grupo,'não im
pedirá que as demaií! formem a associação municipall'cs- 
pectiva.

Art. 76. A associação municipal será constituida pelos
representantes dos sindicatos especíalmente. eleitos na forma
do art. /17 ou na do art. 68 e com direito ao voto proporcio
nal, segundo o número de associados do sindicato repre
sentado.

Art. 77. São órgãos da Associação Municipal:
1°. A assembléia de representantes dos sindicatos.
2°. A comissão e-xecutiva, composta de três membros.
3°. O delegado á convenção de associações municipais

(art. 99). _
4°. O representante na respectiva associação estadual

de sindicatos.
Art. 78. Á assembléia da associação municipal (art. 77,

n. 1) compete eleger a comissão executiva de três membros
(art. 77, n. 2) e o representante na associação estadual de
sindicatos (art. 84, n. i).

Art. 79. Quando, no Município, houver apenas um sin
dicato composto de um determinado grupo de profissões afins
ou dêsse grupo houver apenas um sindicato profissional. as
atribuiÇões da associação municipal serão exercidas por êsse
sindicato composto ou por êsse sindicato profissionaJ. .

ArL 80. Quando, no Município, houver de dois a qua
tro sindicatos de determinado grupo de profissões afins, cada
uma das respectivas comissões executivas designará três re
presentantes. O conjunto de todos êsses desempenhará as
funções atribuidas ás associações municipais.

. Art. 81. A associação municipal de sindicatos denomi
nar-se-á Associação Municipal de Empregados '(ou de em
pregadores, ou de fllncíonários públicos) em... (o nome do
grupo) de... (o nome do inunicípio).

PARTE QUINTA

DA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE SINDICATOS

Art. 82. No Estado, haverá, para cada grupo de profis
sões (art. 27), uma associação estadual de sindicatos, for
'mada"cs6mente de' empregados ou s6mente de empregadores
ou, ainda, s6mente de funcionários públicos.

Art. 83. A associação estadual de sindicatos será cons
tituída pelos representantes das associações municipais de
sindicatos (art. 77, n. 4) > com direito ao voto pro~orcional,
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segundo o número de sindicalizados da asso~iação municipal
representada.

- Art. 84. São órgãos da Associação Estadual:
1°. A assembléia de representantes das associações mu

nicipais de sindicatos.
2°. A comissão executiva composta de cinco membros.
3". O delegado á convenção de associações estaduais (ar-

tigo 109). .
4°. O representante na respectiva associação nacional de

sindicatos.
Art. 85. Á assembléia da -associação estadual de sin

dicatos (art. 84, n. 1), compete eleger a comissão executiva
(art. 84, n. 2), o delegado á convenção (art. 84, n. 3) e o
representante na associação nacional (art. 93, n. 1).

Art. 86. Quando, no Estado, não houver elementos de
um grupo de profissões afins em número suficiente para or
ganizar siquer uma associal)ão municipal, as atribuições da
associação estadual serão exercidas pelo sindicato, profissio
nal ou composto, existente no território estadual.

§ 1°. Quando houver apenas uma associação municipal
de determinado grupo de profissões, as atribuições da asso
ciação estadual serão exe_rcidas por essa. associação muni
cipal.

§ 2°. Quando houver de duas a seis associações munici
pais, cada uma das respectivas comissões executivas desi
gnará três representantes que, em conjunto, exercerão as
funções atribuídas ás associações estaduais.

Art. 87. A organização sindical do Distrito Federal será
igual á do município, devendo as respectivas associações de
sindicatos ser representadas diretamente nas associações na
cionais.

Art. 88. A organização sindical do Território do Acre
obedecerá ás normas estatuidas para os Estados.

Art. 89. A associação estadual de sindicatos terá séde
na capital do EstadQ,. Nas hipoteses previstas no art. 86, e
seu § 1", a séde será a mesma do sindicato ou da associação
municipal.

Art. 90. A associação estadual de sindicatos designar
se-á Associação Estadual de Sindicatos de Empregados (ou
de empregadores ou de funcionár'iós públicos) em... (o
nome do !l1'ltpO) de ... (o rMlrne do EstadoQ.

PARTE SEXTA

DA ASSOCIAÇ.~o NACIONAL DE- SINDICATOS

Art. 91. Na Capital da República. para cada grupo .de
profissões afins, haveráuD;1a associação nacional de sindi
catos formada sómente de empregados ou s6mente de em
pregadores, ou, ainda, sómente de funcionários p\'lblicos.

Art. 92. A associàção nacional de sindicatos será cons
tituida pelos representantes das associações. estaduais de
sindicatos e da associação municipal do Distrito Federal, nos,
termos do art. 84, n. 4, e do art. 87, com direito ao voto
proporcional. ségundo o número de sindicalizados da asso
ciacão estadual .representada.
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A.rt. 93. São órgãos da associação naciqnal de sindicatos:
~. :1°. A assembléia de representantes das associações es-

taduais e da associação municipal do Distrito Federal.
2°. A comissão executiva, composta de sete membros.
3°. O representante n'o Legislativo Federal.
Art. 94. A assembléia da associação nacional de sin

dicatos compete eleger a comissão executiva (art. 93, n. 3).
Art. 95. Quando, em todo o territorio nacional, Ilão ti

ver havido elementos de um determinado grupo de profis
sões em número suficiente para organizar siquer uma as
sociação estadual de sindicatos, as atribuições da associa
ção nacional respectiva serão exercidas, mutatis mutandis,
na conformidade do art. 86 e seus parágrafos..

Art. 96. Quando, em todo o territorio nacionàl, -houver
sómente de duas a seis associações estaduais de determinado
grUPO de associações afins, cada uma das respectivas comis
sões executivas designará quatro representantes que, em
conjunto, exercerüo as funções atribuidas ás associações na
cionais.

Art. 97. A associação nacional de sindicatos terá séde
na Capital da República. Na hipotese prevista no art. !l5. a
séde será a mesma do sindicato ou da associaçüo municipal
ou da associação estadual.

Art. 98. A associação nacional de sindicatos denominar
se-á Associação Nacional de Sindicatos de Empregados (ou
de ernpreaadores), ou, ainda. de funcionários públicQs)
em ... (o nome do grupo) do Brasil.

PARTE SETIMA

DAS CONVEXÇÕES DE ASSOCIAÇÕES :l\IUNICIPAIS DE SINDIC;ATOS

Art. 99 . .As convenções de associações municipais de
sindicatos serão constituidas por delegados dessas associa

:cões.
Art. 100. As associações municipais de sindiçatos de

empregados reunirão as seguintes convenções:
a) da Indústria;
b) da Agricultura e Creação;
c) do Comércio;
d) dos Transportes e Comunicações;
e) das Ciências, Letras e Artes;
n das Rendas proprias.
Art. 101. As associações municipais de sindicatos de

empregados reunirão as seguintes convenções:
a) da Indústria;
b) da Agricultura e Creação;
c) do Comércio;
d) dos Transportes e Comunicações;
e) das Ciências, Letras e Artes;

,f) das Pensões.
Art. 102. A convenção da Indústria, ennaraO delegados

as associações de sindicatos correspondentes aos grupos de
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profissões que s~ achem referidos no arL 27, do n. 1, ao
n. 21; á convenção da Agricultura e Criação, as associações
relativas aos grupos de profissões que se acham menciona
das do n. 22 ao n. 33; á do Comércio, as associações rela
tivas aos grupos mencionados do n. 34 ao n. 36; á dos
Transportes e Comunicações, as associações relativas aos gru
pos mencionados do n. 37 ao n. 39; á das Ciências, Letras e
Artes, as associações relativas aos grupos mencionados do
n. 40 ao n. 48; á das Rendas Proprias e Pensões, as associa
ções relativas ao grupo referido no n. 49.

Al't. 103. Os funcionários públicos reunirão, no :Municí
pio, uma convenção a que comparecerão delegados das asso
ciações relativas aos grupos referidos nos ns. 50 e 51, do
art. 27.

Art. 104. Cada associação enviará um delegado á con
venção, com direito ao voto proporcional, segundo o número
de sindicalizados pertencentes á referida associação.

Art. 105. Ás convenções de associações municipais apli
cam-se as disposições contidas nos arts. 69, 70, 71 e 72.

Art.. 106. Quando, no Município, houver sómente uma
das associações de sindicatos que devem achar-se compreen
didas em um dos agrupamentos referidos nos arts. 100, 101
e 103, tal associação exercerá as funções atribuídas á respec
tiva convenção. Quando, porém, houver sómente de duas a
seis associações, cada uma elegerá três representantes que,
em conjunto, exercerão as atribuições da convenção.

Art. 107. Ás convenções de associações municipais de
sindicatos, compete eleger os representantes no Poder Le
gislativo Municipal.

Art. 108. A convenção de associações municipais de sin
dicatos:, denominar-se-á Convenção de Associações Municí
pais de Empregados (ou de empregadores; ou de funcioná
rios ~públicos) em... (o nome do agrupamento nos têrmos
dos arts. 100, 101 e 103) de ... (o nome do município).

PARTE OITAVA "

DAS CONVENÇÕES DE ASSOCL\ÇÚES ESTADUAIS DE SINDICATOS

Art. 109. As convenções estaduais de sindicatos serão
reguladas pelos dispositivos constantes da parte sétima da
presente lei, mutatis mutandis.

Ar1. 110. Ás convenções estaduais de sindicatos compete
eleger os representantes no Legislativo estadual.

PARTE NONA

.. DOS CONSELHOS. TÉCNICOS E DAS COMISSÕES TÉCNICAS

Art. 111. Os conselhos técnicos são órgãos da adminis
tração pública, eleitos pelo corpo de sindicatos e investidos
de funções orientadoras, coordenadoras e fiscalizadoras.

Parágrafo único. Lei especial regulará o número, a
composição, a duração de mandato, o funcionaI:p.ento, as atri
buicões ~ a renovação dos conselhos técnicos.
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Art. 112. A eleição de membros do conselho técnico é
privativa da entidade profissional sindicalizada que maior

~ afinidade apresente com a natureza dêsse conselho técnico.
O conselho técnico estadual e o nacional serão eleit.os, res
pectivamente, pela con}Jenção estadual de técnicos e pela
convenção nacional de técnicos (art. 116). .

Art. 113. Só poderão ser eleitos membros de um con
selho técnico elementos sindicalizados pertencentes á profis
são que maior afinidade apresente com ,a natureza do mes
mo conselho técnico.

Art. 114. Quando couber a um conselho técnico exa
minar assuntos que. se relacionem com o interesse ou espe
éialidade de mais de uma profissão, deverão participar do
mesmo elementos escolhidos, respectivamente, pelas entida
des sindicais ligadas a essas profissões.

Art. 115. A cada profissão com direito de eleger mem
bros de conselho técnico estadual e nacional corresponderão
uma convenção estadual e uma convenção nacional de téc-
nicos. -

Art. 116. A convenção estadual de técnicos constituir
se-á de delegados dos sindicatos municipais da mesma pro
fissão. A convenção nacional de técnicos constituir-se-á de
delegados dessas convenções estaduais de técnicos.

Art. 117. A convenção de técnicos denominar-se-á:
convencão estadual (ou nacional) de técnicos empregados
(ou empregadores ou funcionários públicos) de ... (o nome
da profissão).

Art. 118. Só poderá ser eleito delegado á convencão es
tadual de técnicos elemento sindicalizado pertencente á pro
fissão que maior afinidade apresente com a natureza do con
selho técnico a constituir. Identica disposição se aplicará com
relação ao delegado á convenção nacional de técnicos.

Art. 119. Ás convencões estaduais e nacionais de técni
cos aplicar-se-ão as normas contidas nos arts. 69, 70, 71 e 72.

Art. 120. O mandato de delegado ás convenções de téc
nicos expirará com a nova eleição.

Art. 121. Quando, no município, houver pluralidade de
sindicatos de uma mesma profissão, a eleição do membro do
conselho técnico, competirá ao sindicato que tenha sido re
conhecido em primeiro lugar.

Parágrafo único. Quando, porém, houver. apen'as, sindi
cato composto, a eleição deverá. recaír em elementos sind~

calizados, pertencentes á profissão quê mais afinidade apre
sente com a natureza do conselho técnico a constituir.

Art. 122. Quando, no município, não houver sido pos
sivel a constituição de um conselho técnico, por inexistência
ou insuficiência de pessoas da respectiva profissão, os po
deres locais; solicitarão a sindicatos de outros municípios a
eleição tõtal ou parcial dêsse conselho técnico.

Art. 123. Os membros dos conselhos técnicos estaduais
serão escolhidos por uma convenção formada pelos delegados
dos sindicatos (art. 116) especialmente eleitos, á razão de
um delegado por muIiicípio.

Art. 124. As normas contidas nos arts. 113 e 121 apli
car-se-ão aos delegados á conve~ção estadual de té~nicos.



- 364-

Art. 125. Quando, no Estado, s6 houver um sindicato
de determinada profissão, tal sindicato exercerá as atrib·ui-
ções conferidas ás convenções de técnicos. .

Parágrafo único. Na hipótese de. haver apenas um
sindicato composto, a êste caberão tais' atribuil;ões, obser
vado o estatuído no art. 121, parágrafo único.

Art. 126. O delegado de sindicato composto deverá ser
elemento sindicalizado, pertencente á profissão que mais afi
nidade apresente com a natureza do conselho técnico a cons
tituir. 1"5.0 sendo possível essa condição, o sindicato não par
ticipará da convenção.

Art. 127. Na hipótese de haver apenas' de dois a seis
sindicatos no território estadual, cada um elegerá três dele
gados, que, em conjunto, exercerão as atribuições da con
venção.

Art. 128. As disposições do art. 122 aplicar-se-ão
também aos conselhos técnicos estaduais, mutatis 'lntttandis.

Art. 129. Os membros dos 00nselhos técni.cos nacionais
serüo eleitos por uma convenção de delegacIos especialmente
escolhidos pelas convenções estaduais de técnicos á razão de
um delegaclo por Estado.

Art. 130. Os conselhos técnicos nacionais serão regu
lados pelas disposições relativas aos conselhos técnicos esta
duais, mnlatis mutandis, excetuado o disposto no art. 122.

Art. 131. As comissões técnicas serão reguladas pelos
dispositivos precedentes, com as restrições seguintes:

a) poderão ser constituidas, quer de sócios dos sindicatos
filiados á entidade eleitora, quer de pessoas e êles estranhas,
mas de reconhecido saber e competência no assunto, contanto
que perténçam a qualquer sindicato profissional;

b) serão convocados por um elos poderes políticos do
município, do Estado ou da República. para dar parecer sô
b.re determinado assunto que escape á alçada dos conselhos
técnicos,. ou, também, por um dos conselhos técnicos que
julgue necessários esclarecimentos de técnicos mais espe
cializados;

c) seu mandato extinguir-se-á com a entrega do pa
recer atinente ao assunto sõbre que tiver sido chamada a
opinar;

d) quando devain emitir ôpinião sõbre matéria da com
petência estadual e haja urgência na solução do caso, po
derão ser eleitas pelo sindicato profissional cla capiLal do
Estado ou, na falta dêsse, pelo que existir no território esta
dual. Havendo mais de um sindicato. em uma ou em outra
hipótese a escolha caberá ao que tenha sido reconhecido em
primeiro lugar. Em materia da ,competência federal terá
aplicação o presente dispositivo, 1nutatis rnutandis;

e) terão funções meramente ppinativas.

PARTE DÉCIMA

DOS REPRESENTA_"'TES Sl:!'DICAIS NO PODER LEGISLATIVO

Art. 132. Só poderá ser eleita representante sindical
no pod~r legislativo municipal, estadual e federal, pessoa
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que, de forma real e efetiva, pertenoa a um dos sindicatos
ligados ao grupo competente da entidade sindical a quem
compete a eleição.

Art. 133. As convenções de que tratam os arts. 102 e
103 caberá eleger os representantes ~indicais no poder le
gislativo, municipal e estadual. Ás associacões nacionais de
sindicatos caberá eleger os representantes sindicais no le
gislativo federal.

Art. 134. Cada convenção terá direito a um represen
tante, no mínimo.

A cada associação nacional, igualmente, caberá' um
representante; Todos êsses representantes terão voto pro
porcional ao número de sindicalizados que representarem.

Art. 135. A regra do artigo anterior poderá ser modi
ficada por lei especial, que determine o número de repre
sentantes das convenções, não sendo permitido, porém, dar
a uma convenção número de representantes superiores aos
das demais convenções.

Art. 136. O disposto no artigo precedente, aplica-se, in
tegralmente, ás associações nacionais de sindicatos.

PARTE DÉCIMA PRIMEIR..<\.

DISPOSIÇÕES GER.AIS

Art. 137. As assembléias gerais, os conselhos de dele
gados, as _convenções, as associações municipais, estaduais e
nacionais; os conselhos técnicos, as comissões técnicas, os
diretórios, as comissões executivas, as comissões permanen
tes ou provisórias, todos poderão ser convocados, tanto pe
los respéctivos presidentes, como pela maioi'ia de membros
dos seus órgãos dirigentes, ou por um quinto dos seus pró
prios membros.

Parágrafo único. As-resoluções desses órgãos deliberan
tes serão tomadas por maioria de votos, presentes, pelo me
nos, a metade e mais um dos seus membros. Caso, porém, em
primeira convocação não se tiver conseguido o número aci
ma mencionado, far-se-á segunda convocação, e, na reúnHio
que dela resultar, será tomada a resolucão com qualquer nú
mero de membros presentes.

Art. 138. Nas entidades sindicais e nos seus órgãos com
petentes, serão considerados como suplentes e, como tal,
substituirão os membros efetivos nas suas faltas e impedi
mentos, os elementos sindicalizaàos que houverem obtido vo
tação imediatamente debaixo dos que tiverem sido conside
rado$ eleitos. Excetuar-se-ão os casos em que dispositivos
especiais já regulem essa substituição.

Art. 139. Os candidatos para serem considerados, efe
tivamente eleitos, deverão ter obtido maioria abs_oluta - de
votos dos socios do sindicato, presentes á sessão. Será ado
tado sistema de inscrição prévia de candidatos, procedendo-

_se até cinco escrutinios sucessivos caso não tenha sido possi
vel qualquer dos inscritos obter maioria absoluta. A partir
do terceiro escrutinio, só os dois nomes mais votados pode
rão ser ainda sufragados. Se, procedido o quinto escrutinio,
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nenhum candidato tiver reunido maioria absoluta, será con
siderado eleito o mais moço.

Art. 140. Os detentores de um mandato sindical, inclu
sive os representantes no poder legislátivo municipal, esta
dual e federal, poderão' ter cassados 'os seus mandatos pelos
órgãos que os tiverem eleito, se nêsse sentido se manifes
tarem mais de dois terços da totalidade dos membros do ór
gão mandante para tal fim especialmente convocados e em
pleno gôso de seus direitos sociais.

Art. 141. Para o efeito previsto no artigo anterior, será
mistér lavrar uma ata especial da sessão em que tal se hou
ver deliberado. Uma cópia, devidamente autenticada, da
dita ata será imediatamente enviada ao Tribunal Regional
Eleitoral, enquanto não for organizado o' Tribunal de Conci
liação e Arbitragem com jurisdição no Estado em que se
achar localizada a entidade sindical que estiver em causa.

Art. 142. De posse dessa ata, o Tribunal verificará, den
tro do prazo máximo de cinco dias, se foram observadas to
das as formalidades legais para a cassação do madato, caso
em que homolgal'á dita cassação, negando, porém, a homolo
gapço, se verificar a omissão de qualquer dessas formalidades
ou a prática de irregularidades que inquinem de nulidade o
ato da cassação.

Art. 143. A cassação do mandato, na fórma prevista nos
dispositivos anteriores, sómente começará a produzir efeito
depois da homologação.

Art. 144. Da decisão do Tribunal, homologando ou não
a cassação do mandato, não caberá recurso de especie algu
ma. Entretanto, tal decisão, quando negativa, não importará
em coisa julgada, podendo, por isso, a medida de cassação ser
renovada, desde que obedeça ás formalidades legais.

Art. 145. O Tribunal, ao tomar conhecimento da cas
sação do mandato, de maneira nenhuma poderá apreciar de
meritis dita cassação.

Art. 11.6. Na mesma ocasião em que deliberar a cas
sação do mandato atrás prevista, deverá o órgão deliberante,
por maoria de votos dos presentes, indicar os nomes dos que
deverão substituir provisoriamente, até a eleição definitiva,
os mandatários destituidos. Tal escolha deverá ser tambem
homologada pelo Tribunal, observado o disposto no artigo
142. Os manclatarios assim indicados serão investidos nos
seus cargos uma vez homologada a sua escolha pelo Tribunal
e providenciarão para que se proceda a eleição definitiva,
necessária ao preenchimento dos cargos dentro. do prazo má
ximo de 45 dias, a contar da posse.

Art. 147. As entidades sindicais formadas por alunos
dos cursos superiores ficarão dispensadas de incluir na sua
denominação o nome da classe respectiva no art. 4° ~

Art. 148. Sempre que se tratar de entidades sindicais
pertencentes á classe dos empregadores, a proporcionalida

,de de voto estatuida nos artigos 68, 76, 92, 104 e 134, será
calculada sobre o número total de empregados sindicalizados
estipendiados pela totalidade dos empregadores' filiados á
entidade sindical que estiver em causa. A regra do presente
artigo não se aplicará aos empregadores de que cogita o ar
tigo 18. -~
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Parágrafo único. Na hipotese de ser o empregador pes
soa jurídica de direito privado, êsse voto proporcional só po
derá ser utilizado pelo representante de que cogita o ar1. 57.

~t. 149. Nas 'repartições ou serviços a cargo da União,
Estados ou Municípios, não serão admitidos empregados,
operarios ou trabalhadores de qualquer especie, maiores de
18 anos, sem que provem devidamente estar filiados aC um
sindicato reconhecido.

. Art. 150. O dispositivo acima aplicar-se-á rigorosa
mente ás empresas, companhias, sociedades ou firmas indus
triais ou comereiais, que sejam concessionarias de serviços
.publicos federais, estaduais ou municipais, ou que tenham
com os govêrnos da União, dos Estados, e dos municípios
quaisquer contratos de prestação de serviço, de fornecimen
to de utilidades ou de locação de coisas.

Art. 151. Não poderão ser reconhecidas de utilidade
pública, sociedades ou instituições cujos elementos compo
nentes, inclusive o pessoal a seu serviço não preencham as
condicões de sindicalização atrás precritas. . .

Ar1. 152. São extensivos êsses dispositivos ás socieda,
des, empresas ou companhias subvencionadas pelos governos
federal, estaduais e municipais.

Ar1. 153. Entre requisitos exigidos para a obtenção
do título de eleitor estará incluída a prova de pertencer o
candidato a um sindicato organizado de acordo com a pre
sente lei. ·Do título eleitoral respectivo constará o nome do
sindicato a que pertence o eleitor.

ArL 154. O atestado de que a pessoa é sindicalizada
suprirá a prova de não mendicancia para fins eleitorais.

Ar1. 155. A não obediência ao disposto nos ai'ts. 149
e 162 importará na. suspensão do empregado, operário ou
trabalhador, até que preencha as condições referidas.

ArL 156. A infração do art. 150 acarretará uma multa
equivalente ao dObro da contribuição anual de que trata o
art. 56, a qual será duplicada na reincidência. No caso de re
incidência continuada o govêrno promoverá a rescisão do
respectivo contrato, sem direito a. qualquer indenizac;ão por
parte do infrator.

Art. 157. Serão extensivos êsses dispositivos ás socie
dades, empresas ou companhias subvencionadas pelo govêr
no federal, estadual ou municipal.

Ar1. 158. Os profissionais não sindicalizados, que du
rante dois anos seguidos como tal permanecerem, além de
ficarem obrigados á contribuição prévista nos arts. 56 e 156,
incorrerão na perda dos seus direitos polticos.

Paragráfo único. Ditos profissionais voltarão ao gozo
dêsses direitos um ano após se terem sindicalizado. A perda
dêsses direitos =só será promovida por qualquer elemento
sindicalizado. Haverá apelação perante a autoridade compe
tente.

Art159. Fica criado o"fundo de sindicalização, desti
nado, não sÓ aestipendiar as despesa? com a organização
sindical dos elementos profissionais que não tiverem re
cursos iniciais para tal, como também a fazer face aos dis
pendios com: à propaganda e a articulação dessa organiza-
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ção .por parte do Ministério do Trabalho, Indústria e Co
mércio.

Art. 160. J::sse fundo de sindicalização será constituído
por um donativo especial de 5.000 :000$, que será feito pelo
govêrno' federal; pela renda prévista nos arts. 63 e 65 e por
uma contribuição equivalente a um quarto por cento da
receita dos Estados e municípios brasIleiros, no ano de 1931,
contribuicão essa que será recolhida ás repartições arreca
dadoras federais, até 31 de Dezembro dêste ano..

ArL 161. As importancias constitutivas dêsse fundo
serão depositadas no Banco do Brasil, em conta especial, á
disposicão dú Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
que, juntamente com a comissão adiante prévista, terá ares..,.
ponsabilidade direta pela aplicação dos respectivos valores.

PARTE DÉCIMA SEGUNDA

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 162. Aos empregados, operários ou trabalhadores
maiores de 18 anos, já em servico nas repartições ou obras
federais estaduais ou municipais, será marcado um prazo
nunca m~dol' de 90 dia~, a contar da data em que entrar em
vigor a presente lei, para que preencham a condição de sin
dicalizacão, expressa. nos arts. 149, 150 e 151.-

Art. 163. Ficará marcado um prazo nunca maior de 90
·dias par« que as entidades, já em gozo das vantagens do re
conhecimento de utilidade, preencham aquela condição, sob
pena de cassação das aludidas regalias.

Art. 164. Dentro do prazo máximo de dois anos, a
contar da data da promulgacão da presente lei, a prova a que
se refere o art. 153 poderá ser produzida pelo alistando no
ato da assinatura do título eleitoral.

Art. 165. A faculdade de opção prévista no art. 35 de
verá ser exercitada dentro de 90 dias, a contar da data da
presente lei, sob pena de perda do reconhecimento anterior
concedido.

Art. 166. Dentro do prazo de 90 dias, as sociedades,
sindicalizadas ou não, cujos nomes possam estabelecer con
fusão com as denominações determinadas pela presente lei
para entidades do corpo de sindicatos, deverão escolher no
vos nomes.

Paragráfo único. Os infratores do presente artigo in
correrão na multa de· um a cinco contos, dobrada na reinci
dência. Na hipótese de reincidência continuada, será decre-:
tada pela autoridade competente· a dissolução da sociedade.

Art. 167. Para levar a efeito a organização sindical atraz
prévisla, criará o Ministerio do Trabalho, Indústria e C6:'
mércio uma comissão central de sindicalização, constituida
por cinco membros, com -séde na Capital Federal, e um cor
po de agentes sindicalizadores, composto de cidadãos devi-

.c damente habilitados, dot;l.dos de toda idoneidade e do ne
cessario devotamento civico os quais entrarão em contato com
os empregadores, os empregados e os funcionários públi
cos, nos Estados. No Distrito Federal, no Territorio do Acre
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e nos muUlClplOS, de maneira a promover a sua sindicali
zação, tratando -quanto antes de tornar efetiva a organiga
ção dos sindicatos, tudo em conformidade com as diretrizes
e instruções emanadas do referido ministério.

Art. 168. Á Comissão Central de Sindicalização caberá
a função de orientaoão, coordenação e execução em tudo
quanto se relacionar com a organização das classes profis
sionais, agindo nêsse sentido em ligação com o ministro do
Trabalho. Indústria e Comércio.

Parágrafo único. Caberá á dita comissão discriminar
as profissões que fazem parte de cada um dos grupos men
cionados no art. 27.

Art. 169. Na fase de organização sindical, caberá, no
municipio, ao agente sindicalizador convocar e instalar os
sindicatos, competindo ao mesmo agente, ou a pessoa por
êle formalmente escolhida, convocar e instalar a convenção

·de sindicatos, atinente a cada profissão, bem como ás asso
ciações municipais e as convenções de associações de sindi
catos.

§ 1.o No Estado, tais atribuições competirão, sucessiva-
mente:

a) ao agente sindicalizador;
b) a· pessoas por êle escolhida.
§ 2.o Na Capital Federal, ditas atribuições caberão su-

cessivamente :
a) ao presidente da Comissão Central de Sindicalização;
b) á pessoa por êle escolhida.
Art. 170. As primeiras convenções estaduais e nacio

nais de técnicos serão convocadas, respectivamente, pelo pre
sidente da associação estadual ou nacional de sindicatos, á
qual esteja filiado o sindicato que tenha mais afinidade com
a natureza do conselho técnico.

Art. 171. Trabalhadores e produtores terão na Assem-.
bléia Constituinte um número total de representantes rigo
rosamente igual á totalidade dos represent.antes qeu vierem
Q. ser atribuidos aos Estados, ao Distrito Federal e ao Ter
ritório do Acre. Do total de tais representantes caberão dois
quintos aos empregados, dois quintos aos empregadores e
um quinto aos funcionários públicos.

Parágrafo único. Para êsse fim cada uma das classes
(empregados, empregadores e funcionários públicos), rea
lizará uma convenção das respectivas associações nacionais,
a qual elegerá, nos têrmos desta lei, os representantes da
classe na Assembléia Constituinte, dbservado o disposto na
parte final do presente artigo'- Nessa convenção, cada 3.S
60ciac;.ão nacional terá direito a um delegado, excetuando-se
as associações nacionais relativas aos grupos mencionados

" no art. 27, ns. 50 e 51, cada uma das quais enviará á res
pectiva convenção três delegados.

ArL. 172. Não se áplicará aos representantes dos pro
dutores e trabalhadores da Assembléia -Constituinte o dis
posto no art. 134.

"CRio de Janeiro, 15 de Outubro de 1932. --,- Abelardo
Marinho de A. Andrade. - Waldemar Cron1JJell do Régo Fal
cão. - Hercolino Cas~ardo. - Stenio Caio de Albuquerque
Lima.

VOLUME III 24
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MODÊLO DE DECLARACÃO DE PROFISSÃO

MINI5TÉRIQ DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMÉ1\CIO

Declaração de profissão
Estado.

, Município.
Profissão.
Nome.
Idade.
Residencia.
Naturalidade.
É empregado?
Tem algum empregado?
Onde exerce a profissão (rua e número) .
Nome da empreza.
Assinatura do próprio punho_
Assinatura a rõgo.
ia - Testemunhas:
2a - Nome de quem recebeu a declaração.
Data da declaração.

N. 1.i90

Onde convier: ,~

Art. O candidat.o á recondução no mandato legislativo
será considerado reeleito se, na nova eleição, tiver obtido, em
relação ao eleitorado que compareceu ao pleito, percentagem
de votos mais elevada do que na eleição anterior.

§ Para o calculo determinado neste artigo, serão
computados os votos válidos.

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. - Abe
lardo Marinho. - Plinio Tourinho. - Al1enor Monte. - Wal
demar Falcão. - Dom,inflos Venasco. - Humberto Moura. 
Alberto Surek. - Armando Laydner. - Leão Sampaio. 
EU(Jenio Nonteiro de Barros. - Edmar dli' Silva Carvalho. 
:Mario ll1anhães. - Gilbert Gabeú·a. - Francisco de Moura.
Guilho-me PIas ler. - Sebastião de Oliveira. - Martins e Sil
va_ - Erlwald Possolo. - .4.u(Justo Amaral PeÍXoto Junior. 
Cunha Mello. - Prado Kelly. - Lacerda Werneck. - Zo
Toash-o Gonveia. - Francisco Véras. - Francisco ViUanova.

Jttstificaçüo

Ao lado de inconvenientes notórios, a reeleição do depu
tado oferece vantagens incontestaveis. Sómente útil poderá
ser a recondução, no mandato, do representante que cumpriu
o seu dever com capacidade, esforço e proveito, para a coleti
vidade. Mas, decerto não se :negará a possibilidade de, com os
olhos fitos na nova eleição, o Deputado subordinar os in
teresses gerais ao da sua clientela eleitoral. A emenda, di
ficultando um pouco a reeleição, visa conseguir que essa si
gnifique sempre um crescimento da opinião favoravel: ao
candidato.

N.1.20S

r. Substitua-se -o aI:tigo 22 p;Jlo sCo"'Uinte:
Art. A Assembléia Nacional compõe-Se dos Deputados

do Povo Brasileiro e dos de classes. eleitos de acOrdo com ,.
a lei ordinária, observadas as seguintes prescrições:
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§ 1.0 Os I>eputados constituirão 213 da ,Assembléia e se
rão eleitos pelo sistema proporcional e por sufragio uni
versal igual, diréto e secreto dos maiores de 18 anos, e
qualquer sexo, alistados na f6rma da lei.

(Seguem-se os §§ 1°, 2°, 3° ·e 4° do art. 22 do antepro
jeto) .

TI. Acrescente-se, depoi5 do § 4·, do art. 22, o se
guinte:

§ Os Deputados de classse, cujo número será igual
ã terça parte da Assembléia Nacional, serão eleitos pelo
modo que a lei determinar, obedecidas as seguintes condi
ções:

I - A percentagem de 80 % caberá aos representantes
doa interêsses económicos, sendo metade para os'~emprega

dos - trabalhadores, e metade para os empregadores 
patrões; 10 % aos representantes dos interesses tulturaes 
profissões liberaes; 10 % aos representantes dos interesses
concernentes ao serviço público - funcionários públicos.

II - A eleição dos Deputados de classes será feita por
convenções. correspondentes áquelai! três ordens de interes
se's, reunidas na Capital da Re:publica e formadas pelos
delegados eleitores das re·spectivas associações profissionais.
As convenções serâo presididas pelo Presidente do Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral. Cada uma àas convenções
elegerá oó Deputados que couberem ás respectivas classes.

lU - Ninguem terá mais de um voto profissional, nem
poderá ser eleito por mais de uma classe.

IV - O mandato .profissional se entende'rã conferido
para fins de interesse geral, pela coordenação e colabora
ção reciproca de todas as atividades representadas.

V -Estende-se aos Deputados de classes o que dis
põem os arts. 23 e 24, parágrafo único do art. 25, arts. 26,
27. merios o parágrafo 20, art. 28, parágrafos 1°, 2° ·e 3°,
do art. 29 e arts. 30 e 31.

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - No
gueira Penido. - Moraes Paiva.

lustificação

A emenda assegura a representação dos empregados e
doo empregadores, na vida económico na proporção de 80 0/'0
para uns e outros, em partes iguais, repartindo-se os 20 %
restantes entre os interesses d~ serviço púbico e da. cul
tura. Uns e outros realizam uma fpnção coordenadorá àas
atividades representadas com () inferes<>e geral, em bene
fticio dos supremos interesses da Nação. Por isso mesmo,
os Deputados profissionais são. como ôs demais colegas de
representação política, representaritesda Nação. Daí, den
tro dessas idéias, a fórmula pela qual se caracteriza a re
presentação profissional na atual Assembléia Constituinte.

Na Sub-comissão que elaborou o anteiprojeto de Consti
tuição ficou virtualmente vitorioso o· principio da repre
sentação profissional, na composição da Assembléia Nacio
nal. Foram votos em favor dessa represlentação os dos
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_Srs. ministr,os Osvaldo _-\ranha e J.?sé Americ? e os _do
general Góis Monteiro e dos Drs. Joao Man~bel:a,.Temlp
tocles Cavalcanti e Castro Nunes, sendo que este ultlmo nao
tomou parte na votação. por isso que 56 mais tarde entrou
:par~: a Sub-comissão, substituindo o Sr. Antônio Carlos. E'
certo que se lá estivesse, o prinClpio da representação pro
fissional teria dado ent.rada, com o seu voto, no. anteproJet.o,
conhecidas, como são, as opiniões dêsse notavel jurista nos
seus t.rabalhos sõbre a materia.

N. 1.209

Secção r - Capitulo r - Do Poder Legislativo - Dis
posições gerais:

I - Ao art. 21 do anteprojeto:
Onde se diz: "Assembléia Nacional", diga-se: Con

gresso Nacional.
II - Depois do art. 21, acrescente-se o seguinte:
Art. O Congresso Nacional compôr-se-á de duas

Cêmaras: a Assembléia. Nacional e o Conselho Federal.
Secção V - Do Conselho Supremo:
ITr - Substituam-se os arts.67e 69, pelo seguinte:
Art. O Conselho Federal compôr-se-á de 63 conse

lheiros, dosquaj-s 43 representando as unidades federativas,
sendo dois. cada um dos Estados, dois, o Distrito Federal,
e um, o Territúrio do Acre, e de 20 Conselheiros profis
sionais.

Art. Os Conselheiros representantes das unidades fe
derativas serão eleitos pelos Deputados ás Assembléias
locais, sendo os do Distrito Federal eleitos pelos membros
do Conselho Municipal da Capital da Republiêa, e o do
Terl-itorio do Acre, pelos vogais dos. respectivos 'Conselhos
Municipais. '.-

: Art.. Os Conselheiros profissionias serão escolhidos do
seguinte modo: a) três. por eleição do segundográu. pelos
delegados das Univér;;idades da Republica, oficiais ou reco
I1'hecidn~ pela União; b) três representantes dos interesses
culturais. por eleição em se.gundo gráu - designando a lei
as entidades a quem incumbe tal representação e o modo
da escolha; c) oito representantes dos interesses econ6mi
cos, sendo metade para os empregados e metade para os
empregadores, eleitos em convenções dos delegados eleito
res dos respectivos ,sindicatos profissionais; d) dois repre
sentantes das profissões liberais,' eleitos pelaIS res:lectivas
organizaç,ões de classe; e) dois representantes dos "interes
ses concernentes ao servico públicos. eleitos pelas respecti
:vas associações de classe; f) dois nomeados pelo Presidente
da Republica - um oficial general, da ativa OU da reserva,
do Exército, e outro da Armada, nas mesmas condições.

Art. Os Conselheiros terão residência obrigat6ria na
Capital da União e um subsídio igual ao dos Deputados.

Art. Os Conselheiros servirão Dor sete anos, podendo
ser reeleitos ou ~enomeados. Em easo de vaga, o sucessor
será eleito ou nomeado para um novo setênio.

A.rt. Os Cd.nse~heiros gozarãl() das imunidades 'l!Sse
guradas aos Deputados á 'Assembléia Nacional.
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Art. Os crimes @de responsabilidade' dos Conselheiros
serão definidos em lei, que lhes regulará o processo e o
julgamento, pelo Tribunal Especial.

Art. O Conselho Federal funcionará permanentemen
te, e dividir-se-á em secções, pelo modo que o regimento
interno prescrever.

Art. Em graves emergências da vida nacional, poderá
o Conselho reunir-se em sessão plena, sob convocação do
Presidenle da Republica, e sob sua presidência, tomando
assento na reunião. e votando, os membros do Conselho Su-

. perior da Defesa Nacional. o Presidente da Assembléia Na
cional, o ào Supremo Tribunal e o Pr.o·curador Geral da
Republica.

Ar1. Ao Conselho Federal serão submeti-dos pela As
sembléia Nacional todos os projétos de lei que afétem de
qualquer manei.ra:

.a) á essência da regime federativo;
b) ás questões de legislação e aOs problemas economi

cos em geral.
§ 1.0 Ao Conselho Federal caberá também o exame do

orçamento geral da Republica.
§ 2.° No exame de materia orçament.aria, como· nas

constantes das letras a e b, do artigo anterior, o Conselho
Federal procederá, como Camara Revisora. e o seu voto será
considerado como tal.

Ar'L Qualquer que seja a proposição votada pela
Assembléia Nacional, a. esta cabe, antes de enviar á sanç.ão
p!!.:·sidencial. r;~met\·-la ao C·onselho Federal, o qual, no prazo
de oilo .ih5. devolvê-h declarando se tem objeção a opor,
quais e por que motivo.

P:U'ágr.alfo único. Na hi:póte,se de oposi<,;ão do Conselho
Feãeral a Assembleia Naci0nal é obrigada a examina-la an
tes da sua :oemessa para sanção ao Poder Executivo.

ArLSão condições para a escolha ou nomeação de
Conselheiro as seguintes; ser brasileiro nato; estar no e:x:er
cíC10 dos di·reilos políticos; Uer mais de trinta e cinco anos de
idade; t'(~r reconhecida idoneidade moral, e reputação 'd~
notave' ",1.])(::1' ou ter exercido cargos superiores da admI
nistração ou da magistratura, ou se salientado no Poder Le
gislativo Nacional, ou, de outro modo, por sua cap.acidadl8
técnic<t ou científica.

Sala das Sessões, em 21 de Dezembro de 1933. - No
gueira Pen'Ído. ,- 11foraes Paiva. Edwald Possolo.

Jus,tificação

A e~en4a propõe, além da Assembl.éia Nacional, a cria
ção de uma segundo Gamara - o Conselho Federal - consti
tuida metade de represe1'J.ta{;ão politica e metade, de repre-
sentacão profissional. .

Preliminarmente cumpIle. a,qui acentuar qúe, entre os
te~óricos do F·ederalism6. há uma certa uniformidade no pro
clamar a necessidade das duas Camaras. para que uma repre
sente .a participacão das unidades federadas na formação
da vontade do Estado.
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No Brasil, as necessidadel8 prátic'ís dj) r~gime (c>~ Es
tados são dispares, uns ricos, outros pobres, uns poderosos,
outros fracos), reclamam a instituição de um ~apa'l'elho que
mantenha ·0 equilibrio federativo e resguarde a sorte dos
Estados pequenos e fracos, ·e êsse aparelho dev.e ser o Se
nado -ou a Camara dos Estados com representação igualitária.

Ir - Serviu de modelo á sugestão constante da emenda.,
a Constituição Austríaca (de dezembro de 1929) que criou
o Conselho de Países e Profissões.

Na Grécia, (Const.itui.ção de 19'27, modificada por uma
lei de 1929i, em um Senado de 1120 membros, há 18 senado
res eleitos pelas associações profissionais, não se tendo "0
ticia de qualquer inconveniente da irrec'l.1ltantes pa~ as
instituições políticas daqueJe país.

Na Hungria (lei de 1~2ô), a Camara Alta é formada de
repi'esenlantes d,~ mUIJIidpios, havendo, entretanto, certo
número de lugares para alguns membros escolhidos por cer
tos organismos e instituições.

Irr - A emenda apresenta uma fórmula para represen
ta1;ão profissional na Constituição. Fato já realizado na As
sembléia Constituinte, eSSa ~presentacão não precisa ser
justi,ficada, como .aspiração a concretizar-se mas como si
tuação a manter-se.

Nunca será demais repetir com Dugüit, Posada, AdIeI'
e tantos outros ·qutc. uma nação não se compõe s6mente de
individuose d]e grupos de indivíduos, formando partidos po
líticos e socül.Ís, mas também dos grupos fundados sõbre a
comunidade dos interesses e dos tr.a.balhos, os grupos pro
fissionais e sinl'licatos. De modo q~e só estará re{lresent.ada

.a na·cão nas suas assembléias políticas Se os seus mandatariús
puderem falarem nome do indivíduo e d.os partidos, e em
nome dos grupos profissionais dos sindicatos.

O Governo Provisório, instituindo a 11~presentação pro
fissionaL reconheceu a necessidade dessa col31boraC)ão, da
contribuição de um espirito ncrvo, salutar, associat.ivo e cole
tivo. Conforme acentuou o Sr. ministL'O Oswaldo Aranha,
eminente leader nesl.a AssemhJoéia: "A experiência de países
daQl1i ou dacolá, influe para o Brasi1. Esperar que as cLasses
entrem em luta, umas com as outras. para depois lhes dar
represen~al}ão, é ú mal dos países velhos, que, por isso mes
mO,estão' Se debatendo nos duros e amarg·os dias de hoje.
Foi justamente porquê não deram, ~m tempo, represent.ação
ás classes ·e não foram corrigidos, atrav:és da experiência e
dos interes:5es ~es,:;as d::loSses, os mal,~s de que hoje está so
fredo ,o ,mundo inteiro, e que se deve prev.:r p,ara prover.
Não p6de haver dúvida quanto á existência das c'lasses de
acõrdo, aliás, com o~~stemun'ho do próprio Sr. Oliveira.
Vianna, a dizer que isso constitue uma realidade natural.
As classes existiram, no Bra,gil, talv·ez antes de qual,quer ou
tra rganização política. No Br.asil devia-se - e infeliz
mente não Se o pode conseguir desde já-caminharpora o
estado corpora.tivo, ou seja justamente fa~r ~e o voto se
tornE' a expressão do interesse de mais de um. Se, na pri
meira eleü;ão, não houver a conciência plena do voto do
operario, na segunda. já haverá um pouco mais. A repre
sentaCão das classes na Assembléia Nacional, será uma gran
de coisa para melhorar os costumes políticos, para influên
ciar no esp1rito do voto. O individuo p~ecisa estar certo de
que vola no seu partido, na sua classe: de que, .no mesmo
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dia em que eleger o Conselh'eiro da circunscrição, elege tam":"
bém o representante da sua cLasse". .

F-orçoso é reconhecer a inteira procedência dos concei
tos expressos ,pelo Sr. .ministro Oswaldo Aranha . No caso
do Brasil, - como mui acertadamente observa o Sr. Castro
Nunes, - a aus.ência mesmo da luta de classes, daq~le an
tagonismo violento que, nos países fortemente industrLali
zados, se fez entr,e () pr'oletariadoe a burguezia; .é, extamen
te, e5sa possibilidade de cêr.a-virgelll, ess'c terreno facil que
está aconselhando a come\:ar agora, ontes que as circunstan
cias as tornem impossi·vel sinão por uma solução ditatorial,
tido fascista, a colaboração coordenada de todos os inter~sses

econõmicos, culturais e do servil)o pÚlblico, na composição
intima dos tll"Qãos do Estado.

N. 1.212

Redija-se o § 1° do ar1. 22:
O número de Deputados á Assembléia Nacional será pro

porcional ao comparecimento em cada eleição - não podendo
porém nenhum Estado ficar representado por menos de
quatro, e nenhum território por menos de dois.

O quociente será calculado, depois de cada eleição, di
vidindo-se o número' de votantes em cada Estado e no Dis
trito Federal por 5.000, até atinjir a representação 30
Deputados; acima dêsse número, dividindo o excesso de vo
tos por 10.000, valendo' as frações - até atinjir. o máximo
de 60 Deputados.

Justificação

É a adaptação do princIpio da proporcionalidade, que a
lei eleitoral, apenas fixára para o sistema da eleição, tam
bém para a fixação do número de representante a escolher.

Estimula os partidos a fazer sempre maior alistamento,
despertando assim também um maior interesse pelo com
parecimento ás eleiçõas. Dessa educação cívica, realizada por
mais frequente e assídua prática democrática, mais benefi
ciarão os que revelarem maiores esforços. É um justo pré
mio ás suas atividades.

Limita-se o mínimo de representantes em favor dos Es
tados menores - mas também se chega a limitar o maximo
em relação aos grandes Estados.

Apenas aí, por uma fórmula engenhosa - terão êstes
uma limitação indireta, afim de evitar o crescimento de suas
bancadas numa proporção que ultrapasse um justo equili
nr.io com os demais, necessário dentro das assembléias po-
líticas. _

Exemplificando: '0 comparecimento até 150 mil votantes,
daria ao Estado respectivo urna representação de 30 Depu
tados; de 200 mil - 35; de 300 mil - 45; de 400 mil - 55;
e de 450 mil - 60. O, que ultrapassar âêssc número, no in
tesse geral do equilíbrio, não será mais contado. - Luis
Sucupira. ;: ~

N. L227

Ao ar1. 22 - Diga-se: .....maiores de 21 anos, ou de
18 quando casados ou detentores de um título científico"',
alistados 'na fórma da lei".
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Justificação

Não nos parece se d~\-am conceder os direitos eleitorais
aos maiores de'~.:;B_anos pura e simplesmente.

A idade não permite se tenha por inteiramente formado
o espírito civico .

. A tradição nossa, bem como a. norma geral dos outros
povos, é a que faz começarem os direitos políticos aos 21
anos.

Não há uma conveniência que nos aconselhe a mudança.
E há tantos homens de 21 anos e mais que não sabem

votar ...
Certo. há casos em que se justifica 'uma antecipação.
O cidadão de 18 anos casado, assumindo pelo casamento

uma grande responsabilidade social, já tem atingido certa
madureza de pensar e de discernir.

O mesmo se dá quanto aos titulares de grau superior de
instruc;,ão, em quem a instrução, o conhecimento dos fato:
cientí1'icos suprem de muito a diferença de idade.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1933. - J. Ferreira
de Souza.

N. 1.228

Ao art. 29 - Diga-se: " ... uma Comissão Permanente
de um membro por Estado, um pelo Distrito Federal e um
pelo territóno do Acre ... "

Justificação

A instituição da Comissão Permanente é uma das melho
res inovacões do Anteprojeto.

No entanto, dada a nossa feição federativa e os inte
rêsses das diversas unidades em que se divide o país, essa
Comissão deveria: ser composta de um representante de
cada. .'

Do contrário, os pequenos nunca· conseguirão dela fazer
parte. Mesmo que disponham dos deputados mais ilustres.

E' lição dos fatos.
Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira

de Souza. ~

N. 1.229

Ao art. 31 - Diga-se: " ...desde que o requeira um
deputado e seja aprovado por um quarto dos seus mem
bros .•• "

Ao § 1': Substitua-se .. crime de responsabil.idade" por
"perda do cargo".

lustificação

A emenda parece satisfazer melhor os próprios intüitos
do ~nteprojeto.

O que:: se quer é que um quarto aos deputados entenda
rl.ecessária a presença dos Ministros. 1:sse quarto tanto p6de
ser conhecido firmando o I'equerimento, como por _êle vo-
tando. - ..

Com ressalva dos nossos pontos de vis.ta parlamentaris
tas, a solução da emenda, dentro do regime do Anteprojeto.
é a melhor.
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Quanto á segunda emenda, basta-nos dizer que êsse
"crime de responsabilidade" é uma simples promessa~ ou
coisa para fazer medo. '

O Brasil não conhece um processo por crimes de res
ponsabilidade das autoridades superiores.

Não é que êles não tenham existido.
Se o Ministro desobedece ao Parlamento, que é um dos

poderes nacionais, põe-se em luta com a representação po
pular. Deve sair. A sua conservação é um atentado á digni
dade do mesmo Parlamento e aos direitos do povo, perante
o qual o dever de dar satisfação não constitúe humilhação de
especie alguma.

Sem essa sanção, o comparecimento dos Ministros pe
rante a Assembléia dependerá da sua vontade e da do Pre
sidente d~ República.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira
de Souza.

N. '1.230

Ao art. 32, n. 18 - Diga-se: "emprêgos públicos fe
derais e respectivos vencimentos ... "

Jus tificação

Estamos repetindo o que já estava na Constituição an
terior. E' preciso ser claro. Senão o Poder Executivo exor
bita. Salvo sI'! fôr aceito o regime parlamentar. .

Apesar do disposto na Constituição de 1891, conhecemos
casos do Poder Executivo se julgar com direito de aumentar
ou restringir vencimentos.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira
de Souza.

N. 1.231

Ao art. 37 - Acrescente-se: " ...bem como qualquer
Chefe dos Executivos Estaduais ao tempo da eleição, ou que
l? tenham sido ao tempo da do que estiver no poder. "

Justificação

li. emenda completa os designios de moralidade do ante
projeto.

Se devem ser inelegiveis para a Presidência da Repú
blica as pessoas que forem nascidas ou exercerem atividade
no Estado do que vai sair, também o devem ser os Presi.
dentes ou Governadores, com possibilidades, diretas ou in
diretas. de influir na escolha.

. E da mesma sorte, os que exerciam o cargo ao tempo
dá eleição do que vai ser substituido, para evitar os negócios,
as transações com tão importante posto;

A República de 188911930 conhece dêsses casos, nos quais
á vontade da Nação foi 'Ó que menos importou aos negocia-
dores. ;

r Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933." - J. Ferreira
de Sousa.





PODER EXECUTIVO

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

N. 21

Emendas ao anteprojeto de Constituição, apresentadas
pelo Deputado pelo Distrito Federal Miguel Couto:

Se esta Assembléia Constituinte, nn pleniposse da sua
soberania, não preferir manter a ConsLlLuic;ão de 24 de fe
vereiro de 1891, modêlo de snbedorln c llberalismo, natural
mente com as modificações inspiradas na li~~ão dos quaren
ta anos decorridos, proponho no nn toproJeto apresentado, as
seguintes emendas:

Argumento - Por que retroocdl'lr de uma conquista~do

pOv<:l, a qual, com as garantias do voracidade oferecidas pêlo
novo processo de eleição. asse~ul'llrl\ 11 vitória da sua von
tade dominadora? Porque tamMm volnClio secreta num caso
de responsabilidade, entre homnnR rnspon::;:iveis, que sem a
coragem dos seus atos não duvcm ostal' aqui?

Os votos dos Deputados s/)t'hun crml.ndos não como uni
dades, senão por tantas qunnt08 os volos que lhes foram
dados nas respe_ctivas eleicõcs, A!\f\lm. por exemplo: o voto
do Deputado A, cujo diploma t'l'glsln 20. OO{)O votos vale
20.000, e desta sorte a eleicllo do Chefe do Estado pela
Assembléia Nacional refletirá mais dit'étamente a vontade
popular.

Emenda - Art. A eleição do Presidente da República
será efetuada por sufrágio direto do povo.

§ 1.0 ~e o período presidencial fOr interrompido por
morte ou renúncia, a eleição será pela A.....sembléia Nacional,
dentro de 15 dias se estiver reúnidn. o dentro de 45 se o
não- estiver, e o eleito preencherá somente o periodp presi
dencial não completado.

§ 2.° Cada Deputado assinará a S-tll1 cédula, nela es
cre"ie:'l.do o número de votos com que tiver sido eleito, e o
seu voto será contado não: como uma unidade. mas sim por
tantas quantos forem os votos apurados pelo Tribunal Elei
toral na sua eleição.
~ § 3.° A eleição do Presidente da República pela atual
Constituinte obedecerá a êste processo.

Sala das Sessões,' 30 de Novembro de 1933. - Miguel
Couto.



- 380-

N. 24

Art. 30, redija-se:
O Poder Executivo será exercido pelo Presidente da Re

públic3 e pelosl\1inistros com as atribuições e deveres ex
pressos nesLaConstituição ou que decorram das leis ordi
nárias.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - Fernando
de Abreu.

N. 71

Redija-se assim o n. 12, do art.· 41: "Intervir ou exe
cutar a intervenção nos Estados, nos têrmos dos artigos
13 e - e respectivos parágrafos. .

(A' palavra 13 - será acrescentado o n. 14, se for
vitori6sa a emenda apresentada por mim sôbre êste artigo
14 que também cogita de matéria de intervenção).

A redação sugerida para o n. 12, do art. 41, esclaréce
melhor, aO meu ver, o sentido do inciso.

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 1933. - Pontes
Vieir.a.

N. 80

Substitua-se o § 1° do art. 37 pelo seguinte:

"A eleição presidencial far-se-á por escrutínio secreto
e maioria de votos de um corpo eleitoral especial composto
da Assembléia Nacional, presente a maioria absoluta de seus
membros e mais:

1°, os governadores dos Estados e os membros das as
sembléias legislativas estaduais;

2°, os membros do Conselho Supremo, os do Tribunal
de Contas e os procuradores da Repúbli~a nos Estados;

3°, os membros do Supremo Tribunal Federal e os dois
Superiores Tribunais de Justiça dos Estados;

4°, os professOres das Universidades e das escolas de
ensino superior rec.onhecidas pelo Govêrnó Federal.

Parágrafo único. A eleição realizar-se-á trinta dias
antes de terminado o quadriênio ou trinta dias depois de
aberta a vaga.

Justificação

J1: ocioso insistir sôbre o fato da absoluta ictesmorali
zação a que atingiu em nosso País o princípio da represen
tação política através o sufrágio universal direto. O Bra
sil consciente sabe e reconhece que a deturpação e a mis
tificação do voto constituiram- o maior flagelo da enfermiça
democracia que, avassalada aos seus pr6prios erros, desa
pareceu com a revolução de 1930.

O C6digo Eleitoral, adotando o voto secreto - pro
porcional e, o que é ainda de maior relevancia, instituindo
o poder judiciário autoridade suprema nas contendas elei
torais, contribuiu poderosamente para a louvável tentativa
.de se reimplantar a moralidade política na nossa terra.

Não nos iludamos, entretanto. A prática de tão sábias
providências não corresponderá á honrosa intenção do Go-
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vêrno Provisório e á espectativa·'dos que anseiam pela ver
dade e liberdade das urnas eleitorais. O problema é mais
social do que político. O voto secreto, de beneficios prova·
velmente reais nos grandes centros de população, de nível
cultural mais elevado, terá, no interior do Brasil, o mesmo
destino e o mejimo uso do voto a descoberto, de tão malsi
nada memória.

Para que fossem verdadeil'os os seus benefícios, preciso
seria que tivessemos atingido a maioridade política a que
se referiu o eminente Dl'. Raul Fernandes em seu brilhante
qiscurso de saudação áo Chefe do Govêrno Provisório.

A grande massa' humana brasileira, disseminada pelos
sertões insalubres, sem a assistência da instrucção e da hi
giêne, há de ser, não sabemos até quando, matéria informe
e amoldável ás imposições dos Governos e autoridades que
dispõem de soldados pal'a prender, de cadêias para encarce
rar e de cargos públicos para se preencherem.

~ humano e é l'eal. Desta incapacidade fundamental
tem resultado até hoje a impossibilidade de existência de
partidos políticos de duração permanente, que não sejam
par.tidos de Governos.

A emenda que apresentámos visa apel'feiçoar o prin
cípio de representação política no Brasil na parte refel'ente
á eleição do Presidente da República. O anteprojecto ado
tou o sistema de eleição pela Assembléia Nacional, evitando
os disperdícios e a inutilidade de uma consulta á nação, em
via de regra já préviamente l'esolvida pelo Presidente da
República e pelos Governadol'es dos Estados.

Ampliando o sistema adoptado pelo anteprojecto, cha
mamos a colaborar com a Assembléia Nacional na eleição do
Presidente da República, os lídimos representantes da cul
tura brasileira, em seus diversos ·setores. Não é nossa a
idéia original. Pregou-a, em seu magistral projecto de cons
tituição, o grande Alberto Tôrres. fluminense ilustre e uma
das mais altas-expressões da inteligência 'brasileira. Modi
fica<lo ligeiramente o pensamento de Alberto Tôrres, con
,servamos a essência do princípio e a sua finalidade: a par
ticipação direta das classes produtoras e das elítes cultu
raisem todos os aspectos da vida política brasileira.

Sala das Sessões, 9 de Deze;nbro de 1933. - João Pi
nheiro Filho.

N. 83

Suprima-se o § 3° do art. 37.
Saladas Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

11 de Deze;nbro de 1933. - Godofredo Vianna.

Jus tificação

Falando a um brilhante vespertino nosso,' eu disse há
dias ql!e, seria de todo ponto ;injusto lançar sôbre o ante
projeto' de Constituição, em estudos na Comissão dos 26,
a vilta de imprestável. Acrescentei que êle, a meu vêr, en
cerra velhas coisas excelentes e coisas n.ovas incontestavel
mente boas. É certo, concluí, que a percentagem destas é
a todas as luzes menor ,.que a daquelas. Isso, porém, não
diminue a importancia do conjunto. É um magnífico tra
balho, que procura, atender aos justos anseios e aos teme
rosos -:- problemas que em toda parte do mundo se erguem
a reclamar soluções imediatas e claras. Escoimado dos seus
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explicáveis excessos, acrescido do restabelecimento de al
guns preceitos que infelizmente deixou de lado, posto mais
de acõrdo com a realidade brasileira e a nossa história po
lítica, não desmerece de aplausos. Efetivamente, o antepro
jeto não é nem essa obra mirifica que a.pregoam os seus
exaltados defensores, nem êsse monstro, "feto teratológico,
aberrante de todo bom senso", que descrevem os seus vio
lentos opositores, uns e outros colocados intransigentemente
em pontos extremos, Como é muito dos nossos hábitos, do
nosso feitío e do nosso temperamento..

I - O que para logo ressalta do seu exame, mesmo
perfuntório, é que nêle atuaram dois fortes motívos, abso
lutamente sinceros: o desejo incontido e apressado de cor
rigir e evitar êrros e abusos do passado, em quaranta anos
de cxperiéncias por vezes dolorosas, e o receio de não pare
cerem os seus autores bem modernos, em face das condições
econômico-sociais do mundo atual e das novas tendencias
políticas dos povos. Mirkine observa com absoluta exatidão,
que "os homens novos que chegam ao poder, se pensam no
futuro, pensam ainda mais no passado". Da verdade desse
asserto está referto o anteprojeto. Deu o Estado de S. Pau
lo, ininterruptamente, no período que vai de 1894 l!- 1906,
três Presidentes da República? Desejou-se fazer Chefe do
Executivo o Sr. Daví Campista, como sucessor do Sr. Con
selheiro Afonso Pena? Estave para assumir o Govêrno o
Sr. Júlio Prestes, em seguida ào Sr. \Vashington Luis?
Pois retire-se a S. Paulo, ou a Minas, ou ao Rio Grande
do Sul (já se não poderia dizer hoje com o saudoso Barbosa
Lima - a Prússia, a Baviéra ( a Saxônia, sem lhes alterar a
ordem), ou a outros Estados (ainda: que com relação a
estes a hipótese seja quasi gratuita), a pOSSibilidade da prá
tica do fato incriminado. Mas como? Criando, com a Revo
lução, um cLima, onde tais exceSSOS não possam medrar?

= Formando um ambiente de- rigorosa moral política em que
esses vícios não encontram éco? Pondo o exemplo a serviço
das ideologias correntes? Articulando vontades e consciên
cias na repulsa aos desvarios dêsse quilate? Nada disso.
Acuda-se li profilaxia do abuso com um te:s::to constitucio
nal: "Não poderá ser eleito Presidente ,1a República o cida
dão que exercer a sua: atividade política, ou qualquer outra,
no :mesmo Estado em que a exercia o Presidente que esti
ver no poder, ou desse Estado seja filho, ou alí residir, ou
tenha domicílio legal". .

·Houve, na primeira República, um Presidente ou Go
vernador de Estado bastante truculento e desabusado para
proibir o pagamento pelo Tesouro dos vencimentos de um
magistrado cuja cel'vls não- conseguiu dobrar ?
_ Pois impeça-se que isso se reproduza de futuro. Como?
Prestigiando a magistratura, cercando-a de garantias mo
ralizadoras? Sim; mas permitindo também que sem mais
delongas, a -União intervenha no Estado que estiver em
atrazo de pagamento dos vencimentos de qualquer juiz por
mais de três meses de um exercício financeiro (art. i3,
letra i).

Nessa mesma República velha havia congressistas que
transformavam em recinto da casa a que pertenciam os
transatlanticos de luxo e os boulevards europeus ? Qúe pre
!iriam as sessões de cinema. ás da Camara ou do Senado?
Que não suportavam os incomodos de uma votação depois
das três horas da tarde? Pois se declare na Lei Mágoa que
as faltas dos relápsos que excedeI'em de ;) serão implaca
velÍnente descontadas .•.
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Não vale prosseguir. Esses exemplos, tomados ao aca
so, ao folhear a brochura do anteprojeto, bastam para mos

-traI' quanto com o passado. os seus· erros e faltas se: preo
cuparam os homens novos no poder que tinham de legislar
para o futuro. Não ôs censuro por isso, antes os exculpo e
lhes louvo a aflição patriótica em que estavam de evitá-los·
e coibí-Ios. Ficarão tais dispositivos como salutares adver
tencias, ainda que alguns fora dos textos do Estatuto Fun
damental.

rI - Já o mesmo aplauso lhes não posso dar acerca
do injustificado receio de não parecerem bem modernos.
Porque com êle e por causa dele, poderiam ter criado (e
quiçá criaram), para a nossa Pátria e para o momento
social que atravessamos problemas ainda não em equação
entre nós. Não irei até ao ponto de endossar, sem grandes
ressalvas, a opinião de Vicente Ráo: ..A situação brasileira
não apresenta gravidade. Apesar de atingidos pela crise
mundial, somos dos poucos paízes que dispoem de possibili
dades econômicas ainda não sequer calculadas. Temos reser
vas imensas. Não nos perturba a paz uma questão social agu
da, como a que corr6e a velha Europa. Não existe, no país
ódio de classes, nem existe luta entre elas, que nem mesmo
se acham organizadas e sindicalizadas regularmente. Por
que, então, havemos de copiar os males que afligem os ou
tros povos, abandonando os princípios tradicionais de nossa

. organização p.olítica?"
Não é ~bem isso o que aqui se passa. Já temos, não há

negar, as. nossas dores de cabeça. sintomáticas de perturba
ções organicas. Mas, não inspiram grandes cuidados, que a
sadia mocidade da nação aí está para restabelecer sem mui
to esforço, o desiquilíbrio. O que é mistér é não procurar
mos descobrir a todo o custo rugas no rosto do Brasil, ou
tentarmos fazê-las á fôrça e artificialmente com goma ará
bica, com essa mesma goma arábica com que grudamos em
largas folhas de almasso os retalhos de Constituições alheias
para desageitadamente pregá-tos na nossa. Não fantasiemos
de velho o nosso país. Quando ouço certos gritos subsersi
vos, dados tragicamente,mas absólutamente vasios de sen
tido, não me posso impedir um sorriso. Assim como há
egressos do passado, que nos divertem com suas. idéias e tra
jes fora de moda, há t.ambém os fantasmas dó futuro, que,
posto não encarnados ainda, já querem ameaçar com vozes
inaudíveis e traços impalpáveis.

Que não se· me tome, por estes conceitos, como miso
neista, nem surdo e insensível aos ventos dispares que so
pram para o nosso lado, vindos de outros pontos do globo.
Bem sei que os éiclQries levam quasi sempre largo tempo
para <:llcançarem o término das suas violências. A tormen
ta pode chegar um belo dia, impetuosa, reclamando pasl:ia
gemo Por isso é necessário que se lhe não haja preparado
uma barreira inútil e insensata. mas contruído eclusas
e comportas prontas a serem abertas no momento oportuno.

Não sou um fetichista da Constituição de 24 de Feve
reiro.Avançada para- o seu tempo, talvez mesmo muito para
o diante dele, não corrcsponde mais ao espírito da época.
Por vezes, quer no exercício da judicatura, quer no do man
dato popular de que me .achava investido, lhe senti as fa
lhas, as deficiências e os entraves que opunha até mesmo a
interesses vitais da coletividade. Podemos conservá-la nas
suas linhas mestras. Mas, há:~evidentemente muita coisa a
reformár, a substituir, a inovar. É preciso que nela "ao
lado da catalogação habitual de todas as Constituições libe;..
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rais, ao lado de enumeração das liberdades individuais clás
sicas, encontremos a influência das novas tendências consti
tucionais do nosso século, manifestadas pela introdução do;;
direitos sociais e das garantias sociais do indivíduo"'.

Não atulhemos, entretanto, a obra que tivermos de fa
zer de preceitos estranhos, deslocados no meio em que se
acham, como tal qual vez fez o anteprojeto. É certo que
as modernas Constituições não primam em geral pela res
trição de seus dispositivos. O exemplo da Const.ituição da
KOJ'te América ficou há muito esquecido. Ao revéz, abran~
gem as novas Cartas vários aspéctos aparentemente alheios
á matéria constitucional. "É que na elaboração das Consti
tuições novas a ciência jurídica tem um grande papel. Se
bem que os textos fossem o resultado de diversos compro
missos políticos, de acõrdo entre os partidos, etc., o papel
da técnica jurídica não foi menos importante. Os teóricos do
direito exercerem sua influência. :Em muitos países eles se
esforçaram em redigir textos onde as doutrinas as mais
modernas entrassem em aplicação. Na Alemanha, por exem
plo, a Constituição deve muito a Preuss, na Austria ao no
tavel teórico do direito público, Hans Kelsen, etc. Essa in
fluencia, sob o ponto de vista de certos críticos políticos,
teve seus lados maus - as construções muito detalhadas, as
relações das diversas engrenagens complicando o mecanismo
governamental" .

Esse acúmulo de matéria estranha ao direito constitu
cional propriamente dito, contraría as tradições brasileiras.
Sempre tivemos entre nós demilitados com clareza os vários
campo em que se divide comumente o direito, mesmo nos
seus mais modestos aspéctos. Pelo menos, sempre e inva
riavelmente fizemos questão de tê-los. É um fato inconLes
te. Porque, poís, quebrarmos agora de modo violento essa
tradição, embóra possamos para isso nos eseudar em exem
plos notáveis? De modo violento, digo, porque em certos
casos penso que não há inconveniente em transigir. Há,
efetivamente, certos institutos, certos preceitos que não
sendo de direito constitucional em sua substancia, podem e
devem a meu juízo, ficar no Estatuto Fundamental, como
quer o anteprojeto. Isso para evitar que uma maioria
facciosa e ocasional possa derrogá.-los por lei ordinária, con
trariando o verdadeiro sentir do povo brasileiro: tal o que
diz respeito, por exemplo, á indissolubilidade do vinculo
matrimonial. '

UI - Dificil, senão impossível, descobrir, por enquanto,
a orientação definitiva que presidirá á organização da nossa
:Mágna Carta. Não há ainda um vínco expressivo, um sulco
bastante profundo por onde pareça vai afinal correr a opi
nião geral vitoriosa. Estamos por ora na fase das apalpa-·
delas e das improvisações. Aliãs, não devemos zombar nem
menoscabar destas. O mais impressionante dos regimens po
litieo& dos tempos modernos - o fascismo, no testemunho
de George Roux (L'!talie (asciste), "s'est _constitué dans
Z'imp1'ot'isation et les ta,tonnements, élaborant sa philoso
phie dans le même tcmps ou il se trou:vait et obligé de go'U
ventcr et (vistreint á la discipline de la realité."

A colaboração que a feitllra do Estatuto Fundamental
está recebendo é grande. Todo mundo sentenceia ~ doutrina
respeito, não porque tenha cada qual nas mãos, a:preço re
lativamenteaeessivel, um Mirkine em francês ou em po;:-tu
guês, senão porque cada qual tem a sua idéia, a idéia sal
vadorados' destinos políticos do Brasil. Quem não quer
impô-la, quer o menos expô-la. Isso no que toca ao grande
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público. Na Assembléia Nacional, vale. registrar a justa
observ:lção ôe um ilustre constituinte: "'0 espírito de ela
boração das assembléias políticas é aparentemente tumul
tuoso, mas, em verdade, as opiniões se cruzam e se atritam,
culminando, aImal numa forma de conciliação sempre dura
dora". No que, parece, Lodos estão acórdes é em presservar
a democracia. Ainda bem. "Le trésol' veritable de notre
civilisation c'est bien dane la démocratie, dememe que ses
gTandes l'évoluLion:; émanLipatrices - qu'ell vain on essaye
de l'tlpeLisser en ne leur attribuant que des mobiles écono
miqucs eL en no les réprosentant. que comme des crises
~ngendrées par le besoin toujours innassouvi de transforma
Uonl; techiqucs - en consLituent les titres aut.hentiques de
noblesse. (S:rlvio TrenLin. 11nli dérnocratie)

N. 89

Art. 37. Onde se diz que o Presidente não põderá ser
reeieito senão seis anos depois de terminado seu período
presidencial - diga-se três anos depois.

Justificação

A reeleição só é perigosa pelo receio que há de que pes
soas impatrióticas abusem do cargo para se manter nêle
contra a vontade do povo. Seria utilíssimo que um presi
dente ficasse por mais quatro anos, quando houvesse gover
nado bem, em lugar de. perigosas experiências, se não fôra
êsse receio. Impedir, porém, que um presidente que já dei
xou o cargo concorra á eleição, tendo um quadriênio a sepa
rá-lo da presidência, não nos parece de justiça.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. - Guaracy
Silveira.

N. 115

a) Escreva-se assim (I art. 36:
O Presidente: da Rf'opública é o Chefe do Poder Exe~

cutivo e o exer~e por intermédio de seus ministros, respon
sáveis individualment.e perante a Assembléia.

b) Acrescente-se onde convier:
Cada ministro é individualmente responsável pela ges

tão de sua pasta, quer pela constitucionalidade e legalidade
de seus atos, quer. pela àireção geral de sua administração.

Jttstificação

Não é possível hoa administração sem responsabilidade
de executores. O próprio sistema, eminentemente centrali
zador da rlireção - o- sitema militar de comando - não
exclúe a responsabilidade de ação.

A decisão de ordem. é una, ou emana de fonte única.,
mas a aeão está sujeita a penalidades, não s6 pelos erros de
desobediência ou de ignomínia, mas pelas pr6prias iniciati
vas em cumprimento da ordem.'" Como acontece a todos os
sistemas de admillistração ou ,de moral, responde pelos
erros quem os -comete, voluntária ou involuntáriamente.

Quando se pensa, porém, que o próprio sistema militar
foi afastado, por ineficaz, das organizações administrativas,

VOLUME UI 25
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fica-se perplexo em vê-lo sob forma ainda mais acentuada
mente centralista, na dificílima administração dum País.

Onde está êste povo que possa contar de quatro em
quatro anos, com um chefe que seja capaz, por si s6, de
orientar toda a direção pública e conhecer todos o:; fa~os

dela decorrent.es? Porque, bem certo, não se irá exigir qu~

êste chefe assuma a responsabilidade de atos que desco
nhece.

E que ministros são est.es que agem sem ver o mínimo
interesse pessoal, para honra e glória de um terceiro?!
Que figuras humanas são estas que se sacrificam oculta
mente, sem nenhum desejo pessoal de recompensa? O mi
nistro não pode nem deve ser, como nas administrações
particulares, um homfm que se esforça, por zêlo de seu lu
gar. Há de ser um homem que aspire a consagração dos
seus compatriotas, pela afirmação do seu valor. Se não se
lhe permite ê;;;tc' I;.obre estímulo, forçosamente não dispen
derá fortes enérgias, ou, no caso contrário, virá a suplantar
o próprio chefe, no conceito da Nação. E a injustiça torna
se então ainda mais flagrante, em se exigir do chefe da
Nação a responsabilidade de atos conhecidamenteàlheios,
por idéa e execução.

Não se tenha pavo!' ao sistema parlamentar, a ponto
de excluir a responsabilidade pessoal. Se os ministros con
tinuam-muito acertaclamente pãra o nosso meio,-de livre
escolha e demissão do Chefe do País, dar-lhes responsabili
dades pelos atos praticados, ou julgar com antecedência o
que pretendem executar, nada mais' é do : que admitir uma
divisão de atividacles e uma separacáo de atributos pes
soais, impossíveis de encontrar em um só homem, cumula
tivamente e em dose bastante.

Já não serã querer poueo, que o Presidente tenha 1n
tuic,:ão suficient.e para apreender todo o alcance das medi
das propostas 'pelos seus ministros e capacidade de orgam
zar, em programa ,uniforme, toda uma ação conjunta de que
será 00mpat'tícipe. ,

A centralização da r.esponsabilidade que aparece" na
Constituição de 91,: é não só erro de técnica, mas igualmen
te o cadinho onde se forjnll1 os tiranos, bem ou mal inten
cionados, mas sempre prepotentes.

Sala das Sessõc~,· 12 de Dezembro· de 1933. - Aldo
:Sa.mpaio ..

N. 151

No § 2° do art. 37, onde se lê "35 anos", diga-se 30 anos.
Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Celso

Machado.

N. 154

Ao art. 37, § 1°, substitua-se: a eleição do Presidente
da República será feita por escrutínio eleitoral, direto e
secreto.

Justificação

A eleiç,âo pelo' Congresso importaria em e5tab"elecer cu
apro·var o desiquilíbrio democrático -êntre os Estados, dada
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a desigualdade de representações. Outros inconvenientes
existem e são obvias.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

N. 176

Art. 41, n. 3°: Redija-se assim:
"nomear os ministros de Estado, os diplomatas, os mi

nistros do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal ·Elei
toral e do Tribunal de Contas, mediante aprovação da As
sembléia Nacional".

Justificação

Nas aLl'ibuições do Presidente da República, omitiu O
n. 3°, do art. 41, a competência de certas nomeabões. É certo
que no art. 53 e art. 72, diz-se que os ministros do Supre
mo e do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presiden
te da República. Mas não constou isso expressamente no
capítulo que· trata das at.ribuições do Presidente, e a emen
da é isso que faz ficar explícito.

Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Luis
Sucupira. .

N. 290

Ao § 2°, do art. 37:
Onde se diz: "estar no exercIClO dos direitos políticos"',

diga-se: "estar alistado como eleitor".

Justificação

A mesma da emenda anterior.
Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Daniel de

Carvalho.
N. 291

Ao. parágrafo único do art. 17:

Onde se diz: "no exercício dos direitos políticos", diga-
se: "estar alistado como eleitor"'. .

Justificação

A mesma das duas emendas anteriores.
Sala das Sessões, 12 de Dezembro-dc 1933. - Daniel de

Carvalho. .
N. 301

Onde convier:
Artigo. Compete ao presidente da República:
Nomear os membros do Supremo Tribunal Federal, os

Ministros Diplomáticos e todos os demais funcionários, cujas.
nomeacões não estão determinadas por outro modo nesta'
Constituicão, sujeitando todas essas nomeações á aprovação
do Senado.

, Sala das Sessões, o1S de Dezembro de 1933: - Cunha Vas
concellos.
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N. 302
.~rtigo. Substitua-se o parágrafo 1° do artigo 37 pelo

segui~te :
O Presidetne da República será eleito por sufrágio di

réto, secreto e maior~a absoluta de votos da Nação.
Sala das Sessões 18 de Dezembro de 1933. - Cunha Vas

concellos.
N. 407

ArL 37. Sub"titua-se pelo seguinte:
"O Presidente será eleito por seis anos e não poderá ser

reeleito, senão depois de decorrido um periodo equivalente."
§ 10

• Substitna-se pelo ~eguint~.

"A eleição presidencial far-se-á por escrutínio secreto
e mai oria de votos, na Capital Federal, por· um eleitorado es
pecial, de que farão parte os:

10
- Membros da Assembléia Nacional;

20
- do Conselho Superior;

30
- .. do Supremo Tribunal Federal;

4' - do Conselho Superior da Defesa Nacio-
nal;

5' - Representantes das Assembléias Estaduais - (1
por unidade federal);

6' - Oficiais generais do Exército e da Marinha;
7' - Lentes catedráticos dos estabelecimento!; federais

de ensino superiores e secundários, civis ou militares;
8' - Representantes das classes sindicalizadas, na se-

guinte proporção:
Lavradores, 10 - Empregados rurais, 10;
Industriais, 8 -- Operários, 12.
Comerciantes, 6 - Empregados no comércio, 6.
Funcionários públicos, 6 - Professores primários, 12;
Ferroviários, 6 (empregados).
A eleição realizar-se-á· 30 dias antes de terminado o pe

ríodo ou 30 dias depois de aberta a vaga."
Acrescente-se onde convier o seguinte parágrafo a êste

art. 37:

§. "Incumbe no Superior Tribunal de Justiça Eleitoral
a convocação do eleitorado, organização, direcção e apuração
do pleito, segundo o processo que estabelecer a lei ordinária.'"

Art. 40. Onde se diz: "Comissão permanente"; diga
se: "Conselho Superior".

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - IdaUõ Sar- .
denberg.

N. 408

Secção rr - Cap. rr - Das atribuições do Presidente
da República

Art. 47:

N. 9~_ Substitua-se pelo seguinte:
~9· - declarar a guerra, depois de autorízado pela As-



- 389-

sembléia Nacional, ou, se esta não estiver funcionando, pelo
Conselho Supremo, convocando imediatamente a Assembléia."

::-j. 13. SUDstitua-se pelo seguinte:
"13 0

- decretar, na ausência da Assembléia e mediante
o assentimento do Conselho Superior; o estado de sítio para
um ou mais pontos do território nacional."

N. 14. Substitua-se pelo seguinte:
"14 0

- Prover os cargos federais, salvo as restrições ex
pressas, nesta Constituição, dependendo, todavia, da aprova
ção do Conselho Superior as nomeações dos chefes efetivos das
Missões Diplomáticas e dos enviados diplomáticos extraordi
nários."

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Idalio Sar-
denberg. -

N. 409

Seco Ir - Cap_ UI - Da responsabilidade do Presidente
Art. 42. Onele se diz: "Assembléia Nacional"; diga-se:

"Conselho Supremo".
Art. 43. Acrescente-se o seguinte:
"Parágrafo único. O Conselho Supremo considerará

perdido o mandato presidencial se, dentro do prazo de 60
dias a contar da data da abertura da sessão legislativa, não
forem apresentados á Assembléia os seguintes documentos: a
Mensagem contendo as jnforrnações de que trata o n. 5 do
ar1. ld, os relatórios dos Ministros contendo amplas e mi
nuciosas informações sõbre a política do Govêrno, a execução
das leis e os a tos ordinários e extraordinários da adminis
tração e finalmente os projetos das leis anuas, inclusive a
proposta orçamentária."

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Idalio Sar
d~nberg.

N. 465

Ao art. 41. n. 3 - Suprima-se;, as expressões "depen
dente de aprovação do Conselho Supremo".

Justificação

Não há motivo para que a escôllla dos ministros por
parte do Pl'esidente fique dependente da aprovação do Con
selho. Desde que o regimen inslituído é o presidencial e nêle
a responsabilidade do chefe do govêrno é .integral, pelos
atos que os seus ministros praticam, como delegados da sua
imediata confiança, não se compreende "que o exercício de
uma tal atribuição, como a esculha dos se,us ministros, fique
dependente da aprovae.ão do Conselho.

Se a aprovação da escolha dos ministros pelo Conselho
não acrescenta nova autoridade ao ato - do Presidente da
República, a desaprovação importa fàtalmente em um golpe 
profundo no prestígio do chefe do Executivo, o que póde
provocar crises de larga repercussão, -'determinando ~ in

"quietação geral, pelo perigo de graves perturbações da:; or
dem política.

Sala das Sessões, 18 de Dez8n:1bro de 1933. -'- Lino Leme.
- Antônio Covello.
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N. 502

Acrescente-se ao art. 36:
", secundado pelos Ministros de Estado".
Ao capítulo 11, acrescente~se:

N. 15 - Fazer apresentar á Assembléia Legislativa,
pelos Ministros de Estado, os projetos de lei que julgar ne
cessários á administração pública.

Art. As ordens, atos e decretos do Presidente da Re-
pública deverão ser transmitidas. subscritos e referendados
pelos l\Iinistros de Estado, que 111es assumem plena respon
sabilidade.

Parágrafo único. Os atos e decretos que disserem res
p~itO' a vários :MinisLeríos, deverão ser subscritos pelos res
petivos Minislros e por todo o l\finistério quando interessa
rem de um modo geral toda a administração.

Substitua-se o Capítulo IV pelo seguinte:
Art. O Presidente da Re;pública será secund3.do -por

Ministros de Estado, dirigindo cada qual um dos Ministérios
em que se dividir a administração federal.

Parágrafo único. São condições para nomeação de Mi
nistro: ser brasileiro nato; estar no exercício dos direitos
políticos; ter mais de 25 anos de idade.

ArL Os Ministros de Estado são responsáveis indi-
vidualmente Dor todos os atos que pr:lt.icarero, bem como
pelas ordens, atos e decretos do Presidente da República que
houverem transmitido, subscrito ou referendado. ..

Art. Compete aos Ministros de Estado: .
a) transmitir as ordens. subscrever os atos e referendar

os decretos do Presidente da República;
b) zelar pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos

federais;
c) dar contas de todos os atos administrativos, ao Presi

dente da República e á Assembléi:\ Legislativa, em l'elatório
anual ou quando especialmente solicitados". .

. d) justificar perante a Asserhbléia Legislativa, quando
julgarem necessário ou forem por ela solicitados, os atos de
iniciativa própria. bem como as ordens. atos ou decretos do
Presidente dn. R.epública que hO\.werem transmitido, subscrito
ou referendado;

e) apresentar e defender na Assembléia Legislativa os
projetos de lei da iniciativa do Presidente da República..

ArL Quando convocados pelo Presidente dn. Repú-
blica reunir-se-ão os Ministros de Estado em Conselho de Mi
nistros, afim de assentarem· medidas de administração de ca-
·ráter geral ou de relevante imDortancia. .

§ 1.0 Compete ao Conselho de Ministros a organização da
proposta do or(}amento.

§ 2.0 Os Ministros de Estado serão solidariamente res
ponsáveis por todas as resoluções tomadas em Conselho de
Ministros.

ArL Urna lei ordinária fixará em seus pormenores
as atribuições dos Ministros de Estado e do Conselho de Mi
nistJ.os, e definirá os crimes de res-ponSabilidade que lhes
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podem ser imputados, regulando-lbes o processo e julga
mento pelo Tribunal Especial.

Art. O Deputado á Assembléia Legislativa que acei-
tar o cargo de Ministro de Estado será licenciado pela As
sembléia e substituido durante o impedimento, pelo respe
ctivo suplente.

Art. O Deputado que exercer o cargo de Ministro de
Estàdo, não será, inelegível na eleição para renovação da As
sembléin. Legislativa.

Justificação

A 'falta de responsabilidade dos órgãos do Poder Exe
cutivo foi, sem dúvida alguma. um dos vícios mais graves da
Constituição de 24 de fever'ciro, que não estatuiu senão
sôbre a responsabilidade criminal do Presidente da Repú
blica, esquecendo a responsabilidade civil, a responsabilidade
política, pelas faltas, pelos erros, pela imperícia, pela inepcia,
no exercício das funções executivas.

Fazendo o Presidente da República únieo respons{tvel
por todos os atos do Poder Executivo, o que fez a Consti
tuição de 1891, foi tornar- irresponsáveis os órgãos dêsse
poder, a não ser acreditassem os constituintes de 1890 pode
riamos encontrar no Brasil de quatro em quatro anos um
gênio sobrenatural, uma espécie de grãolunar de 'Vells, capaz
de se responsabilizar sábiamente e concientemente por todos
os atos de naturesa téenica dos diversos departamentos da
administração pública. .

Absurda e inconcebivel a responsabilidade do Presidente
e não sendo responsáveis os Ministros de Estado, porque a
Constituição expressamente os eximia de qualquer responsa
bilidade, não havia, na realidade, ninguem responsável pelo
êrro, pela falta, pela imperícia, nos atos do Poder Executivo.

Copiaram nesse particular os Constituint.es de 1890. os
dispositivos da Constituição de Filadelfia, feita um século
antes, para um goyêrno federal de atribuições restritas. Mas.
além de copiar" agravaram a situação, declarando expressa
mente irresponsáveis os Ministros pelos conselhos dados ao
Presidente da República. ,.

Nos primeiros quadrienios da República, sentiam-se 05
nossos Ministros responsáveis, e muita vez se demitiram, por
desacôrdo com o Presidente. Vigoravam ainda a esse t.empo.
as praxes e tradições dos gabinetes parlamentares da Monar
quia, vivos, predominantes, no Ministério do Governo Provi
sório de 1889, perdendo-se aos poucos até desaparecerem por
completo, depois da Presidência Vencesláu Braz. quando se
caracterizou plenamente o regime presidencial da Constitui
ção de 24 de fevereiro, executado por gerações repuhlicullas.

Corrigindo esse grave erro do presidencialismo ~merica

no, em todas as reformas constitucionais, realizadas nos úl
timos vinte anos, nos países que adotaram aquele regime,
foi extendida aos Ministros de Est..'ldo a responsabilidade d,os
atos do Presidente da República, estabelecendo-se ao mesmo
tempo a obrigatoriedade da assistência dos Ministros a todos
esses atos. -,

Sôbre .a vantagem de naver sempre alguem responsavel
pelos atos do Poder Executivo, desde que ao Presidente se
não pode em sã conciência responsâbilizar por todos eles,
tem essa nova orientação do presidencialismo americano a
vantagem de suprimir o arbítrio pessoal, fazendo depel}fter
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qualquer ato do Poder Executivo J.)elo menos de duas J.)essoas
- o Presidente e ° Ministro que o subscrever.

Certo, tem o 'Presidente ampla liberdade para substituir
o Ministro que se recusar a transmitir-lhe uma ordem oure
ferendar-Ihe um dêcreto. Mas essa recusa, que só se efetua
rá em sendo responsável o Ministro, será um sério :motivo
pàra melhor ponderação por parte do Presidente, muitas
vezes mal aconselhado, em assuntos-técnicos, por pessoas ex
tranhas á administração pública, defendendo, não raro, inte
resses privados em oposição aos do pais.

O julgamento dos atos do Poder Executivo pelo Con
gresso, que é da essência do. presidencialismo e nunca se efe
tivou, pela impossibilidade de realízá-Io em tempo útil, far
se-á facilmente desde que sejam responsáveis os Ministros
de Estado. Podendo comparecer á Assembléia e devendo fa
zê-lo quando solicitados, para justificar os ato~ do Poder
Executivo, serão coibidos todos os abusos decorrentes da
falta daquele julgamento. Por outro lado, permitindo-se ou
obrigando-se os órgãos do Poder Executivo a se defenderem
das críticas e censuras que lhes forem feitas, proporciona
se a única sanção da responsabilidade do Executivo no re
gime presidencial, que é o julgamento da opinião públíca.

Quanto á responsabilidade nas deliberações coletivas do
Ministério, nas resoluções do Conselho de Ministros, estabe
lecem algumas constituições americanas a responsabilidade
solidária de todos os Ministros, p.nquanto outras responsabi
lizam apenas os Ministros que apoiam a resolução tomada.

Parece mais útil a responsabilidade solidária. Se versar
a de liberação cOntrovertida sôbre assunto geral interessan
do todos os Ministérios, não poderá executá-la a contento o
MinisLro que a julgar perniciosa e que Dor el~ não quizer
responsabilizar-se. Quando se tratar de assunto de alta gra
vidade, será útil que a solução controvertida arroste os in
convenientes da crise ministerial, da demissão dos ministros
que lhe não aceitem a responsabilidade.

Desde que os Deputados podem ter SUDlentes, e não será
difícil estabelecer na lei eleitoral· que todos o tenham, não
será razoavel percam definitivamente o mandato, os que
aceitarem cargos de Ministros de Estado. Tampouco razoavel, :
será impedir-se o Ministro, Deputado, de concorrer á reno
vação do mandato, desfalcando-se o partido a que p~rtencer

de um elemento essencial, muitas vezes, de sua represen-
tação. .

A conservação do mandato de Deputado, para os Minis
tros que o forem, e a supressão da inelegibilidade para a
reeleição, terão a enorme vantagem de garantir a indepen
dência e liberdade de ação dos Ministros políticos, sempre a
grande maioria, que não correrão máis o grave risco de se
colocarem á margem da carreira política, quando tiverem· de
discordar ào Presidente da República e abandonar o cargo.

Estabelecido o voto verdadeiro e secreto, não há que se
temer da influência do Ministro na própria reeleição, salvo
o prestígio que lhe advenba pelo bom desempenho do cargo
e que não é de coíbir-se. Possibilidade houvesse de vício
na eleição, por influência do Ministro, ocorreria ela de qual
quer modo, desde que se adotou o sistema proporcional, o
voto partidário, interessado ° Ministro inevitavelmente na
vitória do seu partido. A candidatura pessoal poderá ser, ao
contrário, um entrave a qualquer influência direta no pleito,
:pela suspeição em que estará envolvido o candidato.
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Justa ~será, entretanto, a inelegibilidade do Ministro que
não for Deputado, para que se não possa valer do cargo, do
cofre de graças da administração pública. afim de se impôr
aos partidos J?olíticos e forçar as portas do parlamento.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fábio So
dré. - Soares Filho. - Buarque Nazareth. - Fernando Ma
galhães. - Lengruber Filho. ~ Cardoso e Melo. - João
Guimarães, com restrições. -./; E. de Macedo Soares.

N. 550

Ao art. 37 § 3°, substitua-se pelo seguinte:
§ 3.° Não poderá ser efeito presidente da República o ci

dadão que, até 12 meses antes do pleito, exercer' o cargo de
Presidente do Estado ou de Ministro do Govêrno Federal.

Justificação

O dispositivo do § 3° do anteprojeto é odioso pela restri
ção que trás á capacidade política de todos os cidadãos que
residam ou tenham domicílio legal no Estado em que exer
cia a sua atividade política de presidente que estiver no po
der: chega a ser monstruosa est.a capitis diminutio. Entre
tanto, o mal que a medida pretendeu obviar desaparecerá
com a providência constante da emenda, a qual proíbe sejam
eleitos presidentes da República os presidentes de Estado e
os ministros do Govêrno Federal até 12 meses após o exercí
cio do cargo. Não podendo ser candidato, o presidente de Es
tado agirá com muito mais -liberdade e acerto nas eleicões
presidenciais: tiJ mesmo acontecerá com os ministros. Uns e
outros tratarão de fazer administração, em vês de fazer po
lítica pessoal, com o fito na curul de presidente.

Esta providência tão simples resolverá, a nosso vêr,
grande parte de nossos males políticos.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho. :

N. 551
-,

Ao art. 37, § 10, substitua-se o § 1° docartigo 37, pelo
seguinte:

§ 1.0 A eleição presidencial far-se-á por escrutinio se
Cí,:<to e por eleitores especiais, que cada Estado escolherá em
número. correspondente ao dobro dos seus representantes
na Assembléia Legislativa e no Conselho Federal, na mesma
ocasião em que eleger a êstes .

.' A eleiçiio realizar-se-á sessenta dias antes de~ terminado
o quinquenio ou sessenta dias depois de aberta a vaga'. O
processo da eleição confiado a -eleitorado especial regular
se-á por lei ordinária, respeitado sempre o princípio do voto
secreto e da apuração e mais atos pela justiça eleitoral.

Justificação

São incontestaveis os defeitos da eleição por sufragio
direto que periodicamente abala a Nação e perturba o rítimo
normal da· vida administrativa do país.

Por outro lado a eleição pela Assembléià Nacional ou
pelo Congresso (Assembléia e Conselho Federalt.oferece tam-
bém inconvenientes notáveis. ~



- 394-

Nestas condições, a melhor solução será o eleitorado es
pecial e a eleição na proximidade do termo do mandato, con
forme o programa do P. R. 1\L

Sala"das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 552

Ao art. 37, substitua-se pelo seguinte:
ArL. 37. O presidente será eleito por um quinquenio e

não poderú ser reeleito senão seis anos depois de terminado o
seu periodo presidencial.

lílstificação

A prática ae quarenta anos de regime mostrou que seria
r-onveniente aumentar razoavelmente o praso do mandato· do
Presiflente da República aUm de que possa realizar o seu
programa de govêrno. .

A dilaf.:v:ão por mais um ano apenas não póde chocar a
nossa tradição do periodo quatrienal que o anteprojeto
adotou.

N. 572

Ao art. 37 e parágrafos - Capitulo I - Secção TI:
Redija-se assim o art. 37:
ArL 37. O Presidente será eleito por ~inco anos, e não

podertt ser reeleito sen50 cinco anos depois d;3 terminado o
seu período presidencial;

Redija-se assim o § 1° do artigo supra:
§ 1.0 A eleição presidencial far-se-á por sufrágio uni

versal e voto secreto, seis meses antes de terminado o quin
quenio.

hlstificação

Num país de' partidos ou de muitos partidos, queremos
dizer, num país sem partidos ou de muitos partidos, com·
poucas idl\ias. a eleição do Presidente da República por voto
indireto, é uma perfeita e acabada contrafacção democráti
ca. Vota-se para depnl;ado com um pouco mais de ligeire
za de que para Presidente da República. Nos países de go
vêrno de' opinião e de voto indireto para Pre.õ-idente da Re
pública, quem vai ás urnas e vota em determinado cidadão,
sabe que este, por sua vez, somente poderá votar em deter
minado' cidadão para a magistratura suprema, cidadãos par
tidários do mesmo· credo do primeiro e do segundo eleito
res. Entre nós, porém, e ainda por algum tempo, os ho
mens políticos, na sua maioria flutuarão ao sabor das cor
rentes mais fortes do momento. Os partidos são efêmeros e
a ídealogia, entre nós, figura -nos programas como na ane
d6ta conhecida da peninha, cuja funç.ão é sómente a de atra
palhar. E o interesse maior do povo, está na eleiç.ão do
Presidente. Foram as campanhas presidenciais que concla
maram, pouco a pouco, os brasileiros de todos os quadran
te,,: e, mais ou menos de todas as camadas sociais, para o
dever cívico .de se apex:ceberem um pouco :'°da necessidade



- 395-

de não confiar s6 aos políticos profissionais ou aos fazen
deiros do norte, do centro e do sul, a tarefa da renovação
quadrienal do grande magistrado! .

A campanha civilista, a da Reação Republicana e por
pltimo, a da Aliança Liberal, constituem as etapas mar
cantes da vida política do Brasil republicano. Sem essas
campanhas, 'sómente possíveis entre nós, com a elejção di
reta, nem a 'superfície parada do nosso panorama político
seria agitada. Sem elas, a Revolução ficaria apenas na pré
dica dos ideólogos e no sacriiício dos herois.

Não estanquemos, pois, a tonte de ond.e já nos advieram
grandes benefícios e que continuará a ser um dos nossos
maiores estímulos de luta pOr um Brasil. menos escravizado
aos que fazem da política uma espécie de ciência oculta.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Rodri(Jues de Souza. - Antonio Pennafort. - João j}li{Juel
Vitaca. - Gilbert Gabetra. - Guilherme Plaster. - Wal
demar Rei/.dat. - Mario Manhães.

N. 60S

o art. 37, §3°, substitua-se pelo seguinte:
Só por dois terços de votos poderá ser eleito o candidato

que for coestaduano do Presidente e mexercício, ou exerça
no Estado a que estê pertença, pelo nascimento ou carreira
política, qualquer atividade permanente, política ou pro
fisional.

Justificação
...

O fim da proibição contida no anteprojeto é evidente
mente evitar a reprodução do fato conhecido da perpetuação
do poder, por quatrienios sucessivos, de políticos do mesmo
Estado.

É preciso considerar-se porém que o alcance da medida
proibitória é muito relativo. Porque. se o ambiente da vida
política brasileira não mudar, 6 mesmo fato conhecido se re
produzirú, não obstante a proibiç1i.o sob a forma da perpe
tuação alternada de dois Estados, mediante os mesmos con
chavos que tornaram tão vergonhosa a àscenção ao poder nos
tempos da Repúblicá yelha.

Tornar absolutamente inelegivel o candidato só por
que do mesmo Estado do Presidente em exercício é excessivo.

Esse candidato poderá ser até um adversário do Presi
dente, e estará inelegivel do mesmo modo.

O que se deve fazer é cl::msular a elegibilidade, tornaI'
mais vigoroso, mais expressivo o pronunciamento da Assem
bléia (ou corpo eleitoral do qual dependa a .eleição presi
dencial). Dificultar, mas não proibir. Em dadas circunstan
cias, pode ser necessáriá ao País um homem dõe mesmo Es
tado a que pertença o presidente.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Christovão o

BarceUos. - Nilo de Alvarenga. -'- Prado Kelly.

N. 615

'Ao arte 40 - Acrescente-se a seguir ás palavras o se
guinte:

"Saír· do território nacional para o estrangeiro".
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Justificação

É per·igosa a redação dada a êste artigo que reproduz
aliás um dispositivo da Constituição de 91.

Fazendo um viagem ao norte, em navio de passageiro,
não transformado em vaso de guerra, acobertado pelo ficção
da extra tcrritoriedade, o Presidente. forçosamente saí do
território nacional, ultrapassa as águas territoriais ou ter
ritório submerso, como se diz na atualidade e perderá auto-
maticamente'o mandato. '

O mesmo sucederá no caso de um golpe de fôrça, em
pregado contra o Chefe do Estado, que estando a bordo de
um navio em idénticas condições seja conduzido para fóra
do território submerso. O perigo da redação dêste artigo na
Constituição de 91 passou despercebido aos nossos consti
tucionalistas e a minha atenção foi para êle chamado pelo
nosso brilhante homem de letras Dl'. Alcides Bezerra. 
Edgard Teixeira Leite.

N. 617

Ao art. 38 - Suprima-se e substitúa-se pelo seguinte:
Ao empossar-se no cargo, o presidente pronunciará em

sessão da Assembléia Nacional, e se ela não estiver reunida
perante o Supremó Tribunal. a afirmação de prometer man
ter e cumprir- a Constituição Federal e promover o bem
geral da República, as suas leis, sustentar-lhe a união, a
integridade e a independência.

Justificação

O artigo que lembramos substituir, mais parece dispo
sitivo de regimento interno da Assembléia, que um artigo
da Carta Constitucional.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - E. Tei
xeira Leite.

N. 623

Ao :lrL. 37, § 6° - Diga-se:
"Em caso de vaga o sucessor eleito exercerá i) manda-'

to pelo espa()o de quatro anos, a contar da data de posse".

Justificação

É preciso evit.ar. repetidamente, ao país, as provaveis
e sempre possiveis eleições presidênciais, com sabida malfa
seja repercussão em todos os campos da atividade nacional
É sobretudo necessário evitar, os pequenos prazos de go
vêrno, equivalentes a verdadeiras interinidades ou, _quando
o detentor do poder é um homem de ação, o excesso de dina
mismo, de quem deseja realizar muita cousa em pouco tem
po, fazendo sempre obra imperfeita e incompleta. Os exem
plos aí estão, presentes ao ,espirito para que eu os cite. '

A todos se afigura curto o período de quatro anos para
se realizar algo _de útil como obra administrativa. Não é
umà contrassenso deixar que êste período possa ser reduzido
a três anos, a dois e até a um ano e um mês?

Interron1pido o período de govêrno de um presidente -
pela vaga< ocorrida por morte, renúncia ou afastamento
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compulsório - o seu sucessor deverá ocupar o cargo por
quatro anos. Esta medida era a adotada por alguns Estados
cóm toda certeza nos de Pernambuco e Rio de Janeiro.

Estabelecer o govêrno' do país em quatriénio, é dar a
impressão que não há., continuidade na vida nacional, e.
como lembrou certa vez Osvaldo Aranha, dar a impressão
que "o Brasil de quatro em quatro anos nasce e morre de
novo". Não parece prudente entregar o govêrno do país aos
presidentes da Assembléia e do Supremo Tribunal.

Homens dos mais ilustres, têm exercido êstes cargos.
Alguns dêles,pelo menos um, o grande Prudente de Morais,
chegou a exercer o supremo poder com os serviços que to
do o país conhece. O Supremo Tribunal, tem um passado
de um brilho sem contraste, "asilo das liberdades públicas"
como disse certa vez o grande Rui. Mas, nem sempre os
presidentes, dentro dêstes dois poderes, serão os mais aptos
para governar.o país é nem os seus nomes seriam jámais
lembrados para isso. Otimos dirigentes de uma Assembléia,
capazes de coordenar o tumulto das paixões desencadeiadas,
nem sempre terão a serenidade, o gôsto e a -paciência neces...;
sária para a direç.ão da causa pública. O mesmo com os
magistrados que o acaso depare na presidência do Supremo,
sempre luzeiros da magistratura, mas poucos trienados na
administração pública e, pelas suas absorventes funções,
afastados do conhecimento dos homens e das cousas do país.
Demais, como foi lembrado pelo Sr. João Mangabeira "o
Supremo Tribunal já foi duas vezes presidido por homens
evidentemente inválidos que não podiam em absolúto exer
cer sua presidência. Isso não se deu só no Brasil. White
presidia a Suprema Cõrte Ameri_cana, completamente invá-'
lido, no fim da vicia, auxiliado por seus companheiros de
tribunal" .

Não entro na crítica dêstes fatos, ocorridos pelo desejo
muito respeitável, de conservando-se em função, não ferir
a homens cheios de serviços ao país. Mas o cito, para pro-'
vaI' o perigo de entregar o país, por alguns meses siquer,
a cidadães incapazes, do 'exercício do governo, e que mes
mo com o maior esforço, não poderão se, pôr ao par dos
complexos problemas da administração e, prudentes, se li
mitarão a simples govêrno de expediente, quando não fize
rem peior, nada lucrando antes tudo perdendo o país, com
t<io nefasta interinidade. .

Verificada a vaga, o seu substituto deverá inter~r, pa
ra processar a eleicão do novo presidente, apenas permane
cendo no poder, Q tempo para isso necessário. i1:ste, deve
ser sempre governado por homens escolhidos para êsse fim,
entre os mais capazes, e não entregues a quem muito com
petente para outros _mistéres pode não possuir os requisitos'
necessários para o govêrno supremo.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Ed{lard
Teixeira Leite. Arruda Falcão. - Luiz Cedro. - Alde
Sampaio.

N. 679

Ao artigo 37 e seus parágrafos:
Art. 37. O Présidente será eleito para uu! quatriênio.

não podendo ser reeleHo para o período presidencIal se-
guinte~ ~

§ 1.0 Far-se-á a eleicão por sufrágio universal direto,
por escrutínio secreto" e maioria de votos, ficando, o ,seu
processo e apuracão a cargo do Poder Judiciário Eleitoral.
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§ 2.0 A eleiç.ão se realizará no primeiro domingo do
trimestre que anteceder ao fim do período presidencial em
curso, ou trinta dias depois de aberta a vaga.

§ 3.° São condições para ser eleito Presidente da Repú-
blica:

a) ser brasileiro nato;
b) estar no exercício dos direitos políticos;
c) ter mais de 35 anos de idade.
S 4.° São inelegíveis para o cargo de PresidentE::
a) o Presidente que estiver em exercício e os seus pa

rentes consanguíneos e afins em primeiro e segundo graus;
b) os Presidentes dos Estados, até um ano depois de

terminados os respectivos 'mandatos ;
c) o substituto eventual do Presidente, em exercício da

função presidencial, ainda quando se demità do cargo que
ocupava; ,

d) os Ministros de Estado, até seis mezes depois de ces
sadas as suas funções.

§ 5.° Se o eleito não assumir o exercício dentro de ses
senta dias após a data legal da posse, serão realizadas novas
eleições para o preenchimento do cargo, ás quais não poderá
concorrer como candidato.

§ 6.0 Em caso de vaga, o sucessor será eleito para com
pletar o quatriênio, salvo se ela ocorrer no último ano do
período. Neste caso, a Presidência será exercida, até o fim
do quatriênio, de acôrdo com o parágrafo seguinte.

§ 7.° :No impedimento ou na falta do Presidente, serão
chamados sucessivamente ao exercício do cargo o Presi
dente do Senado, o da Camara dos Deputados c 'o do Su
premo Tribunal Federal.

Justificação

A emenda visa ,melhor distribuição da matéria, ada
ptando-a também a: outras modifica{,~ões introduzidas no

. anteprojeto por emendas oferecidas em separado: pela
bancada paulista. Assim é que, na presente substitutiva, se
procura conciliar o espírito originário do anteprojeto com
a conservat;ão do Senado, pela qual se bate a representação
de São Paulo na Constituinte. ,

Mas o ponto capital desta emenda é o dispositivo: que
ela consigna, por fôrça do qual se entrega a escolha do
Chefe da Nação ao sufrágio universal direto, que é, indis
cutivelmente, o meio mais democrático de' se efetuar uma
tal eleição. . .

,Todos os inconvenientes que se têm apontado contra
êsse processo desaparecem diante dos riscos que apresenta
a escolha do Presidente da República pela Assembléia
Nacional. ,o ;,

Em justificação oral, a bancada defenderá com ampli
tude o ponto de vista que deixa consignado em linhas gerais
nesta justificação. .

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Th.
Monteiro de Barros Filho. - Antonio Carlos de Abreu So
dré, com restrições. '- Ranulpho Pinheiro Lima. - Car
doso de Mello Neto. - Roberto Simomsen. - A. C. Pa
checo e Silva. - Plinio Corrêa de Oliveira. - Alcantara
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Machado. - Barros Penteado. - José Ulpiano. - Almeida
Camargo. - José Carlos de Macedo Soares. - ManueL
Hyppolito do Rego. -]!. Whatelly. - Henrique Iiayma.
- CarlotaP. de Queiroz. - C . Moraes Andrade.: -Oscrzr
Rodrigues Alves. - Cincinato Braga.

N. 680

Ao artigo 38:
Na fórmula do juramento do Presidente dà Repll

blica, suprima-se o adjetivo "PerJeita", que, no texto, qua
lifica o substantivo "Lealdade".

Justificação

A lealdade não admite gradação. Existe completa, in
tegral; ou inexiste. Não se concebe lealdade "imperfeita".
O qualificativo é, pois, sem cabimento.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - TIL. Mon
teiro de Barros Filho. - Abreu Sodré. - Ranulph;o Pi
nheiro Lima. - Cardoso de jI,lello Neto. - Roberto Simom
seno - A. Siciliano. - Horacio Lafer. - Henrique Ba'y
ma. - Abelardo Vergueiro Cesar. - A. C. Pacheco e
Silva. - PLínio Cor.rêa -de Oliveira. - Carlota P. de QUCt
ro::. - Alcantara Machado. - Barros Penteado.c· c - Josél
Ulpiano. - Almeida Camargo. - Manuel Hyppolito do
Rego. - José Carlos de Macedo Soares. - C. Moraes An
drade. - Osca1' Rodrigues Alves. - M _ Whatelly.
Cincinato Braga.

N. 681

Ao artigo 41 e seus parágrafos:
Art. 41. Compete privativamente ao Presidente da

República:
.: 1°, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e re
soluções da Assembléia Nacional e do Senado, expedindo
decretos e regulamentos para a sua fiel execução;

2°, nomear, dependente de aprovação do Senado, os l\1i
nistros de Estado e o Prefeito do Distrito Federal, e· demi
ti-los livremente;

3°, perdoar e comutar as penas impostas por quaisquer
crimes sujeitos á jurisdição federal, salvo os de responsa-
bilidade; -'-

4°, dar conta, anualmente, da situação do País á As
sembléia Nacional, indicando, em mensagem que enviará
no dia da abertura da mesma, as providências· e reformas
que lhe parecerem necessárias;

. 5°, manter as relações com os Estados estrangeiros;
6°, celebrar convenções e tratad_os internacionais, ad

referenduin do Senado, e aprovar os que os Estados celebra-
rem, ria conformidade desta Constituição, ~ ,

7°, decretar a mobilização e a desmobilização, depois
de autorizado ,pelo Poder Legislativo, salvo ocorrendo o es
tado de guerra, caso em que ficá disp~nsada aquela auto-
rização; . ,

8°, declarar a guerra, com autorização do Poder Legis-
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lativo, e, se esta não estiver funcionando; decretar imediata
mente o estado de guerra, em caso de i:ç.vasão estrangeira;

90, fazer a paz, ad referendum do Poder Legislativo;
10, permitir, mediante- autorização do Poder Legisla

tivo, a. passagem de fõrças~ estrangeiras pelo território bra-
sileiro;

11, intervir nos Estados e neles executar a intervenção,
nos têrmos previstos nesta Constituição;

12, decretar o estado de sítio, na ausência da Assem
bléia Nacional, de acõrdo com o § iOdo art. 131;

13, prover os cargos federais, salvo as restrições ex
pressas nesta Constituição, dependendo, todavia de apro
vação do Senado as nomeações dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal e do de Contas, bem como as dos Chefes
efetivos das Missões Diplomáticas.

Justificação

Visa ela adaptar o texto dêsse artigo a outras modifi
cações introduzidas no anteprojeto por emendas apresenta
das em separado pela bancada paulista. Contém êste sub
stitutivo outras alterações, que se destinam a submeter ao
referendum do legislativo, em ambas as suas camaras ou
em uma só delas, -determinados atos do Chefe do Executivo,
impedindo, destarte, a tão receiada hipertrofia do Executivo,
em detrimento dos demais Poderes ConstItucionais.

Em ocasião oportuna, e oralmente, a bancada paulista
defenderá mais amplamente a presente emenda.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Th. Mon
teiro de BaT1'os Filho. - Abreu Sodré. - Ranulpho Pi-:
nheiro Lima. - Cardoso de Mello Netto. - Roberto Si
monsen. - Henrique Ba1lma. - Plinio Corrêa de Oliveira.
- A. Siciliano. - Horacio Lafer. - Abelardo Vergueiro
Cesar. - .'1..- C. Pacheco e Silva. - Alcantara Machado:'
- Barros Penteado. - José Ulpiano. - Almeida Camargo,
- Cm'lota P. de Queiro:, - Manuel Hvppolito do Rego. -
José Carlos de Macedo Soares. - M, Whatelly. - C. Mo
raes And1'ade. Oscar Rodrigues Alves. - Cincinato
Braga.

N, 682

Aos artigos 42 e 43:
A - (emenda transpositiva.)
O art. 42 deverá receber o número 43 e vice-versa.

Justificação

A boa técnica legislativa impõe a necessidade de, preli
minarmente, se definirem os crimes, para, em seguida, se
fixarem as normas de seu processo e· julgamento.

B - (emenda substitutiva).
O artigo 42, que, assim, passará a ser o de n. 43, ter&.

a seguinte redação:
"O Presidente da RePV-blica será processado e julgado

nos crimes cÓmuns, pelo Supremo Tribunal Federal e, nos
de re.sponsabilidade, pelo Tribunal Especial. "
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§ 1.0 o Tribunal Especial será composto de nove juí
zes, sendo três ministros do Supremo Tribunal Federal,
três senadores e três deputados federais, funcionando sob
a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
sem direito a voto.

§ 2.° A escolha dos juízes do Tribunal Especial, a que
se refere o parágrafo anterior, se fará por eleição nas res
pectivas instituições, devendo essa eleição realizar-se
trinta dias antes do início de cada quatriênio.

§ 3.° A denúncia será apresentada á Assembléia Nacio
nal que, liminarmente, declarará se a recebe ou não.

§ ltP Recebida a denúncia, o Presidente da República. fi
cará desde logo afastado de suas funções, remetendo-se os
papeis ao Tribunal Especial, para formação e julgamento
do processo.

§ 5.° O pronunciamento liminar da Assembléia Nacional
sôbre a denúncia se dará impreterivelmente dentro de dez
dias, contados da apresentação da mesma, sob pena de ser
renovada diretamente perante o Tribunal Especial, a quem,
então, caberá manifestar-se sõbre o afastamento inicial do
Presidente da República do exercício de suas funções.

§ 6.° O Tribunal Especial só poderá aplicar as penas de
perda do cargo e de inabilita<.:.ão, até o máximo de cinco
anos, para o exercício de qualquer função pública, sem pre
juízo das ações civis e criminais contra o culpado.

C - (emenda substitutiva).
O art. 43, deverá passar para o n. 42, e ficará assim

redigido:
São crimes de responsabilidade os atos do Presidente

da República,que atentarem contra:
a) a existência política da União;
b) a Constituição ou a forma de .Govêrno Federal;
c) o livre exercício dos poderes políLicos;
d) o goso ou o exercício legal dos direitos políticos;

sociais :ou individuais;
e) a segurança interna do país;
fi a probidade da administração;
g) a guarda ou emprêgo dos dinheiros públicos;
h) as leis orçamentárias do país, quanto aos atos que

tiverem a sua assinatura e aos praticados por oràem escrita
sua aos ministros de Estado. .

Parágrafo único. A primeiJ'a Assembléia ordinária,
em leis especiais, definirá êsscs delitos. e regular:i. o pro
cesso e o julgamento dos mesmos, respeitados os dispositi
vos do presente artigo e os do anterior.

Justificação

As emendas aos artigos 42 e 43 fóram formuladas em
conjunto, em tres itens (A, B e C), porq~e a matéria dê~ses
artigos é estreitamente entrelaçada, JlaO sendo posslvel
apreciar um isoladamente do out.ro. .~

A emenda "A" já está justificada. As que figuram s~b
as letras B. e C. são de importancia capital. Por melO
delas se 'sugerem modificações várias ao texto-do antepro-
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jeto, em assunto fundamental, dentro :do 'regime presi
dêncial.

Uma das maiores acusações que se tem feito ao sistema
vigente.. sôbre a carta de 1891 é de ter possibilitado a hi
pertrofia do poder executivo. Ora, as emendas B. e C. vi
sam garantir de modo completo a efetiva apuração da res
ponsabilidade do Presidente da República, afastando-o do
cargo, diante do recebimento liminar da denúncia. Não se
ria nunca possível tornar-se efetiva essa responsabilidade,
se o Chefe da Nação permanecesse no exercício de suas
funções, durante a formação da culpa. Essas as linhas ge
rais do espírito da emenda, que serão oportunamente des
envolvidas, em defesa oral.

Sala das Sessões, 1G de Dezembro de 1933., - Th. Mon
tei1'o de Barros Filho. - Ab1'ett Sodré. .:- Ranulpho Pi
nhei1'o Lima. - Hen1'ique Bayma. - Ca1'doso de Mello
Neto. - Roberto Simomsen. - A. Siciliano. - Horacio
Later. - Ca1'lota P. de Queiro:: . - Abela1'do Ve1'gueiro
Cesa1'. - A. C. Pacheco e Silva. - Plínio Corrêa de Oli
veú'a. - Alcantara Machado. - Barros Penteado. - José
Ulpiano. - Almeida Camargo. - Manuel Hyppolito do
Rego. - José Carlos de Macedo Soa1'es. - C. Moraes An
drade. - Oscar Rodr'i(Jues Alves. - M. Whatelly. - Cin
cinato B1'aga.

N. 839 L

,Art. 37, § 1°.
SubstiLua-se êste :parágrafo pelo seguinte: "A eleição

presidencial far-se-á por escrutinio secreto e maioria de
votos, trinta dias antes de terminado o quadrienio, ou trinta
dias dep9is de aberta a vaga, por uni eleitorado e!'lpecial es
tabelecido em lei ordinária" .

.Tustiticação

A experiência nos fez yer que, no Brasil. só deve haver
uma eleição direta: a destinada a ,constituir o Poder Le
gislativo municipal, estadual e federal. O nosso eleitor só
vota conscienleme-nte nas eleições municipais. Para que
votem do mesmo mÓdo, isto é, consciêntemente, para depu
tado~ esladuais e federais, seria ainda necessário que úsles
deputados fossem eléitos por- pequenos circulos el,eitorllis. O
nosse. eleitorado, massa anônima, é absolutamente incapaz,
para eieger o presidente do Estado ou da República. Assim
como os presidentes de Cama~'a já eram eleitos pelos verea
dores, deverão ser eleitos por um eleitorado selecionado os
presidentes ele Estado e os Presidentes' da Repúblicu. Êste
eleitorado, entretanto, não deve ficar adstrito ao Congresso Es
tadual ou Federal, rJOis que seria restringir em dp.masia a
colaboração ào país nessas eleições. Para a eleição do Pre
sidente da Republica devem c9--ncorrer, por exemplo; o. Po
der Legislativo, fornecendo cada Estado um deputado eleitor;
o Poder Judiciário. com o Presidente do Supremo Tribunal
e os de todos os Tribunais de Relação do país; as classes
conservadoras, com os presidentes de todas as associações
comerciais regularmente organizadas; as classes operarias,
na pessôa dos presidentes de todos os sindicatos; os órgãos
~ulturais, na pessõa do presidente da Academia Brasileira
de Letras e dos 'diretores de todas as Faculdades e Escolas
Superiores de Ensino, como dos demais institutos de cultura;
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os chefes do Estado M;aior do Exército e da Marinha' os
diretores de Bancos e associações agrícolas, etc. Compete' aos
técnicos no assunto organizar estatisticamente este eleitorado
bem como a forma de sua eBcolha, local e época de suá
reunião, detalhes estes que deverão constar do Código Elei
toral. Alberto Torres dá uma idéia dêsse eleitorado.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belrniro
de Medeiros Silva. '

N. 839 M

Art. 41, § 4°.

Substitua-se pelo seguinte: "Pe~'doar e comutar as pe
nas impostas por- quaisquer crimes, mediante proposta do
Coinselho Penitenciário, salvll os de responsabilidade".

Justificação

A emenda importa numa restrição ao Poder Executivo,
ou ao Presidente da República. Subordinando ° poder de
perdoar ou comutar penas á proposta do Conselho Peniten
ciário, temos em vista evitar a reproducão de um dos maio
res escandalos a que assistimos neste genero, qual foi o de
um dos nossos presidentes da República, _perdoan.do a um
jornalista, condenadó por crime de injúria em processo mo
vido por um ministro do Supremo Tribunal, ato que reves
tiu a forma de acinte por ter sido publicado no dia seguinte
ao da condenação~ Por outro lado, não percebemos o motivo
nem vemos utilidade alguma em autorizar-se o presidente
da República a perdoar ou comutar penas. As nossas leis são,
em geral. benévolas e tem malhas e buracos por onde esca
pam frequêntemenle os maiores criminosos. As conden.ações
no no::;so país são rarissimas. sendo já axiomática a tendencia
da nossa rata para a absolvição; de modo que, ao envés de
facull.ar ao presidente o poder de perdoar, seria mais de
acôrdo com os nossos 11ábitos outor'gar-Ihe poderes para
condenar. Julg"ar, absolver. condenar são funções próprJ.1.s
de tribunais e repugna a idéia de se concederem tais atri
buições ao arbítrió- de um s6 homem.

Sala das Sessões. 20 de Dezemhro de 19:33. - Belmi1'o
de Metieiro,ç" Silva.

N. 739 P

ArL 43 - Acrescente:-se: "j) as decisões dos outros Po
deres e Tribunais Especiais".

Jusfificação

Presenciamos; em épocas que não vão longe, "o Presidente
da República opor-se ás decisões do Supremo Tribunal. Fi
caram notórios os casos de habeas-corpus concedidos aos in
tendentes municipais do Distrito Federal quando o Presidente
da República o Mare.:;hal Hermes, ':e o caso Raul Fernandes,
no Estado do Rio.' O Presidente da República, ao contrário
do que 'se verificou entre nós, deve ser um méro executor
de leis; deve ser forte" mas dentro deste princípio: méro
executor de leis. Salvo, é claro, naquilo que lhe é função
privativa. Todas as vezes qué o Presidente da República
agir fóra da, lei, deverá seu ato ser considerado irrito e nulo;
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todas as vezes que agir contra a lei, deverá ser proct'5sado e
condenado. Ao Presidente da República não cabe discutir
nem interpretar decisões do"Poder Judiciário, do Legislativo,
ou dos Tribunais e;>peciais. Cumpre-lhe apenas o dever de
as cumprir. O Presidente da República que- proceder dife
rentemente, será, ipso-facto, declarado fóra da lei t', como
tal, terá perdido o seu <mandato constitucional. Serão nulos,
daí por diante, todos os seus atos.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro
de ],1eàei1"os Silva.

N. 740 H

Onde convier:
"Art. O Presidente da República perderá o mandato

quando:
a) deixai: de cumprir as resoluções de qualquer Poder

àa República, ou Tribunal Especial;
b) decretar ou prorrogar o sítio, sem prévia aquies

cência do Conselho Supremo;
c) houver necessidade de prolongar-se o mesmo sítio

por mais de oito mezes;
d) fOr tal o estado de revolta do país que determine a

decretação do sítio por mais de três vezes, no período de um
~o. <

Parágrafo único. A cassação do mandato do Presidente
da República será pronunciada pelo Conselho Supremo, nos
casos das letras c e d, ou pelo Poder ou Tribunal desacatado,
nos demais casos."

Justificação

O estado de sítio não deverá ser indefinido. Quem co
nhecer a história do estado de sítio, nos países europeus e
principalm<lnte nos Estados Unidos, verificará como se tem
abusado da medida em nosso país. A opinião generalizada
na Europa afina pela frase de Cavour: "Com o' estado de
sítio qualquer imbecíl governa". E. nos Estados Unidos é
tão excepcional a medida que, no espaço.< de um século, só
houve a suspensão da garantia do "habeas-corpus" uma
vez. Admira 'que os nossos constitucionalistas, tão afeitos
a copiar e imitar, tanto hajam silenciado sôbre o assunto,
não aventando medida alguma nesse sentido. É preciso qlle
se não repita, entre nós, uma situação que, para se manter
durante 48 meses, necessitou lançar mão do estado de sítio
pelo espaço de 42 meses. Aliás, era isto perfeitamente pos
sível no regime de irresponsabilidade real da Constituição
de 91. A 'experiência, entretanto, já nos devia ter servido
de lição.

É nosso desejo desenvolver o assunto em plenário.
Nota - Entendem-se impugnadas todas as outras dis

posições do anteprojeto que tiverem relação com as que ins
piraram as emendas aquí propostas.

-Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro
de Medeiros Silva. __ r

N. 862

No art. 37 onde se diz "quatrienio" diga-se "quinque
nio" eno § 10 acrescente-se, depois das palávras "Assembléia
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Nacional", as seguintes: "do Conselho Supremo e dos presi
dentes das Assembléias Estaduais e do Conselho Municipal do
Rio" e no final, depois de "aberta a vaga" o seguinte: "In
dependente de con\'ocação, os cidadãos referidos nêste pará
grafo, no dia det.~rminado, reunir-se-ão, no edifício da As
sembléia, sob a direção do presidente da mesma, para os fins
dêste artigo.

Justificação

Um quatrienio é tempo exiguo para a execução de um
programa. Uma vez que se faz a eleição indireta, deve o nú
mero de eleitores ser aumentado tanto quanto possível para
maior dificuldade nos acórdos e para que melhor fale o sen
timento nacional. A inclusão dos membros do Supremo Con
selho e dos presidentes das Assembléias Legislativas como
eleitores do Presidente da República dará mais amplitude á
representação de que não se afastou a Constituição em de-~

bate. - Cesar Tinoco.

N. 863

Redija-se assim o § 3° do art. 37:

"Não podcrá ser eleito Presidente da República o cida
dão que exercer atividade ou tenha residl~ncia ou domicílio
legal no mesmo Estado em que a exercia o presidente que
estiver no poder ou dêle se tenha afastado por função ou
mandato político ou administrativo."

Justificação

A inelegibilidade tem em vista evitar as oligarquias e o
predomínio do poder atual na organização do poder futuro.
O logar de nascimento é um acidente na vida. independcnte
da vontade de cada um. E se póde' muito bem nascer sem se:
conservar contal.o com o povo ou a terra em que se viu a
luz do Brasil. Proponho.a supressão da origem de nasci-
menta para' manter apenas as ligações que .imporl.em nos
mesmos interesses e nas mesmas inconveniencias de uma re
eleição disfarçada. - CesaJ' Tinoco.

N. 920

Art. 41, n. 8, suprima-se:

Juslificaçüo

Não se compreende que a declaração de guerra e o esta
belecimento da paz possam ser feitas acl referendum e a mo
bilização e desmobilização sómente sejam permitidas com
autorização da Assembléia. Como pode ser a guerra decla
rada sem a mobilização?

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. lrenêo
Jofelly. - Odon Beze1'ra. - Pereira Lima.-- -

N. 921

Suprima-se - 41, n. 14 "e dos Tribunais de Reclama
Cão".
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Justificação

Não convindo este ó:rgão, como está em uma emenda sO-:
bro o Poder Judiciário, deve desaparecer qualquer referên
cia a êle.

Saia das Scs5ões, 21 de Dezembro de 1933. - Irenêo
Jo(fily.

N. 948

Emenda - Ao art. 37, substitua-se pelo seguinte:
A..rt. O presidente será eleito por sufrágio direto e se

creto da Na0ão e maioria de seus votos, para um quadrienio
e não poderá ser reeleito senão seis anos depois de findo
o seu período de govêrno.

§ 1.0 A eleiçã.o [ar-se-á simultaneamente em todo o ter
ritorio da República 120 dias :lntes daquele em que findar
o quadrienio ou 90 dias depois do em que, por morte ou
renúncia, vag-ar a presidência. .

§ 2.° A apuração da eleição será fcita dentro de 60 dias,
nas Capitais dos Estados pelos Tribunais Eleitorais Regio
nais, com recurso ex-oflicio, para o Superior Tribunal Elei
toral, a quem incumbe. proclamar o nome do presidente
eleito.

§ 3.° Sómente poderão concorrer á eleição os brasileiros
natos, que tenham mais de 35 anos de idade, estejam no
cxerc.ício dos direito;; políticos e figurem na lista oficial de
candidatos, organizada de acordo com os parágrafos se
guintes.

§ 4.0 Quinze (15 dias após a data em que fôr marcada
a eleição reunil--se-ú o -Congresso Nacional em sessão con
junta para escolha dos cinco (5) cidadãos de relevantes
serviços já prestados á República que tenham de figurar na
lista oficial. A escolha será feita em escrutínio secreto pelos
congressistas present.~s, os quais votarão em três nomes, com
a faculdade de entre eles repelir um, organizando-se a lista
com os que forem mais votados.

§ 5.° Não poderão figurar em lista os ministros e pre
sidentes de Estado, os chefes dos Estados l\1aioI:'es do Exercito
e da Armada c os comandantes de Regiões l\Iilitares, que te
nham exercido suas funçües noquadrienio a L-crminar ou no
qual se tenha verific'l.do a vag'a, ainda que por tempo inferior
a seis meses. .

Sala das Sessões. 20 de Dezemhro de -1933. - Odilon
B1'aga. - Bias ForteS. - P. Jlatta Machado. - .Tosé l,laria

''de Alkrnim. - Augusto Viéaas. - Negrtlo de Lima. - Mello
F1'anco. - Mm'iins Soares. - Délfi7n. ?t!ol'eÍ1'a. - L1/c7IrgO
Leite. - Vieira Marques. - José B1'a:.. - Clemente Me
drado. - AU!Justo de Lima. - Raul Sá. - Gabriel de R.
Passos. - Bueno Brandão Filho. - Celso JIacl;..ado.

Justificação

1. A sub-comissão elaboradora do anteprojeto de Cons
tituição que o Chefe do Govêrno enviou á Assembléia Cons-

. tituinte, por surpreendente unanimidiade condenou o sistema
da eleição do presidente da Repúb1ica mediante sufrágio di
l'ef.o do povo, preferindo o da eleição pela represent.'\cão na
~ional. A emenda vencedora foi de autoria do Sr. Agenor de
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Roure que a recomendou á aprovação de seus pares; 1°) 
por ser o Brasil um imenso país de 80 0/0 de analfabétos, onde
durante quarenta anos de experiência não tivemos uma s6
sucessão p1'esidencial sem grave crise lwlítica e poucas sem
l'evolttções, sempre perturbada a vida da Nação e sempre
anulado o último ano do quatrienio com dois presidentes;
2° - porque, entre os dois sistemas mais aplicados - voto
indircto e voto pela Assembliéa, sistemas que se confundem,
pois "o ?/wsmo eleitorado que elegeu a Assembléia Nacional
ái1'elamente vai, pelo si,çtema indireto, escolher outros re
In'esenlanles para o fim especial de elegerem o p1'sidente da
República, o mais racional é o segundo. "Havendo já uma
Assembléia eleita pelo povo", concluiu o Sr. Agerror de
Roure, "o mais racional é encarregá-la de eleger o Presi
uente, envez de organizar outra assembléia especial da mes
l:la origem para o mesmo fim". O Sr. Oliveira. Vianna,
voLou igualmente contra a eleição direta, em razãc das "agi
tações inuteis que deu causa" e da "nenhuma significação
dos seus j'esultados". Para ele, a eleição direta "pl'esnme nas
maSMS eleito1'ais 10n espírito polHico e uma cultw'a civica
que absolulamente não 'exist-em nas massas eleitorais do
nosso País", disso resultando que o presidente da Rcpúblicn.
--'era eleiLo pela votação inconciente e macissa das maiorias
eleitorais dos campos, anulando inteiramente o vot.o dndo
pelos núcleos eleitorais das grandes cidades c cupi tais, mais
conscientes e esciarecidas". Ora. sendo o Governo "uma
função de elite e das elites, só ás elites, portanto, cabe eleger
os agentes supremos do Governo".

E com esses fundamentos operou-se, no sistema consti
tucional pátrio, talvez a ret"orma de maior profundidade, pelo
alcance de suas repercussões.

2 - Do debate havido, cujo transunto aí fica, o que para
logo ressúe é o empirismo e a fragilidade dos motivos apre
seniados para justificar tamanha inovação. Com efeito, ao
que parece a Subcomissão abstraiu-se por inteiro da teoria
do regime, não se apercebendo de que, admitida, ainda. a hi
pótese da soberania popular, hipótese que a democracia tem
considerado dogmática, com o seu caráler de afirmação cons-

_ tiLucion<1t, sem embargo do agressiv-i) negativismo da moder
- na teoria. geral do Estado, ou adotada a teoria orrJanica, em

virtude da qual o eleitorado é o primeiro dos órgãos consti
tucionais de elaboração da vontade estatal, o certo é que os
poderes do presidente muito Lerão de variar de índole e de
intensidade, consoante a ori;em de qüe diretamente proce
dam. Sem dúvida, porque, eleito por sufrágio direto on in
direto scrií ele um representante do l)OVO, investido de fun
ções executivas, enquanto que eleito pela Assembléia será
um delegado desta, única a constituir-se por emanação di
reta da vontade popular. Teóricamente, pois, de enorme di
versidade será a posição do presidente se eleito pelo povo, se
pela Assembléia, No primeiro caso, éstará êle em frente ao
Poder Legislativo em pé de equivalência soberana, realizando
quanto possível e conveniente aquela differenciação de po
deres que depois de Locke e Montesquieu, sempre tem nor
teado os fundadores de democracias. No segundo, constitucio
nalmente será um porler autônomo mas de autoridade debi
litada pelo constante reflexo da oscilante vontade das maio
rias parlamentares das quais lhe tenham emanado os poderes
de segundo grau, e das'quais, em última análise, ficarão de
pendendo todas --as- suas iniciativas de projecão política, se
não também a tranquila execúcãodo seu programa adminis-
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trativo. Consequência: recompOSlçao material e forçada ,do
sistema, empiricamente introduzido na Constituição, sõbre as
bases chíssicas... Ou a Assembléia dominará o presidente e
um parlamentarismo vicioso e espúrio se há de instaurar
para logo, o que aliás já sucedeu no Chile por motivo análogo
(Arturo Alessandri - Parlamentarisrne et Régime Prési
dentiel - pag. 13 e seguintes); ou o presidente dominará a

, Assembléia e se terá regressado ao presidencialismo hiper
t'ro.fiado da República Velha. Considerando que a menta.lida
de de um país não se modifica facilmente e que práticas po
líticas inveteradas só a muito custo se alteram, tudo nos leva
a prever que, no Brasil, o presidente dominará a Assembléia.
E destarte, teremos colocado em mãos dos futuros presiden
tes o poder que o Sr. \Vashington Luis mais ambicionava: o
de fazer eleger seu substituto pelo Congresso ...

:3 - Mas nem só por êsse angulo da teoria, assim tão
imprevistamente corroborada pela prática, se descobre
quanto a Subcomissão errou aprovando a proposta do Sr. Age
nor de Roure. Errou também, com êste, ao equiparar os dois
lJrocessos - o da eleição indireta e o da eleição pela Assem
bléia, supondo-os resultantes do mesmo eleitorado. O elei
torado alistado poderá ser o mesmo, não assim, porém, o pre
sente ás urnas. Bste varia consideravelmente segundo o al
cance da eleição. Nas eleições municipais disputadas, o
comparecimento eleva-se a 80 % do total alistado. Nas de
PresiàenLe da República, precedidas de grandes càmpanhas
de propaganda, êsse comparecimento orça por 65 0/0. Nas de
Deputados, o comparecimento não tem excedido de 50 %.
Isso posto, tm'na-se maniresto que o eleitorado que pota l1as
eleiç(jes de Presidente da República, não é o mesmo que vota
nas de Deplttados á Assembléia. Realmente, nas eleições de
renovacão das camaras representativas, 'a bem dizer sómenle
vota a pa1'le a1'l'caimcntada do eleitorado nacional;, enquanto
que nas de sucessilo presidencial pleiteada também vota,
quasi sempre em oposiCão á primeira, a parte flutuante e dis
persa dêsse eleitorado. de ordinário distraído e indiferente.
sómcntc mobilizável ao contágio de fortes emocões cívicas,
desencadeadas pelas grandes campanhas eleitorais.

Queira 'O Sr. Agenor de Rourealinhar em colunas pa
ralelas os t.otais de eleit.orado comparecido ás nossas eleições
presidenciais disputadas e os comparecidos ás eleições de

, Deputados, das primeiras mais próximas, e logo verá quanto
é ilusória a sua convicção.

Ora bem: o eleitorado a1'l'egimentado por si só, não re
p1'csenta a Nação. Pelo comum representa, a minoria polí
tica instalada no Poder, que com o Poder o mantém em dis
ciplina, quer por via de sednção, quer de ameaça. Sempre
que essa minoria solidariamente realizou escolhas felizes de
~candidatos a eleição presidencial decorreu pacífica e auspi
ciosa. As sucessões agitadas não foram mais do que r~flexos

de dissídios estalados no seio da c11amada "família rE'Publi-
;~ana". Cindida a élite política, duas candidaturas, intensa
mente focalisadas pela imprensa. e pela tribuna, impunham
seá escolha de todos os brasileiros. mercê de progressivo
contágio cívico, determinante de consideráveis alistame'/7,tos·
de emergência e profunda agitação do sentimento nacional.
E as eleições acabavam nssumindo as proporções de vastos
plebícitos que. se lúcida e dignamente atendidos, teriuID re
novado o ambiente político nacional, prevenindo, entre· 'ou
tros males, os das reações armadas.
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Logo,fazer eleger o presidente pela Assembléia, que s6
em teoria rerpesenta a Nação, porque na prática representa
uma parte dela - o eleitorado arregimentario. absolutamente
não equivale a fazê-lo eleger por um eleitorado especial,
como nos Estados Unidos. A eleição indireta; embora Poro dois
graus, é. uma eleição popular. O povo escolhe especialmente
(e o reparo é importante) no momento exato marcado para
a sucessão, sob a influência de todas as questões políticas tra
zidas ao amplo debate público, os homens a quem encarrega
de eleger o Chefe do Govêrno. Toda a opinião nacional em
penha-se na campanha preparatória dessa escolha de elei
tores, sacudida por intensas correntes de emooão cívica, cuja
irradiação desperta e ativa as massas eleitorais de 1'eserva.
que são afinal as que mais concorrem· para a decisão do pré
lia. E é efetivamente a Nação inteira que atenta e conciente
elege o seu Chefe.

E note-se: os eleitores de segundo grau a que aludiu o
Sr. Agenor de Roure não se reunem em Assembléia Nacional
como S. Ex. erroneamente supõe. Reunem-se nas capitais
dos respectivos Estados de onde mandam as apurações de
seus votos ao Senado Federal. Uma vez exercido êsse man
dato limit~do e expresso, imergem de novo no amplo regaço
popular de que saíram. Ora, na eleição pela Assembléia Na
cional, -- que se constitue ao império de outras e variadas
circunstancias, quasi sempre como órgão representativo do
eleitor arregimentado, submetido á rígida disciplina parti
dária, não há lugar jámais para essa oportuna e salutar mo
vimentação de massas populares, batidas de emoção e ilumi
nadas de civismo, através da qual se define, avoluma e educa
a vontade nacional .

.:\. eleioão pela Assembléia é uma. eleição parcial, que o
tempo necessariamente tornará oligárquir,a. E como se hão
de resolver os conflitos de candidaturas, sem a válvula de
segllranc::a, das CUSsolllções parlamentG1'e.~que dão voz decisi
va ú Nar;.ão? Dentro da realidade brasileira. se-lo-á provavel
mente, pela intervenção dos quarteis. Não sendo possível á
minoria rebelada '0 apêlo para o pronunciamento sobe1'ano da
Nar.:ão, tudo ela fará por obter o pronunciamento expedito
das classes armadas.

4. Demonstrado dessarte quanto diferem, assim na teo
ria como na prática, a elci'llio indirr:ta e aeleir;ão pela As
scmbléia. vejamos se são mais consistentes os funpamentos
de realidade b'rasileím sôbre que a Sub-Cornmissão alicCl'
çou o seu vaLo. Para o Sr. Oliveira Vianna, a eleição diréta
"p1'esllnW nas maSSQR eleitol'ais U'In espírito político e uma
cllllm'a cívica que absolutamente não existirão 'la.~ massas
eleitm'ais do no.~so país"', motivo que o induz á cleic:ão pelas
elites. O argumenLo além de inveridieo é contraditório. 1n

.'veridico porque escolher um homem. para go'1ê1'no, entre
dois ou .f.rcs candidatos amplamente iluminados pela propa

,ganda eleitora!, em todos os seus dotes, vicios c. propositos,
não é o mesmo que opinar sôbre matéria de (Jovêrno, que
Isto. sim, presumiria nas massas eleitorais requisitos de ci
vismo e de cultura que não Tlossuem. Contraditório, porque
ou as elites têm a aHa compreensão de seus deveres políticos
e os exercitam através das massas populares, emocionando-as,
esclareceado-as, conduzindo-as, ou não têm e se deixam tan
ger pelas arregimentações oligarquicas. Si não tem, si são
elites conformadas nada lucraria a Nacão conferindo-lhes a
suprema. faculdade de eleger o Chefe do Govêrno . Mas, res
ponda o Sr. Oliveira Vianna, de onde lhe vem tal confianca
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nas e1it~s nacionais, se não trepida em qualificar de "inuteis"
e de "nenhuma significação" '~---?oberbai~ccampanhas políti
cas que elas Lt}m movido contra as organizações oligar
quicas.

5 - Outra. inverdade, que passou em julgado, entre os
eminentes constitucionalistas da sub-comissão, contem-se na
aligeirada afirmação de que em quarenta anos de experiên
cia "não ti'vemos uma só (!)sucessão presidencial sem grave
crise política e pancas (!) sem revoluoões", afirmacão que,
antes de tudo, denuncia esse incurável pendor das elites bra
sileiras para as generalizacões apressadas, a qne se não fur
tam nem mesmo seus mais celebrados sociólogos. Bem di
verso é o testemunho da história. Em quarenta anos de ex
periência sómenle tivemos tres sucessões presidenciais agi
tadas: a àe 1910, a de 1922 e a de 1930, sendo que apenas as
duas últimas foram seguidas de reacões armadas.

Vejamos. a seguir, se tais agitações foram inúteis, como
pareCCl"am ao Sr. Oliveira Viana.

A de 19'10, foi apenas isto: a campanha civilista! Dizer
que a campanha civilista, sem e-s:agero equiparavel ao mais
profundo movimento social, registado em nossa hist6ria 
u da Abolição· - pela beleza arrebatadora dos idéais que
desfralrlou, pelas torrentes de entusiasmo que fez acachoar,
pelos lesoUl'oB· inezauriveis de civismo que descobriu na
alma brasileira. foi uma agitação ·imítil, a cujos resultados
nenhuma significacão se deve atribuir, é fechar os olhos á
mais resplandecent.e e gloriosa das nossas realidades!

Muit.o pelo contrário, a agitação de 1910, com ser, sim,
uma gl'''i.YC crise, foi todavia a crise natural e benefica da
nossa puberdade republicana. Quem presenciou a.quele pri
meiro despertar da coneiência nacional, e todos os membros
da Comissão o presenciaram, notadamente o Sr. João Man
gabeira, então conhecido como discipulo amado do apostolo
insigne - e lhe experimentou. nos momentos paroxisticos
de arrebatamento multitudinário, as· profundas repercus
sões sentimentais, poderão dizer aos senhores Agenor de
Roure e Oliveira Viana, reavivando-Ihes a memoria, que,
depois dêle, a Nação obstinou-se em não regredir á gelada
indiferenca cúm que anteriormente se deixava guiar pelas
minorias oligarquicas apoiad~s no poder, mantendo-se,· ao
invés disso, em latente estado de aquecimento civ'ico,de
propici::t receptividade para a carga das altas .temperaturas
facilmente atingidas nas duas grandes campanhas posterio
res, 'not.adamente na da Aliança Liberal, que culminou na ex
plosão revolucionaria de 1930. Essas campanhas memora
veis comprovam eloquellLcmente que nem sempre as organi
za0ões partidárias têm de seu lado a Nacão, parecendo, pois
de alta,. sabédoria e de notável alcance democrático - pro
porcionar-se a esta pelo menos uma oportunidade constitu
cional de pronunciar-se sobeJ-una e totalizada sôbre a con
duta dos que em seu nome elaboram a política. Nos regi
mes parlamentares, em virtude da possibilidade de dissolu--:. _

__ ção das Camaras e da feição ornamental ç neutra assumida
pelo Chefe do Govêrno, poderá ser indiferente que o eleja o
povo ou o parlamento. É de se notar, porém, que a tendência.
mais moderna se define no sentido da eleição direta. (Mirkine
- GueLzévitch - Les Nau. Tend. - 1931 - pago 172, 181;
lEchel Dendias - Le Renfo1'cernent des Pouvoirs du Chef
de ,l'État dans la Dém. Parlemimtaire - 1932, pag. 80, 85,
104; Ezékiel Gordon --.: La Responsabilité du Chef de l'État
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- 1931, 97 e98). No regime presidencialista, porém, cara
cterizado pela unipessoalidade do govêrllo, no qual a disso
lução é impraticável, como no processo constitucional de con
sulta ao povo, torna-se, pois, de necessidade capital que êle
se eleja pelo voto direto para que não fique a Nação escra
vizada ás correntes políticas apossadas do Poder. Superor
ganizadas em casta essas correntes, só por dois xpeios extre
mos se conseguirá interromper o curso fatal das dinastias
oligarquicas: pela revoluç~o ou pelo pronunciamento militar.
No Br'asil este óltimo proceSSt' seri pruvavelment~ preferido,
por mais célere e menos democrático. Ameaçada de dissolu
ção violenta. a Assembléia votará no candidato que lhe fór
indicado pelas classes armadas. A nossa experiência auto
riza a asserção. Deodoro foi eleito em lugar de Prudente de
i\Iorais. A primeira constituinte Republicana, para evitar
mal maior, ele.lJcn o soldado quan(Zo queria eleger o estadis
ta que lhe presidia os trabalhos.

Esse perigo. de ceder a Assembléia a influências estra
nhas, militaristas ou não, por ser um corpo de elc'Ítores de
núsncro assa:. redu:.ido concentrado num ponto detel'minado
e da delib.?raç(Ío P01' assentadas, concorreu preponderante
mente para que os fundadores do sistema presidencialista
fizessem o Chefe do Governo eleb'ível por sufr~gio popular
não obstante indireto eThe Federalist, Capo LXVIII, Ed.,
de Everyman's Library, pag. 347).

Donde se vê que, para a propria segurança da elite polí
tica, deve o presidente ser eleito pelo povo.

6 - Mas, dominado pelo pensamento ultra conservador
de evitar cri~es eleitorais, esqueceu-se a Sub-Comissão de
que estava refundido ltnú. ~LeJnocracia e que a democracia
regime de emoção e de massa, se caraêterizava precisamente
pór _uma contínua ondulac;.ão de' forças políticas em eqnilí
1Jrio-, mercê da qual eviL.1.m as sempre possiveis concre
ções de despotismo e aglutinações oligárquicas. Nem quis
-reparar qu~ vivíamos num regime que, com as suas agita
ções quall'ienais (de quatro em quatro ano~l), reaI:zava um
m(Í:úrno de estabilidade se comparado com o permanente tem
poral das denlOcracias parlamentares ,Oluropéas. Tão absor
vente foi o SNl empenho 'reacionário que chegou a perder,
até, a noção da origem dos seus poderes e do alcance revo
lucionário de sua missão ..

Com efeito, por que chegou a exístir no Brasil, na qua
dra que passa, uma Corriis~ão incumbida de elaborar um novo
plano COflstitncional? Não há quem o não saiba: porque
exausta de se ver esbulhada do direito de escolha do Pre
sidente, por .çrJ1t 'Voto direto, a Naéão, no dramático exercício
insurrreicional de sua soberania, quis acabar com a comédia
das apurações fraudulentas, por força das quais, tal direito
de eleição na realidade era exercido pelo Congresso!

E que fenomenos contribuiram para que a Nação desse
ac(,rdo do esbulho e lentamente se inflamasse para a aba-

~ lada de OutuDro dl} 1930? As campanhas presid'enciais de
1910, de 1922, de 1930. Ousará' negá-lo o Sr. Agenor de
Roure? Se S. Ex. considera, e com S. Ex, a Comissão,
que a melbor maneira de combater o mal é adotá-lo como
bem - a saber que para se evitarem ,os abalos das crises
políticas quatriena.is, resultantes da luta de uma ;casta con
tra a Nação, melhor do que se assegurar a esta, por medidas
eficazes, 'seus privilégios constitucionais. será constituciona
lizar o abuso, só nos resta reconhecer que, no Brasil, a Co-
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IDlssaO nascida da Revolução e para a Revolução faz garbo
em condenar a Revolução!

. A conclusão é de lógica incoercível.
A emenda restabelece a eleição do Presidente' da Repú

blica pelo "\"01.0 popular direto.
7. - Todavia nada nos impede de conciliar o pensa

mento do projeto com o da eleição direta. O Congresso é o
órgão de reprcsenLanção nacional. Dentro dêle, na vigência
do Código Eleitoral, retocado segundo os ensinamentos de
nossa experiência, devem estar representadas todas as cor
rentes ponderáveis da opinião brasileira. Isso posto, porque
não ass.1ciar a eleição direta á escolha pelo Congresso?
Porque não atribuir ao Congresso a função constitucional
de lan('ar as candidaturas presidenciais, sôbre que a Nação
tenha de pronunciar-se? Sempre se discutiu, no Brasil, sô
bl'e o proceso de lan~.amento de candidaturas presidenciais.
Rui opinou pelas convenções dos representantes municipais.
ConLudo, o processo seguidamente prefeddo foi oda indi
cação em convenção de Deputados e Senadores, o que era
uma imoralidade, á vista de incumbir ao Congresso a apu
ra<;ão do pl3ito presidencial. Ora, subtraída do Congresso
essa perigosa prerrogativa, torna-se legitimo conceder-se-Ihe
a de propor :i Nacilo os candidatos dentre os quais ela deve
eleger o Presidente. Os Deputados e Senadores, por fôrça
da natureza das coisas, são os homens que, no país, se acham
em melhor'os concliçõe~ para julgar dos merecimentos e possibi
lidades daqueles a quem a Nação poderá, confiante, entregar
os seus destinos. Atalbada como foi, a interferência pertur
bn.clora dos homens de governo, os Deputados e Senadores es
Ler:io favoravelmente colocados para escolher, entre os cida
dãos de arandes se1'viços .fá prestados á República, aqueles
mais dignos de ocupar o supremo pôsto.

S. - Estabelecido que a lista se componha pelo sistema
de chapa incompleta e de voLô cumulativo, muito provavel
mente Leremos oferecido ás minorias ponderáveis, represen
tativas de apreciáveis correntes de opinião, a oportunidade
de. 'isoladas ou coalisadas. fazerem incluir os seus candida
tos. Para isso a emenda: quer que a votação se faça em três
nomes, permitindo que, denLro dêsse número, um seja repe
tido. übjetar-se-á talvez que a técnica do rodízio burlará.
o preceito. Não é de se esperar que tal aconteça porque o
rodi:io sómenle dá resultado nas eleições de grandes eleito
rados de difícil disciplina.,Dentro do Congresso. onde o nú
mero rle eleitores talvez nüo exceda de trezentos. o perigo
do rodízio diminue de maneira ,sensível. Além disso, em' se
gunda discussüo o :::ssunlo pode ser posto dentro de rigorosos
princípios de voL:::çâo proporcionul.

9. - Haverá, talvez. quem considere inútil o processo
por entender que sempre será eleito o candidato realmente
escolhido pelas correntes políticas de maioria. Sem dúvida
que tal candiç!ato levará urna grande vantagem sôbre os de
mais, o que ali~s é natural e ne~1Um sistema de eleição po
deria evitar êsse· resultado. visto ser êle condição necessária
de uma escolha democrática. Entretanto, considerando 'que o
eleitor votará em dos cinco nomes que lhe são propostos, o
resultado final. a saber - a escolha dos mais votados, será
de difícil predéterminação, muito influindo parà ,ela o eleito
rado flutuante, conduzido pelas cadêas emocionais da pro
paganda. Ora, essa impossibilidade de predetcrIl1inação. fará
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com que as forças políticas escolham homens (L nll.urn da
relevantissima missão constitucional para qlle tenham de ser
eleitos. E o cidadão assim eleito não irá para o Gov(knn pri
sioneiro de seu partido, porque ficará devendo 11111 i 1.0 d.' SI.Hl.
vitória a forças eleitorais variáveis a êle esLran1ta~, Pnd(!l'ti,
pois, governar com a sobranceria e a dignidnd(~ 1'1'('\11 mnclas
pela formidável massa de poder que tem d,' 111:1111'.1111', Go
vernará tanto quanto seja possível á margem dtlS plu't1dos,

. como convém.
Para evitar os malefícios das agitacões pollt.it'.IIM muito

demoradas, a emenda marca o período de no dills pl11'a 11 pl'O
paganda eleitoral e o de 120 dias, para ri ~leil;rlO, IIpurtl.;ão e
pOsse do Presiclente eleito.

10. - Um dos precalços da democracia 1'l'5ido na im
possibilidade de se assegurar ao sufrágio un iVf'I'sa I lL clari
vidência analítica dos escóis. Eis o famoso "pl'nbll'ma da
r.ompelência, na democracia", luminosamente ésl.lldado, com
a insuperável finura do espírito gaulez, peln admil'nvel Jo
seph Barthélemy. Ora, Harold Laski, o já famoso pr'ofessor
de Política da Universidade de Londres, eonsidl\"ll qlle um
dos meios práticos de o resolver consi:-:l.e (llll alllplilll'-se
sempre mais e mais o sufrágio, mas com lJ inl.eli,:t('nl.f' limi
tação de seu campo de escolha. Êsse o objetivo vi1'll1do pela
emenda, ao instituir a eleição do Presidenl.e da 1Il'I1lHI1ica
pelo voto popular direto, subordinado todavia li PI'uposta
para êsse fim organizada pela élite política com l1/'lloll.!1I to !la
Congresso.

Produzirá ela os benefícios ardentemente d'~sl·.lllc/nR pelos
seus signatários? Compete á Assembléia ]\;t1l.'iorllll GonRti
tuinte analisá-la com rigor e minucia e decidi" ufillu\. Es
teja esta, porém, inteiramente certa di! ql.w tJ lif'l1i'llmento
que os anima se banha do mais generoso l! f'!ll'I'gillO senti
mento de patriotismo.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro d.! 1na:i, - Qf1Uon
Braga.

N. 983

Ao artigo 37, § 3. o -Acrescente-se depois du~ prlllivras:
"Presidente da República" o seguinte: "denll'o do oito anos";
e ainda, no final do mesmo parágrafo, estas pallLvras: "bá
mai's de oito anos".

Sala das Sessões, Dezembro de. 1933. - /'ac/wco de
Oliveira. - Leoncio Galrão. -,- Gileno Arruu1o. - Clf~mente
Maria.ni.- Manoel Novaes. - Lauro Pa.~,ços, - Arlltur
Neiva. - Francisco Rocha. - Medeiros Netto. - Arnold
Silva. - Attila Amaral. - Alfredo Marcarenlw,~, - Pa?Llo
Filho. - Edgard 8.anches. - Magalhães Netto. -:- Homero
Pires. - Arlindo Leoni.

Justificação

Os dispositivos em apreco não condizem com o que de
termina o programa do Partido S'ocial Democrático da Baia,
e dai a emenda mandando que o prazo em vez de seis anos.
seja de oito, compreendendo exatamente dois quatri8nios,
para evitar a influência do Presidente da República na es
caIba do seu sucessor.
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N. 984

, Ao art. 37 - Diga-se:
"O Presidente será eleito por um quatriênio, dentro do

10 ano de cada legislatura e não poderá ser reeleito senão
sete anos depois de termina<;lo o seu periodo presidencial."

Justificação
I - Competindo a eleição do Presidente á Assembléia, é

de conveniência que esta a realize no 1o ano <ie seu mandato
quando é de presumir que ainda não sofreu grandes altera
ções o senrimento dos eleitores.

II - Sete anos, para evitar que o Presidente seja eleito
para completar o segundo quatriênio, em caso de vaga.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lanro Passos. - Manoel
Novaes. - Magalhães JVetto. - Paulo Filho. - Arnold Silva.
-o Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. _. Alfredo "~[ascare
nlias. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Francisco Ro
cha. - Arthur Neiva. - Arlindo Leoni.

N. 985

Ao § 10 do art. 37 - Redija-se:
"A eleição presidencial far-se-á por escrutínio secreto e

maioria de votos da Assembléia Nacional, presente a maioria
absoluta de seus membros, sob a direção, sem voto, do Pre
sidente do Superior Tribunal Eleitoral, 30 dias antes de ter
minado o quatriênio, ou 30 dias depois de aberta a vaga.

Justificação
Essa colaboração do Poder Judiciário, na eleição do

Presidente da República, é uma homenagem, amais, que lhe
deve a Nação ao civismo, com que se vem desempenhando
de tantas e árduas obrigações no· processo eleitoi'aI.

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de 1933. - Medeiros
Netto. - Leoncio Galrão. - Pacheco de Oliveira. - F. Ma
galhães Netto. - Attila Amaral. - Gileno Amado. - Fran
cisco Rocha. - Lauro Passos. - Arlindo Leoni. - Cle
mente Mariani. - Edgard Sanches. - Alfredo Mascare
nhas. - Manoel Novaes. - Arthur Neiva. - Arnold Silva. 
Panlo Filho - Homero Pires.

N. 986

Ao art. 38 - Em vez de "Supremo Tribunal", diga-se 
"sua comissão permanent~".

Sala das Sessões,; 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Ma?·iani..:....- Attila Amaral. - Lauro Passos. - Ma
noel Novaes. - Paulo Filho. - F. J.v!agalhães Netto. - Ar
nold Silva. - .oMedeiros Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo
Mascarenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires; - Arlindo
Leoni. - Artlitlr Neiva. - Pacheco de Oliveira.

N. 9.S7

Art. 41. - Façam-se as seguintes alterações:
2. o Expedir decretos, instruções, regulamentos para fiel
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execução das leis, depois de aprovados pelo Conselho Su
premo;

= 7. o Celebrar convenções e tratados internacionais, ad re
ferendum da Assembléia Nacional e aprovar os convenios
que os Estados celebrarem na conformidade desta Constitui
ção.

8. o Decretar, depois de autorizado pela Assembléia Na- .
cional ou a sua Comissão Permanente, a mobilização e a des
mobilização.

10. o Fazer a paz, quando préviamente autorizado pela
Assembléia Nacional.

14. o Prover os cargos federais, salvo as restrições ex
pressas nesta Constituição, dependendo, todavia da aprova
Cão' da Assembléia Nacional as nomeações dos Ministros do
Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral e do Tri
bunal de Contas e as dos Chefes efetivos das Missões Diplo
maticas.

Justificação

I - A simples audiencia tem se revelado, na prática, inó
cua. O Páder Executivo ouve a quem deve ouvir e delibera
·como bem entende. Quando se queira restringir o seu ar
bítrio, deve subordinar-se o seu ato á prévia aprovação do
órgão de contrôle.

II - Os Estados não podem celebrar tratados e muito
menos inte1'nacionais. Convenios é o termo que se aplica aos
seus acôrdos.

III - A mobilização é um ato cuja urgência geralmente
se impõe. Se a Assembléia não estiver reunida, a Comissão
Permanente deve ter poderes para autorizá-la.

IV - Fazer a paz é um ato de tanta importancia quato
declarar a guerra. Se o Presidente declara a paz, ad referen
dum da Assembléia e esta não confirma o seu ato, de nada
valerá á nação a divergência, pois o adversario se terá, em
consequência do tratado ou aproveitando-se do intervalo, de
vidamente acautelado. O Presidente só_ deve ter poderes
para fazer a paz quando autorizado pela Assembléia, subme
tendo ainda o tratado que venha a realizar á sua aprovação.

V - O Tribunal de Reclamações não deve existir. As
nomeações para o Superior Tribunal Eleitoral estão no mes
mo nível que as para o Supremo eo de Contas.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro rle 1933. - Clemenf;e
Mariani. - Paulo Filho. - F. ~fagalhães Netto. - Arnold
Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio cGalrão. - Lauro
Passos. - Alfredo Jl.[ascarenhas. - Gileno Amado. - Ho
mero Pires. - Attila Amaral. - Arthur Neiva. - Arlindo
Leoni. - Manoel Novaes. - Pacheco de Oliveira.

N. 988

Ao art. 41, § 30
- Suprimam-se as palavras: "depen-

dente de aprovação do Conselho Supremo". é

Justificação

Não se compreende' num regime em que se diz o Presi
dente responsável, que a escolha dos seus ministros fique
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dependendo da ap:L:ovação de outros órgãos do Poder Público.
Desde que não nos enquadramos, neste particular, nas regras
mestras do Parlamentarismo, e se sente, pelo que ocorre no
mundo, que é mistér fortalecer a ação do Executivo, se afi
gura absurdo, por inconveniente e até perigoso para a har:.
monia entre os poderes políticos, subordinar a nomeação dos
:Ministros ao voto de um Conselho Supremo, que nos surge,
no anteprojeto apresentado, em substituição ao Senado, mas
certamente sem a finaHdade de ser o manto da irresponsabi
lidade do Presidente.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - F. Maga
lhães Netto. - Edgard Sanches. - Homero Pires. - Paulo
Filho. -Medeiros Netto. - Arnold Silva. - Attila Amaral.
- Manoel Novaes. - Leoncio Galrão. - Pacheco de Oli
veira. - Gileno Amado. - Clemente Mariani. - Lauro Pas
sos. -Arth1lr Neiva. - Francisco Rocha. - Alfredo Mas
carenhas. - Arlindo Leoni.

N. 989

Ao art. 42 - Redija-se assim:
"Admitida pela Assembléia Nacional a procedência de

qualquer acusação contra o Presidente da República, ficará
êste, automaticamente, suspenso das suas funcões e será
processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tri
bunal e nos de responsabilidade, pelo Tribunal Especial,
composto de nove juízes presididos pelo Presidente do Su
premo Tribunal. Dêstes juízos, três serão eleitos pelo Su
premo Tribunal dentre os seus membros, três pelo Conselho
Supremo e três pela Assembléia Nacional, todos, três meses
antes da eleição presidencial.

Parágrafo único - Sem alteração."

Justifica.ção

É necessário impedir que o Presidente eleito ou já in
dicado possa intervir na escolha dos juízes que devem jul
gá-lo por crime de responsabilidade que venha a cometer.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel
Novaes. - Paulo Filho. - F. Jfagalháes Netto. - Arnold
Silva. - Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - Alfredo
Mascarenhas. - Gileno Amado. - Homero Pires. - Ar-
thur Neiva. Arlindo Leoni. - Pacheco de Oliveira.

N. 1.084

Incua-se no capit. II da Secção lI: Incumbe ao Pre
sidente da República, sob sua direta -responsabilidade. a
iniciativa das depesas e tambem a proposta para a aber
tura de crédito e redl}ção das receitas.

htstificação

Entre as causas de desordem financeira e de depres
são econômica, que seviciam o mundo, sobreleva a infla
ção das despesas públicas, produxindo o desiquilíbrio'
generalizado dos orçamentos.



Os;mafes d:1 dissipacfLO.· pelos govcrnos edo exagero
dos. impostos. exalou'indo. oconLribuinte e. deyornndÓ. a

. proc1uçüoe á ,riqueza, .sübreqneincidem, ·cm. toda parte,.
" pela·. aplicaciIo . de l;emédim:,. (j\.ledclenham as na~õe:'!' n~
. r:'lurcha PUl'UO vÚl'[icn, dM deficils pel'l11tUlcutes e ad\'il'

lamús Assembléias da l"l.:a .\'t3i;rhideil'u fUllC: fLO,
:Não se cl'ial'um as Assl~!l1iJli.:'ias para -Pl'OP01~ dcspcsq,s,

mas pUJ!U. c011slmlil~ nas que lhes 1'01'om. sul iciludas, . afim
de OC.01Tel' á manutcmcão' dos 6rgãos. e (I custeio dos ser
viços, a CU1'g'O da p.dm in isCl'açüo pública ..

A Ing'!lltcl'l'a,p:'!.fs de [o l'tn;V:. tio., li!Jm'ul, mateiz do
parlamenLarislllo.(lcll,rle longttclai.:t,"0 prime ire. 'paSSl)
pura Ucullte,ittl' ó~' ,scú~ l·ep,t·ú~0ntanU.!~ eüt,llra as, pt'e,s,~ües
exlel'illl'cs e ('onka a influencia das clientelas deitol'ais.
Por' diímsição l'f!glllumcl1(n:' .(ir! '170~;. fo1'l,aleeida pbr. deci
sões tilledorcs, proibi ti aos' l1-:lcmlJl'os . do Val'iamentoa
iniciaUvadas r:;eucsa,.;. . '. .' ' .

ALo a ú.íl'll1n!a· yilci'l'ic~a Se' «?xpl'ime assim: "a cor'ou
. ,pede,os comnnt:concec!em, os 101'dt: con~entem ", (Dic~ioll-

nait'e de.la potitique 'SUl' lcsfinances de I:-Angletel'l'c:) .
: En[.t'c ..' n68,\ m(~~mt), havia consutuíçõet:.·. estaduais, que

::lCgn\Oam ÚS AssembV~üts ó' dü'cHodcinicialivt\ .dos au
mentos de desp('sas emmllei fe.dcl'ul vedpú,no,'Ci:msülho
l\'ÍunicipaI c/o Disll'icto, 'igual a(1'ibt!í~ão,:.CO!lJcl'it!àuu Pre"-
feito, '.' . ' "." '

O' Dr,Cul'lÓs:'P'CIXO(O, rélal.ol' da reécitn imCmi1al'u.' em
1~f4, p1'011ôs e~!5e' <1P1'o\'.ou;' qne enhuma Ugl'UVt10üO d~ des·;;.
pês\l fosse votacla:;cm" Pl'l'vio .par'ccm'.da 'Ço.missão de,
Finanças. ',' .' ',. ..'. . .' '.. '.., '

.... Peladificuldad6' Jln:' execl1çf:o de tal medida, incom-'
)lleta é ineficaz. por isso desde logodc{;nrpndano~ seus
int'uitose ob.i!!Ljvos. já a não' consig'nava o último Regi.,.
lYlCnt.o .', da Cninnl'a: . '..' ,.'

A cxberiêúcin. alheia,. c 'lambem .1\.' nossa; (I.()onsclhanl
det'ronl.ar a cloelwa das Assembléias, quo li a sua, m(!rbida
tran~iS'ênciudeantl1 do~ gÇ>vel'nós e sua l>uumisgfi() úspo-
testades eleitúruis" aplic'ando-Ihc teraIJcutica .• radical. . .•

Se u.verdadc do sul'rlÍ;io .llw8 dá inclepcndênciu.pitm
o livl~(! exame, crítica e contl'ole dosntosdo"go\"ckno,slÍ 11
inscl'itão noPaclo Constitucional do pl'cceito sah:adol',' que
é, a proibiçiio . dn. il1icial.i,,~'dusdcspcsas, as preserva. de
intervencõcs: pxtranhas. que I'cCI'ésceme se 1'orW'iclun
nos redutos rins organizar;t1es pl'ofi~sronais,

Sua inclnsüo'no Rcgiment-o tormí.-Iu-iá lH'ccÍll'ia. dcs
.de que" collocadana dependôncia rlotu'bHl'io e insl.abili
dade das maiul'ins, sempl'f)propemms a ~exol'1)itarem rei
vindicando pam as Ass('tllbJl.lias a l,/,l'i1JlIie,:.:1o, que nüo sendo
de. sua. essência. vem consagrada pda pl'àl.ie,a naúJ'bita dos
respectivos poc!el'cs. . , "
.' Ag/opa mesmo, en( rc . rU-l l~ct'orl11ns IH'opugnadas po1.o
PrcsiJlente 'J;ar'dicl1, 110. l'('gill'ton .J)urhunentm'. em Fl'ntH;a,
80 enumet'a., acima de todas, a nceila(:ão do ,sisl.ema iug-ll!s.
esLabel ecenlfo-o nu. Consl.il.Ltfc·fío, Impl'essiut1anl e lJt'I'Sllll":
dcm !li: opiniões citadas pelo proveto homem de ES,tado no
senf.ido rj(~ c/emonstral' ainadiúvcl llecC'i'sidaóo de se -dc
t.l~rlJm ns govêl'noS no }Iccli"e partI n insolvêl1t'iae puru u

"I'Uí11U.· . '
. Di:dn O1ndstonc: o . N(pcl c.onstituciorlllldl\ CUll'HlI'n
dos Communs nfío l~ numentuI' despesas, I11US diminuf-1l1s, ..

PondeL'ou GnnJl0ln: "su n. iniciativa gO\'I'I'llll1úeitl.ul SH
tHll'cscenln, ·em mnll~l'ia dI.' dl~SPN':l1, tl itlirint.ivu 11lltlanwlI-

wr.tJJiU: IH 27
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tal'. o equilibrio do orçamento está, entregue a todas as
sur;pre5as da disemssão e do voto.

René Viviani escreveu mais tarde: "o orçamento pode
ria 50r comparado a uma caravana em viagem por ca- ,
minhas periogosos apagar tributos, a cada volta, a bandos
urn1ados". .

Ainda recentemente dois relatores
menta, Cochery e Boudenot advertiam:
das camaras não é criar desdesas, mas
tros de desvender muito".

E Gaston Jéze sentencia: "as' Assembléias são dissi
padoras e irresponsáveis. A iniciativa das despesas deve ser
reservada ao govêrno".

Na competência para estimativa das receitas, como
para :fixação das despesas, por motivos de ordem finan
ceira, jurídica, ou política, em todos os Estados de regi
me federativo. limitações são admitidas ao poder cie
gastar. . '.

Quem diminue 'receitas, estabdcce indiretamente um
limite ás despesas públicas, cio mesmo modo que quem dimi
nue despesas, implicitamente se' traça restJ.'ições na Cl'Ü1ÇÜO
das receitas. .

l\Ias nüo basta para que tais restrições se cOIlvertllm
em realidade entregá-las ao alvedrio, tantas vezes facioso
e parcial, das Assembléias, ou deixá-las subordinadas ás.
acomodações inter-ílretativas de meias medidas, tíbias e
inope:'anLes. .

- Entre estas teem sido experimentadas, não só no Im
pér'jo, como na República, a 1'ixaeüo de um prazo, além do
qual as emendas ao orçamento não podem ser recebidas;
a proibição de propôr no orçamenlo, sobretudo na sua
última discussão, aumento de de;;:pesas; a proibição de
propor d'~i'pe~as sem determina(;flo' da receita correspon
dente e ia11l ....s outras dD igual alcunce.

Nenhuma. entretanto, iSOlada ou em conJunto, logrou
coíbir a tendência das Assembléias para o abuso das des:;)e
sas e dos Presidentes () seus l\!inj.stros para a dissipação,
agindo t~stC5 discricionariamente nos desyãos da adminis
trar:ão dos E5/.ados, anulada como tem sido. pelos vícios
do regime, a inter-fcl'ência i'iscalizadora do Congresso.

No Brasil, emhora a responsabilidade principul da
anarquia or~~amcnlária e dos deficits, caiba realmente aos
governos, que, pela subversão do sufrágio e pelo influxo
de outras influências, exerciam sôbt'e os ô1'gãos legislativos
indisfarrável domínio, em vei'dade, pam a opinião desa
yisada e 1)01' isso incauta nos seus julgamentos, as cul
pas do descalabro incidiram e reprecutiram sObre as an
tigas Camaras, que, apenas, nele, seacut\1pliciaram.

Assim, em vez ele limita(~ües destinadas á execurão
e ao malogro de sua í'inalidad"e, impõe-se a proíbição,"na
Consituir;ão a ser elaborada, da iniciativa das àespesas
por parte do poder legislativo, como condição fundamenlal
de continuídade do equilíbrio dos orçamentos.

Delimitam-se, desse modo, clara e inequivocamente as
esferas de competcncia e as responsabilidades: ao Poder
Executivo. a inicia' i,-a das despesas, o pedido de créditos

c~e a redução das receitas; ao Poder Legislativo, o livre
exame. a limitação, a votação das despesas e su~. amp~a
fiscaliza\:.ão através de todos 0,5 atos da admllllstraçao
pública..
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Com Tardieu reprtímos: "isto não diminue
,.direito cIe discutir, nem o de fiscalizar, nem a
,·das Assembléias"_.

Sala das Sessúe::. 22 de Dezembro de 1933. - Souto
Pilho.

N. 1098

Substitua-se o art. 37, por:
"O Presidente será eleito por seis anos e não poderá ser

reeleito senão oilo anos depois de terminado o seu período
vresidêncial ".

E aumente-se, para dois anos mais, todos os prazos de
mandatos lcgislati-vos ou executivos conslanles do ante-pro
jeto da Conslitúi0ão.

/ustificaçao

A expel'lcncia de quasi meio seculo de regime republi
-i.)<l110, moslrou-nos que o período de quatro anos foi baslante
lesivo aos interesses da Nação.

Sem partidos organizados, os govêrnos eram eXj)res
sões de vontades pessoais ou regionais. Dêssc erro veiu a
praxe de não se continuar a mesma orientação administra
-tiva de um quatriénio governamental ao outro. Tudo girava
em torno de homens e de vontades, trazendo sérios embara
·(.)os financeiros ao Brasil.

Um governo começava uma obra ele vulto social, econô
mico e patriótico, o outro chegava e paralizava integral
mente. As obras contra as s(~cas do nordéste, nos governos
Epitacio Pessüa e Arthur Bernardes, foi um dos inúmeros

.exemplos que poderiamos cHar.
Julgo que a dilatação do úrazo para o período presidên:..

cial, poderá favorecer e permitir a realizae·ão do prográma
traçado por um govêrno. .

Demais. está na conciência ela Xação que, no primeiro
-ano do período governamental, o novo ocupante do Catele,
destinava para capacitar-se cio funcionamenLo da. máquina
aâministrat.iv3. em face do seu prog'l'áma e das necessidades
mais imperiosas do POyo. No 2" ano, administrava a contento
geral. Nos 3' e -1', abandonav~t tuclo e se dedicava de eorpo e
alma ao problema da sucessão, orientando, nas mais das ve
zes, campanhas. políticas, onde os cofres públicos sofriam
sangrias im11iedosas e as liberdade$ dos cidadãos ficavam
s'umáriamente suspensas.

H:lsia presidentes que chegavam ao extremo de. no úl
timo ano não tratar de problemas administrativos, deixando
.ao encargo de seu amigo sucessor. Era um meio maquiavélico
·de arranjar adesões. fortalecendo o protegido candidato do
·"poder .coordenador".

A emenda procura remediar esse mal.
"Sala das Sessões, 21 de-Dezembro de 193:3. - Ruy Sctn

;t-iágo.
N. 1.215

Art. H. Substitua-s~ pelo seguinte:
O Presidente da República será assistido por tantos Mi

-uistros de Estado quantos forem os-- Ministérios em que se
•.dividir a alta administração federal, sendú independente de
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referendum a nomeaç5.o do Ministro das Relações Exteriores~"
ou Chanecler da R~pública, a quem competirá referendar as
nomeações de todos outros Ministros e presidir aos conselhos
nos quais não comparecer o Presidente da República.

8a1,1 das Scs,.,5es, 22 de Dezembro de 1933. - As:;i.~
Bl'asil.

Justiíicar;tw

'Poi em outro tempo muito debatida a conveniência de·
ser o Chefe do Poder Executivo uma pessõa só ou um cun
selho. Ambos os meLodos foram praticados nas repúblicas
antigas e Il1odm'll;:ts, amhos contam defensores doutrinários
que alegam pláusiveis razões. Os partidários da pluralidade"
fundamm-!:'e no perigo (/0 predomínio pessoal que podia ar
rogar-se abusivamente um presidente imperioso; na necessi
dadt:' do conselho E: wor1cração que em todos os atos deve re
velar quem preside aos destinos de um povo; nos felizes re
sullados que devem esperar-se da partilha de temeparamen
tos e competôncias entre os vúrios membros do govêrno, que
permitiria aproveitar o que de bom cada um tivesse e cor
rigir o que tivesse de m(tU. Os que Dreferem a autoridade
singular baseiam-se em que sem unidade não há energia e'
sem energia é impossivel g'overnar e administrar bem; que
h energia do executivo não exclúc a segurança das liberdades
púhlicas, porque estas repousam sôbre a fôrça da opinião e
301m:: a responsabilidade do poder para com ela; a decisão,
a atividade, o segredo, diz Sto~'Y, encontram-se em mais alto
gráu em um bomem só do que na reunião de vários, equan
to mamis considerável é o número mais essas qualidades min-·
guam: a divisão multiplica as discordias e produz instabili
d:lde nos conselhos; deve temer-se o perigo dos ciumes e das'
antipatias pr-ssoais; o orgulho em uns, em outros o desejo de
lisonjear preocupações vulgares, neste a vaidade de ser au
tor de tal p:'ojelo, naquêle o amor próprio maguado: - são
outros tantos motivos que hão de excitar rivalidades e dis
senções funestas .

. Hoje, essa controversia está completamente, ou quasi
completamente, abandonada. Não é que as opiniões opostas
houvessem expressamente concordado na ado<.:,ão de um dos
dois metodos: a questão foi resolvida expontanea e insensi
velmente com os progressos do governo representativo. O
que a observação veio dizer e a experiência confirmar foi
que não 11<1via inteira razão nos argumentos pró ou contra
qualquer das duas escolas: no fundo, ambas advogam causa
verdadeira: o ideal .rle um bom govêrno representativo pas-"
sou a -ser nos nossos tempos - conciliar a energia. insepa
ravel da singularidade do mando. coma necessidade. mai"
virtual do que legal embora. de dur entrada á discussão e ar;
conselho, ainda nos atos que mais poderia parecer compor
tarem o carát.er de pessoais. Os antigos, suspeitosos sempre
de usurpações por parte dos portadores da suprema antori
dade, instituiram algumas vezes o poder executivo com mais
de um titular 'como foram exemplos os conselhos das repú-·
blicas:' gregas. e o consulado em Roma, moàernamente imita
do na decadência da revoluc;,ão francesa. Sempre porém,
que os romanos foram urgidos por algum perigo considerá-·
vel, investiram um cidadão único de poder onímodo. A sal-·
''ação públiea creava a ditadura. Entendia-se também que;.
diante da p(üria periclitante, o depo"it.ãrio de tão alta C01\-'
fiança niio ser'ia capaz de usar da sua onipotência senão par::p
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"O bem comum. Êste costume político tem f~itl5 a sua evo
Iuçüo natural, mas não desapareceu: chegouaos nossos dia;;
,i:lom os nomes de suspensão de garantias constitucionais, es
tado de sítio, lei marciàl. :No que, porém, se revela grande
superioridade da,s instituiçõp.s políticas modernas sôbre as
:antigas é no fato de se haver estabelecido hoje de modo per-
manente, na- vida ordinúria de govêrno, a feliz combinação

'. que permite a firmeza e agilidade do mando singular com a
moderac;ão, com os freios e contrapesos do coletivo.

Isto se conseguiu, fazendo que ° titular do govêrno
fosse um só, mas não podendo a sua ação ser exercida se
não através de muitos. A instituição que dá lugar a êsse fe
.nômeno, nos govêrnos representativos, - é o ministério. A
combinação dos dois métodos, do executivo singular com o
-coletivo, é hoje tão verificável nos povos que ao principio
Linham-ndotado um, como nos que seguiram o outro; a Sui
~a, que instituiu a pluralidade, tem hoje um presidente anual
único, perfeitamente definido, de quem, os outros membro,;::
do conselho passaram a ser, e mesmo a chamar-se, - mi
nistros; a república norteamericana, que é acusada de haver
instituido uma especie de império democrático, personaliza-

,do em um titular único do poder executivo, de quem os mi
nistros seriam méros secretários, tem ido pouco e pouco

.conferindo maior significação e autoridade ao conselho que
rodeia o presidente, a ponto de tornar incompreensivel
.U :5déia.de poder pessoal.

Na melhor concepção do govêrno representativo presi
.áencial, os ministros devem ser nomeados pelo presidente 
para exercerem com êle o govêrno. Seria bastante esse ca
rúter para fazer compreender quão importante é a missão dos
ministl'oS c quanto é falsa a id<}ia de que, em um governo
representativo não parlamentar, eles sejam méros secretá
rios de pessoa, sem impuLabilidacle alguma política. Tão
falsa idéia provém da má interpretaçflO que se dá á liber
dade legalmente atribuida ao chefe do Estado de nomear e
demitir os ministros, com a circunstanci::t peculiar ao gov0r
no presidêncial de não serem eles obrigados -a largar os car
gos ao arbiLrio das maiorias ocasionais da legislatura. Pre
t.endem poder concluir daí que os ministros, cuja existência
dej)cnderia, então, apenas do bom ou mau grado do presi
-dente, s[1,o pessoas dele.

o absurdo dessa interpretação vem do aspecto material
pelo qual encaram o fato ~ Começarei por fazer notar que
também na doutrina parlamentarista está admitido que o
príncipe nomeia e demite livremente os ministros. Alguém
!'espondcrü que êle não pode demitir senão os que desgosta
rem ú camara, nem nomear senão os que ela indicar por
via do seu leadel'. Sim; na perfeicão do regimen parlamen
Lar assim deve ser, não obstante, a linguagem legal conti
nuar afirmando a plena liberdade do príncipe. Do mesmo
modo, uma corrcLa aplicacão da doutrina presidencial só le
,galmente confere ao chefe do Estado liberdade inteira na
nomeação e demissão dos seus ministros. Na realidade, o
presidente da uma república, onde tiver forca a opinião, terá
de dar obediência a tantas considerações de órdem política
e partidária, terá de guardar tantas deferências para com os
elementos complexos- no meio dos quais se move, terá de le
var em conta tão grandes e tão variadas preocupacões rela
tivas aos meios de conduzir normalmente ao fim o seu go-

-'Vêrno eierminá-lo com glór~a - que a sua liberdade pes-
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soaI. o seu arbitrio, o seu caprich($ terão de ser os últimos"
fatol'os do procedimento que tiver de observar. Será sem-
pre menos livre para escolher um ministro ou um ministé
rio do que o será qualquer particular na escolha o de um·
a;:;ente dos seus negócios privados.

O homem se compraz em acalentar a quimera da plena,
liberdade, o que não impede os atos humanos de serem de
terminados por motivos independentes da vontade. No caso
de um chefe de um estado presidencial, observe-se, antes de
tudo, que tal chefe não pode governar sem ministros; os
seus atos têm de ser referendados por alguém. Ei-Io _já
com metade da sua suposta liberdade cerceada: Terá de'
nomear alguém ministro de estado. Da metade que lhe fica,
é forçoso admitir que, pelo menos, ainda metade se desva
nece, desde que se considere que a escolha só poderá dar-se
entre os homens de um só dos partidos em que a nação está
dividida. Neste ponto, muito mais liberdade tem o príncipe
parlamentar, que em certos momentos..se arroga o caráter de'
juiz, na rotação dos partidos. Não foi senão pela decisão do
príncipe que se alternal'am os partidos políticos durante todo
o tempo do nosso ensaio de parlamentarismo, e essa é ainda
a regra na maioria dos países padamentares. Pensai agora
que, ainda mesmo no único partido em que o presidente póde'
buscar ministros. haverá homens que não desejam, nem acei
tem o posto, outros que não possam ser escolhidos sem es
candalo ostentoso, ignorantes crassos, individuas infamados,
incompatihilizados :pela inepcia notória, pela inexperiência,.
pela saude, por mil causas faceis de prever - e vereis des
mair e ofuscar-se pouco e pouco a auréola de livre arbítrio·
atribuida pela lei ao chefe de estado. Afinal, é a opinião'
pública que limita e determina o campo onde está o qua
dro de homens únicos que poderão ser chamàdos aos con
selhos do govêrno. Sem dúvida, é isto uma func·ão da nor
malidade do governo: em casos anormais, quando as cousas:
estão baralhadas, quando não é um sistema de govêrno que
impera, mas uma situação pessoal crítica e transitória, em
tais casos, não é só no presidencialismo, é também, e com
mais força, no regime parlamentar que a influência do chefe'
iIn-ade tudo e a tuào se substitue. Seja qual fór a varieda
de de govêrno representativo, é fato provado que o chefe da
nacâo tem sempre tanto menos arbítrio para escolher os mi
nistros quanto mais normalizada e adiantada está a situação
política.

A natureza do ministerio é, segundo o que temos visto,
semelhante á do presidente. O ministerio emana do presi
dente, mas para o fim de fazer corpo com êle. É o chefe co
letivo do estado, em presença do chefe singular. São dois
elementos de fôrça igual, que se não contrariam, quando·
postos em atividade, r>recisamente porquê não podem subsis
tir senão com a condicão da solidariedade. Se esta se rompe,
logo se refaz pela substituição dos ministros. Não é isto o
que a linguagem trivial chamaria rebentar a corda pelo lado
mais fraco; é o meio único possível de manter a indispensável
solidariedade. O presidente é elemento estável por um certo'
prazo; o nünistério é mudavel a qualquer momento. Consi
dere-se agora a deficiência de liberdade do presidente na es
colha dos ministros, e por isso também na demissão; pense
se que, pelo .mesmo:'·iato de ser indefinida a duração do mi-·
nistério, pode dar-se até o caso de que êle venha a viver mais
do que o presidente; - e muitas idéias errôneas se hão de:'
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desvanecer a respeito do poder real do presidente . .A divisa
"primus inter pares", que se pretendeu fazer privilégio dos
principes parlamentares, é aplicável ao chefe de qualquer
variedade de govêrno verdadeiramente _representativo.

. (Do Govêrno Presidencial na Rep-ública Brasileira, pa
gInas 293 a 300.)

uma das más consequências da imperfeita e confusa
noção que ainda temos do govêrno presidenciaL nota-se na
pouca il11portanc~a que. se liga ao conjunto dos ministros,
para prestar multo l11alOr a cada secretário de estado iso
lado _ Ainda que se não confesse, há sempre o temor d.~ con
fundir a instituição com o pa.rlamentarismo, fazendo do
ministério um corpo solidário. Acode logo ao espírito a
idéia do gabinete parla.mentar. Não temos tido ministérios'
temos tido ministros. Foi uma das grandes causas da irre~
gularidade com que funcionou o novó aparelho 'durante os
dois primeiros govêrnos militares.

Tal situação corresponde a um estado elementar das
instituições representativas, parlamentares ou nuo. Tanto
na Inglaterra, mãe do parlamentarismo, como na Grande
República, sua filha, que propôs e tem realizado tão bri
lhantemente a nova forma representativa, e ainda em outras
democracias americanas que lhe têm mais ou menos seguido
os passos, - o fato é perfeitamente verificado. Muitos
escritores mostram, e particularmente Freeman, no seu es
tudo sôbre o Desenvolvimento da Constituição Inglesa, que
até a revolução que trouxe a dinastia de Ol'ange. isto é, en
quanto as instituições foram rudimentares c grosseiras: não
houve na Inglaterra a mais leve nocão de unidade no minis
tério. Os ministros, desunidos, eram servidores diretos do
soberano. Foi o fJíll da Declaração de Direitos, em 1688,
que assentou as primeiras pedras do alicerce parlamentar.
Macaulay, na sua História do Reinado de Guilherme IH,
assinala o período que vai elos fins de 1693 .. aos fins de
1696 como da mais energica depuraçrto do sistema di~ gabi
nete. O primeiro Orange começou com homens de todas as
cÔl'es, que se combatiam e acusavam reciprocamente dentro
to fóra do parlamento, :Mediante humilde reclamação do~
comuns, o rei despediu os t01'ics que tinha ao pé de si e no
meou um gabinete homogêneo de \"higs. Mas o mesmo Gui
lherme, três anos mais tarde, e a rainl.a Ana depois, conti
nuarain a cllamar (95 seus válidos ao ministério. Depois do
Act of Sett1enent de 1701, ainda a irregularidade continuou
por 'certo tempo. Pur cinco anos, até 1706, chegou mesmo a
ser vedada nos comuns a entrada' aos membros do gabinete.
O primeiro gabinete Ol'ganizado por um chefe, POl' uni pri
meiro ministro, ,e saído sistematicamente de um partido,
isto é. o primeiro que exibiu condições de unidade - foi o
de 172-1, presidido por \Valpole. Deveu-se o fato aparente
mente ao acaso': o Rei Jorge r. alemão, ignorante-tanto dos
costumes como da língua da Inglaterra, fraco para a açãCl
e amigo de levar vida desocupada e alegre, confiou primei
ro a administração, depois o próprio govêrno, ao chefe do
partido \Vhig, ao qual devia em realidade o'trono, que o
Act of Settlenúnt não bastaria para assegurar á casa de
Hannover, contra. llS intrigas da rainha Ana e dos taries ,des
peitados. O fato, hoje incontestável, de que a Inglaterra é
uma república presidida pelo primeiro ministro, firmou-se
energicamente desde ai. Robert \Valpole pôde governar ~2
anos, tempo mais que .suficientepara que o l)recedenle dei-
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tasse rais: quando os inglêses tiveram um rei que sabia falar
inglês, haviam já entrado pelo novo caminho com a sua
fleugma mecanica· inperterrita, e não era possível fazê-los
voltar atrás. É engano pensar quo o parlamentarismo e o
gabinete, que é a sua alma, vieram da fôl'ça do: parlamento.
Foi, antes, da anulação do rei. Os parlamentos que servi
ram com \Valpole foram dos mais éorruptos de -que fala-a
história. Os votos compravam-se e vendiam-se na camà
1'a dos comuns, como vil mercadoria, no dizer de todos os
historiadores e críticos. Não foi, pois, o parlamentarismo em
si que conduziu a unidade e solidariedade do ministério;
foi a evolução do princípio representativo. Ora o princípio
representativo é comum aos dois métodos de govêrI1o - par
lamentar e presidencial. Por isso, o mesmo fenômeno se
observa nos demais países representativos não parlamenta
res, á medida que as respectivas instituições se vão aperfei
çoando.

Quando se fez a Constituição dos Estados Unidos, havia
exagerada preocüpaçãú de armar o chefe do estado de sufi
cientes elementos de independência e desembaraço para de
fender a nação contra o estrangeiro e livrá-la da demago~ia,

-que parecia não poder vir senão do poder legislativo. O
próprio Thomas Jefferson, citado pelo Federalista, abri
gava êsse receio. P OI' isso, deu-se aos ministros mais o ca
ráter de secretários do presidente do que o de colaboradores
responsáveis do executivo. Ficou a letra da constituição,
mas o tempo a tem ido pouco e pouco, desbravando das
suas asperezas. O ministério, nos Estados "Gnidos, já tem
hoje inquestionavelmente um chefe instituído pelo costu
me, cuja individualidade política se vai firmando mais e
mais: - é o secretário de estado, ou ministro dos negócios
estrangeiros. :f:sse personagem é já hoje escolhido entre os
repúblicas mais eminentes; há mesmo nomes sôbre os
quais deve cair quasi obrigatoriamente a escolha. O seeI"e
tário de estado é já uma fôr0a política com a qual se conta
dentro e fora do país. É mesmo, de ordinário, um possível
candidato á presidência da República.

:\"o Chile se tem passado fenômenos análogos. A lei não
fala da existência de 'chefe para o ministério. Mas êsse
chefe já existe de fato. É, segundo o costume, o ministro do
Interior. Mesmo antes da revolução recente, que deu ao
Chile pronunciados laivos de parlamentarismo, mesmo no
tempo do presidente Balmaceda, que se declarava aberta
mente contrário á imitação inglêsa, - o costume foi sempre
encarregar um pró-homem político da formação do novo
ministério. Êste personagem tomava, e toma ainda, para si
a pasta do interior, combinando com o- presidente sôbre os
demais ministros. Na átividade do ministério, êle assum~

semDre o caráter de chefe.
?'iro está ainda tão definidas as coisas na República Ar

gentina; mas a tendência é claramente a mesma. A grande
dificuldade de formar-se alí um ministério, consiste, para
o presidente, em achar um homem que sirva de núcleo. Êste
miriistra toma indiferentemente ,qualquer das pastas. A sua
preponderancia se, faz sentir em toda a vida do ministério.
Não é raro mesmo verem-se ministérios ou gabinetes, corno
lá 'se diz, conhecidos pelo nome próprio dêsse chefe extra
legal. Convém, entretanto, não esquecer que a vida repre
sentativa da República Argentina é muito curta e tem sido
tão frequentemente cortada de crises violentas, - que
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apenas pode lobrigar-se qualquer tendência da sua evolllr,ão
política. •

Quanto a nós, brasileiros, se contamos uma existência
indepel~dente representativa mais larga. mui estreito é
ainda assim o período de aplicação do regime-republicano. e
esta não podel'ia ser mais ilTegular. Contudo, mais de uÍn3.
vez se tem esboçado a tendência á unidade do conselho que
aco:npanlt.a .o pt:esidente;O. caso n~ais p.atente' foi o ào pri
meIro nll111sterlO constItucIonal, mdubItavelmente organi
zado e dirigido por um primeiro ministro> de fato. ° mal
foi que tal melhoramento das instituições proviessem de
abusos, de usurpações, de influências indébitas. Cumpre
ainda notar que o império começou com o gabinete, mas sem
dar a um dos membros d(~le o nome e as funções de chefe.
Foi só mais tarde que se reconheceu a conveniência de es
tabelecer um primeiro ministro e nüo deixar diretamente
ao imperador ~sse encargo. Na constituição republicana
copiámos materialmente os Estados Unidos. Materialmente
digo, porque nem sequer adotamos o que o costume lá trans
formou em lei - a instituição do secretário de estado. Nilo
temos ministério; os nossos ministros vivem cada um por
sua conta combinando idéias apenas com o chefe do estado
diretamente. É, pelo menos, a doutrina legal.

Em semelhante situação, é forçoso que, no desdobra
mento da vida do governo, suceda uma destas três coisas:
independência de cada ministro na gerõncia da sua pasta;
ou que um dos ministros desenvolva qualidades de absor
ção e preponderancia em relac.:ão aos seus colégas; ou que
o presidente da repúblíca assuma o papel de chefe do minis
tério. As três hipóteses parecem mais sucetiveis de dar
maus do que bons resultados.

A completa separa(~ão produz dispersão de esforços;
-demora e falta de plano no t.rabalho do governo, muito maior
possibilidade de conflit.o:> entre os Minist.ros, ausência de pen
samento político na direção dos negócios, desaparecimento do
conselho que deve lcmpee<lr a ação pessoal do Presidente da
República, senão com referência aos assuntos de cada pasta,
com certeza p:lra a política g-eral do Govêrno.

A ehefia espon[anca de um dos Ministros, que :1b50r
-vesse os outros, ou 111es inspirasse grande confianc.:a na sua
superioridade, - correria, antes de tudo, o perigo de ser
disput.::tGa por mais de um. Ciúmes, lutas funestas de muito
gênero não deixariam de pulular em tal situação. A cl"tefia
espoIl1.anea teria mais o defeito de núo poder aparecel' osten
sivamente á narão como autoridade efetiva e consagrada.
~ão poderia, finalmente, manifestar-se senão depois que o .
Minist.ério tivesse certo tempo de existência, qUündo, entre
tanto, os primeiros -momentos são dos mais inLere::;::;anLes
para falar :í opinião pública e ser por ela escuLado.

Resta comeler ao próprio chefe do Estado o encargo de
nresidir aos Minist.ros -e promover a sua unidade de pcnsa
inento e ação. l\"ão nego em ab50luto a eficácia dest.a combi
na;:úo. Penso mesmo que não está impossibilitada de dar
os mais plausívei::; resultados, desde que se po::;,,;). contar
com um president.e que reúna as condições de atividade,
saúde física e grande competência para o ofício. Seria, nesse
caso. a posição do presidente muito semelhante a do pri
meiro ministro inglês. só c()m a diferença da fixidez do prazo
de govêrno e da dispensa da pompa espetaculosa da realeza,
,destinada a deslumbrar o::; pobres de espírito, enquanto os
.fortes v5.o dcsempenh,mdo scre?umentc a missão de governar.
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:'Ias nüo é lícito ei"perar que o presidente reúna e guarde du
rante todo o seu período as condições que acabo de referir,
?\omeanclo-se, porém, um dós l\'1inistros, chefe do' :1I1inisté·
rio, ou Presidente do Conselho, já seria escolhido em aten
<;:ão úquelas condições. Se viesse a perde-las, ou a revelar que
as não possuia, todas ou algumas, seria fácil remediar o mal,
cl1amar,do a qualquer momento quem lhe tómasse o posto.'
::'\ão aSi"im ° Presidente da República, que é eleito por prazo
1'ixo e não pode ser substittuído ordinariamente antes da con
cLusüo do veriodo.

0-\5 vanLngen5 da instituição de um presidente do con
selho ele ministros são tão claras q:uanto me IJal'ec~ que
nenhum mal poderitt trazer' tal inovação. Alguem se im
pressionará talvez desfavoravelmente com a idéia da maior
complexidade que ad',iria ao organismo governamental com
a criação c11}ste novo órg'ão. :Mas, a complexidade é distintivo
dos Sel'CS sllpedores. Não 11& instituições mais singelas de,.
que as despóticas. I\:ão há mais complicados do que as do
'·self-governement". .

A unidade do Minisirio, por este modo conseguida, ha"
Yia de irazel' desde logo estes dois resultados benéficos:. es
pírilo de plano e harmonia na administração e na política;
moderação do poder pessoal do presidente. Nem por isso
perderia o chefe do Estado a faculdade de fazer sentir a sua
influência nas grandes linhas da atividade oficial. Sempre
que estiycsse convencido de que o Ministério se opunba a
alguma coisa sem razão e sem o apOio do pensamento nacio
nal ou da maiorIa do seu partIdo-, tE:'I'la nas mãos o recurso
de despedir esse l\linisiéno. 0utro tantú já nãD IJoderia
fazer quando o caso fosse de levar por d(;:ant~ meros capri
chos: E:ntão, teria, pele, menos, de- vê.tcilar entre a hipótese
de ouvir os conselno:s dos ministros, li. dI:: abrir dissenções
no seu partido e de fatigar o espírito público com repetidas
declaraeões de crises ministeriais, provocadas por insignifi
cancias. A moderação assim obtida quanto ao poder pessoal
do presidente aproveitaria na mesma medida á eleyaçflO_do
caráter do Ministério e á utilidade da sua instituição-.-Os
eonselhos do g.ovêrno ficariam sendo uma verdadeira es
cola de estadistas. onde se poriam em evidência as capaci
dades, viveiro pel;manente sôbre o qual a nação lançaria as
"istas sempre que tivesse de pensar em algum homem
clig'uo de gl'andesmissões, inclusive a da magistratura su
prema. N;:o penso que o sistema presidencial, tal qual o
tcmos, em coisa alguma se confunda com a ditadura, desde
qne seja bem exercida. lUas, essa condição de ser bem exer
cido, está mal garantIda quundo se, deposita quasi toda a
confiança nas mãos de um homem só. Robustecer o prestígio
da parte coletiva dó poder executivo já 6 por a duas amarras
u. nau do estario. Não se amesquinha com isso a magestade da
missão presidencial, antes deve ganhar em grandeza a si
tua<:ão do chefe do Estado, que poderá desobrigar-se de mui
ias cogitações miúdas da vida diária, para entregar-se uni
camente ás altas questões do govêrno. O caráter de sociabi
lidade que distingue a espécie humana faz com que nós te
nhamos sempre mais firmeza em resolver e mais energia
na execução quando decidimos em harmonia com os juízos
dos nossos similhantes do q,l,le quando nos isolamos na -deli
bcracão a ,tomar . Um chefe de ,-Estado mA.ro fiscal do tra
1):.11110 espárso de uns quantos secretários, que não forma uni
dade, nem sii:temu, tem de participar da debilidade do apa-
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relho que pue em ,iogo. Se pretender suhstituir por quali
dade da sua pessoa o que falta nas aptidões do instrumentc"
trilhar(. uma estrada marginada em toda a sua extensão pelos
precipícios da ditadura.

ESt01,l a ouvir clamar que a unidade ministerial, pro
movida pela instituição de um presidente do conselho. se
ria ... parlamentarismo. Não hli parlamentarismo onde as"
funções de governar e legislar não estão confundidas. Com
um primeiro ministro ou sem êle, o l'íinistério que eu pro
ponho não seria delegação elo parlamento. Hayia de ser
escolhido pelo presidente e por êle demissÍ\'eL interpretan
do asindicacões da opinião. :Esse l\IinisLério 11ão teria as
sento nas cnmaras para leg"islar. l\lanteria com o poder 1e
gislaliyo, m1ttatis mut:anrlis, as mesmas rclar:ões que hoje
entretêm os secretários de Eslado aue temos. Tal l\nnistl~rio,

fínalmente, não dissolveria o Darlai:nento, nem seria por "êIe
dissolyido. Onde fica o parlamentarismo? Só e exclusiya
menlo no sestra qne a ignorancia: e o fanatismo m::miôm nos
espritos obsecados, que votam horror ás palasra;;, por nãc
})oderem compreender hem as causas que elas cobrem. (Obr[l..
citada, págs. 30Ci a ~HG.)





MINISTROS DE ESTADOS

N. 24 A

Art.., onde convier:

O ministro ou ministros silo responsáveis peiosdecréLos
q1.l'? assinarem.

§ Não isenta os ministros dessa responsabilidade a 01'
dfim do Presidente ch Hepública, nem a sua assinutul'U simul
tanea.

Sala das Sessões, 30 de Noyernbro de 19:33. - Fernando
de Abloeu.

N. 25

Onde convier:
ArL. Os ministros para o.exe;:cício das suas funções, de-

pendem da confiança do Consf~lho SUlJremo Nacional.
Sala das Sessões. 30 de Novembro de 19:33. - Fernando

de Abreu. .

N. 72

o art. <lu do anteprojecto redija-se ussim: "Ca('.a. mini::::
tél'Ío será servido pOl' um Conselho Técnico, cuja or:;a.m";
zação será definida em lei orc1'inária".

O artigo 4.6 passará a constiLuir matéria do art. 17. e
a.~::;im por diante o

Justilicação

De acôrdo com um dos fundamentos do programa do
"Partido Social Democrático do Ceará", que rept'esenLo
nesta Camara, sujíro esta emenda que ,me parece útil á
beia mp.rcha administrativa.

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 1933. - Pontes_
Vieira.

N. 152

No parágrafo único do arL. H. onde se lê "25;-:ilios", di
g,:H'e, 21 anos.

Sala das Sessões, i2 de Dezembl.°o de 19~3o - Cc1.~o Ma
cha.do.
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N. 179

Art. ,79. - Acrescente-se ao parágrafo terceiro:
"não sendo permitido, sob qualquer pretexto, a con

cessão de postos honorários a qualquer civil, mesmo quan
do êste haja prestado serviços de guerra ao país".

Justificação

Houve um tempo, em nosso país, em que todo mundo
era militar gradua(!,.). A Guarda Nacional distribuia paten
tes a todo e a direito, mediante pagamento de determinada
quantia. Foi quando se instalou, no Brasil.. a mania do
cOl'onelato. :\'ão havia chefe político do interior que não
tivesse as honras e a patente de coronel.

Era tüo grande o número de oficiais no Brasil que, se
gundo se afirma, Rui Barbosa, nele fundado, provou em
Haia qUe o Brasil era grande potência militar. Felizmente,
pôs-sc . côhro a êssc abuso. Mas com as últimas revolu
ções huyidus. veio a lcmbrança ('.2 premiar serviços mili
tares pI'estados por ciyís com a concessão de postos milita
res. l\'ão se discute se muitos dos assim premiados mere
oiam a distinção, mas a emenda visa á evitar abusos que
sempre ocorrem nessLls oC:1siões. Ha muitos outros meios
de se premiarem serviços á pátria, prestados por civís que
5e incorporam a movimentos armados vitoriosos.

Sala elas Sessões, 1-1 de Dezembro de 1933. - Lttis S1(.
cupü·a.

N. 683

Emenda. substitutiva ao art. 45:
Art.1.5. Além das atribuições qUe a lei orc.inária fixar,

.competirá aos ministros:
a) sub5crcver os atos elo Presidente da República;
b) expedir instruções para a boa execuoão das leis;
c) nomear os funcionários subalternos e os contrata

dos dQs respecliyos Ministério5;
â) apresentar ao Presidente ela República relatórios

anuais dos tr:::.ball1os das respectivas pastas;
e) comparecer á Caroara dos Depuf.:.1dos, quando por

êla convoeae,')s-,- na forma e pa.ra os fins prévislo$ nesta Cons
tituição;

f) submeter ao exame da Assembléia Xacional, no ini
cio de sua reunião anual. as contas dos exercícios anteriores
relativas ás respectivas pastas;-

g) ao Ministro da Fázcnda, organizar a proposta do
orçamento.

Pn.rágrafo único. Caso a Caroara dos Deputados desa
prove as contas prestadas por a~gulli Ministro, nos têrmos da
letra "e", do presente artigo, êsse Ministro se cOll5iderará de

~ mitida d'e seu cargo.

lu.stificação

.A presente emenda consagra o direito' da Assembléia~
.Nacional pedir- "o comparecimento dos Ministros de EstadQ
-para prestac:.~10 de informações e esclarecimentos, e também
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firma a obrigatoriedade oos Ministros prestarem contas dire
tament~ á Nação da maneira como tem administraDa as sua;;
respectIvas pastas, atribuindo-se á Assembléia o dn'eito di::
f?rçaI' .a demis~ão individual dQ.s ~linistros, que forcm con
slderaaos em falta. no cumprimento dos seus deveres c na
aplicação 60S dinheiros públicos.

E', como se ve, uma fuga a forma pI'csidencialist.a !"Ígi(~,

~as nem por isso a ~menda traz em seu espírito a adoção do
Sistema parlamentar.' Cria ela o sistema que se podeá d(~

nonimul' "brasileiro", porque emerge o!'iginariamcnte da
nossa nova Carta ConstitucionaL procurando cOl'rcspoQdcr aos
dados que nosfol'necem a n01:.sa História, cumparada com a
,experiência política. Não é mais, de se toICI':U', nos dia;: que
correm, nenhuma alia autorià-ac'.:J pública. !::omo por exem
plo um ],linistro de Estado, prQtegid;::. pela irresponsabili
dade direta, que o regime llresiclencial puro atribue a C;:~~:l

espécie de funcionários.
Assim, se bem que os puristas rIas teorias polílic:ls con

siderem um hibridismo intolerável u regime prcsidencial
concomitante com a responsabilida.-le dos l\linistl'o:,. é bem
certo que á moderna CVOllll;ão do direito constitucional 11;;"
repugna a adoção de providencias tendentes a fj):ai,;ão da
quela:, responsabilidades ('1'11. Burton - "l\lodern Polítical
'Tenclencies") . .

Oportunamente a Bancada Paulista defendcrá de modo
mais :).mplo o seu PO])to de vista. em plenário.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 193:3. - Th. ;.11oi!-
. teil'o de Barro.ç Pilho. - Abreu Sodrdé.- nmmlpho Pinheú'o
Lima.. - Cm'doso de Mello ,"'{eito. - Rol)c:':o Simonsen. 
_4. Siciliano. - l1oracio Latej·.- - Carlota P. de Queil"o;;;. -
Henrique Ba.yma. - Abelardo Ver'(Jueiro CeulI'. - A. C. Pa
checo e Silva. - PUnio COl'/'{:a de Oli1)dra. - Alcanta'/'((
Machado. - Barros Penteado. - los;; Ulpiono. - Almeida
Camargo. - Cincinalo -Emfla. - J[anoelllJ/P1Jolito do Revo .
_ José rarlos de JIacedo SO(P·e.~. - C. Mf)'I'(li.~ A1Ull'ot/c. 
Oscar Rodr'igw:s ,Alv'es. - JI. -Wlwtclly. - Hem-ique Ba1/ma.

N. 768

Emenda aditiva: Ao capi lulo IV da sccr:io n, tio .t if.ulo r.
que trata "Dos l'.Iinistros dc Estado". acrci'cellte-se: '

Art. Os ministros de Estado não pm""l'ão aCui111Jlal' o
exercício de outro emprego 011 função pública.

Justificaçüo

, O: artigo sut;erido pela presente emen(}a consagl'a pl'in~
cípio unanimemente aceito pela nossa legi~lalJão antcrior cuja
convcniência de ser mantido parece não havel' a menor dú
vida.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. --T·!/. .:.1l0tl

teü'o de Barros Filho. - Abrelt Sodré. - Ramtlpho Pinlt.ei7'o
Lima. Cardoso de Mello Néto.- Roberto Sfrnonsen. - A .
.$icilinno. - Carlola P. de Queiroz. - AJ)elnrrJr; Vergneiro
Cesar. - A. C. Pacheco e Silva. - PUnio fJe Ol·iveira. 
Alcantm'a Machado. - Ban'os Pent·eado. - .José Ulpiano .
.Almeida Camargo. - Manoel HlIPpolito d~ Rego. - J o.~,F
.Cq,rlos de .ll/acedo Soa.Tes. - M. 1Vhately. - Cincinato Bra-
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ú'G,. - Henrique Bay;na. - Osca)' Rod,'igues Alves. - C r

Jforais Aíulrade.

N.990

.:\..0 art. 44. - Acrescente-se os segui\lLes parágrafos"
tr:m"i'or'mando-se o a1ual parágrafo único em 10:

§ Z.O Cada l\Iinistro de Estado será assistido por um
Comelho Técnico, formado pelos c.:retores dos serviços té
cnicos do ::cu mini::lério e cidadãos de reconhecid·a compe-,
tencia e idoneidade, de sua nomcaeão, em número não ex
cedente aos dos primeiros. Contra a deliberação unanime
de um desses C0115Cihos não poderá agir' o re5pectivo mi
nistro.

§ 3.° A reunilio dos Conselhos Técnicos afíns, na forma
que a lei C.?lcrminru'. constituirá os Conselhos Técnicos Ge
rais, que prestarão a sua assistencia ao Conselho Supremo,
e á Assembléia NncionaL os quais não poderão resolver con
tra as suas decisões unaJ}imes.

§ 4.° A lei es1~belecel'á os casos em que os Ministros
de Esfado. a A.Si'cmbléia Nacional e o Conselho Supremo não
poderão deliber'ur sem prévia audiência dos Conselhos Té-

o cnicos."· .

Ju.~tificaç{io

1~ neces~ário racionalizar a administração.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro àe 1933. - Clemente'

JIai·úmi. - ..ltr:la .4.ma;·oZ. - Law'o Passos. - 3fanoel
};ovoes. - Panlo Filho. - F. Magalltéles Netto. - il'nold
Silva. - Jlef?eiros Netto. - Leôncio Gall'ão. - Alfredo
Mascarenhas. - Güeno Amado. - Homero Pires. - A1'
t/W1' Neiva. - A.,'lindo Leoni. - Pacheco de Oliveh'a..

N.1.096

Acrese~nte-se 110 final do parágrafo único' do art. 44:
"e ser especialisLa ou técnico na especialidade da pasta.'"

Justificação

O Brasil foi um pais desorganizado na sua vida pública,
porque sempre teye uma administração faciosa, partidária
e muitas YCZC" ignol'ante. Sem partidos políticos. sem pro-:
grama c "em educacão cívica. a grande nau naYegava sem
rumo, ora batendo nos escolhos. ora enfretando temnesta-
des e" raramente navegando em mar calmo. -

Os brasiieiros ou, melbormente, o povo assistia aquele
espetáculo degrad'ante, que encontrava, na escolha de minis
t.ros ignorantes e faciosos a verdadeira causa e principal
culpa.

É o momento do govêrno" rla Nacão integrar-se na 'sua
verdadeira missão de administrar sem paixões e sem int.e-
resses dc-indivicluos,-' de classes ou dczonas. -

Não ha vontade nem imposição que possa reinar acima
tlosinl.ercsses do novo. ~ um erro a tendência qUe obser
v<uno" no pCl:íodo -republicano de fazer ÚTl1 ministro de Es
tado depender apenas da amizade CD Presidente da Repú-·
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blica ou da imposlçuO de algum grande Estado, deixando-se
a pública administração como elemento secundário. Pro
curavam-se lagares para os homens e não homens para os
lagares. -

A emenda que apresento visa sanar esse inconveniente,
exigindo que enLre em causa os interesses públicos ao lado
c.as amizades, dos parentescos e das manobras de politi
·cagem.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro d'e 1933. - Rui San
tiago.

N. 1.179

Onde convier:

"Os ministros de Estado poderão sel' clestitniclos do
cargo pela Assembléia NacionaL em caso de prevaricação ou
de incompetência comprovada."

Sala das Sessões, de Dezembro de 1933. - ib'1'nda
CG.1na.ra. - Anlôn'io' Pennaf01:L - Domingos Ve7.1a~çco. 
H'nmúerlo Mow·a. - .4.lberto Slf,rek. - Agcno)' Monte. 
Prado Kelly. - Pontes Vieim. - Mario A.. Ramos. - Ar
mando LaYdner·. - Lino Swnpaio. - Elt(Jenio JJonteiro
de Bar'l'os. - Edmar' da Silva Carvalho. - jl,Icl1'io Manhães.
- .4.nlO1iio Rodrigues de S01l::a. - Gilbert Gabeú'a. 
Plínio Toul'inho. - Fra.neisGo dC' Jlom'a. - F:wald Possolo.
- Carlos Lindenberg. - Amaral Peixoto. - Cunha Jlello.
- ZQ1'oastro G01J.ve'ia. - Lacerda lVr.n·neek. - Francisco
Vilanova. - Guilhcl'me Plaster. - Sc/J((,çliao de Olivciro.

Justificação

A responsabilic,:lclo dos l\Iini:"IJ'os pel'nnto o Parlament.o,
como um principio consLiLucionaL normativo do bom fun
cionamenLo dos regimes d(~mocráLieos, é regra ind-cstacavd
dos J;"ovcrnos rl.'presentativos.

·--Todo o problema está em tornar efetiva e5sa respon
sabilidade, enquadrando-a dentro de sanções rigiclas e ('fi
ciêlltes.

Com ôsse objét.ivo. algumas Constituições. como n. pro
mulgada em 187:3 na Venezuela, chegaram a dispor" que uma
simples aàverLência c'o:1. Camara dos Deputad'osbastaria para
fazer consid.r.rar como vaga uma pasta de :Minislro.
.E outros Estatut.os políticos. como não parecesse sufi
- ciente garantia de liberdade essa responsabilidade ordiná,:"

rilJ. dos ministros deante do Poder Legislativo - tralaram
de estabelecer qU,e a escolha dos minisLros, ou do Prcsi('.ente
do Conselho Mimsterial, ficasse reservada diretamente ás
Cumaras.
;. Sem intuito de ferir de maneira radical o sistêma pre

sidencialista, mas com o elevado designio de tornar os prin
cipais colaboradores do ]?resldenl,e responsáveis, cle fórma
prática e sumária, perante a União, a emenda acima ado
tou um justo meio termo entre as soluções extremas, pro
piciando ao- mesmo tempo uma fórmula capaz de tornar
uma realidade essa responsabilidade. cuja vindicação.,é pre
ceito elementar coe boa ética democrática.

, VOLUME III 23
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N. 1.180

Onde convier:
Art. Os !Dinistros de Estado serão responsaveis por seus

atos administrativos e comparecerão perante a Assembléia
Nacional, quando pela mesma forem interpelados ou quando
espontaneamente entenderem de expõr ó. ela negocios afetos ás
suas pastas.

§. A Assembléia poderá destituir do resper.tivo cargo, in
dividualmente, a qualquer ministro que. por ela interpelado
não produza defesa satisfatória da lisura ou acerto de seu~
atos aà·ministrativos. --

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de :1.933. - Abelardo
Marinho. - Luiz TireUi. - P1'ancisco Vera. - Martins e
Silva.

Justificação

A responsabilidade dos Ministros de Estado no regime
presidencial é a garantia mais segura, senão a garantia única, .
da responsabilidade da alta administração do País. Isentar
os ministros de Estad'o da responsabilidade de seus átos. para
tornar responsável por êles apenas o Presidente da Repú
blica tem sido e será, entre nós, sinônimo perfeito de irres
ponsabilidade de to&os.

O comparecimento dos ministros á Assembléia Nacional
e a faculdade atribuida a esta de destituí-los, individualmen
te, do cargo - não por motivo de confiança política - mas
apenas por imperativo de órdem administrativa - são co
rolúrios do princípio de responsabilidade. Disso decorrerão;
necessariamente, a elevação, cada vez maior, do nivel inte
lectual e moral do Ministério e o reparo imediato de quais
quer abusos de natureza administrativa que venha a praticar
qualquer dos seus tit.ulares.

Ademais a facuJdoade de comparecimento voluntário dos
Ministros á As;;.embléia. lhes proporcionará liberalmente
opo]'tul)idar'.3 de defender-se perante jui:l:es autorizados,
quando acusados por quem qU,er que seja.



PODER JUDICIARIO

N. 19

ArL. 50:

Onde se diz: "05 juizes togados de Lodos os gráus go
zarão das seguintes garantias: a) vitaliciedade, não perdell
do O cargo senão em virtude de sentença, exoneração a pe
dido, aposentaduria voluntaria, ou compulsoria no caso do
§ 2° do artigo anterior, ou aos 70 anos para os Ministros do
Supremo Tribunal e do Tribunal de Reclamações; aos tiS
para os Desembargadores e membros dos outros Tribunais;
aos 65 para os demais Juízes. "

Diga-se:
Art. 50. "Os juízes togados. de todos os gráus, gozarão

das seguintes garanUas: a) vitaliciedade, nãoperdel1do o
cargo senão em virtude de sentenca, exoneração a pedido.
apo:::entadÇlria voluntária, ou compulsória no caso do § 2°
do artigo .anterior ou aos 70 anos .,"

Sala das Sessões da Asse·m.])léia Nacional Constituinte.
em 30 de Novembro de 1933. - Nor;ueira Penido. ]foraes

. Paiva.

Justificação

O dispositivo constante do art. 50 do anteprojeto n'io
con5ult'l os interesses da Justiça nem os da Fazenda Pú
blica. Não há motivo plausível para diferenciaeãu de idadeS
segundo os cargos da Magistratura, o que se exige no Éxér
cito e .\rmada segundo os postos, devido ás funções dêste.!;,
que precisam estar de acôrdo com ~1 validC'.z física dos mili
tares cujas atribuições divergem mu·ito conforme as paten
tes, não sucedendo o mesmo quanto aos magistrados.

Por que razão o Ministro do Supremo Tribunal ou do
Tribunal de Reclam.ações deve ser aposentado ma.is vel11'1
que os Desembargadores e .membros de outros Tr;ibunais?
.A.bsolutamente nehuma existe, porque os serviços são da
mesma' natureza; e, a se atender ao numero e importancia
dos processos, é foroôso reconhecer qllP. os Ministros do
Supremo Trihun.al e do Tribunal de Reclamações devem
ficar cansados e invalidados mais depressa que os desem
bargadores e membros de outros Tribunais; e, portanto, ·ês
tes é que deviam aposentar-se aos 70 anos e .aqueles aos 68.
Mas, a verdade é que não há razão nenhuma, jurídica, mé
dica ou de ordem moral, para tal diferenc·a; nem, tão pouco,·
para que os demais juízes sejam aposentados compulsoria
mente aos 65 anos. A idade .par.a a aposentadoria compulsó
ria deve ser uma só para todos os magistrados, a de 70 anos.
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E assim já opinou a Sub-Commissão Legislativa encarreg<:tda
pelo Governo Provisório de organizar o anteprojeto de R~-

for'ma da .Tustiça. _
Demais, com .a fixação· da idade, para aposentadoria.

compulsória aos 68 e 65 anos, a Fa.zenda Pública da união e
a. dos Estados Lerãogr.ande prejuízo, porque são numerosos,
esr~mprc o serão, os magistrados entre essas idades; e a Fa
zenda Pública terá. de pagar ao mesmo tempo os aposenta
dos e seus substitutos, tendo de fazer, portanto, despesas do
bradas.

N. 20

Acrescente-se ao N. IV das Disposições Tl'an,.,iló1·ias,
G seguinte:

Parágrafo único. "Os juizes togados de todos os gráus
aposentados compulsoriamente, por contarem 70 anos de
idade, nome.ados sob o regime das garantias da vitaliciedade,
inamovibilidade e erruduLibilidade dos vencimentos, tem di
reito aos vencimentos integrais do cargo que estiverem exer
cendo, qualquer que seja o tempo de serviço que contem".

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 30 de Novembro de 1933. - Nogueirct Pen·ido. MOraes
Paiva.

Ju.stificação

Estabelece a emenda que o juiz togado, nomeado ante
riormenLe á Co.nstituição, 50b o regime das garantias da vi
taliciedade, in.amovibilid~de e irredutibilidade de vencimen
tos, se fõr eompulsado, terá direito aos vencimentos inté
grais.

Não é isso novidade. pois a Constituição de 1891. no
art. 6° das Disposições Transitó1'ias, dispõe que "Nas 'pri
meiras nomeações para .u magistratura federal e .1)Ura a dos

-Estados serão preferidos os juizes de direito e os desembar
gadores de mais nota. Os que não forem admitidos na nova
organização judic;.iária, e tiverem mais de 30' al10i' de exercí
cio serão aposentados com todos os ::iellS vencimentos. Os
que tiverem menos de 30 anos de exercício. continuarão a
perceber seu,; ordenados. até que sejam aproveitados on apo
sentaàos com ordenado correspondente .ao tempo de exer
cício" .

A aposentadoria compulsória, como rr própria e:qwcs
são significa, é feita contra a vontade do magisl.rado: como
pois, obrigá-lo, sem flagrante injustiç.a, _a perder direitos
adqufrfdos c 'vantagens que a lei lhe garante? -

N. 21 A

Art. 53:
A1'gum~ento O trabalho incomportãvel e ininterrupto

dos ministros do Supremo 'Tribunal, quasi permanentemente
sentados á beira de uma mesa, no cumprimento;da nocturna
'üersate manu, ve-rsate __ diurna. a que ficam desde logo obri
gados esses homens, probos no dever e naturalmente alcan
çados na idade, transforma .aquella instituição em verda:..,.
deiro test ôe resistência ao aniquilamento. -Porque, pois,
diminuir-lhes o ,número em' v-ez de o augmentar no dObro,
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para a necessarJa divisão do esforco e mais profundo desen
volvimento da doutl'ina?

:e.or outro lado, a imensurável altura moral dêsse fôro
sup1'emo, donde emana para todos a JusLiça - sôbre a qual.
há mais de dois mil anos, PluUlo fundou .a sua República
ideal - não póde ficar á mercê das simpatias de um
homem, quem quer que seja, e muito menos de uma as
sembléia leiga. Os arranhacéus, n.a s!-1a liberdade para cimií.,
não se deveriam atestar com o domo, avisLado de longo e
!'everenefudo como um templo, do palácio de marmore b,l'an
co onde evangelizassem esses aposLolos quasi divinos da
Justíc:a.
, A independencia do Poder Judiciário deve se firma=:
8m bases mais solidas.

Emenda:

Art. Os ministros do Supremo Tribunal serão eleitos
por seus próprios membros; um têrço dentroàa magistra
tura, dois terços dentre os mais noLáveis jurisconsultos, mu
gistr.ados ou não, que não tenham atingido a 70 anos de
idade.

Será de 30 o número de ministros do Supremo Tribu
nal Federal.

§ 1.0 O Supremo Tribunal é o intérprete inapelável da
constitucionalidade das leis.

§ 2.° Ê criado o ministério exclusivo da Justi(;<t e pelo
Presidente da Hep§blica escolhido o respec tivo ministro
entre os membros do Supremo Tribunal. :Esse será o seu
presidente.

§ 3.° Criação dos carg'os da magistratura pelo Poder Le
gislativo,. porém, nomeações desde os primeiros posLos pelos
Tribunais da Relação. mediante concur,;o de tíLulos. Dai
por diante, incluindo a investidura de desembal'gndor, serão
efetuadas pelos mesmos Lribunais não só .::\s remoçi)cs como
as promoções, um teI'ço por concurso de tílulos e dois ter
ços pOI' antiguidade.

Saia das Scs:3ões, :30 de ?\ovembro de ·19:3:3. - Miguel
Couto.

N. 4-7 -

Art. 57: SuprIma-se.

Jus ti{icaçáo

Uma lei não deve deixar de ser inconstitucional sim
plesmente pelo fato de ser aplicada. sem reclamação, POt'
mais ele cinco anas. Os juízes e tribunais conhecem dos aten
tados do Poder Exceutivo c do Legislativo quando eles ch~
gam ao seu conhecimento pela reclamação 'dos interessados,
em casos concretos.

Se, pela tolerancia censurável de uns, ou, pela igno
rancia de outros, na defe~a de seus direitos, não houve pro
testo contra determinada lei, nem por isto se deve impõf o
cumprimento dessa mesma lei áqueles que, mais enérgicos,
melhor avisados, entendem não dever cumprí-Ia por incons
titucional.

~ O vicio inominável, gravíssimo, duma lei inconstitu
cional não pódc""desaparecer pela tolerancia de sua aplica
ção durante um certo prazo.
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As leis ou atos são constitucionais pela harmonia, pela
observancia, pelo respeito aos institutos e direitos estabele
cidos na própria Constituição.

Acho extravag.ante a idéia de constitucionalidade p'or
prescrição.

A negligência de um, ou, de muitos - a negligência é
o fundamento da pre.scrição - não póde fazer desaparecer
o mais grave dos vícios duma lei.

No citado art. 57, os autores do anteprojeto constitucio
11al, determinaram a prescrição da faculdade de alegar-se a
inconstitucionalidade das leis no prazo de cinco anos.

Penso, porém, que, em qualquer tempo, o Poder Judi
ciário, a que, no regime federativo, devemos reconhecer !l.
maior autoridade - como suprema intérprete de todas as
leis - deve ter a faculdade de decretar a inconstitucionali-
dade das leis, evitando a sua aplicação. . '

A autoridade, a força das· leis, não devem resultar da.
sua .aplicação durante qualquer prazo, maior ou menor, mas
da sua constitucionalidade.

Por tais ponderações, opino pela supressão do art. 57.
Sala das Sessões, 2 de Dezembro de 1933. - Gnnha Mello.

N. 74

Interponha-se no § 17 do art. 102, após a p.alavra "pro
fissão", a expressão "de juiz".

Exclua-se a determinação de prazo do § 21 do mesmo
artigo. Elimine-se do § 31 do mesmo artigo a expressão: 
"salvo se forem c.asados há mais de três 'anos com brasilei
ras ou tiverem filhos menores brasileiros".

Elimine-se a matéria dos §§ i O e 4° do art. 1Q5.

Justificação

Os vencimentos dos juízes süo irredutíveis. A nossa ju
risprudência maLeve êsLc .princípio integralmente, tornando
defes.a a tribtlt.acüo, qualquer que fosse, sôbre vencimentos
da Magistratura. Del todas as funções é a mais nobre e mais
l'espeiúivel. devendo a Justiça ser mantida em toda a sua
magesLade. gozando de quaisquer privilégios atribuidos a
nut.ras J'uncões JiberJlis. '

A exceção, quanto 30 imposto de renda, é lôgica e pro
cedente, vi::;lo como os próprios escritores e jornalistas dêle
não escapnm.

- A questão de prazo tratãda no § 21 deve ser deferida.
á lei ordinária. É êste (o pr.1Zo) um dos principais motivos
por que se torna incxequfvel, no Brasil. a unidade de pro
cesso. País vastíssimo, de condições diversas, maximé, no
que se refere ao transporte, é impossível determinar o mes
mo prazo, para .a execução de leis, em toda região hr.asileira.
É evidente. .

.....: A exceção imposta no § 31 é antinacionalista.
A soberania brasileira não deve e não pode ficar con

dicionada .a uma circunstancia de tempo de. permanência do
estrangeiro no território nacional. . r.

Pa.ra os estrangeiros perigosos á ordem pública, ou no
civos aos interesses do' país, não procede o estabelecimento
de ex-cecões quanto á faculdade que ao Govêrno da República.
R:tribue o princípio de soberania.
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Qualquer que' seja a sua condição, o Govêrno, em tais
circunstancias deve expurgá-lo do nosso território.

- Ai'ígura-se-me inteiramente inócua a matéria ins
crita nos §§ 1° e 4° do .art. 106. A lei, qualquer que seja a.
sua categoria, não deve conter expressões supérfluas isto é,
que envolvam providências desnecessárias. '

Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 1933. - Pontes
Viei7"a.

N. 82

Art. 13, letra i - Substitua-se pelo seguinte:
Para assegur.ar a execução das decisões e ordem da

Justiça e o pagamento em atrazo injustificável e proposita
do,· de mais de três meses, no exercício financeiro, dos ven
cimentos de qualquer dos membros da magistratura local.

.Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
11 de Dezembro de 1933. - Godofl'edo Vianna. - Magâ
lltães de Almeida. - Costa Fernandes.

Justificação

o qUe a letra i do art. 13 teve em mira foi evitar
que os governos locais possam, por motivos subalternos e
censuráveis, impedir que o magistrado receba os vencimen
tos a que tiver direito. Não se trata evidentemente de in
tervenção no Estado em razão de sua má situação finan
ceira, conforme a hipótese prcvisLa na letra f do mesmo
artigo. . _

Assim sendo, a emenda parece traduzir sem equívocos
o verdadeiro pensamento contido no texto do anteprojeto.

N. 84

Art. 50. Substitua-se pelo seguinte:

Os juizes togados :dc todos os gráus gozarão d:JS seguin
tes garantias: a) vitaliciedade,. não perdendo o c.argo senilo
em virtude de sentença, exoner,ação a pedido, aposentadoria
voluntária, ou compulsória, no caso do § 2°, doarligo ante
rior, ou .aoS 75 anos; b) inamovibilidade, salvo o caso da le
tra c do artigo anterior; c) irredutibilidade de vencimentos,
sujeitos, todavia. aos impostos gerais. '..

§ 1.° A compulsória. porém, será rlccrctnda .se, aos, 70
anos. em exnme de sanidade n que serú obrigat6rinmcnte sub
metido, for o juiz considrado inválido para o exercício. das
respecf.ivas funcões.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. - Godofredo
Vianna.

JttS tificação

A idade de 75 -anos é que deve prev.alecer como regra
geral para a aposentadoria compuls6I'ia. Quando Se discutia
a reforma constitucionai de 1926, a Camara dos Dep.11tados
aprovou uma emenda da Comissão estabelecendo a compul
s6ria civil aos 7·0 anos e á ela 'não deu o Senado seu assen'";..
timento.

Desde que fique, come está, ress.alvada a hip6tese do § 1°,
o limite de· 75 anos atende aos interesses da jusf.ica e aos lo
Tesouro. Há· ~os Tribunais graude número de juizes, al-
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guns já tendo atingido, aos 70 .anos e muito pr6ximos dêsse
limite, mas quasi todos em perfeita saúde e prestando bons
serviços. A .aposentadoria aos 70 anos como regra, tendo
como tem, quasi todos,' o tempo de serviço legal, iriam, ade'"
mais, pesar fortemente nas despesas públicas.

N. '119

Ao art. 50. letra c "irredutibilidade de vencim,entos su
jei(os, todavia,' aos impostos gerais", substitua-se pelo se
guinte: - '·irredutibilidade de vencimentos, os qais não
deverão ser atingidos por nenhum imposto."

Justificação

Para que a magistratura possa gozar de absoluta. inde
pendência, é imprescindível que, além da inamobilidad'e, ,el.a
tenha os seus venciment.os abrigados de qualquer reduçao.

A magistratura em geral tem vencimentos pequenos no
Brasil. Não é justo que sobre êles recaia o imposto de renda,
porque êste podendo 'elev.ar-se progressivamente determina
ria uma diminuição nos vencimentos, prejudicial ás prêrro
gativas da magistratura.

Sala das Sessões, 13 de Dezémbro de 1933. - Costa Fer
nandes.

N. 168

ArL. 57 - Suprima-se.

Justificação

o artigo encena disposição reacionária, da classe das
leis odiosas, que se destinam a cercear a competência do
Poder Judiciário e os direitos do cidadão.

Sala das Sessões, 14. de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

N. 177

Art. 62. - Substitua-se ,pelo seguinte:

"Fica extinto o Tribunal do Juri. Todos os crimes se
rão julgados por juiz ordinário. depois de ouvidos o .acusa
do, seu advogado e o represenLante da justiça pública. Das
sentenças condenatórias jjaverá sempre recursoex-ollicio
para a instancia super~{)r".-·

Justificação

: Desnecessário é prov.ar a desmoralização a que atin
giu, entre nós; a instituição do Juri. Crimes repelentes re
cebem absolvição diariamente, graças mais aos métodos
patéticos de certos advogados que a necessidade de fazer
justiça. Os tribunais do Juri, compostos de leigos, que não
têm tempo de compreender muitas causas que vão julgar e
das quais s6 têm ciência pela rapida' leitura e pelo apaixo-'
nado debate ouvidos na sBssão _em que vão servil', não po
diam senão chegar ao descreditó a que chegaram.
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Se uma Constituição tem de refletir a realidade na
cional, será déver de todos os que a vão votar cortar Cerce
algumas instituições de importação, que impllzeram á vida
Judiciária do país,

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1D33, - Luís
Su.cupira. ,

N. 178

Art, 64. Redija-se da seguinte forma:
"A .Justiça é gratis para todos".

Jus t"i[icaccío

Todo cidadão tem direito á justiça. E essa. para ~'eali

zal' a missão de que foi investida, não :leve SOl' paga. Jus
tiça paga é quasi que justiça vendida, ou, na" mais das
vezes, justiça impossivel. Se, para ob~enIJã:) de justiça gra
tuita for necessário provar indigencia, pobreza, mi5éria, a
jusLiça. nunca será feita aos deserdado,; da sGl't.e. Isso é o
que se ye aLualmente. Os impostos são pagos ao ]~slado

para o Estado pagar á justiça. O povo é CjI.W não pode pa
gar duas vezes, maxim'~ quando se trata de obter um di-
rei~. '

Sala das Sessões. 111 de dezembro de Hl33. - Luis Su
cupú'a.

N. 212

Emenda aos <l-,ligos 4S e 55.

Suprima-se a letra b do arL. 18 e todo o artigo 55,'

Sala das Sessões, em H ele Dezembro ele 19:':;3, - MaTio
de A.. Ramos.

Justilicação

A creaçfio desse novo Tribunal com nove ministros nos
parece perfeitamente desnecessária pelas pr6]1l'ias funções
que lhe ,;ão dadas no parc'tgrafo único e respect.ivas leLrus,
pois que, lodas elas podem continuar enquadra,",;),,; para ~.;u;X

apl'eciat:ão e julgamenLo dcntro dos Qlltros órgãos do poder
,iuf[ieiiil,jo.

11as um Tribunal com nove ministros e todo seu apa
relho acessÓl'io de secretária. funccionál'ios b~l~., será mais
um pewdo farelo para o nosso sobrecarregadi'5sim'o orçamen
to da Despcza que no ano vigente está se pr·oc.)ss:J.lldo com
um de{ú:it superior n vinte c qU=ltro mil conto,; mensais,
Será talvez muito mais lógico ede resultados mais seguros
para o fim de descongesl.ionamen'to aumcn!:lr mais Cluatro
ministros ,10 Supremo Triblln~,1 :1 quem finalment"c vão (er
todas as questões em que é parte a :J.dmini~trar..;10 ferleral
ou a Fazenda da União c para isso já e;:t..1. organizada a Pro
curadoria a qual poderá SOl' nurrient:vl:1. rio mais 11111 pro
curado!"', Tudo isso seria mais l(lg:ico e mn.i5 jurirlieo do gue
criar mais um tribunal de reclamações e perfeitamente dis
pensavel como até agora tem sido, em um mnmlmV) em que
toda prevista a mais otimista é :.i~ Ilrna dp.press[o g(~ral

ait.cia por alguns anos das renda'" :)Úb!i'J'lS, haja vi$'taa
sittW,çãp em que estr.mos de não J1agamc:n!o de todos os
jUl'CS dos nossos empréstimos externos há cinco semestres
os quais rem~dindos em parte rom ;: fu.ndinq que termina
no próximo Dezembro de 1934 represBnt3.da cada ano uma
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nova dívida para a Nação, para o Tes!)ul'O Nacional, que em
aig:,.!'!;;mo;; redondos pode se u",raliaft em oito milhões de li
bras esterlinas, de juros e amortizações não pagas- que ficam
representadas pelos scTips de juros de 5 %, isto é, uma nova
dívida cada ano até que sejam l'~tomados os pagamentos.
Por outro lado, como aconselhar eriação de uma despesa
adiável quando os últimos dez meses do exercicio de 1933
segundo os dados da ContadGria da República figuram com
um deficit de duzentos e quarenta mil contos?

N. 234

Redija-se do seguinte modo (' art. 51:
A função judiciária é incomptível com outra qualquer

de caráter público, a não ser a de professor mediante con
curso.

A violação desse preceit,.) ünporLa para o magistério na
perda do cargo judiciaL

J·u.~tiIica.:.;ão

Pela redação deste artigo, como esUi no anteprojeto, não
poderão os magistrados que fizeram concurso para profes
sor da Faculdade de Direito, á sombra das leis que isso
permitiam, e foram nomeados por decreto do Poder Exe
cutivo, exercer as suas funções.

Sempre se permitiu, sem in(:onveniente algum, que os
magistrados pudessem ser professare'>; porque se trata de
funções técnicas.

Magistrados e professores foram Lima Drumond, Raja
Gabáglia, Viveiros de Castro, Edmu~d:J Lins, Artúr Ribeiro
e tantos outros.

A IE'i n. 16.273, de 1923, de modo expresso, declarou
que aos juízes do Distrito Federal era permitido o exerci
cio da funcção de professor, principio êste que o Govêrno
}>rovisório aceitou ao regular as acumulações l'emuneradas
e ao nomear os professores' da. Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro. '

Parece-me, pois, de justiça a aceitação da emenda que
apresentamos, de modo a não ferir direit'Js adquiridos. e
não cortar uma tradição .gue tão bom resultados tem dado.

;.

Sala das Sessões.' 15 de DezembL'o de 1933. - Deodato
1I1aia. - Cunha !lIeUo. - Alfredo da MaUa. -: Lui.. Tirelli.
- Nogueira Pen-ido. - jJ{oraes Paiva.

:N. 272

Art. 47, redija-se: O poder judiciário será mantido ex
clusivamente pela União e exercido, etc ...

Art. 49. Façam-se as seguintes alter~cões;: Caberá ao
Supremo Tribunal fazer -a divisão judi~i:iria dos Estados, por
proposta dos 'l'ribunais da Relação e aincla por T.roposta des
tes indicar ao Ministro da Justiça candidatos a cargos da Jus
tiça nos Estados, salvo se os previstos no paragrafo 1° do ar
tigo 52 que os nomeará observadas as seguintes prescrições:
a) concurso para a investidura nos primeiros graus, organi
zado em lista tríplice, salvo se os cancliclatos aprovados forem
menos de três; b) suprima-se o final: "ao Presidente do Es
tado"; c) suprima-se "ao Presidente do Estado" e diga-se:
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"ao Suprem..Q Tribunal"; d) suprima-se a palavra "federal",
etc... .

§ 3.° Diga-se depois da palavra "especiar'; da Assem
bléia Nacional. etc...

ArL é • •• Os Tribunais da Relação nos Estado!:, Distrito
Federal e Território do Acre, compor-se-ão de 9 (nove
desembargadores, no mínimo. nomeados !)('lo ~linistro da
Justiça, por indicac:ão dos re-spectivos Tribunais, um terço
d~ntre brasileiros natos de nolável saber jurídico e de repu
f.aº~o ilibada, maiores de 35 anos '3 no ~xereicio dos dil'eitos
políticos; dois terços dentre os juíZeS d(~ direito habilílados
por concur.so. .

Art. 56 paragrafo 2°, redija-se: A União poderá manter
ou criar nos Estados, etc ...

Art. 63, redija-se: O Ministério Público será organizado
por uma lei da As~embléia Nacional.

§ 2.° Suprima-se a palavra "federal".
§ 4.° Suprima-se a palavra "fede::-al".
§ 5.° Suprima-se por completo.

Justificação

Uma das medidas que mais se impõem á obra de reor
ganização nacional é a unificação da just:ça sob a alçada do
Govêrno FederaL

Essa medida se justifica e se ampa.ra no elevado princí
pio de ser éoncedida maior indepenrl~~ncia moral e material
a êsc:;e órgão do poder, que cor:.substancia a garantia do ci
dadão. Tudo de mais elevado, portanto, por ela e para c1:J..

Sala das Sessões. 16 de Dezembro ,je 193:';. - V. de To
ledo. - Gilber( Gabeira. - Zoroaslro Gow:qia. - Alberto
Sureclc. - Francisco de Jfoura. - Waldemar Reikdal. 
loão Mf(Jucl Vitaca. -A.ntônio ROr!1'iyues de Sou:;a. - An
tônio Pcnafort. - Armando Laydn:~r. -- Mari.) .'!({"nl/.(í.e.~.

- Guilherme Plaster. -:Pe1'1"CÜ'a Véto.

N. 273

Art. 57; Acrescente-se:

§ 4.° Sempre que o Supremo Tribunal declnrm.', cn1 mais
de um aresto. a inconsLitucion:llidnl'lc rie uma lei, estn será.
considerada como inexistente. O procurador geral da Repú
blica mandará publicar a decisão no 61'1.;.0 ofit'.ial da t'nião
e no do Estado, afim de que comece a obrign~ nos prazos es
tabelecidos pela lei ch il, .

Sala das Sessões, 16 de D~zcmbro ele 1933. - God'orredo
Vianna.

JtL.~tificar-ão

o' 1. A qll'estão da inconc:tituúitma!idad'3 das leis, na vigên
cia da primeira República. Loi posta em seu;:; devidos termos
nos excelentes "Comentários" do eminente Sr. Carlos Maxi
miliano, n. 89: "Interprate da Const ;:uil;iIo. e mai~ autc;ri
za·lo que os outro". é o Po~er·.Tui'I~I:'n'''), Não age, todavia,
s1Jonte s'U·a..: prommcüt-!;c contr,t a valicl:1:1'3 de aIos 1:> Exe
cntivo ou do Congresso N,tcional, quando o,; p::'e.il1dicaàus o
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reclamam, empregando o n::.r,edio jurídic0 adequa.do á eSlle.
c'e, obeJecendo acs preceitos formais para obter Q rest:l!.Jele~
0illi~1Jí::1 c.o dü'':!'to violado. l.l3 tribunaIs, ao íomarem conhe~
cimento de casos concretos, não se sobrepõem ao Executiyo,
vem ao Congresso. Evitam apenas, incorrer na mesma falttl.
d'~ l{üalquer~,~aqu~l<:s=po··I,~rl~~. com ) decülir em jC'sacôrdo
cem o ~statuto~f')cdamen[al. Interpl'?-í,lln, autonomicameníe",
o (li~posHivo bá"i~;,), e c IrJclu~m adO~,llFl:l a exege:;e do, lití- .
gant(· embora cont~'ária á das G~J.:ll'3.!.'a3 Oll ào Chefe ::1..) Estado.
l:'o~cado pela propositul"3. da açiio a restabelecer o direito
"II):ado e achandO-BC em fa::l~ d~ dois textos em conflito,
l)!.l::;ill e de mau gr'ado, c,nn a rnai5 di"creta res·~r'va, pelo que
tem a preeminência; aplicam a Constituição em vez da lei
ordinária; preferem esta. ao simples regulamento, decreto
executivo, aviso ou portaria. Não anulam a lei em seu con
junto, de modo que deva a mesma ser excluida do repositáriO
oficial reS1)€clivQ; decI3:r~m-~~ s~m ~H~ito. como se llUllC().
tivesse existido, em relação ao caso espe;~jal sujeito a julga
mento." Não é outra a lição de João Barbalho. Com., nem
outra a de .A.raujo Castro, Manuel da Constitl,lição Brasileü"a,
A.ssentam na doutrina norte-ameríeana e na "torrent" dos
julgados do Supremo Tribun::tl Federa1.

11. Como encaram a matéria as modernas Const.ituições?
"A questão do controle jurisdicional da COl1sLi(ucionalidade
das leis tem ido abundantemente. estudõida, A própria idéia.
do poder constituinte, a idéia ela supremacia da Constituição,
deu como resultado a superlegalidade constituciopal em re
l::lção com a legislação ordinária. A partir do fim do século
dezoito, "a idéia dessa superlegoJidade dos textos constitucio
nais espalhou-se P<:l] o mundo. Diversas constituições novas
l'econheceram o controle da constitucionalidade d:;Js leis. Na
trlanda, na RUffi:lUla, na Grécia, foi atiGta.do ~ <;;i'<,~ema ame
ricano. Na Austria, na Tcheco$lovaquja, ao contrário, foi
criado um organismo especial de controle constibeional que
funciona, não por iniciativa particular, mas por exigência das
iusLituir;ões do Estado; a lei rcconhecida como nüo constitu
cional para um caso dado perde sua forca por êsse fato e é
revogada. Se a iniciativa para fiscalizar a questão de cará
tcr não conslitucional a lei nl1 Tchecoslovaquia é limi:ada
em rel:u;ão á compelcncia dos juízes da Amel'ica do Norte, c,
sisLema l.0hecoslovaauio oferece a vantagem de que em lugar,
de ser nccess:ria uma recusa individual ele aplicar a lei in
consl.itucional, esta é formalmeníe revogada para o país tOdo.
Na Austria o reconhecimento do caráter nflo eonstltucional
de uma lei exige a ,publicação d9. anulaçüo". l\1irkine - Guet-,
zeviteh. Les Cmutilutions de lf.EuTope Noúvelle. 2me. édition,
pago 31 e, as As novG.s ienllenâns elo DÜ'eito Constitucional,
t.rad. de Candido 1\101a Fi11lO, pag. 71. Intere$sanf.issimo
tambem o que a rflspcitn. escrevI') o Dl'. Pontes de Miranda
no seu magnifico livro Os fundamentos atuais do Dir.eito
COlMtitucional, pagos. 393 e seguintes.

nI. O anteprojeto prcocurou resolver de modo inteligente
o assunto. Eis o texto do art. 57: "Não se poderá al'guir de
inconstitucional uma lei federal aplicada sem reclamação
T)or mais de 5 anos. § 1.0 o Supremo Tribunal não poderá
declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal, senão
quando nêsse sentido votarem pelo menos 'oois terços dos seus
ministros. § 2.0 Só o Supremo Tribunal poderá definitiva
mente declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal ou
de um ato do Presidente da República. Sempre que qualquer
Tribunal Ou juiz não aplicar~u!Íla lei federal, ou anular um
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rerá ex-of/icio e com ci"eilo suspensivo para o Supremo Tri
bunal. § 3.° Julgados inconstitucionais quaiquer lei ou ato do
Poder Executivo. caberá a todns as pcssoas quc se acharem
nas mesmas condiçõc::< do litigante vitorios1l. o remédio judi
ciário instituido para garantia de· todo direito certo e incon
testavel. " -

Vê-se pelo anteprojeto que apcsar de ser declarada in
consUtucional pelo Supremo Tribunal, a lei continua de pé,
ao contrário do. que Se passa no ::::istema austriaco, como vi
mos acima.

Vale dizer que esta continua a obrigar. De modo e ma
neira que o Executivo p6de utilizar-se dela c ás vezes lem
mesmo o dever de Se u Lilizar dela. l'i'em só o Executivo, se
não o próprio Legisl;'itivo. Continua tambem, a reger nos
casos futuros as relr.ções de direito quc Ule derem orig'em.
Não estanca a fonte de atos inconstitucionais e, consequente
mente, de novos onus para a Fazenda Pública.

Ora, não parece que devemos manter eSSa situação.
Bem sei qUe se vai augumentar com a independencia

harmônica dos poderes. com a necessidade de evitar a supre
macia de um em prejuizo de ouro" mesmo em se tratando
do .Judiciário - Carlos :Maximiliano, comenlarios ao artigo
55, passim.

Mas, convém, que não nos aferremos a princlplos por
demais regidos. Precisámos defrontar com segurança a reà
lidade.

É o qUe propõe a emenda. de resto como simples suges
tão e base provisoria para estudo do assúnlo. Por .31e talvez
'::e (meollll'e nma fórmula mclIlOr.

A ]pi lura elo arl igo 57 desperta ainda ou ITas considera
çãe:'. O [pxlo fala em [{J,: federal, em alo do Pl'úirlenle da Re
lJúblicr;. E quando se tralar da lei estadual ou poslura mu
nicipal'? De alas dos Presidenles de Eslado ou de Pre
feitos?

Sugere tambcm reparos o § 3° dcssc arl.igo. Que remé
dio é esse n que se refere? Evidentemente o do § 21 do ar
tigo 102. l\fas, com as complicaeões neles contidas. não será
melhor para "lodos as pes;:oas que Se acharem nus mesmas
condições do ',litiganl p vitorioso", propor uma ve.-dadeira
ação '?

Levum apenas em mira estas olJservu(:õcs eJ'lUlTIar para
o caso a esi:lar'ccida aleIlI;ão da douta Comissão dos 2G.

N. 305

Suprima-se o artigo ,58.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - .Mario de

Andrade-Ra.l1~os.

Justificação

A eÍiminação deslcôarligo ~ medida que se impõe, a bem
da segurunça das relações jurídicas. O:;'nteresse coletivo
deve ser examinado pela Assembléia, ao votar.a lei, e pelo
Presidente da República ao sancioná-Ia. As autoridades ad
ministrativas e judiciárias devem aplicar as leis na confor
midade do que elas dispuzerem 'e interpretá-las de acôrdo
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com os princípios de direito, que não cabe enumerar na Cons
tituição. Se a lei deixar de atender ao interesse coletivo, in
cumbe ao poder legislativo revogá-la.

N. 818

Ao art. 49:

Redija-se assim -a alínea b): "acesso nas entrancias e
promoção ao Tribunal por antiguidade." Suprimam-se a alí
nea e) e o § 2°.

Justificação

O critério das promoções dos juizes pelo !ll-incipio da
antiguidade é o único qUe lhes assegura a independência no
exercício do cargo. :Êle evita que os juizes se submetam
docilmenle á vontade dos governantes para a inclusão nas
listas ás promoções por merecimento. E nem se objete que
a classificação será feita pelos Tribunais, pois que o pro
jeto fala em lista tríplice, cabendo ao govêrno a preferên
cia entre os três classificados.

Cumpre ainda notar que Se não pode estabelecer uma
norma pela qual se afira o merecimento. E, assim, a me
dida dêsle será o sentimento pessoal dos membros dos Tri
bunais, na generalidade dependentes dos governos estaduais
para a nomação de parentes e protegidos, e outros favores
pessoais.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - João
Villasbôas.

N. 319

Ao art. 51:
Acrescente-se depois da palavra - público - o se

guinte: "sendo vedado ao magistrado e membros do minis
tério o exercício de qualquer cargo eletivo ou de nomeação,
ainda mesmo em comissão".

JusHfícação

Os membros da Magistratura e do Ministério Público
devem permanecer inteiramenle afastados das competições
eleitorais, 'como tambem da disputa de cargos administra
tivos.

O comissionamento do magistrado para cargos admi
nistrativos o relira da sua nobre missão de julgar, para a
ela restitui-lo depois com incompatibilidades sérias para
a serenidade da judicatura:.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. .,..... João
Villasbôas.

N. 32()

Ao art. 54:

Acrescente-se ao parágrafo -único: d) julgar 05 re
cursos interpostos da decisão dos tribunais locais que fo
rem contrários á disposiÇlão expressa de lei federal ou'e~-:,
tadual.
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Justificação

_ No estado em que encontra a justiç·a local brasileira,
constituida sem a nceC!llln1'in selet;ão, apenas obedecendo ao
critério das prolet;õc~ polílicas, constitue um perigo para 05
interesses pl'i\'ndo~ d~lxn,. nos tribunais esladuais a solução
irrecorrível das cnll~n~ que se não enquadrem nas exceções
constantes dêslc nrllgo do projeto. .

Se Eslados 1111 l~m qlln os Tribunais de Justiça estão
acima de qUUlqlWI' cl'Íllcn pela formacão mental e moral dos
seus juízes oul1'oll exl~lcm como o de Mato Grosso, por
exemplo, em que, fi. pnrte dois ou três desembargadores, aos
demais faltum a ldon()j~jnde e a competência precisas para
o desempenho rJa~ suas funções julgadoras. Nestes casos, a
medida ora. prupoill.n "Irá nssegurar o direito dos litigantes
que a incapaciduue dos julgadores locaes sacrificasse.

Sala das Sessties, 18 de Dezembro de 1933. - João
ViUasbôas.

N. 325
Ao art. 61 :
Suprima-se.

Justificação

E' matel'i:l pUI'l'uncnle de organização judiciária e; por
tanto deverá figurai' 111\ r..ci Orgunica de que trata o art. 49
de anteprojelo.

Sala das ~t':o"ij"., 18 de Dezembro de 1933. - João
Villasbôas.

N. 358

. Seccão IfI - n" Poder Judiciário - Redijam-se assim
as seguinte!! 1('\.1'uI' do § tO, nrt. 49 :

a) concutl'lO no rn ~t1\'eslidura nos primeiros graus, de
terminado pêlo 'rrlhunnl da Relacão do Estado, recaindo a
escolha pOl' orurml dl' clnssificacão;

b) acesso, no !'l1'uporCllO de dous terços VaI' antiguidade
-e um t.erco por 111 t'l'l'cdmen·/'o, a critério do Tribunal da Re-
lação. . .

Acrescente-se no fim da letra e) do mesmo, parágrafo e
arl.igo :

- S6 depol:, de aprovada pela Assembléa Estadual, em
sessão e voto i'ecrelos, a. nomeação ficará definitiva.

Redija-se ns~im o art. 53: O Supremo Tribunal compor
se-á de 15 ministros. nomeados pelo Presidente da. Repú
blica, dois tercos dentre os desembargadores dos Tribunais ele
Relação: sendo um t.el·~.o por merecimento e um terco por
antiguidade, e o terco restnnte dentre brasileiros natos,. de
notável saber jurídico e reputacão ilibada, maiores de trmta
e cinco anos e no exercfcio dos direitos políticos. Só depois
de aprovada pela Assembléia Nacional. em sessão e voto se
cretos, a nomeação ficará definitiva.

No parágrafo 1° do artigo 53, substitua-se o número 15
pelo número 21, e suprima-se a frase final: "todavia não será
mais reduzido......
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Suprima-se a letra do artigo 57, conservando-se, porém,
a dos seus parágrafos,

Justificação

As primeiras emendas visam, sobretudo, dar maior- in
dependência ao Poder Judiciário. E' um poder que não pode
estar sujeito, na sua formação, ao critério exclusivo dos
outros poderes, principalmente do Executivo. No regime
presidencialista, que o anteprojeto adota, temos visto o Ju
diciário agir com menor energia quanto aos abusos do Exe
cutivo. É um mal que precisa ser sanado.

O número 15, como máximo, para OS ministros do. Su':
premo Tribunal, é muito pequeno. Temos visto, na prática,
o engorgitamcnto dos trabalhos naquele Tribunal, eom gran
de prejuízo da sua capacidade e da honestidade dos respe
ctivos meml)ros.

A letra do artigo 57 é um abuso e um contrasenso. A
Constituiç.ão é a lei mater, só pode ser modificada por im
posicão de maioria sensivel. Consentir· que \) descaso ou a
ignorancia dns parLes verificada em um periodo sobremodo
curto qual seja o de cinco ano!:! possa alterar o sentido, a
orientação adotada, é quási o mesmo que dizer que nenhuma
vantagem existe em traçar uma Constituição.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Ferreira
Néto. - Ewald Possolo. - Euyenio Monteiro de Barros. 
Alberto Sw'ek. - Edmar da Silva Carvalho.

N, 400

Ao art. 57 - Substitua o art. 57 pelo seguinte
"Todos OS atos decorrentes da aplicação, sem reclamação

por mais de cinco anos, de uma lei federal inconstitucional,
não poderão ser arguidos de nulos, e proluzirão todos os
seus efeitos."

Justificação

A lei inconstitucional o é sempre qualquer que seja a
duração de sua vigência, e o elemento tempo não poderá.
jámais modificar, nem fazer desaparecer aquele caracterís
tico. Os atos originados de sua 'Ullicação serão porém vá
lidos.

Sala das Ses"ões. 18 de Dezembro de 1933. - Clementino
Lisbôa. - Veiga Cabral. - jJ[oura Carvalho. - Mário
Chermont. - Leandro Pinheiro. - Abel Chermont.
Joaquim Maaalhães. -::- Martins e Silva.

N. 423

Ao § 1. 0 do art. 49. Acrescente-se o seguinte:
g) ,o número de juízes dos Tribunais da Relação sómen

te poderá ser aumentado ou diminuido, por lei ordinária,
mediante proposta dos me_smos Tribunais.

Justificação

É um meio de resguardar o judiciário contra {)s assal-
tos dos outros poderes. '" c.;
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As garantias outorgadas aos membros do Tribunal po
deriam ser burladas, deixando de dar· resultados práticos,
se, a arbítrio do Legislativo e do Executivo, pudesse ser mo
dificado o número de seus juízes.

Sem a cautela, ora lembrada, poderiam os outros pode
res, muitas vezes em momentos- críticos em que todas as es
peranças se voltam para os Tribunais, organizar ali maioria,
mediante aumento ou diminuição do número dos desembar
gadores, não em obediência aos interesses c:l!etivos, mas

. sim levados por sentimentos facciosos com o objetivo de
avassalar o judiciário. Já o § 1° do art. 53 dispõe que o
número dos Ministros do Supremo Tribunal, sómente pode
ser aumentado -'mediante proposta do mesm.o Tribunal e não
se compreende que a mesma disposição não vigorasse rela
tivamente aos Tribunais dos Estados. Ao contrário, na es
fera estadual as garantias dadas aos Tribunais devem ser as
mis amplas, pQrque êles atuam em um meio onde recru
decentes são as paixões partidárias.

O Tribunal deverá ser juiz de suas nec·essidades e, por
tanto. nada mais natura! do que ouvi-lo Dara que seja au
mentado ou diminuido o número dos desembargadores.

Sala das Scssúr-s. 'I!) de Dezembro de 1933. - José llo
norato. - !.fario Caiado. - Domingos Vellasco.

N. 424

Substitua-se a letrrt a) do parágrafo 1°, artigo 49, pelo
seguinte:

"Concurso Ilerante o Tribunal da Relação para a inves
tidura nos primeiros graus, sendo a nomeação feHa pelo
Presidente do Estado, mediante proposta do mesmo Tribu
rial, enviada em lista tríplice, salvo se os candidatos apre
votados forem menos de três".

Justificação

Tratanno da magistratura, estabele o anteprojeto que
as nomeações para os primeiros graus ficam na dependên
cia do concurso, mas não diz perante quem será feito o mes
mo concnrso. ~ste, s6 por si, não ga.rante a honestidade da
classificação, que deverá repousar na idoneidade moral, na
competência das pessoas incumbidas de examinar os can
didatos e nas -'garantias a uns e outros, outorgadas. Daí o
fundamento da emenda, pois nenhum órgão está mais em
condi.ções de apreciar as provas deaplidflo dos que desejam
ingressar, na magistratura do que o próprio Tribunal do
Estado, expressão, alí, mais elevada do Poder Judiciário.-

Sala das Sessões. 19 de Dezembro ele 1Ç1:3:3. - José Ho
ratlJ. - Domingos Vellasco. - Nero de Macedo. - :t.Iario
Caiado.

N. 4'25

Substitua-se o § 2ô do art. 019 pelo' segumte:
"Quando o Tribuna! da Relarão, por três quartos, pelo

menos, r. de seus mempros, resolver que o juiz, mais a.nti~o
não deva ser promoVido, indicará, obedecendo ao crIterlo
da antiguidade, o que deva ser aproveitado, sendo aposen
tados os que não forem julgados merecedores da promoção".
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JustificaCão

Pelo que estabelece o anteprojeto da Constituição, o
juiz mais antigo pode deixar de ser indicado, sempre que o
Tribunal não o julgar em condições de ser promovido. ~

uma excecão· aberta ao principio da antiguidade. Mas, se o
dispositivo de exceção não pode ter interpretação amplia
Uva, vejamos onde vai a faculdade reconhecida ao Tri
bunal de deixar de obe~ecer ao critério da antiguidade.

Na letra do anteprojeto, uma única vez, em cada caso,
poderá êle usar dessa faculdade, deixando de indicar o juiz
mais antigo, caso em que a indicação do imediato surge
automaticamente, porquê segundo taxativa disposicão do
anteprojcto "será indicado o imediato em antiguidade. e
aquele será aposentado". Dai a necessidade da emenda, por
que se ao Tribunal é assegurado o direito de deixar de in
dicar, para efeito de promoção, o juiz mais antigo, sempre
que não o considerar. merecedor, não seria razoável fosse
obrigado a indic1CI' o imediato. quando êste poderá estar nas
mesmas condições, do primeiro ou, talvez, em peio!' si
tuação.

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de '1933. - José Ho
norato. - Domingos 'i'ellasco. - Ma1'io Caiado.

N, 434

Ao art. 49, § iO:

Suprima-se a letra d, e- acrescente-se ao mesmo artigo o
seguinte parágrapho:

"A divisão judiciária s6 se verificará por motivo de re
levante conveniência, mediante proposta do Tribunal da Re
lacã.o, aprovada por dois terços da Assembléia Legislativa".

Justificação

Embora de grande significação a inalterabilidade da
divisão judi~iária consagrada pelo anteprojeto, pois as suas
constantes mutua<.:.ões é que serviam de arma aos caprichos
e interesses facciosos das situações estaduais, todavia êle per-

. mite que se interrompa essa inalterabilidade de cinco em
cinco anos, salvo motivo imperioso, quando, então, essa al
teração será feita debaixo de certas cautelas, como são a
proposta do Tribunal da Relação e aprovação por dois tercos
da Assembléia Legislativa.

A emenda visa permitir que a divisão judiciária seja
alterada pelos Estados, em qualquer tempo, desde que haja
relevante convenicncia, mas sempre condicionada pela exi
gência daquelas formalidades,

Elimina, portanto, a possibilidade dessa alteração de cin
co em cinco anos, independente dessa exigência. E assim o
faz, porquê evidentemente, a conveniência da sua modificarão
não p6de estar subordinada a prazos fixos assim preestabe
lecidos. E depois as situações setaduais sem nenhuma con~

veniência legítima poderiam modificá-la, e estavam 'livre de
fazê-lo, apenas porquê já havia decorrido o prazo de cinco
anos.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Luis
Cedro.
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N. 435

Ao arte 57, e seus parágrafos:
Suprimam-se.

Justificação

Será prepefivel não dar ao Supremo Tribunal o direito
de julgar em tese uma lei inconstitucional e a sua consequen
te revogaçüo, nas cOIldições em que o faz o anteprojeto. Ê
assim que o arte 57 e seus parágrafos consagram uma novi
dade sobremodo inconveniente ao direito das partes. Lodas a!l
vezes que êle for fundado em dispositivos consLitucionais
violados pela lei ordinaria. E esse direito_torna-se precário,
condicionado como está a um curto prazo -de cinco anos c a
uma votação por dois tercos dos ministros que o julgam.

Além de mais o art. 57 atenta contra o prôprio prestígio
e segurança dos preceitos constitucionais, ao consentir que
as leis ordinárias os invalidem, quando aplicados por mais
de cinco anos sem reclamaOão arguida contra eles .

. Nem se compreende que o legislador constituinte tenha
em tão pouco apreço a lei que está elaboradando, a lei maior,
a lei estrutural da orgallizaoão polítiea do país, permitindo
a sua inobserv:lllcia por uma prescrição sui (Jeneris. Nesse
caso é melhor não conferir ao Supremo Tribunal o direito
de julgar em tese uma lei insconstitucional.

Vamos, portanto, permanecer como estavamos. O 13upre
mo Tribunal ficará com essa faculdade implícita conferida
pelo próprio anteprojeto, des-de que lhe atribue a compelen
cia de julgar as causas fundadas nos dispositivos conslicio
nais e conforme é hoje pacífico, na jurisprudencia e na dou
trina. De acôrdo com a liOão de Pedro Lessa a .Tusliça Fe
deral, no julgamento do feito não anulará .. a lei incrcpada,
limitando-se a não :tomar dela conhecimento. Desse modo
teremos respeitado o cquilibrio dos poderes, evitando-sc. a
supremaci·a de um sub.re o outro, sem necessidade das ino
vações introduzidas no artigo e parágrafo que devem ser
suprimidos.

Bala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Lui: Cedro.

N. 436

Ao art. 58:
Suprima-se:

Justificação

"A funcão interpretativa da lei com caráter de decidir
é exclusiva dio Poder Judiciário", - isso sabemos todos e
isso diziá o Sr. Antônio Carlos, na Comissão que elaborou
o anteprojeto. .

A lei tem de ser interpretada de acôrdo com as regras
consagradas da hermenêutica e aplicada tendo em vista as
relacões de direito. Não é ao magistrado que capete, na sua
interpretaç;ão, ou aplicação, se preocupar com êsse ou aquele
interesse, mas ao legislador é que não deve escapar, na ela
boração da lei, o sentido da coe:dstencia social, OU ointe
resse coletivo ...
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Por que, então, havemos de reviver a época dos preto
res, e..\:pedindo novos editos, co'mo parece ser êsse art. 58
para a instrução dos magistrados, na interpretação da lei?

Tendo em consideração o art. 58, amanhã um magistra
do bisonho, poderia cometer a mais grave das injustiçttS,
num conflito entre o Estado e o individuo, negando o di
reiLo deste, em favor dointe:resse coletivo representado por
aquele.

Sala das Sessões, 19 de Dezl1mbro àe 1933. - Luiz Cedro.

N. 437

Substitua-se o art. 59 pelo seguinte:
E' "Vedado ao Poder Judici'ario tomar conhecimento de

questões ·exclusivamente políticas.

Justificação

E' pacífico na doutrina e na jurisprudencia que as ques
tões meramente políticas ·emanadas do Poder Executivo, ou
Legislati"Vo escapam á apreciação do Poder Judiciário..

Escusave-se o art. 59 de fazer a enumeração àe algu
-mas dessas questões, e just.amente daquelas sôbre as qu~is

não pode haver nenhuma dúvida de que são rigorosamente
políticas. Ele não esclarece as possíveis controvérsias que se
poder'üo suscitar, quanto a extensão da atividade do Poder
.Judiciário, em qu(}stões dessa natm'cza. E nessa altura con
vem lembrar um conceito de Pedro Lessa, em que limita a
competencia dos tribunais ao terreno méramente politico.
"Contraposto a êste se estende, com divisas claras e sen$i
'leis, o terreno da Justiça, assinalado exatamente pela car~

cterÍsl..íca oposta de que as questões de sua alçada, em vez jie
obedec3rem a apreciae,ão de conveniências mais ou men.os
gerais, entendem com a aplicação do direito legal aos casos
.particulares de ordem individual ou coletiva". E logo acre.s-,
centa: "Ondo quer que surja um problema jurídico-dessa uª,
tureza, embora não seja extreme de elementos politicos, des
de que exclusivamente político não é, tem de receber a solu
ção legal do poder constituidô para dar efeito ás garantias
constitucionais, e com elas valer a toda individualidade, na
tural ou moral, lesada no seu direito". Por tudo isso e pela
virLude ,da concisão, que não vai mal numa lei como esta,
será preferivel a uma enfiada de exemplos, dizer a;>enas que
o Poder Judicrario não pode intervir nas questões puramente
políticas.

Sala das -Sessões, 19 de Dezembro de 193? - Luiz
Cedro.

N. 4.66

Ao art. 47 - Substitua-se a palavra "conclusivamente"

Justifica.ção

l\!éra emenda·'de redação.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.

- Antônio Covello.
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N. 467

13ubstitua-se o art. 57 pelo seguinte:
"A inconslituoionali·dade das leis ou atos s6 poderá s,er

declarada pelo voto de dois terços dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. '

Parágrapho único. O julgamento da inconstitucionali-
dade de uma lei ou ato tor·na certo e incontestavel o direito
àe todos os que se encontrarem em situação idêntica.

Justificação

A questão sôbre a constitucionalidade de urna lei ape
nas pode surgir com a sua aplicacão; ora, pode suceder que
durante largo prazo não haja oportunidade de se aplicar
a lei, ou que os casos não sejam numerosos ou importantês,
por forma a suscitar-se a questão. A exigência da reaioria
de dois terços do Supremo Tribunal, 'Para o reconhecimento
da inconstitucionalidade, já a vem dificultar sobremaneira
.e evita as variações dajurisprud~ncia.

Sala dás Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antônio Covello.

N. 468

Ao art. 58 - Suprima-se.

Jus tificação

Envolve o artigo citado matéria que escapa á esfera das
àisposiç:ões da ordem constitucional. Ao depois, não se com
pl'eende lei contra o interesse coletivo, pOI'que a lei é, por
si mesma, uma expres:"ão da vontade geral, 'tendo por fim' o
int·eresse ou a necessidaoe imposto pelo sentimento comum
C:a ,sua existência.

Ainda mais. Desde que' permitamos ao magisLraçlo,
pela elasticidade de um critério interpretativo vago e in
certo, como o que se contém no dispositivo em questão, a
faculdade de adaptar o text~ da lei 'aos casos, que pendr.m

: de decisão judiciária, segundo a sua concepç:.ão pe~soal "do
interesse coletivo, Leremos desferido um grave· golpe na es
tabilidade da ordem jurídica, enfraquecendo a solidez da
confiaDl;u nas gU'l'antias do Poder Judiciário. Adoto os prin
cípios clássicos do direito e sou p::trLidario dos canones ju
rídicos, que revesLem a lei d~ uma magcs~ade divina. :\'cm
por isso o direito é imutável. Sua evolução é uma verdade
hist~rica. Reformemos as leis quando preciso, e mantenha
mo-las sempre deacõI'do com os sentimentos, as ne(~essi

áades e aspirações predominantes da coletividade social.
Tenhamos sempre a coragem de nos inspirar nas realidalies
políticas e sociais, quando houvermos de elaborar os pre
ceitos do nosso direito púbiico ou privado. Mas uma vez
cristalizada a norma jurídica, seja a sua aplicação ou in
terpretação ditada apenas pela noção de Justiça, tempera
{ia, quando necessário, pela equidade. Sua rigidez é o ele
mento decisivo da segurança pública; sua rigorosa obser
'\--:ancia, condição necessária da ordem social; '.ma intangibi-
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lidade. elemento capital da igualdade que a todos deve ser
assegúrada no reconhecimento·· de seus direitos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de Hl33. - Lino Leme.
Antonio Co'VeUo.

N. 469

Substitua-se o art. 60 pelo seguinte:
"Nenhum júiz poderá negar proteção ao direito de a1

guem, sob o fundamenw de omissão na lei. Em havendo,
deverá êle recorrer á analogia, aos princípios geraes de di
reito, ou á equidade, resolvendo como se legislador fôsse."

Justificação

O artigo ficaria melhor na lei ordinária. E não se
JGstifica o preceito com referência apenas ao direito pro
cE:ssual, na lei civil a necessidade é dmda maior, como se
demonstrou por ocasião da elaboração do Código Suico. E'
desnecessário encarecer a conveniência de se determinar o
recurso aos princípios gerais de direito, antes da equidade.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Co'VeUa.

N. 470

Substitua-se o art. 64 pelo seguinte:
"A lei processual assegurará a assistência judiciária

MS pobres".

!u.stificaçáo

Com essa redação atinge-se o mesmo desideratum e se
evita o locupletamento á custa alheia.

Sala das Sessões, 18 de DezemBró de 1933. - Lino Leme.
- Antonio Co'VeUa.

N. 535

Ficam suprimidos o art. 55 e o disposto na letra "b" do
art. 48 e, consequentemente, alterados êsse dispositivo e
mais os arts. 4.1, n.H; 5-0, letra "a"; 53, § 2°. As atribUl
ções do parágrafo único do art. 55 serão conferiàas ao Con
selho Supremo.

lwti/il:a.ção

A Assembléia, na legislação que organi~ar para as recla
mações, dará alçada aos JuiEes Federaes e Estaduais, Tribu
nais da Relação, estabelecendo também recursos .para o Con
selhoSupremo e fixando prazos curtos para todas as ins
tancias.

Criar mais aparelho, mesmo que seja órgão da Justiça,
é complicar ainda mais a solução dos casos que sempre gri
taram por uma liquidação imediata.

Sala das Sessões, 18 de De::embro de 1933. - Nero de
.Macedo. ~ Mario de A. Ramos. - Xavier de Oli~eira.
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N. 538

Fica reduzido :Dara 3 anos o prazo fixado na letra "<;l",
§ i o,do art. 49 e

Supo~ma.-se o disposto na letra "f" dêsse mésmo dispo
!itivo.

Justificação

Em três anos pode um têrmo ser elevado á séde de nova
Comarca, desde que o sel1 fõro atinja um movimento que o
juiz, distante, não possa atender dentro do prazo exigido
pelas necessidades locais.

Com as restrições impostas naquele dispositivo ficam
assegurados os interesses da Justiça e a emenda vem res
salvar os interessse -da população nas localidades ainda não
séde da ·Comarca. '

A determinação contida na letra "f", daquele parágrafo,
at.enta contra a aut.onomia dos Estados e, assim sendo não
deve figurar na Carta Magna, por constituir um retro'cesso
na conquista de um direito alcançado desde 1891.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Nero de
Macedo.

N. 553

.-\os artigos 47 e seguintes da Secção lII, Do Poder Ju
.àiciário:

Substituam-se os artigos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ~i,

55, 5G,62 e 63 p·elos seguintes:

SECÇ.~O III

Do Poder Judiciárid

Art. 47. O Poder Judiciário da Republica será exercido:
a) por um Tribunal 13uperior, com a denominação .de

Supremo Tribunal; ,
b) pelas justiças locaes, organizadas pelos Estados, ,

pela União, no Districto Federal e nos territórios;
c) pela justica militar.
Parágrafo único. Quando o ezigir o aumento do 58"ioo

do Supremo Tribunal Federal. serão criados tribunais de
'circuitos, distribuídos pelo país, para o exercício' das fun-.
cões daquele Tribunal que a lei de sua criacão mencionar.

.-\rt. 48. O Supremo Tribunal Federal terá a lua aéd.
na Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional.

§ 1.0 Cómpor-se-á de quinze Ministros, nomeados pelo
Presidente da República, dentre os brasileiros natos, de nO
tável saber jurídico, maiores de trinta e cinco aDos e no
goso de seus direitos civis e políticos.

§ 2.0 A nomeaão ser-á sujeita á aprovaCão do Conselho
Federal em sessão secreta, competindo, porém, essa aprova
ção a Conselho Nacional e a nomeacão fór feita quando a.
Assembléa não estiver ,reunida.
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Art. 49. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal se
rão vitalícios, e perderão, unicamente, o cargo, por sentença
judicial, ou por aposentadoria compulsória, quando atingi
rem a idade de setenta e cinco anos.

§ 1.0 Os seus vencimentos serão determinados por lei,
e não poder~o ser diminuidos, sob pretexto algum, não es
tando sujeitos a impostos de qúalquer natureza.

§ 2.° Nos crimes de responsabilidade, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal serão processados e julgados
por um Tribunal especial, composto de seis conselheiros e
seis Ministros, eleitos aqueles pelo Conselho Federal no co
mêco de cada legislatura, e êstes, pelo Supremo Tribunal
Federal, na mesma ocasião, séndo presidido pelo Presidente
do Supremo 'l:ribunal Federal.

§ 3.° Nos casos em que, por lei, a substituição se Lenha
de verificar, os Ministros serão substituidos pelos presiden-'
tes dos tribunais superiores locais, segundo a ordem que a
lei estabelecer.

§ 4.° O Presidente da República designará dentre os
Ministros, o Procurador Geral da República, cujas atribuf
ções em lei serão definidas.

Art. 50. Cabe ao Supremo Tribunal Federal organi
zar, o seu regimento interno e a sua secretaria, propondo ao
Poder Legislativo a criação ou a supressão de emprêgos.
conforme, as conveniências do serviço, .e eleger o seu presi
dente e vice-presidente, na fórma e pelo tempo que o regi
mento determinar.

Parágrafo único. Compete ao Presidente do Tribunal a
nomeação e a demissão dos empregados da secretaria.

Art. 5i. Ao Supremo Tribunal Federal compete:
1°, processar e julgar, originaria e privativamente:
a) o Presidente da República, nos crimes comuns e -os

Ministros de Estado, nos crimes comuns e nos de responsa
bilidade;

b) os Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos cri":'
mes comuns, e os membros dos tribunais superiores locais.
nos crimes comuns e nos de responsabilidade; , '

c) os Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos cri
mes comuns e nos de responsabilidade;
. d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou
entre êstes, uns com os outros;

e) as causas e as reclamações entre nações estrangeiras
e a União ou os Estados;

f) os conflitos de jurisdição entre os juízes e os tribu
nais de um Estado com 'os juizes e os tribunais de outro Es':'
tado;

/7) 8.' extradição de criminosos, pedida por outras na
ções, e a homologação de sentenças estrangeiras;

h) as ações rescisórias dos seus acórdãos;
. i) o habeas-corpus, quando tenha. sido denegado pOI"
qualquer juiz ou tribunal local, ou pelo Supremo Tribunal,
Militar, ou quando a coàção. ou sua ameaça fôr feita contra
funcionário federal, ou proceder de autoridade cujos atos
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estejam sujeitos á jurisdição do Tribunal, ou se tratar de
crimes sujeitos a essa jurisdição, em primeira instan~ia ou
em última;

2°, rever os processos findos em matéria criminal, a
favor dos condenados, nos casos e pela fórma que a lei de
terminar, compreendendo-se nesta atribuição os processos
militares e podendo a revisão ser requerida pelo sentenciado
ou por qualquer pessoa e devendo !ie-lo pelo Procurador
Geral da República, verificado por este qualquer dos casos
legais;

3°, julgar em grau de recurso, as causas· decididas pelas
jmtiças locais, em única ou em última instancia:

a) quando na causa fôr, de qualqder modo, inter'cssada
a Fazenda Narional ,e nela houver intervindo, ramo autora,
Té, assistente ou opoente;

b-) quando se questionar sôbre a aplicação de uma lei
federal, e o tribunal local decidir sôbre a literal disposição
dessa lei;

c) quando se questionar sôbre a vigencia, ou a validade
das leis federais em face da Constituição, e a decisão do tri
bunal local lhe negar aplicação;.

d) quando se contestar validade de leis ou atos dos go
vernos locais, em face da Constituição e das leis federais, e a
decisão do tribunal local julgar válidos esses atos, ou essas
leis impugnadas:

e) quando houver diversidade de interpretação da mes
ma lei federal entre dois ou mais tribunais locais de Estados 
diferentes, ou entre um desses tribunais e o próprio Supremo
Tribunal Feàeral;
. f) quando se tratar de questão de Direito Internacional,
Civil ou Criminal, ou de espólio de estrangeiro, se a especie
não estiver de modo diferente, prevista em convenção, ou
tratado;

g) quando se tratar de causa entre um Estado e habitan
te de outro, ou entre Estados estrangeiros e eidadão brasi
leiro;

h) quando se tratar de. ações movidas por estrangeiros
e fundadas, quer em contratos com o Governo da União, quer
em convenções ou tratados da União com outras nações;

i) qnando se tratar de questões de Direito marítimo, e
navegacão, assim no oceano, corno nos rios e lagos do país;

j) quando se trata..- de sentença, condenatória ou abso
lutória, em processo por crime político, ou por crime come
tido contra serviços e interesses a cargo da União.

4) decidir:
a) os recursos interpostos, na fórma que a lei determi

nar, dos atos do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo,
local, na hipótese da violação de qualquer princípio cons
titucional, relativo á organização das magistraturas locais;

b) os recursos interpostos das decisões da justiça local,
dencgator,ias de habeas-corpus, ainda que a decisão seja de
primeira instancia e o-'-juíz ou tribunal não o tenha conce
dido por se considerar incompetente ou por julgar não dever
conhecer do pedido.
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Art. 52. As sentenças e ordens do Supremo Tribunal
Federal, serão executadas pela autoridade, judiciária que ele
dctermin~,' e a que a fôrça pública, federal ou estadual,'
presL:::rá au::::flio, quando por el:.J. invocado.

Art. - Os Rstados, na organizacão das suas magistra,:",
turas, obedecerão àos seguintes princípios:

a) concurso para a investidura, nos· primeiros graus.
b) acesso por m~recimentú e por antiguidade, na pro

porção de dois por antiguidade e um por merecimento.
c) nomeação c acessú, mediante proposta dos tribunais

judiciários superiores, em listas organizadas pela fórma que
a lei determinar, podendo n~s de merecimento entrar juris
tas de notório ~aber e reputação, embora estranhos á ma
gistratura;

d) vitaliciedade. não podendo o magistrado perder o lu
gar, senão por sentença, ou por aposentadoria voluntária, ou
na hipótese de atingir a idade de setenta e cinco anos. em
que será aposentado compulsoriamente;

e) inamovibilidade, por efeito de não ser removido se
não a pedido seu. por acesso voluntário. ou por proposta do
Tribunal Superior local, quando assim o exigir o serviço
público;

f) dois graus de jurisdição, havendo sempre recurso,
"Gx-officio", para o tribunal superior' local, nos casos do ar
tigo ... , n. 3, letras a, t, !I. i e j, sem prejuizo, porém, das
hipóteses de jurisdição originária dos tribunais superiores e
do estabelecimento de a.lçadas para as pequenas causas;

(J) incompatibilidade absoluta da função judiciária com
qualquer outra funcão pública;

h) irredutibilidade de vencimentos, nos termos do ar
tigo ... , parágrafo 1°;

i) inaller~bilidadeda divisão judiciária do Estado, senão
no termo de cada decenio, contado da última.

"'~rt. 53. As magistraturas locais, além das atribUições
comuns e ordinári:o.s que a lei local lhes conferir, terão
sernp'E; Ol.S mencionad~s no art. '.', n. 3, letras a, {, (J, h, i e
J; e as suas decisões nas matérias de sua competêJlcia, porão
termo aos processos, salvo nos casos mencionados no mesmo
artigo .

..\.rt. 54. Ficam mantida a instituição do Júri e as jus.,..
liças de paz, reliul:ndas a eleicão e a competência desta pelas
leis locais. Além dos juízes vitalícios, podem ser criados
juízes inferiores, de mandato limitado a certo tempo para as
causas de pequeno valor c preparo das da competência da
queles' juIzes, regulando as mesmas leis as condições de no
meação dos juízes inferiores, sua .competência e tempo de
exercício. '

Art. 55. Fica mantido, em toda a República, o Ministé
rio Público Federal. que, sob a direção do Ministro Procura-
dor Geral da República, será organizado por lei'. '

Art. 56. A justiça militar. para (, processo e o julga
mento dos crimes militares, compor-se-á de úm 'Supremo

c,Tribunal Militar, com séde na Capital da República, e de au-
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ditores e conselhos necessarias para a formação da culpa e
julgamento daqueles crimes.

§ :Lo Os' membros do Supremo Tribunal e os auditores
serão vitalicios e só perderão os seus cargos em virtude de
sentenc,a, não podendo os auditores ser removidos, senão a
pedido, ou por necessidade do serviço militar, ou por pro
posta do Supremo Tribunal Militar quando assim o exigir o
serviço público.

§ 2.° Será regulada por lei a organização da justiça mi-
litar. .

Art. 57. O Supremo Tribunal Federal continuará cons
tituido pelo atuais ministros independentemente de novo ti
tulo. devendo ser completado o seu número legal pelo Pre
sidente da República, nos têrmos do art. "', § 1°.

A.rt. 58. Igualmente. o Supremo Tribunal Militar con
timw.rá constituido pelos 3tuais ministros. independente
ment.e de novo título, e da mesma fórma ~ex-ão mantidos os
atuais auditores e 03 magi3trados estaduais.

A.rL 59. O;;. juizes de seccão e os seus substit.utos fica
rão em disponibilidade. com todos os vencimentos, Os últi
mos até completar o tempo de seu exercício, sendo apx-ovei
tados os primeiros. se quizerem. nas primeiras nomeações
para os tribunais superiOrp.5 dos Estados. Districto Federal
ou territorial em que servirem. e tendo os segundos prefe
rência nas primeiras nomeações da justiça local de primei-
ra instancía das mesmas circunscrições. '?

§ 1.0 Os escrivães dos juizos secc.ionais serão apx-oveita
dos, em funções analogas. nos tribunais superiores locais,
ou:::no:::; cartórios de tabeliães dos lugares em que residirem,
preenchendo as px-imeiras "Vagas que ali se verificarem.

§ 2.° Os demais funcionários judiciais. federais. que ti
verem vencimentos fixados em lei. ficarão em disponibilida
de com esses vencimentos, até o aproveitamento em cargo de
remuneração identica.~

lu~ficar;ão

A.. emenda substitue a maior parte das disposições re
lativas ao poder judiciário pelas do projeto do egrégio se
nhor Ministro Artur Ribeiro que yersou a matéria com a su
perioridade de saber aliado á pr-ática de alguns decênios
como juiz de 11\ instancia. como Procurador Geral do Esta
do. como Desembargador da Relação de Minas.e como Minis
tro do Supremo Tribunal Federal.

Com liste conjunto de normas que o seu autor defen
deu súcinta e brilhantemente perante a comissão incumbida
do anteprojeto constitucional, obtém-se a medida da justiça
por meio de uma; organização judiciária ni~rio;-tal em que
desaparece a dualidade de hierarquias e se erige o Supremo
Tribunal Federal em chave de abóbada de todo o edifício.

Para tal não foi mistér quebrar a tradição e retirar aos
Estados a competência para instituir suas magistraturas.
Bastam adotar um sistema simples em que se atribue aos
jufzes locais as funções da justiça federal em ia. instancia e
se fixam na Constituição as bases que os -Estados terão de
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obedecer na organização judiciária. Tudo muito simples e
viável.

O anteprojeto cria, em vez de um, dois Supremos Tri
bunais, conservando um com o nome antigo e dando ao ou
tro a designação menos pomposa de Tribunal de Reclama-

. cães, mas lbe conferindo, na realidade, funções da mais alta
relevancia. Parece que o intuito foi menos o de inventar
uma segunda instancia privativa para as causas de interesse
da União que o de descongestionar a mole de autos que so
brecarrega a nossa Suprema Côrte.

Destarte, para remover um mal transitório, de causas
conhecidas e facilmente remediáveis, se iria desprestigiar o
nosso mais alto Tribunal. diminuir-lhe a autoridade e enfra
quecê-IG pela subdivisãc> imaginada, onerando ainda (I Te
souro com uma despesa permanente e avultada.

Também não me parece aceitável em alguns pontos ,a
reforma d~ Justica planeada pela douta comissão presidida
pelo eminente Sr. Ministro Bento Faria. O trabalho merece
todo apreço por uma série de medidas sábias e oportunas,
mas peca pela criação desnecessária dos tribunais de cir
e:mito que, em vez de simplificar, virá complicar aj.ada mais
o nosso aparelho judiciário. Peca ainda por outro.;; senões,
entre os quais o de dar ao juiz da capital do Estado compe
tência para o processo e julgamento das causas que cabem
atualmente aos juizes seccionais (art. 341 ao anteprojeto de
reorganização da Justiça) .

Ora, umacdas vantagens evidentes do projeto Artur Ri
beiro consiste justamente em passar para os juízes locais as
cansas em que a União é interessada, tornando aS5im a jus
ti';'l federal acessível ao povo.

Atualmente. a justiça federal é nos Estados considerada
verdadeiro flagélo, pois fica na capital e torna difícil senão
impossível a defesa para os pobres. É justiça de luxQ, para
os ricos apenas. A cobrança dE; uma insignificantedfvida
fiscal no Triangulo Mineiro ou no Norte de Minas obriga o
executa-do a pagar de custas tO e 20 vezes mais que o v:lior
do débito.

O projet.o Artur Ribeiro concilia as vantagens d-l unidade
funcional com as necessidades práticas da extensão terri
torial da país e da forma federativa do Govêrno. - Daniel
de CaMJalho,

N. 584

Redija-se do seguinte modo, o art. 64:

Art. "É assegurada ::.l. gratuidade da justiCr.. aa:\ lt'aba
~hadores assalariados. sindicalisados e aos pequenos proprie
tários cuja renda não exceda de quinhentos mil' réis
(500$000)'" •

Justificação·

O conceit.o da pobreza, além -de vago, é relativo. Ainda
existe muito Pão Duro no Brasil .••

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Walde
mar Rei1cdal, João Miguel Vitaca. - GuilJierme Plaster.
Frant::isco de Moura.~: l/ario M.anhães.,- Vasco de To~'!do.

- Antônio Pennafo'l"t5.
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N. 609

Ao art. 51, acrescente-se: "~ão se incluerr~ na proibição
as funções de magistério.

Justificação

Não há razão, para se proibir ao juiz que serr. sacrifí
cio da sua nobre missão, se entregue a() magistério público
ou particular. Deste modo êle aperfeiçoa a sua inteligência
e seryea um objeto social superior.

Ao ar-tigo 91, acrescente-se:
k) O tempo de serviço público prestado á Uniria serà

contado para as aposentadorias concedidas pelos Estados e
municípios, e--recf-procamenté, obser-vados os interstie.ios le
gais. .--

Justificação

O princípio é pacífico. Na legislação dos Estados, dos
municípios e do Districlo Federal, manda-se contar em geral
o tempo de serviço federal para a aposentadoria dos funcio
nários de tais entidades.

Outrotanto, porém, não faz a União. Salvo as exceções
em favor dos juises, cujo tempo de serviço estadual se
computa para a aposentação dos mesmos em cargos conge
neres federais, não é dado o mesmo tratamento aos funcio
nários em geral, o que é profundamente injusto.

O anteprojeto cogita das bases do Estatuto do Funcioná
rio Público, não do federal sómente, mas de todo e qualquer
funcionário, qualquer que seja o setor de SU::l, at.uação.

A estruturação do serviço público para oS Estado,:;, °Dis
trito Federal, terá de obedecer a bases uniform~:5 c são essas
bases que formam o estatuto dos servidores púDiic"S, erigi
do pelo anteprojeto, e consoante a melhor doutrina, em pl'in
cípio con~tiLucional do regime.

Sala das Sessões. 20 de Dezembro de 1933. - Christovão
Barcellos. - Prado Kelly.- Nilo de AlvarenY'l..

N. 610

ArL 48. São órgãos do Poder Judiciário: a) a Côrte
Supr(!ma, o Tribunal de Reclamações e õ Superim' Tribunal
:Militar. na Capital da União: b) os Tribunais da Rehçã:j nas
capitais dos Estados, --no Distrito Federal e nos territórios;
c) OS tribunais âo juri e juízes inferiores que a lei ordinária.
criar.

ArL 49. § 1°, suprima-se .:) ... ou por di':lerminação
do Tribunal da Relação, qu~nd(>, neste caso, asaml exigir o
serviço público.

§ 2', suprim::t-se.
A4't. 51. Substitua-se.
A função Judiciária é incompativel com úULn qualquer

dI:; caráter público excetuado o exercício do magistério ~u
periür. A. viC)lação dêsse preceito importa, para o magIs
trado, na 'perda do C<"1rgQjudicial.

Art. A Côrte Suprema compor-se-á de 15 Ministros no
meados pelo Presidente da República dentre os brasileiros
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natos. de notável saber e reput:ólçáo, maiores de 35 anos, no
gozo 'dos direitos políticos.

§ 1° . .As vagas serão preenchidas de modo a se verificar
OC o.proveitamento dos magistrados inferiores na razão de 213
pelo menos .

.§ 2°. A nomeaçã.o sómente se haverá como definit.iv:l
depoi:> de aprovada pela Assembléia Nacional em sessão se
creta.

Art. 53:
§ 3·. Nos crimes de responsabilidade, os Ministros da

COrte S1.1prema e do Tribunal de Reclamacões, depois que a
Assembléia. declarar procedente a acusação, serão processados
e julg<1dos pelo Tribunal Especial, observad:l a mesma. forma
do processo estabelecido para o President~ db. RepútlIc~.

Art. 54. Compete, privativamente, á Côrte Suprema,
processar e julgar:

I - O Presidente da República, os Ministros do Estado,
os da Côrte e do Tribunal de Reclamações nos crime, co
muns;

II - Os Ministros de Estado nos crimes de responsãiJi
lidado não conexos com os do Presidente da República;

III - Os Ministros diplomaticos, do Tribunal Superior
Eleitoral, do Supremo Tribunal Militar, do Tribunal de CÚIl
tas e os desembargadores dos Tribunais de Relação nos cri
mes comuns e de responsabilidade;

IV - Os Presidentes dos Estados e Prefeitos do Dis
trito Federal e dos Territórios nos <:rimes eleitorais;

V - As causas e conflitos entre a União e os Estados
ou entre (;stes;

VI - Os litígios e reclama(;ões de nacões estrangeiras
contra a União ou contra os Estados, bem como a homolo
gação de sentenças estrangeiras;

VII - Os pedidos de extradicão internacional;
VIII - Os conflitos de jurisdic,ão entre os tribunais ou

jufzes de mais de um Estado, ou entre a justica civil e. a
militar;

IX - .~ suspeição posta a qualquer de seus m~mbros;

X - A execucão de sentencas em causas de su~ com
petência or;ginária, podendo delegar a juiz inferior os actos
ordenatórios do processo;

::\."1 - Os "habeas-corpus" ou mandados de seguranca
quando os coatores forem o Presidente da Republica. os Mi
nistros de Estado ou qualquer Tribunal, ou ainda, quando a
ciência da coação ou da ameaca resultar do exame do pro
cesso pendente de julgamento.

XII - As revisões de processos criminais findos; p.e civis
ou militares, em benefício dos condenados; ,

XIII - •.\.5 ações rescisorias de seus acórdãos;
XIV - As reclamacões para a fixação ou cuidado do

direito quando a mesma lei ou regulamento fOr diversa
mente interpretado por dois ou mais tribunais' inferiores.

Art. 55. O Tribunal de Reclamacões compor-se-á de
nove ministros nomeados com os mesmos requisitos. garan-

o tias e vantagens assegurados aos Ministros da Côrte Su- '
prema.
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Parágrafú único. Até o segundo grau, o parente natu
ral, civil ou afim do juiz não poderá advogar perante êle.
O. impediment.o est.ende-se aos advogados socios do impedido.
Se se. tratai' de Tribunal, a intervencão do advogado excluirá
o juiz, se aquele vier patricinando qualquer das parJes desde
a instancia inferior.

Art.. A aposentadoria' dos magistrados e membro;: do
Ministério Público será regulada por lei especial, obser-vado,
no que respeita á inatividade compulsória, o disposto no ar
tigo 50 desta Constituição.

Art. E' vedada a divisão da Côrte Suprema em Camara
para .iulgamento especializado, devendo aS decisões ser pro
feridas. upÓs a revisão de três Minis~ros, por todos os mem-
bros presentes á sessão. -

ArL A lei processual será. votada pela Ass~mbiéia

Nacion'11 e, em caso algum, aplicada para reger fatos ante
riores á sua promulgação.

Art. Ficam inst.ituídos e s8t'fti) ot'f,'d:lizados p'J ~ li)i or
dinária, a Polícia Técnica, e os juizados de instruefoo.

Art. ·Nns ações intentadas Dara a anulaciIo de atos ile
gais da :ldministrac·ão, lesivos ao direito da parte, a autori
dade que os tiver pratic'.ldo será demandada conjunt~mente

com a Fazenda e por seus bens responderá antes des~a, pela
indeniz::;çüo a que der lugar.

S~I2. das Sessões. 19 de Dezembro de i 933. - Prado
KeUy. - Christovão Ba·rcelLo~. - A:;drubra~ Gwyer A:;evcdo.

Justificação

A red'1çâo substitutiva, quc_ propomos ao art. 48 do
anteprojeto, não lhe desnatura a essência. Apenas modifica
a forma, tornando-a mais sintética.

A facuidade, embora deixada ao· exame da justü;a, de
remover magistrados', ofende ao prin;cipio dominante na
Constituição de -1891, -que lhes assegurava a inamovibilidade,
requisito ou predicamento indispensável á sua tr~nqui1i

dade e independência. Se o magistrado serve mal a soluCão
não é removê-lo, mas puní-Io, na forma das leis repressivas
ou disciplinarmente, se se tratar de faltas leves.

Não parece que convenha a fórmula do § 2° do art. 49.
A aposentadoria nesse caso importaria em uma pénalidade
indireta. Se o magistrado não pode ser promovido por in
capacidade física a aposentadol"ia deve fundar-se nesta; se
por incapacidade moral será o caso de apurar-lhe as faltas
e não premiá-lo por elas com sua inatividade remunerada..

É tr<tdi.cional em nossas organizações judiciárias facul
ta:r-se ao magistrado oexercicio do professorado superior.

Sendo o Tribunal de Reclamacões, Instituto transporta
do para nós do direito americano (Court of Clains), mistér
é que se lhe atribua o mesmo caráter de tribunal privativo

.- para a solução inapelável das causas administrativas. Por
isso, deve, como a Côrte Suprema, ter como juiz de seus
membros nos crimes de responsabilidade o mesmo tribunal
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Especial que julga os daquela. Daí a razão das emendas aos
arts. 53 § 1° e 55.

A emenda substitutiva do art. 54 disciplina, com maior
clareza, as atribuições da Côrte Suprema. Apenas há o
acréscimo da palavra internacional ao n. VII para evitar
confusões com a extradição interestadual, e a supressãl) no
que respeita ás revisões crimes, 'da expressão - pela forma
que a lei determinar, de vez que, essa faculdade, dada ao le
gislador ordinário, pode sacrificar a extensão e o alcance da
medida.

Ao arte 54 § 2° propomos a emenda aditiva da letra i),
reclamada pela necessidade de não deixar sem a apreciação
da Côrte Suprema os casos, de pronunciada importancia, das
atribuições transgressoras da divisão de rendas que a cons-
tituição houver adotado. .

O preceito do arte 61 parágrafo único do anteprojeto
afetaria a liberdade no exercício de profissão dos advogados,
que deve ser amparada como as demais profissões liberais.
O parentesco exclue o juiz e não o advogado, e para que se
evile manobras tendenciosas doafa,stamento de um julga
dor pela inlerferencia no recurso de um parente dêste, in
conveniente qUE o anteprojeto visou .coíbir, a emenda
aponta, como solução, que a incpmpa,tibilidade exclúe o
advog<ldo somente se êste não vem acompanhando a causa
desde a instancia inferior e se apresenta no, juízo sup'erio~

para aquele efeito.

A emenda aditiva sôbre uma lei especial da epresentar
daria dos magistrados consagra uma jnsta medida. A lei
geral que fixa longo prazo para o alcance de inatividade
com os vencimentos integrais, não pode ser, sem injustiça,
aplicada aos magistrados, pois, enqua.nto nos cargos de ad
ministração o ingresso do funcionário se dá desde 18 anos,
na magistratura raramente se dá antes de 25.

1\'0 império, e mesmo até 1915 na República, os magís
trados c professores sempre tiveram tratamento espe-éial a

, respeito.

A Côrte ·Suprema, nos paízes que observou o judi-cia
rismo, represen\)a um papel de alta relcvancia no equilíbrio
dos pode.res. Fosse um t.ribunal somente de apelações e "re
cursos orrlinários e a divisão em caUS3:S se justificaria. Não,
como Corte Suprema.

A lei processual deve ser uma s6 para todo o país. Re
presentará o seu estabelecimento a criacão de mais um
forte 1310 para a unidade nacional, contendo e corrigindo as
inconveniências que não puderam ser evitad1l5 pela justa
aspi,ração da unificação absoluta da magistratura. Da for
ma a observar-se nos processos resulta a segurança dos
direitos, e daí a providência lembrada de não permitir á
sua ação retroativa, possivel de afetar a essência do di
rei Lo .que Se destina a exercitar.

A instituição da polícia técni,ca e dos juizados da ins
t~ução se impõe como aconselha a moderna processualis
tIca penal. O atual inqüérito, reproduzido, em seus atos
prin~i'paes, nas fase~ do sumário de culpa, representa uma
mt:tIhdad.e. de um. slstem~ de dilatação nas soluções crimi
naIS. Umfwando esses processos nos juizados de instrução,
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e enriquecida a organização dêstes com o concurso da p~
lícia técnica, qUe hoj e não dispensa o c~mct:rso .das maIS'
variadas inve·stigações sõbre .a prova, a JustIça fIca apare
lhada para uma pront'a e eficaz ação repressiva.

O direito regressivo que o art. 15 do Código Civil asse
gura á União, quando compelida a indenizar a terceiros por'
lesões de direitos cometidos por seus agentes ou mandaLa
rios, não tem sido exercitado da parte dos Governos.

Com a medida proposLa é o próprio lesaria quem chama
a Juizo o violador do seu dirc,iLo e, executando-o prefep.
cialmenLe, livra a Nação de um injusto sacrifício.

Sala das Sessões 20 de Dezembro de 193:3. - Prade-.....
Kelly. ...:... ChrislO~'ão Barcellos.

N. 626

'Substituam-se os arts. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5!!, 55,.
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, seus números c parúgrafos
do anteprojeto de Constituição, pelos arts. 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, seus números, letras e parágrafos da Consti
tuição de 1891, com as seguinte·s alterações:

Art. - O Supremo Tribunal Federal será composto de
21 membros, cabendo-lhe a revisão, em g.niu de recurso,
de todas as decisões proferidas em última instanúia pela
magistratura dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios.

Art. - Os juízes federais serão coletiv05, eleyuda a
sua alçada.

Art. - Os suplentes de juízes federais serão togados,
remunerados, sel'virão por tempo determinado, bem como
os adjuntos de procuradores seccionais perante os mesmos.

Art - Cada suplente de juiz federal terá. jurisdição.
sObre um Districto Eleitor'al, aceita a divisão feita pelos Es
tados, formando a magistratura ambulante.

Art. - Serão asseguradas por est.a Constituição a ina
movibilidade, a vitalicidade e a irredutibilidade dos ven-
cimentos de toda a magistratura brasileira. .

Justificação

Três foram os projetos apresentados á subcomissão do
: anteprojeto de Constituição sõbre a nova organisação do·
Poder Judiciário. Os' dois primeiros, dos jurispéritos Te
mistocles Cavalcanti e João Mangabeira, querem, dentro da
federação, a unidade da magistratura, sendo que o projeto
Mangabeil'a vai além e pretende ainda t nomeação dos ma
gistrados pel9 próprio Poder .Judiciário. O terceiro, do
Sr. ~1inistl'o Artur Ribeiro, quer a dualidade da magistra
~ura. Conciliar a unidade da magistratura com a federação.
e tarefa que nenhum talento, por mais elevado que seja, será
capaz de realizar'.

Nem mesmo Rui Barbosa, para cuja autoridade se apela
constantemente, o conseguiu.

Ao "contrário, o seu projeto apresentado á Constituinte·
e transfÇlrmado na Lei Magna da República, em 1891. con
sagrava ~e:xpressamente_o dualismo da magistratura. O seu
pensamento foi fielmente descrito por êle próprio na men-

VOLUME I1I 30.
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sagem dirigida em 15 de novembro de 1890 ao Congresso
Nacional, assinada pelo merechal Deodoro da Fonseca, nas
seguintes termos:

'"Quando a confiança geral, interna e externa, pareceu
inabalável, ·0 Govêrno Provisório, representante da vontade
da nação, entendeu de usa.r mais amplamente do depósito
que lhe foi confiado, decretando a Constituição P·olítica que
tem de reger a República dós Estad9s Unidos do Brasil.

Êsse ato, pelo modo porque foi praticado, não impor
tando invasüo ou preterição da vontade soberana da nacão,
tinha como consequência de elevado alcance social e político
o mérito de ap·ressar o regime' da legalidade, e de dar desde
logo o tipo geral para as reformas que se fazia de mister
adiantar em conformidade com o sistêmade federação que
adotamos e que em maxima parte funciona desde o dia 15
de novembro.

Com efeito, fazia-se necessário dar á justiça federal a
sua fOl'ma peculiar e definir por uma lei organica, liberar
e consentania com o caráter nacional, o modo porque a
Justiça e os tribunais se têm de exercer de hora em diante
o seu elevado papel.

Adquirida a autonomia, tão ardentemente anelada pe
las antigas provinciU!S, a cenlralizac;ão do governo geral es
tava naturalmente sem objétivo. Cumpria, pois, adotado
o tipo da unidade da legislação civil e criminal, como mais
conforme ás normas fundamentaes do direito e á constitui
ção das sociedades políticas, que uma lei fôsse decretada,
traçando a linha de demarcação entre a justiç3. :ederal com
o corpo de magistrados e tribunais que lhes silo próprios
e a justiça local, visto que esta, quanto ao pessoal e exten
são de atribuições tem de adstringir-se ao que fôr estabc- c

lecido pela Constituição particular de cada Estado".
Rui Barbosa. Ministro do Govêrno Provisório. P.!":l fran

ca e abertamente parlidúrio da dualidade da m:>gisLl"atura,
julgando insdispensavel traçar-se a linha divisória que se
partl a Justiça federal da Justiça local. embor::! como can
didato á presidência da República manifestasse as -mas pre
fer(~ncias pela unidade da magistratura. acab:mdo. porém,
por aceitar. como medida conciliatória, a dualidade da ma
gistratura, com a faculdade que se devia dar ao Supremo
Tribunal Federal de rever as sentenças proferidas em úi
tima instancia pela magistratura local, afim de manter a
uniformidaa.e da jurisprudência.

Também não nos impressiona o argumento de que a
Auslria consagrou na sua nova Constituição o federalismo
e a unidade da magistratura a que se "refere o Sr. J\fanga
heiar. O federalismo austriaco é n1eramente artifícial.

:Na Austrial atual o que existe realmente é um es
tado unititrio com uma grande autonomia - Las Nuevas
Constitnciones del .illundo, (pág.. 26). A racionalizaão do
federalismo e mesmo do parlamentarismo na, Austria e na
Allemanha, afasta-os dos primitivos tipos políticos, para
lhes dar uma expressão meramente jurídica, com ó aban
dono da tradição historica do verdadeiro federalismo.

São lições que não nos podem aprov~itar, a menos que
não queiramos relll'neiar á federação.

O dualismo da magistratura está expressamente con
sagrado em várias disposições de nossa Constituição de 91,
consormte o sistêma federativo adotado. Rí da sua própria
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--essência. A Constituição revista não o alterou e o próprio
. govêrno discricionário, no decreto n. 19.398, de 11 de no
."'embro de 1930. que instituiu o Govêrno Provisório, esti-
pulando (art. 4°) a regência da mesma Constituição, de
terminou (art. 12) que, na sua reforma, manter-se-ia o
regime' federativo. (Miranda Valverde, Diário Oficial .de
6~8-32) . .

Ora. manter o regime federativo é conservá-lo tal qual
existe. sustentá:'lo, continuã-I(l. de acôrdo com o tipo de
federalismo clássico amreicano, que transladamos para a
nossa ConsLituillão. Não cogitou o govêrno da l'acionaliza
-(:ão do fedt~ralismo, ou antes, do federalismo artifícial de
-Keizen ou de Preuss.

O nOs"o federalismo é o federalismo político de acurdo
-com a tradicão, com os nossos antecedentes histórico".

Estado federal. em conlraposição a estado unitário. é
aquel'e que é constituido por uma união corporativa de Es
-lados. Os Estados federw.Ios não l)odern ser 'organizados
sinão sob a clássica tricotómia de poderes; Legislativo,
Executivo e Judiciário (Miranda Valverde, 1oc. cit.).

O projéto Artur Ribeiro, consagrando o dualismo da
magislratUl'a, está- de acõrdo com a verdadeira doutrina.
Infelizmente, porém. está incompleto. O Sr. Ministro A1'
tu!' Ribeiro quer um edificio sem base, sem alicerce pró
prio. O Supremo Tribunal Federal SÓ por si não póde re
presentar a Justiça federal. nem tão pouco podem as funçõe~

de;;fa ~er confiadas fi magistratura local. Acresce, ainda,
-que não ::"endo esLa ,magistratura hierarquicamente subo1'

(linada ao Supremo Tr'jbunal Federal não lhe póde servir
de apt.io para execur;·ão de seus mandatos judiciais.

A Justiça federal deve pronunciar-se sôbre "todos os
proces::"os que nascem da Constituição, das leis da União,

'des tratados feitos e que vier'em a ser feitos por sua auto
i'idade; sôbre os processos que interessam aos embaixa
-dores. ministros. e consules; sôbre todos os processos de
jUl'isdi('úO marítima; sôbre as contestações em que a União"
::"cja parte; sôbre as contestações enlre dois ou mais Es
lado;:; entre um Estado e cidadãos de outro Estado; entre

'eidadãos domesTl1o Estado. que reclaamm concessões dé
Estados diferentes; entre um Estado ou cidadãos dê.ste e

. dos Estados; cidadãos e subdHos estrangeiros.
Toda:,> esLas matérias. por motivos' obvias: são da com

prLep.C'Ía. restrita da Justiça federal e não podem passar á
Justir;.a local. . --

Extintos os juízos federa i,:, ficará manca e incompleta
a .Justiça federal e os interes:::es da Fazenda Nacional mal
'ampararios.

A Justiça brasileira deve ser mantida tal qual Se acha
113. Con;::tifuição de 91, com pequenas modificações.

Devemos proceder á revisão da nossa Constituicão c
não a sua reforma. "

A vitaliciedade, a irreductibilidade de vencimentos dos
magistrados devem ser garantidas por disposição constitu

·-::ionaL respeitadas nas Constituições estaduaIs. Para se fil'-
mar a verdadeira inteligência da lei, do direito, pela juris

'prudência, para uniformizá-los. para unificá-los. bastaria
;dar-se ao Supremo Tribunal Federal competência para co~

o:nheecr de toàas.as selltenças finais proferidas em última
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instancia pêla magistratura local, coom lembra Rui Bar-
bosa.

Estipar-se-ia, assim, essa hidra de vinte e uma c~beças,.

repre:,entada pelos vinte e um tribunais superiores dos Es
tarIas. que vivem de confusão e de contradições.

Importaria isto em. grande aumento qe traEalho para
o Supremo Tribunal, o que se tornaria talvez inexequível
pela impossibilidade material de tempo. Pois bem, aumen-:
ta-se o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Em vez de 11, sejam 21. Não .é demais, atendendo-se aos
beneficios que daí provém. Se é preciso conciliar a unifor
midade da jurisprudência com "a dualidade de magistratura,
sem ofensa ao sistêma federativo, que adotamos, o meio é
este.

Poder-se-ia ainda para descongestionar um pouco o Su':
premo Tribuílal Federal elevar a alçada dos juízes federais,
que podem ser convertidos, para mais segurança da Justiça,
em juízos coletivos. sem necessidade de tribunais interme
diários entre êstes" e o Supremo Tribunal Federal.
. Se o Poder Legislativo é representado por mais de du
zentos congressistas; se o doder governamental cerca-Se de
inúmeros funcionários de todas as categorias; não é demais
que o Supremo Tribunal Federal, que é a guarda de nossas
instituições, tenha o seu número de membros _ elevado"
para 21. "

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Cunha
Vasconcellos.

N. 684

Emenda substitutiva á secção III do titulo I:
Art. 47. São órgãos do Poder Judiciário da Repú-"

blica:
I - O Supremo Tribunal, com séde na Capital Federal;"
II - Juizes e Tribunais locais;
III - Auditores e Tribunais militares;

. IV - Juizes e Tribunais Eleitorais.
Art. 4.8. O Supremo Tribunal compõe-se de 15 pllUIS

tros nomeados dentre brasileiros natos, de notável :mber .ju
rídico e reputação, maiores de 35 anos, e no" gozo de seus
direiLos políticos .

. Parágrafo único. A nomeação depende de aprovação do
Senado, subsistindo a que fôr feita pelo Presidente da Re":'
pública nos intervalos das sessões, até aprovação regular.

Art. 49. Os Ministros do Supremo Tribunal são vita
lícios e perdem o ?urgo unicamente por sentença judicia~.

. §. i.o Seus vencimentos serão determinados por lei b
não poderão ser diminuidos a pretexto- algum, s6 estando su-"
jeitos a impostos de incidência geral.

§ 2.° A substituição temporária dos Ministros "será re-
guIada por lei ordinária.

Art. 50. O Seriado julgarú os ,l\iinistros do Supremo
Tribunal nos crimes de responsabilidade, pela forma que a.
lei ordinária determinar."
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Art. 51. O' Supremo Tribunal elegerá seu Presidente e
'Vice-Presidente, organizará seu regimento interno e Secre
taria, criando e suprimindo empregos cujos' vencimentos fl:.
xará.

Art. 52. Ao Supremo Tribunal compete:
I) - Processar e julgar privativamente:
a) nos crimes comuns: o Presidente da República, os

Ministros de Estado. os Ministros do Supremo Tribunal, os
-:Ministrosdos tribunais locai:::, e os Embaix.?-dores e Minis~

:tros .diplomáticos; •
b) nos crimes de responsabilidade: os Ministros dos

tribunais locais, e os Embaixadores e os 'Ministros diplomá
tico:::;

c) as questões entre a União e' os Estados, 011 entre
,.estes;

- d) as questões entre Nações estrangeiras e a União ou
os Estados;

e) os conflitos de jurisdição entre juizes ou tribunais
,de um Estado e ,juizes ou tribunais de outro;

f) a extradição de criminosos pedida paI.' outras Nações;
(j) a homologação de sentenças estrangeiras;
h) o habeas-corpus, quando a coação ou sua ameaca pro

cederem de autoridade cujos atos estejam sujeitos direta
mente á jurisdicão do Supremo Tribunal (letras a e b),_e
quando se trataI.' de crimes sujeitos a essa jul'isdição em
·única instancia. -

IT) - .Julgar. em recurso extraordinário. as questões de
cididas pelos tribunais locais em última instancia; .

a) quando for de qualquer modo interessada a Fazenda
Nacional;

b) quando se questionar sôbre a vigência ou a constitu-:,
cionalirlado de lei federal e a decisão do tribunal local lhe
-negar aplicar;ão; .

c) quando se contestar a validade de lei ou ato de go
vêrn05 locais em face da Constituição 011 de leis federais~

d) qnando o tribunal local divergir do Supremo Tribu
.nal na interpretação de lei federal;

e) quando se tratar de questão de direito internacional
civil ou cQ1l1crcial, ou de espólio de estrangeiro, salvo con
vencão ou tratado dispondo de outra fórma;

f) quando se tratar de questão enLre um Estado e habi
tantes de oulro, ou entre Estados estrangeiros e cidadãos
brasileiros;

(J) quando se: tratar de questão movida por estrangeiro
·com base em convenções e tratados da União com outras:
nações;-

h) quando se {ratar de questão de direito maritímo e
~aéreo, ou de navegação nos rios e lagos do domínio da União.

1II) - Julgar::
a) osrecuÍ'sos interpostos, na fórma -que· a lei determi

::nar, ele atos do Poder Executivo ou' Legisla~ivo IQ..cais,: na
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hipótese de violação de principio constitucional sôbre juizes
e tribunais locais;

b) os recursos interpostos das decisões da Justiça local,.
da militar, ou da eleitoral, sôbre habeas-corpus e "mandadO'·
de segurança";

c) as ações recisórias de seus acórdãos -e os embil.rgoS
,í execução dos· mesmos; •

d) ela incapacidade física ou moral de seus ministros.
IV) - Rever, a benefício dos condenados, processos

findos em matéria crime,' incluidos os militares e os elei-·
torais, podendo a revisão ser requerida pelo sentenciado, pelo
procurador geral ela República ou por qualquer cidadão.

Art. 53. Só o Supremo Tribunal poderá declarar defi-
nitivamente a inconstitucionalidade de uma lei. .

§ 1.0 Sempre que qualquer tribunal ou juiz deixar de
aplicar uma lei, por inconstitucional, recorrerá e:r-officio,
com efeito suspensivo, até conheecr do caso o Supremo Tri
bunal.

§ 2.° Julgada a lei inconstitucional, caberá a todos os
prejudicados o remédio judiciário do "mandado de se-
gurança" ,

Art. 54. As sentenças e ordens do Supremo Tribunal
serão executadas pela autoridade judiciária local, á qual a
força pública federal ou estadual prestará auxilio, quando
por ela invocado.

Art, 55, As justiças locais serão organizadas pelos Es-·
tados e. no Distrito Federal e Territórios, pela União, guar
dados os seguintes princípios.

I - Concurso para investidura dos primeiros graus;
TI - ?i: omeação e acesso mediante proposta dos tribu

nais super'iores, em listas tríplices, nas quais se incluirão
dois nomes=j'lOr merecimento e um por antiguidade;

Tn -, ViJ,:;yiciedade, pela qual o magistrado só poderá
perder o 11:,gar por sentença, aposentadoria voluntária, 1<1

eapacidade fi:~ica ou moral decidida pelo tribunal sup€"rior,
ou por atingií' a idade de 70 anos que.' o aposentará compul-
~oriainente; .

IV - Inamovibilidade, pela qual o magistrado sI) pode:
J';í sei' removido :l pedido seu, acesso voluntariamente ueei
lo, ou proposta do tribunal superior local;

V - Incompatibilidade absoluta da função judiciária
com qualquer outra de caráter público ou privado, exceto
a do magJgério superior; .

VI - Irredutibilidade dos vencimen!-os, seu pagamento ..
pontual, e isencão de impostos que· não" tenham incidência
geral;

VII - Duplicidade de g-raus na jurisdição.
§ 1° Na composição dos tribunais superiores poderão;.

ser reservados lugares, não excedentes de um quinto do .
número total, para serem preenchidos por advogados ou
funcionários do ministério· público. de notuvel saber jurí
dico e repula0ào, dentre uma lista tríplice enviada pele..
próprio tribtwal :w órgão encarregado da nome~ção.
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§ 2.0 Os Estados poderão instituir JUlzes substitutos
ou preparadores com alçada restrita para julgamento, esta
belecendo-lhes as condições de nomeação e o tempo de exer
cicio das funções.

; Art. ;)6. As decisões dos juízes e tribunais locais em
matéria de sua competência porão termo aos 'processos, sal
Vo 05 casos mencionados no art. 52 números I e lI.

Art. 57. E' mantida a instituição do Júri.

Art. 58. E" mantido o Ministério Público Federal. sob
a direção do pL'ocurado!' geral da República. -

Art. 59. A justiça militar a que comi)ete o processo e
julgamento dos crimes militares e seus conexos, compõe-se
de um Superior Tribunal Militar com séde na Capital da
República, e de auditores e conselhos necessários para a
fürmação da culpa e julgamento.

§ 1.0 A compeH\ncia de cada um dêsses órgãos é fixada
por lei ordinária.

§ 2.0 A decisão do Superior Tribunal Militar é defini
tiva, salvo se ,se tra lar de inconsti tucionalidade, habeas-cor
pus, e_ "mandado de segurança", casos em que caberá re
curso para o Supremo Tribunal.

§ 3.0 Os ministros do Superior Tribunal Mililar e os
auditores são vitalicios e perderão o cargo únicamenle por
sentença judicial, não podendo oS auditores ser removidos
senão a pedido, por necessidade do serviço militar, ou pro
posta do Superior Tribunal Militar.

§ 4.0 As demais g-arantias e prerrogativas dos .iuízes e
tribunais comuns são igualmente asseguradas aos ministros
do Superior Tribunal Mili tal' e aos auditores.

Art. 60. A justi<;a eleitoral compõe-se de: um Tribu
nal Superior, com sécll~ na Capital Federal: nm Tribunal
Regional, com séde na capital de cada Estado c no Districto
Federal; juízes em cada comarca.

Art. 61. O númcro de Il1iniRL1'o~ do Tribunal 8ul1cI'ior
e a maneira 'de sua nomcac;.ão serão regul:ulos por ld ordi
nária dentro das seguintes canel i!.'úes: Ulll tÚl'!.'O será con~ti

tuido pOt' ministros do ~ulH't'llIo Trihunal escol1:idus me
diante sorteio; outro tilrl;n serú const.iluido por l1linisll'OS
do lribunal local do Dislrito. igualmentedl'signlldos por
sorteia; >0 lêl'CO restanle sel'á nomeado pelo Prt'~id('nlc da
República I1cn[l'(' Ullm lista. C11's-ani:mc!a )Ieln- ~UPl'('lJlO Tl'i
Lunal. de cidadãos dt, nnL:íxd sabel' .illl'Ídico f' rl'\lutal;iin
ilibada, t1orniciliados na Capital Federal. qUI' não forem
funcionários públicos demissiveis "ud-nulum". nem admi
llislradorc~ de sociedade on empresa . qne tf'nha contrat.o
com o lJodcr públ ico ou goze de isenções, favoL'('s ou -privi
legios concedidos pelo mesmo.

.. .

S 1.0 Os Tribunais Regionais serão constituidos de ma
neira COl'l'c:;ponC!cnte, sendo um têrço de seus ministros sor
teados dentre os minist.ros do Tribunal local, outro têrço
sorteado da lista dos juízes locais da séde re:::pect.iva, e o
terço reslante nomeado pelo l)residente da República de
uma lista organizada pelo Tribunal local, de cidadãos nas
condições· da. alinea :interior, domiciliados na séde res
pectiva.
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§ 2.0 Os JUIzes locais desempenharão também as fun
.ções de juízes eleitorais, nas condições que a lei ordinária
determinar.

§ 3.° Aos juízes e tl'ibunaiseleitorais serão asseguradas
as garantias dos juízes e tribunais comuns.

Art. 62. Compete á Justiça Eleitoral, na fórma da lei _
·ordinária:

I - presidir ao alistamento;
II - Resolver os casos de inelegibilidade;
III - Proceder á apuracãà dos sufrágios e proclama

ção dos eleitos;
IV- processar e julgar os crimes eleitorais;
V - Decidir sôbre o habeas-corpus em matéria elei

toral;
VI - Providênciar, como fór necessário, para que as

eleições se facam no tempo e em fórma legais.
§ 1.0 Das decisões dos juízes caberá sempre recurso

para os Tribunais Regionais e das decisões dêstes, para o
Tribunal Superior, quando se tratar de-~-ãfistamento, inele
gibilidade, apuracão e proclamação dos eleitos.

§ 2.° A decisão do Tribunal Suprior é definitiva, salvo
.se se tratar de inconstitucionalidade, habeas-co1'PUS, ou
"mandado de segurança", casos em que dela caberá recurso
para ,o Supremo Tribunal.

Justificação

I - O anteprojeto obedece ao plano de unificação da
Justiça, regida esta por lei organica federal, dando aos Es
tados apenas a compet~ncia para nomear os juízes locais
e organizar sua divisão judiciária. Atenta assim contra a
autonomia das unidades federadas: porque de nada valem
as concessões que faz, desde que não respeita a capacidade
dos Estados de organizar a Justiça, distribuir as- atribuições
de seus órgãos, definir as respectivas funcões e hierarqui
zá~las devidamente.

A diferença entre as condições de vida e necessidades
sociais das várias regiões; os usos por que se diferenciam
as distancias que lhes separam OS núcleos de povoamento,
e os meios de comunicação peculiares - tudo isso, dentro
<Ie nosso país. condiciona de tal modo a eficiência, a segu
rança. e a rapidez da Justica. que só o estudo peculiar de
cada circunscrição esLadual permiLirá. razoavelmente
prover.

Daí. a neCéssidade de atribuir a cada. Estado a compe
tência para organizar a justica local e, no Distrito Feder.al
e Territórios, á União.

II ....:.- Não se verifica praticamente a necessidade, ou si
quer a conveniência, de manter a Justiça Federal tal como
tem existido. Seu aparelho tem se manifestado insuficiente.
Em regra há um juiz seccional, apenas, por Estado e, no caso
de haver duas varas, ambas se localizam na Capital, e' o
serviço nas demais cidades, principalmente, nos portos, se
prejudica sempre.

Sob outro aspecto, o movimento das causas federais
nem sempre justifica, por diminuto, a exitência de um
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aparelho assãs dispendioso. A experiência dêstei5 40 ano;:;
.já o demonstrou suficientemente.

III - Nem é verdade que a Justiça Federal dê aos seus
'membros maior independência que a estadual em face do
Poder Executivo. .~ garantias constitucionais da vitali
ciedade e inamovilidade assegu'ram uma e outra, iguais
condições para o correto desempenho de sua alta missão.

IV - Por tudo isso, O substitutivo qúe propomos se
impõe.

Nele, a unidade da Justiça local, nas instancias ordiná
rias, remedeia os males da qualidade já experimentada. A
organização das justiças locais é atribuida aos Estados; e,
no Distrito Federal e Territórios, á União; mas fica condi
cionada a principios cardeais de eficiência universalmente
reconhecida,

V - Não conservámos o Tribunal das Reclamações por
.ser manifesta revivescência do malsinado "Contencioso
administrativo" .

VI - No dispositivo proposto são atendidas, em seus
pontos fundamentais, as sujestões que a cultura e a expe
riência do, eminente ministro Artur Ribeiro já lembrou á
Comissão elaboradora ào anteprojeto, sujestõ-es a que ren
·demos a homenagem do nosso respeito e a justiça da nossa
aceitação.

Sala das sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Henrique
Bayma. - C. Jlo7'aes Andrade. - José Ulpiano. - Al(;antara
Machado. - Cincinato B1'aga. - A. C. Pacheco e Silva.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - TIL. Monteiro de Barros
Filho. - Jfanoe.l Hyppolito do Rego. - C. de Mello Netto.'
.- José Ca1'los de ilIacedo Soares. - Carlota P. de Queir'o;; 
Oscar Rodrigues Alves. Almeida Canw1·go. - Abelardo
Vergueiro Cesar.

N. 739 Q

Art. 54, parágrafo Ul1ICO:

Desmembre-se o parágrafo da seguinte maneira, seguin
do a numeração anterior, excluindo-se a expressão - "Com
pete, ainda privativamente, ao Supremo Tribunal":

"3°, rever a favor dos condenados os processos '.' ... sem
pre que for o caso;

4°, decidir, firmando a unidade do direito ... partes ou
pelo Ministério Público;

5°, julgar os recursos interpostos... mandados de se
.gurança" .:

Justificação

o art. 54 trata da competência privativa do Supremo
'Tribunal.- Enuméra. ,nos numeros 1° e 2°, os processos que
lhe compete julgar origináriamente ou em grau de recurso.
O parágrafo único compreende ainda tres' outras atribuições
·do Supremo Tribunal, mas todas elas igualmente de sua com
petência privativa. -Não vemos, pois, por que razão fracionar
a enumeração, com o acréscimo de um parágrafo único, se
todas as atribuições enumeradas nos nu:neros e no parágrafo
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'guardam perfeita correlação entre si, sendo todas elas, como'
l5ão, da competência privativa do Supremo Tribunal.

A emenda é 'de caráter puramente técnico.
Sala das sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de

J[edeiros Silva.

N. 739 R

Art. 55, parágrafo único, letra "a":
Fique assim a letra ·'a":. "as questões em que forem

parte a União ou os Estados, com emprêsa, sociedade, insti
tuição, em cuja administração intervierem, salvo as do nú
mero 2°, do art. 54".

Justificação

A emenda visa apenas extender a ação do Tribunal de
Reclamações, dando ás questões em que os Estados tiverem
interesses a oportunidade de mais êsse recurso.

Sala das sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeü'os Silva. .

N. 769

Emenda aditiva á scc(;.iio UI do título I (onde convier) :

Art. "Serão criados por lei ordinária Tribunais de Cir
cuito, quando assim o exigir a regularidade de serviço do·
Supremo Tribunal.

Parágrafo único. Os Tribunais de Circuito exercerão
aquelas funções do Supremo Tribunal, que a lei lhes atri
buir, reservada, porém, sempre, para o Supremo Tribunal, a.
decisão das causas que se fundarem direta e imediatamente
em preceitos constitueionais, os casos de habeas-corpus e de
"mandado de segurança", bem como a declaração definitiva
de inconstitucionalidade".

Justificação

Permitida a criação dos Tribunais de Circuito por lei
ordinária, fica atendida a possivel necessidade' d2 desafogar
o serviço do Supremo Tribunal. Limitada a competência
desses tribunais na forma do parágraro único do aditivo pro
post.o, está assegurada ao Supremo Tribunal sua função pre
cipua de supremo guarda da Constituição e dos direitos e
gal'an lias individuais. .

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Henrique
Bal/1na. - .José Carlos de Macedo Soares. - A.belardo Ver
(jlú:il'o Cesar. - Ma.noel HyppolUo do Rego.; - Cardoso de
Mello Néto. - Cincinato Braga. ~ A.lmeida Càmargo. - Th.
Monteiro de Ba:rros Filho. - C. Moraes Andrade. _·Osco:r·
Ror!1'igues Alves. - Carlota P. de Queiroz. - M. 1Vha.tely.

N. 77G

Onde e-onvier:
"Quando o Supremo Tl~ibunal Federal, no julgamento de'

algum feito, declarar por maioria absüluta de votos, iue-onsti-·
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tucional um dispositivo de lei ou regulamento, comunicará'.
ao Presidente da República olÍ do Estado, conforme a espe
cíe, a insubsistência do dispositivo".

Justificação

A experiência demonstrou que a declaracão da inconsti
tucionalidade da lei, na ·espécie, não basta, e traz graves in
convenientes. E' preciso tornar insubsistente o dispositivo
dec·larado inconstitucional pelo g-uarc!:l e interprete máximo
da Constituição, que é o Suprema Tribunal.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. -'- Alcantara'
Machado. - Cardoso de Mello Nat). -- José Cal'los de .l/a
cedo Soal'es. - José U[piano. - Cincina~o Bmya. - A.
Siciliano. - Manoel Hyppolito do Rego. -- Rannlpho Pi
nheiro Lima. - Carlota P. de QltÔYO:. - Roberto Sillwm
seno - Oscar Rodrigues Alves. --"1. C. PadLcCI) e Sil'I)I1 ..
- .4.belardo Vcrgueiro Cezar. - llo1'acio Later. - PlÍ12'Ío
Corrêa. de Oliveira. -" Th.. ]Joliteil'o de Ba'/'l'ol> Filho. 
A.l.n'eu Sodré. -. M. lVlwtelll/. - Banos Penfc(ulo. 
Henl'.ique Ba.yma. - C. MOJ'úHS Andrade. - rllmeida Ca
llLa1'gO.

N. 790

A letra c do § 1° do art. ·W do projecto de Constituição'
suprima-se: ou por determin:H;ão de Tribunal da Rela<:ão·
quando, neste caso, assim o e:xigi r' o serviço público.

Ju.stirit;{{~·c1o

As condições de segurança dn rnagisLJ':-ldo no seu cargo.
que devem ser as mais amplas TloS5ív'~is, dcsaconselham eE'sa
parte compreendida no anteprojeto. .\. sua sombra. por mais
que em boa conta tenhamos 05 Tr'ib1Ji1:.'tis da Relaç:io pode
rão ser praticados abusos. Não convém esquecel' qu~ f'SE'es
Tribunais sãll compostos de hJl1l·:m::;, que, n5e sendo infalí
veis, não estão isentos de err0S. Ainda' é de monte conside
rar que as paixões. também entram p~las portas do;; Tribu
nais, de sorte qüe i_nteresses partie,ulares ou }Jcdl.icos podem
influir de sorte a afaE'tar. sob nm a"peeto especioso. um juiz
do seu têrmo ou de sua com:.tre:t. Se o juiz prevarica, se
fraqueja nos seus deveres, dev;~I'á ser rei:ipon5ubilizarlo. seja
aplicando-se-Ihe penas disciplin~J'es. seja. meSIliO, com a
perda do cargo mediante jnquét'j~l) e ,iulgament? respectivo.

Já proclamava João Mont<.liro que. "a perpr.túidade e a
irwrnovibilidarJe do magistrado con,;tHl1'~m a condição vital
de sua independência".

A prrmancncia. portanto, na função não deve ficar ao
sabor do critério de outrem, :JÍUd:l qne. para a medida ex
traordinária, o. campo de ação seja o mais limJtado possível.

Sem isto à Organização ,Tudiciári,t será falha.: Ou, como
ens·ina o douto mestre: "só mrdia~b 131 rf~gl'a entrarão na
magistraLura os homens de real merecimento, pois Jambém
SÓ estes farão questão da in.:lepenàência."

Contra a inamovibilidade ;lão se opijem al'gumentos ca
pazes de convencer. Antes pelo contrária. Não se admitindo
êsse sábio preceito, como já adve~'!if( BelIal. fiea o juiz s0b
"a condir;ão_ de receiar a perd~ do lug'1r", o que o sujeit.a "ã
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influêneia do poder", ou, mesmo, :í. "influência maléfica da
'uolítica". :
- A nosso vêr nem essa brecll.l deve ficar na constit.uição.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Kergi'lJ:al
·do Cavalcanti.

N. 793

Ao artigo 59 suprima-se o "parágrafo único".

lttsti[iCflIJão

Difícil é a conciliação dost.extos nalguns dos artigos do
projeto de constituição.

Para exem,plo, basta conside:'aI" o artigo 58, quando
manda que a lei não seja "interpl'ata.:-Ia ou apl'icada contra
o interesse coletivo", em face das últimas alíneas do pará

,grafo único 40 artig9 59.
As leis são para serem aplicadas. Para terem vwa.

A sua violação cOI'responde uma ação. li; o meio de assegu
rar a regra de direito. Ora, se o juiz nihJ póde interpretar
nem aplicar a lei contra o interesse coletivo, do qual passou
a ser o apreciador, como, então, 58 lhe :veda a faculdade de
,apreciar os aspetos de "oportunidad~ ou conveniência das
,medidas"?

Se a .legaliàade contravém ao interesse coletivo, como
procederá -° juiz?

Numa disposil;ão constitueio!J.ui os vocábulos e lo
cuções não devem prestar-se a interpretações ambiguas,
foreando ° intGrprete á estafante tarefa de discenir st1.bti
r!ezas teóricas, com sacrifício ::ias partes interessadas. Se,
,como ensina, Dernburg, nas Pandeel.eu, § 35, o intérprete ~lá

,de tirar consequências dos principios fixados na lei, ainda
,que não se tiv~s;;em apresentado á mente do legislad.or; se,
como doutrina Kohler, no Lehrbuch, I, § 38, "em nosso pen
sar existe uma parte sociológica do ludo da individual", d,~

sorte que na lei: bá "uma autonomia funcion:ü", o que exige
conforme comentário que lhe faz Clovis Bevilaqua, "um
preparo mental extenso e sólido para bem determiná-la";
'bem se vê a quanto pode levar- o confronto dos dois artigos
-do projeto supl'a indicados. "

Parece o que pretende o "parági.'afo único" do artigo
59, é que os juizes não apreciem os alos do poder legisla
tivo e executivo, com relacão á sua oportunidade ou con
veniência. Ora, límila...se de modo abusivo e flagran
'temente iníquo o artigo 58, dando-se. apenas. a int.erferên
cia do judiciário no ambiLo das relaCões pnramente priva-
das. !\Ias, as leis que regulam os direito:; privados, relações
contratuais, etc., são emanadas ,jo pode~' legislativo ou de
pendem de normas administr::ttivás, na sua modalidade de
atos, de ,sorte que, em última an:'ili"e, ficaria. o juiz inhibido
de apreciar a conveniência da lei, ainda qu-ªndo ferisse o
'interesse geral.

Ainda. com razão, se ob.i~ta:rá que os atos dos outros
poderes não deverão privilegiar-se· dessa forma, quando os
direitos. privados. ficam á mercê de um critério novo, de
julgamento inevitado, até agora não admitido em nossa vida

judiciária. c '
Substitue-se o conceifo da dedsão pelo "alegado e Pl;O

'vado" por um modo mais elástico, que apresenta fascinan-
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tes aspectos, mas que poderá ::lOndllZir a graves irregulari-·
dades. "'-

Sala das Sessõ5ls: 21 de Dezembro de :1933. - KeT{]i
naldo Cavalcanti.

N. 80ft
.

Ao artigo 57 - Suprima-se o mesmo, passando o seu
~§ 1° a constituir o artigo suprimido; faça-se a modificação
numérica dos demais parágrafos.

J llstific{u;ão

Afigura-5e-nos dispensável qualquer justifica(:ão ao·
que propomos. É que a matéria dêsse artigo é de si me::ma
injurklica e absurda.

O que é nulo, não produz efeitos perfeitos. Nunca. é
tarde para um rpmédio.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933, - Kel'ginaldo .
Cavalcanti. .

N. 80a

Seco III - Do Poder Judiciário:
Art. 48 - Suprima-se a lett';). b: "o Tribunal de Re

clamações na Capital da União."
Art. 54 - N. :I - Suprirn.l-s,} a letra ti: "as questões

entre a União e os Estaàos ou destes entre si."
Art. 55 e seu parágrafo - Suprima-se.
Sala das Sessões, 18 de Dezcml)l'o de 1933. - Idúlic·

Sardenber{J .

N 812

Art. 49, § 1°, letra c.
Acrescentar, depois das paiavras "por c1eterminar:ão do

Tribunal da Rdação", o seguinte: "~lh'Ov:lda por três. qU:l.!'
tos dos seus membros".

ArL 49, § 1°, letra e.
. Suprimam-se as palavJ;,as "podendo ser nela também·
incluído um juiz".

Para que fique as;::egurado aos ::nagistrados o direito de
não sex:em removidos senão nos casos estritamente aí pre
vistos, é necessario que o criteriq d:l exigêncht do servico
público fique subordinado á deliber:H;ão de t.rês quartos dos
membros do Tribunnl. a exemplo. nliás. do que dispõe I)

próprio anll'projo.\o. no parágrafo 2° do mesmo arl. 49, .
qunnto á não promoção do juiz mais :mligo.

Quanto ao fInal da letra c, parece que, tendo-se em vis
ta proporcionar a escolha de Juristas que não sejam magis
trados, obede-cendo á nossa:. moderna tendência na composi

oçãodcs tribunais, a inclusãõ de um juis, com atenção embo.
ra ao merecimento, pôde tornar praticamente nula a provi-·
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.dência visada, tanto mais quanto um terço dos tribunais'
deve ser composto de juizes escolhidos por merecimento.

Sala da" Se5:,ües. 20 de Dezembro de 1933. - Lacere[(l
.Pinto.

N 813
ArL 50, letra a.
Suprima-se tudo o que vem depois de' "iO 3.nos".

J ltst i{icaçao

::çüo se compreende o critério -adotado para a postnta
.daria compulsória dos juizes, nadJ. explicando que possam
.ser apaRentados os ministros ào Supt'emo Tribunal com mais
idade do que os membros dos .)utros tribunais, por isso que.

·trabalhando mais. intensan1ent~, em regra, deveriam ficar
mais certo inutilizados para a funç:io de julgar. ~Ielhor será
uniformizar o critério da idade, fi:ümdo-:l em 70 ano::; para
'todos.

Sala das Sessões, 20 de Dezembr;) de 1933 - Lace1'i#íl
Pinto.

N. 811
Art. 50, letra c.
Acrescentar ás palavras: "impostos gerais'", o segui 111 ~ :

"que não incidam sôbre vencimentos".

J-usti{ica.çlíO

Se forem criados impostos sobre vencimentos, es;;t'S en
cargos, embora gerais, importarão ;1a rednpüo dos vencimen
tos dos juizes.

Sala das Sessões, 20 de Dezl~mhro de 1983, - Lacerda
pinto. .

N. :->15
Art. 53:

Redija-se CClmo segue: "O Supei'Ínr Tril.nmal compoT'
se-á de 11 ministros nomeados pelo Presidente da Repúbliea,
sendo sete escolhidos dentre os juizes de lodo I) país, maio
res de 35 anos~ e de merecimento in'~on1.l~stávl>.l, e os quatro
rest.antes dentre brasileiros natos, de not.ávEI 'sabt'r jurídico
e reputação ilibada, maTares de 35 anos e no exercício do:,:
direitos políticos. Só depois de apruvad:1, pela Assembléia
Nacional, em sessiío e voto secrdos, a Ilomeacão ficará de
fini tiva" .

Ao ::: L° acrescente: "Quando Si' il('\' 1':':'(' anrl\t:'nlo, a,;:.
nomeaç.ües :"cl'ão feita:, dI.' fcJl'n1:i qu(' I) Tl'ihllllal l,,'nha dl'z
jllizes de cru'l'eira e cinco e,.:colhido" dl'ntre .i li ri:::La" que niiu
sejam· r~l:1gi:;t!,ado5" .

A emenda teve por filo as"egllrar o aproveitamento
principalmente d.Ds juizes que os h:l em todo o lH115, dignos

.por todos os títulos, de figurar na CCtrte Suprema. É, além
disso, um incentivo aos magistra:los, ClUja maior aspiração
deve ser a de subir ao mais alto cimo da sua nobre carreira
·em nossa Pátria, muito embora pouco importe o grau da
magistratura para que ela só seda o pásso, em dignidaâe,
:ao ofício dos altares. Por outro lado, fica assegurado aquilo
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.que tem sido uma tradição no Br;lsi!: a escL'lha de juristas
que, conquanto não sejam magis!rado. iêm levado e h50 de
levar para o Supremo Tribunal a seiva da sua cultura e :l
larga visão da sua experiência.

,Sala das Sessões, 20 de Dezembro d~ 1933. - Lacerda
pinto.

?'l. S16'

Art. 59.

ACl'cscente-se: "Salvo o direito de pedil' indcniz~e::io d05
danos sofridos em virtude de eXcessps na prática de tais
-atos".

lustifi:;:;';ilo

o motivo da emenda é obvio. Deve ficar expresso que ;1

pl'oíbiCão de usar de remédios judieiuis coutra os ato;'.1Í
enumerados não Impede que periam a prot.'lr:fiJ da Jll:::ti::a o;:

.que sofrerem prejuizos em l~9nsequênci::J. de exce;:sos d·'
poder.

Sala das Sessões; 20 de Dezemb:'o de 1933. - U/I:er({,1
pinto.

N 817
Art. 61.
Hcdija-se: "Sob pena le responsabilidade criminal e ele

u\.\lidade absol\.\\.:a do ato, llen"b.\\11\ jU11.. 1)\)1' moU,o algum.
poderá funcio,nar .!'~n n..rocesso ':lo qual jpnha int.eresse di
reto, próximo ou remoto, mat.e~Jal 011 moral."

Justi[icação

Parece que dessa fOI'ma fica cstahelecida uma norma
geral para apreciação do interesse do juiz em qualquer caso,
rugindo-se á caSuística do anteprojeto, quc, ~em abranger to
das as hipóteses, como é natural, pode levar a supor que
~ que ali nãoest~o escapam á sanção legal.

Sal<l das Sessõcs, 20 de dezembro de i 933. Lw:el'cZa
Pinto.

N. 864

~o § 10 do ar1. 53 diga-se 19 em vez de 15.
:Suprima-se a let.ra b do ar[. 48, e o arL. 55, passando-se

para o Supremo Tribunal as atribuições constantes do pará
grafo único {lo art. 55.

JlIsUrica,ção

A possibilidade de aumento dos ministros do Supremo
torna prescindível a criação de um novo Tribunal. A divisão
de atribuições: neste caso, faria do novo uma espécie de su
-cursaI do velho. E o funcionamento regular, normal, do Su
premo Tribunal, cujo número de Ministros a Revolução di
minuiu, afirma categori-camente a desnecessidade da creae,ão
~l,iinda. - Cesar Tinoco.
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N. 924

SlIhstitun-se a Secção UI (arts. 47 a 64) pelo seguinte:.
AJ'L (:1). O Poder Judiciário será exercido por tribu

nais c juízes rJistriJmídos pelo país, e.o seu órg~o :mpremo
lerÍl ]"lOl' ll1i~siio, p!"incipal mant~r ~ :mIdade do DIreIto .e s~r
n illll\I'pl'l.'le maXllno da ConstrtUlçao, em todo o terrItórIO·
bl'u!'i1l'il'O .

..\1'1. (I.), O Poder Judiciário constitúe uma única ma
r:il'll'll1lll"ll t' ~iio scus órgãos:

il) ti Supremo Tribunal da capital da República;
11) O~ ll'ibunah~ de apelação na capital federal, nas ca-

pilnll'l do~ E:'lndos c nas séde·s dos territórios;
(,) os .iuízes de direito nas comarcas;
fi) tls.i uízcs"de têrmo nas respectivas sédes;
(,) Os tribunais e juízes que a lei ordinária criar~

Art. (e). O Supremo Tribunal terá, no mínimo, 15 mi-
llisll'tI~, número que poderá ser elevado a 20 por proposta
do J111!:-nlO Tribunal aprovada em lei ordinária.

~J ,o A nomeação <1os ministros do Supremo Tl'ibunal
compel!' ao Presidente da República e será feita metade dep.
Ire uma lista formada pelo Supremo. Tribunal, de 5 mem
bros rios tribunais de apelação, e metade dentre uma lista de
ri bllchuI'l'is de notável saber e reputaçãü ilibada, no exercí
cio de 1'l1!US direitos políticos, aprovada pelo Conselho Su
prC'nlo. '

~2.0 Os membros dos tribuna,is de apelação serão no
mcndotl pe)o Presidente da República dentre uma lista de
rJ OI'l{II11lwdn pclo Supremo Tribunal, um terço, tirado dos
:W JUi:'.f'll mais ar.tigos, um terço, por merecimento, dentre
11 muglll t I'H Lu 1':1,e um terço dentre advogados de notável sa
I:H~I' l' ClIlllpl'o\'ada reputação, que tenham 1-0 annos de €xer
elejo om 8ua profissão.

~ :'1.0 Os juízes de direito serão nomeados ,pelo Presi
tlC'11l,t.! da llepública, mediante concur'so, de acôrdo com as·
Ilr(·lll~l'iCÜI·sJ.u lei organica ou leis. ordinárias.

'AI'!. (cl) Os juízes são vitalícios e perderão seus oa1'
1:0" unioamente por sentença judicial. Os juízes de têrmo·
('XCI'llf!l'iio seus cargos pelo tempo <1eterminado em lei. Os
\'(·ndml'nt.O:5 de quaisquer juízes são irredutíveis, podendo,
POl'l'Jn, sübl'cêles .recair qualquer imposto legal.

Art, (e) iSerão compulsoriamente aposentados:
IL) os mini~tr'os <10 .supremo Tribunal e os membros dos

tribunnis de apelação, aos 70 anos;
11) os juízes de direito aos 65 anos e quando duas ve

zes consecutivas, sendo o mais -antigo, não entrar na lista
do preenchimento do terço por antiguidade.

Art. (f). 05 tribunais elegerão de seu seio um pre
sidcnl.C' r. um vice-presidente, organizarão seu regimento
interno é suas secretarias. A organização dos regimentos' e
secretarias dos, tribunais de apelação fica dependente àa
aprovar:iio do Supremo Tribunal.

Art. (g). Aos presidentes compete, 'além de suas fun-·
cões judiciais, a nomea!:áo e demissão dos empregados das'
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secretarias, pruposta ao Governo da crwçao e supressão de
lugares, licenças, organizacão de concurso, formajião de lis
tas para nomeações, conforme o tribunal resolver, e tudo
quantó implícita ou explicitamente não esteJa proíbido nesta
Constituiçãq. e as leis ordinárias prescreverem.

c Art. (h). O Ministério Público é o órgão-da lei e da
defesa social, seu chefe é o procurador geral dá República

: que será auxiliado pelos procuradores de RepúbHca junto
aos tribuais de apelação, promotores e adjuntos de pro
motor.

§ 1.0 O procurador geral da Répública e 0'5 procut"a
dores da República serão nomeados pelo Presidente de Re
pública dentre cidadãos qUe sejam brasileiros natos, com 35
anos, pelo menos, de idade, e nO,tável saber e ilibada repu
tação.

§ 2.° Os promotores públicos e adjuntos de promotor
serão nomeados de acôrdo com as prescrições da lei organica.

§ 3.° O ministro da Justiça poderá dar instruções ao
Ministério Público por intermédio do procurador geral da
República, para melhor defe::a dos interesses da União.

Art. (.i) Nos crimes funcionais os ministros do Supre
mo Tribunal e o procurador geral da República serão pro
cessados e julgados depois que a Assembléa Nacional decla
rar procedente a acu15ação, seguindo o processo o mesmo
curso estabelecidos para o Presidente da Republica. -

Art. (j). Uma lei da Assembléia Nacional só pode ser
decla.rada inconstitucional quando votarem neste senLido,
pelo menos, dez miniStros do Supremo Tribunal.

Art. (k). É assegurado aos pobres a gratuidade da jus
tiça e dos meios neeessários para sua defesa; as sentenças
finais contra êles terão recurso "ex-officio".

Art. (1). Promulgada eSLa Constituição o Supremo Tri
bunal Federal tomará. a denominação de Supremo Tribunal
e a Côrte de Apelação da Capital Federal, Tribunal do Acre
e tribunais dos Estados chamar-se-ão tribunais de apelação.

Art. (m). O Juri terá a organização e as atribuições
que a lei ordinária lhe der.

Art. (n). A Assembléia Naciónal votará as leis neces
sárias para: unificação do proç:csso; divisão júdiciária; de
terminação de competência; divisão dos tribunais de ape
lação em classes com determinação do número de membros
de cada um; criação da justiça de paz, nomeados seus mem
bros pelo Presidente do Tribunal de Apelação; prescrição
dos deveres dos membros do l\1inistério Público c quanto
mais fqr necessário para a boa administração da ,Justiça.

Sala das Sessões. 20 de DCZBmbro de 193:3. - Ireneu
Joffily. He?'eetiano -Zenàide. - P"3reira Lira.

Jitstifieação

A unidade da magistratüra é uma das necessidades mais
palpitantes do Brasil. IsIo já tinha sido visto pelo grande
Rui Barbosa desde 1910 e se a unidade da jurisprudência não
justificasse medida de tamanha relevancia, a dura realidade
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do Br-asil onde os juízes- estão sujeitos ás contingências lo
cais a explicaria.

A unidade do processo não basta e as garantias do ante
projeto não adiantam grande coisa E' preciso que o magis
trado sinta que os seus únicos superiores são magistrados
também - e qualquer medida contra êles não são determina
das por interesses políticos, por compressão do Executivo e
sim em nome do bem comum.

Se pecuniariamente algumas magistraturas são mais
favorecidas, moralmente todas t!3m seu ponto de contacto,
nas injunções locais que tanto existem nos grandes como
nos pequenos Est.ados. - h'eneu Joffily .

N. 949

Substitúa-se, no Titulo l, a Secção ITr, pela seguinte:
Secção UI - Do Poder Judiciário:
Art. O Poder Judiciário da República será exercido:
a) por um tribunal superior, com a denominação de Su

premo Tribunal;
b) pelas justiças locais, organizadas pelos Estados, e pela

União, no Distrito Federal e nos territórios;
c) pela justiça militar.
Parágrafo único. Quando o exigir o aumento do serviço

do Supremo Tribunal, serão criados tribunais de circuitos,
distribuidos pelo país, para os exercícios das funções daquele
Tribunal que a lei de sua criação mencionar.

Art. O Supremo Tribunal terá a sua séde na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional.

§ 1.° Compor-se-á de quinze ministros, nomeados pelo
Presidente da República, dentre os brasileiros natos, de no
tável saber jurídico, maiores de trinta e cinco annos e no
gôzo de seus direitos civis e políticos.

§ 2.° A nomeação será sujeita á aprovação da Assembléia
Nacional, em sessão secreta, competindo, porém, essa. pro
vação. ao -Conselho Suprêmo da República, se a nomeação
fóI' feita, quando a Assembléia não estiver reunida.

Art. Os ministros do Suprêmo Tribunal serão vitalícios,
e perderão, unicamente, o cargo, por sentença judicial, ou
por aposentadoria compulsória, quando atiIigirem a idade
de setenta e cinco anos.

§ 1.° Os seus vencimentos serão determinados por lei, e
não' poderão ser diminuidos, sob pretexto algum, 'não estando
sujeitos a impostos de qualquer natureza. '

§ 2.° Nos crimes de responsabilidade, os ministros do
Suprêmo Tribunal serão processados e julgados por um tri
bunal especial, composto de seis deputados e seis ministros,
eleitos aqueles pela Assembléia Nacional" no comeco de cada
legislat.ura, e éstes, pelo Supremo Tribunal, na mesma oca~

sião, sendo presidido pelo' Pressidente do Supremo Tribunal.
§ 3.° Nos casos em que, por lei, a 'substituição se tenha

de verificar, os ministros serão substituidos pelos presiden~
r



- 483-

tes dos tribunais superiores locais, segundo a ordem que li
lei estabelecer.

§ 4. o O Presidente da República designará, dentre Ofl,
ministros. _o Procurador Geral da República, cujas atribui
cõ-es em lei serão definidas.

Art. Cabe ao Supremo -Tribunal organizar o seu regI
mento interno e a sua secretaria, propondo ao Poder Legis
lativo a criação ou a supressão de empregos, conforme a"
conveniências do serviço, e eleger o seu presidente e vice.
presidente, na fórma e pelo tempo que o regimento deter·
minar.

Parágrafo único. Compete ao Presidente do Tribunal a
nomeac,ão e a demissão .dos empregados da secretaria.

Art. Ao Supremo Tribunal compete:
i) processar e julgar, originária e privativamente:
a) o Presidente da República, nos crimes comuns, e o~

ministros de Estado, nos crimes comuns e nos de responsa
bilidade;

b) os ministros do Supremo Tribuna!, nos crimes co
muns, e os membros dos tribunais superiores locais, nos cri
mes comuns e nos de responsabilidade;

c) os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;

d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou
entre êstes, uns com os outros;

e) as causas e as reclamações, entre nações estrangeiras
e a União ou os Estados;

f) os conflitos de jurisdição entre os juízes e os tri
bunais de um Estado com os juízes e os tribunais de outro
Estado;

(J) a extradição de criminosos, pedida por outras na
ções, e a homologação de sentenças estrangeiras; ,

h) as ações rescisórias dos seus acórdãos;
i) o habeaS-corpus quando tenha sido denegado por

qualquer juiz ou tribunal local, ou pelo Superior Tribunal
Militar, ou quando a coação ou sua ameaça fôr feita .contra
funcionário federal, ou proceder de autoridades cujos atos
estejam sujeitos á jurisdição do Tribunal. ou se' tratar de
crimes sujeitos a essá jurisdição, em primeira instancia' ou
em última;

2) rever os processos findos em matéria criminal, a
favor dos condenados. nos casos e pela fórma que a lei de
terminar, compreendendo-se nesta atribuição os processos
militares e podendo a revisão ser requerida pelo sentenciado 
ou por qualquer pessoa e devendo sê-lo pelo Procurador
Geral da Re,púbrica, verificado por êste qualquer dos casos
legais;.

3) julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelas
justiças locais, em única ou em última instancia;

a) quarido na causa fôr, de qualquer modo, interessada
a Fazenda Nacional, e nela houver intervindo, como autora,
ré, assistente ou opoente;
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b) quando se questionar sôbre a aplicação de uma lei
federal, e o tribunal local decidir cont.ra a literal disposi
ção dessa lei;

c) quando se questionar sóbre a vigência, Ou a vali
dade das lei federais em face da Constituição, e a dec!são
do tribunal local lhe negar aplicação; _

d) quando se contestar a validade de leis ou atos dos
governos locais, em face da Constituição e das leis federais.
e a decisão do tribunal local julgar válidos êsses atos, ou
essas leis impugnadas;

. e) quando houver diversidade de interpretação da
mesma lei federal entre dois ou mais tribunais locais de
Estados diferentes, ou entre um desses tribunais e ó próprio
Supremo Tribunal; .

f) quando se tratar de questão de Direito Internacional
Civil ou Criminal, ou de espólio de estrangeiro, se a es
pécie não estiver, de modo diferente, prevista em conven-
ção, ou tratado; .

g) quando Se tratar de causa entre um Estado e ha
bitante de outro, ou entre Estados estrangeiros e cidadão
brasileiro;

h) quando se tratar de acões movidas por estrangei
ros e fundadas, quer em contratos com o Govêrno da União,
quer em convenções ou tratados da União com outras nações;

i) quando se tratar de questões de Direito marítimo e
na.vegação, assim no oceano, como nos rios e lagos do país;

j) quando se tratar de sentença, condenatória ou abso
lutória, em processo por crime .político, ou por crime co
metido contra serviços e interesses a cargo da União;

. 4) decidir:
a) os recursos interpóstos, na forma que a lei determi

nar, dos atos ao Poder Executivo, ou do Poder Legislativo
local, na hipótese da violação de qualquer princípio cons
titucional, relativo á organização das magistraturas locais;

b) os recursos interpostos das decisões da justiça local,
denegatórias de l.abeas-corpus, ainda que a decisão seja de
primeira instancia, e o juiz ou tribunal não o tenha conce
dido, por se considerar _incompetente, ou por julgar não
dever conhecer do pedido. :'

Art.. As sentenças e ordens do Supremo Tribunal
serão executadas pela autoridade judiciár,ia, que êle deter
minaI' e a que a rõrça pública, federal ou estadual, prestará
auxílio, quando por ela invocado.

Art. Os Estados, na organização das suas magistra
turas.o bedeccrão aos seguintes principias:

a) concurso para a investidura, nos primeiros gráus;
b) acessó por merecimento e por antiguidade, na pr~

porção de dois por antiguidade e um· por merecimento;
c) nomeação e acesso, mediante proposta dos tribunais

judiciários superiores, em listas organizadas pela forma que
. a lei determinar, podendo nas de merecimento entrar juris

tas de notório saber e reputação, embora estranhos á ma
gistratura; '"" '

d) vitaliciedade, não podendo o magistrado perder o
lugar senão pór 'sentençà, ou por aposentadoria voluntária,



ou na hipótese de atingir a idade de setenta e cinco anos,
em que será aposentado, compulsoriamente;

e) inamovibilidade, por efeito de não ser removido,
senão a pedido seu, por acesso vonluntário, ou por proposta
do tribunal superior local, quando assim o exigir o serviço
público;

f) dois graus de jurisdição, havendo sempr~ recurso
~ex-officio" para o tribunal súperior local, nos casos do ar
tigo. " n. 3, letras a, (, g, e j, sem prejuízo, porém, .das
hipóteses de jurisdição originária dos tribunais superiores
e do estabelecimento de alçadas para as pequenas causas;

g ) imconlpatibilIdade absoluta da função JudIciária com
qualquer outra função pública; .

. !L) irredutibildade de vencimentos, nos têrmos do ar-
tigo .. " § 1°, não podendo o seu pagamento, em caso algum,
ser retardado l;or mais de três meses;

i) fixação, em lei federal, do mínimo de rernuneraçáo
dos juízes das duas instancias, conforme as condições peculia
res de cadas Es-tado;

j) inalterabilidade da divisão judiciária do Estado, se
não no termo de cada decênio, contado da última.

Art. As magIstraturas locaIS, além das atribuições co
muns e or'dmárias 'que a lei local lhe conferir, terão sem
pre as mencionadas no art. .... , n. 3, leLras a, {, g, i, e j,
e as suas decisões, nas matérIas de sua comI;etêncIa, porão
têrmo aos processos, salvo nos casos mencionados no mesmo
artIgo.

Art. Ficam manLidas a instituição do juri e as justI
ças de paz, reguladas a eleição e a competencia destas pelas
leis locais. Além dos juízes vitalício::, podem ser criados juí
zes inferiores, de manda Lo limitado a certo tempo, para as
causas de pequeno valor e prelluru lIa:> ila Cll!lJ!JdCIlljI<.t da
quele:s juizes, regu!anau as I!1t::5Ina::; leIS as cundIçoes de no
meação dos juizci:í inferIores, sua competêncIa e tempo de
exercicio.

Art. Fica mantido, em toda a República,· o Ministério
Público Federal que, sob a direção do Ministro Procurador
Geral da República, será: organizado por lei.

Art. A justiça militar, para o processo e o j~lgamento

o.os crimes militares, compor-5e-á de umSupcrior Tribun.al
Militar. com séde na Capital ela H.epública. e de auditores e
conselhos necessários para a forni.ação da culpa e julgamento
daqueles crime5.

§ 1.0 Os membros do Superior Tribunal l\1ilitar e os
auditores serão vitalicios e só perderão os seus cargos em
virtude da sentença, rião podenrJo os auditores 5er removi
dos, senão a pedido, ou por necessidade do serviço militar, ou
por proposta do Superior Tribunal Militar, quando assim o
exigir o serviço púbEco.

§ 2.0 Será ~regulada por lei a organização da justiça
militar.

Acresccnte-se nas disposições transitórias:

Art. r. O Supremo Tribunal continuará constituído pelos
atuaIS Ministros, independentemente de novo título, devendo
ser completado o seu número legal pelo Presidente da Repú::':
blica, nos têrmos d!? art. •.•• , § 10 •
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ArL Igualmente, o 13uperior Tribunal Militar conti
nuará constituído pelos atuais Ministros, independentemente
de novo título, e da mesma forma serão mantidos os atuais
auditores e Os magistrados estaduais .

.Ar1. Os juízes de secção e os seus substitutos ficarão
em disponibil.idade, com todos os vencimentos, os últimos até
completar o tempo de seu exercício, sendo aproveitados os
primeiros, se quiserem, nas primeiras nomeações para os
t.ribunais superiores dos Estados, Distri,to Federal ou terri
tório em que servirem, e tendo os segundos preferência nas
primeiras nomeações da justica local de primeira instancia
das mesmas circunscrições,

§ 1.0 Os escrivães dos juízos seccIOnais serão aprovei
tados, em funções análogas, nos tribunais superiores locais,
ou nos cartórios de tabelião dos lugares em que residirem,
preenchendo as primeiras vagas 'rue aií Se verificarem.

§ 2.° Os demais funcionários .iudici:lis, federai!; que ti
verem vencimentos fixados em l~i, ficarão em àisI,onibili
dade com êsses vencimentos, até .) apr:>veit,lmento em cargo
de remuneração idêntica.

Justific!Lção

A nossa emenda é o projeto organb.:ado pelo Ministro
Arthur Ribeiro. Adotamos, nas ~u~s linhas f'ssenciais, a jus
tificação feita por aquele eminente magistrado, perante a
subcomissão que funcionou no Itamal'atí. Juntamos, r·ara
que conste ::de nossos anais, a "ua expGsição, l"essalvando o
nosso propõsito de, em plenário, desenvolve:- oulras ~\.I!lsi

derações em tôrno do assunto,
Sala das Sessões da Assembléia Nacional, aos 18 de De

zembro de 1933. - Negrão de Lima. - Allg1.GSto Viegos. 
José Maria de Alkmim. - Bias Fortes. - P. Matta Macha
do. - Polycarpo Viottí. - Furtado de Menezes. - Campos
do Amaral. - José Braz. - Clemente Medrado. - Gabriel
de R. Passos. - Augusto de Lima. - João peniào. - Mar
tins Soares. -Vieira Marques. - Daniel rk Carvalho. 
Wald01niro ],fagalhães. - Bueno B,'andão Filho. - LycuT
{lO Leite. - Delfim J.lforeira Junior. - Carmindo Rezende.
- Christiano ltfachado.- Mello Franco. - Odilon Braga.
- Raul Sá. - Celio Machado. - João Jacques Montandon.
- Belmiro de Me&siros Silva. .

A. justificação do ministro Artur ·Ribeiro, na subcomis":
são constitucional:

"Do Poder Judiciário

Não fosse eu o representante do Supremo Tribunal Fe
deral nesta importante comissão, que vai arcar com a dura
e pesada tarefa de lançar os lineamentos da nova estrutura
constitucional da nossa patria, e eu não sairia do obscuro
silencio que tanto convém ás minhas coIidições pessoais.

Essa ínfeliz e honrosíssima representação, porém, torna~

tão dificil e tão cheia de responsabilidades a minha situação,
já de si precária. por muitos titulas, qúe antes de dar início
á exposição do desempenho da delicada incumbência que me
tocou, eu ouso impr.orar uns momentos da vos~a benévola
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atenção,,""-para vos significar, em algumas palavras, não só
o motivo porque o Supremo Tribunal acudiu, pronta e pra
zenteiramente, ao delicado convite feito pelo eminente
Sr. Dl'. Mello Franco, quando titular interino ,da pasta da
Justiça, como porque não pude fugir ao penoso encargo que
êle entendeu confiar-me, simplesmente como um dos mais
antigos dos seusomembros ..

Em entrevista que o Diário ~Carioca publicou, em seu
número de 1 de novembro findo, já me referi áquele mo
tivo, externando-me, nos Eeguintes termos:

"Bem conheceis a situação do Supremo Tribunal na prá
tica do regime. presidencial e federativo, nestes quarenta
anos últimos, em que, á sombra e sob a tutéla dêsse regime,
a nação brasileira teve tão estupendo surto de progresso e
desenvolvimento que ascendeu ao nivel das grandes potên
cias mundiais, tendo tido lugar de relêvo, marcado pelo
talento e cultura dos seus representantes, nos mais impor
tantes congressos das nações do velho continente e do novo.

São enormes as responsabilidades que o Supremo Tri
bunal assumiu na prática daquêle regime, e que, hoje, longe
de repudiar, aceita, de animo sereno, todas, integralmente,
estando eu convencido de que a hit6ria política do nosso
país registará, com grande destaque, os assinalados serviços
por êle prestados, com a sua função constitucional modera
dora, na execucão do nosso sistema de govêrno, amparando,
dentro da esféra das suas altas atribuições, com isenção
serena e indefectiv·el, a liberdade individual e os direitos
privados, contra os excessos dos dois outros poderes, e con
correndo, forte e eficientemente, para a formação do direito
constitucional brasil-eiro, com notáveis arestos, que se en
contram nas coleções de suas decisões e nos livros dos pu-
blicistas pátrios. ..

Ainda hoje, êle se conserva, firme e com a sua habitual
serenidade, no cimo não atingido pelas convulsões que têm
sacudido o organismo nacional".

BE:m sei que em todos os tempos, os que têm tido os
seus interesses contrariados por decisões do Supremo, vol
tam-se contra êste, punhos· fechados, bradando contra a in
justica ·dê que se reputam vítimas, e ainda, há pouco, na
sessão solêne em que os nosso trabalhos se inauguraram,
ouvi o ilustre almirante Brasílio Silvado, cuja coerência e
disciplina filosófica muito admiro:e respeito, taxar de dis
plicência a ação do Poder Judiciário.

É preciso que nos entendamos E:Ôbre a significação do
têrmo. .

Si S. Ex. o empréga para ·significar o estado dalma
de indiferênça para com as paixões que estuam no ambiente,
eu reivindIcarei, com ufania. para o Poder Judiciário a qua
lidade de displicénte, pois êle o é, organica, essencial e' fun
damentalmente, devendo aplicar a lei e, de acôrdo com ela,
fazer justioa. acima de tudo e apesar de tudo, quaisquer que
sejam· os interesses feridos. e a grita que levantem, quais
qUer que sejam as consequências do seu ato.

É possivel que se ti'ate de um reclamo real e palpi
tante. A função, porém, do poder judicial não é atender
ás necessidades sociais, traduzindo a sua satisfação em um
mandamento imperativo e obrigatório - função esta perten
cente a outro poder, mas tão somente aplicar aos casos ocor-
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rentes o preceito legal, em que se .presumem ter- sido satis-
feita~ aciuelas necessidades. -
· . Darei alguns exemplos de fatos que, não há muito tempo,
ocorreram na vida do Tribunal.

O art. 80 da Constituição estabelece:'
"Poder-se-á declarar em estado de sítio qualquer' parte

do território da União, slispendenl1o-se aí as garantias cons
titucionais, por tempo determinado, quando a segurança pú
blicao exigir, em caso de agressão estrangeira. ou comoção
intestina.

§ 2.° O poder executivo federal, durante o estado de
sítio, restringir-se-á, nas medidas de repressão contra as p-se
soas, a impôr: 1) a detenção em lugar nã.o destinado aos
réus de crimes comuns; 2) o desterro para outros sítios do
território naclonal."
· Se, pois, o estado de sítio é declarado pelo poder com
petenLe, ficam, ipso facto, suspensas as garantias constitu
cionais, e é, perfeitamente, legal qualquer restrição á liber
dade invidual, salvo a detenção em lugar destinado aos. réus
de crimes comuns e o d·esterro para fóra do país.

Na vigência dessa suspensão de garantias, pois, é evi
dente que a coação àquela liberdade só Se póde reputar
legal, quando é violada, uma das restrições constitucionais,
sendo, sómente nesses dois casos,' admissível o remédio do
habeas-corpus.

Se o Tribunal. portanto, iterativamente e sempre, re
-pêliu pedidos fóra das duas hipóteses legais, não foi pela
indiferência dos seus membros para com às injustiças, por
ventur"a, sofridas, ou por submissão á vontade dos que, tran
~itoriamente, se encontravam armados de poderes quasi dis
cricionários, mas porque, se os acolhesse, se afastaria do
cumprimento dos seus deveres e procederia contra literal
preceito da Constituição, cometendo assim, o crime previsto
e definido no art. 207 do Código Penal.

O Tribunal, pois, cumpriu, rigorosamente, o seu dever,
não estando no ambito de suas atribuições impedir ou cor
rigir excessos, praticados á sombra de teJ:'minante e expresso
dispositivo da Constituição.

Agora é o momento propício para se estancar, de vez,
·esta fonte de abusos, oi'g:mizado ° estado de sílio, por sua
natureza, excepcional. e efêmer;o, de maneira que o poder pú
blico sómente dele possa lançar mão no caso de extrema
necessidade, de periclitar, sériamenle. a ordem pública ou de
exigência indeclinúvel da defesa nacional.

Bem conheceis as tentativas fracassadas contra o poder
constituido, que llesses derradeiros tempos, têm agitado a
vida do país. e esses fatos, em processos regulares, promo
vidos pelo 1\1. P., foram levados á apreciação do Poder
Judiciário, que os decidiu, rigorosa e escrupulosamente, ·rle
acôrdo com a prova produzida e com as regras de direito.
. O Tribunal, por .exemplo, conheceu de um processo de
conspiração, habilmente urdida contra o Presidente da Repú
blica - crime esse que, como é sabido, se acha definido no
art. 115 do citado Código Penal. .

A prova dada foi plena e abundantíssima, e o fato en-
quadrava-se, de maneira completa, na, definição legal. .
. Como, pois,-epoderiao Judiciário aeixar de p\lnir os que
foram encontrados em culpa? Não faltaria ao cumprimento
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de suas atribuições, se, na aplicação da lei ao fato, os .absol
vesse?
· Houve também diversos processos por crime de sedição,
e o Tribunal cumpriu o penoso dever de não- deixá-los im
punes. aliás aplicando a l.ei com toda a benignidade que ela
permitia.

O Poder Judiciário, pois, sómente foi displiçente, porque
se obstinou. apezar de tudo, em não deixar o. caminho reto
que a lei lhe tracára.
· O Supremo Tribunal, como vedes, tem gra.ves -responsa
bilidades, na prática do regime, em um pássado quasi semi
secular, de sorte que faltaria ao seu dever se deixasse de
atender ao gentil convite do 1lustr'e ex-Zllinistro da Justiça,
quando mais nüo fosse, para dar o seu depoimento sôbre a
execução da obra do legislador constituinte de 1891.

Resta o· meu caso pessoaL para rematar essas observa
ções preliminares. com que me julguei na obrigaç.ão de abu
sar da benevolência da importante comissão técnica, encarre
gada da elaboração do anteprojeto.
· A minha designação para, nesta comissão, em qUe há
juristas verdadeiramente notáveis, representar o Tribunal,
obedeceu. exclmivamente, ao critério da antiguidade. que, de
hábito, seguimos, em as nossas escolhas, e que, no caso, en
tendeu de seguir o nossO eminente Presidente. supondo ter
sido guardado o mandamento do art. 56 da Constituição da
República e estabelecida assim a presunção de perfeita igual-
dade entre nós. :

Não queira. pois, a comissão. pela minha inopia, julgar
mal da capacidade dos meus eminentes colegas, que, todos,
têm conhecimento;; especializados em todas as províncias do
direito, ll<1vcndo no Tribunal nomes que, pela cultura, de há
muito, transpuzeram os limites do nosso território.

É êsse o motivo porque aqui se encontra o mais hu
milde membro desta ilustre comissão.

A pl'âtica' condenou a dualidade de hierarquias
jU1'isdicionais.

· Pela representação de que me acho investido, coube-me
elaborar a parte do anteprojeto que diz respeito a9 Poder
Jucliciário.

A preliminar que. desde logo, se impõe é a de gabeI' se
se deve conservar a justiça .. dual. ou se se deve instituir
uma só hierarquia de jurisdições, tendo me seu fecho um
único tribunal. colocado na cúpula de todas eias.

Quarenta 'anos de prática do regime puzeram em com
pleta desnudez os graves inconvenientes da dualidade de
hierarquias jurisdicionais, que, aliás, desde o inicio, se vi
nham revelancjo.

Esses inconvenient.~s podem classificar-se em tres
grupos:

10, origem de constantes comtos, com grave prejuizo
para o regular andamento dos proce~sos;

20 causa frequente de incerteza . no ajuizamento das
caus"as~e de consequente insegurança da ordem jurídica, de

'terminando, não râro. a anulação de feitos de marcha l~nta
e .de custo dispendiosíssimo;
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3°, inteira deficiencia do aparelho judiciário federal.
Inúmeros têm sido os conflitos que, a todo momento

surgem, a propósito de que::tões concernentes aos _diversos
ramos do direito: - dão-lhes nascimento questões de direitõ
civiL de direito comercial, de direito marítimo e de direito
criminal, não sendo, infelizmente, sempre dirimidos rio
mesmo sentido e coma mesma orientação, o ,que desnorteia
de' modo lamentável, as partes e os juízes inferiores.

Ainda há pouco. ° Tribunal teve a sua atenção voltada
para uma interessante questão, relativa á harmonia entre o
princípio da universalidade da falência, consagrado na dou
trina e em a nossa lei, e o da competência especial da justiça
federal, estabelecida pela Constituição, para conhecer das
causas de direito maritimo, e das em que a União intervém
como parte.

Esta e outras questões têm sido decididas, diversamente
com grande prejuízo para a confiança na ordem jurídica e
para a magestade que devem ter as decisões judiciárias, além
do inconveniente embaraço que os conflitos de jurisdição
sempre trazem para o regular andamentó dos feitos, agra
vando a lentidão dêsse andamento.

Por mais claros e precisos que se tornem Os preceitos
legais, embora em número menor, subsistirão os conflitos
porque sempre surgirão questões de fato de natureza du
vidosa.

Um outro gravíssimo defeito da dualidade de justiças é
a constante nulidade de processos, por incompetência do fôro.

í:sse fato repetiu-se, com frequência, nas causas entre
litigantes domiciliados em Estados diferentes, e que, segundo
a Constituição, antes da Reforma, eram da competência da
justiça federal.

Enquanto vigorou essa competência, a jurisprudência
vária do Tribunal determinou uma incerteza das mais las
timáveis consequências, e eu vi serem anulados processos,
por incompetência do Juízo, depois de enormes despesas e de
pelo pretório, se arrastarem, em longos anos.

í:sse defeito ainda perdura, e perdurará, enquanto não
fôr removida a sua causa.

O maior incoveniente, entretanto, da dualidade de jus
tiça ou, melhor, de hierarquias de jurisdições está na defi
ciência insuprímivel do aparelho da justiça federal, e que
eu cataloguei em último lugar.

Sôbre êl:'te assunto, toda a preocupação tem convergido
para o desafôgo do Supremo Tribunal, com a creação de tri
bunais regionais ou de circuitos, passando para estes as
causas de menor valor pecuniário. A aparencia panoramica,
de fato, da justiça federal que se desenrola diante da vista de
quem é pouco perescrutador, é a que apresentam a sua su
prema côI'te e as mais ou menos perfeitas organizações da·
sua primeira instancia, nas capitais d.os -Estados, sem se en
xergar a miserável situação em que se acha, no r~sto do
país, nas demais circunscrições judiciárias em que ela ~
tristemente, exercida.

O afôgo do Supremo Tribunal, pela· formidavel massa de
processos em atrazo, constituindo uma verdadeira denegação
de justiça, era determinado por duas causas principais; 
pela existência dessa massa, por motivos de diversas proce
dências, sempre crescente e avassaladora, desde os primeiros
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anos do regime republicano, e pela sobrecarga advinda da
interpretação dada ao art. 60, letra d, da Constituição Fe
deral, amputando-se-Ihe a cláusula - diversificando as leis
dêstes - e que aumentou, excessivamente, o serviço do Tri-
bunal., -

Essa última causa foi afastada pela Reforma Constitu
cional, que limitou a competência inserta naquele inciso aos
litígios entre um Estado e cidadãos de outro, e a primeira,
graças ás medidas de emergênci e de caráter transitório
adotadas pelos, decretosns. 19.656. de 3 de Fevereiro. e
20.106, de 13 de Junho, ambos de 1931. vai desaparecendo,
paulatinamente, não exístindo, na atualidade, nenhum pro
cessso com dia, que, logo, não entre na pauta, sendo julgado,
sem a mínima tardanca.

Está, pois praticamente. demonstrado que, restabelecido
o seu antigo número constitucional, o Tribunal, com o es
fôrço habitual e com a longa prática de seus membros no
meneio dos negócios forenses. pode. perfeitamente. vencer
todo o servico a seu cargo, sem a necessidade da instituiCão
de tribunais regionais, de grandes dispendios e de vantagens
hipoteticas.

A deficiência do aparelho judiciário. porám, a sua ver
dadeira indi~ência encontra-:e na primeira instancia, fora
da sede da;; secções.

Em Estados populosos e de vastos territórios, como o de
Minas. São Paulo, Baía e outros, essa indigência revela-se
tão patente que parece incrivel que um tal regime tenha
subsistido por tantos anos. sem dar lugar aos mais clamoro- ,
sos protestos, pelo_ desabrigo em que, por tempo assim dila
tado. ficaram os mais importantes e legítimos interesses.

Nos Estados. como disse, só na sede da secção, a justica
federal tem ôrgãos idoneos, havendo, nas demais comarc'as,
suplentes leigos, que, como é sabido. são nomeados e manti
dos simplesmente para fins eleitorais e políticos, completa
mente ignorantes do serviço judiciário e até, comumente, sem
a precisa idoneidade moral.

Nas comarcas longinquas, a êsses suplentes leigos são
confiadas as mais importantes diligências pelo juíz federal e
por seu substituto, atenta a impossibilidade material deles
prôprios realizá-las, pessoulmcnte. Além dessa ünporLan
tissima função, que por fôrça das circunstancias, exercem,
ordinária e normalmente, aos suplentes cabe, nos casos ur
gentes. tomare autorizar medidas assecuI',atorias de direitos
ou preventivas de dano e perigo iminente, como inventário e
arrecadação de salvados, retificação de protcsLo de arribada,
de processos testemunháveis de sinistros, avarias e quaisquer
perdas, :embargos ou arrestos, assimm como proceder ás dili-'
gê11cias criminais. a bem da justiça federal.

Essa intervenção dos suplentes na repressão dos crimes
é imprescindivel e constante, e a ella se refere o decreto nÚ~

mero 4,780, de 27 de Dezembro de 1923.110 at'L 42, deLcrmi
nando que êles :prestem auxilio aos juízes substitutos, no
corpo de delito, exames, buscas, apreensões e mais diligên
cias necessárias ao descobrimento do crime e de seus autores.

Dessas diligências. na colheita das provas, depende, in
teiramente, a repressão dos crimes da competencia federal.

A ilustre comissão poderrá formar um juizo sobre o modo
por que essas funções são exercidas por pessoas entregues a
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outros afazeres e que, para executá-las, nenhuma capacidade
possuem, de ordem moral e de ordem intelectual.

Por isso é que de comeco, disse que era verdadeira in
digência a situação da justiça federal, na primeira instancia,
em contraste com a justiça estadual, que, ao contrário do que
se propala, tem órgãos idoneos em todas as comarcas do Es-
tado. - • -

Uma reforma, nesse sentido,· é, sem á menor dúvida, de
necesssidade indeclinável.

A meu ver, esse é o maior defeito da dualidade de hie
rarquias jurisdicionais. e a sua remocão. iria. sem reais van
tagens para a justica,· criar inconvenientes 'de igual monta,
pelo lado finànceiro, pois seria formidável a dotacão orça
meni.ári a exigida para fazer faGe ao novo serviç9.

O remédio para todos êsses defeitos está na unificação da
justica, tendo sido criada a dualidade mais como um corolario
Iogico do sistema federativo do que como uma exigência das'
realidades pnHicas.
. A dificuldade está na escolha de 'um sucedaneo conve

niente. Deverá a união chamar a si o serviço da justiça, de
vez que se não trata de matéria peculiar a cada unidade fe
derada? Ou dever-se respeitar a autonomia estadual, na or
ganização das suas magistraturas, dando-lhes as atribuições
que, hoje, pertencem aos juizes seccionais?

Aos Estados deve continuar a pertencer a orga
nização das suas magistraturas.

No meu conceito, a primeira solução fere de morte o re
gime federativo, tirando aos Estados o mais importante
apanagio da sua autonomia.

Como já disse, em outro lugar, um dos tres dogmas fun
damentais sôbre que se deve erguer a nova construção polí
tica do nosso país, é o regime federativo, com a dupla au
tonomia das grandes unidades federadas ~ dos municípios em
que elas se dividem.

Eu considero essa autonomia como uma conquista defi
nitiva do elemento liberal do nosso pais, e ainda agora a vi
consagrada, sem discussão, no primeiro artigo do 'a]).te
projeto.

Já o Govêrno Provisório. ao se instituir, por decr.eto
n. 19.397. de 11 de Novembro de 1930, achou de bom aviso
deixá-la consignada, em seu art. 12, declarando:

'''A nova Constituição Federal manterá a forma republi
cana federativa e não poderá 'restringir os direitos dos muni
cípios e dos cidadãos brasileiros e as garantias individuais
constantes da Constituicão de 24 de fevereiro de 1891."

A -forma federativa, de que fala a lei organica do Govêrno
Provis6rio, sem a autonomia estadual, real e efetiva, não pas
sará de uma simples etiqueta de contrafação. colocada sôbre
um regime essêncial e fundamentalmente unitário.

O objeto mais importante sôbre que essa' autonomia se
exerce, é, incontestavelmente. a organizacão judiciária de
cada Estado, que só será, verdadeiramente, antarquico, si lhe
for deixada a organização dos seus tres poderes; não s6 a do
executivo e do legislativo, como tabém a do judiciário.
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Subtraia-se aos Estados a atribuição de organizar as suas
magistraturas e transffra-se á União todas as investituras
judiciárias, e a muito pouca coisa ficará reduzido o poder
autonômico daqueles, e neste pontÕ. regredir-se-á ao regime
unitário, que foi a principal causa da queda do sisteI)1a mo
nárquico.

Na vigência mesmo desse sistema, a lei n. 261, de 3
de dezembro de 1841, que, como se sabe. foi uma lei 'conser
vnrlora e reacionária contra o espírito democrático·triunfante
do Ato Adicional, e até deu lugar a um movimento .armado
do elemento liberal da minha terra, não estregava tudo ao
govêrno central, pois dava os presidentes das provincias com
petências para nomeação dos promotores públicos.

Uma reforma que nos colocasse 'aquem da lei de 3 de de
zembro, colidiria tão de frente com os pricípios e tradições
do nosso país, que não poderia deixar de ter duração cfemera.

Niío se pode contestar que. nessa prática de quarenta
anos de regime federativo, a magistratura nacional.geral
mente, galgou, em prestígio, indepência e cultura de seus
membros, situações que. jamais. lográra, no regime anterior.

Eu conheço de perto a magistratura do Estado de Minas,
de que fiz parte. durante mais de trinta anos, e posso dar
testemunho do elevado nível que ela atingiu, á. sombra das
insLituições republicanas. não tendo o Estado regateado es
forcos e sacrifícios de 'ordem financeira.para lhes dar as
precisas condições de indepcncia e para atrair a Seu gre
mio as competências e as aptidões reveladas para a carreira.

Segundo creio, são essas as condições da magistratura
em São Paulo. Rio Grande do Sul e outros Estados da Repú
nEca, onde ela não pbde ter saudades dos tempos verdadei
ramente lominosos, em que, para a satisfação de odios polí
ticos e vingan~;as par Lidárias. um magistrado cra lanCado de
uma extremidade a outra do nosso vastissimo território e
assim obrigado a se transportar. muitas vezes. com família
numerosa e idade avançado. para regiões de climas inteira
mente diferentes do a que se habituára.

Tenho a convicção profunda de que um exame sereno
desprevenido e isento. das condições em que. atualmente. a.
'magistratura se encontra, na generalidade dos nossos Esta
dos. em confronto com a situação miserúvel no regime uni
tário. de que a República nos tirou, não poderá deixar de le
var á conclusão de que. neste assunto, caminhamos para a
frente e realizamos um verdadeiro progresso. çIe que se não
pode abrir mão, sem um lamentável retrocesso.

E' certo - ninguem o nega - que, em alguns Estados,
hom'c sérios abusos, em detrimento do decôro, do prestigio
e da independecia do poder judiciúria, e é. precisamente,
ne~;ta falba que a prútica paz em evidencia, que se apoiam
os que propugnam pelo retorno á União da reorganização de
todo o poder ,judiciário nacional.

:f; sses abusos. porém. podem, de fuLuro, ser evitados, por
dois meios. igúalment.e eficázes: 1) pela medida extrema da
suspensão ou mesmo da privação da autonomia das unida...
dades federadas que se não mostraram na altura de frui-Ia;
2) pela orgá-nizacão de medidas precautorias e de regraS in
flexiveis, a que a Constituição obrigue os Estado a se sub
meterem, na organização das, suas magistraturas.
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Com êsses dois importantissimos contrapesos, é impos
sivel que o inconveniente se renove.

Argumenta-se, em contrário á tése ora sustentada, que o
próprio traço essencial que, em princípio, separa o que· é
do domínio da ,união do que deve pertencer aos Estados, isto
é, a peculiaridade dos interesses locai!::, não tolera que Se dei
xe aOs Estaaos a organização das suas magitraturas, por ser
a distribuição da justiça um assunto de caráter eminente
mente geral e nacional e que nada tem que vêr com os in
teresses peculiares ás diversas regiões em que o nosso terri
tório está dividido.

A especiosidade do argumento dá-lhe" aparências logicas,
que, no entanto, se dissipam, desde que êle seja exap1~nado

com um pouco de atenção.
A distribuição da justica é, sem dúvida, matéria do mais

-vivo"'1nteresse nacional e um dos pontos mais importantes
sôbre que se exerce a soberania de uma nação; a sua orga
nização prática, porém, dependendo de um aparelhamento
mais ou menos complexo, não pode deixar de, intimamente
se prender ás condições peculiares de cada unidade federada
pois deve ser realizadda, conforme as condições existenciais e
exigências de cada região, de acôrdo com os seus recursos
econômicos e financeiros·e de acõrdo com os meios de vida
mais ou menos dispendiosos e que muito variam, de locali
dade a localidade.

Se é nacional, pois, a distribuição da justiça, é, acentua
damen~ estadual a sua organização.

Há ainda uma questão de alta relevancia que cumpre
encarar e que dz respeito ao pesadíssimo encargo que assu
miria a União, se chamesse a si todo o servico judiciário.

A entrega.dêsse serviço aos poderes federais acarretaria
para os cofres nacionais um vultoso onus, pois a União teria
de estipendiar as magistraturas de todos os Estados, sobre
carregando os seus orçamentos com uma despesa que, até
hoje, ·correu por conta dos tesouros estaduais.

:Êsse onus,·já de si de elevadas proporções, teria de ser
inevitavelmente, acrescido pelo equiparação que se imporia
entre os órgãos de funções análogas, nos diferentes Estados.
Um desembargador, por exemplo, modestamente remunerado
no Estado de Sergipe, em que a vida é, relativamente, barata
e o trabalho não muito grande, não poderia ter remuneração
menor, pela igualdade de predicamento, do que um Ministro
do Tribunal de Justiça de São Paulo. em que aS necessidades
da vida são, incomparavelmente ma1s exigentes ê em que o
número e a complexidade das questões agitadas reclamam
maior soma de esforços e uma cultura mais completa e até"
especialização de estudos, no vasto campo das disciplinas ju
rídicas.

iNessa párLe, o, acrescimo da despesa não seria, de me
díocres proporções, sob pena de- ou se praticar uma injus
tiça, remunerando, desigualmente, cargos de igual graduação
e despertando desejos de melhoria, ou de se tornar muito
desfavorável a situação de que, atualmente, desfruta a magis
tratura, nas grandes unidades federadas.

-Eis porque eu disse, há pouco, que a organização da ma
gistratura é um assunto acentuadamente peculiar- a cada
Estado.
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,'Não me parece, fundada a afirmação de que a federali
zação do poder judiciário °virá confortar os laços de coesão
entre as diversas partes dês-te vasto país, em que, no entender
de alguns pessimistas, estremecimentos surdos são sindrómas
certos de desagregação futura e iminente~.

'c- Devo dizer, antes de tudo, que eu me não alinho ao lado
daqueles que temem a separação, assim como não me arre
cr.io, por maiores que tenham sido os desacertos praticados
de um irromDimenio sériv do comunismo em nosso país.

A meu ver, tudo aconselha, a custo dos maiores sacri
fícios, se mantenha a unidade nacional, o mais formoso le
gado que o Império nos deixou, inteiramente consol.idado, de
sorte que não é crível que nenhum espírito sensato e de al
guma responsabilidade se bata contra ela, assim como para
resistir ao sovielismo slavo, temos, radical e profundamente.
plantados em nosso país os pricípios democrátiMS e, para
sus-tentá-Ios, uma classe, média, ·politicamente madura, que
em outros países, tem impedido, vitoriosamente, a invasão
soviética, não obstante a temerosa crise por que passam.

l5'e, porém, fosse de se temer o espírito separatista, a
federalização da magistratura, em vez de contrariá-lo, ser
'ibe-ia favorável, pois o descontentamento das populações
dos grandes Estaõos, vendo peorar a situação dos seus juízes
e a entrada imposta de elementos estranhos para OS quadros
das suas juridições, quiçá, traria logo, como consequência, a
idéia da separação, como um meio de se libertarem de um
jugo tão penoso e que, em detrimento de um seu interesse
vital, ía desviando para fóra do seu território o produto do
seu solo e da atividade dos seus habitantes.

Não é com a compressão e ofensa de interesses legítimos
que se há de manter a unidade nacional.

Nenhum inconveniente há na passagem das atrI
buições da justiça federal de primeira instancia para
as juridiçõe,s locais.

Demonstrado, como parece que ficou, não dever a União
chamar a si 'o serviço da justiça, cumpre examinar a última
solução, acima enunciada: a de se unificar o poder judiciário
respeitando-se a autonomia estadual, na organização das suas
magistraturas, e dando-se a estas as atuais atribuições dos
juízes seccionais, substitutos e seus suplentes. .

Esta é no meu conceito, à solução únieta, que consulta os
reais interesses do país - solução, aliás, de uma grande sim
plicidade e que tem a vantagem de reduzir as despesas pú
blicas, em vez de torná-las mais onerosas.

Atualmente, aos juízes federais compete processar e
julgar:

f) as causas em que alguma das partes fundar, direta
mente, a ação, ou a ãefesa, em disposição da Constituição
Federal; .'

2) todas aSeccausas em que, por ·qualquer modo, fôr in
teressada a Fazenda Nacional, e em que houver de intervir,
como autora, r,é, assistente ou opoente;

3) as causas entre um Estado e habitante de outro, e as
entre nações estrangeiras e cidadãos brasileiros;
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, 4) as causas movidas por estrangeiros e fundadas em
contratos com o Govêrno da União, ou em convenções ou tra
tados da União com as outras nações;

5) as questões de direito marítimo e navegação, assim
no oceano como nos rios e lagos do país;

6) ,os crimes políticos -e os cometiàos contra serviços e
interesses a cargo da União.

Todas essas atr,ibuições podem, sem nenhum inconve
niente, passar para a justiça ordinária e comum, desde que
a organização dessa justiça obedeça a princípios inflexíveis
prefixados no paclo federal, e desde que das decisões, sôbre
o assunto, proferidas pelas jurisdições locais de última ins
tancia, haja o recurso voluntário para o Supremo Tr.ibunal
Federal, que, atualmente, existe, para êsse Tribunal, das de
cisões dos juízes federais. _

A garantia, pois, subsistirá a mesma, integralmente.
Dir-se-á que se institue uma situação privilegiada para

essas causas, com a criação de uma terceira instancla.
O legislador constituinte de 1891, julgou, com toda a

razão, que se tratavam de interesses merecedores de uma
proteção especial, dando-lhes o privilégio, não de uma ins
tancia sómente, mas de uma jurisdição constitucional, cria
da, exclusivamente, para tutelá-los e garanti-los.

-Com a inslituÍl;ão do novo recurso, portanto, 'não se esta
belece um privilégio a mais; transforma-se, apenas, danõo
lhe, aliás, forma mais modesta, um privllégi& ja. criado pela
Constituição da República.

'Cumpre também não deslembrar qUe a terceira instap.
cia para certas causas não é sem precedentes: ela, de fato,
já existe, não só nos quatro casos em que o recurso extraor
dinário é admissível, como no de revisão criminal, nos quais,
todos, o Supremo Tribunal pode reformar sentenças profe
ridas, em última instancia, pelas jurisdições locais.

A passagem das atribuições acima enumeradas para a
justiça local pbria ponto final em interminaveis questões
que, sõbre competência; a todo momento, surgem, dando lugar,
não raramente, a julgados dissonanles.

1Sôbre a primeira questão, por exempló cuja extinção é'
um corolário lógico da minha proposta, a jurisprudência tem
tido muitas vacilações.

As questões constitucionais não ficaram excluídas da
apreciação dos tribunais regionais, como, á pr.lmeira vista.
parece resultar do arte 5°, letra a, da Constituição, que con
fere, privativamente. á justiça federal as causas em que, na
mesma Constituição; se fundar a ação ou a defesa, pois é' a
própria lei primária que prevê a hipótese de se questionar
perante aqueles tribunais, sôbre a constitucionalidade de
leis federais e de leis estaduais, dando recurso extraordinário
da não aplicação de lei federal e da aplicação de lei locaL
acoimada qualquer delas de inconstitucional.

Em face dêsses dois preceitos constitucionais, tem-se va
cilado muito sôbre o caso em que a lide deve ser ajuizada no
juízo federaL na hipótese do inciso a citado do art. 6°, tendo
firmado a jurisprudêIlcia que isso sómenté se dá, quando o
autor propõe a aç.ão, ou o réu organiza a sua defesa, fundado
aquele ou êste, direta c exclusivamente, em um preceito cons
titucional, sem a existência de uma lei local de pern1eio. Nos
demais casos, as justiças ·<1os Estados julgam as questões



CU\1~UtucioIlai5. de cllvuitacomoulru5 .'. qlwi~qtlet' .questões
sl1scHaclaS~nas·" causas suJeiÚis noscu conhecimento. .
:: J.ll'uliCIUl1cntc. asoll1çrro·Lem,apl'c:sentndo algumaclifiçlll~
dadc,enlllo'nlos8ubPs, o que,com a minhapl'oposlá, l)cl'de

.-:; toda a. impol'laücia, lJois' riqucstão : dCStrpUL'ece, implicita
mc.nLc, ficando· á juslü;alúcul II comllcLenciul)l'jvalivll pat'a
"de~linélal' o dirinür'l:qrlaslls (ll1cstõesconslillÍcionais. :,

O aUe (luis' sa!ient.:\-r. chamallc10a alcn!,'ão para. ê~l$l,
pCl1 Lo, .rôi,de;;um lado, que eu l'C.!110VO essa fOllll~ ele vacila';:
ç.ües, cci~outro lado. (,llC .oeixamo, !:lcssa malél'iaperlenceu':
sempl~e á. jusl iça: local, qtW aaprcciuv:1 e decidia.' eoncor'
J'ctlLcmenle. eoma justiça .fedel'aI. nu· vig'ênciadll Constilui-
C;ão da Rcpúbllcll.· " . ~., '. . ..

'. A::: (llÜl't~::i ql1türo :dni'scs dcaLt'ibujl;f1es.. cái" vani ag'ens,
pa;;s~:ú'ium pa'ra (I jur!ieitu'iulocaL incumparavelmenle mo
lho'l' llpal'ellHrdo c1oqUü'u federal, nas divct'sas-comal'cas'c!os
Esla(:u~~.de"de qllf~dt1~ rcspecLivus dedsõcs possam 6s. liti
gaúLcs l'.eCOl't'Cl' !Jura' o Supremo, Tribunal Federal .

. . Quanto tlscawms. da ]fazp-nda Nacional,' contituar:i o.
Cl1beL~ a última palavl'a ao. Sllpremo Tl'ibunal,. pal'ao qual'
deve c;dsLil'scll1pt'c aapeltl\;üo ç,1J-o(J'ido, de que. falalt lei
1.939, de 28

1
clc ugusLo de 1908, urL 7°, havcndoussü11 inteira

gm'antia paL'lI:~ll:: inl;(,t'csses fiscuis, isto ü, ::f'gáL'Ul1JiU de que,
'atualmente,gozam..: .' .. ' .... .'. ' .•.....•' - .' . . .

ES~a'gll~'ti-nLiu,aliás,se exist4:); conveniCnleme;1te, Ot'ga
nizaclano .pis lt'icloFedet'ul e 'nascapi tuisclos EstaçlOs,' fal ha~ ..
lJOl'complcto; em lodo o t:esto" dopais, .onde chá apenas.' sU
plentci',-de l'!~cónhecidu.in(:olll'petência,~o'ladoc1ejul'isdit;ões
10cai.~,.insríil'nrJo.l'a!! de absollllu'eonl'iam:a, pat'U todos o'~ in:
tresse5 ,entregues. a .sou. exame' e decisJio. ..'. .... .. ' .
. '>On.:icpot'ém,a, func.,\ào .vaiC'-S'anhat" m'aVcom li mudança:
~le Ótgi'io,'-é,noquc iHz 1'.t'SlJei!0 àmall~t'iu cl'iminal,"eni .quo'
pUl'eccminl'indú\"eisa~'queslões '. e c(lntli tos lJe ,im'L;dlt,:üo.

'Sühreê:'s'f~ ponto.ê patente a'i'rnpl'cvidôncin.. as~iméomo
e.dcJie:iencia . de expressüodo Icgislnclot'collst.ifui t1 tr.,limi- .
lando-se a. daI' competl!t1cia Ú. ~jnstlça' Jedel'ulpat'a. proccs:>ar
e ,julgat' Os cl'imcspolil.icos. . ". " .

. "'P,l'otlluls'nÚaa' Constitu)çi'io, disse 11111 got'onde,iuiz, logo
se I'CVelUl'alll a:' del'iciencias do lll'L, (jO.rl~clalllalldo a ~X,:",/

'tensüo' daquela ..COrtlllcIJt:ncia a: Olltl'ÇlSC.U~os, .•.. . .
, C'mIO (\al'ia c(1111aa Uniüo dos':.:el'vit;'Oii cinll't'c::s.es qne
lho l'i('a\'am~!tllt'llgueS, se Ih!l lião compelisse, se llr~ nlll po- ,

. e1el' extl'llnlw ricusse depcndendo. a aplir.:lI:iÚJ das. siltwües
destinadas ú del'e:::l\ f~ pl'olet~fio dêsles set'vit~os (! inte1'esses?

'COI11\lctil'-lhe-ia o pl'ivilégio de eUnhUl'J110eda,o cIit'eito
ele "cl'iat' dl'lel'minados impn~to:', tel'iulltll pall'inll)nio, no
'I!1Nll'ia i'uncioIH1I'ios; ol'g'lInizar·ia. 1'el)ul'l içõ..:,:. mas seria i)l1
potente p:u'a impedir.!! 1'('pt'imit' afalsil'iclWiio da moeda que
l'l11ilb:;;e, ct'uzal'ia ,08 IIt'a\;08 dinnledo ennLI'nbnm/o. do pe-'
cul!lto, dQ8de8,~ios rllnci~nuis, dos atcnlarlos contru a l'ogu- .
ltlt'ldarl{~, ti boa o.t'd(~m e o 1l1'l!:;Ugio da,.; sl1l1s!'epal'l,iI,'ües.,. '

..~('l'in .o dispat'ute, o ,nbsUt'docl'igido cmsit1lcmade go-
\'êt'l1o, ~('l'ia a lIegnr;i'io da sobet;unin." .' .

Darla .udt~alidade rle hicl'urqllias .illdicilll'ias, c:õ:;;as
observaçÕes si1oi-'perfeitnmcnte "lógicas, r não é, t'igOl'OSU
llIenlc, ilnlll"'lpl'Ja a' t!el1ominnl;.\i1ode poder cslra,nho pam
df}sign~r li ,justiça local..;... dcnominacü.o esstl. que s{!l'ia in:-

\:tJI.Li1;II·:lll ':32
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admissível, desde que essa jq,stiça se articule na justiça na- .
ciona! como está feito na proposta que ora apresento.

P~r causa da lacuna apontada da cláusula constituicio
nal, leis ordinádas IH'ocuram preenchê-la, e surgiram, su
cessivamente. as de n. 221, de 24 de novembro de 1894, ar
tigo 20. de n. 2.110, de 30. de setembro de 1909; arL 23, e
de n. 4.780, .. de 27 de dezembro de 1923, art. 40.

");ão foram~ tranquilas, diz ainda o mesmo eminente
juiz as aplicações da primeira daquelas leis, formando-se
duas correntes uns. afer-rudos á letra do' texto constitucio
nal. entendiam que· ela havia exorbitado e lhe negavam exe
cução, havendo sido nesse sentido, proferidos alguns
acórdãos; outros, subordinando a letra ao espírito da lei,
consultando, de -preferência, os princípios fundamentais do
regime e atendendo ás necessidades vitais da nação, susten
tavam que essa lei mais não fizera do que declarar uma
competência que estava implícita na Constituição por ser
inerente á forma de govêrno que ela instituía."

Venceu, afinal, essa seg'unda opinião, que, na jurispru
dência, se tornou pacífica, sendo de admirar que, na reforma
de 1925, não tivesse sido corrigida a deficiência do texto
constitucional, que continuou a ter a redação defeituosa an
terior.

A própria expressão - crimes políticos -, pela quasi
impossibilidade de se obter uma conceituação precisa dessa
classe de crimes, tcm ,dado lugar a conflitos sérios, havendo
quasi degenerado. de uma feita, em luta armada, que se eYi
tou, pela compensaç;ão entre a impetuosidade a.paixonada e
pouco inteligentc ele uns c a prudencia refletida e hábil de
outros.

Refiro-me ao conhecido caso de :i.\Iontes Claros, sObre
que proferi longo voto, no conflito de jurisdição n. 8GS e
que: se encontra publicado na Revista de .Jul'ispr·udência,
voL 10, pag. 17, tendo eu me manifestado pela competen
cia da justiça local, em contrário á opinião solenemente ex
tcrnada pelo então Presidente da República, que, em men
'sagem dirigida ao Congresso Nacional, sustentou a compe
tência da justiça federal.

O Tr,ibunaL contra três votos apenas, acolheu aquela
primeira opinião, decidindo o conflito a favor da competên
cia da justiça local, em acórdão de 25 de julho de 193(}.·

.A pas5agem, pois, ·dessa atribuiç;ão para a justiça local
secará, definitivamente. e5sa fon te de conflitos e até de
ameaças reais á tranquiHdade pública. .

Com a tranferência dessas atr·ibuições para os tribu
nais loe.ais, muito lucrará a causa ela justiça, desaparecendo
u?1a ol'lgem. constante de conflitos e, do mesmo passo, JIlU
nomdo-se o aparelho judiciário, nas diversas cirCIJnScrições
ou comarcas de cada Estado, de órgãos muito. mais -idôneos,
para a colheita das provas e formação dos processos, do que
os atualmente existentes alí, com a denominação de juízes
suplentes dos substitutos federais.

Em conclusão:

Eu não encontro nenhum motivo. nem d('\ órdem doutri
nári~, Deu: de. ~i:'dem prática, que desaconselt~ a -outorga das
atuaIs atl'lbUl(:oe~ d05 juízes federai~ :\:5 justiças organiza;:.
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..jas pelos Estados, de aClh'do com a5 princípios básicos pre
fixados pela Constitui<:ão da República.

E', essencial que a Constituil:ão Rederal fixe prin
eípiose e normus a que os Estados se deYem subor
nar, na organização e manutenção das 5ua5 magis
traturas.

'Ires ordens de moliyos exigem a prefixa(:fio constitu
·eional de norma5 a que 05 Estados ni"w lJorlf'riio rug·ir, na
·..organização e manutenção do :;eu poder .il1cli~i;í.l'ili:

1°, o caráter nacional rIa di:;tribuição da .iu:;tiça, que
·não é~ maLél"ia peculiar aos diycl':'Üs EstarIas (J.. ~1Ue a nação
se compõe;

2a , o exercício de atribuiçõe,:, que ora 5ão concedidas
:ás .iurldições locai:; e que Cllvolyem ill1pOl'Lantes intcl'cs.;;e5
da União;

sa, a prcvenc::ãodc graves abuso:;, quc, contra a incIe-
·pendência c regular funcionamento da magistral ura, lt~m

sido cometido em algun:; Estados e i'L sombra da sua auto
nomia.

Respeitada essa autonomia, quanto i'L organização .iudi
ciária, é e:;sendal, no entanto, que ela fique subordinada. a

· certo5 princípios fundamentais, impre:;cindíveis i'L bua ad
.mini5tl'ação da .iustir;a.

J:;sse5 princípio:; 5ão os seguintes:
1°. concurso para a inyestid1.lra, rI;>';' primeiros geaus;
2°, ace:;so por merecimento e por antiguidade;
3°, perpetuidade e inamovibilliàade;
i O, dualidade de insLancia;
5°, incompatibilidade absolula da função judiciária com

qualquer outra fun<:ão pública;
6°, pomeação e acesso, mediante proposta dos tL'ibunais

· ·judiciários superiores;
7°. irredutibil,idade de vencimenlos e seu pagamenlo

.efetivo;.-
SO, fixação, em lei ordinária federal, do mínimo de re

muneração rios .iuízes das duas instancia5, conforme as con-
,jições peculiares de cada Estado. .

Com essas caulelas c ô:;ses' salutares contrapesos. a5
magistraturas locai,: oferecerão todas as garantia,: de :inde

.pendencia, isen<:ão c serenidade para -as suas decisões.
Devem-se. entretanto. rodificar eS5as garantia3 com

um recur:;o de marcha ri'Lpicla e pronta, como é o habeas-
.. corpns, de que- a parte lesada lance mão, para o restabeleci
mento imediato do seu direito, competindo ao :3uprcmo Tri
"bunal Federal. ::tmpará-la contra a transgre5são do manda-

-:mento constitllcional. -
_-\.s5inLtlllelada a sorte da magistratura local. ela ficará

"em condições de não at.ingir a sua nobre e elevada fi
nalidade, que foi, at.é a.quí, o seu objetivo, como de desem
penhar. cabalxnenle, as atuais funções dos juízes federais,
~·sêiido de observar, _por último, que, com essa reforma. em
::n.ada se aumenta o servir;o da segunda ::J5tancia federal.
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São (}"te;: os fundamentos. ilustre comissão. da reforma.
qUe ofereço áv assa apreciação e submeto á vossa esclare
cida censura.

A minha Pl"Oposta representa um meio têrmo ju
rídico entl'e a unidade da magistratura, a cargo da
União. e a dualidade criada 1)ela Constituição de 24 
de fc\'creiro de 1S!H.

em dos maiores gênios que ahp.manióade produziu e·
que. mais profundamente lhe imprimiu nos destinos a sua
fei(~ão indi"idual, dizia, no crepúsculo da sua glorIosa exis
ll~ncía :

":\. minha g16r'ia não é ter .ganho quarenta batalhas.
\Valcrloo apag31'á a lembrança de tantas vitórias~ O que
nada apagarú, o que vi\'erá, eternamente, é meu código
civil. "

.::\"apol('ão tinha razão, quando assim se exprimia sobre
a excelência do código que tomou o seu nome, e êle perdendo
o impéTio sêbre os po"os, conlinuou, como 05 romanos, a go
verná-los, pr meio dos prin0r~ios consagrados em suas
leis ~

J::sse código, no dizer de um escritoI", é uma das muis
beias olw:ls <'aírJas da mão dos homens. e a sua beleza está
não só na sua simrJlicidade, clareza e pÍ"ecisão,' como no sen
timmto de medida, nessas grandes quaiiclades elo gônio gr-c
colaLino, que vai de l)ytagoras a Pascal.

O segredo da duração cIo código francês reside, prin
cipalmente, no sentimento da meQid:::, a que Napoleão votava
todas as suas preferências.

,Já 11a proclamação dirigida, em nome dos Lres côn
sules, logo após o 18 Brumário, dizia êlc: ":\ moderaç.ão é a
hase da. morul e a primeira virtude do homem. Sem ela, o
homem não passa de um animai feroz. Sem ela. pode existir-
uma fação. mas nunca tUn go\'êrno esl:i,,(~l.· .

'~rais tal'ele. ôle dizia ao Conselho de Estado: "Todos os
males que a 110ssa bel<l Fran\:u tem sofrido, devem-se atri
buü' a es>;u LcnchI"(1Sa melaHsicc, que, procnrand'), com suo
lilcza. as primcil"as cansas. qUl.'l' sobre e:-:sa base fundar a le
gi.slaçüo dos povCls, em lugar- d", adnpl ar ns lei", ao conheci
mento do cO'I'U(;::o humulw .. ás li~õf~s r.a história."

"Es<'u frneurosn )J/.r:wii,~i('u. :mola :\-lerl~.ikovsky. de que
::"apoleão fala. é a ideulogia da:' extl"('ma;; ['f'volncionár-ias. a
que êle upüc a medida divina. o JIIf':;:;O (I'rlnine.- - .

-O c6digo rrallel~s IOgl'Ol1. ap('lUr d:!:" suas impet"feirões
f.' l:1C1111as. a maiOr soma dI' pqllidadc l~ l'alijo que os llomens
ainda .nüo tinham colocado nas lr'j;;. Con:"ugranrlo a ignnldade
sob forma sólida, indestrutíwl. (', por êj(>, a Revolução assim
pleno efeito jurídico da vontadf! hUnl:ot1la. nêssE\ S{~II:.ido. '::10
codifica a Rcyoluç.ão. Xêle. a mafél'ia ardente concretiza-se
sob forma sólida, indestrutíveL c, por êle. a Reyolução assim
se faz granito e bronze. Em toda coisa, ha um meio Lêrmo,..
uma obra de justo mio têrmo jurídico." .

}:;' êsse m.eio UJ.rnw :ill.1·fdico,'" com que XalJoicüo conver
Leu em granito e bronze indestrutível a matéria candente e
amorf:~ rr~le a RevoluçITu lhe fornccüu, que eu me esforcei
por atll1g1 1'. 11a parte do anteprojeto que, por força das eir
cunslanein;;. vciucaÍr nas minhas mãos inábeis.
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Entre a dualidaded,~ justiça. malsinada pela parte mais
-radical rIOE' elementos que. em 1930, empolga;:'am a adminis
tração do país. e a unidadp do poder judiciário, que. entre
gando ;í L:niãotoda a organização judiciária nacional. eu
procurei um justo meio Lêrmo jurídico. em que. no ,meu con
ceito, evitei 05 inconveniente5 daquella dualidade, sem ofen
der a eS5ência do regime federativo, 'lue, é uma conqui5ta
definitiva do elemento liberal brasileiro e que já" tem.;1 con
sagraç;ão ce a beleza com que o tempo sabe ornar 05 objetos.

Fei ta C5sa justificação preliminar do princípio -domi
nador da proposta, paS50 a expôr as bases constitucionais em
':Iue, a meu ver, 5e deve assentaI' a organização judiciária da.
::República" .

X. 991

Ao art. 17 - Diga-se:

Ar!. 17. O Poder Judiciário 5erá excrcJOo por Tribu
nais e juizes, distdhuíclo:,: pelo p.:JÍs; ao seu órg5.o supremu.
int8rp1'cte máximo ela Constituição e das lei5, incumbe m~lIl

ter, pela jurisprudência. n llllidaG(i! do direito nacional.
"\"juslic::a militar SI!]'Ú ]'egida 1)0]' lt'i e5pecial.

hlsUficaçao

Concl1lsivo.mente. de modo conclusivo. participa dos.
-dois significados da pala',"j'a conclusão: "aLo de concluir", ~

"'ila(:ão, dedução", Sf'm falar no da terminologia judicial.
PareCe preferível usar a expre:"são cons.agrada - "int.er

'pr'ete máximo da consLitúic.:iio". acrescentando-lhe. coerente
com o princípio da .Tnstiç:1 nacional. adotado no anteprojeto.
- "e elas lei::;". Também a unidade do direito de\"e subordi
·Tl.ar-~e á r(';;:frição do rlireilo "nacional".

Sala das Sessões. 1G ele (l(,:lembro de H133. - Clement'~

Jlarirmi. - Atlila A1I/oral. - LallJ'n Pa.~,~o. - J!anoeT.
Xo·vrLCS. - Plllllo Filho, - F•.1J't"'l"11111cs Xel/o. - A1'1lO!tl
Sil'Crl. - .11 edeiros ;Yc/:'o. - r.r~ollcio Galriio. - Alfredo
J!f1H'(õrcníws. - Gilcu() ..1111(1)'Ol. - flrnJlero Pires. - "\1'
t/w,· Seiva, - Al'linclo [,COll":. - Pacheco de Oiiceij'a.

X. 992

Ao ar!.. 48:

Art. -'18. São órgãos do Pol!('l' Judiciário:
a) o Supremo Tribunal, na Capital da união;
b) os Tribunais de Relac;.ão:-nas capilais dos Estados e

·dos Territôrios. e 'no Distrif.o Federal;
c) os .i1..1izes de direito e tribunais de primeira ins·fan

'da, nas sedes das. comarcas c no Distrito Federal;
d) 05 juizes de~têrmo, nas respcctiyas sédes;
e) os juizes de p.az de eleiçfio popular n:ls sédes dos

-distri t05.

"É m~nfic1a a instHuição do .Turi, com a organização e
as atribuições que .u lei ordir-:-h'ia Ih e der e assegurada aos
.que peranteêle comparece;~2..;f. ..~. Jefesa pessoal c a livre

ó'
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escolha do defensor. ~Sel'i sempre de sua competência o jul-
gamento dos crimes ?\'lfticos."

.TustificalJão

I -,.- Imbuindo-se de um espírito pal'tícularista, a jus_o
Uca dos tribun.ais especiais é, sempre uma 'h,;tiça vesga.
Para assegurar os interesses da UniãG hasta estabelcer re-'
curso para 6 Supremo Tribunal das decisões em que fôr 'in-o
teressada.

O Tribunal de Reclamações, manifestação do espírito
da burocracia judiciária não se justifica pois.

Ir - ?I'fantido o juri (e não é !naü que se mantenha com
funçõclS restritas;, deve-s6 fazer-lhe referência ao enume
!'ar os órgãos ela ,Justiça e assegurar perante ê!e, como é da
sua natureza, a defesa de conciência. que não deve ficar'
exposta a lcis ordinárias. O julgamento dos crimes políticos·
devc caber-lhe, como propõc o anteprojeto.

III - O juiz de p.az de eleição popular é uma tradição·
democrática que convém conscrvar de maneira obrigatórir.
e não l'acuILaliva, como faz o anteprojeto.

Sala das Sessões. 16 de dezembro de 1933. - Clemente
Jlariani. - Attila. ·Am(I1'aJ. - Lau1'O Passos. - Manoel
Novaes. - F. Magalhães Netto. - Paulo Filho. - Arnold
Silva. - Medei1'os Netto. - Gileno Amado. - Pacheco de
Oliveú'a. - Leoncio G/).l1·(Ío. - Alfj'edo Mascrn'enhas.
Homc')'o Pi1·es. - A1'thUl' Neiva. - Arlindo Leoni.

:N. 993

Ao artigo 49 § 1° letr.a b - Onde se diz: "dois terços
por antiguidade e um terc<o por merecimento" diga-se: "um·
terco por antiguidade e r:r;is por mereciment.o".

O ma is como estã.

Justificação

..:\ prcponderancia l!ú::le. alcln de motivo de ser mais
magistralura, é f.alho. porque não dá lugar a prer:;liar o es
fôrço, o zelo e a inteligência revelados pelo magistrado.
?\'ecessúrio é que ao lado de tal critério, venha o do mer~-'
cimento, de maior valor inegavelmente. '

A preponderancia l~cste. além do motivo de seI' mais·
frequentem.ente g'alardoado o mérito, é um incentivo para

·que os magistrados se esforcem, sa!ientem-sepeJa cultura:
e correção, no inluit.o de auferir vantagens morais e ma
1eriais.

É poderoso falar de formação de magistratura idônea,
mOra~ e intelectualmente. - A~f"edo !ffascarenha.~. -:- Pa
(:!Ieco de Oliveim.. - A~'nold S·ilva. - Leonc:<1 Galr(Ío. -"
Fl'ancisco Rocha. - Homero Pires. - Lauro·· "\V. Passo~,
.Medeiros Netto. - il,la.noel 1Vovacs. - Arthur Neiva. -.
Paulo Faho. - Jlarques dos Reis. - A. Leoni. - Cle-'
mente lrlariani. - Eclgard Sanches. - F. Magalhães Netto.
- A.. Uila .4.maral. - Gileno ".1mado.

N. 994

Ao .art. 49, § 1°, letra c - Acrescente-se, depois da·
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palavra final - "aceitaI'" "quando por merecimento, depen
dendo sua recusa da aceitação pelo Tribunal de Relação".

Justificação

o ,juiz que tem acesso faz um progTf~SSO na carreira
abraçada, do qual defluem, ah;m de vantagen;;; morais, n.s
materiais de melhoria de vencimento:s e perspectiva de apo
sentadoria em condições mais vantajosas.

S6mente uma cu'usa muito de valor para éle poderá le
·vá...lo a renunciar tais benefícios.

Mas poderá ser olla prejudicial aos interesses sociais ou
ser mais vantajos.a á sociedae a sua actuac.:ão em co
marca outra, de superior entrancia. E como o interesse
geral sempre Se sobrepõe ao individual e () Tribunal de Re
lação, órgão mah elevado da JustJçano Est.ado, é o com
petente para conhecer da convenicncia ou necessidade da
remoção. necessário se torna que conheça dos motivos da
recusa do juiz, julgando-os procedentes ou não.

Sala das Sessões. de Dezembro de 193:3. - .4.lfredo
Mascarenhas. - Pacheco de Oliveira. - Arnold Silva..

'Leoncio Galrão. - Franâsco Rocha. - Homero Pires. 
'. I.auro Passos. - Jfedeiros !Vetto. - "Mano-al Novaes. 
Al'tft1l1' Neiva. - Paulo Filho. - Narques dos Reis. - A.
Leoni. - Homeru Pires. - Clemente MOI'ia:ni. - Edgar,1
Sanches. - F. Maaalhães Netto. - Attila Amaral. - Gi
leno .4.1)1ar10.

N. 995

Ao art. .\9 - Diga-se:

Art. 49 - § 10 - em vez df~ "que neles tiverem ex-
clush'amenle jurisdição", "com jurisdição restrita. ao
seu lCl'ritóri o" .

. f) fixação dos vencimentoi' doi' dei'rmbargadol'es em
auanliil, no mínimo, igll<~\ aos vcncill1l'Illos I.' verba dI' rl~pre

s'entação elos Secl'el:'ll'ios de' E;:tado: l'ixal::io doi' vene"imentos
dos jllíz,~s da capital enl dois Uircos cios desembargado
res e gradação cios vcncimento::: dos .iuizes daR várias en
trancias e dos têrmos na base de 80 % dos de entrancia su
pCriOl'. para aqllf~lei' c doi' dria entrancia para êsle,;:.

]ustificaçtÍo

E' prl'igoi'o r!eixar :i. ll'i federal n fixaáo dos vencimen
tos dos .iuíze,;:. As condi\:ües ])eculiares de carla Estado são
dificilmenle apl'pnrlida;:: pelos que não lidam inl.imamentc
com os seus problema,;:. A emenda inspirou-se no anl.epro- ,
jel.o da Reforma da Justiça. organizado pelo Minist.ro Be~to

de Faria e pelos 81'S. Carlos Maximiliano. Candido de Oli
veira Filho.' Miranda Valverde, 'Pereira Bragà e Otavio
Kelly. A outra emenda procura corrigir a expressão usada.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mal'iani. - .4.ttila. .4.maral. - La.uro Passos. - Paulo Fi
lho. - F. JIa.galhiles Netto. - Arnoul Silva. - Medeiros

·.Yetto. - Leoncio Galrão. - Al{J'edo Jlascarenhas. - Gile-



- 504

no A.mado. - Hom'3ro Pires. - Art/Lur Neiva. - A. Leo
l1i. - Jlanoel .Yovaes. - Pacheco de Oliveira.

N. 996

Ao art. 50. Suprima-se, na letra a tudo o que vem após
a palayra "compulsória", substituindo-se a medida àli de
terminada pelo seguinte artigo. onde' convier, dentro deste
capítulo: -

Art. :Mensalmente. os escrivães de todos os Juízos e os
secretários de todos os Tribunais. sob .pena de demissão de
cretada obrigatoriamente pelo Poder Executivo. a requeri
mento de qualquer interessado. comunicarão aOs presidentes
dos re:õpectivos Tribunais de "Relação a lista completa dos
feitos conclusos aos. respectivos Juízes ou Desembargadores
para despacho, decisões, sentenças e votos em separado. e
cujos prazos hajam excedido, o mesmo fazendo o- Secretário
do Supremo Tribunal ao seu presidente e em relação aos
fei tos submetidos ao seu julgamento. O excesso de prazo re
lativamente a um mesmo ato consignado em duas listas
consecutivas provocará, não obstante qualquer justificativa,
a aposentadoria compulsória do Juiz, Desembargador ou Mi
nistro que nele houver· incidido.

Parágrafo único. A lei fixará os p.razos dentro dos quais
os Ju'zes, Desembargadores e Ministros deverão dar os seus
despachos e sentenc;as, lavrar as decisões conjuntas ou emi
tir os -'votos em separado" .

.Jnstificação

A aposentadoria compulsória visa afastar do cargo o
juiz que se torna ineficiente. O limite rígido é condenavel
pela desigualdade que vai de caso a caso. O limite progres
sivo s6 se poderia conceber. logicamente, na escala descen
dente. conforme fosse aumentundo a importanciu du função
Repelido por lorJo~ os membros da subcomissão, quando su
gerido (aLa ela ses~ão de 23 de janeiro de 1933), surgiu. inex-

:plicavelmentc. no anteprojeLo.
--\. ('nwntia fixa um _critério segundo o qual a ineficiên

cia do Juiz, se l'xistenl('. lia de se manifl~slal' e acal'retal'ú
falalmente a sua al)Osenlur;iío compulsória, Resolve, além
di~so O' pl'oblcmu nncion:J1 da Justi~~a. rapida.

Sala das Sl.':'súes. Hi de Dezembro de 193:3. - Clemente
Jlm'i/lni. - A.lUla .~maral. - La.uro Pa.~,~os, - Po.ulo Pilho,
- Fi'fmci,~c() flodw. - Marques dos Reis. - Ed(Jard San
ei/e:$. - Arnold Sil'va. - Al'lhu1' Seiva. - Homero Pires.
- JledéÍ7'o.~ Netto.

1\'. 997

Ao art. 51. Redija-se:

"O cargo judiciário é absolutamente incompatível com
outro qualquer de car-áter público, ainda na hipótese de dis
ponibilidade. A violação dêsse preceito imPortará para o
mag-istl'ado na perda automática de todas as vantagens,
prerogativas e dô próprio cargo judiciário".
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Justificação

Como se acha redigido o artigo, no anteprojeto, poderia
5e arguir que a perda ;:e limitaria ú função.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 19:33- - Medeiro.~

Netto. - Leoncio Galrúo. - Pacheco de Oliveira. - Attila
Amaml. ~ F. Maaolluies Setto. - Gileno Amado. - Fl'an
cisco Rocha. - Lauro Passos. - Al'lindo L-~oni.- - Cle
mente Jla1'iani. - Ed{Jal'd Sanches. - Alfredo J[ascarenha.~.
..:.....- Manoel Novoes. - Arthur Nei'l)a. - Paulo Fillio. - Ar
nold Silva.

l". 998

Ao art. 52. Redija-se assim:

"E' da competência exclusiva dos Tribunais organizar
seus regimentos internos e suas Secretarias e nomear os
seus funcionál'ios. propondo á Assembléia l\"acional ou ás As
sembl(~ias estaduais a criação ou supressão de empregos, res
peitados, quanto á nomeação, licença e exoneraç:.ão os prin
cípioi' eslabclJcidos nesta Con~tituição".

. Suprimam-se os dois parágrafos, por serem matéria de
regimen t.o inLerno.

Sala das Ses;:ões. 16 cie Dezemhro de 1933. - Clem.ente
.Jla'/'iani. - Attilo. Amaral. - Lmo'o Passos. - JIanoel No
vaes. - Paulo Filho. - F. Magn.llúle.~ Netto. - Arnold
Silva. - Mede·i'/'o.~ Netto, - Leoncio Galrão. Alfredo
ll'fasco1'enlws. - Gileno Amado. - A1'thu1' Neiva. - A.
Leoni. .:-.. Pacheco de Oli1.~3ira.

:I. 999

Ao art. 5:3. Diga-;:e:

" ... de 15 minisLro:, ... '·
c, arleanLe.

.• . " 111n iOl'c5 ele :35 e 111('1\ore,; de 60 anos ... '·.

Stl'prima-se o § '10.

Hl'rlija-sc o § 2° assim:

"OS minisLro,; do SUlJ1'('1l10 Tribunal scrão snb;:l.ituido,;
!~m seus impcdiml'l1Lo,; pelo,; des,.'mbargadores do Di;:t.ritn
Federal. na ord.,m dr, nntignirlade. A lei de organização ju
diciúria proverú ÚS outrns slllii'titllic.:üC5°'.

S;ala da;: ~essõe;:, '19 de Drzembl'O de '1933. - Clement,~

J[a1'ialli. ~ A1"110l,]' Sil?)a. - JIQ1'CjIWS dos neis. - AtI iln
A ma1'lll. - JJ·uÜ:ü·os Nelto. - Leonrio Galrlio. LGu,/,o
Passos. - Alfí·edo J[a,~co1"Cnha,L - Gileno Amado. - JIIl
noel N01Jaes. -'- A1't1w1' jYeiva. - A. Lconi. - pac.l~G de
Olivci1"U.

N. 1.000

Ao;;arL 5~, 10 letra d. Redija-se:

"as questões entrE; :l União. os Estados c os 'Municípios,
,Dl, àêstes entre si".
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Justificação

E' mai5 uma garantia para os Municípios, cuja aut·:luc·
mia a Con5tituição aS5egura.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933.- - IVledeiros
Seito. - Leoncio Galrão. - Pacheco de Oliveira. - Attila
Arrwrol.·- }C. M.ogolhães Netto. - Gilerio Amado. - Fra'fl,
c-isco Rocha. - Louro Passos. - Arlindo Loeoni. - Cle
'mente Jlm'ia.ni. - Edgard Sanches. - Alfredo Mas.carenhas.
- Jlanoel Novaes. - .4.rnold Silva. - Arthur Neiva. _
Paulo Filho. - Homero Pires.

N. 1.001

Ao al't. 5L 2°... d) •.• a União, os Estados ou os Mu
nicípios; ... i) as questões em que fôr parte a União; .i) _5
crimes contra a administração federal ou a Fazenda da
União.

Justificação

Não se criando o Trib1:tüal de Reclama~.ões. há neces
sidade de estabelecer o recurso para o Supremo, único tri
bunal composto pela União. das demandas em que ela fOr
parte e do julgamento dos crimes contra a sua administração
e fazenda, como dispõe o parügrafo único do art. 55, a ser
supresso.

Recursos dos processos em que forem partes sociedade~

ou instituições em cuja administração a União intervier, 5ão,
porém, inadmissíveis. Basta considerar que o Banco do Bra
sil. o Lloyd Brasileiro e outra,,' institui~ões comerciais con
gêneres ficarão em situação privilegiada e os recursos dos
feitos em que forem parte, em toda a imensidade do terri
tório brasileiro, atravancarão o Supremo Tribunal.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemr:nte
J1ariani. - Lauro Póssos. - Attila Arnaral. - Arlindo Leo
ni. - Gileno Amado. - Medeiros Netto. - A7'thur Nei7..'a .
.- JIorqú,cs dos Reis. - Manoel Novaes. - Alfredo Masca
í"cnhas. - .4.rnold Silva. - Pacheco de Oliveira. - Leoncio'
Galrão" - Francisco Rocha. -Paulo Filho. - F. Mago-
lluIes Netto.

N. 1.002

Ao art.. 55 e seu parágrafo único. Snpr.imam-se.

Justificação

A Justi~a dos Tribunais especiais é sempre uma justiça
vesga. Acabam fmbuindo-se do espirito de classe b' olhando
tudo por um prisma estreito. A aprovação do artigo se~ia. o
mais forte estímulo á casta dos "juízes fazendeiros", que Já,
constituiu um dos males do Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Lauro Passos. - Attila A1na.l'al. - _4.1'li7Ído
Lconi. - Gileno Amado. - ltledeiros Netto. Art1w,r
Neiva. - Marques dos Reis. - Arnold Silva. - _4.lfredo
Jlascal'enha..~. -'- Pacheco de Oliveira. - Leoncio Galrã{l·.
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- Manoel NovO::3s. - Francisco Rocha. - Paulo Filho. __
F. Jfngalh t7es ,Yetto.

?\. 1.003

Ao' art. 56. Acrescente-se: "c o recurso. para os Tribu-·
uais de Relação, das decisões adrninistrativas".

Redija-se o ~ 2° assim:

"§ 2.° A Justiça de. Paz será gratuíta".

Justificação

r - Está no anteprojeto, arL 55. parágrafo único in
fine, mas restrito <.Ís questõe" em que fuI' parte a União.
Afastada a idéia do Trihúnal de Reclamações. deve aprovei
tar-se o princípio consubstanciado na emenda. que é ÓLi:ll0,
e eslendê-Io a todas aS decisões administrativas.

TI - A Justiça de Paz foi considerada órgão do PlJdel'
-Tudicário em emenda ao art. 48.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Ma1·iani. - ,lfarques dos Reis. - Arnold Silva. - AtUla.
Amaml. - L-eoncio Gal1'ão. - Lauro Passos. - Alfredo
Mascarenhas. - Gileno A.mado. - Homero Pires. - A.r
thur llfeiva. - Manoel Novaes. - A. Leoni. - Pacheco de
Oliveira.

Ao art. ;;7. - Suprimam-se o corp.) óc, artig(. e o pará
grafo 3°, redigindo-se da ::;egllinte forma o parágrafo 2°, que
passa a constituir o artigo econsc'vando o parágrafo 3° como
par<.Ígrafo único. :

"Das decisões da Justiça. ,illlgu~1i.io incom:Lil,ucionr.is rima
lei federal ou um alo do Presidente da f{epública. 01.:. deci
dindo contra a Gn ião. haverá :'êCllrso rx-orficio com efeilo
suspen:::ivo até o Supremo Tribunal. 5.') a incoI15f.ilucionali
dade julg:acla 1'\11' de If'i estadual 1)11 nlo do gover.narlor ou ~e

n:- decisão fóI' contr:íria ao Estado, havf)I'á recurso f::r-ofli
cio, com efeito suspensivo. para ~_, Tribunal Superior:

llt,~tificn;;i1o

I - ?\cm todos os indivíduos l'°J!;C'm igualmcnte contra
a violacão do,;; !"('ll::: dil'('iIO:::. .'\ lei in(:onstilucionnl pod·~. rlll
ranlt> cinco ;\nos.:::6 ler a lingi(io libio,;;. incapazc;: tÜ.' compre
ender (I con:::elho' de Kant: ":"ão o.')ixc{s impunemente calcar
os vosso::: direitos ao;; PI;':: dt> onlrem". f'. d('poi::; :dl~:::;:l' prazo.
incidir st'llwe alguem im..":Jirlo- dos preceilo;;: rIe IIIr:ring de:
que "a defesa do direito;; um dev'~r uaI':" com :'I socierlade"
e de que "quem defende o seu rlir"-lito. defende tamhém. na
estreita esfera dêste direito. todo o :lireit.)·'.

II - É absurdo que uma lei eonlinúe a vig-orar ou um
ato a produzir- os seus efei!,os quando 3. mniori.1 dos juizes
a quem' incumbe .iulgar da sua t:onsLit.llcionalidadc(:s consi
derá ,'iciosa. A jurisprudência, ~.~gllndJ a velha imagem. é
como a lança de Aquiles: tem o poder de ferir e de curar.
Em decislíes posteriores, corrija os seus próprio:; l~rros. 8e·
vier a. firmar-se no sentido de julgar válida a iei ou o ato
anteriormente julgados inconst.it.l1eionais, exercite I) poder
público o direito á ação rescis6rin. lnra corrJgir o erro.
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UI - Pelas razões expostas I!a emo:Jndn. ao art. 51, não
5~ pode c·onceder recurso para 9 Supremo e muito meDOS ne
ce::;sário, ás decisões das causas ('m que forem parles r:'mpre
sas em cuja administração a União intervier. Sob outro
aspecto, o princípio do recurso e:r:-uf{icia deve ser esten
dido MS Estados, embora tudo isso seja matéria mais de leis
ordinárias. .

Sala das Sessães, 16 de Dezembro de 1933. - Glemente
Jlariani. - Lauro Passos. - Attila Am.v'n.l. - Arlindo Leo
ni. - Gileno Amado. - Arthnr Neiva. - Medeiros Netto.
- NW'Cjues dos Reis. - Arnold Sil·l)(l. - Leoncio Galrfio. 
Jfanoel iVovaes. - Fr.ancisco Rocha. _.: Paul.) Filho. - F.
},[a(]alhães Netto. - Alfredo 1llasC(J.r~nlws. -- Erigard San
ches. - Pacheco de Oliveira.

N. 1. i)05

Ao art. 58 - Redija-se assim:

"Na interpreLação da lei, 0S jui'1;es e Tribunais terão em
vista a salvaguarda do interesse coletivo. No conflito do in
teresse individual com o coleli \'0 deverá prevalecer êstEl:'

htstifiCIL:;{io

O prinCIpIO. justo em sua cssêneh, está enunciado de
maneira demasiado ríspida.. A quem incumbe averiguar o

.interesse coletivo? Não I~ esta nm:l fUllCOã0 eminentemen:'~
politica"? Onde a Assembléia vir um interes59 coletivo, po
derão os Tribunpis contestá-lo? Que será n~ste caso das ga
rrmtias dos direitos individuais? J:!; se o contestarem, n50
teará essa atitude um conflito de poderes?

A emenda entrega á Justiça e c:;ó á ,TustiçR a salvaguar
da do interesse coletivo, prescrevendo -lhe assegurar o pre
domínio dêste contra o interesse individual.

Sala das Sessões, 16 de Dez'3mb:-o de 1933. - Clemen!e
JIariani. - Attila Amaral. - La.m,;) Pa.SS')s. - Manoel 1','0
vaes. - Paulo Filho. - Arnold SU1,) rl.- JIm'ques dos R.eis.
- Jledeiros )."Veao. - Le'oncio Gall''Ío. - Alfredo Ma.~crn·e";
nhas. - Gile.no Am.ado. - Frrmci.sc) Rocha. - Edo01'd Son-
chcs. - Arth1tr iYeiva. - A. L-2urâ. - Pach.eco de oli-
veim. "

N. 1.006

Ao art. 59 - Diga-se:
" ..,' declaração de estado de sítio, salvo inobservanci(l

do art. 131, parágrafo 10 ••• " e o mais llomo esta.

,Tttstificcu.:!io

}; necessarIO harmonizar os dispositivos que regem ú
mesmo assunto.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clem.ent~

.Mm'iani. --....:.' Lauro ·Passos. - AttiloJ. Amaral. - Al'lindo
. Léóni. - Gileno Arnado. - Jferldros Netto. - _41'thur J.Vel
va. - Marques dos Reis. - Arnold Silva. -- Pacheco de
Olive'ira. - Leoncio Galrão. - l1!,2no.~l Novaes. - Fran
cisco Rocha. - Paulo Filho . .- .4lfredo lliascal'enha$. 
Ed{Jm'd Sanches. - F. ltlaualhã'!.'.'1 Netto.
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K. 1.007

Ao art _ 61 - Diga-se:

"Sob pena de responsabitda;]e elc."

Trans1'ira-sc o parágrafo I~mi:o para as "Disi'OSÚ;ücs·
Ger&IS" SOl) ;a :5cguillLe redação:

·'Ar!. Até o [.i)l'eeiro grau d~ rltll:Cut"'3<:O ou ai'illidad.:;.
ninguém pócl.e requerr:r, runcioa,u~ ou pleitear })i.)J·allte qual":
quel' autoridade .iudicial'Í<1 ou aJmini.sr.raLiyo üu direlor áe.
sociedade em cuju admÍnistl'aç~lo os poderes püblicos illter
VierelJ1. O irnpeclJ.mento estené.k-sc ao., soelos do jrppeclId~.-'

J118l'irbiÇCf.o

o prinCÍpio moralizador não se dcve restringi:' ao ,1udi
ciúrio, acl\'oc,:cia quc junlo a .}le se eX'~l'Cila raras \·'~/.es tem
side, com fundamento, acusada :le Heg·ii..inn. ~,Iuilt) mais
vergonhosa e nefasta ao pais e ~; mÚ:'alid~t;l~ pública é ::l
"adyoéacia adminislratiya", excrJi'.!a .junto aos minisll'OS j:lll

rentes, ás auloridades carnuradu3, aoi' dil'el.crcs amigos de
Bancos e instituições dc crédIto O:"Flc o gOYÜ1'nO I.em inte:-c:::
s.es:. Se o conceilo de amizade jnlíma é difícil de lJ:'C'eisar na
prática, firmemo-l}o,; no ele lJa:·'~n;:1.·3eo e afinidadc', est.\:n
dendo-se ao 3~ grau.

Suprima-sc, porém, no c1is])o::iti"ü, o qu') há lleie de in
justo, impr,(lir o ad"o;-ncio dc 1 LmtlO,lar r-eran te Trl]nm:J.]
OBa€: tenha paremc em grau prGíb!(lo, all~n\ de injurInr (I t:.
râlPl' humanu é (;I)['tar a carreira Je todos o,:, ,iu izes digno:"
que Lenlmm rilhos advOõados na t::.t!)i:_J.I de l1rn E>;l.a(~D; ne
nhum pai aceiturh"l o seu ,acc;;:iO ';:;;:n :j -;,l(:,:'iií,~io lll'ofissio
n:,1 do l'íiho.

Os filho:" do:" bOll:" juize:" dito :.CllIJ.lõ.'0, pelo menos mo
ra.1mentc, bons ad"ugados, Tt'az'!!I1 a LClldi}ncia hereditária
ao culto da .JusLil'a: habituam-se. ,lO cíl'eulu J':nniliar ao 1'l'::
peito da mag-isl.r;ll.ÚI'a e das suas :J('':I'Ô,'jf~S; silo tc:"Lcrnunbas
tia "ida de sacl'i i'ir.jus. do Jevu!.a1l1 1!l!to, das i.lJju::Liç:lS qui:
sofrem 05 ma~i:;!rado:;. cio ",eu e"'r:;~·ii.") de c l"l'nUncia e r!:t
g-rande::a dalm7l com que perdoam os odio:" do;; que tiveram
d(~ i'erir no:' ::'eu:, in!erC'::'5e::,. llO (:lln11J\'jmenL,) (10 d('\'E:1'. Jm
lJuém-:::e. po)s. da: sua i'imdid:ld.~. :: ':lIm da c;l!:lbol'nm, a:1:'
les que lhe dificull,ll' a at.:flo. 11u "en l.ili'icil mislÍ:'l". .

Sala das Se::,:"õe:'. 1li de Dczell11J1'0 de lfl:]:t - Clelllente
Jlw-;(/lli. - Jlfll"fJ11f!.<· do,< [:eis. -;r'l1olrl SilVII - .\lcdeh·I).<
,",'eUo. - f.eonciú Gllldi.o . .:...-. :\l'Ihll7'. Ncicfl. .::..- Lauro Pfl!i
...08. - Alfredo J!flscII1·el1ha.~. :..- Fr,mci;;fo /:01.'/1.0. -l:.:ilga··rJ
S!lJlcftes. - A. LefJl/i. - ,ilol/oe[ ,....( 1)'(1:.:;.

:\. 1.IH'S

Emenda adiliya ..:.... lnclúa-:"c na =!~cl:ão ITI do Titulo I:
'·Arl. ,\ di:,ll'ilJuição da .Tusl.i::a .~ nma 1'll1lf:ÜO f:sscn

I:ial da União f' dME:::ladO:': que l1:io I)t)dc!'ilo eob1'ul' qua]
qUCl' laxa ou ;;elo por este se1'vÍI:I1, a não !';!)l' p:ll'a aplicá-los
no scu apa1'ellHlmenlo male1'inl. __

Sah das Sessões. 16 de Dezembro de 19:33. - C~cmcn~e
J/â.riani. -,,- ,4tUla .4.llwl"a.l. - .1Ied-.:iros Nef.to. - Levncio
GÚlj·üo. - Lauro Passos. - Gileno A.. nuulo. - A~rrl1do Mas
cal'p.nlw.~. - FJ'anci.~co Rocha . .- Edgfrr.-), Slll'lc/tes. - As'
thllT' Náva. - A. Leoni. - Pacl!.r:cfl de Oli1ieira.
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N. 1.009

Ao art. 33 e parágrafos - Redijam-se:
Ao art. 63: "O Ministério Público s'~rá organizado por

·:lma lei da Assembléia Nacional". . "
..:\03 parágrafos 2° e 4°: Shl)~·jma-s.: a palavra "Fe.

.deral.", -
~\.o parágrafo 5°: Suprima-se.

Jus tificaçao

Como bem diz o próprio :mtenl'ojet'), ° 1\'1irüsfério I'ú
bli(;~ é o orgão da lei e da defesa ·soí;ial. Éle precis'! de ga
I'aniJas. l)ussando a organização judiciária para a con11)e
tência da união, não podemos ~ompl'eendel' como se relegar

·a organização do Ministério l'úblic.), que lhe é integrante.
para a competência estadual. .

Sala, das ~essões. 19 de Dezembro de 19:33. - Merlál'os
.Yelto. - Leoncio GIlIrtw. - Pach~co de Oli~'eir{( - Atula
Amaral. - F. JIagalhães Netto. - Gileno Amado. - F1'an
c'isco Rocha. - A..í'lindo Leoni. . - Cle7!v:nte Jfar[am: __
EdY(ll'([ ::5a.nc1t.es. - .4.lfredo Mast:(!i·cnhas. - A7'nold ·sil'IJ(J..
- Arthw' Nei~;a. - Paulú Filho. - F ....ssos . .- Manoel .'\'0
l.;.aes.

l'i. 1.010

~\.o art. 64. subs~itua-se pelo seguinte:
Art. 6·í. - A lei de organizaçiio judiciária, na parte re

lativa ao :Minislério l'úbllco, estabel'3l~e)..:í. órgãos, no Dislri
<;to Federal, nos Estados e nos TelTitôrios. ésvecialroente
de5tinado~ ú defesa dos pobres, e c:ldinirá o que i:'e deve en-
~tender por :,,:~melhanle condição para Oe efeitos da gratuida
:de desta u:5sistência, comprc<.'ndcndo i isencão de quaisqüer
de·spezas, inclusive sêlo.

Sala -das Sessões, 21 de Dezemuro de 19:33. - Pacheco
de Olivefr/l. - Leoncio GalriJ.o. - ,Gileno Auwdo. - Cl€
'lItc·n.te Jlm'ianL - F7'ancisco Rodw. -- Manoel NO'liaes. _
Lauro Passos. - Alfredo J!a.~c~lI·en:ws. - A1·th1lr Neit'a. '

: - Medef7'os Net!.!..l. - Arnold .':NlIJa. - A.tl.ila Amaral. -
Paulo FULO. - F. Jla{Jalhães :Vetto. - Erl(JI)'/',i Sanches.
- A. Leo'1l:i.

Justifica-:;:7.o

O:" fundamentos da organizat;ão nova dos Estados assen
t.am precipuamente na 'Solidariedade humana e por isso
mesmo subordinam cada vez mais os illtere:iSes, individuaes
aos da coletividadt's e classes. '

Basta lançar um golpe de vista sübre as consliluições
mais recentes, :J espanhola, a :ilemã, :t austriaca e u mexi
cana, e ter-se-á em toda sua evidl~ncia esla realidade. Os
povos chegaram á convicção de que, no desnivelamenlo so
cial e econômico não há pobres, desocupados, sofredores,
porque taes homens o queiram ser, mas porqu·~ as fataiida
des da vida física e social, e, sobretudo, <:... organização eco
nomica imemorialmente desviada de seu objeto, o da dislri
'buição i~lalitária das riquE>zas. tt~m dete.rmin!l.oo o deseq:?i-
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Jibrio de que resultem esses milhões d-:l homens, mu!herl?S e
.C',.rianças que têm fome e sofrem ~odas as necessidades en
,quanto alguns senhoream riquezas, ~uja distribuição se faz
de maneira arbitrária e desigual.

A Constituição mexicana impus a expropriação dos
.grandes latifúiclios inexplorados ~:n benel'icio das mas~a". :1
espanhola assegurou a gratuidade de justiça ao:; pobres. O
artigo 64 do anteprojeto brasileiro, L.~m, assim, a sua fontl'
no disposto 11a Constituição espanhola.

Não basta, porém, dizer que fica a5S('gTlrad,1 a gratui
dade da justiça aos necessiLados, Se '1 d l"posição em apreço
não ficar reforçada na Constibiç:lo de fOl'ma imperativJ.
teremos que verificar a sua anulação 1)"10 desuso.

:No Brasil também foi assegmadJ. a gratuidade do ato c;
v.il do casamento, e, todavia, ningu,~m igllora o qne isto na
prática significa. Não (\ que a má fé houvesse pl"c:5idido a
essa promesso de 1891. mas ela, em verd:Eli~, até hoje não 50'
cumpriu, e Lem concol'l'ido para o descrédito da insti Lui\:ãtl
,asseguradora de direiLos entre os C(jll.jUgl.~S I' sua prole, com
o sacrifício da própria organização da i"arnili:l. Par'a não ver
D)OS burlada por mil e um pl'o:::e;;:;os o salnt:u' pl'iacipio oue
o pre~ente artigo concretiza, devemos ~'eforl.:ú-Ico com :J. de~i

gna()ão de órgão que 5e encarrega:'a de assegurar a cilada
gratuidade e de definir o que se dev~l':í enLende:' I,ela '.'x
pre:::são - pobres - pois ela é bast.anLe vaga e pod~ CO'11
portal' numerosas acepções. Pobre em l'ehH,ão ao rico (~ o
remediado, e pobres 'podem ser, para (J:; f:Dcarrcgados dt~

di;;tribuil' a justil,{a, os miserav~iss S,?rr. Leio e "em l'ecur:'o
'algum para manter-se, vestir-se alimcntar-o'll, 11'aL:1I' do sus
tent.o eye:5tuario dos de sua família. É [)l'eeiso ainda não
confundir pobreza com miserabilid:ld·~. 01';), a mi.sl~rabili

dado, de que cogita o Codigo Penal TIO ~a;;o da ação em cl'i
me contra a honra de menol'. e r'e ~[ue ![':1Iam outras lei5
para a garantia da assistência pliblica a eel"tos individuo,;.
recebe interpretal,{úe" multiplas e COnl,l':Hlilôl'ias úos que
têm de falar sobl'e a mesma ecnfo:'fne as ciT.'cumslancias,
l\:t União, cumo 1105 Estados, de q'JC o'. prova a legislação ba
iana, desde a sua primeim ol'g';].nií:ação jnrJiciúria, llãn fo
ram e:::qucC'idos os 110bl'CS .para a 'Ievi::la ;l5sistência judiciá
ria. Porf~m, isto ficou apenas em lct~':l ue fi~J'Ina. rcv(~lando o
zelo dos !eg'isladores, que eunfianl.':~mcl1l.,~ o fizeram mas s('m
assegurarem a realizal,;ão eJeLiva de Si~·.l clc\"ado pen;;;lrnento
em pro! dos deslJerdados da for LU:J.:l. AgOI'U. após a· vitória
revolu(~ionária. acenando ao:' pobrl·~s com a graLuidade da
justica, carecemos de impedir que 05 interpreLes da ComI i
tuição falseiem o intuito dos le;;j"hdo)l'o~s constituinles. pre
judicando os beneficiados pela a115:;nC!a de o:'gãos ;je defh.,:,
para esse fim especialmente desi:;Ilados, Por outro lado, l~

mistl~r não os red.uzir á categoria d·~ miseravcis que não te
nham o que defender civilmente p:!t';lllt~ o poder .ilHJiei:írio.
ou que se arnplie em demasia esLe cr1Lél'i,") de modo a .iu:'li
ficar a gratuidade da ,justiça aos que não estejam Ilem f.1.'
vam estar c01Ppreendidos no espil'i:o do art. 64,

A emenou manda, por isto, qtW a ld de ol'ganização ju
.dieiária defina a expressão - pob::l~s - no que 6n tende com
a distribuição sem onus da justiça aos qUI~ niío podem (:'-~s

pender com a defesa de seus direit·)s violado" por tel'ceir'os,
·inclusive a autoridade pública.

No que entende com o órg'io en:::arl':'lgad:"l de salvagu31'
.dar estes direitos. de .assegurar a l'eaiidadl~ da vida jndiciá
Tia do país a gratuidade da .iustiça aos pobres, pensamos
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'que :l emenda .consulta a uma neeessidade tão clara e evi-.
dcn le que dispensa í1'lU iOl'escomeni.:íl'i.o5. Dei:{ue valeclizl'l'
(Iue pura eles a,jusl:i(.!:l .será, grat.uita: se II Constituiç.ão 'nflO
Cl'(!n~' Pl'octu'udorp.s"cnc:l1:l'eg'ados· d~1vigiar pelafiel'éxe..; ,
cu\:ilo de8Ledispositivo'? Inúmceus, dispcsi~~ões' da . sábia
GOllslil.ui{!iío._ de.'91 caíram elllde~Hli;o :í full:l d(',cjrgüosefi;;;~.,
ciC'nLes que lhes as:,:cguL'asscm O l'c~peito e o' cnmpl'imento ...

.Se,riu· iludil'opovo.,:no.. que oartigo'34 lhe' promete, 1Uant~-,
, lo la! qual est.á,smn aS delet'minal)ijcs oul.l'usquêa. emenda
, corpol'ffica.A eXl}cJ'iência é a' ;l'ande:mes~ra ua vida. Ela

nos ensiha l1 prevciL'com seg'l:lt'tUlça J) tlue l'csu!tilrá d(~::te a1'
ligOSOffi, os elcmenlosqllc lheasseg.urem oexito inl.egl'ul.
Corno se encontra ~'cdigido,. e sem qL1t~ isto. sigilifiquc uma
crft.ícumenos geriU! aos doutos eS[Jecl:llist:!s que. ° redigimm

.. il'b.. hml..~al~mais ,um elemento' ,1)et'.t1J1'1~adpr.(! .•de descl'edi lo
na OJ'S'tlnização polflicae sGcialrlo BL'usil,' }lermiWlld6,.'qui--'
çá; ou ll1eSl~lO estimulando, em futuro' pl'oximo,' as re,ivin
dicaçõesc!os que tcnhnni: sido ,ilaqneados .na sua .bôa fé,
depois d.ecncorajudo::: por prOn1!.:!-;sas 'tôo sedutoras-;

N.Lon

~~AFt. . "Os:nluaisJuize;r;8 1\11.'1110 s6('nti:a1'50 no gozo
dasA':u~anLin~ do art.50,oclepois de' apl'ov,ÚlOSenl(!Oneur.~ode

. documentos: 'i)clos T.ribunais de Jasf,it.:a, dos respectivos Es
tnrJos .~sse,:concurso deverál'.e'<tlizttl'-~e de11 Ll'c de l~'és meses

::.da pl~onll11gn:~aüo destà"~Constitl1iCÜ9 ~:" ' ,. ~''''
.",0 "" "" ,', ._' , .,. .' ,

'.

~ttstifiçação

: Os 'atuai" Juizes de Turmo, l!l'cpal'ndol'C'l, ,ou Ml1u'ici-'
pau:, são ,na mai(ll'ia dosEslados,nomeudos .sem' concursou
o~r;emédio IHU'U,OS el'l'OS de nomeação ~. ni:i.:/,. os rec:ondu7.i~·ao·
fim do .. })r,t\zQ, 'da; sUl1mngistl'al:l1l'a, lempol'ária; . 'rorl1á-los
"il.aUt!.io$~rÚ'ia.tlmgt'ande mal, se umasêlc!:,ão pI'êyin não
!,'(' fizesse. ' '('

.: Saln f1asSe~:5ões. fJdcDe1.e:nb~'.J de .1933','- Clemente'
"M(U'I~auL - AIIUn Amaral: ~ Lo'ul'o p(/,~SO$ • .,...... Ml1noel No~'"

'l~f.les·. ~ Po.u{o f,:{,!Lo.--,- F'., .1f!I[Ji.IU'.álJs i'fetf.o. :...- A1'lüJld'
Silva, . -"- Jll!ild1'o8 NcUo~ -L~oJwio Galrão. -- Gileno
A rnado. - Altl't..do Mascareni!.o,$, ',-- FI·ollci.~co Bochet. 
Ht.lyard Sa.nt'!w.~. --,-A1'thu.r Ne-iv!l. --.4.. l.eoni. --. i>flc/teco
de"' Olh,eirtl..· .

N. 1.íH2,

~menr1á adiLh'n Íl Secçüo UI do 'rílulô I:

'''ATt;' " Nenhu01npel'Cenl.ngem podo 8l!I;:=,e-ôri'C'Cclidll n.
nenhum Juiz pelo~ sl\t'\'icospt'esLad')s na l'obt'unça ,da dívida
at.ivu du tJnifio, dos Eslados ou dos Municípios. ~ 'Gle1lll!ule
~fâriani.";": ,r.a.u.ro Pa,~sos.- Attilo, Amarlll. - A1~Undo
1,<umi. - GilenoAmado. ,.-.. Medeil'os' Netto.' ~ Ll1'tlWl'
Neiva. -Marques dÓiReis.;;;... A,molil Silva. - Pacheco Ile
Oliveira .. - Leoncio Gal1'ão. -Ma.Mt:l NO'llaes • .'~ Fl'll11ris-,
co Rocha. -Paulo Filho, - A,lf,;cdo J/aSC01'en'ha*. F.

- A/ao(l,ltu1esNetto'o - EdUQ"d Sand"c8, ;:o
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..... A~t ... qo.mpeleá Cõrte,deJustír;a CO!ls-Ütuciona.,.origi
narI::1.epl'lvallV~men\.c,· conncCerdn:ll'g'lllÇ:l0, suscitada por
ql1ulquCl"l):ll't.c Hllel'css<;daol1 pelo Ministério Público, em
qntllq1.Wl' fcitoe.)l.crunte qt1lítqllet~jltizotLtribunal. decon"
flitode um:J.,lci õa disposiçilo de lei fed·~rttl. ou . fie uma
comtittticão ou,"leieo,l:ídu:ü.Oli. nlgull1:l dê suus disposicões,
com a Constiluiç.ão Federal, .ou rle. uma 'lei .esladuaf.ou a-l
gUIna. de Sllas di~lwsições,C0!11 a t'e~i1Hdivit corisliluir;ão. C8-
taclual., .': . ;-.. .'

"" . "

§1.0 I,ev:mlarlu'a p:'eliminu t·'dcjnconstitúciünalitl:ldl~,o
juiz on I ribuúulsobre,estari· tlO-p:'Qsseguimenloda cnU::;I, (l('
poi5 clcasscgm':1l', quando ncces:-;úl'io,n eficae.ia do. dit'ci lo
l'('clamado, alé que o ll'i1.mnal·se p:·olluncie·· - .

. - § 2.°.0 júiz.ouLril:í't.l11ul .mand~:"[Í·Tll,:-"",'Cgllll'll' fdlo.· si. a
nleg::H;iio de inconsLit\1cional1cl:\o:h~ iôI' :li,\rllfl,otal~1tmtn' im
[ll'oeedenLeou .pl'ot~latória, caben:.!o rtc.;:la dccis:1i) cada lelo'
lemunlJú\'cf pnl'<l a. CÔI'.le de ,JusU,:a Iúternadonal CilH', tl rf~
ql1erimerí.toda '[lm'to podl'\rá n1nndnl'. '::l1st:lt: ~).nndu-mcnlodll
processo, aLé o seu pronunciamcnêo ~ . .

. ..<\:1'1.. QualClllel' pessua dc d Il"?if,o:"llÚbl icoon J)rh'ado" .'
itldivj~dual on colctivamenle.ail1'J.a: mesn1c>.l1uando nflo l\~
nha. intere~:::e dirdo, poderá pedir. ol'ig'!il:u'i:lll1enL.?:i Côl'le
rle Justi(:.a Com: tUnCion:::la deClar:wi1.o c1annlidacle·,no. lodo.
ou em pRl'le, rlcuma lei on de qt1:11qll,~;' .ato, dclibel'açüOOll
J'cgulámento;emanudo elo Poder l~x::lcuLiv0,mn.nireslam~llll!
contrúrios nos direitos ',.1$ garanl.i~s (lsLabelec.iC!os-·'pol·e~I:l_

Constituição." ..... -:~. ' .. .'. . " ..•..... .
.'. .(10 ~ 'A: 'Curte,só.. POdQl':i.conhcecl' dOl1edido, clqpois cl'"
informado; no. pra~ornáxim.od'C 30 dias,:ríelopor!el'(/o qual
emanou ~,a bi,' o ato,' deliberaçãoqu regu!aríHmto.

, '. ,§ 2°. 'A leÍ'ol'dilHiria'delertl~inal'úu'fúl'ma rupidavcla
qual .~c processai'úo l) '=ldido. '; -... .'. -'. -. '.

§ 30. A Rcntençn tlnuldól'it~ da COrte de.lusti\:.a ConRtilll
cionnlinyalidar:ic tOl'n:1l'lí inexequlwl para' loclos. em'J)lH'!i!
ou no lado, a lei, [tt(), delibét'ttç.flO ou i'cg:ulnmcn 1·0 PO\' (·[ti
lllingida e prodl1zh'ú êsles efeitos n~ da.ta de Slln p\1hll..;
cação, ~

Art. A CurLe de JllstiçaCo:1~litl1eional.!.el'ti:.;ua~i'!dl'
na Capital da República c; ,cOrnl)('I\'-s(,)-lt, dC1W\'C mini~l.l'(I!'l.

brasilcieosnatos:iienol:ivclsGlll'l' ,itíl'íriico u ilibada -I'nru~
tação.dois dos quais serão. indieados pelo SU[)l'Oin(l."TI·ihtHlfl!
FedC'l'ul, dois peli Assembléin NacioI\al.dois(lel0 Pt.'t~~idl'lll11
da, República. e {,t'c,s pelo Institulo da Ordem rios Arlvogndoi'l

, Bt;asilciros entre as Inaisnolávei::; expressões l'llltll1'nis o lllO~
rnis de sllil claRsc" especializados em. c1ireilo público e t~OIl!4-
titucionaL .' '(-

~:·10. Igual lIúmel'o de":' sl1plenl.es ~el':í. sim"nltnnenmelllfl
indicudopclos poclct'('s.o pelo instilnlo acima l-ndiclldos, .'

Art. Os tnini~tt'os.dt\ COrte. rleJustiçn Gonsti tuciOlllll
exercerüoas funcões quci lhe~i' são at.ribuic1aspol' estn Cons
tit.uiCão pelo prazo de tr(Jsanos, podendo sel' r()tlovadas llS
suas indicnções,Onornencões.
. §10 • Os :riinisll'os n,üo p:~del'ãoscl' destituidos' de suas
fmwües anl,r.sde findo O prazo para oquul forem nomeados
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e terão os mesmos vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.

Art. A Côrte de Justiça Constitucional organizará seu
regimento interno e Secretaria, cujos funcionários serão de
sua nomeação e terão vencimentos equiparados aos da Se
cretaria do Supremo Tribunal Federal.

Art. 47, do ante-projeto - Suprimam-se as palavras "e
interpretar conclusivamente a Constituição."

Art. 54, n. 1, letra f - Suprimam-se as palavras "ou
mandados de segurança".

Art. 54, n. 2, letra a - Suprimam-se as 'palavras "em
dispositivo da Constituição Federal; ou".

Art. 54, n. 2 - Suprimam-se todas as disposições das
letras (j e h.

Art. 57, §§ 1°, 2 °e 3° - Suprimam-se.

Justificaç!Ío

Os mais belo::: e generosos principios de direito público.
consagrados nos textos con'stifúcionais, de nada valerão, sem
as necessárias garantias de sua efetividade. Estas garantias
são dadas pelo contrôle da constitucionalidade das leis.

Nos Estados Unidos, onde esta atribuição é conferida
á Justiça comum, o contrôle é falho, imp~rfeito e incompleto.
Por isso que á Justiça comum só cabe decidir das questões
entre partes, os efeitos de suas decisões se restringem ao caso
sub-judice. A lei anulada para o litigante, continúa a vigo
rar em toda sna plenitude para a coletividade.

Por isso é imprescinc!ivel crear a jurisdição constitu
cional cometendo-a a um tribunal especial, com a função de
exercer este contrôle, anulando as leis e atos inconstitucio
nais, erga omnes.

Mas não basta a criação de tribunal com esta compe
tência. E' necessário ainda, assegurar a todos os indivíduos
a sua proteção por meio de recursos faceis e rápidos e ba,..
ratos. E' preciso que todo cidadão :ferIdo em seu direito por

Os mais helos e generosos princípios de direito j)úbJico,
disponha de meio seguro para o restabelecimento; imediáto
deste direito.

E' esta a única maneira pela qual poderão ser evitadas,
de um lado· as grandes injustiças de que foram vítimas na
primeira República, milhares de brasileiros, por abusos do
poder, e de outro lado, as enormes sangrias que sofreu o
Tesouro, que ainda hoje supórta a econômia pública, resul
tantes de pesadas indenizações a cujos pagamentos a Nação
foi condenada.

E' preciso advertir com Gaston Jeze: "Para. serem efi
cázes, OS meios de -defender as liberdades individuaes, devem
ser faceis, rapidos, baratos. Se a defesa é complicada, se é
·lenta e custosa, sua eficácia diminúi ou desaparece mesmo
práticamente. São armas enferrujadas para serem arruma
das na coleção das curiosidades constitucionais".

A Côrte de Jusiça Constitucional com estas atribuições
-e competências, será o único aparelho eficaz de garantias
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constitucionais, do qual a República não poderá prescindir,
para assegurar a defesa de todos os direitos e liberdades de
seus cidadãos.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Nilo de
Alvarenga.

N. 1.120

Art. 62 - Redija-se assim:
O Júri terá a organização e as atribuições que a lei or

dinária lhe der. Será, porém, de sua competência o julga
mento dos crimes contra a vida e dos crimes políticos, ex
ceto os eleitorais.

JuStificação
I

Há, no Brasil, manifesta tendência para se restringir a
competência do tribunal popular. Confrontado o que a res
peito se tem estabelecida nos vários Estados, não seria exa
gero afirmar-se que grande pade, sinão a maior parte dos
crimes, ,escapa. hoje, á alçada do Júri. Os adversários da
admirável ínstituíçEo, assustados com a malsinada imorali
dade das absolvições, aqqtam, assim uma solução cômoda:
vão retirando do Júri, a pouco e pouco, a ampla competên
cia que se lhe atribuía. Não cabe aqui fazer a apologia do
Júri, mostrando os casos numerosos em que a justi~a de
fato encarna de verdaàe, e soberanamente o sentimento da
sociedade proferindo o veredito que esta impõe como o ra
zoável e o justo. mas que a justiça togada não poderia, tal
vez, proferir pelo imperativo de textos legais sob que se
exerce. O que se procura, com a emenda, é oferecer a neces
sária barreira a essa febre de delimitação de atribuições do
Júri, com o se estabelecer que sl~rá sempre de sua compe
t.ên0ia o julgamento dos crimes de sangue.

Quanto aos crimes de imprensa, o ambiente de paixões
polftico-purtidárias dentro do qual êles ocorrem, ás mai::;
das vezes, aconselha seja entregue o seu julgamento ao ma
gistrado, por isso que da justiça togada virá um veredito
acima daquelas paixões, o que, manda a verdade reconhe
cer, não aconteceria, sempre, com o Júri.

Entregando a êste o julgamento. dos crimes de homi
cídio, como retirando dêle o julgamento dos crimes de im
prensa, atende-se, por igual, a um sentimento de liberalis
mo, dentro do qual se deve exercitar a justiça dos homens.

Sala das Sessões, em 21 de Dezembro 'de 1933. - Aloy
sio Filho.

N: 1.122

Ao art. 50 - .Substitua-se pelo s~guinte:

"Os juizes togados, de todos, os graus, gozarão das se
guintes garantias: a) vitaliciedade, não perdendo o cargo si
não em virtude de sentença. exoneração a pedido, aposenta
doria voluntária ou compulsória no caso 'do § 2.0 do artigo
anterior, o~ aos 70 ano§õ; b) inamovibilidade, salvo o caso
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da letra c do artigo anterior; c) irredutibilidade de venci
mentos, sujeitos, todavia, aos impostos gerais."

Sala das Sessões. 5 de Dezembro de 1933. Aloysio
Filho. - ACt,rcio Torres. - João Villasbôas.

Justificação

O ante-projeto da Constituição estabelece, no artigo 50,
a :lposentadoria dos magistrados, nas seguintes condições:
para os ministros do Supremo Tribunal e do Tribunal de
Reclamações, aos 70 anos: para os desemb;:.rgadorcs e mem
bros dos outros Tribunais, aos 68 anos; para os demais jui
7.es, aos 65. Tal dispositivo não consulta aos interesses da
Justiça, nem os da Fazenda Pública. Não se justifica, no
que lange ao tempo para aaposenl,adoria compulsória, a
diferenciação de idades segundo os cargos. Ocorre isso, não
lIa dúvida, no Exército e na Àrmada, segundo os postos.
Mas 6 que as funções destes precisam estar deacõrdo com
a yalidcz física dos militares, cujas atribuições divergem
muito, conforme as patentes, o que não acontece em relação
aos magistrados. Qual a razão que inspirou êsse artigo do
ante-projeto, fazendo o ministro do Supremo Tribunal ou
do Tribunal de Reclamações SfT :lposentado mais tarde que
os desemhargadores e os membros dos outros Tribunais?

Em rigor, os serviços de uns e outros são os mesmos.
E, se atendermos ao número e importancia dos processos, jus
to é proclamar que os ministros do Supremó Tribunal e do
Tribunal de Reclamações devem, até ficar fatigados mais
depresa que os desembargadores e membros dos outros Tri
bunais. E ainda pela idade mais avançada em que atingem
áquele posto, como pelo cansaço natural de uma longa car
reira entre os autos. Não ba, pois, razão jurídic?. médica
ou de ordem pública, para tal diferença; nem tão pouco para
que os demais juizes sejam aposentados com 65 anos.
. A idade para a aposentadoria compulsória deve ser uma
só para todos os magistrados. Preferimos fixá-la em 70 anos,
apesar de reconhecermos que podia ser mais baixo esse li
mite, mesmo nos 65 'anos, atendendo-se a que as condições
existenciais no Brasii criam uma média curta de viàa, sendo
realmente penosa, no nosso clima, qualquer atividade inte
lectual. Com aquele limite de 70 estão, entretanto, combi
nados os interesses da Justiça com os da Fazenda Pública,
pois que esta. tanto na União como nos Estaàos. ficaria na
:verdade n1uito sacrificada com a aposentadoria compulsória
dos magistrados aos 68 e 65 anos, sabido que são muito nu
mei'CSO::;, € sempre o serão. os magistrados entre essas idades.

S,lla das Sessões, 5 de Dezembro de 1933. - .4.lo?]sio
Pil;w.

?\. 1. '134

Ao Ul'L. 58 - Suprima-se.

Justificação

ÊsLc artigo estabelece o preceito anômalo de uma lei
não poder' ser interpretada ou aplicada contra o interesse
coletivo.

Rum regime de poderes limitados, o que decide d..,?- apli
cação da lei, não é a soma de interesses que ela envolve.
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mas ::l: sua constitucionalidade. Entretanto, o artigo autoriza
a apllcar u~a lei constitucional, desde que essa aplicação
re~unde em mtere:;se da coletividade. Isso equivale a subsLi
tu~r, q critéri,o rígido e seguro da constitucionalidade pelo
C1'1 terlO maleavel, ocasional e e fl~mero do interesse coletivo.

Em suma. isso importa. C,!l superporêste interesse á
Consti ~~lição. Suponha-so uma lei tributária inconsti tucio
nal. Nmguem conl.est~Lque ola P03sa benefieiar o iní I'r03Se
coletivo. fazendo entral' mais dinheiro para o erúrio. l\fn,,: ri
j)re~;nlt:cer C! dispo~iLÍ\:O. o Parler Judiciúrio n;io lJOrlCI'h: re
conHecei' a mconstltucJOn::lJiriade dC:3sn lei. - Daniel de Car
valho.

N 1.135

.Ao art.. 51 - onde se di,,;:
absolutamente incompatível com
"ter público".

Diga-se:

"n funr:fIo juulC"iúria .j
qualquer outra de earú-

"o cargo .illdiciúrio é ~b,;olutamonle incompativel
com liualquer outra f,mr:.ão do carúter público.

Ju.stificação

•.l~ finalidade do dispositivo (~ vedar ao Girladão inves
tido de cargO judiciúrio o exercício de qualqncr' ontra
fun(;ilo púhlica. Mas. como cstá rcdigido, o art. 51 não
atinge o ohjetivo, :Ele 'estabelece· apenas a incompatibili
dade da fun<)ão judici(tria com outra fun<::.ão pública qual
quer. lJipotese raris"ima. pois seria preciso, para ela se
verificar, que o magistrado ~xercesse ao mesmo tcmpo as
lWl<)ÕCS judiciais c 011!rrts ele natureza diversa. Por ou
tl'us·p<lla-aas. o ''.l'ti;.:n segundo está lf,ormulado, vr~da a
coexisl0ncia de fnnçü('s jurJiciais e não .iudiciaii; qnando
o que (~ preciso estabelecer {~ a incompatibilidade do .cargo
rnesmo com o exercício de outras fnnções_

E' muito comum :serem o;; magistrados distraídos de
suas fnnçi)cs para exercerem outras de carúter ,~rJminis

tiva e is:::o foi o que o artigo emendado teve em vist.a
proíbir·. A emenda saUsfaz a ôsse objetivo. - Daniel de
Carvalho.

N. 1.137

Ao art. 54 - princípio - Suprima-se.

Jus tifica~ão

Êst,e artigo contém a disposição estranha de não ~e

poder arguir a inconstitucionalidadp. de uma lei federal aplI
cada sem reclamação por mais de cinco anos.

O princípio corrente em Dir,eito c.onsti tucional é que
a lei. quando contraria,: a Constituição, não Se revalida.
nem pela aceitação dela, nem pelo. lapso de Lempo. Quod
nb initio 'nullum est non potesta lapsu tempoTis conva-
lescere. . '
. O ar!.. 57 derroga êste princípio rudimentar em ma
téria de inconstitucionalidade e basta isto para justificar
a sua supressão. - Daniel de Carvalho.
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N. 1.188

Da Justiça do Trabalho:

Art. 1°. Fica instituída a Justiça do Trabalho, -tendo por
órgãos: o Tribunal Superior, na Ca:Qital da União; Tribu
nais Regionais, por Estado ou Grupos de Estados; conselhos
de conciliação e arbitramento nos municípios.

Art. 2.° -Compete á Justiça do Trabalho resolver' as
questões entre o capital e o trabalho e sôbre tudo o que diga
respeito á atividade e organização profissional.

fi..rt. 3°. Os conselhos de conciliação e arbitramento
compôr-se-ão de representantes dos patrões e dos empre
gados, em núme!,o igual, e serão presididos por um juiz, de
signado pelo Tribunal Regional.

Art. 4°. Será bienal a renovação dos conselhos e facul
tativa a reeleição dos seus membros.

Art. 5°. As questões relativas ao trabalho dos profissio
nais livre·s serão decididas,. originariamente, pelo juiz presi
dente dos conselhos de conciliação e arbitramento.

Art. 6°. Lei ordinária proverá a organização da Justiç.a
do Trabalho e fixará as atribuições dos órgãos respectivos.

Art. 7°. A lei de organização da Justiça do Trabalho sõ
poderá ser modificada pelo voto favoravel de dois terços
dos membros do Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933 . - Abelal'do
Marinho. - Edwald Possolo. - Eugenio Monteiro de
BaT1'os. - Armando Laydner. - Cunha Mello. - João Mi
guel Vilaça. - N. de Toledo. - Gilbert Gabeira. - Mario
Manhães. - Alberto Surek. - Antonio Rodrigues de Sousa.
- Luiz Tirelli. - Guilherme Plas ter. - Waldemar Reik
dal. - Francisco de Moras. - Ferreira Néto. - Martins
e Silva. - Lacerda Werneck. - Guaracy Silveira. - Zo
l'oastro Gouveia. - Sebastião de Oliveira. - Plinio Touri
nho. - Mario Lindenberg. - Prado KeUy. - Rodrigues
Moreira. - Lino Machado. - Francisco Véras. - Arruda
Carvalho. - Waldemar Falcão. - Domingos Vellasco. 
Humberto Moura. - Pontes Vieira. - Jehovah ~Lotta. 
Leão Sampaio. - Augusto Amaral Peixoto Junior. - Age
nor Monte.

Justificação

, A criação da JuS'tiça do Trabalho, ·como um ,aparelha
mento completo, de molde a satisfazer integralmente os ele
vados objetivos que çeve colimar - é uma necessidade que
,não pode deixar de ser atendida na hora presente, pelos
constituintes brasileiros. , ,

São tantas ·e tão variadas as feições, que podem assumir
05 conflitos entre as fôrças da produção; tamanhos podem
ser os desentendimentos entre o Capital e ° Trabalho, entre
os que prestam e os que recebem serviço; tão intensa é a
sêde de justiça experimentada, em muitos dos seus sectôr<!s,
pelas massas operadas das capitais e do interiOr do paí~,
que tudo isso bem está a exigir uma organização 'judiciária
pe'rmanente que, diante dos textos das nossas leis, dos prín
cipios da nossa legislação social, resolva de modo rápido,
num largo ambiente de serenidade, fora da)nflúência do

~
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arbítrio, os casos trazidos á sua apreciação e julgamento.
Completar-~e-á, assim, com a instituição permanente da
Justiça da Trabalho. o muito que já tem feito o govêrno
provisório, através do Ministério do Trabalho, no sentido da
ordem e da harmonia entre as fôrças produtoras.

, E dotar-se-á o Brasil, por essa forma, com uma criação
definitiva que, na maior parte dos países civilizados, já se
acha de há muito adotada, com os melhores e os mais pro
pícios resultados.

N.1.2i1

Secção UI - Do Poder Judiciário:
I - Substituam-se o .art. 53 e seu parágrafo primeiro,

pelo seguinte: '
Art. 53. O Supremo Tribunal compor-se-á de 15 mi

nistros, nomeados pelo Presidente da República dentre bra
sileiros natos, de notavel saber juridico e reputação ilibada,
maiores de 35 anos e no gozo dos direitos políticos. Só de,
pois de aprovada pelo Conselho Feder.al, e111 sessão e voto
secretos, a nomeação ficará definitiva.

II - Acrescente-se onde conviér o seguinte:
Art. Poderão ser creados Tribunais de Circuito, aoS

quais serão transferidas funções do Supremo Tribunal que
a lei determinar. '

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Nogueira
Penido

Justificação

É fato conhecido e notório o grande encalhe de autos
e processos no Supremo Tribunal. Ainda, !la edição de on
tem. o jornal O Globo salientava que, não obstante os in
signes esforços dos seus notaveis juizes, - muitas e muitas
caus.as -s6 são julgadas nessa respeilãvel Corte Suprema,
após dilatados anos de demora. Aquele grande e brilhante
vespertino chegava a referir que certas ações cíveis, como
por exemplo, as de números 3.158, 3.317, 3.294, 3.297, 3.486,
3.416, 3.498 e muitas outras, bem assim os recursos extr.a
ordinarios de números 1.176, 1.271, 1.352, 1.246 e <mtros,
julgados, neste periodo de 1933, haviam dado etltrada nO
Tribunal, há mais de quinze anos.
, Cumpre, portanto, restabelecer o número de 15 minis
tros na nOSSa mais alta Côrte de Justiça e facultar a críação
de Tribunais de Circuito, distribuidos ém todo o país, con
forme propõe a emenda supra.

N. f.232

Ao art. 49. "A justiça é federal e reger-se-á.. '., etc."

Justificação

A emenda é revolucionária. Quer a absoluta unidade da
Justiç.a . - .

Num mesmo país, com os mesmos costumes e interesses,
não deve haver vinte ou mais aparlhos judiciários dife
rentes.
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:É necessarlO unificá-los. '"
Foi êsse. talvez, um dos grandes erro! da Constituição

de 1891. .
A unidade de justica na monarquia nos deu juízes mag

níficos, probos e compet.entes.
Na República, a pobrez.a dos pequeno.s Estados só lhes_

permitiu Juizes mendigos, isto é, Juizes maL pagos, sem
estímulo, pobres e condenados á mais absoluta pobreza pes
soal. Honestos quasi ·sempre. Pouco estudiosos também, de
vez que os vencimentos muito mal lhes possibilitam o sus
tento pessoal e da f.amíiia.

Se esta é granele, nüo há como evitar certa' cortezia aOii
poderosos em busca de empregos para os filhos.

O Insl.ituLo da Ordem rios Advogados, os Centros de Es
tudos Jurídicos as diversas Coufer.ências de Juristas..as fi
guras mais elevadas, dos nossos meios jurídicos, éom al
gumas exceções, todos se batem pela unidade de magistra
tura.

Não vale estar a repetir os u1'gumentos.
Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - J. Ferrei,''''

de Souza.

N. 1.233

Ao art. 49, § 1.: Acrescente-se: "(J - impossibilidade
para o magistrado de tomar parte direta ou indireh na di
reção ou oricnLaç;.ão de qualquer grupo ou partido políticos,
de caráter municipal, estadual ou federal.

lustificação

Urge evitar que o magistrado deixe a nobreza d~ sua
função, trocando-a pelos atratívos das lutas partidárias ou
facciosas, nas quai3 o que êle menos perde é o seu nome e a
confiança dos seus jurisdicionados. .
. A grandeza da Justiça nüoestá s6mente na certeza e se
gurança dos julgamentos, senão também no apreço· dos cida-
dãos pelos seus Juízes. .

E êstes devem pairar acima de todas as paixões; das
quais a política é talvez apear.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1935. - J. Ferreira
fie Sou=a.

N. 1.2:34

Ao .art. 51. Acrescente-se depois das expressões "cará
ter público", o seguinte:" ... , inclusive comissões por parte
de qualquer outro Poder".

Justificação

A possibilidade de certas comissões de importancia polí
tica ou econômica, era um dos meios do Poder Executivo
nlanter a magistratura em torno de si.
.. Magistrados havia que permaneciam magistrado, semprê
honrados e dignos. .

Não foram poucos, porém, os que se desviaram e se sen
tiram atraídos pelos encantos das posições e· da "política par-
tidária. ~ ..

É preciso fechar a porta ás seduções de qualquer ordem.



- 521-

A Justiça é função de sacrifício de aspirações e de inte
resses. l'ião se devem, porém, sacrificar os elementos que lhe
constituem a aureola refulgente, principalmente os que con
correm para afastaá-Ios de toda .3, luta pessoal e de interesses
partidários.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira
de Souza.

N. 1.23i

Ao art. :)4. letra b. Diga-se depois da expressão - "dojs
ou mais tribun.ais": bem como as Camaras de um mesmo
1,ribunal ... " .

Justificação

o acúmulo de serviço j:Jrliei:'irio no;; principais centros
econômicos do pais forçou a divisão dos tribunais superiores
em Gamaras. com compelênch para decidir definitivamente.
sem que todo o Tribunal venha a tomar conhecimento do
feito. .

As atribuições dessas Camaras se e;::f.nbelecme de forma
diversa. Mas, o fato é que a mesm,t hipói:e;::e juI'ÍrJica pari"
ser 'upreciarIa divers,'tmcnte por duns ou mais Gamaras. sem
possibilidade de unificação pelo corpo int.egral de juízes. Co
mo, por exemplo, aquí no DisLdito Federal.

Não é justo que as divcrgf}ncias de dois ou mais Lr-ibu
nais d(~ lugar ao reC11r;::o extr:lOrrlinário, e l'Ião o dê o dissídilJ
éntre Camaras do mesmo Tribunal.

.A razão é a mesma.
E ubi eadern est ra.tio. ibi ,71tS.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer-
reira de Sou:.a. .

~. 1.235

Ao art. 57, § 30. Diga-se depois da expressão: "Poder
Execul.ivo··: "... serão por êslc imedi.atamente revvgad'Js
em decrelo motivado, sob pena de responsabilidade"

Justificação

A lei inconstitucional deve ser- revogada pura e SImples
mente. 1\'ão existc. Dc nada vale. Porque vai de encontro ás
normas substanciais do regime.

Não vemos porque deixá-la vigorante, sujeitando as #uas
vítimas ás despesas de novas contendas judiciárias.

1\'05 Estados Unidos elas desaparecem das public:1ções
oficiais.

A doutrina que sustentamos não viola os podercs do 1e
gislalivo e do executivo. E não viola. porque, consoante a
declaração do Supremo Tribunal Federal, foram êles que
violaram a Lei l\lagna.

Acostamo-nos :í lição do grande KeL~en, no seu estudo
magnífico "Wer soU der- Hu,tcr der Verfassuna sein", pá-
gina 5. .

E é a única lógica.
Lei ou ato "inconstitucionais são daí por diante inexis-

tentes.
Sala das Sessões, em 21 de Dezembro de 1933. - J. Fer

reira de Souza.





DECLARAÇÃO DOS DIREITOS
E DEVERES

N. 21 L

Art. 102, § 3°:

Acrescente-se: Também é proibido ao Govêrno criar
condecorações e aos cidadãos as aceitar e usar, sejam na
cionáis ou estrangeiras. Excetuam-se as militares.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de '1933. - Jli{)uel
Couto.

N. 21 JIif

§ 27:

Acrescente-se: Nas profissões científicas, terá de apre
sentar ás autoridades competentes os seus títulos de habi
litação.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - Miguel
Couto.

N. 31

Dos brasileiros

Art. 96, substitua-se pelo arte 69 da Constituição
de 1891.

SECÇ.~O II

Dos cidadãos, redija-se: Dos eleitores.
Art. São eleitores os cidadãos de qualquer sexo,

maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da, lei.
Paragráfo único. Não podem ser alistados, etc., até

final do § 2°.
Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - Fernando

de Abreu.

N. 43

Ao 'art. 98:
Ao art. 98, § 2°, letra b, depois de - "salvo os alunos

das escolas militares' de ensino superior" - acrescente-se:
'''e os sargentos do Exéreito, da Armada e das forças auxilia
:res do Exército".
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Justificação

Desnecessário encarecer a significação da emenda que
visa renara1' uma injustiça a uma classe de dignos servido
res da ·Nação.

A concessão do direito de voto, aos sargentos não afe-la
á hierarquia nem á disciplina. Nos circulas· de hierarquia
militar, - oficiais generais, oficiais e inferiores - porque
o gráu de diferença enlre o primeiro círculo e o segundo é
a mesma que entre êste e o terceiro.

Sob o ponlo de vista disciplinar porque pelos regula
mentos militares são proíbidas nos quarteis as discussões
políticas e religiosas.

Há, porém, a considerar um aspecto mais importante
que milila em favor da concessão do direito de valo aos
sargentos.

~stes, como os oficiais, podem casar-se ao conlrário do
que se verifica em relação ás demais praças de lJ7'et, inclu
sive aos próprios alunos d::4s escolas militares. E, como o
Código Eleitoral, vigente, concedeu á mulher o direito de
voto, esta circunstancia cria uma situação de inferioridade
cívico-políLica para o sargento casado. Enquanto sua mulher
exerce livremenle o direito do voto, êle, embora. considerado
pela legislação civil cabeça de casal, vê-se privado de
fazê-lo. _

Dai resulta uma situação de flagrante inferioridade
pública dos sargentos sob o ponto de visla da cidadania, em
relação á sua consorte.

Esta anomalia que a nova Constituioão não poderia re
·afi ['mar, será corrigida pela presente emenda.

Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - Neí/1'ciros
1!'alcão.

Declaração

Declaro que subscrevo a emenda n. 43 ao arL. 98 do
o1nteprojeto, apresentado pelo Sr. Deputado Negreiros
Falcão, subscrevo, assim, intégralmente as razões que de
duziu em sua justificação.

Sala, das Sessões, 5 de Dezembro de 1933. - Alfrerto
C. Pacheco.

N. IH

Título VII -Art. 97.
Onde se diz que a nacionalidade é perdida por cancela

mento da naturalização, provando-se que o naturalizado dela
se tornou indigno" diga-se: '" provando-se peran te a justica
federal que o naturalizado dela se tornou indigno.

Justificação

Ao cidadão que escolhe nossa Pátria por sua precisamos
assegurar um direito que s6 lhe possa ser cassado pelos tri
'bunais do País, sem ° que s6 homens insensatos se vale
riam dêsse privilégio.·
. Sala das Sessões, 11 de Dezembro ~de 1933, - GuaraclI
Silveira.
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Declaração de voto a que se refere o Dr. },fa(Jalhães de
Almeida

Os meus companheir::>s de representação na União Repu
blicana Maranhense e eu nos associamos. sem o n1enor cons
trangimento á homenagem que está sendo urest:lda á me
mória do preclaro e saudoso brasileiro DI'. Ôlcgúrio l\Iaciel.

Os acontecimentos políticos dos últimos anos vieram in
felizmente interrompel' a esLreiL:t solidariedade, para n~ís

muito desvaneeer1or~l,:existente entre a bancada maranhense
e a mineira.

Nem por isso, entretanto, diminuirum jám::li::; o afeto que
aos seus membros em todos os tempos consagramos c a nossa
profunda admira~,ão pelas 'aIl:J.s c excelsas virtudes da gente
do glorioso Estado. .

Como e:o:pressfio brilh::mLe destas e .::levando-as ao mais
alto grau a que poderi::lill aLingir, de::;tac:);va-se a figura vene
randa do seu nolúvcl Presidente, cuja larga visão adminis
trativa e cuJo alevantado dvísmo impunham-SI} ao respeito
e .... venera!jão do país.

Sentüno-nos bem exl::'f'nando com sinceridade I) desas
sombro este modo de penSal' e sentir. que é certamente o
modo ele sentir c pensar ele toda a N::u.:ão Brasileira, por
qu::mto nem uma voz sequer diverge em ihe reconhecer
nobres e exccpeionais qualidades c raros atributos de homem
de governo experimentado e de grande fjrmeZ:l de convicções.

Prestamos a;:;sim á sun memórin o preito a que incon
testú:velmente tem direito.

SaIu das Sessões, em 9 de Dczcmbro~de 1!:J:3:3. - JJar;I~

lhúes de .4.lmeida.

N. '121

Renumcraildo-se Os arti!;os seguintes. subsLitu:l-sC o ar
tigo 10:3 do anLeprojeto de COflstituiçlio pelo segGinte:

Art. 103. Enqna::to hOl1Ve[' gr'undes zonas despovoadas
no país, salvo casos espeeiais ele inconveniencia ou perigo, to
das <,;; penas de priYac;~lO ela liberdade, por mai.s de dois anos,
serJo convertidas em residGncia obrigat.ôria e trabalho for
eado em co10nias, Dcnil:cnciárias ngrícolas, que a lei ordinária
io~ulis[lrú naqllclns zon:1S, ele preferência perLo das frontei
ras, mas a grandes distanel,ls elas povouc;ões.

. ~ Lo ?-iess:1s coIUnias. eumpridas as proyidências regula
mcntares quanLo á residência obrig~üória, disciplina. ;;egu
ran(~a e trabalho forçado, a vida será livre e em famílía. \iis
Lrib·uidas as Lerras adjacentes, a título precário. en[re o::; cri
minosos. afim de que por sua cont'l. as cultivem c, afinal, as
adquirarn com o produto de seu t.rabalho.

~ ::-.0 Os Esl:ados custearilo o transporte e ~LS despezas ele
prim:'iro esLabelecimento dos cr:irninosos que tiverem delin
uuido em seu terriLcírio.
• § 3.° Quando ~s terras próximas estiverem defmiLiva
mente adquiridas, a colônia se deslocará para oulra zona des
povoada.

J1lsUficaç{io

Excetuactó's os casos patológicos, a grande massa dos cri
minosos é de inadapLaveis ou desclassificados sociais.
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Como, porém, o nivelmoral e jurídico das sociedades, é
muito relativo, os delinquentes, em certas circunstancias, são,
apezar de tudo, elementos decivilisacão.

Roma povoou e saneou as ilhas insalubres do Mediter
raneo com os seus condenados (relegatio ad insulam). A In
glaterra colonisou os seus domínios e, notadamente os Esta
dos Unidos e a Austrália, com os dejetos das suas cidades. O
povoamento inicial do Brasil se fez em grande parte com de·
gredados, aventureiros ou fracassados de toda especie. E,
dêsse lastro suspeito, surgiram, com o tempo, surpreendentes
civilisações. É que as origens de todos os povos remontam a
estados sociais confusos e caóticos, em que os máus elemen
tos predominam. O polimento do calháu primitivo, depende
do trabalho lento e paciente dos séculos.

Impõe-se, portanto, que a massa humana estagnada nas
nossas prisões dê ao progresso do Brasil, o rendimento de que
é capaz. Presumo que o dará com energia e entusiásmo, pro
vocados pela sua condição e pelo estímulo á vida relativa
mente livre.

A sua localisação em colônias penitenciárias, nos trechos
deshabitados do interior do país, é a melhor providência de
que podemos lançar mão para ocupar imediatamenteexten
sos territórios, que ainda hoje permanecem no estado em
que foram encontrados na época do descobrimento, ou são
simples estimativas arbitrárias dos mapas.

Com a afluência de trabalhadores livres, não é lícito con
tar-se nessas regiões afastadas, insalubres e cheias d'.! peri
gos e dificuldades de toda especie. Os presidiários, porém,
de bom grado jogarão a sorte nesses sertões longínquos.

Sujeitos á boa disciplina, policiados, recebendo terras,
instrumentos agrários e instrução prática,: prestarão ao país
inestimaveis serviços.

A exemplo do que fizeram na América do Norte os conde
nados do reformatório do Colorado, que construiram estra
das nos Montes Rochosos através de precipícios e montanhas,
até· então inacessíveis e hoje são jardineiros peritos e quasi
livres, os nossos prisioneiros começarão construindo cami
nhos que liguem a sua colônia aos centros povoados, e acaba
rão se estabelecendo nessas afastadas regiões. Dentro de
poucos anos, em vez de colônias penitenciárias, haverá, ali,
cidades populosas e progressistas. Teremos assim cumprido
o dever elementar de ocupar o nosso território, atenuando

,simultaneamente a sorte de milhares de infelizes e inúteis.
Nenhum receio deve haver de evasões. A evasão de pri

sioneiros é fato normal de quaisquer penitenciárias. As co
lônias propostas,. além de outras medidas de segurança, a
geografia da região constitue a melhor guarda dos presos.

É possivel, não obstante, que alguns se evadam, afrontan
do os perigos e sofrimentos da selva primitiva através de
centenas de léguas. Devemos confessar que êsses terão con
quistado a liberdade por bom preço se, finda a aventura, não
caírem nas malhas da policia.

Neste ponto, convém acentuar que as evasões de Cayene
são quasi diárias e que muitos evadidos se internam em ter
ritório brasileiro, sem providência possível do nosso go-
vêrno. .

Enfim, se a possibilidade de evasões viesse a influir em
planos de penitenciárias, seria preciso acabar com todas as
prisões, pois até hoje não se encontrou meio de evitá-las e
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ainda agora, no Rio de Janeiro e em S. Paulo máu grado
sevéra vigilancia, houve duas fugas sensacionai~.

Sala das Sessões, 13 de Dezembro de 1933. - Barreto
Campelo.

N. 162
Ao art. 102:

O § 28. redija-se: ~enllUm tributo será cobrado senão
em virtude da lei que, neste caso, não se aplicará por ana
logia nem por ampliação.

Justificação

Tínhamos chegado ao cúmulo da mentalidade fiscal
permitindo-se os exatores. aplicar impostos sob aquelas for~
mas absúrdas.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933.= Al'l'llrl'l
Falcão.

N. 163

AfS art. 102. § 21 - Suprimam-se as palavras: "do
poder executivo".

JllS tificação

Trata-se da declaraçüo de direitos e garantias do cida
dão. Objetar-se-ia que a garantia dos direitos pessoais e
patrimoniais, quando violados ou ameaçados por particula
res, incide na alçada do direito civil. Mas não se tem a
constituição limitado, em vários lugai'es de seu texto, a le
gislar sôbre direito público, Ao contrário, udóta com muito
acerto e oportunidade o critério de prover de um lado a
organização dos poderes públicos e de outro lado a organi
zação da sociedade regendo e assegurando o exercício de
todos os direitos, ::ts relações jurídicas fundamentais, inte
gralmente, individuais e coletivas.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - ArrwZ·t
Falcão.

N. 199

No art. 102, § 13, suprima-se o último período e diga
se do seguinte modo o penúltimo:

. uÉ permitido o anonimato desde que tenha a assina
tura oculta do autor, criminalmente responsável."

Jllstiticaçtio

Não' percebo as vantagens da proibição do anonimato,
desde que o autor assine ocultamente a publicação. Fre
quentemente, tem sido êle de imenso proveito na descoberta
dos crimes, na corrc(;,ão·· de injustiças. etc. Quantás vezes o
parente ou amig9 do autor de um crime tem sido levado
á uma denúncia oculta, dirigida á autoridade ou ao·· chefe
de uma repartição pública? Quantas vezes o funcionário

. público ou particular tem oferecido denúncia anônima con
tra. o seu superior~hierárquico, sem o risco de perder o em

. prêgo' onde ganha o necessário ao sustento da familia?
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Em casos tais, o autor do anonimato é um benemérito
perante a sociedade, a quem pode prestar relevantíssimos
serviços.

Não devemos enxergar covardia onde existe de um lado
o estrito cumprimento do dever e do outro, o justo receio
de melindr'ur relações pessoais ou perder os recursos indis
pensáveis á vida.

Não se compreende a proibição absoluta do anonimáto,
quando se institue o voto secreto, cujas razões são as mes
mas' acima.

O último periodo do § 13 do arte 102, deve ser retirado
como inútil. Assegurar o direito de resposta a quem já
tem a livre manifestacão do pensamento, por todos' os meios
e modos, conforme os dizeres do referido parágrafo; é uma
rcdundancia evitável, em obediência á s'intese.

Sala das Sessões, :12 de Dezembro de 1933. - Attgu.slo
Cavalcanti. - Humberto Moura.

N. 206

Tílulo VII. Art. 102. ~ 21. Para clareza diga-se 
ouvida neste prazo dentro'de 72 horas a atLt01'idade coatora,
em lugar de P01' 72 horas.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Guaracll
Silveira.

N. 224

Acrescente-se a seguinte alínea, ao § 2° do artigo 98:
"aos que, exercendo qualquer profissão ou emprego, não

estejam matriculados nos respectivos sindicatos".
Sala das Sessões. 15 de Dezembrc de 1.933. - Albe7'tc

Surek. .

N. 232

Dá declaração de di1'eitos e deveres

Redija-~e assim o § 21 do art. 102, segunda parte:
- § 21 - A lei estabelecerá processo sumarissimo que per
mita ao juiz dentro. de cinco dias, ouvida nêste prazo, por
72 horas, a autoridade coatora resolver o caso, negando {)
mandado ou se o expedir, proibindo-a. de praticar o ato, ou
detéminando a prátic:::. do ato, ou ordenando-lhe restabe
lecer. integralmente a situaç.ão anterior, até que em última
instancia, se pronúncie o Poder Judiciário.

: Sala das Sessões, em 14 de Dezembro de 1933. - Noguei
Ta Penido. - :Moraes Paiva. - Deodato Maia. - Nero de
Macedo.

Justificação

Falta no preceito uma situação que interessa. sobretudo
ao funcionalismo público. É aquela em que a Adminis
tração deixa de praticar o ato a que está obrigada
por um dever legal. É o mandamus do direito anglo
americano. O que está previsto no inciso emendad!> é a
prática de um ato que se pretende proibir, ou o restabeleci-
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mento de uma. ~iLuaçfio jurídica. lUas em nenhuma dessas
h.ipótr:ses se inelue. por exemplo, a promoç;fto de funcioná
rIO, a 'posse rec:lsadn ao nome:ldo, etc. P;u'u tais cas-os em
-qt~e nao se cogIta de proÍbir um ato nem de restabe{eecr,
l'ell1le~r~r ou rcstatE',ll' um:l situ::t(;ão jurfclica, é que se fn
n,cces:::u.r':o o IJ1.al1rÜonns, ele que é o (,xemplo cl:ísssico o ce
lebro ,c~\so JÍ(tJ'ÚU1'lJ üC)'SllS Jladfsoil fI\larshall. Decisões
ConsU~lI?ionais,. tradtH;ào A. Lobo), e CItlC ~e destina a tor
nar ,::fo1.IVO um dever legal a qne se reeusc o Govêrno. .

~m :lp~iO ~ êssC' ponto c10 yisla. l).Jclc-sc ilwocar Bailey~

ulravcs a 0It:)<;ao de Carlos :\Iaximiliano: "Jlandantus serve
para obrigar [t admissão' ('ll conscrv,wão. de <lIguem em um
carg'? para qual foi rcguiarmcnte eldtó, nomeado ou pro
mondo; obter que rcintegTüm o ilegalmente demetido ou re
movido, nomeiem ou promovam o Clne tem a isso indiscu
tível dü'eilo, paguem sa1ú1'ios ou vCTIcimentos." ( Comen
tários á Constit1lição Bmsi'-eí1'(1, pág. 794).

. ReleY~, fiml,lmenle" assinalar que, no Congresso Jurí
dICO, l'eul1ldo nesta CapIt.al em 1922, o 2\linistro "funiz Bar
reto sustentava, em hrilhante ll~SC, que o incremento da
vida ,íudiciária e a necessidarje de solução rápida de certas
situuçücs de anormalidade. apl'cciaveis de plano pelos tri
bunais e incabiveis no rem(~dio do /wIJcfl.s-Cm'l)1(s, exigiam a
creaçiío de um in~tituto procl~ssLla! capu;(. de rcintcgTal' ime
diatamenle o direito violado. l:;sse instituto - na 0])iniá0
daquele antigo Ministro elo Supremo Tdbunal - era um
instituto semelhante ao recurso de a.mparo, do l\Iéxico, com.
rito, pOl'óm, mais sumário e que dw,'ia comprcender a agTes
siío ao diI'ciLo, partida de autoridade. Exposto o fato na pe
tição. provado üIe com docu'mentO' que i'aça prova plena
absoluta, c cilada a lei em que se funda o direito que se diz
violado com ôssc: faLo, o juiz mandará que o indicado ofen
sor rcsponda em peazo brcve, instruindo a resposta com os
instrumentos, que tiver. Como se se tratasse de um pro
cesso de ha1Jea.s-co1'pn.~, o juiz julgará sem demora a causa.

Se verificar que o direito alegado não ó eerto e incon
test.ável ou que o fato não está provado, mandará que o'
requerente recorra aos m~i05 comuns. Tinha aplicação êsse
instituto processual, por exemplo, no caso rlc um funcioná
rio públic.o 'lJitâlicio ser exonerado, sem t.er sido em vir
tude de sentença judicial; de um magistrado ser transfe
rido, apezar de inamovível; rlr~ st;r ord~nad,: a cobrança. dp,.
um imposto sem que nenhuma lei ° haja ?r~~do; de ser im
posta uma multa de aCl)rclo com uma leI J3. revogada.

N. 249

Art. 97 - Suprima-se: na letra b) :

..... sem licenca do Presidente da República ... "

Justificação

A simples licença do Prcsidente da. Rep~b1ica não deverá
ter o condão de livrar da perda da naclOnahdade aqueles que
se tornaram súbditos"CSlrangeiros.

Sala dos Sessoes; 15 d~ D&zembro de 1933. - Luis Slt
cttpira.

VOLUME III
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N. 250

Art. 98 - Diga-se:
" ...maiores de 21 anos ... "
Art. 99 - Diga-se:
"O alistamento eleitoral é obrigatório. sob as sanções que

a lei determinar. " . .

Jt~stificação

O artigo, no anteprojeto, cria a obrigatoriedade do voto.
Isso é uma utopia que não poderá jamais ser convertida em
realidade. Que o alistamento seja obrigatório, aceita-se. Mas
o e:>:ercício do voto deve ser livre.

'Sala da:; ~l~;:;,;ões. 15 de Dezem.bro de 1933. - Lu i,,' Su
cupira.

N. 250 A

Art. 100 - Suprima-se:

Justificação

A simples aceitação de um título não deve concorrer Dara
a Derda dos direitos políticos. Isso é ranco do revo1uciona
rismo de 1789, quando a nobreza era o inimigo. Hoje a situa
e,fio mudou muitíssimo. Depois, são raríssimos os países que
dTsuibuem títulos nobiliários. E se estes forem oferecidos a
brasileiros, será uma distinção para com o país e um ato de
diplomacia perfeitamente acatável.

Sala das Sessões. 15 de Dezem.bro de 1933. - L;ti~ Su
cupira.

N. 251

Art. 102, § 19:

~uDrima-se a. parte final, a partir de "ressalvados, etc.

Justi[icação

A pena de morte, mesmo em caso de gnerra, e ma:>:ime
t1esse tempo, dá margem a possÍ\'cis crros judiciários. A eli
mina~,ão de um culpado não é ju"tiça, é barbaridade.

Snlu das S('SSÕCi'. '15 ele Dezembro de 193:3. - !.uis ::;1/
cupü·a.

N. 251 A

Art. 102, § 31:
Suprima-se a parte final a partir de "salvo, etc."

Justificação

p'or motivos de sentimentalismo ao Dniüo vai ficar Ilri
vada de vêr-se livre de maus elementos estrangeiros, se ::!cei
tarmos a parte final cuja supressão é pedida.' O estrangeiro
que vem para o Brasil, mõre aqui três ou trinta anos, deve
sempre ter em vista 'lue é obrigado a acatar as leis ~o paJs~'
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:~e vier a tornar-se indesejável, perigoso á orerem pública
,ou nocIvo aos interesses do país, não há outro remédio senão
mostrar-lhe o caminho do mar. A prevalece. o parágrafo

.:fia sua totalidade, os estrangeiros de má fe passarão a ~asar

~om brasileiras tãos6 para poderem exercer as suas ativi
-fades !llalsãs. Isso, àliás. não será novidade, pois muito co-
-mum é nos casos de proxenetismo.

Sala ria;; Sessões. '15 de Dezembro ele 1!l:3:3. - L7:'-', SII
..cupira.

N. 30i

Acrescente-se. ond c convier, no at-t. 102:

Ar1. A lei não prejudicará, em caso algum, o direito
:adquirido, o ato jurídico perfeito e a causa julgada.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1~):3:{. - Mario de
.A.nd1'Clde Ramos.

Justi{icaçcío

Grave omlSSUO do projeto foi o não incluir um disposi
tivo que garanta ri estabilidade dos direitos que entraram
'para o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas contra as
investidas de urna nova lei. :Este fJrincípio constitue uma

,condição existencial ela sociedaele e merece guarida na Cons
tituição, como pei:J, ao arbítrio do legislativo.

A fórmula da Constituic;ão de '1891. que vedava prescre
-ver leis retroativas, IJ!'eferimos a do Código Civil, que proíbe
a ofensa ao direiLo adquirido, ao ato jurídico pel'feito e á

-causa julgada. A lei civil incumbe definir o que se de,'e en
'tender por cada urna c!es"as situacões jurídicas. Preferimos
"não falar em retroatividade, at,S mesmo porque as leis penais
sempre retroagem 1Iara beneficiar o delinquônte.

N. 321

:4.0 arL. 101:

Acrescent.e-se ao n. 2°: "d) os membros da magistra
-tura e do MinislrSrio Público" .

.rustlficaçao

Nada mais lógico que os membros da Magislr!ltura e
,do l\Iinislério Público esf aduais sejam inelegíveis nç>s res
pectivo::: Estados. assim como pelo § 1° dêste art. 101 o
silo, em todo olcrril.ôrio naeional, os magistra.do;; c mem-
bros do :Ministério Públ ico federais. .•

Afa.stados das lide;;; eleitorais. só assim poderüo êles fi
car alheios ás paixões 110lílicas que lhes inf!u!riam no. des

.,empenho das funções, maximé sendo os JUlzes locaIS os
mesmos juízes eleitorais.

S I d S "-e" 18 ,J(! Dezem,bro de H):33. - JÚlioa a as. e",,,,o ."', -
'";Villasbúas.

N. 322

Art. art. 1. 02 :
.5uprima:-se o § 12.
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?\'nda aconselha que se cstabele(:.a legnlmente a inco
nmnicahilidade dos presos, seja por que prazo fôr. Se sv
nrro a permite no período do inquérito policial, muito me
nos :::e a deverá fazqr quando o acusado já se encontra sob
a ação da justiça e -p['ecisa da mais ampla comunicabilida-
de 11ara promovur a sua defesa. '

Dar-se esta faculd;~dc á autoridade judiciária. num·
paí" de jllsliça' tilo mal organizadu como o Brasil, é um pe
rigo mui to mais f;'l'<l.Ye pal'U a liberade individual· que auto
riz<Í-Ja á polícia, que elela veio scmpI'C usando e abusando,...
sem contudo, cerceal' o direito de defesa quando submetidi
ti j llstificaç[[o,

Sala àas Sessões, 18 àe Dczembro (10 1933. - João
VillasbrJas.

N. 337

?\o título referente á declara<.:ão ele direitos e deveres..
acresccntam os scguintes artigos:

.:\rL Os inventos industriais perlence1'(Ío oos seus au-·
l01'es, aos qu.ais ficcmi r;ara.nlido P01' lei nm privilégio tempo-o
r(Í1'ío, ou. será concedido pelo COll{J1'esso mn lJ1'emio 1'a;;oável,.
quando haja conveniência de 'cnlgari;;w' o invento.'

.:i.rt. A.os autores de oOl'as lite1'úl'ias e artísticas é ga
1'antúlo o dh'eito excltlsivo cie 1'ep1'od~t;;í-las pela impl'ensa
ou lJor qualquel' 01tt1'O proce,çso mecanico. Os herdei1'os dos'
autores {Jo;;arão dêsse di1'eito pelo tempo qne a lei delel·mÍ1w1',·

.:\rt. A lei Clssegw'ará também a Pl'op1'iedade das 11lm'-,
CM ele fábricas.

Jnstifica~:ao

As emendas reproduzem ipsü-veí'Ms, os dispositivos dos·
§§ 25, 26 e 27 da Constituiç:.50 de 1891. É incompreensível
a omissão no anteprojeto de dispositivos sôbre prit'ilé(Jios de:'
-invenção, direitos auto)·oi.., e m((rca.<; de fábrica. '

Garantir as in\"nlltÕCS e proteger a proprjcd~de das·
marcas de fábrica {~ medida do n'1nis alto alcance jurídico,.
cconumico e social.

.A concessão de lll'.;mio" ao::: inventore" l~ um estimulo~.
um incentivo ao trabalho e ao espírito humano.

Também pelos me:::mos motivos deve ~er proh:'gida C"
amparada a propriedade literária 011 al'Uslica - o direito'
autoral.

Sôbre o assuntu. 0- Brasil assinou divcrsos trat;l(!os in
ternacionais, comprometendo-se a protcger' :í. pl'opl'icdad~'

industrial e literária.
Assim, ainda com mais relevantes razões, dcvemos man-'

ler na nova Constituição os dispositivos a qu~ me refiro.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 193:3. - Cunho'
Mello. .

Onde convier:
Art. Todos os cargos, eletivos, administrativos e ju-'

diciais, são accessiveis a todos os cidadãos brasileiros, sem,
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,·jistinção de sexo,obserYadas as condições de capacidade que
::a lei determinar.

Art. Na elaboração das leis concernentes á materni-
,dade, ~ infancia e ao trabalho feminino, é obrigatória a con
sulta a mulher, por intermédio das associações femininas
representativas, e nos respectivos ramos da administrar.ão
,p~bli9a ser,..llle-á dada, também obrigatóriamente, participa
',Qao tecmca,

Art. 99, Redija-se: O alislamento eleitoral e o voto são
.obrigatórios para os homens, bem como para as mulheres
que exerçam função remunéradõ}"sob as sanções que a lei de-
terminar. ' .

Sala das Sessões. :18 de Dezembro cle in:;:>. - Feí'lIw/
,.des Tavora. - Vlaldemar MlJlta,

Redija-se (lo sef;"uinlc modo o urt. 99:

"0 alislamenlo eleitoral e I) volo ,,::io obrigatórios, sob as
,3ançües qUl~ a lei delerminar·'.

!llslificar;il0

::";:0 j)üdemos compl'ccndcr porque esse ohrigatóricdade
;;cja unicamenle "para o~ hom(~n~". quando as mulheres, ten

,do os mesmos direitos. c1e\"(~l'ão ter lambém, os mesmos de
','cr(::,- .

S(~r'ia is,,:o um l)l'iyjl,;g:io de sexo. inadmi~si\"el e absurdo
·.em uma rl'pública dcmocrúLic:l.

Sala das Sessões. i8 do' J)f'zemiIl'O de 19:J:L - F. d,:
Tolctlo. - 'F(lldclllf1.l' Ikitll.·ai.. - Gllil1u:l'll/f~ Plasl'!/'.
,r. de .lfollr(/., - GiliJc)'1 Ga!Jei]'([. - Jlorio Jlallhiícs. 
.Ferreira .·Y(~lo. - Anlonio PemwforL - Antonio lloll'ri(jlles
.de SOl/sa. - .4l'n!ululo La1ldner. - Edlt'ahl Possolo.
,Martins e Silva. - .hil.io Jli(jl/el Vifaw.

'N. 354

c\.rl.ig-o 98 - Rcdijn-sl~:

"São cidadãos lodos aqueles qne forem J)J"asih'~l'os, de
'i1côrrlo com o que detel'mina o :lI'I.ig-o n. 9G rlesla Consti
·t.uição."

§ 1.0 Redija-se assim: .
"São eleitores os brasileiros de qualquer SI'XO que ex(~r

.~a num,t profissão honesta. alfabel.izados OU,não e sem dis
tinção de classe ou profi"são, ali"tados na fôrma da lei."

§ 2.0 Redija-se do seg'uinle modo:
"l'\ão podem ser alistados unicamente os que estiverem

. :.:::om a cidadania suspensa ou a tiverem perdido,"

Jus I ificoçao
i'

:NcO'ur o direito de voto em un1' pais como °BrasiL_onde.
.por -dc~intere5se das classes dominant~s e incúria de seus
: g-OVCI'U0S, a maioria do povo no sabe ler 11('m escrever, mas
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sabe trabalhar, - é não só antidemocrático, como constitue·'
ainda um verdadeiro crime contra a soberania popular.

Por outro lado, negar o direito de voto aos soldados e
marinheiros quando êssedireito é assegurado aos oficiais e'
alunos das escolas militares, é criar um regime de privilégio
nada republicano e absolutamente antidemocrático.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - .Toão Mig'lLel
Vitaca. - Vasco de Toledo. - '"Valdemar Reikdal. - Gui-
lhenne Plaster. - P1'ancisco de Moraes. "- Pe1"Teira Néto.
- Antonio Pennaf01't. - Antonio Rodrigues de Souza.
A1'mando Laydne1·. - 1l1a1·tins e Silva.

N. 417

No § 5° do arte 1.02, onde se lê "em 72 horas", diga-se:
"48 horas".

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1.933. -- João Miguel
Vitaca. - Vasco de Toledo. - Antonio Rop,rigues de Souza •.
- Antônio Pennafort. - Gilbert Gabeira.

N. 418

Redíja-se do seguinte modo o § 1.9, do arte 102:

É absolutamente vedada a aplicacão da pena perpétua,.
de banimento ou de morte".

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Francisco
de MOtura. - João Miguel Vitaca. - Waldemar Reikdal. 
Guilherme Plaster. - Vasco de Toledo. - Antonio Rodri
gues de Sou;;a. - Gilbert Gabeira.

N. 419

Supríma-se o § 10 do art. 102.

Justificação

O dispositivo cuja supressão pleiteamos, estabelece a re
troatividade das leis penais, em benefício do delinquente.
Evidentemente capcioso, poderia ser de efeitos desastrosos a
sua inclusão em nosso texto constitucional.

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de 1933. '- Francisco'
de Moura. - João 3!i(Juel Vitaca. - Guilherme Plo.ster. 
Waldemar Reikdal. - Vasco de Tolcdo. - Antonio Rodri
gues de Souza.' - Antônio Pennafort. - Gilbcrt Gabeira ..

N. 420

Redija-se o § :10 do art. 102, do seguinte-modo:

"Todos são iguais "perante a lei, sem privilégio d~ nasci-
mento, sexo, classe social, riqueza, crenças religiosas e idéias
poVticas. "

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Prancisco 
de}lfottra. - João Miguel Vitaca. - Walâemar Reikdal. 
Guilherme Plaste?'. - Antonio Rodrigttes de Sow;a. -- An-
tônio Pennafort. - Gilbert Gabeira.
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N.440

"Ou

"\0 art.. 102:
Suprima-se o final do § 21. a come<;ar
se a questúo fôr sobre iIppostos" .

.lllslificaçao

das palavras:

Um dos dispositivos mais interessantes do antepl'ojeto
é esse § 21, do <lrl. 102. Não basta declar'ar os direitos do
individuo, as suas·· g~u·<'Ultias e prerrogativas, mas sobretudo
se faz neccssúrio assegurá-los praticamente, cle um modo
integral e sem delongas. ]~ evidente, neste sentido, a vanta
gem do an Lcprojeto súbre a Constituição cle 91. destituida
como era dos freios necess<Ír-ios a e~'ilar as lesões aos seus
dispositivos. Podemos ilustrar a rJ:l.cidez das suas mantas
com o exemplo dos impostos interestaduais por ela claramente
condenados. Entretanto, estes impostos considerados, unani
memente, como um dos maiOl'cs males ~[ economia nacional,
sempre foram cobrados. sem desfalecimentos, por quasi todos
os Estados brasileiros ..

Não obstante fi proibição constitucional e a jurisprudên
sia pacifica dos tribunais. os or(~amentos estaduais continuam
a taxar as mercadorias dé· IH'océdencia de outras unidades da. .
Federação. Apenas os Estados condescendem em mudar ()
nome do imposto, limitando-se o seu respeito ao dispositiv()
constitucional em disfarçá-lo com variadas denominações. O
tratamento dos produtos locais, em relação ao~ similarcs de
outra procüclencia, continua sendo o mais desigual, alimen
tando-se desse modo, a dcsag'regação política e econúmica do
pais.

Conhecemos uma lei orçamentária estadual que taxava
ql1asi proibitivamente alguns produtos. qualquer que fosse
a sua origem. :Não fazia entre êles di~tinção, tra tando-o!!,
na incidencia dos impostos, igualmente. Nesse pünlo não ti
nham os produtores de outros F:slados por onde reclamar.
"\.téaí tudo muito bem. Vinha, por(~m. subrepLiciamente, já
no fim da lei, perdido nas disjlosiç0e,.: gel'ais, um di::posilivo
que isentava as fábricas locais. de fão extorsiva. contrihuição,
desde que atingissem. um determinado limite de Jlroclucão,
Claro que não é preciso dizer que todas atingiam aquele li
mite e se isentavam desse impost.o.

Também o Governo Provisl)rio .lcm tentallo combater O~

tributos interestaduais e não ob~tante o seu poder' discricio
nário, o dccreto n. 19.995, de 1-1 de maio de 1931, por êle
baixado. nada conseguiu. Tais impostos continuam a se man
ter com a mesma vitalidade dos Jlrimeiros tempQs. apesar de
todas as leis, decretos e urt'cstos em sentido contrário ..

O antcprojeto cria com o ~ 21 di) art. 102 o "mandado de
5egurança". para os direitos certos c incontestáveis e que
pela sua prontidão parecia-nos, de algum modo. eficiente
para o combate a um atentado t:10 f1ag'l'aJlle como l~ (I im
posto entre Eslados. :\nimndo~ chegúmos qU:'lsi ao fim de.
§ 21, quando se nos depára o seguinte: "Não será concedido
o mandado, quando a questão fôr s,:lbre impostos".

Ê êsse final que a emenda quer suprimir, tendo em con
sideração um corretíyo aos impostos interestaduais e de
transito tão diflceis de estirpar. E nem se objete que há re
ceio de prejuizo para 'os interesses normais da Fazenda, pois
sómcnte quando os impostos forem inconstitucionais, e quan-
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do o direito fôr certo e incontestavel é que- o .iuiz concederá
o mandado. .

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Luill
Cedro.

N. 441

Ao art. 103 e os parágrafos 10 e 20:

Suprimam-se.

Justificação

Os dispositivos acima, ou melhor o § 1°, imprime ao
-anteprojeto um vermelho colorido socialisante e s6 se pode
i'ia explicar a sua inclusão como objeto de adôrno.

A humanidade, em todos os tempos nunca deixou, mais
ou menos, de trabalhar e o dever do trabalho lhe é imposto
pela mais rigorosa e imperativa das leis, que é a lei da
necessidade.

Embóra de acôrdo com as idéias universais sôbre o tra
balho como um elemento indispensavel e fecundo, nas
coexistencias sociais, todavia enquanto fórmos uma democra
cia capitalísta, teremos que permitir o' ocio de alguns pre
ilestinados da fortuna. Aliás, estes são tão poucos, no Brasil,
.que Hem vale a pena nos ocuparmos com a sua excepcional
situação.

É claro que devemos distinguir o trabalho, assistir e
-amparar o trabalhador sem necessidade de fazermos do Bra
sil, pelo exemplo de certas legislações exóticas, uma república
de operários condenados a "trabalhos forçados". Deixemos,
ainda. nesta Pátria de um clima rnôrno e de tantos formosos
aspéct.os naturais, um refúgio para os raros contemplativos.

l\cm sempre é infecundo aquilo que a muitos pode pare
cer ociosidade .

.:-\.0. menos os que não precisam de trabalhar preenchem
uma rnnc;ão de interesse e que é consumir o que os traba
lhadores produzem...

E depois não deixa de existir uma certa ingenuidade da
nossa parte. estarmos, just.amente numa época em que toda.
a humanidade se dp-bat.e na solução dêsse problema lancinan
te que é a fa.Ha de t.rabalho e quando milhões de desocupados
pululam por todo o mundo, a querer obrigar no papel que
todos trabalhem.

A função dos governántcl'I não é propriamente a de obri
gaI' a trabalhar. m.rs. sobretudo, a de promover o encontro e

. a facilidade do trabalho.
Relafivamente ao § 2° do arL 103 não vale perder tempo

em .imtificaJ· a sua supressão. Não é preciso que se venha
agora diz!')r que a lei (leve ser cumprida. A lei tem sempre
um caráter imperativo e uma sanção já. determinada. A sua
condic.:ão: é obrigar e dêsse modo é inutil que o dispositivo
em CJUI~5Jão venh::J dizer aquilo que já. é de todos conhecido.

Sala da~ SP;':SÜf>s. 19 :de Dezembro de 1933. - Luois
Cedro. .

N. 480

. Substitua.:..se no final da letra c do artigo 97 - "provan-
do-se que o naturalizado dela se tornou indigno", por

"nos casos que a lei ordin,ária estabelecer'".
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Justificação

Deycndo os casos de indignidade ser definidos na lei or
dinária, a emenda é de mera redação. Mas da Yisa também
dar maiores poderes para cancelamento da naturalização.

Sala das Sessões, '18 de Dezembro de 193;3. - Lino Leme.
- Antonio Covello. .

Acrescente-se onde conyier:

"Cessa a incapacidade ciYil, por- motiYo de idade, aos 20
anos completos."

.JnsI ir icaçao

Vária a idade em qne os Códigos fixam a maioridade ci
vil. Parece razoável fixú-la aos 20 anos. O que não se justi
fica é que Lenha cr..pacidade política quem ainda não goza de
capacidade civil.

Sala ela:" Ses5ües. '18 de Dezembro de HJ;3;L - Uno L.)IIl'?
- Antonio CoveUo. .

N. fl 82

Emendas oferecidas ao a~,tigo 98:

Substitua-se o § '1 0 pelo seguinte:
"São eleitores os brasileiros civilmente capazes, sem

-distinção de sexo, alistado:" na forma ela lei";'
Acrescente-se ao § 20 :

"d - o,:; mp-mbros da,:; ordens ou congl'egações religio;.:as.
sujeitas a voto de obediência, que importe renúncia de li
herdade indiyidual."

.TIIS I irü:açttO

A primeira emenda :Yisa exigil' a capacidade eivil p:ll'a
-o individuo adquirir a capacid:lfll~ política.

No artigo 107 se elimina de nossas leis a incapacidade rIa
mulhcl' casada c. em outra l'nlf'nda se .';.:l.alwlece a idade em
que I) individuo' adquil'C capacidade civil.

Sala das Sessões. -18 d!' Vezem!),'" .Ii> Ifl;1:L - f.ií/;' f..enl".
-.. Antonio Covello. -

Acrescente-se ao artigo 90, onde convier:
- "salvo no caso de incapacidade fí;;ica ou ment.:!!. ou d(.'

impossibilidade por motivo just.o" .

.Justificação

Ao invés de se estabelecer que a cidadania fica suspensa
-"por incapacidade física ou moral",p. pref;-ríve! consignar
€ssa excecão á obrigatoriedade de yoto. Alem' desses casos.
.:,:leve acréscentar-se o de impossibilidade física. País vasto.
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como é o Brasil, pode ocorrer que a secção eleitoral fique de-
masiado distànte, por forma a se tornar impossível ao eleitor
o cumprimento· de seu dever cívico; e, além da distancía, a
moléstia, mesmo em pessoa da família do eleitor, é motivo,
que deve exonerá-lo da pena em que tiver incorrido.

N. 484

Suprima-se a letra a em o § 1° do artigo 100 .

.Jnstifieaçao

Não é razoável a suspensão da cidadania aos indivíduos:
afetados de incapacidade física ou moral; o que se deve é tor
ná-los inelegíveis c dispensá-los do cumprimento dos deveres·
cívicos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de H)33. - Lino Leme.
- Antonio Co'Vello.

N 483

Emendas ao <lI'tigo 101:

Substitua-se, em o n. 1° - -'em todo o território da'.
União", por -

-'Em todas as eleições";
- Acrescente-se, em o n. 1, o seguinte:
"d - os afetados de incapacidade física ou moral";
- Substitua-se, em o n. 2° - "Nos Estados, no Distri-

lo Federal e nos Territórios" por -
"nas eleicões para as Unidades Federativas";

J ltStilicação

As emendas oferecidas são de mera rcdacão, exceto a
relatia vao acréscimo da letra li ao n. 1°, que é consequên
cia da oferecida ao art. 100. .

~ala rias Se:;sõcs. 18 de Dezembro de 1933. - Lino Leme..
- Antonio Covello ..

N. 48G

Emendas ao art. 102:

Suprimir, no § 1°, as palavras que vêm depois de "lei";
Substituir, 110 § 5° - "Toda pessoa delida ou presa"

por - .

"Salvo no caso de prisão. preventiva ou em virtude de-
pronúncia, a pessoa detida ou presa".

Substituir, no § 6°, "idonea" por 
"na forma e"
Suprimir no mesmo par<igrafo - "J." fiança não poderá:

ser em dinheiro ou bens".
Substituir no § 7° - "asseg1.1I'ado nu lei" - por
"assegurada" .
Suprimir o § 9°.
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Acrescentar no § i i, depois de "multas", a palavra "Ad
ministrativas" .

Substituir o § 21, pelo seguinte:
"Concedcr-sq-á mandado de garantia, mediante processo·

sumaríssimo, para o exercicio .de direito certo e incontestá
vel" .

Acrescentar, onde convier:
"É garantida a-liberdade de indústria, dependendo de'

autorizaç5,o a exploração daquela que interessar á defesa na
cional. Nessa liberdade se compreende o direito de impor
tar maquinismos, pagas as taxas devidas".

Acrescentar, onde convier:
."São proibidos os monopólios, salvo as concessões de ser

viços públicos".
Acrescentar, onde convier:
"É garantido o direito de associação, para fim lícito" .

.Tnsli{-icaçt1o

Algumas emendas visam apenas esclarecer o texto legaL
Quanto ao mandado de garantia, hasta ser ele consa

grado, como se fez com o habeas-corplls.: a possibilidade de a·
tCi ordinúria estabelecer processo que dificulte a ~oncessão

do mandado, fica ohviada, consignando-se que ele deva ser
sumaríssimo. A medida não se deve limitar ao exercício do
direito contra o poder público, e sim deve ser exten5ivo aos
direitos em geral. Uma vez que se reconhece não ser digno
de prote(;ão apenas ° direio sõbre as causas materiai;:;, por
que limitá-la ao caso de atos manifestamente ilegais. por
parte do PodeI' Executivo? Uma situação semelhante póde
verificur'-se Tlas relações entre particulares. exigindo uma
proteção imediala. de cUÍ'útCl' provis6rio, até que se apure'
com as devidas garanl ias. a ilegalidade praLicada.

Pai5 noVo e com iTHlústl'ias em formação, precisa o Bra
sil fomentat'-lhes o desrmvolviinento; para iS50 é medida útil
a liberdade de indúslria,

A pl'oiiJiç:lo do moilOj)lílio eviLat',Í, a percepção de lucros
ilícitos. gUl':ll1l.indo o povo contra abusos evenLuais.

:-;ola da~ :-;1-'S:.:i'íI'S. '18 dI.' D,~;:'~mbl'(J t!1'19:3:3. - Lill/) Lemc..
- :l'llllillio C(J'I)r:lllJ.

~ • .-\87

SUI'I'irna-:.:e o § JO, do al'Ligo 1Oa. alteràndcH:e con:5e
quênlenwnle. a numC']'oc;ão dos par;'tgrafos 2° e :30 •

.Tnslificaçr.io

.-\. Consliluição não deve nem pode estabelecer a obriga
ção de trabalhar. Contra os vadios, bastam as n1edidas cons
Lantes do· Código Penal.

Sala da5 Sessões. 18 de Deiembro de J933. - Li/w T.e1/l,'~'
-"- Antonio Covello. .

N. 526

Acrescente-se ao parágrafo 19, do art. 102, o seguinte:
"Com estrangeiros, constitucionalmente decretado"'.
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Justificação

Convém ficar bem esclarecido êsse dispositivo para evi
'tal' que, em caso de guerra civil, possa ser aplicado. O sen
'iimento patriótico do povo brasileiro repele a possibilidade
de ser aplicada a pena máxima ao concidadão que, de armas
na mão, procura defender os ideais que julga melhor ser
virem á sua Pátria.

_ Sala das Sessões. em 18 de Dezembro de 1933. - Nero
'-de Macedo. - Morais Paiva. - J. Ferreira de Souza. 
José Honorato. - Domingos Velasco.

N. 54G

Onde couber:

Arl. Além do voto de cidadão. e cumulativamente ou
-não, haverá também o vaLo de família.

§ 1.0 J::ste voto é concedido aos casais brasileiros e in-
,distinLamente a todos os casais que tenham filho nascido no
Brasil e será ex('1'cir1o pelo conjuge investido do pátrio po
der alI pela mulher, se o marido estiver impedido no mo
menLo da eleicão.

~ 2.0 O vaLo do casal será acrescido de tnntos outros vo
-~os qí.wntos forem os filhos menores nascidos no país.

Justificaçao

A família é, na verdade, sem fôr~a de expressão. a base
- ,da sociedade, ou para usar da terminologia matemática, tão

-ao sabor do tempo, é a expressão mais simples dos grupos
humanos.

A parte a prc-Ilistória, a sociologia ainda hoje encon
'ira exemplares dêsse estado primitivo nas famílias isoladas
ela Patagonia, do Norte do Canadá, entre 05 Esquimaus, os
indig-cnas da Penín51.l!a de Malaca e em alguns dos nossos
selvag-cns.

Ela não (~, ])01'1"111, apenas a forma social primitiva. Ape
sar da ;:empre cre:'l'I'llle complexidade dos povos, das nações
,~ da5 {~idad('s, qualquer destas ag-Iomera,:ües pode ser facil
men[e 1'cdur.ida a famílias.

De modo que a família, célula única ou múltipla; é
em qualquer l'a:'o um fato :,odal de caráler permanente, de
('xistl~l1da nl'cc.,,,,,úria, qnc. POI' i"ôl'\:'a da ]wlÍpria naturer.a hu
mana. i'('mpl'e esLe\'e e esl.arú 1Il'c:<ente em sociedade. Fumí
-lia i:,olada. nas Jll1scenles: 1'ns:lo de famílias oriundas do
me5mo tronco comum, no patriaecado; ou reunião de todas
as 1'a mí!in:, snjeitas ao. 111c:,mo go\'êrno nos Estados moder
no!':, a Jamília 4~=O elemenlo sine q/{a non da ~ocied:lde.

lríúlil t~, ])ortanto, l'eclnn- os olhos ú realidade e construir,
anlicicntificam'enLe, sistemas políticos que tomem sómente
por base os indi\'íduos, pois êstcs, em sociologia e em política,
SflO expressões imperfeitas, mu tiladas e artificais do con
junto sociaL cuja unidade é a família.

~\5sim, tudo quanto se fizer sem considerar e incorporar
a unidade social é trabalho abstrato e de gabinete.

_ Por outro lado, não é justo nem patriótico que os que
-~oncorrem para o povoamento e--suportam de boa vontade as 
cresponsabilidades, {)s-: encargos e sacrifícios dos filhos ye-
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nham, afinal. a influir :11<ls leis c na form ..u:.ão do GoverHO
tanto quanto' 05 cclibatário,;.

A corrcspondência elo voto com o aúrncl'o. do,; filhos.
além da jusli(:a que encelTa, é medida de lJolilic:a i'odd errt
favol'da natalidade num Vd;.: que. i'Obl'eLudo, c:.1.l'ecc d(' g'eni./3·
e anda por aí a conquistar bra(:os e:,Ll'angcü'o5 ,l Lodo custo.

Pais de imigT<leão. o ,'ato de f::milia permif.il'ú que os
imigrantcs estr<lllgcÍl'05, que iI~llh<li1J !'ilho lH'a.~ilciL'o, l'at'U
cipcm da nossa vida poIíLicll, o que é 11ecess<Í.l'io. n:1o chocel.
o nacionalismo c será mais um cstímulo a quc' definitiva
mentc sc 1nCOrlJOrem ao Brasil.

Demais. e5'su vol.o será o melhor C01'rcl i',o ,((l5 COs!Il
mes polílicos. J~ um clemcnLo inc:'LimliYel de pOlldel'<II;ão e de
equilíbrio que a lcgislaeão introduz, jJOÍS 05 volos de Ciuali
dade são os daqllcies que, além das r<lz0cs gerais, 5UjlCl'iores e
comuns, têm ainda Lodos 05 motivos pessoais pal'a querer
uma organização político-social perJ'cita.

Enfim, cllC'g-o n admitir que, (~!l1 princípio, o único de
feito essencial da democracia ti :'UlJO,' IIno os pu f.,cs s;:o sín
t.eses de indivíduos, qunrido na realidade são rC5ulLnnlco: de
famílias.

Quando se pensa em l'eill'C5CnLaeão profissional e em
canlara de corpor[t';ücs, <.1Lcndel1do-sc a[Jenas ao vílH:lll0 du
Lrabalbo, que é remoLo, não i'ei corllO se jJ05sa r1C:::l)l'I~Zal' o
vinculo do sang-ue, razão, ol'igcm c eimC!lLo da ;;lxicdade
através de tocla a llisUíl'ia da dyiliztll.:ão.

Sala elas Sc::;sües, '19 de DeZ(~lnhro de 19:33. - BtllTeUJ
Ca'lll.lJeíZo, - Alde Sampaio. - A'n'/Hla Falc(10. - .rosé Ile
Sá. - Edaa1'rj, Teixeir(t Leite. - Olc(j(tJ'io 11lm'innno. - E.
Pereira Carneiro, - 'iFnldclJw.r Falca.o ·(com l'esti'Í\:ü(~S

quanLo :.i jusLifica<.:fi.o). - Lai.s SI:(~lll,i):(I-. - Il'incn .Iorrily.
- 'Fcloso 1301'{Jcs. -.r, Fej'l'eira de 50((sl1-..
nhães.

l\. 569

Ao art. 99 - Sec\:ão - Titulo 'VIL:,

lledija-se assim:
Al'l. 9a. O alistamento elcitol'al e o volo'são obrigaló

rios lJura os homens e- pal'tl as mulllcl'C'; qu.:: exercc;:el!1
qualquer aLiyidade pl'ofissional, sob as sanr.:ücs que a lei de
terminal'.

;l\ão há razão para e5tabelecer a obrigaLol'iedade dp voto
sümenle em relal;.ão aos homens. As mul!ler-es desde qne exer
çam qualquer at.ivielade profis:'3ional, vivendo de salál'io ou
de ordenado, devem ter os mC5mos devel'cs e dir-cilos, salvo,
aqueles para os quais a. incompatibilize o sexo.

Sala das Scssões. em 19 <.Ie DezcmbJ'o de 193:3. - Anlonio
Penna{ort. - João Jliguel Vitaca. - Gllilhenne 1'Iosle7·.
F'ranc'isco de Moura. Antonio Rodr:i{Jlle~ de Sou:.a. -'
'\valdel.lw7' Reikdal.

~_ 57t.J

Ao Título VII - Secção- I: ;;

Onde convier:
.Art.•. Será compulsoriamente' deGref:\da a naturalização,
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..ele quantos, após dez anos de residência efetiva no País, não
na tiverem requerido.

Paráfrag'o único. Não se procederá a naturalização
compulsória dos estrangeiros cuja conduta os tornê indig
nos da cidadania brasileira.

Ju.s tificação

:"ão são poucos os países nos quais existe ou tem exis
tido a naturalização compulsória"

A medida além do seu alcance de ordem econômica; visa
o expurgo automático que SE: faria, nos casos do parágrafo
único, pois a naturalização compulsória seria um processo
de relação a que tão poucos estrangeiros inadaptáveis ao meio
brasileiro escapariam.

Sala das Sessões. em 19 de Dezembro de 1933. - :11/[(;
nio Pennafo1'1, - Antonio Rodrigu.es de Souza, - Mario
Jlanhães. - João Miguel Vitaca. - Z01'OCLSt1"O Gouveia. 
Lacerl!ct lFcrnel'.

N. 576

.:\.0 artigo 98 e '§ 2° - Secção II - Titulo VII:

Redijam-se assim o art. 98 e o § 2°:

Art. 98. São cidadãos brasileiros alistáveis "ex-officio",
como eieitol'es, os que desempenham ou tenham desempe
nhado legalmente, função pública mesmo como simples sol
dados ou marinheiros, no Exército e na Marinha de Guerra,
nas polícias militares e 1)05 corpos ou secc,ões de bombeiros
dos Est::.dos e Distrito Federal e do Território do Acr~.

§ 2,0 Não podem ser alistados:
a) os analfabetos;
b) os qne estiverem com a cidadania suspensa ou a ti

verem perdido.

Jus1ificaçí10

A primeira Constituição da República negava o direito
·de voto ús pl'uc;as de preL sob o falso e contraditório funda
mento de que sendo êles obedientes aos seus superiores,
êstes lhes poderiam impOr candidatos. O fundamento é
falso porque a obediC:ncia dos soldados e marinheil"os, pelo
próprio texlo constitucional era unicamente dentro da lei;
contraditt'Jria porque a doutrina enlão aceita poderia pelo
mesmo fundamento de obediência estender-se aos funcioná
rios públicos e aos oficiais do Exército e da Armada.

Acresce que o Código Eleitoral admitiu voLassem as
freiras, apesar do voto religioso que fazem d~ obediência.
Nada há pois, que se oponha fundamentalmente ao voto do
soldado e marinheiro, maximéc considerando que o Exército
é hoje constituído por todos os cidadãos que atingem a idade

- do sorteio.
Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - An:onio

Rodri(Jues de Sousa. - Antonio Pennafort. - Zoroastro
Bouveia. - Lacerda Wernecli.
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N. 586

Redija-se o § 10 do art. 102, do seguinte modo:
"Todos S'ão iguais perante a Lei, sem privilégio de nas

·cimento;- sexo. classe social, riqueza, cronças religiosas e
idéias políticas". ·0

Justi[icàção

A restrição que se faz no anteprojeto de Consli tuição.
dizendo "idéias políticas desde que não se oponham ás de
°:Pátria", viza justamente assegurar ás classes dominantes um
°'privilégio político antissocialista.

Como é sabido, o ideal socialista se caracteriza justa
mente pelo seu internacionalismo, procurando unir todos (lS

'povos da terra, sob a bandeira do mesmo princípio de con
fraternização humana. Transformado o regime social-capi
talista, pela coletivização da propriedade privada, em escala
internacional, é evidente que desaparecerão os antagonismos
·.de interesses e conflitos internacionais que alimentam hojc a
idéia de pátria e. que levam os povos a se entredevorar nus

,guerras, em proveito apenas de meia c1uzia de magnatas do
Capital. Hegularizada a produção e circulação da economia
dos po"\'os - não como atualmente, em aten()ão a1)cnas ~OS

interesses privados da concurrência no mercado, mas sim em
função das necessidades sociais do consumo da coletividade 
terá desaparecido a causâ mateI' de todas as guerras. Não
haverá mais exploradores, assim como também não poderão

·existir mais nem Dctênciu.s imDel'ü"listas ~scl'a-.:izand() \"lo-,:os
coloniais. nem pequenas nacionalidades sujeitas á soberania
-de grandes Estados. Os homens, então, terão conquislado sua
plena liberdade, que só poderá existir. quando cada um con
tribuir para a comunhão com o produto da sua capacidade. e
dela tudo receber de acürdo com as suas necessidadei'. l,:sse
é o caminho do socialismo. l::sse é o ideal elo prolelal'indo de
todos os países.

Ademais, a idéia de pát.ria. além de abgtr:tta. vaga. I! re
lativa. Ela existe em função de c1elermiuach,s intere~,:;es qttf:::
nem sempre, ou melhor, quasi nunca. coine:Jem com o,:; in
teresses da coletividade. Por isso é que o operário cosluroa
dizer que não tem páLria, visto ser explorado do m~~mo

modo aqui, como nos EsLndos Unidos. na C11ina ou lia Ale-·
manha. O que, entretanto. não quer dizer qllC êle tenha me
nos amor á terra onde nasceu e se criou. do que o ])urgu"'s
paLrioteiro que, por mero interesse pessoaL nfto titubcia C(l1

....endI1-la ao primeiro cstrangeiro que apareça. de~dc que
isso lhe traga algum lUcro. Por todos estes moU'·os. é de se
esperar que seja suprimida essa restrição antidemocrút.iea.
contr:iria ao ideal socialista. ás aspirações do prolel:l :"üldo e
aos interesses do povo brasileiro.

Sala das Sessõe::" 20 rir Drzf'mbl'(I de 19:3:", - JIJiífl .1li
{JlIcl Vi/aca. - Vasco de Toledo. ~ Zm'oastro Gouveia • .:.
LacerdaWel·neck. - .4.ntonio· Rodriuues de Sou:;a. - .4..cVr
3Iedeü·os. - Waldemar Rei/;;dal. - A.ntünio Penna.(ort.

N. 605

,Título VIII - Da declaração de Direitos' e Dcyeres:
Art. 1.02, - A~resc~nte-se entre os direitos assegur<\dos

pela União o direito á subsistência.



Acrescente-se no mesmo artigo o seguinte parágrafo:

"Todos têm direito a provêr a sua subsistência, mediante
trabalho honesto, compatível com a sua capacidade inte
lectual. Ao Estado incumbe amparar aos que, involuntaria
mente, se encontrem na miséria."

Justificação

o artigo 103, parágrafo I, estabelece que todo o indi
víduo, salvo impossibilidade física, tem o dever de trabalhar.
Essa exigência implica na concessão de um direito que lhe
assegure um trabalho honesto, capaz de provêr os recursos
necessários á subsistência. Se é crime do indivíduo a misé
ria valuntãria, também é crime do Estado não amparar a
miséria involuntária. Países como a Inglaterra e os Estados
Unidos têm reservado, em seus orçamentos, verbas para am
paro dos sem-trabalho. E' uma despesa que tem apenas fi
nalidade social. No Brasil o problema tem outro aspecto.
Aquí muito ainda temos a fazer pelo nosso desenvolvimento
econômico. Temos terras que nunca foram cultivadas e nos
faltam vias de comunicação. Temos indústrias incipientes,
necessitando de capital e do braço humano. A' União deve
caber essa iniciativa, criando colônias agrícolas, abrindo es
tradas e amparando a indústria nacional. E: dentro dessa
orientação, ela estará habilitada a garantir trabalho a todo
cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país. E, só
assim, ela poderá exigir que todo o indivíduo trabalhe.' .

Sala das Sessões, 18- de Dezembro de 1933. - Augusto·
.4.maral Peixoto. - Acyr Medeiros. - Waldemar Reikdal.
- Antônio Pennafort. - Ferreira Néto. - João Miguel Vi
táca. - Sebastião de Oliveira. - Francisco de Moura. 
Edwald Possolo. - Guilherme Plaster. - EugenioJJlonteiro
de Barros. - Edrnar da Silva Ca1'vallw. - Waldemar Motta.
- Osor'io Borba·.

N. 634

Suprima-se iodn a Secção 'lII, do titulo, VII.

Justificação

Esta Sec\:üo trata dos casos de inelegibilidade.
Não nos par('ce dever êste assunto figurar no' pacto

constitucional. .Tá na Carta"de 1891 foi êle deferido para
lei especial.' Razões 'ponderosas aconselham não- inserir-se
na rigidéz do texto institucional, de dificilima reforma, a
enumeração dos casos de inelegibilidade, os quais podem
variar em consequência do constante aperfeiçoamento do
sistema eleitoral sempre pronto a corrigiras deficiências
ou excessos que a prática e a experiência demonstram. E
dai a razão de quasi todas as nações deixarem para leis or-
dinárias a regulamentação de semelhante matéria. ,

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. ~ Vale~te
de Lima. - Sampaio Costa~ - g:óe~FMonteiTo. - Guedes
Nogueira. - Izid1'o de Vasconcellos.
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N,707
Ao art. 101:

Ao n, 1°) :
. Letra c. Substituam-se as palavras iniciais pelas seguin

tes:
- os parentes em primeiro e segundo grau do Presi-

dente da República, inclusive os afins até, etc ...
Letra e: -
- 05 que não forem eleitores.
Ao n. 2°) :
Letra c. Substituam-se as palavras iniciais pela~ se

guintes:
- 05 parentes em primeiro e segundo graus, inclusive

os afins, dos Presidentes, Interventores, etc....
Ao n. 3°):
Letra a. Suprima.-se.'
Letra d. Substituam-se a~ palavras iniciais pelas se··

guintes:
- os: parentes em primeiro e segundo grau, inclusive os

afins ...
Jus tíficação

É louvável a ri1aior amplitude do prinCIpIO moralizador
que o art. 101 consigna. Entretanto, quanto aos prefeitos
nos Estados, propõe-se a supressão porque, relativamente
aos mesmos, o princípio perde a sua significação, a visti d;:;.
ação estritamente administrativa inerente ao car;;o, sendo
certo, ademais, que, na maioria dos municípios, é muito
restrito o círculo de homens capazes para a administração
municipal.

Ainda assim se jusLificu :J. proibiçüo quanto aos parentes
para, de qualquer mocIo, se impedir a instituição das oligar
quias .

.:\. supressão das palavras "naturais e civis". justifica-se
por ;gerem as mesmas impróprias, no caso. bastando sómente
a expressão "parentes, inclusivo os afins".

'Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. el? Jlr:.llo
Neto. - A. 8icil·iano. - Ranulp7/.o Pinheiro Lima. - .4.bren
Sodré. - Cincinnto Braga. - .José Ulpiano. - Barros Pen
teado. - Manoel HlIPpolito elo Rego. - José Carlos de Ma
cedo Som·e.ç. - H. Bn:!nna. - Alcnnto:r-a ?ilacheulo. - Oscar
Rorb'i(Jues ,Hves. - M. ·Wlt.atell!J. - .4.. C. Pacheco e Silva.
- Cal'lota P. ele Queiro:. - l1oberlo Simomsen. - TIt. Mon,
teiro de Barros Filho. - C. Jlora.is .4.nd1'adé. - Abelarda
Ver(Jueira Cesar. - A.lmeida. Camar(Jo,

N. 708,

Ao art. 102. Diga-se: "República", onde se lê "União".

Justificação

Para uniformização da técni6a constitucional há conve
niência em preferir-se aquele ,a êste têrmo.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. j}[orai.')
Andraáe. - Henrique Ba'llma. - Abelardo VeTil'tteiTo Gesar.
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- Alcantara 1lIachado. - Carlota P. de Queiroz. - José UZ
piano. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Cincinato Braga.
- M. Hyppolito do Rer;o. - A. C. Pacheco e Silva. - C. de'.
Mello Neto. - José Carlos de Macedo SOaJ'es - Banulpho Pi
nheiro Lima. - A. Siciliano. - Oscar Rodrigues Alves. 
.4.lrneida Camargo. -.BarTos Penteado.

N.709

Ao art. 102, § 1.0 Suprimam-se todos os têrmos que se
lêem após "perante a lei".

Justificação

:f:sse final é perfeitamente desnecessário, quer para me
lhor indicação do pensamento constitucional, quer para mniol'
elegancia do período. Presta-se, entretanto, a confusões, como
toda enumeração inútil.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Alcanlol'II
:Machado. - Cm'doso de Mello Nela. - Henrique Baymn. 
C. iJIQ1'ais .4.ndmde. - Abelardo Verauciro Cesar'. - A.lmeida
Carnw'fjo. - A. Siciliano. - Rannlpho Pinheiro Lima. 
Cincinato Br'oaa.. - Carlola P. de Queiroz. -.rosé UlpimlO,
Th. Monteir'o de Ba1'1'os Pilho. - Manoel H11Ppolito do flertO.
- A. C. Pacheco e Silva. - José Carlos ele Macedo SO(l.1'('s.
- Oscar Ro(l1'ir;ues Alves. - BWTOS Penteado.

N. 710

Ao § 2° do art. 102. Suprima-se.

l'ttstificação

É de evidente desnecessidade. A disposição rS conscql\l}n
cio. forç;udu do regime.

Sala das Sessõe;;. 18 de Dezembro de 1933. - Alcall(ul'lI
-""'fachada. - C. de -Mello Neto. - Henr'ique BaJlma. - COI'
loto. P. de Queiro::;. - Abelardo VerfjueiJ'o Cesar. - .To.ç/: [77
piano. ..:...... Th. Monteiro de BarTos Filho. - Cincinalo B/,o(l'"
- Manoel Hyppolito do Rego. - A. C. Pacheco e Sil1)0. 
José Ca.rlos ele JJJacedo Soar'es. - Ranulpho Pinheir'o Lima,
- Oscw' Rodrigues Alves. - Ba1'1'os Penteado. - C. Jlorl/.i,~

Andrade.

N. 711

Ao .art. 102, § 3°:
No § 3°, 'onde se lê "não fazer", diga-se '.'deixar de fazer";

onde se lê "poderá ser", diga-se "será".

J~{stificação

Para maior simplicidade e =elegancia da frase,
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - .4.lcantorlt

Machado. - Henriqúe Bayma. - Carlota P. de Queiro:. 
José Ulpiano. - Th. Monteiro de BaM"OS Filho. - Cinci

o: nato praga. - Manoel H7IPpolito do Rego. - .4.. C. Pacheco e
Silva: - C. de Mello Neto. - José Carlos de Macedo Soar'es.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - A. Siciliano. - Oscar Ro-'
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drigues Alves. - Ban'os Penleado. - .4.lmeida Camar(Jo.
C. Morais Andrade. - .4.belardo 'Fer{Jueú'o Cesar.

N. 712:

Ao § 4.0 do art. 102. Onde se lê "poderá ser" diga-se
"será"t

Justificação

Para maior simplicidade e elegancia da frase.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Henrique

Bayma. - C. 1JIo~'ais Andrade. - .·l.l~antara Machado. - C.
de Mellr Neto. - Ranulpho PinheiJ'o Lima. - Carlota P. de
Queiro::.·- .José Ulpiano. - Th. Monteiro de Barros Filho.
- CínC'inalo B~'a(fa. -.:.lI. Hyppolito do Re(Jo. - A. C. Pache
co e Silva. - José Car'los de Macedo SOa1'cs. - Osca'f' Rodri
gues ,Alves. - Bw'I"os Pentemlo. - A,llneida. Camar(Jo. - Abe
lardo 'Fer(flteil'o Cesw'.

.' No 713

Ao § 5° do arL. 10~. Onde "e Iô "72 horas", diga-se
"outras 24 horas" e suprimam-;;;e o segundo e Lerceiro pe
ríodo finais do artigo.

.Tl.lS l ir icaç({o

Da substiLuic::,ü6: seria dema:-:iado (I' prazo de 72 horas,
ou sejam 3 dias, para o juiz lJC,l' [) preso em liberdade e
dar-lhe nota de culpa. .

Da supressão: seria descer arC(fIl1".menlu,/' processo e
admitir os períodos cuja supl'essãú lJl'oplomos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 19:3:3. - Hem'itr/te
Bayrna. - Alcantara Machado. - C. de Mello Neto. - C.
J[Q1'ais .4.ndrade. - José Cal'los de Jlaccdo Som'es. - Carlota
P. de Queiro::: - José Ulpiano. - Th. Monteiro de Barros
Filho. - Cineinato HI'naa. - J1. lIlIPpolito do Rego. - A.
C. Pacheco e Sil'Oa. - Ranulpho Pinheiro Lima. - A. Sici
liano. - OScal' Rodrigues Al'IJCs. - Ba170S Penteado. - Al
?neida Cama?'Yo. Abelardo Ver{JucÍt'o Cesar.

N.714

Ao § 6° do art. 102. Ponha-se a seguinte disposição:
"Ninguém será conservado em prisão, se prestar fiança idõ
nea, pessoal ou real, nos casos em que a lei o facultar."

Jus ti{ícação

.Impedir a fiança real é absurdo grande, pois est;:t é ga
.rantia mais positiva. além de mais fácil em grande número
de casos. Ademais, a fiança pessoal em nada detem mais o
indiciado ou o denunciado, que a real.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Th. Mon
teil'O de Barros Filho. - Aleantara J[achado. - C. de Jl'ello
Xeto. - Henrique BaJj1na. - C. Uorais Andrade. - Carloto.
P. de Queiroz: - José Ulpiano. - Cincinato B-raga. - J[a
noel Hyppolito do Rego. - A. C. Pacheco e Silva. - José
Carlos de Macedo Soares. - A. Siciliano. - Oscar Rodrigues
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.4.lves. - Ban'os Penteado. - Almeida Camargo. - Abelardo
Vagueiro Cesar. - Rannlpho Pinheiro Lima.

N, 715

Ao § 7° do arL. 102. Onde se lê "assegurado", diga-se
"asegurada".

J nstif'icar;iio

Êsse atributo há de concoràar em gênero com o sujeito
do verbo, que é "defesa".

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. M01'O,is
.4.ncl1'ade. - Henrique Bayma. -'- .4.lcantara Machado. - C.
de Nello Neto. - CM'lota P. ele Queú'o::. - .José' Ul'piano.
- Th .•-r.lonteü·o de Bm'ros Filho. - Manoel Hyppolito do
Rego. - A. C. Pacheco e Silva. - José Cal'los de Macedo
Soares. - Ranulpho Pinheil'o Lima. - Oscar Rodrigues Al
ves. - Bm'l'Os Penteado. - Almeida CamC11YJo. - Cincinato
BrCla(/. - Abelardo Vel'[jlwú'O Cesar.

N. 71G

Ao § 9° do Ul'L. 102. Onde se lê "poderá ser", diga-se
"será" e onde se lê "não criminoso", diga-se "não c.onside
rudo crime".

J 71 si i{iccu;iio

Para m:1ior simplicidade e elegancia da fruse.
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 193:3. - C. JIOl'ai.;

Andrade. -,.Iosá Ulpiano. - TiL JIonieiro de Barros Filho.
- Manoel Hl1]Jpolito do Rego. - A. C. Pacheco e Silva. 
Ramll.pho Pinll eü'o Lima. - Alcanlara Machado. - Cinci
nato BJ'Clga. - Henrique Ba.ynw. - A. Siciliano. - Carlota
P. de Qneiro:,. - OscaJ' Rodrigu.es Alves. - Bal'i"OS Pentea
elo. - Almeida Camal'[lo. - C. de Mello "Veto. - .José Carlos
de !i/acedo Soo:I'C8. - Abel.m'do Vel'(Jueiro CesQ1'. -!il. 1Vha
tell1J.

N. 717

Ao §:1 G do arl. :102. POl1h.-:.-sc a seguinte disposição:
"A não sel" a lei penal e só a benefício do delinquente,

nenhuma out.ra lerá efeito ret.roativo."
O adverbia "só" torna mais explicita a singularidade da

retroatividade penal permitida; a proibição da retroatividade
civil se impõe. Quando se t.ornar necessário ao Estado im
pedir que um. direito ou uma faculdade se excrç.am, use o
poder público da expropriaçfi.o que propumos.

Sala das Sessões. :19 ele Dezembro de 1933. - Th-. M011
teiro de Barros Filho. - C. Mm'ais Andl'ade. - lo.sé Ulpia·
no. - José Carlos de Macedo Soares. - Ranlllpho Pinheiro
Liina. - Manoel Hyppolito do Rego. - A.lcantara Jfachado.
- Hem'iqne Bayma. - A. Siciliano. - Carlota P. de Quei
1'0::. -'- Oscar Rodl'igues Alves. - Bm'l'os Penteado. - AL
meida Camargo. - Cincinato Braga. -, - Cardoso de Mello
Neto. -N. Vlhatelly. - Abelal'do Vergueiro Cesa 1'.
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N. 718

Ao § 11U do art. 102. Ponha-se a seguinte disposição:
"Não haverá prisão por dívidas, salvo a administrativa ou ci
víl, nem por multas e custas, s:11"vo os casos de com'ersão
penal" .

Justificação

:Nem se pode, nem se deve proíbir a prisãõ administra
tiva ou civil (v. (J.: do deposiliirio que não entrega o depó
sit.o. do falido que não cumpre seus deveres. do arrematante
que não paga o preço da arrematação, etc.), bem como a
conversão penal da multa ou dê"ts custas em prisão, quando o
criminoso não tem meios de as satisfazer: aquelas porq\.13
são sant;ües módicas e quasi únicas e eSIJcciais, estas porque
de oull'o modo essa parte da condenação seria sempre letra
morta e inutilidade.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. MOt'ais
Alu1r'ade. - José Carlos de Macedo Soares. - Cw'doso de'
Jfello ,,"elo. - Alcanlara Jlachollo. - .4.belardo Ver(Jueiro
Ces{l1·. - Henrique Bayrna. - CW'lota P. de QueÍ1'o=. - A.
Siciliano. -'- Cinc-inato Braga. - 31. Hyppolito do Reao. 
Almeida Camaj·(jo. - TIt. J[onteiro de Barros Pilho. - Os
car Rorlj'i(Jucs Alves. - 31. ·Whatelly. - Hm"acio La(el-. 
José Ulpiano. - A. C. Pacheco e Sílva. - Ran-ulpho Pi
nheú'o Lima.

N. 7-19

Ao § 13 do art.. 102. Ponha-se -a seguinte disposição:
"Em todos os assuntos é livre a manifestação do pensamento
independente de censul'a mas su,ieito a responsabilidade le
gal pelos abusos pI'ati::,ados. Quando exercida pela imprensa
será obrig-atól'ia a assinatura do autor, sendo ú::;segul'ado o
direito de rC""p0sta."

hts ti[icar;ào

PaI'" maior simplicidade e elegancia da frase.
Saia das Sessões. 18 de Dezemhro de 1933. - Alcanll.lí·(t

:lfachado. - José Ulpiano. - Th. Monteiro de Ban'os Filho.
_ Jla.nocl Hyppolito do Re(fo. - _A. C. Pacheco e Silva. 
Ranulz)/w Pinheü"o Lima. - Hem'icJue Balir/w. - .4.. Sicilia
no. - Carlola P. de Qneú"o=. - Oscar Rodri(Jues Alves. ---...
Raros Penteado. - Almeida Camar(Jo. - C. Morais .4.ndrade.
_ .Josi Cal'lo,~ de J[acedo Soares. - C. de Mello Neto. - .4.be
lanio Vel'(jueú'o Cesar.

N.720

Art. 102, § 13. ACl'escente-se:

"Não será, porém, permitida, nenhuma propaganda fo
mentando e provocando guerras, criando ou alimentando pre
conceitos de rac;a, côr ou religião e âconselhando o emprêgo
de processos violentos para modificar o regime político e
social."
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Justificação

O Brasil se caracteriza pela sua tradição de pacifismo,
de cordura, de acatamento aos direitos alheios, nas suas re
lações com os demais povos. Foi o primeiro que prescreveu
como um crime a guerra de conquista. Não pode, assim, per
mitir que ú sombra da tolerancia de suas leis, tenha expres
são de propaganda qualquer designio de intrigar e inimizar
as nações provocando a guerra.

Não póde igualmente admitir a legitimidade de quàlquer
propaganda que tenha por objetivo dividir os homens em
castas, pelas suas diferenças de cõr, de religião ou de raças.
Não temos êsses preconceitos e não podemos permitir que se
venham a crear ou desenvolver entre nós. Convém, por isso.
estal)clecer, na lei magna, um impedimento preliminar a
qualquer tentativa nesse sentido, tentativa que agrediria o
sentimento n:ltivo do povo brasileiro.

Do mesmo modo é necessário condenar explicita e abso
lutamente os processos diretos, de rebelião e de ataques ma
teriais, para alterar a ordem das COISaS públicas e o livre
exercício das instituições.

O princípio em que se estribam êsses preceitos de defesa,
está universalmente consagrado, por formas diversas nas
constituic;:.ões, de vários países, como meio de preservação
contra idéias forasteiras, tendentes a perturbar a base psi
quica do caráter e do sentimento nacional.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - C. de lIfello
J\·eto. - Cincinatc, B7·(r,ga. - Abelardo Vergueü'o Cesar. 
Carlota P. de Queiro:. - Th. J!ontei1'o de Ba7"l'os Pilho. 
J.1fm'io Whalelly. - Manoel II?/ppoli[o do Rego. - Oscar Ro
rlri(Ju.es Alves. - .José Ulpiano. - Hem'ique Ba'lima. 
H07'acio Lafe7'. - C. 11107'ais Andrade. - Almeida Camargo.
- .José Cm'los de J.11acedo Soares. - Alcantara Machado. 
A. C. Pacheco e Silva. - Barros Penteado. - Abreu Sodré.
- Roberto Simomsen.

N.721

Aos §§ 14 e 15 do art. 102. Suprima-se.

.Justificação

O primeiro contraria as disposições de polícia social im
prescindív~ispara assegurar a responsabilidade dos diretores,
redatores principais, gerentes, ou editores; o segundo torna
praticamenté impossível a apreensão das publicações sUb
versivas e licenciosas.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - C. :lIIorai.~
Andrade. - José Ulpiano. - Th. Monteiro de Barros Filho.
- Alcantm'a l,fachado. - Manoel Hyppolito do Rego. 
Henrique Bayma. - A.-C. Pacheco e Silva. - Ranulpho Pi
nheiro Lima. - A. Siciliano. - Carlota P. de Queiro:. 
Oscar Rodrigues Alves. - Barros Penteado. - .4.lmeida Ca
margo. -<José Carlos de Macedo Soares. - Cincinato Braga.
- Abelardo Vergueiro Cesar. - H01'acio Lafer: - Ca'l'doso
de Mello JYeto.
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N. 722

Ao § 16° do artigo 102: Onde se lê "exercer", diga-se
"dirigir"; onde se lê "ter ingerência", diga-se "ter responsa
bilidade principal e de orientação".

Justificaçclo

A razãb do inciso é obvia, é impedir 'que quem não for
brasileiro possa pretender formar, orientar ou dirigir a opi
nião, por meio dêsse instrumento formidavel.

Sala das Sessões. 18 ck Dezembro de 1933. - C. Mora'is
Andrade. - José Ulpiano: - TiL. Monteiro de Ba'rros Fi
lho. - Alcanta?'a Machado. - Manoel HllPl)olito do Rego.
- Cincinato Bra(ja. - A. C. Pacheco e Silva. - Ranulpho
Pinheiro Lima. - Henrique BaJlma. - A. Siciliano. - Car
lota P. de Queü'o::,. - Oscar Rodri(Jtces Alves. - Barros
Penteado. - Almeüla Camarf)o. - Cardoso de Mello Néto.
- José Cw'los :J1acedo Soares. - .Abelw'do Vergueiro Cesar.

N. 723

Ao § 17 d0 artigo 102, suprima-se.

Justificaçc70

Seria criar um privilegio que, só por si, é odioso.
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - C. MÚl'ois

Andl'cule. - José Carlos de Macedo Soar'es .. - Carlota P. de
Queira::,. - Alcantara Nachado. - José Ulpiano. - Th.
JIonteú'o de Barros Filho. - HlI1JPolito do Rego. - Cinci
nato B?'aga. - A. C. Pacheco e Silva. - Ranulpho Pinhei
ro Lima. - Henrique Bayma. - A. Siciliano. - Oscar Ro
driguesAlves. - Barros Penteado. - .4.belardo Vergueiro
Cesar.

N. 724

Ao § 19 cio artigo 102, ponha-se o seguinte: "Ressalvadas
as disposições da legislação militar em caso de guerra, fica
vedada a aplicaçi10 da pena de morte. proibidas também as
de banimento, confisco e quaisquer outros de caracter per
pétuo.

Justificaçc70

Para maior simplificação e elegancia da frase.
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Th. }'Ion

teiro de Barros Filho. - A. Moraes Andrade. - A.lcantara
Machado. - José Ulpiano. - Cincinalo Braga. - ManoeL
Hyppolilo do Rego. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Henri
que Bayma. - Carlota P. de Queiro::,. - Oscar Rodrigues
Alv,es. - Bal'l'QS Penteado. - Almeída Camarao. - 'José
Carlos de Macedo Soares. - Cardoso de Mello Néto. - Abe
lardo Vergueiro Cesar.

N. 725

Ao § 20 do . artigo 102, onde se lt} "liberdade", diga-se:
"liberdade de locomoção".
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Justificação

Deve-se manter, com êsse restritivo, o conceito clássico
do "habeas-corpus", tanto mais que o § seguinte cria o "man
dado de seguranca" que é a aplicação daquele aos demais di

, rei tos além do da livI'e-Iocomocão.
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - José Ul

piano. - C. J.lf01'(WS Andr'ade: - Alcantara .7liaehado. - Th,
Monteit'o de Barros Füho. - José Carlos de Macedo Soares.
Manoel HYP1Jolilo do Rego. - Ranulpho Pinheiro Lima. 
Cincirwtn Bra!fa. - Henriqtte Bayma. - A. Siciliano. 
Carlota P.de Qu.eiro;;;. - Oscar Rodrigues Alves. - Ba1'1'Os
Pent.eodo. - Almeida Camargo. - Cardoso de Mello Néto.
- Abelar'do Ver'!!'ueiro Cesm'.

N. 726

Ao § 21 do artigo 102, ponha-se a seguinte disposição:
"Quem tiver ~lm direito incontestável ameaçado ou vio

lado por ato manifestamente ilegal do poder, poderá requerer
ao .juiz competente, mediante processo sumaríssimo que a lei
estabelecer. "mandado de seguranço.", para impedir a prá
tica do ato on restabelecer a situa(:,ão anterior, até que su
bre o caso, em última instancia, se manifeste o poder judi
ciário. "

Justificação

Diz-se "poder" só, e não "poder executivo", porque tam
bem o poder legislativo pode ameaçar ou violar direito nosso
incontestavel (como com o decretar leis retroativas) e o
próprio judiciário o pode (como com o determinar medidas
coercitivas contra que já não cabe recurso ou este seria vão
1)01' tardio. e irreparável o prejuizo que a medida produziu.)

Sala das Se:3sõe~. 18 de Dezembro de 1933. - C. JIoroi,~
Andrade. - .José Carlos de Macedo Soares. - Alcantara Ma
chado. - José Ulpiano. - Cincinato Braga. - Th.- .1.110n
teir'o de Barros Filho. - Manoel H'JJPpo,lito do Rego. - Ra
nulpho Pinheiro Lima. - Henrique Bayma. - A. Siciliano.
- Carlota P. de Queira:. - Oscar Rodrigues Alves. - Al
meida Camar(Jo. - Abelar'do Ver(JueiJ'O Cesar.

N. 727

Ao § 25 elo enrtigo 102, ponha-se a seguinte disposição:
"A todos é lícito .associarem-se e reunirem-se· livremen

te, sem armas, não llodcndo a policia intervir senão para
manter a ordem pública.

Ju.stificaçüo

Para maior simplicidade e elegancia da frase.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - C. JJIoí'ais

Andrade. - Abelar'do 1'ergueií'o Cesm'. - Alcantara, Macha
do. - José Ulpiano. - Th. J1onteiro de Barros Filho.
José Carlos dedlacedo Soares. - Manoel Hyppolito do Rego.
- Ranulpho Pinheiro Lima. - Henrique Bayma. - Carlo
ta P ... de Queira;;. - Oscar Rodrigues Alves. - Barros Pen
teado. - Cincinato Braga.
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N. 728

Ao § 2G do artigo 102. ]lOnha-se a seguinte disposição:
É permiLido a quem quer que seja representar, mediante pe
tição, aos poderes púhlicos, denuncia:.' al~usos das autorida
de::: I,," promover-lhe::: a responsabilidade .

.Just.i[icação

A forma proposta é mais completa..
'Sala flai' Se5sões. 18 de Dezembro de 19:3:3. - C. JIorai.'·

And'rorle. - Abelardo Ver(jueil'o Ces(/1'. - Cardoso ele Mello
Néto. - José Cm'los de Macedo Soal'e.ç.: - Alcantara ,Macha
do. - José Ul]Jiano. - Th. MOilteiro de Bar1'Os Filho. _o

Ranulpho Pinheiro Lima. - TlellTiqll.e Ball1iw. - A. Sici
liano. - lJ[rLnoel HYllPoW,{J do n~{fO. - Crl'l'l.o/.(/ P. de QH,ei
l'OZ. - Oscar Roriri(f'tu:s Al:vcs. - Bar}'os Phnc!lfel. - Al
meida C(I.1nm'(lo.

~. 729

Ao artigo 27, do artigo 102, ]H11111a-Se a seguinle dii'posi
erro: "É garantido a livre excl'cicio d{> qualqlIei' profissão,
ob:::ervadas a.~ conrJitücs de e:1paejdarl:J iúcnica c outras que a
lei Pi'!abelecer.'·

.lllsti[i;;açt1o

É conveniente especificar a restric::ão da capacidade lé
cnica neccs"úria para o exereício das prafi:::sões e deixar as
espressões "ouLras que a lei e:;labelccer" para as rcstri~ões

da policia e fiscais de que freqUl~ntemcnte se ha mistél<
Sala das Se,:='õc;:..)S dI' nezf'mbro rlf' 193:3. - Aleantrl.í·(!

Maclwrlo. - Rrtn1ilphO Pinhcil'O Limo. - .los': Ulpiano. 
Til. Montei1'o de Bm'}'()s Filho. - Manod J1l1Ppoliio do Re
(10. - Cincinrl!.o ]]m(jf(.. - ..t. Siciliano. - Carlola. P. de
Queira:.. - Oscar nodrifJues 1\ l't:r>s. - Bm-ros Penteado.
C. Moraes ~1ndl'wll}. - .Tos': Carlos de Macedo Soares.
Cal'doso de Mdio NtJI:o. - .:tlJ~h1rdo Vf'}'(f1!eiro Cesar.

X. 730

Ao § 29 do artigo 102. i'ul!l"irn:lm-sp 0" L('[-mos "concedi
do por autoridade federal" .

.JusU[icaçrío

~ão hú cOllycni,}hcia alguma de que a concessão de pas
sapor! e dependa de autoridade federal, ao passo que há mui
ta conveniencia (hrevidade. facilidade, c0l1Lr0le mais real do
serviço e maior adaptabilidade ús condições locais especiais)
de que dependa da autoridade estadual.

Sala das Sessões. 18 cl c Dezembro de; 1!)33. - C. JJ1)T(lis

.4.ndrade. - .4.1contara 1ilacJwr.lo. - José Cm'los .de Macedo
Soares. -- Cardoso de Jlello Nélo. - Til.. jJ[r;nleiro de Bar
ros Filho. -.TostJ Ulpiano. - Carlola P. de Qu.eiro:..
Manoel H1JPpolilO do Rego. - Rannlplw_ Pinheiro Lima. 
Cincinato B1'a(Ja. - Hem'ique Bayma. ~ A. S-iciliano. 
Oscar Rodl'iyues A.l'ces. - Bw'ros Penteado. - .4.belal'rlo
Vergueiro Cesal'.
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N. 731

J~m('nda nditiva ao artigo 102: Como parágrafo especial:
"Por moti"Vo de conviccões cientificas, filosóficas, morais

ou l'cligiosas, nenhum cidadão será privado de qualquer de
seus direito::,. nem poderá eximir-se do cumprimento de qual

,quer de seus deveres, sob pena de perder a cidadania além
- de outras que a lei fixar".

Justificação

Garante a liberdade de pensamento, mas coibe os abusos
dessa liberdade. É de necessidade patente.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Alcantara
Machado. - José Ulpiano. - Th. J{onteiro de Barros Filho.
- Cincinato Braga. - Manoel Hyppolito do Rego. - Ra
mtlpho Pinheiro Lima. - Carlota P. de Queiroz. - Oscar
Rod7'i(f71es Alves. - Barros Penteado. - .4.lmeida Camargo.
~~_C~ Moraes Andrade. - .Tosé Carlos de Macedo Soares.
-Ta7'àõ~'o de ;.lIello Neto. - Abelardo Ve1'gueiro Cesar.

N. 732

Ao artigo 103, suprima-se.

Justificação
]~ obvia sua inutilidade.
Sala elas Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - C. M07'a'is

Andrade. - Cardóso' de Mello Néto. - José Carlos de Macedo
Soares. - Alcantara .Machado. - José Ulpiano. - Carlota
P. de Queiroz. - TA. Monteiro de Barros Filho. - Cinci
nato Bl'aga. - Jlanoel Hyppolito do Rego. - Ranulpho Pi
nhei7'o Lima. - H,en7'ique Bayma. - A. Siciliano. - Oscar
Rodl'ig71es A.lves. - Barros Penteado. - Abelardo Vergueiro
Cesar.

N. 739 Z
Art. 102, § 1°.
Faça-se ponto final na palavra "políticas". Suprima-se

o resto do artigo.

Justificação
A restrição que o anteprojeto consígna no § 10 do ar1. 102,

não se justifica, mormente porque visa exclusivamente o sis
tema politico denominado - comunismo. Um comnnista no
Br-asll não deverá entüo ser igual aos demais cidadãos, pe
rantc· alei? Não deverá ter garantia alguma? Têm sido tão
frequentes os abusos em matéria política no Brasil, que, no
dia em que qualquer homem culto, com idéias um pouco
avançadas,se colocasse na oposicão, passaria a ser tido como
comunista e, portanto, sem garanias. Por outro lado, não
se póde compreender tal restrição dentro de um sistema le
gal que, no § 60 do art. 111, preceitúa a liberdade de cá
tedra. A liberdade de cátedra é certamente muito mais pe
rigosa e muito mais eficiente no sentido da possível propa
gacão de idéias subversivas.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro de
Medeiros Silv_a.
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N 740 A
Art. 102, § 25.

Faca-se ponto na palavra "perturbada", suprimindo-se
a expressão "ou garantir o transito público".

Jllstificação

Prevemos que a disposição deste parágrafo dará lugar a
sofismas e desmandos. A expressão - "transito público" é
de uma enorme elasticidade e, se for conservada. chegaremos
á quasi impossibilidade de reuniões ou "meetings"· que sem
pre impedem embora momentaneamente, o transito público.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. -·Beluâro
de J1edeiros Silva.

N. 830

Substituam-se os parágrafos 10 e 2° do art. 98 pelo
seguinte:

Parágrafo único. As condições de alistamento para am
bos os sexos serão estabelecidas em lei ordinária.

Justificação

A matéria constante da emenda é daquelas sujeitas a
súbitas modificaçõcs, condicionadas á evolução mental €
moral de um povo.

Cingí-Ia em disposiC;ões constiLueionais é dificultar se
consubstanciem em legislação ordinária os princípios e al
tCl'fi.ltivas sugeridos e criados pela civilizac;ão.

As condições de alistamento eleitoral constituem assim
assunto de grande variação; c esta deve sel' regulada de
momento, evitando-se óbices facilmente pl·cvisívcis.

Sala· das Sessões. 21 rle Dezembro de 19:::3. - Pon
tes Y-iei1·a. - Perna?ules Torres. - Silva Leal. - Fran
cisco Vera. - .Iosé de lJor/Ja. - LetlO Sampaio. - .Milton
Carvalho. - :Teixeira Leite.

N. 840

Acrescente-se ao parágt'afo 27 do art. 102, in:'fine:

§ 27. sendo exigido título de habilitaoão passado
por institutos de ensino, quer oficiais quer particulares a
êstes equiparados e sob o regime de fiscalizacão, para o
exercício de qualquer profissão ciêntifica, ou para o exer
cício do magistério naqueles institutos.

Justificação

Esta emenda visa consignar desde já uma exigência,
nem sempre observada hoje, mas que julgamos indispen
sável ao exercício de atividades importan tes f) cerceará, uma
vez por todas, a ir.débita e perniciosa co'mpcLição de indi
víduos sem os necessários requisitos de habilitação para
aquelas profissões.

. Sala/" das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - 1Valier
James Gos~ing. - pédro D. Rache. - Milton Carvalho. 
Oliveira Castr-o. - Mario de A. Ramos. ---:. Joáo Pinheiro
Filho. - Ro~ha Faria. - Augusto Cavalcanti.
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N. 870

Na letra b do n. 1, do art. 101, onde se diz: "os membros
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Justiça Elei
toral. ... ", diga-se "os chefes do Ministério Público, os
membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri
bunal EleitoraL ... "

Acrescente-se á letra a do n. 2 do mesmo artigo o se
guinte: "os membros dos Tribunais da Relação e Eleitoral".

Acrescente-se na letra a do n. 3 do mesmo artigo o se
guinte: "os juízes, promoturespúblicos e curadores.

Justificação

A inelegibilidade imposta aos juízes e promotores não
deve ser mais violenta que a imposta aos militares. O pro
jeto impõe uma exceção odiosa aos que se dedicam á justiça,
caçando-lhes um direito inerente á sua condição de cida
dãos. O que se tem em vista é evitar que alguem se utilize
do cargo para impôr-se como candidato. O preceito do pro
jeto não se justificaria nem mesmo que toda a magistratura
e todo o :Ministerio Público nacional fossem de nomeação
federaL Tornar inelegivel, por causa da função, no Rio Gran
de do Sul um juiz ou promotor no Rio Grande do Norte, tor
nar inelegivel no Rio um magistrado de Mato Grosso ou vice
versa, seria odioso principalmente quando rarissimos pode
riam ter tal prestigio quando tivessem atuação tão longinqua.

As emendas acima mantem a inelegibilidade a magistra
dos e a membros do Ministério Público nos municípios, nos
Eslados ou na DnITio, mas apenas no circulo em que êles
possam influir' por ser o sujeito a sua jurisdição. É o que
se dá aos oficiais do Exército, que só ficam inelegiveis quan
do tenham comando dentro da circunscrição eleitoral. E é
o que me parece justo. - Ccsar Tinoco.

N. 903

Emenda ao art. 9G::

ArL. 96 - Redija-se aS:õim:

São cidadãos brasileiros:
1°) os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros,

não residindo êstes a serviço de sua nação;
2°) os filhos de pais brasileiros e os ilegítimos de mãe

brasileira, nascidos em países estrangeiros, se estabelece
rem domicílio na República;

30) os filhos de pai brasileiro qnc estiver noutro país
a serviço da República, embora nela não -venham domiQi
liar-se;

40) os estrangeiros qU(Í, achando-se' no Brasil a 15 de
novcmbro de 1889, não declararam, d.entrode seis mêses
depois de tcr entrado em vigôr a Constituição de 1891, o
animo de conservar a nacionalidade de origem;

5°) os estrangeiros que possuírem bens imoveis no Bra
sil e forem casados com brasileiras ou que tiverem filhos
brasileiros, contanto que residam no Brasil há mais de cinco
anos;

6°) os estrangeiros por outro modo naturalizados.
---
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_ Parágrafo úllico; OscstrallS'cirosque estiverem nos
'.casos dosns.. 4 e 5 só poderflo gm:ar dos direil.os de cidada-:
nia, .depois que houverem . obtido título declaralório,salvo
,aqueles que, deqúalqúer forma•.já manifestaram: a sua in-
tenção. . .

Justificaçeio

Pais deimigrar;:.ão. não d,~ve. ó Bnlsil restl;ingir-se aos
estrangeh'os, que lhe f,iwl'em apegO, as possibilidades de se
LornUL'em ,cidadãos brasileiros .. ' '. '. ~". •

'.. Mantendo embora llTIOS:,m ~ tl'ndi\:ão liberal .n êsseres
peito, nITo devemos, porém, deixar 08 direitos da cidadania
brasHeii'a sempre. ao arbítrio dos ({(tI;. dela sómentcqueira,m
uSUl'.quundo lhes' fOI'. OP01'tUIlO. Dai a cxig'ência do L'lulo
declaratório de nacionalidade, .qllun(lo não se tl'atal' de na
turalização comum, porque, com o m(~smo,dem(lnstra O' es
trangeiro o animoposiLivo ,de': sel' cidadão'bl'asilciro.
~. Sll.la das Sessões, U) de Dezembt,o de 1933. - Manoel
HllP})QWo({(/.RrJ{Jo.'..:.- Ilem'i!}ue Ba'Uma. - A,., Siciliallo.
'- Cm'dom de ;lIelloNeUo. - Càl'lola. e, tlcQl/eiro;;, -
Aóelm'do Vrn'onei'l'o CIJS01' ,...:...' Oscm'Rodl'i[J//'c,~Alv(~s. _
TIL. Montâ,'o de Barros F'Uho. '.-"- C. Um'(w:; Amlratir. . .. ...:...
Al1ncUla Cama/·(Jo. ~ A, C. Pacheco c Silva, ---,'Jl. ·\V'lta-
tell1l: ' " > ' . ,

N .. 905

"Einehda' ao UI'tigaD8:
'Rcdiju;.se assin~':

'" ~\ ;,' " " .....
"Süo eleHól;cs. os cidadãos. bras ileiros ll1aiorcs 'de. 21 anos,

-sell1 dist.inção de sexo~ que se 'alisltu'cmua f()rma da..I~H'. '

.. /Ús l iricciçtio

Pcde,-sc a supressão do "art. 98,. subs.iLuindo-se pelo.
redação"do seu parágral'o1°, lJorquca cidadunianti.o de
pende, .como' o .urtigO fuz cntclldel', do clireitu uevotar ou
do excre.fcio de função púbHca. .... ."

. ~\ q\.lalidadcde cidadúo,óu o quo vale dizer, denacionnl
de um pais, nUo basta; .~ vcrdade, pai' si 50, pal'a o goso
de loctosos dircHos.de cidadnnia, C011l0,pol'oxemplo, o do
ser', el,cHol' que exija requisitos especiais; mas isto Uüo quer
dizer qlH: .u cidadaniadcpendrl :do exercício de um desses
d~oi~s, '

JusLil'ica-se, portanlo.a substiluir;ão. do ur!., 9S, pclo
disposto nOSCll partígrafol°.

Sula das Sessücs. In ril' D(lZI.'mhl'\l de 1!J3:3,. -Ma/!(le{
IIUP1Jol'ilo do llê(Jo, ..:.... A. Siciliano, -'Aleanlu/'((. Machado.
- C, de Mello Nélo.-,CoJ'lol.(! P, dlJ Q1Wi!'O:, "7- llw'l'o,,:
l'cntl.'ado, ,-- Tlt, .•1lontcil·o de Bm'ros Filho. - lJm'aclo La.
fCI'. - llcll1'iquc Baymft, - M .Whaldlll, - OSC(//' Ilodl'i
alies Alio'cs. ,-C.dc MOl'iles Amlrodc, - Almcidct Cama/'(Jo •...,

N. 907
.. ::- .

Emcnda .aditiva no url. 102:
AC1'cscenle-se no 3rt .. 102 o seguiu"le parágrafo:
uQunlquel' cidadão é parte lcgiUml\ pt\rnplcilcnl' jucli.

cialmente ll. anulação dos atos lesiyos do palrimonio·tfn
Uni110, dos. Esludos c dos Municípios",
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Justificação

Dentro das linhas fundamentais que presidiram o siste
ma adot.ado pela bancada paulista. aogmendar o anteprojeto.
esta emenda tem o seu papel importante: é ela parte inte
grante das garantias individuais, e, ao mesmo tempo, faz
parte do conjunto de medidas coercitivas da hipertrofia de
qualquer dos outros Poderes políticos. Será ela apreciada
oportunamente, em plenário, de modo mais amplo.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Th. Mon
teÍ1'o de Barros Filho. - C. Moraes de Andrade. - Cardos&
de Mello Nélo. - Ranulplto Pinheiro Lima. - Almeida Ca
mm'(Jo. - Hem'ique Bayma. - Oscar Rodrigues Alves. 
M. 'Vhalelly. - Horacio Lafer. - José Cm'los àe Macedo
Soares. - Barl'os Penteado. - M. Hyppolito do Rêgo. 
Carlota P. de Queú'oz. - .4.. Siciliano. - A. C, Pacheco
e Silva.

N. 912

Emenda ao art. 99:

Suprimam-se as palavras "para os homens";

Justificação

A vista da igualdade de direitos políticos de que gozam
os homens e as mulheres, não se justifica a restrição refe
rente aos homens.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - AlcantaTIJ.
:Machado. - M .. J1yppolito do Rego. - Carlola P. de Quei
1'0;:;. - A. Sicília.no, - C. de Mello Neto. - Hor.acio Later.
- Th. Monteiro de Barros Filho. - .JoÚJ Carlos de Macedo
Soal'es. - Henrique Bayma. - Abelardo Ver(Jueiro Cesal'.
- Osca.r Rodrigues Alves. - C. 111oraes Andrade, - Al
me'ida Camargo. - A. C. Pacheco e SilVCL. - M. Whatelly.

N. 913

Emenda ao § 2° do art. 100:

§ 2°, letra a) - Diga-se: "pela extinção da nacionali
dade".

§ 2°, letra b) - "pela alegação maliciosa de qualquer
motivo, com o fim de obter isenc::ão de onus público".

.Tus titicarão

A emenda visa apenas dar melhor forma ás disposições,
tornando-as. mais concisas.

Sala das Sessões, 19 de.Dezembro de 1933. - Alcantm'Q
~Machado. - C.de .711ello Neto. - José Carlos de Macedo Soa
res. - Oscar Rodrigues Alves. - Ranulpho Pinheiro Lima.
- Barros Penteado. - Horacio Lafer. - Th. Monteiro de
Barros Filho. - Henriqtce Bayma. - A.-Siciliano. -C" Mo
raes Andrade. -Almeida Camar(Jo. - A. C. Pacheco e Silva~

- M. Whatelly. '
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N. ·931

Art. 98 - alinea b, do § 2°:
Redija-se assim: A~ pessoas que exercerem flmf:ão re

ligiosa, fazenda dela a sua lwofissão.·
Ao art. 101 - item 1°, forme-se a alin~a f, assim re

digida:
"Os que exercerem profissão de qualquer esp(~cie de

órdem religiosa e que vivam dessa profissão."
Ao arL. 105 - Onele se diz: l\enhum culto ou Igreja

gozarú ele subvenoão oficial -. aCl'<?scenLe-se: isenção de
qualquer espécie de taxação tribuLária a que cslão sujeitas
as demais organizações parLiculares, na for111a que a lei 01'
dinária prescreve.

Art. 1013, § 1° - Redija-se assim: O casamenLo é solu
velo A lei civil determinará os casos de divÓi'cio a vínelllo.

Sala das Sessões, em 20 ele Dezembro de 19:33. - .'lejj!'
Medeiros. - Ferreira lYéto. - João Miguel Vilara.

Jus li{ieação

Considerando que o direiLo de cidadania só é conferido
aos brasileiros; considerando que aqueles que não podem,
isto l~, que não presLam o serviço militar, não eonsLiluem
família, não dão filhos ao país para o tributo do sangue,
não pagando imposLos, não exercendo profissão produLiva não
podem ser considerados no mesmo pé de igualdade aos que
tudo isso fazemé· que o meu espírito não pórJe compreender
como devam sei' eleiLores e elegiveis os cidadãos' que abju
ram a própria pútria quando esLa mais precisa de que cum
pram todos o seu dever com o mesmo inLeresse com que
procuram ocupar os cargo;; represenlativos bem remunera
dos.

Esta jusí ificaçiio abrange a todas as emendas apresen
t.adas ao anteprojeLo, relativamenLe ás profissões religiosas,
visando afastar o clero de todas as seitas, d05 prélios elei
torais e de tudo mais para o que se faça 1111stér o título de
cidadania. -

Enquanto os homens na slÍ.a expressão mais forLe pres
tam servíço de toda ordem á Naç,ão c aínda llle p:)gam pe
sados impostos para o provimento das suas necessidades;
enquanto a massa proletária trabal1ni e se inutiliza pela
idade e pelo esforço continuado de muitos anos, pela gran-

:c, deza material do país, o: Cléro se afasLa inleiramente dessa
atividade, foge a essas obrigacões imperiosas. alheia-se dêsses
deveres elemenlares do homem paLrióla, não consLituc famí
lia, não serve ao exercício ou á armada. emfim, se torna
um ser aparte, segregado para os encargos nacionais, apare
cendo sómente para os beneficios, para os provenLos que uma
mal avisada legislação lhe concede.

Não cabe aquí apreciar os méritos da religião como ele
mento moralizador do povo. Ê sabido porém, que por toda
parte o dógma entrou em falüncia. O Deus das religiões já
não faz ,jús nem á crença Ilem á coófiança dos homens.
fontes que são de uma moral arquitetada de acôrdo com os
interesses da sua igreja.

Hú necessidade senhores da Comissão dos Vinte e Seis,
de ensinar doutrjnando o povo, é bem verdade; mus é peri
goso deixar ao Estado o encargo da religião . Essa tarefa
cabe melhor á família. -- ACllr .Medeiros. - Ferreira Néto.
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:N. 941

Substitua-se o § 19 do art. 102 pelo seguinte:
Fica ins tituÍda a pena morte nos seguintes casos: pa!a

os milit.ares em tempo de guerra, conforme a legislação eXIS
tente, para OS crimes de morte de excepcional gravidade e
para os desvios de dinheiro público, a partir de cem contos
de réis, vigorando, em relação ás quantias inferiores, a legis
lação comum.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - Augusto
Cavalcanti. - Góes 'Monteü'o.

]l'-stiíicação

A pena de prlsao perpétua e a de banimento,-cstabele::"
cidn.s pelo anteprojeto, devem ficar para ° estudo e delibc
rut;.ão da futura Camara Federal que, em tal época, resolverá
sobre a sua aceitação ou repulsa.

Quanto ú pCl~a de morte, nenhum motivo justifica a sua
exclusão perempiôria da futura Cons!;i tuiçfio. :Este senti
mento de piedade que pr'cdominou entre os legisladores do
anteprojeto, não encontra apôio em argumentos sólidos, sen
GO evidento o seu carúter transitório, A pena de morte existe
em muitos outros países, até mesmo de elevadíssima cultura
e, para os crimes de desvios de dinheiro público, não cons
tituirá e;;:ceção se figurar em nossa leLfundamental.

O texto. constitucional está redigido cominando a pena
de morte para os militares no caso de guerra. Esta exceç.ão
decorre da necessid<õ.de absoluta de uma punição extrema
aos traidores da Pátria. Os que desviam os dinheiros públi
cos são igualmente traídores.

:lJém disto, a vida privada de um indivíduo não é senão
a miniatura da vida coletiva de um país. Se o indivíduo,
aimla mesmo de aptidões excelentes. na gerência- de sua em
presa, uma fúbrica, por exemplo, nao evita a desl10nestidade
cle um ou mnis ele seus auxiliares, deshonestidade frequen
temente estimulada pela própria confianc.:a do chefe, o des
vio do dil~,hciro da empresa tende a aumentar, acarretando
finalmente a sua ruína, por máis promissoras que tenham
sido as esperanças e por mais exatos que tenham sido os
cálculos dos lucros a resultarem.

Na viela de um país, a simples pena de prisão, susceptível
de mudança c a freqnent.e impunidade, incentivam o crime,
cujas propor,;ücs imprevisíveis. ele reflexo inevitável no te
som'o público, trazemo aumento excessivo dos impostos co:
mo extrema medida de salvamento, muito embora a provi
dencia redunde na. asfixia completa das fontes de riqueza,
fontes onde reside a prosperidade dos' habitantes e, portanto,
da própria comunhão nacionaL

Entre a morte de um ou mais indivíduos, como remé-
dio infalível e a ruína do País, não devemos vacilar~ -

O povo brasileiro ,que paga tributos pesadíssimos, apa
voradõ com os desvios escandalosos do dinbeiro público, na
primeira República, e apesar de convencido da probidade dos
atuais dirigentes, quer ver incluída na futura Constituição a
pena de morte como defesa legítima do seu patrimônio,
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N. 950

Ao art. 101, n. 1 - Substitua-se pelo seguinte:
1.0 Em todo o território da União:
a) O Presidente da República, os presidentes e interven

tores dos Estados, o prefeito do Distrito Federal, os governa
dores dos Territórios, para quaisquer cargos no periodo ime
diato ao que tenham servido, ainda que por tempo inferior a
seis (6) meses; b) os :Ministros de Estado até doze meses
depois de cessados definitivamente as respectivas funções
etc. O resto como está. .

Justificação

Os maiores males políticos da República têm resultado
da trama dos interesses pessoais urdida em derredor da dis
tribuição dos postos eletivos. A ominosa "política dos gover-·
nadores", que devemos combater com todas as energias. por
quê elaborou uma constituição viciosa ao lado da Constitui
çiio verdadeira e subverteu pela base o sistema do regime,
teve senlpre nessa prática uma das suas determinantes mais
eficiéntes. Por outro lado, as sucessões presidenciais de or
dinário tomaram aspectos graves, no Brasil. pela concorrên
cia de candidatos diretamente amparados nos amplos recur
sos morais e materiais do Poder Público, 03 quais sendo pa
trimonio comum do povo não devem ser empenhados em
proveito dos seus chefes eventuais.

Além disso, muito convém aos interesses permanentes
da administração que os detentores do poder exer:utivà da
União c dos Estados levem a termo, serenamente, a obra de
govêrno a que se tenham devotado. Ora, a realidade brasilei
?'a ai está pal'a nos dizer quanto as ambições políticas, solici
tados pelo imediato desdobramento da carreira dos nossos
homens de govêrno, têm conturbado c sacrifi0nrlo aqueles
interesses. Quanto terão custado em dispendios dirétos e ín
dirétos, - pelo desvio de verbas, pela multiplicação irregu
lar de empregos, pela caprichosa distribuição de serviços
adiaveis, pelo afrouxamento da aplicação da lei. pela inter
rupção da vis impulsionadora e inspécLiva da admini~tração

- quando não pela deshonra do emprêgo ilícito de todo o
instrumental do poder - as campanhas politicasc nas quais
se tenham envolvido, como candidatos imediatos ou media
tos, os nossos homens de governo?

A certeza de que é o povo, afinal, que tudo paga, c mui
tas vezes o faz~ com sacrificios, nos impõe o dever de envidar
todos os esforços para atalhar W.o grandes males. Acredito
que êstes minguarão consideravelmente se a Constitui«;,ão
tornar os nossos· homens de govêrno inelegiveis para quais
quer funç.ões no período seguinte áquele em que tenham ser
vido.

Duas ;:;ão as objeções mais sérias suscitadas pela emen
da: ia, a de que em país algum do mundo se conhece t.exto
semelhante; 2°, a de, que, não possuindo o país uma vasta
pleiade de homens públicos capazes, cumpre-nos aproveitar
aqueles que se revelem nos comandos da" administracâo.

Respondendo á primeira, confessaremos que'. em país al
gum vimos adotado a providência que alvitramos. Mas, que
importa isso? Estamos erigindo uma· Constituic::.ão para o
Brasil e no Brasil a realidade política a recomenda instante
mente. Não estamos preparados para exercício nobilitado do
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poder. Nossa formação racial, comunaria, de origem penin
sular, carrega ainda um pesado lastro de absolutismo. Nos
sas tendencias para o abuso do poder decorrem, irresistiveis,
daquilo a que cienUficamente poderemos denominar - a
nossa "hereditm'iedade psiquica." A propósito desta nota. o
DI'. Hesnard - "On est frappé de constater combien les habi
tudes, les professions, les influences du milieu paraissent
bien lJeu, a(jis.santes â. côté des forces héréditaires inconscien
tes (L'Inconscient, Ed., Encyc. Scientif, - 1932, pag. 22).
Por isso. acentua Llorens: - "EI fundamento historico de la
fOl'mación de las colectividades influye notablemente en eI
proceso de su integracion ..... " Los antecedentes historicos
son de tal transcendencia que sin su conocimiento es impossi
ble formarse idea exacta deI verdadeiro sistema de la estru
ctura deI Estado" (La A1~tonomia, 1932, pag. 120-112) Os
nossos antecedentes políticos peninsulares, de cotinuo con
firmados pela nossa l1isLória política a partir de Tomé de
Souza, aí esLüo para comprovar que não Lemos, pelo comum,
tal qual sucede com os anglosaxões, o respeito instintivo pela
dignidade do poder, qu.ándo o exercemos, possuindo-o em de
masia qu.mulo nos caiba SU1J01'tâ-lo. Daí a luta encarniçada
pela sua posse, earacterísLica da nossa atividade polítil)a. Si
essa Ó a nossC1 l"ealidarle, tudo nos aconselha a premunir o::;
nossos homens públicos contra a vertiginosa tentação de exer
citá-lo em proveito pessoal.

No que toca ú segunda, diremos que a emenda não im
possibilita o aproveitamento daqueles homens públicos que
efetivamente se tenham distinguido por suas aptidões de (JO
vêrno, uma voz que no período seguinte, ao imediato em qu~

se tenham afasLado do poder, deixam de ser inelegiveis. Ela,
pelo contrario. deLerminará a diferenciação necessária entre
as aptidücs rcaes e o,s aptidões apm'entcs. Os que temos a ex
peri0,ncia da vida pública, sabemos que no Brasil, via de re
gra, sámente são estadistas os detentores do poder... Fóra
do poder, os nossos homens públicos, mais dignos daquele
honrosissimo título. vêm verdecer o limo na soh~ira de suas
portas ... POl'que?Porque, só aos que detem o podür se abr'em
as avenidas das mais fecundas promoções políticas, com a
solidarização de interesses gregarios e pessoaes de toda a
-ordem. Ora. golpeada a concorrência dos homens de govê?'no,
declarados ineleg'iveis, mais bem colocados ficarão aqueles
que, poslos em realce pela obra que tenham efetivamente
ralhado, estejam fóra do poder. A emenda atende, pois, a
um dos impcl'::ttivos da l'ealidade brasileira.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Odilon
B1'a(fo. - Bueno Brondt.ío Filho. - Furtado de Menezes. 
Raul Sâ. - .José tllli:.mim. - LlIcu'l'(jo Leite. - Delfim Mo-

",'ei1'a. - l'ieil'a Marques. - P. Matta Machado. - Clemente
Medrado. - Martins Soares. Gabriel de R. Passos. 
Negrão' de Lima. - AU(justo de Lima. - Valdomiro !Jfaga
Zhães. - Celso !..l!cdrado.

-N. 953

Ao artigo 101, acrescente-se, como n. 5:

"São também inelegiveis para a Assembléia Nacional os
que 'hão tenham residência, por mais de três anos, na cir
cunscrição eleitoral respectiva,- e, no caso de ausência, não
sendo

o
dela naturais, ou não sendo nela eleitores, não hajam
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aí residido por igual tempo. EsLa disposição se estende aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municí
pios, no tocante á constituição de seus poderes elétiyos."

_ Jl/.sU{icw;r1o

A represental:.ão popular não pode ser exercida por ele
mentos estranhos :ís ,respectivas circunscrlçúes eleitorais.
J:':ste princípio não IS, apenas, do reg-ime políLlco: 15 peculiar
ti manifesLa<::.ão de qualquer coletividade, e decorre da indis
pensú,Ycl afinidade que deve existir enLre mundantes e mau
datúrios.

Nas funções administraLivas e nas políLicas, l)J'opria
mente di las. então. essa afinidade - em última anúlise - se
traduz em solidariedade; não pode ser vulnerada pelas ambi
ções individuais que, em Lodos os tempos. tem conseg-uido
suplantar os legílimos e verdadeiros inLuitosda representa
ção popular, na escala.da das posi(:ões elétivas, amparadas
pelo pr'esLigio incontrastúyel do poder.

Os exemplos de candidaLuras verdacleiramente espurias.
:l tidas como vitoriosas, eonLra a opinião 11ública, pela in
fluôncül. do oficialismo reg'ional, bastariam para justificar a
emenda que O['U oferecemos. Abstraíndo, entretan lo. ê5"'~

aspéeLo. ]:Ia;;:!.a alencJ.:r a que, ;;:6 pela residl~ncia. mais ou me
nos demorada nas circunscrições elei Lorais, poderú o candi
dato conqui;;:tar a confian<::a do elei!.orado e a ôle se imp'''i'
pelas demúnstr~,ções ele capacidade, de sentimentos e aspi-
rações comuns. ,

Os postos, nas Assembléias deliberanles. não foram ins
tituidos para gahll'doar cauilat;\~'io;:, nem servir de ])ccuJjn
advenLício vara os que, prol.rgido;: pelas g!'aças do pode!'. 11;;"
tenham. no momento dos pleitos, oeupaeão mais rendo:::a. "\
função clé!.iva não 1\ ú nem pode sel', Lida como émprego.

Reage a emenda contra as aventuras eleitorais, para qU4~

júmais, iridevidamenLc, alguem possa arrogar-se o direito dI'
represenLar urna circunscrição que não conhece, c falar e;n
nome ele uma população que nunca <) viu.

O indebilo feehamento do Cong'l'es:::o. em 1930, veio in
terrompel' - c sinceramente o confcs;;:amos - o rodizio par
lamentar de algun;;: vultos que. com mais algumas legislat.u
ra:::. tcriam ['cprescnt.ado todos os E:::Lados. (~xcét.o aqueles.que
lhes deram o ber(:o. em que houvessem residido por qualqufl['
tempo. em que fossem eleiLores. com cujas populações esti
vessem perfeitamenLe idenLificado,;. ;\1;)S, se o;;: eo,;lumcs não
mudnJ'~lm, se a mudança - no cen:írio político do Brasil 
foi apenas no tocante ao rótulo - voltaremos, por cert.o, aos
tempos das escalada,; c das int.crvcn<;õe,; eleitm'ai,.: violenLa".
tão malsinadas por aqueles que pl'l~g'am a regeneração de
nossa política e de seus méLodos.

O eleitor precisa bem conhecer a quem outorga o seu
voto; mas quem-o recebe - e é o ponto mais importante 
precisa estar identificado com o eleitor e. principalmente.
com as necessidades da zona que é chamado !l representar.

No momento que ,h·emos. todos fal;tm em rcgrneraçi'o.
Se ha, de fato, algo a regenerar, Que regeneremos. Mas, de
vemos começar, trabalhando no sentido de proscrever do
nosso mapa eleitoral - "o burgo pôde'· e a7 "terra de nin
guem"; e se é que ainda vivemos, como querem alguns. num
"deserto de 110mens- e de idéias",_ tudo façamos, para que se
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não pretenda sufocar o anseio do Povo - fra;nco, sincero,
verdadeiro, patriótico - com o alarido inconscIente daqueles
que só almejam realizar as aspirações individuais.

A aceitação da emenda será mais um serviço ao país.
Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Acú:rc'io

~~. .

N. 1.031

Ao art. 98, § 20 - Diga-se:

"Não podem ser alistados: a) os mendigos; b) os anal
fabetos, cuja definição a lei fixará; c) os menores de 60
anos que não exercerem uma profissão lucrativa, salvo os
estudantes de escolas superiores e as mulheres; d) as pra
ças de pré, salvo os alunos das escolas militares de ensino
superior; e) os religiosos de ordens monasticas, compa
nhias, congregações ou comunidades de qualquer denomina
ção, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto, que
importe a renúncia da liberdade individual; f) os que esti
verem com a cidadania suspensa ou a houverem perdido."

Justificação

Não há motivo para que se acabe com a proibição dos
ns. 10 e 40 do art. 70 § 10 • A proibição aos mendigos deve
ser mesmo estendida aos que, podendo trabalhar, não o
façam, para conciliar o artigo com o dispositivo que estabe-,
lece o trabalho' como um dever. É o que faz a letra c da
emenda.

Igualmente, se a praça de pré, submetida a uma disci
plina meramente formal, não pode exercer o voto, mesmo
secreto, como poderá praticá-lo quem esteja subordinado a
uma disciplina de conciência?

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Lauro Passos. - .4.ttila Amaral. - Arlindo
Lenni. _. G-ileno .4mado. - Medeiros Netto. - ..11'
thur Neiva. - Marques dos Reis.- Pacheco de Oliveira.
- Alfredo Mascarenhas. - Ma'J1,oel Novaes. - Francisco
Rocha. - Arnold Silva. - Paulo Filho. - F. Magalhães
Netto.

N. 1.032

Ao arL 99 - Acrescente-se, depois da palavra "ho
mens", o seguinte: "salvo os de mais de sessenta anos."

Justificação ,

A exceção da emenda consta do Código Eleitoral, e é
um alvitre que dispensa esclarecimentos ou' defesa.

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de 1933. - Pache.','I!
de Oliveira. - Leoncio Galrão. - Gileno Amado. - Cle
mente Mariani. - Francisco Rocha. - Manoel Novaes. 
La1l1'o :Passos. - Paulo Filho. - Alfredo Mascarenhas •
- Medeiros Netto. - A,'nold Silva. - Attila Amaral. --'
Artlmr Neiva. - F. Magalhães Netto. - Eduard Sanehes. 
A. Leoni.
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N. 1.033

Ao art. 100 - Redija-se a letra c do § 20 assim:
"pela aceitação de título nobiliário. ordem honorífica

ou condecoração, excetuados, quanto á ultima. os militar(-<;
que a receberem em serviço de guerra externa."

I nstí{icaçiio

Restabeleçamos, na sua pm't'za. o pen:5amento dos re
publicanos de 89, desvirtuado pela vaidade de alguns pode
rosas. Uma exce\:ão deve ser ab01'La.pul'<1 reconhecimento
do mérito militar. É da tradição universal.

Sala das Sessões. 16 ele Dezembro de 193:3. - Clemente
Mariani. - Lauro Passos. - Attila Amaral. - Arlindo
Leoni. - Gileno Amado. - Medeiros Netto. - Arthur Nei
va. - 31m'ques dos Bei,ç. - A1'/wlll Silv((. - Pacheco de
Oliveira. - Leoncio GalrlÍo. - Manoel Novaes. - Fran
cisco Rocha. - Paulo Filho, - F. Magalhães Netto. 
Alfredo Jla:;cm'en/;{(s.

?{. 1. 0:3'1

.. Ao art. 100, § 10, letra a - Diga-se: "por incapacidaçle
flslca, quanto aos deveres".

Ao art.100, S 1°. leira Ú - Diga-se: por incapacidade
moraL condena\.~ão crim inal. va5sada em julgado. (:nquarilo
durarem seus efeitos. .

.Jnstificaçtio

As emendas propostas visam impedir uma injustiça, tal
a suspensão dos direitos da cidadania a :J.lguem, por inca
pacidade física. a qual póde ser adquirida ;).tf~ mesmo na
prestação de serviços li sociedade.

O físicamentc incanaz. por isso mesmo que o é, não
poderá cumprir os deve-res· da cidadania, nnnca porém per
der os seus dil'eitos, o que seria um injusto castigo. aDpli
caveI entretanto. no interesse sócial, aos incapazes morais.

Sala das Sessões. Dezembro de 1933. - Alfredo Mns
carénhas. - Pacheco de Oliveira. ----, A1'nold Silva. - Leon
cio Calrão. - Francisco Rodw. - Homero Pi1·es. - Lat~ro
Passos. - Fra.ncisco Rocha. - Jlanoe~ JJomes. - ArUmr
Neiva.. - Paulo Filho. - Jlarqnes dos Reis. - F. Maga
lhães Netto. - A. Leoni. - Ed(Jfl1',z Sanches. - Clemente
1l1m'ianL - _4.tt-ila .4.maral. - Gileno _4.mado. - Medeiros
Netto.

N. 1.035

Ao art. 101, n. 1, letra a - Em lugar de "Presidentes"
diga-se "GOVernadores", em lugar de "seis meses" diga-se

"um ano".
A letra c: em lugar de - "os parentes naturais civis ou

afins, em 1° e 2° graus, do Presidente da República, até seis
meses depois"· - diga-se: "os parentes consanguíneos. ou
afins, em linha diréta, até o 2° grau e colaterais nesse-Cgrau,
do Presidente da República, até um ano depois". O mais
como está.
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. Ao arL 101, n. 2°, letra c: Diga-se: "os parentes con
sanguíneos ou afins, em linha direta, até o 2° grau e colate
rais nesse grau, dos Governadores e Interventores dos Es
tados, do Prefeito do Distrito Federal e dos Governadores de
Territórios, até um ano depois". o mais como está.

Ao art. 101, n. 3, letra d: Diga-se: "Os parentes consan
guíneos ou afins em linha direta até o 2° grau e colaterais,
nesse grau, dos Prefeitos, até um ano depois".

O maís como está.

Justificação

A emenda visa dilatar o prazo da inelegibilidade e tor
ná-la clara i)elo grau de parentesco. Nunca é desmasiada a
clareza na lei. O conhecimento da influencia que exercem
nas populações, as autoridades a que as emendas se referem,
a qual pode ser aumentada por medidas adotadas com o
propósito de facilitar a substituição no cargo por um pa
rente.. nos graus mencionados, aconselhou a dilatação do
prazo, procurando, por êsse meio, a anulação de tal influên
cia. A substituição da denominação "Presidentes" por "Go
vernadores" tem a vantagem de com uma só palavra serem
designados os chefes do Poder Executivo nos Estados, dife
rentemente do da Nação.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Alf1'edo
Jlasca.renhas. - A1'nold Silva. - Leoncio Galrão. - F1'an
cisco Roclw. - Homero Pires. - Medeiros Netto. - Manoel
Jloraes. - A1'f1P/.1' Nei:va. - Pmüo Filho. - Jlarques dos

Reis. - Edgard Sanches. - F. JIagalhães Netto.- Clemente
JIariani. - Attila Am.aral. - Lauro Passos. - Gileno Ama
do. - A. Leoni. - Pacheco de Oliveira.

N. 1.070

Ao n. 1 do art. 101 do ante-projeto, acrescente-se:
"f) os não alistados como eleitor."
Sala das Sessões. 20 de Dezembro de 1933. - Odon Be

::err'a. - l1'enêo .Toffily. - Herectiano uenaide. - Pires
Gayoso. >

Justificação

E' lógico e jl.lsLo. O cidadão que não quizer alistar-se
para exercitar, nüo só um, direito, mas um dever, como é o
voto, não deve ser votado. - Oâon Bezerra.

N. 1.075

Ao § lI, do art. 102:
Redija-se do seguinte modo o § II do art. 102. "Não ha

verá prisão por dLvidas, custas ou multas", e acrescente-se .-..;..
"salvo quando estas forem determinadas por fraudes de gê
neros alimentícios".

Justificação

A multa aplicada aos fraudadores de gêneros alimen.tí
cios, fraude por falsificação, alterando-os no todo ou em par
te, ou por venda de gêneros putrefatõs, quer um quer outros
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perigosos á saúde pública, representam alguma cousa mais
que a sImples defesa a economia da União ou diretamente do
povo; elas devem ter por fim impedir um atentado diário a
vida de uma população.

Atentado êsse, sem medidas e sem escrúpulos, que atinge
desde a débil e indefensível criança aLé ao mais forte e preca-
vido adulto. ~

São os fraudadores de gêneros alimentícios mais perigo
sos que os salteadores çla estrada; êstes, raros pela persigui
ção que sofrem, satisfazem-se em extorquir as' nossas bolsas,
poupando-nos a vida; enquanto aqueles, cada vez mais nume
rosos, graças a impunidade de que gozam, não só assaltam as
nossas economias como ainda ferem de fundo a nossa saúde.

Criminosos concientes. êles bem sabem o mal que prati
cam, porque poupá-los a Leis mais rigorosas e eficientes?

Sala das Sessõo,:, 21 de Dezemht·o r!e 19:3:30 - .TOUCflúub
Magalhães. - Jl01O'((. Carvalho, - Mario Chermont. - Le
andro Pinhei'l'o. - Pires Gayoso.- Veiga Cabral. - Alf7'edo
da Malta. - Alvaro Maia. - Aúel Chennont. - Abelm'do Ma
rinho. - Clementino L-isbôa.

N. 1.076

Título VII - Da declaração de direitos e deveres - Re
di,ia-se assim o parágrafo 21, do arL. 102, do anteprojeto.

"Quem tiver um direito certo e incontestável ameacado
ou violado por ato manifestamente ilegal do Poder Executivo,
poder'á requerer ao ,juiz compeLente um mandado de segu
rança. A lei estabelecerá processo sumaríssimo que permita
ao juiz, dentro de cinco dias, ouvida nesse prazo, por 72 horas,
a autoridade coatora, resolver o caso, negando o mandado ou
si o expedir, proibindo-o de praticar o ato ou ordenando-lhe
restabelecer integralmente a situação anterior, até que em úl
tima instancia se pronuncie o Poder Judiciário, ficando en
trei:mto a autoridade que infringiu o direito certo e incontes
tável, e não o Estado, a única responsável pelos danos mate
riais decorrentes de seu ato. Não ::;erá concedido o mandado,
si o requerente tiver, há mais de 30 dias, conhecimento do ato
ilegal, ou si a questão 1'ór sobre impostos, Laxas ou multas
fiscais. Nestes casos, caberá ao lesado recorrer aos meios
normais. .

Just iticação

o § 21, do art. 102, contém uma idéia salutar de alto
senso jurídico que a muito se vinha fazendo sentir em nossa
legislação. como fôrça equilibradora dos direitos individuais,
sujeitos· ás prepotências llesmandos dos poderes executivos
federal e est.aduais. .

Em regra geral as partes ofendidas em seus direitos fun
cionais, eram os funcionários civis federal ou estaduais ou
então oficiais das .fôrças militares dos Estados.

--\. luz das sãs doutrinas modernas, não se pode· compreen
der que os executivos federal e estaduais, cometam graves in
frações contra direitos certos e insofismáveis dos seus fun
cionários, quando é certo que êsses poderes se encontram su
ficientemente aparelhados, para nos domínios de suas esferas
de ação garantirem pacifica e juridicamente os direitos indi
viduais e coletivos constantes da legislação em vigor.
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Mas como os fatos" se repetem, si não forem suficiente
mente reprimidos, é de boa e sã doutI'ina responsabilizar os
agentes do Poder' Executivo que violarem direitos certos e in
contestáveis. de qualquer membro da coletividade, evitando-se
que os danos materiais decorrentes das infracões cometidas,
recaiam sôbre o Estado em ~e se originou a questão.

'Com essa medida, evitar-se-á que o Estado venha a pagar
ás part~s os prejuízos resultantes das ilegalidades dos gover
nantes, como aconteceu no período republicano, anterior á re
volução de outubro de 1930, em que milhares de contos foram
despendidos pela União e os Estados, a título de indenizacões
a funcionários .ilegalmente afastados de seus cargos.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Plinio Tou
rinho. - Alberto Surek. - Antônio Pennafort.

N. 1.131

Ao § 21 do art. 102 - Onde se diz:

"por ato manifestamente ilegal do Poder Executivo".

Diga-se:
"- por ato manifestamente inconstitucional do Poder

Legislativo, ou manifestamente ilegal do Poder Executivo".

Justificação

O ante-projeto restringe o mandado de segu7'ança á de
fesa contra os atos manifestamente ilegais do Poder' Exe
cutivo. Entretanto, em· muitos casos, o ato do Poder
Executivo pode apoiar-se em uma lei ou decreto inconstitu
cional. Em tal hipotese a pessõa lesada fica privada do re
curso pronto e enérgico do mandado de segurança, porque o
projeto não lho confere em tal caso. É preciso que a falta
seja sanada e é este o objetivo da emenda.

Sala das Sessões. de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho. .

N. 1.132

Ao art. 102, § 1)0 - Substitua-se pelo seguinte:

"§ 6.° Ninguem poderá ser conservado em prisão Stl
prestar catll~ão idonea nos casos em que a lei determinar".

Justificação

Entre a emenda e o dispositivo do ante-projeto ha duas
diferenças . .A. primeira. referente á substituição da palavra
"fiança", pela palavra "caução". A segunda diferença con
siste na supressão do periodo final: "a fiança não poderá
ser em dinheiro ou bens". .

A caução, como se sabe; pode ser de duás especies, a
real e a fideijussória, aquela consistente em. entregar ou
depósito de dinheiro ou bens e esta na responsabilidade as
sumida por um terceiro a favor do afiançado. É óbvio que
o indiciado deve ser isento da prisão, sempre que possa pres
tar caução, quer ela seja real, quer seja fideijussória. Entre
t~nto, o ante-projeto só permite a caução fideijuss6ria. A
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emenda, permitindo toda e qualquer caução, é mais liberal
e satisfaz plenamente os intuitos da lei.

Sala das Sessões, de Dezembro de 1933. - Daniel de
Carvalho.

N. 1.133

Ao art. 102, § 20.

Substitua-se pelo seguinte: § 20. Dar-se-á habeas-cor
pus sempre que alguem sofrer ou se achar em iminente pe
rIgo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangi
mento ilegal em sua liberdade de locomoção.

Justi['icação

É êste o dispositivo da reforma de 1926 que restabe
leceu com sua pureza o conceito do habeas-corpus.

O dispositivo do anteprojeto, reproduzindo a fórmula da
Constituição de 1891, dá maior latitude ao habeas-co7'Pus do
que a reforma de 1926. Mas c.ompreendia-se e justificava-se
êste alargamento do instituto para os casos de coaoão que
não afetasse a liberdade de locomoção, quando não havia um
remédio adequado para tais casos.

O anteprojeto. porém, estabelece a mandada de segu
rança Cart. 102 § 21) para proteger quem quer que seja que
tenha um direito certo e incontestável ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal do Poder Executivo. Quer isso
dizer que não há no sistema do anteprojeto necessidade de
dar ao habeas-corpus a amplitude que êle teve até a r,'forma
de 1926.

Aliás, cumpre não esquecer que, restringindo-se o con
ceito do habeas-corpus pela reforma de 1926, se cogitou logo
de instituir o sucedaneo dessa medida judicial para os casos
em que êle não podia mais ser impetrado em consequência
da restrição constitucional.

Nesse sentido foi apresentado pelo então Deputado mi
neiro, DI'. Gudesteu Pires um projeto que provocou desen
volvidos comentários, na tribuna da Camara, salientando-se
no estudo da matéria o festejado jurista, Dl'. Matos Pei
xoto.

As idéias defendidas por esses dois ilustres professores
de direito foram aproveitadas e estão consubstanciadas no
§ 21 do art. 102 do anteprojeto. - Daniel de Carvalh?

N. 1.151

Capítulo VIII - Redija-se assim o § 12:

"Sómente o juiz de instrução poderá ordenar, e por
prazo não maior de três dias, a incomunicabilidade do
preso" .

Justificação

Redigido por esta f6rma o paragrafo, ficará "ipso
facto", instituindo no Brasil, o juizado de instrução cri
minal, e quanto' ás garantías elementares da líberdade, o
seu verdadeiro paládio - a competencia do juiz, excluído
pois a da polícia, para o processo criminal.
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Os inqueritos policiais, mesmo que os não considere
mos abusLvos e inconstitucionais no regime passado, co
mo o fez, aliás com toda a razão, o inesquecivel João Men
des, são o meio mais seguro das incomportaveis pressões
do poder; no exerciciode um como 'sítio permanente e
dissimulado. Uma das garantias da liberdade é o juizado
de instrução.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Zoroastro
Gouveia. - Lacerda Werneck.

N. 1.153

Titulo VII - Secção I - Redija-se assim a letra c
do art. 96:

"Os estrangeiros que, achando-se no Brasil a 3 de ou
tubro de 1930, não declararem, seis mêses depois de ter
entrado em vigor esta constituição, etc."

Justificação

País de imigração, á joven república brasileira compé
te ampliar as possibilidades de naturalização. Por outro
lado, no momento em que a tése da dupla nacionalidade
começa de perder seus assustadores aspétos para os consti
tucionalistas contemporaneos, esta, excecional, da grande
naturalizacão representando áto de generosa boa vonta
de humana, e contando a seu favor com o precedente de
9:1, se impõe á Constituinte como consagração solene dos
intuitos superiores que a inspiram em face do pais e em
face do mundo."

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Zoroast7'()
Gouveia. - Lacerda Werneck.

N. 1.155

Título VIII - Redija-se assim o § 10 do art. 102:
"A lei penal, como a criminal, só retroagirá em benefí

cio do delinquente~'.

Justificaçã.o

A experiência que o negregado periodo presidencial do
Sr. Artur da Silva Bernardes determinou, nessa matéria,
aconselha a redação substitutiva.

Nessa matéria, com efeito, o processo é como a epiderme
do direito substantivo e por .via de lei processual se torna
fácil .ilaquear as garantias que o· direito penal, por acaso,
contenha.

É tã6 óbvia a crítica e tão recente a iniquidade apontada
que nem requer a tese maiores subsidios técnicos e pragmá
'ficos.

Sala das Sessões, 21 dé Dezembro de 1933. - ZOroast7'o
Gouveia. - Lacerda Werneck. .

N, 1.156

Titulo VIII. - Ao art. 102, § 16, suprima-se: "ou .noti-
ciosan

• -
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Justificação

Se a finalidade contida na redação condenada é levar o
imigrante a esquecer o mais rapidamente possível a lingua
pátria, tal medida se mostra incompleta e pueril a tal ponto
que, por forma alguma, a Constituiçfru a deve ahrígar... O
ridículo não merece consideração legal. A proibição da im
prensa política aos estrangeiros se compreende, porém, e
assás se justifica. ,

Daí a necessidade de se suprimir a expressão "ou
noticiosa" que, de manifesto, só por um lapso deve ter sub
sistido á revisão dos elaboradores do anteprojeto.

Sala das Sessões, 21 de Dezemb,'o de 1933. - Zoroasll'o
Gouveia. - Lacerda "Werneck.

N. 1.157

Título VII
tra "s".

Seccão I - Ao art. 97 suprima-se a le-

Justificação

A letra malsinada, tornando possíve}' o cancelamento da
naturalização provando-se que o naturalizado dela se tornou
indígno, envolve um farisaismo evidente, Retira ao estrangeiro
todas as vantagens da cidadani[l. pois o coloca sob a ameaça
perpétua, maximé numa República presidencialista necessa
riamente tendente á hiperlrofia da função policial. das osci
lações partidárias e prevenções policialescas. Neste assunto,
não é decente nem jurídico oferecer com a mão esquerda o
que a direita se prepara para sllbtrair.

O princípio básico é qne a nacionalidade, uma vez adqui
rida, só se perde pela manifestação da vontade de abjurar
dela, o que se entrevê, nas letras ant.eriores do artigo consi
derado.

Sala das Sessõf's, 21 dI' DI'zellllwo de 1933. - Zoroa,~tl'O

Gouveia. - Lacerda 1,Vern:?cl•.

~. 1.159

Título VIII ACl'c:secntc-sc ao § 7° do art. 102:

"Conferida aos PObl'C5 a faCilIdade de requererem, em
sua defesa, as diligênc'in.s e alas processuais cabíveis, in
dependente de quaisquer emolumentos ou custas.

JlIS lificnçíio

Acenar com direitos e garantias formais sem propi
ciar, do mesmo passo, os meios dn efetivá-los é pura en
cenacão, é burla.

Por falta de dinheiro para uma justificação ou dili
gência outra temos visto, na prática advocatícia, mais de
um inocente- condenado. - '

Nem se argumente com o que dispõe o art. 6ft, que, na
secção onde se encontra, constitue mais um rumo :;ve.n
tado que uma "explícita e solene declaração de dIreIto
como convém ao caso.

Sala das Sessões. 21. ,de Dezembro de 1933. - Zoro.
astro Gouveia. - Lacerda Werneck.
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N. 1.166

Ao § 27 do art. 102 - Substitua-se a redação do § 27
do art. 102, pela seguinte:

"Além dos brasileiros natos, s6mente poderão exercer
profissões liberais os naturalisados -. que tenham prestado
serviço militar ao Brasil".

Sala das Sessões, - de Dezembro de 1933. - Abelar10
Marinho.- JoaqU'im. ll[agalhães. - Moura Carvalho. 
Mario Chermont. - Pires Gayoso. - 'Lino Machado. 
Rodrigues Moreira. - Odon Bezerra. - Irineu Joffily.
- Agenor J1.onte. - Leandro ~!I1aciel. - Alfredo da Matta.
- Abel Cherm.ont. - Alberto Surek. - Gilbe1't Gabei1'a.
- Antonio RodTigues de Souza. - Veiga Cabral. - !tlario
A. Ram.os. - Francisco Veras. - Costa Fernandes. 
Leão Sam.paio. - Xavier de Oliveira. - At!-{Justo Corsino.
- Clem.entirio Lisbôa. - Edgard Sanches. - Acttrcio
Tor1'es. - J. Ferreira de Souza. ~ Domingos Velasco.

Justificação

No momento em que se conferem novos direitos aos
brasileiros, é justo que sómente a êles e aos que, natura
lisados na juventude, tenham prestado serviço militar ao
Brasil, seja permitido o exercício das profissões liberais.

As profissões liberais exercidas por estrangeiros têm,
em geral, um carater exclusivamente mercantilisador. Em
regra, não vêm exercer profissão liberal, entre nós~ senão
os que não têm capacidade ,para vencer em sua terra, nada
lucrando, com a sua presença, nem a coletividade, nem a
profissão.

A medida pleiteada na emenda impõe-se tanto mais
quando o govêrno julgou acertado limitar o número de ma
triculas nas escola!'; de ensino superior. Se, concomitante
mente, não vedarmos aos estrangeiros o exercício da pro
fissão liberal, enlão teremos essa coisa paradoxal: os jovens
brasileiros impedido!' de cursarem as escolas que habilitam
para as profissõe!' liberai!' e o exercício dessas profissões
ao alcance de quantos eslrnn!3"eiros o desejem.

N. 1.170

Ao art. 98, § 2°, o.cresccnte-se:
d) os que não pertencerem a uma associação profissio-

n~;' , .
e) os mendigos.
Sala das Sessões. de Dezembro de 19;33. - Abelardo

},{arinho. - Edtúaldo Possolo. - Eugenio Monteiro de Bar
ros. - Armando La7ldner. - Gilbert Gabeira. - Mario Ma
nhães. - Alberto Surek. - Edmar da Silva Carvalho. 
Acyr ."'fedeiros. - Ferreira Neto. ---: Antônio Pennafort. 
Martins e Silva. - Lacerda "Ç'\Terneclc. - Gu.aracy Silveira.
- Zoroastro Gouveia. - Sebastião de Oliveira. - Plinio
Tou.rinho. - Franci.~co Vera, (com restricão quanto á letra
b). - Francisco Villanova. - Arruda Camara. - ]fario de
A. Ramos. - Agenor Monte. - Waldem.ar Falcão. - Do
mingos Vellasco. - Pontes Vieira . ...:- Leão Pam.plona. 
Moraes Paiva. - Antonio Rodrigues de Sottza, (com restri
ção). - Waldem.ar Reikdal, (Com·· restrição). - A1.lgusto
Amaral Peixoto.
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N. 1.171

Acrescente-se ao § 4° do art. 22:
Pertencer a uma associação profissional legalmente re

conhecida.

Sala das Sessões, de Dezembro de 1933. - f1belarao
Marinho.

Justificação

Argumentam alguns que não se pode adotar a represen
tação profissional porque, no país, as profissões, na sua' ge
neralidade, não estão organizadas. Quem se oporia á rea
lização de eleições, sob o fundamento de ainda não existir
eleitorado organizado?

.L\..ntes ·de fazer eleições, promove-se o alistamento elei
toral.

Da mesma fórma, organizaremos as profissões, o que,
além das vantagens decorrentes da representação profissio
nal, será grandemente benéfico para a economia e cultura do
país e da massa trabalhadora. E' o que visam as tres emen
das acima.

N. 1.1!)1

Ao art. 98 - Substitua-se o § 10
:

§ Serãa eleitores os brasileiros de qualquer sexo,
maiores de 21 anos, on de 18 quando diplomados pelas es
colas primarias ou de ensino profissional ou técnico.

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. - Abe
lmylo Marinho. - .A:rruda Canwl'a. - Agerl-O'r Nonte. - 'Wal
dema.r Falctw. - Damin(Jos Vellasco. - Alberto Sureli:. 
"Uw'io de A. Ra.mos. - l'linio Tourinho. - Jeovah Motta. 
Leií.o Sampaio. - Moraes Paiva. - Eugenio Monteiro de
Ba.rros. - Edrnar da Silva Carvalho. - GillJert Gabeira. 
Antonio Rodri{Jues de S01.l.:a. - Antônio Pcrma{ort. - Fer
reira Néto. - Lui: Tirelli. - Edwald Possola. - Carlo.ç Lin
denbe1'~J. - A.m.aral Pr-ixoto Junior. - Cun/w Nello. - Prado
Ke-llll. - Lino Maehado. - Adolpho Soares. - em'los Reis.
Rodri(fUeS Moreira.. - Clemrmtino LisllOo. - Mm'tiros e Silva.
- Seba,çtião ele Oli·ceira.

Justificaç(Ío

A propósito da composil;ão da Assembléia .r-;'acional já
apresentamos o andamento da medida constante na emenda.

(FIM DO 3° VOLUME)
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